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Rada Dzielnicy X – lider inwestycyjny w Krakowie 2016

Mistrzowie Dzielnicy X w piłce nożnej klas V-VI.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 97 na Klinach
Fot. Mateusz Żuk
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Głos

Przewodniczącego

Fot. Mateusz żuk

Szanowni Państwo!

Maciej Nazimek
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maciejn a z i m e k @ o p . p l
www.maciejnazimek.com

W sobotę, 27 maja, Klub Kliny,
placówka Centrum Kultury Podgórza, był widownią IV Otwartych
Mistrzostw Dzielnicy X w Szachach. W turnieju, jak zwykle profesjonalnie zorganizowanym i prowadzonym przez sędziego FIDE
Mariusza Stanaszka, uczestniczyło 31 zawodniczek i zawodników.
Wśród nich najlepszy okazał się
reprezentant Ukrainy, Iwan Nikobenko, wyprzedzając Ariela Pasionka (KLS Mechanizator Ustrzyki Dolne) oraz
Piotra Dekordę (KKSz Kraków). W kategorii juniorów zwyciężył Arkadiusz Piwowarczyk (MAT Myślenice) przed Adamem Kuśmiderem i Anną Kumelą (oboje
niezrzeszeni). Ufundowane przez Radę Dzielnicy X puchary, statuetki i nagrody
rzeczowe wręczał zwycięzcom jej przewodniczący, Maciej Nazimek.

Fot. Mateusz żuk

Wakacje za pasem, a na Klinach – największym osiedlu naszej Dzielnicy X, wciąż dużo się
dzieje! Za nami coroczny Piknik
„Kliny dla Rodziny”, VII Międzyszkolne Mistrzostwa Dzielnicy X, a przy drodze do os.
Mieczykowa zasadzone zostały kwiaty. Obecnie prowadzimy
przygotowania do wielu kolejnych inwestycji, m.in. budowy
ogólnodostępnego kortu tenisowego przy Orliku, dokończenia
montażu placu zabaw przy ul.
Korpala, dalszej rewitalizacji
fortu oraz poszerzenia ul. Fortecznej. Pracując nad uchwaleniem przyszłorocznego budżetu
naszej dzielnicy, myślimy o remoncie ul. Judyma i budowie
alejek parkowych wokół fortu.
Dużo, ale przecież jesteśmy
Krakowskim Liderem Inwestycyjnym, więc damy radę!
Na czas urlopowego wypoczynku życzę Państwu wytchnienia
od codziennego pośpiechu i wielu
niezapomnianych chwil spędzonych w wakacyjnym, beztroskim
nastroju.
Z poważaniem,

W niedzielę, 11 czerwca, u wlotu ul. bpa Albina Małysiaka na Klinach-Zaciszu
odsłonięto obelisk i tablicę upamiętniającą patrona tej ulicy, wielkiego duszpasterza i humanistę, w setną rocznicę jego urodzin. W uroczystości uczestniczyli, wraz z liczną grupą mieszkańców Klinów, m.in. członkowie rodziny biskupa,  
przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider oraz wieloletni przyjaciel bpa A. Małysiaka, ks. infułat Jerzy Bryła, który wcześniej koncelebrował
mszę św. w kościele parafialnym pw. św. Rafała Kalinowskiego.
Biskup Albin Małysiak był Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa, kawalerem m.in. Krzyża  Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Za uratowanie w czasie II
wojny światowej pięciu osób narodowości żydowskiej został uhonorowany tytułem
Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Słynął nie tylko z odwagi, dobroci, ale także
z poczucia humoru. Anegdoty z jego życia zostały zebrane i opublikowane w książce
autorstwa Marka Mirosławskiego. Właśnie M. Mirosławski był także pomysłodawcą
uczczenia niezwykłej postaci bpa A. Małysiaka nie tylko w nazwie ulicy, ale i w formie obelisku ufundowanego przez krakowskiego przedsiębiorcę Zbigniewa Barana.

1. Iwan Nikobenko 		
2. Ariel Pasionek 		
3. Piotr Dekorda 		
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Ołtarz ukończony! Tak
to widzę...

28 maja, w pierwszą rocznicę konsekracji
kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego na
Klinach, podczas uroczystej mszy świętej
poświęcono nowe ikony, które uzupełniają rzeźbę ołtarzową.
– Obrazują one całe życie Jezusa:
od zwiastowania, przez narodzenie,
ukrzyżowanie, zmartwychwstanie,
wniebowstąpienie po zesłanie Ducha
Świętego – wyjaśnia proboszcz, ks. Jan
Jarco. W ten sposób budowa ołtarza
głównego została zakończona.
Autorka obrazów, pani Justyna
Stankowicz-Warchoł, mieszkanka Klinów i absolwentka ASP, wybrała formę
ikony, ponieważ św. Rafał Kalinowski,
który przebywał 10 lat na Syberii, jest
uważany za orędownika ekumenizmu.
Rzeźba ołtarzowa, której jest  współautorką, przedstawia multisymbol, Jezusa, nawiązujący równocześnie do wielu
jego przedstawień, połączony z postaciami Matki Bożej i św. Rafała Kalinowskiego Szatą Zbawienia. Powyżej
widnieje interpretacja obrazu Andrieja Rublowa, przedstawiająca wizytę
trzech wędrowców u Abrahama, a wokół roztacza się Biblia w obrazach.
Podczas uroczystości poświęcono
także ikonę Matki Bożej Nieustającej
Pomocy stanowiącą główny element
przyszłego ołtarza bocznego, którą wykonała, mieszkająca na Klinach malarka Anna Crisanti. Została ona zrobiona
tradycyjną metodą bizantyjską, przy
użyciu tylko naturalnych pigmentów
i złota, na topolowej desce z 12 warstwami podkładu z kredy.

„Patrząc na ten obraz należy mieć
zawsze na uwadze, że mamy do czynienia z ikoną, która jest czymś więcej,
aniżeli zwykłym przedstawieniem wydarzeń czy osób” – czytamy na portalu
franciszkanki.com. „Ikona czyni obecnym to, co przedstawia. Jest ona punktem spotkania tajemnicy Boga z rzeczywistością ludzką. Sama jest więc
ołtarzem…
Pierwowzór obrazu, który pochodzi być może z IX wieku, przechodził
burzliwe dzieje. Według legendy do
Włoch przywiózł go bogaty kupiec.
Moc ikony ujawniła się już podczas
podróży; kiedy na morzu wybuchł
sztorm, modlitwy pasażerów ocaliły
statek z katastrofy. Obraz pojawiał
się i ginął na przestrzeni dziejów.
„W 1865 roku papież Pius IX powierzył cudowny wizerunek redemptorystom, mówiąc: «Sprawcie, aby poznano go na całym świecie i aby się
w nim rozmiłowano»” – pisze portal
e-Sochaczew.pl
– Ikona Matki Bożej Nieustającej
Pomocy – duchowo nawiązuje zarówno do historycznego pierwowzoru, jak
i do obrazu z bazyliki w Wadowicach,
przed którym codziennie modlił się
młody Karol Wojtyła – podkreśla ks.
Jarco.
Dzień poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy przypada już wkrótce, 27 czerwca. Jest to szczególna
okazja, by zwrócić się do patronki najbardziej smutnych i potrzebujących,
którzy odczuwają szczególnie potrzebę miłości i opieki.

Szanowni Państwo!
Lato – Kraków jak co roku
zapełnił się turystami. Gwar
uliczny w centrum świadczy, że
Kraków nadal jest modny i nadal
się rozwija. Jednak Kraków to nie
tylko centrum. Przed władzami stoi
wiele pytań i wyzwań – w jakim
kierunku rozwijać nasze miasto?
Czy Szybka Kolej Aglomeracyjna
zaspokoi oczekiwania
komunikacyjne? Czy planowana
reorganizacja ruchu w Śródmieściu
przyniesie odczuwalną zmianę
na lepsze? Czy planowanie
przestrzenne wystarczająco
porządkuje przestrzeń publiczną
także na opłotkach Krakowa?
Wszyscy tworzymy nasze miasto
i wszyscy chcemy, by Kraków
rozwijał się należycie. Dlatego
sprawy osiedli na krakowskich
obrzeżach, traktuję priorytetowo
– tylko harmonijny rozwój
całego miasta gwarantuje wzrost
komfortu miejskiego życia.
Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com

Fot. Mateusz żuk

Podczas uroczystej mszy świętej poświęcono nowe ikony.
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Mistrzostwa na medal
Jak zwykle w czerwcu, w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Judyma na Klinach,
rozegrano Międzyszkolne Mistrzostwa
Dzielnicy X.
To już siódma edycja tej popularnej imprezy, która weszła na stałe do
kalendarza lokalnych wydarzeń. Jej
pomysłodawcą jest Rada Dzielnicy X,
która od początku finansuje ze swego budżetu organizację mistrzostw.
Dzięki funduszom z Dzielnicy można opłacić profesjonalnych sędziów,
lekarza, ufundować puchary, medale i statuetki dla zwycięzców, a także zorganizować poczęstunek. – Celem rywalizacji jest popularyzacja
sportu, integracja uczniów i grona
pedagogicznego ze szkół podstawowych w naszej dzielnicy – mówi Witold Gawin, nauczyciel zaangażowany
wraz z Łukaszem Oramusem, Martą

Budzowską i Łukaszem Mężykiem
w organizację zawodów.
Tegoroczne mistrzostwa miały
wspaniałą oprawę, bo odbywały się na
terenie największego w krakowskich
szkołach kompleksu sportowego, powstałego w ciągu ostatnich lat staraniem Rady Dzielnicy X, składającego się m.in. z boiska wielofunkcyjnego
do gry w koszykówkę i siatkówkę ze
sztuczną nawierzchnią, boiska do minikoszykówki i badmintona, tartanowej
bieżni czy skoczni do skoków w dal.
W tym sezonie zawody rozgrywano na
boisku piłkarskim z naturalną trawą
i w sali gimnastycznej, ale w przyszłości mogą się odbywać w wielu miejscach. – Dziś nasz turniej jest realizowany w warunkach znakomitych,
podobnie jak Jesienna Spartakiada
dla uczniów SP 97 – cieszy się dyrektorka szkoły Maria Madej.

Zwarci i gotowi – zawodnicy z Klinów, Swoszowic, Opatkowic,

W tegorocznych trzydniowych zmaganiach (7–9 VI) przy ul. Judyma wzięło udział 210 uczniów ze szkół: SP 97 –
gospodarze, SP 43 – ze Swoszowic, SP
134 – z Opatkowic, SP 135 z Wróblowic
oraz Rajskiej Szkoły – z os. Rajsko. Rozdano 180 medali, 9 statuetek dla wyróżnionych zawodników, 6 pucharów dla
zwycięskich drużyn i 20 dyplomów dla
wszystkich startujących ekip.
Jak ilustrują wyniki, uczniowie
z Klinów wypadli wspaniale. Triumfowali zarówno młodzi piłkarze, koszykarze, jak siatkarki. Świetna infrastruktura, dodatkowe bezpłatne
zajęcia (gimnastyka, tenis stołowy,
koszykówka, siatkówka, piłka nożna,
gry i zabawy dla dzieci, finansowane z funduszy Dzielnicy X), a przede
wszystkim całoroczna, ciężka praca
uczniów i nauczycieli przyniosły znakomite efekty.

Swoszowice – Kliny.

Wróblowic i Rajska.

Nagrody ufundowane przez Radę Dzielnicy X wręczał
Wróblowice – Kliny.

przewodniczący Maciej Nazimek.
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Mecz o mistrzostwo: Swoszowice – Kliny.

Mistrzynie Dzielnicy X w siatkówce – reprezentacja SP 97 na Klinach.

Dziewczęta z SP43 wywalczyły drugie miejsce w siatkówce.

Drugi skład siatkarek z Klinów walczył dzielnie.

Młodzież ze Swoszowic zajęła
w turnieju piłkarskim drugie miejsce.
Zdjęcia: Mateusz Żuk

Wyniki VII Międzyszkolnych Mistrzostw Dzielnicy X:
Turniej piłki nożnej kl. 1-2
1. SP 134 II – Opatkowice
2. SP 134 I – Opatkowice
3. SP 135 – Wróblowice
4. SP 97 – Kliny
Najlepszy strzelec:
Szymon Mazankiewicz SP 134 I
Najlepszy bramkarz:
Franek Natkaniec SP 135
Turniej piłki nożnej kl. 3-4
1. SP 97 – Kliny
2. SP 135 – Wróblowice
3. SP 134 – Opatkowice
4. Rajska Szkoła – Rajsko
Najlepszy strzelec:
Karol Szablowski SP 135

Najlepszy bramkarz:
Tymoteusz Lipowicz SP 97

Najlepiej punktująca zawodniczka:
Julia Balicka SP 43

Turniej piłki nożnej kl. 5-6
1. SP 97 – Kliny
2. SP 43 – Swoszowice
3. SP 134 – Opatkowice
4. SP 135 – Wróblowice
Najlepszy strzelec:
Kacper Szułdrzyński SP 97
Najlepszy bramkarz:
Maciej Nazimek SP 97

Turniej koszykówki chłopców:
1. SP 97 – Kliny
2. SP 134 – Opatkowice
3. SP 135 – Wróblowice
Najlepiej punktujący zawodnik:
Piotr Korczyński SP 97

Turniej koszykówki dziewcząt:
1. SP 43 – Swoszowice
2. SP 97 – Kliny
3. SP 135 – Wróblowice

Turniej siatkówki dziewcząt:
1. SP 97 I – Kliny
2. SP 43 – Swoszowice
3. SP 97 II – Kliny
Najlepiej zagrywająca:
Gabriela Michońska SP 97
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Fot. Mateusz Żuk

IV Piknik „Kliny dla Rodziny”

Miło, atrakcyjnie, ciekawie
To wydarzenie nie potrzebuje już
w zasadzie reklamy. Doroczny, czerwcowy Piknik „Kliny dla Rodziny”, organizowany przez Radę Dzielnicy X,
Klub Kultury Kliny oraz Parafię pw.
św. Rafała Kalinowskiego, niezmiennie przyciąga mieszkańców obu części Klinów. Przybywają tłumnie, całymi rodzinami, zgodnie z hasłem
przewodnim imprezy, aby miło spędzić czas, korzystając z rozlicznych
atrakcji. Dodajmy – atrakcji dostępnych bezpłatnie, dzięki wsparciu finansowemu Rady Dzielnicy X. Nie
inaczej było i podczas czwartej edycji
pikniku, w pogodną i ciepłą niedzielę,
11 czerwca.
Działo się naprawdę wiele ciekawego. Na piknikowej estradzie zaprezentowali się młodzi laureaci
XIV Festiwalu Artystycznego Dzielnicy X i uczestnicy zajęć prowadzonych w tym roku w Klubie Kliny.
Z wielkim entuzjazmem publiczność
przyjęła brawurowy występ dziesięcioosobowego zespołu rockowego Studniówkowe Granie z I Liceum
Ogólnokształcącego w Krakowie. Pełen wrażeń dzień zakończyły gorące,

hiszpańskie i latynoamerykańskie rytmy w wykonaniu znakomitego zespołu
Aire Andaluz.
Atrakcje nie ograniczały się jednak do głównej sceny imprezy. Pod
białym baldachimem dyżurowała karykaturzystka Monika Kapralska.
Każdy chętny mógł opuścić jej namiot z własną, efektowną, aczkolwiek
nieco przewrotną podobizną. Artystka wyznała, że jeszcze nigdy w ciągu
jednego dnia nie wykonała tylu rysunków. Ogromnym powodzeniem cieszyły się przejażdżki na grzbiecie kucyka
Astra. W Kąciku Kreatywnym dzieci
wraz z rodzicami wykonywały piękne
latawce i bawiły się z miłymi animatorkami. Każdy chciał „przybić piątkę”
z misiem Teddy Eddi – sympatyczną,
żywą, pluszową maskotką. Podpisami,
wpisami i rysunkami szybko zapełniała się ogromna, piknikowa Lista Obecności. Uczestników turnieju siatkówki
„prawie-plażowej” nie odstraszył nawet zapadający nad boiskiem zmrok.
Parafialny zespół Caritas zorganizował akcję, z której całkowity dochód  
zostanie przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego młodzieży

z Klinów. Jej uwieńczeniem była licytacja koszulki Marii Springwald – mieszkanki Klinów, medalistki olimpijskiej
z igrzysk w Rio de Janeiro. Sportowy
trykot z podpisami wszystkich członkiń brązowej osady wioślarskiej zmienił ostatecznie właściciela za 600 zł.
W części oficjalnej uczestników
pikniku powitali gospodarz terenu,
proboszcz Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego ks. Jan Jarco, przewodniczący Rady Dzielnicy X Maciej Nazimek, przewodniczący Rady Miasta
Krakowa Bogusław Kośmider oraz
kierownik Klubu Kliny Adam Rymont.
Waldemar Domański, mieszkaniec
Klinów, pomysłodawca licznych akcji
społecznych (m.in. Lekcji Śpiewania
na Rynku Głównym) rozdawał koszulki Pogromców Bazgrołów. Wystarczyło wypowiedzieć hasło: „Kochasz swój
kraj, to po nim nie bazgraj”. Z jego inicjatywy w trakcie imprezy zbierano
również podpisy pod wnioskiem o ustawienie ekranów akustycznych, chroniących Kliny przed hałasem z pobliskiej obwodnicy autostradowej.
Było pogodnie, było ciekawie, było
sympatycznie. Czyli – jak zawsze…

czerwiec 2017
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MOPS dobry na wszystko
Rozmowa z Anetą Adamczyk,
kierownik Filii nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
– Od marca realizują Państwo program: „W sile wieku”. To prawdziwy
ratunek dla wielu
starszych ludzi i ich
krewnych.
– Dzięki środkom
unijnym powołaliśmy do życia 5 klubów samopomocy,
w których będziemy
przez 7 godzin dziennie, od poniedziałku
do piątku, opiekować się 100 osobami
w wieku 60+, wymagającymi troski albo
wsparcia ze względu
na stan zdrowia czy
niepełnosprawność.
W ten sposób przychodzimy z pomocą i seniorom, i ich
opiekunom. Członkowie klubów otrzymują dwa posiłki
dziennie, mogą liczyć na pomoc higieniczną, biorą udział
w atrakcyjnych zaję ciach :
mu z ycznych, plastycznych,
filmowych, wspólAneta Adamczyk, kierownik Filii nr 3 MOPS: „Przychodzimy
nych grach, imprez pomocą seniorom i ich opiekunom”.
zach integracyjnych,
– Tak. Wystarczy opinia lekarska,
ćwiczeniach ruchowych, warsztatach
dopuszczająca do udziału w zajęciach,
kulinarnych, a nawet wyjazdach turywypełnienie prostego formularza i już
stycznych. Opiekunowie z kolei mogą
można startować.
liczyć na informację, edukację i po– Są miejsca wolne?
radnictwo w udzielaniu właściwej po– Jak najbardziej. Można odwiedzić
mocy bliskiej osobie.
nasze placówki i przekonać się jak pra– Jeden z ośrodków jest
cujemy. Podaję adresy: ul. Bronowicwyspecjalizowany.
ka 19 (tel. 606-379-007), Okulickiego
– Dla osób po udarze mózgu, z cho51/279 (tel. 668-375-795), Gdańska 5
robą Alzheimera i zespołami otępien(tel. 660-637-805), Grzegórzecka 19
nymi. Mamy możliwość dowożenia
(tel. 668-254-980) i Klub Specjalistyczich na os. Krakowiaków 2. Do pozony: Krakowiaków 2 (tel. 660-637-847).
stałych klubów dowieziemy, niestety,
Tylko w placówce specjalistycznej
tylko najbardziej potrzebujących.
może się okazać, że trzeba poczekać
– Jak długo potrwa program?
na wolne miejsce.
– Do końca lutego 2020 roku.
– Dziękuję serdecznie za rozmowę.
– Jest bezpłatny?

Fot. Mateusz Żuk

– W powszechnym odczuciu MOPS
zajmuje się rozdzielaniem pieniędzy
ludziom biednym…
–  Niestety, pokutuje taki stereotyp.
Tymczasem nasza instytucja ma bardzo bogatą ofertę i praktycznie każdy, kto sądzi, że znalazł się w trudnej sytuacji, może zastukać do drzwi
Filii przy ul. Rzeźniczej 2. Gdy pozostaje przez długi czas bez pracy, kiedy nie radzi sobie z płaceniem czynszu albo nie wie, gdzie się powinien
leczyć, kiedy ma konfliktową sytuację
w rodzinie,  cierpi z powodu alkoholizmu bliskiej osoby, przeżywa problemy z dzieckiem lub zauważa w swoim
otoczeniu przemoc… Może liczyć na
wsparcie pracownika socjalnego oraz
innych specjalistów.
Współpracujemy z wieloma instytucjami, kierujemy ludzi na kursy, szkolenia i terapie. W filii można skorzystać z pomocy prawnika, psychologa,
który także odwiedza potrzebujących,
a asystenci rodziny podejmują działania w razie trudności wychowawczych
z dziećmi. Ta oferta nie musi być powiązana z zasiłkami i nie dotyczy wyłącznie najuboższych.
–
W marcu nastąpiły zmiany
w funkcjonowaniu Filii nr 3.
– Obecnie mamy Zespół ds. Usług
i Świadczeń, który zajmuje się przyznawaniem pomocy finansowej (także usług związanych np. z zakupami
dla seniorów, pielęgnacją, czystością, finansuje też posiłki w szkołach
i przedszkolach) oraz Zespół ds. Pracy Socjalnej, który koncentruje się na
rozeznaniu sytuacji ludzi, którzy borykają się z jakąś trudnością życiową.
Np. mimo częstego wysyłania CV nie
mogą dostać pracy, coś złego dzieje się
w ich rodzinie, przeżywają problemy
lokalowe, spostrzegają, że z mieszkania starszej sąsiadki wydobywa się
przykry zapach… Staramy się im pomóc. Udzielić informacji. Znaleźć dobre rozwiązania.
– Ile osób z Dzielnicy X korzysta
z Państwa pomocy?
– W 2016 r. objęliśmy wsparciem
prawie 400 gospodarstw domowych.
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Czy będą tu stały domki jednorodzinne? Czy 25-metrowe bloki? Powstaną biura
czy przemysłowe hurtownie?

Plan niezgody
Uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wielu
ludziom wydaje się sprawą zawiłą, nudną i niezrozumiałą. Zadajmy więc pytanie, jaka będzie przyszłość łąk na Klinach: 178 hektarów terenów zielonych,
działek zamkniętych od północy ul. Zawiłą, od wschodu ul. Bartla, od zachodu ul.ul. Komuny Paryskiej, Spacerową,
Działowskiego i od południa autostradą.  Czy będą tam stały domki jednorodzinne? Czy 25-metrowe bloki? Powstaną biura czy przemysłowe hurtownie?
A może pozostanie tylko przyroda, jak
chcieliby ekolodzy, i nie będzie potrzeby budowania szkoły, na którą przyznano już pieniądze? O to toczy się gra.
Gra, w której biorą udział mieszkańcy,
radni, deweloperzy, posiadacze działek
i ochroniarze przyrody. Gra o wysokie
dochody i o komfort życia. Gra o przyszłość. Proszę przyznać, że teraz temat
wydaje się bardziej frapujący.
Fajny plan
18 marca 2009 roku Rada Miasta
Krakowa uchwaliła ludzki plan dla Klinów. Na łąkach miały powstawać domki jednorodzinne i bliźniaki, a jeśli bloki, to najwyżej trzykondygnacyjne. Do
tego szkoła oraz tzw. usługówka: handel
detaliczny, mała gastronomia, gabinety
lekarskie, żłobki, apteki, salony kosmetyczne, pralnia, naprawy sprzętu RTV
i gospodarstwa domowego, biblioteka
i wypożyczalnia filmów, a także biura,
kancelarie prawne, firmy  ubezpieczeniowe, reklamowe, poligraficzne, turystyczne. Zakazano: budowy stacji paliw,
magazynów, hurtowni i wszelkich usług
uciążliwych dla mieszkańców. Fajne?

Ale to nie wszystko. Ustalono, że
dopuszczalna powierzchnia zabudowy łąk nie może przekroczyć 40–45
procent. A połowę każdej działki muszą stanowić ogrody lub trawniki.
Ludzkie?
Ale to jeszcze nie koniec. Przewidując przyszły rozwój ruchu samochodowego na południu Klinów, zaplanowano tzw. ruszt komunikacyjny, układ
drogowy, który ma wyprowadzić samochody na północ i południe: ulicami
Zawiłą – Bartla – Petrażyckiego (ponad
autostradą) oraz w kierunku wschód –
zachód nową drogą równoległą do obwodnicy (od Humboldta do Borku Fałeckiego). Zmyślne?
Za fajne, za ludzkie i za zmyślne.
Nowy, znaczy gorszy
9 lipca 2014 Rada Miasta uchwaliła
nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, dokument określający perspektywy rozwoju miasta, z którym (w myśl
Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym) wszystkie plany miejscowe powinny być zgodne.
W związku z tym 22 października 2014
przystąpiono do opracowania nowego
planu: Kliny Południe II.
Tym razem propozycje fajne już
nie były. Wywołały protesty mieszkańców i radnych Dzielnicy X. „Obawiamy się, że nowy plan «Kliny Południe
II», może doprowadzić do nieodwracalnych, bardzo niekorzystnych zmian
charakteru tej części Krakowa. Dotyczy to zwłaszcza przewidywanej intensyfikacji zabudowy, wzrostu jej maksymalnej wysokości do 25 metrów oraz

dopuszczenia nieobecnych tu dotychczas rodzajów usług, m.in. handlu
wielkopowierzchniowego…” – pisali
mieszkańcy w liście do Biura Planowania Przestrzennego. Rada Dzielnicy X
Swoszowice  w roku 2015 jednomyślnie
zawnioskowała o rezygnację z przystąpienia do sporządzenia planu. Ostro?
Ale adekwatnie do skali zaskoczeń.
– Nowy plan może zintensyfikować
zabudowę, bo takie kierunki rozwoju
wynikają ze studium – mówi Tomasz
Babicz, kierownik Pracowni Urbanistycznej w Biurze Planowania Przestrzennego. Możliwe więc, że powstaną bloki o wysokości do 7 kondygnacji
i choć zostanie zachowany wysoki,
pięćdziesięcioprocentowy, wskaźnik
powierzchni biologicznie czynnej,
optycznie skurczą się tereny zielone.
Nie. Nie będzie fajnie!
Co się stanie?
Nowy plan powstaje od dwóch lat
i pewnie będzie powstawał jeszcze
przez dwa kolejne, ponieważ nie jest
priorytetowym zadaniem Biura Planowania Przestrzennego, które ma inne
zmartwienia na głowie. W Krakowie są
obszary zagrożone chaotyczną zabudową, gdzie dom stawia każdy, kto tylko
wyszarpie wuzetkę. A na Klinach stary plan obowiązuje i na jego podstawie
są wydawane pozwolenia na budowę.
Procedura zmian jednak ruszyła.
Wykonano tzw. uwarunkowania, przeprowadzono inwentaryzację urbanistyczną i ekofizjografię. Zebrano 138
wniosków od mieszkańców i od inwestorów, których oczekiwania się oczywiście wzajemnie wykluczają. Jedni
chcą, żeby zostało po staremu, drudzy
po nowemu.
Trwają prace nad wstępną koncepcją. – Przed nami jeszcze wiele kroków
proceduralnych – uspokaja Tomasz
Babicz – zanim dojdzie do wyłożenia
projektu do publicznego wglądu, dyskusji i ostatecznej decyzji Rady Miasta. Rada może projekt przyjąć lub odrzucić. Wiele zależy jednak od postawy
i mądrości radnych miejskich.
W opinii samorządu Dzielnicy X
wnioski o zmianę planu mogą doprowadzić do zgody na wyższą i gęstszą
zabudowę, a więc znacznego pogorszenia komfortu życia na Klinach. – Zabiegamy o utrzymanie obecnego kształtu planu, bo jest on kompromisem
korzystnym dla obecnych i dla przyszłych mieszkańców – mówi Adam Rymont radny Dzielnicy X z Klinów.

