Jugowice • Kliny • Kosocice • Opatkowice • rajsko • Soboniowice • Swoszowice • Wróblowice • zbydniowice



dziesiątka
Czasopismo Rady Dzielnicy X
www.dzielnica10.krakow.pl

Rok 2017 na klinach













Fot. Mateusz Żuk / Archiwum

grudzień 2017



Nr 5 (39)

ISSN:2084-0276

Rada Dzielnicy X krakowski Lider Inwestycyjny

Budujemy

Upraw
sporitamy

Dbamy o najm³odszych

Bawimy siê
Ce

y
m
e
j
l e b ru

2 | dziesiątka | nr 5 (39)

grudzień 2017

Zimowa Formuła1
Jakub Stano
Wiek: 24 lata
Wzrost: 186 cm
Waga: 97 kg
Sukcesy: wicemistrz
Polski w dwójkach bobslejowych
Znaczące starty: 8 w Pucharach Europy,
2 w Mistrzostwach Świata Juniorów
Ambicje: udział w igrzyskach
olimpijskich w PjongCzangu 2018
Miejsce zamieszkania:
Swoszowice w Dzielnicy X
Zawód: student mechaniki i budowy
maszyn w Politechnice Krakowskiej

Fot. aRCHIWuM zaWoDNIka

27 października 2017 w Siguldzie
na Łotwie odbyły się XIX Mistrzostwa
Polski Seniorów w Bobslejach, które po 49 latach wróciły w poczet dyscyplin, w jakich można rywalizować
o tytuł mistrza kraju. Zwyciężyła nasza najbardziej doświadczona załoga
bobslejowa: Mateusz Luty i Krzysztof
Tylkowski, która w pierwszym ślizgu
osiągnęła rewelacyjny czas 4,91. Na
drugim miejscu uplasowali się: Jakub
Stano oraz Łukasz Miedzik. I tu musimy się zatrzymać…
Jakub jest mieszkańcem Swoszowic, miłośnikiem sportów esktremalnych. Uprawiał wiele dyscyplin. Sztuki walki: MMA, kick-boxing, muay thai;
skok w dal, sprinty na 100 m (najlepszy
czas: 11,29), biegi na 200 m, pchnięcie
kulą, a także biegi przełajowe i z przeszkodami. Regularnie trenuje crossfit.
W wolnych chwilach jeździ off roadowo motocyklami i nietypowymi samochodami. Trener reprezentacji Polski
– a w poprzedniej dekadzie jeden z czołowych bobsleistów świata – Łotysz Janis Minins, przyjął go bez wahania do
kadry narodowej.
***
Prawdziwy tor, to rynna o długości
półtora kilometra. W Polsce nie ma ani
jednego. Nowy bolid kosztuje 60–80 tys.
euro. Jakub jeździ dziesięcioletnim, który stale się psuje. Sport bobslejowy też
nie kwitnie, skoro ostatnie mistrzostwa
Polski odbyły się 49 lat temu. Kwalifikacje Jakuba do kadry mieściły się w tej
logice. Ktoś ze związku bobslejowego
wypatrzył go na Facebooku po opublikowaniu filmu, w którym bez rozbiegu
przeskakuje 120-centymetrowy płotek.

– Pojechałem na testy do Katowic
bez wielkiego przekonania – opowiada Jakub Stano – bo zepsuł mi się motor, którym miałem jechać z kolegami
po Europie. Podczas prób sprawnościowych, kiedy trzeba było pchać 100-kilogramowy wózek i demonstrować
sprint na 30 metrów, wypadł świetnie.
Trener zaproponował, żeby został pilotem bolidu. – Kocham prędkość i rywalizację. Kiedy się dowiedziałem, że
podczas jazdy bobslej rozpędza się do
ponad 100 km, a przeciążenia sięgają 6
g, postanowiłem spróbować. Spróbował
w październiku 2016 r. w łotewskiej Siguldzie. Wcześniej oglądał tylko filmy
na YouToube z nagranymi ruchami rąk,
powtarzał podpatrzone układy. – Pilot
steruje dwiema przednimi płozami (tylne są nieruchome) za pomocą dwóch
linek trzymanych w dłoniach. Oczy ma
tuż nad krawędzią bobsleja – podniesienie się wyżej jest niebezpieczne ze
względu na opór powietrza. Prowadzenia bolidu nie da się porównać do niczego – wyjaśnia – w Siguldzie przekonałem się, że to wspaniała sprawa.
5 listopada 2016 r. zadebiutował
jako reprezentant Polski w zawodach
Pucharu Europy. Potem były: Winterberg, Koenigssee, Lillehammer,
St. Moritz. Dziś ma już za sobą ponad
200 zjazdów i udział w wielu turniejach. – Przewrotek miałem sporo, na
szczęście nic poważnego się nie stało – opowiada. – Raz, kiedy nie schowałem głowy, uderzyłem o lód kaskiem tak, że pękł. Było podejrzenie
o wstrząśnienie mózgu, przez chwilę
zostałem na obserwacji w karetce…
Ze zdrowiem nie ma problemów. Ma
problem z bolidem, który jako zdolny

mechanik i przyszły inżynier naprawia
osobiście: – Tutaj jest jak w Formule 1,
bobslej dwuletni jest stary. A ja w poprzednim sezonie jeździłem 20-letnim.
Takie było zresztą założenie trenera, żebym tylko uczył się zjeżdżać. W marcu
kierował już innym bobslejem – 10-letnim, mało używanym, lżejszym. – Jest
szansa, że w tym sezonie będę miał
jeszcze nowszą dwójkę. I już zacząłem
jeździć czwórką – opowiada Stano –
startowałem nią w pierwszych tej zimy
zawodach w niemieckim Koenigssee.
Jako jeden z dwóch Polaków, którzy minionej zimy pilotowali bobsleje,
wraz ze swoimi partnerami z załogi będzie aspirował do startu w igrzyskach
w koreańskim PjongCzangu. Aby wystąpić, trzeba być co najmniej w „18”
światowego rankingu. – Mam nadzieję ożywić zainteresowanie bobslejami,
tak jak narciarstwu przywrócił blask
Adam Małysz, a biegom Justyna Kowalczyk. Wierzę w siebie, w nowy bolid
i w udane starty w pucharach świata.
Zrobię wszystko, aby otrzymać kwalifikację olimpijską.
***
Jego matka (technik radiolog) uprawiała siatkówkę, biegi i jeździectwo.
Ojciec, prowadzący serwis medyczny,
był hokeistą Cracovii i startował w zawodach łyżwiarstwa szybkiego, zdobył mistrzostwo Krakowa i dziewiąte miejsce w Polsce. Wujek trenował
klub Zagłębie Sosnowiec w piłce nożnej oraz kobiecą drużynę Czarni Sosnowiec, z którą czterokrotnie zdobył
mistrzostwa Polski, ostatnimi drużynami, którymi kierował, były Wróblowianka i WLKS Krakus Swoszowice.
Jakub jest w doskonałej formie. Być
może olimpijskiej? Jeżeli tak – Marii
Springwald (wioślarce z Klinów, medalistce olimpijskiej z Rio de Janeiro)
przybędzie w dzielnicy poważny konkurent. „Dziesiątka” życzy sukcesów.

27 października 2017, Sigulda na Łotwie. Jakub Stano stoi drugi od lewej
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Fot. Mateusz żuk

Fort się zmienia
W ciągu mijającego roku trwała rewitalizacja jednego z najcenniejszych
zabytków fortyfikacji w Polsce południowej – Fortu nr 52 Borek. Dzięki
decyzjom radnych Dzielnicy X, wsparciu miasta i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa ten ogromny, zaniedbany kompleks porośniętych
lasem poaustriackich budynków wojskowych od pewnego czasu przekształca się w przyjazną przestrzeń, w której znajdą miejsce: Klub Kultury Kliny,
Biblioteka Polskiej Piosenki, sala widowiskowa, kawiarnia, a wszystko to
w otoczeniu zieleni.
– Wciąż trwają prace budowlane – wyjaśnia Tadeusz Murzyn – przewodniczący Komisji Infrastruktury
i Obiektów Zabytkowych Rady Dzielnicy X. – Wykonano już remont stropów i kosztowną izolację fundamentów,

doprowadzono schody do potern, zbudowano fundament pod stację transformatorową przy drodze do fortu, doprowadzono wodę i kanalizację od ul.
Krygowskiego. Rozpoczęto także wykopy pod fundamenty nowej sali widowiskowej, która w następnych latach zostanie wybudowana między kaponierą
a koszarami.
W tym roku, z pomocą przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera, pozyskano z miejskiego budżetu 2 miliony złotych.
A dofinansowanie ze SKOZK-u wyniosło 720 000. Są to duże środki, prawda jest jednak taka, że skrócenie prac,
być może nawet do końca roku 2019,
wymagałoby wykorzystania pieniędzy
unijnych.
W Urzędzie Marszałkowskim, na
liście rezerwowej, czeka pozytywnie
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zweryfikowany wniosek o dofinansowanie remontu ze środków UE kwotą 7 milionów złotych. Gdyby Zarząd
Województwa znalazł odpowiednie
wsparcie – finał byłby bliski.
Od wielu lat trwa także porządkowanie terenu leżącego wokół fortu. W tym
roku rozpoczęto realizację zadania finansowanego wyłącznie z pieniędzy pozostających do dyspozycji Rady Dzielnicy X. Na wykonanie projektu parku
oraz pierwszych prac (m.in. uporządkowanie zieleni i doprowadzenie instalacji
elektrycznej) przeznaczono 190 tysięcy złotych. W listopadzie uzyskano pozwolenie na budowę, zobowiązano Zarząd Zieleni Miejskiej do zakupu ławek,
koszy na śmieci i latarni, które wiosną
2018 zostaną ustawione przy nowych
alejkach (od skrzyżowania ul. Fortecznej, Borkowskiej, Krygowskiego do ul.
Korpala, czyli do nowej drogi dojazdowej do os. Mieczykowa). Każdego roku
coś się zmienia.
Fort nr 52 Borek to jedyny w dawnej Twierdzy Kraków artyleryjski fort
dwuwałowy z dwukondygnacyjnymi
koszarami oraz nietypową, wolno stojącą kaponierą. Radni Dzielnicy X, podejmując w roku 2012 dzieło ratowania
zabytku, nawiązali współpracę z Politechniką Krakowską i zainspirowali
specjalistów. Dzięki temu studenci wydziału architektury – w ramach prac
dyplomowych – sporządzili nieodpłatnie wiele opracowań inwentaryzacyjnych i koncepcyjnych fortu oraz jego
otoczenia. Już wtedy, ze środków dzielnicowych, zaprojektowano dach, odblokowano kanalizację deszczową, zapoczątkowano prace przy oświetleniu
i przeprowadzono pielęgnację zieleni. Wciągnięto do współpracy SKOZK
i miasto.
– Rewitalizując fort, nie wydajemy pieniędzy na kupienie działki dla
miejskiego obiektu użyteczności publicznej, którego budowa trwałaby
latami – mówi przewodniczący Rady
Dzielnicy X Maciej Nazimek. – Chcemy uratować zabytek, a jednocześnie
stworzyć centrum kultury i miejsce
rodzinnych spacerów wśród zieleni. Fort położony jest bowiem idealnie, w centrum Klinów, w pobliżu największych osiedli: Mieczykowa, Pod
Fortem i przy ul. Borkowskiej. W przyszłorocznym budżecie naszej dzielnicy, przeznaczyliśmy pieniądze na dokończenie budowy I etapu parku (po
zachodniej stronie fortu). Oczywiście
chcemy tę inwestycję kontynuować.
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rozmowa z Maciejem Nazimkiem – Przewodniczącym rady dzielnicy X

Dużo się dzieje
na Klinach
Maciej Nazimek – krakowianin, radny z os. Pod Fortem i Mieczykowa na
Klinach. Jest magistrem prawa i administracji publicznej. Ma 43 lata, żonaty
(dwójka dzieci). Fascynat sportu i historii,
uwielbia wakacyjne podróże. Na Klinach
mieszka od 15 lat. W pracy radnego
za priorytet uważa poprawę infrastruktury drogowej oraz rozwijanie bazy edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej.
e-mail: maciejnazimek@op.pl
www.maciejnazimek.com

– Dobiega końca budowa ostatniego,
III etapu osiedlowego placu zabaw na
Klinach. Inwestycja ta była jednym
z Pana priorytetów wyborczych. Czy
się powiodła zgodnie z planem?
– Tak, wszystkie moje pomysły zostały zrealizowane – wybrałem zabawki,
a część placu umiejscowiłem w lasku,
pośród zabytkowych dębów. Drzewa
dadzą cień bawiącym się dzieciom nawet w upalne lato. Ponadto urządzenia zabawowe są nietypowe, ciekawe,
zróżnicowane pod względem trudności. Dzięki temu na placu mogą się bawić także starsze dzieci.
– Co jeszcze zapisuje Pan sobie na plus
w tym roku, jako radny i jako przewodniczący Rady Dzielnicy X?
– Wykonaliśmy kolejny ważny etap
rewitalizacji fortu oraz ruszyliśmy
z tworzeniem nowego parku wokół
fortecznych zabudowań. W ekspresowym tempie zbudowaliśmy kort tenisowy przy Orliku. Zorganizowane zostały coroczne Mistrzostwa Dzielnicy
X w Szachach oraz pierwsza edycja
dzielnicowych mistrzostw w tenisie
stołowym. Rekordową frekwencję
miał Piknik Kliny dla Rodziny z szeroką bezpłatną ofertą dla dzieci.
W Szkole Podstawowej nr 97 prowadzone są dodatkowe zajęcia sportowe
dla uczniów, a teraz ruszamy z nowym
programem promującym czytelnictwo
wśród uczniów. Oczywiście, wielką

korzyścią dla naszego
osiedla jest nowe
przedszkole samorządowe przy ul. Babińskiego – dużo się
na Klinach dzieje!
– W latach 2015 i 2016
Rada Dzielnicy X zdobyła miano lidera inwestycyjnego wśród
dzielnic Krakowa,
a jak jest obecnie?
– Wszystko wskazuje na to, że w 2017
r., a więc już po raz
trzeci z rzędu, wykonamy najwięcej inwestycji spośród wszystkich 18
krakowskich rad dzielnic. Cieszy mnie to podwójnie: dlatego, że dookoła nas ciągle przybywa
nowych obiektów potrzeb- Przewodniczący Maciej Nazimek z żoną Anną, podczas
nych mieszkańcom oraz otwarcia dzielnicowej wystawy malarskiej.
mam też satysfakcję, że
– Obecnie mamy sielankowe otoczenie
doskonałe sprawdziła się zaproponowielu hektarów łąk, przywykliśmy do
wana przeze mnie zasada kumulacji
tego. Żal będzie utracić tę oazę spokośrodków finansowych. Pozostali radju. Realnie oceniając, oczywiste jest,
ni poparli mój pomysł i dzięki temu
że rozwój budownictwa mieszkaniowerealizujemy duże zadania, inwestygo będzie postępować – nasz rejon jest
cje, które znacząco poprawiają kombardzo atrakcyjny dla nowych mieszfort życia w naszej dzielnicy. Oczykańców. Ważne, by wraz z budową blowiście mamy też wymierne sukcesy
ków mieszkalnych powstały też drow pozyskiwaniu pieniędzy z innych
gi, przedszkola, szkoły, place zabaw,
źródeł – z budżetu miasta, Społeczneboiska i parki. Od wielu lat wiadomo,
go Komitetu Odnowy Zabytków Kraże są to tereny przeznaczone pod zakowa, miejskich jednostek (np. z Zabudowę, ale bardzo ważne, by była to
rządu Infrastruktury Sportowej).
zabudowa zrównoważona. Trzeba za– A co się nie udaje?
dbać, by nowe osiedla nie pogorszyły
– Bardzo przeciąga się remont ul. Narkomfortu życia obecnych mieszkańvik, ale firma, która wygrała przetarg,
ców Klinów. Będziemy tego pilnować,
wycofała się i kwestie formalne trzekoresponduję w tej sprawie zarówno
ba było przeprowadzić od nowa. Cóż,
z władzami Krakowa, jak i inwestorem
na niektóre okoliczności nie mamy
– BGK Nieruchomości.
wpływu.
– Dzielnica rośnie, tymczasem z ko– Skoro mówimy o budownictwie,
munikacją są ciągłe problemy. Dlaczew najbliższych latach na naszym osiego? Jakie Pan widzi rozwiązania? Czy
dlu powstanie 10 000 nowych mieszpowstanie przystanek Szybkiej Kolei
kań i przybędzie 35 000 sąsiadów. To
Aglomeracyjnej na Klinach?
szansa rozwoju czy katastrofa?
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– Tuż obok Klinów będą dwa przystanki SKA – po wschodniej stronie ul. Zakopiańskiej w Jugowicach (o nazwie
Kraków – Swoszowice) oraz nowy przystanek w Opatkowicach. Przy obu będą
zbudowane parkingi. Dla tych mieszkańców Klinów, którzy nie przesiądą
się do pociągu, prawdopodobnie zostanie poszerzona oferta komunikacji autobusowej. Zgodnie z licznymi wnioskami pasażerów wkrótce powinna ruszyć
nowa linia autobusowa z ul. Pod Fortem
w kierunku centrum miasta. Z ustaleń
prowadzonych z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu wynika, że nowy autobus będzie kursować
co 12 minut w godzinach szczytu na
trasie przez ul. Kobierzyńską, Rondo
Grunwaldzkie, ul. Marii Konopnickiej,
Jubilat, ul. Czarnowiejską do Galerii
Bronowice. Natomiast zmniejszona zostanie liczba połączeń autobusu linii nr
178, ale ogólna ilość kursów z Klinów
wzrośnie o ok. 30 procent.
– Diagnoza Dzielnic Krakowa, którą
publikujemy w tym numerze, zwraca
uwagę na dobrą pracę radnych Dzielnicy X i ich rozpoznawalność wśród
mieszkańców. Skoro jest tak dobrze,
skoro tak wiele się udaje, skąd biorą
się dążenia do podziału? A może trzeba
zamknąć dzielnicę na linii zakopianki
i zakończyć spory?
– To rzeczywiście absurdalna awantura. Wąskie grono osób rozpętało zawieruchę, ale mam nadzieję, że zwycięży
rozsądek. Nie może być tak, by o losach 12 000 mieszkańców Klinów decydowało kilkuset mieszkańców innych
osiedli. Ci, którzy są odpowiedzialni za
całkowicie absurdalny pomysł dzielenia mieszkańców, nie rozumieją idei
samorządności i chcą narzucić swoją
wolę innym ludziom. Obawiam się, że
autorom awantury nie zależy na dobru
ogółu, lecz na indywidualnych celach.
Rada Dzielnicy X stanowczo sprzeciwia
się wyrzucaniu kogokolwiek z dzielnicowej wspólnoty. Spory, oczywiście,
trzeba zakończyć, ale zgodnie z logiką
i zasadą poszanowania lokalnej społeczności Klinów. W sprawach dotyczących
ogółu społeczności, nie wolno pozwolić,
by wygrywał chorobliwy egoizm.
– Przyszły rok jest rokiem wyborczym,
swego rodzaju podsumowaniem już
drugiej kadencji w Pana pracy. Czego możemy się w związku z tym spodziewać? Będzie Pan kandydował
ponownie?
– W przyszłym roku przede wszystkim chcę powalczyć o kolejne ważne

sprawy dla Klinów: poszerzenie strefy Wawelo i utworzenie stacji rowerowej na naszym osiedlu, kontynuowanie rewitalizacji fortu i zbudowanie
zachodniej części nowego parku, trzeba wreszcie zakończyć bardzo trudne
sprawy formalne związane z budową
nowej szkoły (na łąkach, między pętlą
autobusową a kościołem), planujemy
też kolejne remonty dróg. Odnośnie
przyszłorocznych wyborów samorządowych mogę powiedzieć, że planuję
w nich wystartować choćby po to, by
w następnych latach doprowadzić do
poszerzenia ul. Fortecznej (odcinek od
ul. Zagaje do ul. Zakopiańskiej) i dokończyć wiele inwestycji (np. szkoła,
fort, park).

– Obchodzi Pan 18-lecie małżeństwa.
Czy znajduje Pan w domu zrozumienie
dla działalności publicznej?
– Pełnienie funkcji radnego traktuję
bardzo poważnie – nie wolno mi zawieść
zaufania ludzi, którzy oddali na mnie
swoje głosy. Moja żona doskonale zdaje
sobie sprawę z ciążących na mnie obowiązków, niekiedy nawet towarzyszy mi
podczas dzielnicowych wydarzeń kulturalnych, okolicznościowych jubileuszy.
A życie rodzinne mamy szczęśliwe, nasze małżeństwo to 18 wspólnie i dobrze
przeżytych lat. Przy tej okazji wszystkim Państwu życzę wspaniałych Świąt
Bożego Narodzenia oraz nieprzemijającego rodzinnego szczęścia!
– Dziękuję za rozmowę.

Przedsięwzięcia na Klinach sfinansowane z budżetu
Rady Dzielnicy X w roku 2017
BUDOWA I MODERNIZACJA OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW I SKWERÓW
1.

Budowa III części placu zabaw przy ul. Korpala.

2.

Montaż ławeczek parkowych na ul. Pronaszków (2 szt.) i ul. Homolasca (2 szt.).

365 100 zł
3 700 zł

BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
1.

Budowa kanalizacji opadowej w ulicy Narvik (kontynuacja) II etap na odcinku
od ul. Zawiszy w kierunku ulicy Fortecznej (zadania wieloletnie 2015–2017).

2.

Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Strugą.

3.

Projekt i początek utworzenia parku przy Forcie Borek nr 52.

4.

Remont ulicy Księżycowej – dokończenie.

300 000 zł
12 500 zł
189 200 zł
30 000 zł

BUDOWA I MODERNIZACJA OSIEDLOWEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ
1.

Budowa kortu tenisowego obok Orlika.

60 000 zł

LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, KULTURALNE, SPORTOWE I REKREACYJNE
1.

Piknik Sąsiedzki w osiedlu Kliny.

6 000 zł

2.

Piknik Rodzinny w osiedlu Kliny.

1 500 zł

3.

VII Międzyszkolne Mistrzostwa Dzielnicy X.

9 000 zł

4.

Dodatkowe zajęcia sportowe w SP nr 97 ul. Dr. Judyma 10.

5.

Dzień Dziecka i Sportu w SP nr 97 ul. Dr. Judyma 10.

3 000 zł

6.

Przedszkole nr 41 ul. Babińskiego – dofinansowanie pikniku.

3000 zł

7.

IV otwarte Mistrzostwa Dzielnicy X w szachach organizowane przez Klub
Kliny.

1 000 zł

8.

I otwarte Mistrzostwa Dzielnicy X w tenisie stołowym organizowane przez
Klub Kliny.

1 000 zł

26 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY,
KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
23 000 zł

1.

Dofinansowanie Klubu Kultury Kliny.

2.

Szkoła Podstawowa nr 97 – dofinansowanie biblioteki.

4 000 zł

3.

Zakupy wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 97.

1 000 zł
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Kort czeka na sport
Spełniło się marzenie radnego Andrzeja Łatki i nadzieje mieszkających
na Klinach miłośników tenisa, którzy
postanowili rewitalizować zarosły trawą plac między Orlikiem a parkiem
przy ulicy Fortecznej. Kiedyś ten zapomniany przez ludzi i historię teren
należał do boiska sportowego, służąc
lokalnym entuzjastom, którzy grali tu
i przyprowadzali na naukę swoje dzieci. Potem, po rozwiązaniu sekcji tenisowej, zniknął z powierzchni ziemi.
A dziś… – Praktycznie jest gotowy cieszy się Andrzej Łatka. Wystarczy włożyć słupki, naciągnąć siatkę, przejechać maszyną z piaskiem kwarcowym
i już. Można grać.
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Kort jest profesjonalny, nowoczesny,  
z wybiegami dla zawodników. Ma pełne wymiary olimpijskie: 18,27 na 36,57
metra. Plac gry oczywiście ogrodzono, zdrenowano, ułożono kilka warstw
utwardzających: tłuczeń, kamień mielony, a potem wszystko pokryto sztuczną trawą, świetnie zaokrągloną, dającą
efekt poślizgu i twarde odbicie piłki.
– Były obawy, że nie zdążymy w tym
roku, bo do dwóch kolejnych przetargów nikt się nie zgłosił – ciągnie radny Łatka. – W końcu pomogłem znaleźć dobrą firmę, która budowała korty
m.in. dla Wojciecha Fibaka, Zbigniewa Niemczyckiego, KS Warszawianki
i UJ. W zeszłorocznym budżecie Rady
Dzielnicy zabezpieczono 22 tysiące
zł, a w tym roku 38 tysięcy, Zarząd

Fot. Archiwum Andrzeja Łatki

Tym razem remont drogi
Waldemar Domański, dyrektor Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, rzadko występuje w tradycyjnej roli radnego naszej dzielnicy,
inicjującego twarde projekty inwestycyjne. Wszyscy za to świetnie bawią
się na organizowanych przez niego
piknikach sąsiedzkich czy przy ulicznym śpiewaniu kolęd, z udziałem znanych krakowskich artystów. Jednak

tym razem, radny z rejonu tzw. Porannych Klinów, dopiął swego w dziedzinie remontowo-drogowej. Ulice
Józefa Gałęzowskiego, Czesława Boratyńskiego i Jana Maklakiewicza leżące na terenie osiedla Kliny – Poranne, w widłach zakopianki i obwodnicy
Krakowa, trudno było dotychczas nazywać ulicami, jednak dzięki skutecznej akcji radnego Domańskiego wyglądają dziś zupełnie inaczej. Przy okazji
warto przypomnieć zeszłoroczną akcję

Infrastruktury Sportowej dołożył 110
tysięcy i dzięki temu powstał nowy
obiekt sportowy na Klinach.
– Wiele osób w tym dziele pomogło.
Przewodniczący Maciej Nazimek i radny Tadeusz Murzyn. Świetnie ułożyła
się też współpraca z ZIS-em – ciągnie
Andrzej Łatka, podkreślając życzliwe
wsparcie dyrektora Krzysztofa Kowala. A to jeszcze nie koniec. Wokół placu gry zostało sporo zarośli, a po starym boisku sportowym zdewastowany
budynek, który nadawałby się świetnie
na szatnie. Trwają rozmowy na temat
zagospodarowania całego otoczenia.
Nowy obiekt, czynny 7 dni w tygodniu, zaspokoi nie tylko ambicje liczącego kilkadziesiąt osób środowiska tenisistów z Klinów. W okolicy
jest mnóstwo młodzieży, a uczniowie
w dwóch pobliskich szkołach grają
z trenerami w salach gimnastycznych.
Są także tenisowe szkółki.  Czy na nowoczesnym placu, otoczonym starymi
dębami, narodzi się kolejny talent podobny do opisywanego już na naszych
łamach Piotrka Śmietany – mistrza
Polski juniorów w singlu, deblu, zdobywcy piątego miejsca w Europie na
drużynowych mistrzostwach do lat 16
oraz ubiegłorocznego mistrza Polski
juniorów, który przebierał w propozycjach stypendialnych z amerykańskich
uniwersytetów? Wszyscy na to liczą.

społeczną w Rajsku, gdzie Pogromcy
Bazgrołów, wspierani przez pana Waldemara, dzieci, młodzież, rodziców
i nauczycieli zamalowywali rolkami
wulgarne napisy wzdłuż ulicy Jerzego
Kuryłowicza, a potem odnowili pokrytą kibolskimi hasłami elewację szkoły. Jednym słowem – Domański dobry
na wszystko. Naprawi drogę i rozpali
ognisko, wygłosi wykład, zamaluje głupie napisy, nauczy zbiorowego śpiewania… albo i myślenia.
Fot. Z archiwum Waldemara Domańskiego
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90 procent osób świadczy sobie drobne przysługi, 89 proc. wyraziło zaufanie
do sąsiadów, a 40 proc. zaufanie do przypadkowo spotkanych osób w okolicy

Kim są mieszkańcy Dzielnicy X?
Rada Dzielnicy X została oceniona pozytywnie przez 40 proc. mieszkańców, co
jest 4. najlepszym wynikiem w Krakowie.
A ponad dwie trzecie badanych wskazało,
że postrzega radnych jako społeczników.
Pod koniec marca tego roku ukazał
się raport z badania „Diagnoza krakowskich dzielnic” opracowany przez
ekspertów z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Celem tego
przedsięwzięcia było zbadanie potencjału dzielnic i odpowiedź na pytania:
kim są ich mieszkańcy, jakie są potrzeby dzielnicy, jak oceniane są rady
dzielnic?
W trakcie projektu rozmawiano z mieszkańcami, radnymi dzielnicowymi, przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa i Rady Miasta.
Jednak głównym źródłem informacji badaczy były wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców.
Ankieterzy odwiedzali wylosowane adresy w Krakowie, pod którymi przeprowadzali 3222 wywiady.  
Mieszkańców pytano m.in. o to, czy
czują się związani z dzielnicą, czy
znają jej nazwę i numer, jak oceniają działania rady dzielnicy, jakie potrzeby dzielnicy zauważają oraz jak
oceniają relacje sąsiedzkie.
Według danych GUS Dzielnica X
to jedna z „najmłodszych dzielnic” –
średnia wieku wynosi tu 37,5 lat (dla
porównania w dz. II średnia wieku wynosi 45,2 lata). Młodzież do 17. roku
życia to prawie jedna czwarta mieszkańców dzielnicy (22 proc.: najwyższy odsetek w Krakowie). 57 procent
mieszkańców Dzielnicy X mieszka od
urodzenia w Krakowie, ale tylko 16
proc. od urodzenia w dzielnicy. Oznacza to, że dominują ludzie, którzy przenieśli się tu na którymś etapie swojego
życia (84 proc.).
Wśród osób badanych z Dzielnicy X odnotowano największy odsetek
osób aktywnych zawodowo (78 proc.)
oraz osób wskazujących, że „z łatwością wiążą koniec z końcem” (63 proc.).
Wyniki te są spójne z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w tym
obszarze (3,9 proc.).

Odsetek ludzi, którzy świadczą sobie drobne przysługi z sąsiadami.

Mieszkańców pytano również o znajomość numeru i nazwy swojej dzielnicy. 60 procent respondentów wskazało
poprawny numer dzielnicy, a tylko 44
proc. poprawnie wskazało jej nazwę.
Mieszkańcy Swoszowic częściej niż
mieszkańcy innych dzielnic wskazują,
że są dumni ze swojej dzielnicy (63
proc.) oraz że czują się krakowianami
(76 proc). Najczęściej wskazywali, że
czują się związani z dzielnicą (82 proc.)
oraz rzadziej wskazywali zainteresowanie zmianą miejsca zamieszkania.
Dzielnica X to jeden z ewenementów Krakowa pod kątem relacji sąsiedzkich: 90 procent mieszkańców
twierdzi, że świadczy sobie drobne
przysługi z sąsiadami, 89 proc. wyraziło zaufanie do   sąsiadów, a 40 proc.
zaufanie do przypadkowo spotkanych
osób w okolicy. Mieszkańcy tej dzielnicy najczęściej deklarowali też, że
chcieliby mieć wpływ na sprawy miasta (68 proc.; najwyższy odsetek).
Mieszkańcy dzielnicy częściej
wskazywali, że znają przynajmniej
jednego radnego swojej dzielnicy
(38 proc. w porównaniu do 25 proc.
wszystkich mieszkańców Krakowa).
Blisko jedna czwarta wykazywała, że
jest zorientowana w działaniach rady
(23 proc.). Rada Dzielnicy X została
oceniona pozytywnie przez 40 proc.
mieszkańców, co jest 4. najlepszym
wynikiem w Krakowie (po dzielnicach

XVIII, IV i V). Respondentów pytano
również, czy uważają, że radny to społecznik reprezentujący mieszkańców
przed urzędem, czy urzędnik reprezentujący urząd przed mieszkańcami.
Ponad dwie trzecie badanych z Dzielnicy X wskazało, że postrzega swoich
radnych jako społeczników (72 proc.,
drugi  najwyższy odsetek w Krakowie).
Badani mogli wskazać największe
problemy swojej dzielnicy. W przypadku Dzielnicy X najczęściej wskazywano problemy związane z infrastrukturą drogową oraz transportem: zły stan
chodników (11 proc.), zły stan dróg
(7 proc.), niewystarczającą liczbę połączeń komunikacyjnych (7 proc.),
trudności z parkowaniem samochodu
(7 proc.). Wskazywano również na zanieczyszczenie powietrza oraz niedostępność usług konsumenckich.
Zapraszamy do zapoznania się
z pełnym raportem Diagnozy Dzielnic
oraz Barometru Krakowskiego na stronie www.barometrkrakowski.pl
Michał A. Chrzanowski

m.chrzanowski@uj.edu.pl
ekspert CEAPP UJ
w zakresie badań
i polityki miejskiej,
wieloletni praktyk
badań społecznych oraz marketingowych – autor m.in. badania Barometr
Krakowski.
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Piąty sezon Klubu Kliny
spektaklem
pt. „O tym, że
każdy był kiedyś dzieckiem,
ale mogło mu
się o tym zapomnieć”,
zajął w tym
roku I miejsce w Krak o w s k i m
Przeglądzie
Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych „Tęcza 2017”.
Klub organizuje ogólnokrakowskie
konkursy i wystawy plastyczne, spotkania, koncerty. Na jego scenie występowali artyści tej miary, co Kinga
Rataj i Paweł Orkisz, zespoły Boba

Jazz Band, Aire Andaluz, Gosia Markowska Band, Kreszendo. Wierną publiczność mają wieczory z muzyką
operetkową w wykonaniu śpiewaków
Opery Krakowskiej. Dużym wydarzeniem były spektakle w wykonaniu znakomitego aktora
Teatru STU Andrzeja Roga. Gośćmi spotkań z cyklu „Kliny bliżej
świata” byli m.in.
znani podróżnicy Elżbieta i Andrzej Lisowscy.
Wiele osób czeka zawsze na bezpłatne warsztaty
florystyczne, podczas których można samodzielnie,

Fot. J.C.

Klub Kliny kończy czwarty pełny rok swojej działalności, co oznacza, że znajduje się w trakcie piątego
już sezonu. Ta utworzona z inicjatywy przewodniczącego Rady Dzielnicy X Macieja Nazimka, przy wsparciu
przewodniczącego Rady m. Krakowa Bogusława Kośmidera placówka,
jedna z filii samorządowego Centrum
Kultury Podgórza, zdążyła mocno wrosnąć w pejzaż południowej części miasta.   W ciągu jedenastu pierwszych
miesięcy 2017 r. klub, funkcjonujący w przyziemiach kościoła parafialnego na Klinach-Zaciszu, odwiedziło ponad 9000 osób. Za tą liczbą kryją
się konkretni ludzie, mieszkańcy bardzo szybko rozrastających się Klinów
(i nie tylko oni) oraz konkretne wydarzenia: kulturalne, edukacyjne, sportowe, integracyjne.
Dużym powodzeniem cieszą się prowadzone przez
grupę kilkunastu wykwalifikowanych instruktorów zajęcia stałe: lekcje gry na instrumentach muzycznych,
różnorodne zajęcia taneczne
dla przedszkolaków, uczniów
szkół podstawowych i dorosłych (taniec towarzyski, latino solo dla pań), zajęcia
plastyczne, baletowe, modelarskie. Prawdziwym przebojem okazał się kurs języka włoskiego. Liczną grupę
uczestniczek gromadzą prozdrowotne
zajęcia pilatesu dla kobiet.
Młoda klubowa społeczność zaczyna odnosić pierwsze poważne sukcesy
artystyczne. Zespół teatralno-wokalny
Scena KLINY, występując z autorskim

aczkolwiek pod fachowym okiem instruktora, wykonać stroiki na święta
wielkanocne i Bożego Narodzenia.   
Klub Kliny jest również areną imprez sportowych: dorocznych
otwartych mistrzostw Dzielnicy X  
w szachach oraz zorganizowanych w tym roku po
raz pierwszy otwartych mistrzostw Dzielnicy X w tenisie stołowym.
W czerwcu rok kulturalny tradycyjnie wieńczy wielka impreza plenerowa – pełen
atrakcji, integracyjny piknik
„Kliny dla rodziny”, gromadzący liczną rzeszę mieszkańców osiedla. Podczas ferii i wakacji klub organizuje specjalne
zajęcia dla dzieci – w ramach
Akcji Zima i Akcji Lato.
Na oddzielną uwagę zasługuje działalność Klubu Rodziców, z czwartkowymi zajęciami fitness dla mam
z małymi dziećmi, poniedziałkowymi
i piątkowymi „Spotkaniami na dywanie”, przeznaczonymi dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym, ich rodziców
i opiekunów oraz z interesującymi,
okazjonalnymi warsztatami, spotkaniami, wykładami. Wszystko to zasługa
kierownika placówki, Adama Rymonta, wybitnego krakowskiego dziennikarza i redaktora, który poświęcił się
pracy dla własnej dzielnicy.
Trzeba koniecznie dodać, że Klub
Kliny jest wspierany finansowo z budżetu Rady Dzielnicy X. Pieniądze te pozwalają zarówno rozwijać działalność
merytoryczną, jak i uzupełniać wyposażenie w sprzęt tej jakże potrzebnej dla
lokalnej społeczności placówki.	  (J.C.)

