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Wydarzenia (8.01 – 27.04.2018)

Szanowni
Państwo,

wspólnie możemy więcej! Wniosek Rady Dzielnicy
X i przygotowana
przez nas petycja
mieszkańców Klinów poskutkowały, widmo szalonej zabudowy naszego osiedla zostało oddalone! Ogłoszony konkurs na projekt „Mieszkanie
Plus” na Klinach przewiduje dziesięciokrotnie mniejszą inwestycję, niż
początkowo zapowiadano. Oczywiście istnieje jeszcze obawa przed negatywnymi skutkami tzw. specustawy
mieszkaniowej, ale póki co możemy
spokojniej spojrzeć na tę inwestycję.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wsparły nas w działaniach
na rzecz mądrego, zrównoważonego
rozwoju naszego osiedla.
O tereny zielone walczymy też na
co dzień. Zielony Ekran, rewitalizacja
boisk trawiastych i nowe obszary chronionej roślinności zapisane w Planie
Zagospodarowania to tylko niektóre
efekty naszych działań, a już wkrótce zbudujemy nowy park przy forcie.
Stale rozwijamy także infrastrukturę rekreacyjną, nowy plac zabaw w lasku już służy dzieciom,
a nowy kort przy Orliku czeka na
entuzjastów tenisa – zapraszamy!
Sport to zdrowie, a o zdrowie trzeba
dbać. Dlatego organizujemy mnóstwo
zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych. Gorąco zapraszamy też do
biesiadowania i zabawy podczas corocznego pikniku „Kliny dla Rodziny”,
który organizujemy wspólnie z parafią pw. św. Rafała Kalinowskiego.
Wywalczyliśmy nową linię autobusową 114, a teraz zabiegamy o przebudowę ul. Borkowskiej i o stację
rowerów miejskich. W zakresie bezpieczeństwa zrealizujemy naszą nową
inicjatywę, za parę tygodni rozpoczną
się piesze patrole policji na Klinach.
Jak zawsze dużo nowości, a będą kolejne – działamy!
Z poważaniem,
Maciej Nazimek
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maci ej na zimek @ op .p l
www.maciejnazimek.com

8.01. Uruchomiona została nowa linia
autobusowa nr 114 kursująca na trasie:
Pod Fortem – Rondo Grunwaldzkie – Jubilat – Galeria Bronowice. To efekt długich
starań radnych i mieszkańców, którzy od
dawna zabiegali o bezpośrednie połączenie z centrum miasta.
13.01. W Klubie Kliny odbyło się kolejne, doroczne spotkanie miłośników
historii lotnictwa, upamiętniające awaryjne lądowanie amerykańskiego bombowca „Candie” na polach w pobliżu
Fortu 52 „Borek”, do którego doszło
26 grudnia 1944 r. Imprezę uświetnił
recital Leszka Wójtowicza, znakomitego
artysty Piwnicy pod Baranami.
27.02. Rada podczas swojej sesji zaopiniowała pozytywnie wariant nr 1
koncepcji projektowej rozbudowy ul.
Niewodniczańskiego i ul. Chałubińskiego na terenie os. Wróblowice, przedłożonej przez firmę „DROPROJEKT”. Wariant ten przewiduje ograniczone wykupy
nieruchomości.

16.03. Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 97 Maria Madej została ustanowiona przez UMK koordynatorem obchodów

Stulecia Odzyskania Niepodległości
w Dzielnicy X. W związku z tym odbyły
się dwa spotkania organizacyjne w maju
2017 r. i marcu br., w których wzięli udział
dyrektorzy i przedstawiciele placówek
dzielnicy, współtworzący obchody, tj. SP
43, ZSO nr 52, SP 97, SP 134, Przedszkola Samorządowego nr 132, Przedszkola
Samorządowego nr 145, Zespołu Szkół
Społecznych nr 1 oraz CKP Klubu Kliny. Podzielono obowiązki oraz przyznane w wysokości 24 000 zł środki finansowe. Znamy już niektóre z planowanych
atrakcji: 23 maja ZSS nr 1 zorganizuje np.
grę terenową „Kraków sprzed stu lat”, 28
maja w SP 97 odbędzie się sesja historyczna, SP 134 wzięła na siebie wydanie jubileuszowego kalendarza oraz przewodnika
po miejscach pamięci związanych z walkami o niepodległość, 27 września ZOS
nr 35 zorganizuje Maraton Niepodległościowy, 18 X odbędzie się Piknik Patriotyczny, a 8 XI Gala Niepodległości. Będą
liczne konkursy: plastyczny, recytatorski,
historyczny, literacki, pieśniarski połączony z koncertem chórów i solistów.

31.03. Podczas obrzędów Wielkiej Soboty
Parafialny Zespół Charytatywny z kościoła
pw. św. Rafała Kalinowskiego, zebrał 400
kg żywności, którą rozdysponowano pośród
wielu ubogich rodzin.

16.04. Ruszyła przebudowa ul. Myślenickiej. Pierwsze przymiarki do tej niezbędnej w dzielnicy inwestycji rozpoczęły się 20
lat temu. Ale dopiero przed 8 laty podjęto konkretne działania i po wielu perypetiach startujemy! Zakończenie I etapu, od
ronda przy autostradzie do ul. Merkuriusza
Polskiego, zaplanowano za 3 miesiące. Za
rok będzie gotowa ulica wraz z chodnikami, kanalizacją opadową i sanitarną na
całej długości.
27.04. Atak nożownika na Klinach. MężFot. klub „kliny”

Przewodniczącego

czyzna przeciął opony w kilku samochodach
zaparkowanych na terenie osiedla. Wezwana przez mieszkańców policja niestety nie
ujęła sprawcy.
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Tak

Dużo mniejsze

Blokowisko
Wygląda na to, że zagrożenie gigantyczną, szaloną zabudową Klinów to już
przeszłość! Plan wzniesienia osiedla dla
35 000 nowych mieszkańców został bardzo mocno zredukowany. Obecnie planowana jest budowa tylko ok. 1000 mieszkań, a więc lokali dla ok. 3500 osób.
To dziesięciokrotne zmniejszenie pierwotnych zapowiedzi!
Maciej Nazimek, przewodniczący
Rady Dzielnicy X, przedstawia sprawę następująco: – To nasz wspólny
sukces – radnych dzielnicowych z Klinów i mieszkańców naszego osiedla,
którzy masowo podpisali petycję do
władz miasta o zrównoważony rozwój osiedla. Dzięki bardzo szybkiej
i przychylnej reakcji prezydenta Krakowa oraz pozyskaniu poparcia radnych miejskich, zablokowana została
możliwość wznoszenia kilkunastopiętrowych bloków i zagęszczenia zabudowy. To nie koniec naszych starań
– teraz będziemy zabiegać o kolejne
zmiany korzystne dla naszej społeczności: chcemy wpisać do Studium Zagospodarowania Krakowa na terenie
Klinów więcej terenów rekreacyjnych
i spróbujemy ograniczyć zabudowę.
Maciej Nazimek podkreśla, że
uchwała Rady Dzielnicy X i petycja
mieszkańców nie są sprzeciwem wobec wszelkich inwestycji, lecz wnioskiem o dobry rozwój dzielnicy i zabezpieczenie osiedlowej infrastruktury
przed paraliżem.
Nowe osiedle, realizowane na Klinach w ramach programu „Mieszkanie Plus”, powstanie na 18 hektarach
gruntu pomiędzy ulicami Spacerową, Komuny Paryskiej i bp. Małysiaka. Pomieści około tysiąca mieszkań na wynajem (czyli zamieszka
w nim ok. 3500 ludzi). Jego kształt
zostanie określony w wyniku konkursu urbanistyczno-architektonicznego, który został ogłoszony w połowie
kwietnia. „Efektem ma być projekt
odpowiadający także potrzebom
w zakresie infrastruktury społecznej, takiej jak placówki oświatowe,
ochrony zdrowia i punkty handlowo-usługowe” – zapewnia inwestor BGK
Nieruchomości.

to widzę...

Ostatnio na Klinach toczyły się gorące dyskusje, wywołane niejasnościami związanymi z lokalizacją rządowej
inwestycji realizowanej w ramach
programu „Mieszkanie Plus”, a także
procedowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który
zakładał możliwość zagęszczenia zabudowy, wznoszenia siedmiopiętrowych
bloków i wielkopowierzchniowych budynków handlowych. Zbulwersowani
mieszkańcy podpisywali petycję w kościele, restauracji, masarni, sklepie,
salonie fryzjerskim i stróżówce:
„My, niżej podpisani mieszkańcy
os. Kliny, zwracamy się do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta
Krakowa, a także do miejskich jednostek organizacyjnych, szczególnie
do Biura Planowania Przestrzennego oraz Wydziału Architektury UMK,
z wnioskiem o niedopuszczenie do zbyt
intensywnej zabudowy naszego osiedla
oraz o zapewnienie właściwego, zrównoważonego rozwoju Klinów.
Wnioskujemy o pozostawienie zapisów obecnie obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego: „Kliny Południe”,
„KlinyZachód II” oraz „Kliny Gadomskiego II” (zwłaszcza ograniczających
wysokość i gęstość zabudowy), a także o zabezpieczenie terenów zielonych
i utworzenie niezbędnej do właściwego funkcjonowania naszego osiedla
infrastruktury drogowej, edukacyjnej
i rekreacyjnej”.
Prezydent m. Krakowa poparł stanowisko Rady Dzielnicy X, interpelację
przewodniczącego RMK Bogusława Kośmidera oraz wniosek podpisany przez
2000 osób i zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców złożył do Rady Miasta
Krakowa projekt uchwały o odstąpieniu od sporządzania nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kliny Południe II”. Rada Miasta
przyjęła tę propozycję jednogłośnie!
Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej,
tylko tyle, że 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
Dokończenie na str. 8

Szanowni Państwo!
Rada
Miasta
to
organ
w dużej mierze decydujący
o kierunkach rozwoju Krakowa.
Zajmujemy się m.in. ochroną
środowiska, komunikacją miejską,
planowaniem
przestrzennym
i oczywiście miejskimi finansami.
Jesteśmy też od tego, by pochylić
się nad problemami osiedlowymi,
które dla lokalnych społeczności
są kwestiami najwyższej rangi.
Taką sprawą jest zabudowa os.
Kliny. Jako przewodniczący RMK
doskonale zdaję sobie sprawę,
jak dużym zagrożeniem jest
nieuporządkowana i przesadna
zabudowa, a jako miejski radny
często odwiedzający Kliny wiem, że
wniosek Rady Dzielnicy X i petycja
mieszkańców o niezmienianie Planu
Zagospodarowania są zasadne.
Oczywiście Kliny będą się rozrastać,
ale musi być to proces starannie
zaplanowany, a rozwój budownictwa
mieszkaniowego powinien być
skoordynowany
z
rozwojem
osiedlowej infrastruktury. Póki co
zablokowaliśmy wprowadzenie
niekorzystnych zmian w Planie
Zagospodarowania dla Klinów,
a nad dalszym rozwojem sprawy
będę czuwać wraz z dzielnicowymi
radnymi.
Z poważaniem,

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com
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Zielona dzielnica
Troska o powiększanie terenów zielonych
i zrównoważony rozwój osiedla zajmuje ważne miejsce w działaniach radnych
Dzielnicy X. Od kilku lat trwają np. prace rewitalizacyjne wokół Fortu 52 Borek,
park jest porządkowany, ścieżki wytyczane, powstaje także mała architektura –
piszemy o tym szerzej na str. 7.

W lutym 2018 Rada Dzielnicy X zawnioskowała o wprowadzenie do powyższego planu m.in. lasku przy os.
Borkowska (ciągnącego się od placu
zabaw przy ul. Korpala do ul. Zawiłej)
zwanego od nazwy potoku Laskiem
Rzewny. Dotychczas były to „ugory
i pastwiska”. Początkowo miała przebiegać tamtędy droga, ale po protestach
mieszkańców sprawa zastała odłożona.
Radni chcą tu stworzyć kolejny park. Zamierzamy uwypuklić strumyk, wykonać ścieżki i osadzić ławki – mówi
radny Andrzej Łatka reprezentujący
mieszkańców os. Borkowska.
MPZP jest procedowany przez
Radę Miasta Krakowa.

Fot. Mateusz Żuk

W kwietniu, przy pętli autobusowej
Pod Fortem, z budżetu dzielnicy, posadzono 30 sosen i 35 świerków. Pomysłodawca tych nasadzeń, przewodniczący Maciej Nazimek mówi: – Zielony
Ekran to pierwszy element tegorocznych działań na rzecz wzbogacania
terenów zielonych na naszym osiedlu.
Moim celem jest poprawienie estetyki
tego miejsca i zrównoważenie zieleni,
której ubędzie wskutek budowy szkoły (inwestycja powstanie na sąsiedniej działce, między os. Pod Fortem
a kościołem pw. św. Rafała Kalinowskiego). Do czasu rozpoczęcia budowy
chcę także udostępnić dzieciom dwa
placyki do gry za pętlą, gdzie została
zasiana trawa. Mieszkańców, zwłaszcza właścicieli psów, uprzejmie proszę
o zachowanie czystości i niezadeptywanie tych miejsc. W parku Maćka
i Doroty zrekultywowano boisko trawiaste. Będą też wymieniane kompozycje kwiatowe na poletkach wzdłuż
drogi dojazdowej do os. Mieczykowa

W tym roku Radzie Miasta Krakowa przedstawiono projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Dla wybranych obszarów przyrodniczych
miasta Krakowa”. Chodzi o objęcie
jednym planem ochronnym wszystkich terenów przyrodniczych, które
należy bezwzględnie wyłączyć z inwestowania, lub na których inwestowanie powinno być ograniczone.

maj 2018

Będzie Wavelo na Klinach?
Wielu mieszkańców naszego osiedla pogubiło się już w kwestii korzystania z rowerów miejskich sieci Wavelo. Nic dziwnego, strefa działania systemu przecina
na pół ulice: Judyma, Forteczną, Zawiszy, Komuny Paryskiej, Spacerową i Zawiłą. W pobliżu nie ma stacji (najbliższe
są zlokalizowane na ul. ul. Zakopiańskiej
i Stojałowskiego), a wyjechanie rowerem
poza zakreśloną na mapie granicę wiąże
się z koniecznością zapłacenia opłaty dodatkowej w wysokości 100 złotych.
Rada Dzielnicy X konsekwentnie wzbogaca bazę rekreacyjną na
Klinach i dlatego w 2017 r. podjęła

uchwałę wnioskującą do prezydenta
o rozszerzenie strefy „Wavelo” na cały
obszar Dzielnicy X oraz utworzenie
nowej stacji „wypożyczalni rowerów”
przy ulicy Borkowskiej (naprzeciwko sklepu wielkopowierzchniowego).
Podobne pismo wysłano do operatora
systemu firmy BikeU.
Na Klinach mieszka kilkanaście tysięcy podatników. Wavelo to 158 stacji
i 1500 jednośladów. Cóż bardziej oczywistego, niż przesunąć granice?
Niestety, sytuacja jest bardziej złożona. Jak przekonuje Małgorzata Jedynak z ZIKiT-u umowa, na podstawie której powołano sieć rowerów publicznych,

została już zrealizowana. Jej wykonawcą
jest prywatna firma będąca właścicielem całej infrastruktury. Miasto w najbliższym czasie nie planuje tworzenia
nowych stacji, wymaga to bowiem dodatkowych – niemałych – nakładów. Na
krok taki zdecydowały się dwie galerie
handlowe i parki technologiczne, które
zawarły z BikeU odrębne umowy biznesowe. Zmiana granicy strefy też nie
nie jest łatwą sprawą, ponieważ wiąże
się z przewożeniem rowerów, a więc dodatkowymi kosztami. Rozszerzenie systemu bez postawienia nowych „wypożyczalni” jest niemożliwe. Rada Dzielnicy
X nie sklada jednak broni.

maj 2018
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Znak krzyża
Trwają prace nad dokończeniem wieży
kościoła parafialnego pw. Rafała Kalinowskiego na Klinach, co uwieńczy dzieło
budowy naszej świątyni. – Wykonaliśmy
więźbę i konstrukcję. W maju powstanie
kopuła z blachy miedzianej. Całość zwieńczy trzymetrowy krzyż ze stali nierdzewnej.
Staramy się do niego zamontować oświetlenie z diod ledowych, aby był widoczny
z daleka. Mam nadzieję, że w maju prace
budowlane zostaną zakończone – mówi
ks. proboszcz Jan Jarco.

Kiedy ks. Jarco zaczynał swoją misję na Klinach w 2006 roku, w szczerych polach stała tymczasowa, choć
solidna kaplica. Prace zaczynano praktycznie od zera. W roku 2008 wylano
fundamenty. W kolejnych dwóch latach
powstały ściany i strop. Później dach
i krzyż. W okresie 2014–2015 wybudowane zostały wieża kościelna i parking. W maju następnego roku, przed
Pierwszą Komunią Świętą, udało się
zamontować ołtarzową rzeźbę i pierwszą z 7 ikon, które ją otaczają (piękne
dzieła ówczesnej mieszkanki Klinów
Justyny Stankowicz-Warchoł).
Do budowy świątyni wykorzystano
ponad 1000 metrów sześciennych betonu i 130 ton stali zbrojeniowej, blisko
tonę gwoździ oraz prawie 200 metrów
sześciennych drewna, dziesiątki tysięcy cegieł i setki pustaków…
Nasza parafia jest jedną z najmniejszych w Krakowie, liczy ok. 4000
osób, są to przeważnie ludzie młodzi,

Fot. Mateusz Żuk

Ośmiometrowa konstrukcja składa się z trzech części. Zawiera kopułę,
krzyż i kulę, w której zostaną umieszczone dokumenty informujące o budowie świątyni. Ostatnim etapem prac
ma być ekscytująca i trudna technicznie operacja podniesienia ważącej
4 tony konstrukcji i nałożenie jej na
wieżę. Dźwig uniesie kolosa na niemal 40 metrów!
– Serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają
dzieło powstawania naszego kościoła.
Dzięki ofiarności wąskiego grona parafian możemy je kontynuować – dodaje ks. proboszcz.
Tymczasem przed Radą Parafialną jest jeszcze sporo zadań. Podczas
ostatniego posiedzenia omawiano
np. plany upiększania kościoła. Pilną
kwestią jest poprawa odprowadzenia
wody z zachodniej rozety, gdyż okno
jest słabo uszczelnione i mimo systematycznych konserwacji przepuszcza
wodę, która wdziera się do wnętrza
świątyni. Jedyną rozsądną propozycją poprawy tej sytuacji jest wykonanie parapetu z blachy miedzianej.
– Spośród innych zamierzeń inwestycyjnych dużo mówimy o wykonaniu ław przy ścianach kościoła oraz
obłożeniu ścian, aby je zabezpieczyć
przed zabrudzeniem – ciągnie ks. Jarco. – Wciąż dyskutujemy o nowych organach. Te, które obecnie nam służą, otrzymaliśmy zużyte już prawie
dziesięć lat temu. Ważnym zagadnieniem jest też wykonanie i zainstalowanie ławek w transepcie kościoła.
Jak dotąd mamy ławki tymczasowe,
które ofiarowała przed laty jedna
z parafii naszej archidiecezji. Chcielibyśmy także wykonać ołtarz boczny

po stronie zachodniej, bliźniaczy do
ołtarza MB Nieustającej Pomocy, lecz
z wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego. Prosimy Boga i naszego patrona św. Rafała Kalinowskiego, abyśmy
mogli zrealizować w najbliższych latach te zamierzenia.

mobilni, spędzający weekendy poza
domem, jeszcze niezintegrowani,
a wielu mieszka na osiedlu przejściowo. – Niektórzy gorliwi parafianie
wyszli z różnych wspólnot akademickich i pozostają z nimi w kontakcie,
inni wyjeżdżają. Trudno więc wypracować tożsamość miejsca i przywiązanie do parafii. Tym bardziej że
na naszym osiedlu nie ma instytucji tworzących wspólnotę, np. szkoły, jest tylko – dzięki Bogu kościół,
gdzie ludzie mogą się ze sobą spotykać – mówił „Dziesiątce” przed dwoma laty ks. Jarco. Dziś, dzięki działaniom Kościoła, radnych, a także klubu
kultury, który otrzymał nieodpłatnie
pomieszczenia w przyziemiu świątyni – ludzie zaczęli się integrować, co
widać choćby po wspólnym podpisywaniu petycji w sprawie zrównoważonego rozwoju osiedla, na piknikach
i imprezach sportowych, kulturalnych
oraz uroczystościach religijnych.
Znak krzyża nad Klinami jest także znakiem pomocy dla potrzebujących. Co roku, w Wielką Sobotę, wierni przynoszą do kościoła żywność dla
ubogich rodzin, którą tego samego
dnia rozdysponowuje Parafialny Zespół Caritas. (W tym roku zebrano
400 kg pożywienia!) A podczas święta osiedla i parafii, w rocznicę konsekracji kościoła, kiedy odbywa się piknik „Kliny dla Rodziny”, mieszkańcy
składają się na dofinansowanie wakacji dla dzieci, którym fundują wyjazdy
rekolekcyjne.
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Czas na sport
Kalendarz dzielnicowych imprez sportowych na Klinach stale się powiększa,
a rozwój i stan sportowej infrastruktury
– poprawia. W ubiegłym roku mieszkańcy po raz pierwszy próbowali swoich sił
w Otwartych Mistrzostwach Dzielnicy X
w Tenisie Stołowym. W tym roku czekają
ich nowe atrakcje: turniej tenisa ziemnego, na wkrótce otwieranym korcie oraz
emocje związane z ligą siatkówki dziewcząt. Ale po kolei.
Tuż przed nami tradycyjny Bieg
Swoszowicki! Jego szósta edycja, organizowana przez Stowarzyszenie „I Ty
Możesz Być Wielki”, odbędzie się 27
maja 2018 roku. Bieg Swoszowicki,
rozgrywany na terenie naszej dzielnicy, jest jednym z największych wydarzeń sportowych w Małopolsce. Podczas zeszłorocznej edycji wzięło w nim
udział ponad 1000 osób. Uczestnicy zawodów mają do wyboru dystanse: 10
km (Bieg Główny), 5 km (Swoszowicka
Piątka) oraz cieszącą się ogromną popularnością Rodzinną Milę o długości
1,6 km, w której biorą udział całe rodziny. W ramach wydarzenia rozgrywane są także biegi dla dzieci, na dystansach od 50 m, 100 m, 200 m, 300
m i 400 m. Wśród wszystkich zawodników Rodzinnej Mili zostanie rozegrana dodatkowa rywalizacja o tytuł
„najszybszej swoszowickiej rodziny”,
a wśród zawodników Biegu Głównego
zorganizowana zostanie dodatkowa kategoria o tytuł „najszybszej mieszkanki i mieszkańca” naszej dzielnicy. Bieg

organizowany jest pod honorowym
patronatem: Piotra Ćwika – wojewody
małopolskiego, Jacka Krupy – marszałka województwa małopolskiego,
prof. Jacka Majchrowskiego – prezydenta Miasta Krakowa oraz Bogusława
Kośmidera – przewodniczącego Rady
Miasta Krakowa. Poprzednie edycje
odbywały się na terenie osiedla Swoszowice, jednak w tym roku, ze względu na rewitalizację Parku Zdrojowego
Uzdrowiska Swoszowice, wydarzenie
zostanie przeniesione na teren sąsiedniego osiedla Opatkowice, na obiekt
Osiedlowego Stowarzyszenia Sportowego Opatkowianka przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5 w Krakowie. Tym
samym tegoroczny bieg zawita pod
siedzibę Rady Dzielnicy X, która jest
głównym partnerem tego wydarzenia.
Aktualnie na listach startowych
biegu znajduje się ponad tysiąc zawodników. Zostało już niewiele wolnych miejsc. W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców, by
skierowali się „biegiem do zapisów”!
Więcej informacji o VI Biegu Swoszowickim na stronie organizatora,
tj. Stowarzyszenia „I Ty Możesz Być
Wielki”, na stronie internetowej: www.
itmbw.pl
Maj będzie także widownią IV
Otwartych Mistrzostw Dzielnicy X
w Szachach. W ubiegłym roku, w turnieju profesjonalnie zorganizowanym
i przeprowadzonym przez sędziego
FIDE Mariusza Stanaszka w Klubie
Kliny, placówce Centrum Kultury

Fot. itmbw

Podgórza, uczestniczyło 31 zawodniczek
i zawodników. Emocji było wiele, impreza ujawniła sporo nowych talentów, które chętnie zobaczymy ponownie przy szachownicach. Pamiątkowe
statuetki i nagrody rzeczowe funduje
jak zawsze Rada Dzielnicy X.
Na czerwiec przewidziano otwarcie
kortu tenisowego leżącego między Orlikiem a parkiem przy ulicy Fortecznej. Jak zapewnia pomysłodawca i dobry duch tej inwestycji, radny Andrzej
Łatka, do zakończenia prac potrzeba
tylko kilku ciepłych dni, kiedy będzie
można wysypać i wetrzeć w nawierzchnię piasek kwarcowy. Kort jest profesjonalny, nowoczesny, z wybiegami dla
zawodników. Ma pełne wymiary, 18,27
na 36,57 metra. Jego uroczyste otwarcie zostanie powiązane z turniejem,
w którym z pewnością weźmie udział
wielu entuzjastów tenisa, mieszkających w Dzielnicy X. Jak oceniają organizatorzy może nawet 60 osób.
Jak zwykle w czerwcu (od 5 do 8
VI), w Szkole Podstawowej nr 97 przy
ul. Judyma, zostaną rozegrane Międzyszkolne Mistrzostwa Dzielnicy X.
To już ósma 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, Joanną
Nowicką i Tomaszem Kałużą w organizację zawodów. Tegoroczne mistrzostwa będą miały wspaniałą oprawę,
bo odbędą 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 ubiegłym sezonie zawody rozgrywano tylko na boisku
piłkarskim z naturalną trawą i w sali
gimnastycznej, tym razem będą się odbywać w wielu miejscach.
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Fort coraz
bliżej

Fot. itmbw

W październiku – nowość! Ruszy
Międzyszkolna Liga Piłki Siatkowej
Dziewcząt. To kolejna inicjatywa przewodniczącego Nazimka, a Rada Dzielnicy X przyznała już środki finansowe
na organizację tego przedsięwzięcia
i nagrody dla uczestników. Mecze zostaną rozegrane w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy V-VI oraz VII-VIII.
W obu kategoriach każda szkolna reprezentacja rozegra 8 spotkań. Międzyszkolna Liga rusza w październiku 2018 r. i potrwa aż do maja 2019 r.
Zostanie podzielona na dwie rundy: jesienną i wiosenną.
W listopadzie znowu zapraszamy
do Klubu Kliny na II Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy X w Tenisie Stołowym.
W ubiegłym roku do gry na czterech
stołach, rozstawionych w największej
klubowej sali, w przyziemiach kościoła
parafialnego na Klinach-Zaciszu, przystąpiło 34 pingpongistek i pingpongistów w różnym wieku. Zgodnie z przyjętą formułą były wśród nich również
osoby mieszkające w innych częściach
naszego miasta, a nawet przybyłe spoza

Krakowa. Zupełni amatorzy i zawodnicy trenujący w klubach sportowych.
W zgodnej opinii obserwatorów turniej
stał na wysokim poziomie. Zarówno zacięte mecze eliminacyjne, jak i finałowe dostarczyły kibicom nie lada emocji.
Puchary, pamiątkowe statuetki i nagrody w postaci sprzętu sportowego funduje Rada Dzielnicy X.
A skoro jesteśmy przy rekreacji. W marcu odbył się doroczny
objazd wszystkich obiektów sportowych w Dzielnicy X, w którym z ramienia Rady uczestniczył przewodniczący Komisji Sportu Andrzej Łatka.
Nie tylko na Klinach przybywa sportowych obiektów. Niemal wszędzie odbywają się remonty i powstają nowe
inwestycje. W KS Rajsko wkrótce zostanie zbudowany nowy, piękny budynek zaplecza, połączony z trybuną. KS Wróblowianka przymierza się
w tym roku do burzenia starego budynku i wznoszenia nowoczesnych szatni.
OSS Opatkowianka odnowiła trybuny.
WLKS Krakus Swoszowice nadal rozbudowuje budynek klubowy.

Na Klinach trwa rewitalizacja Fortu nr 52 Borek. Jest to efekt wspólnych
starań przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Obiektów Zabytkowych Rady
Dzielnicy X Tadeusza Murzyna i pozostałych radnych Dzielnicy X z naszego
osiedla, a także zaangażowania przewodniczącego Rady Miasta Bogusława
Kośmidera, jak również Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
– Wciąż trwają prace budowlane –
wyjaśnia Tadeusz Murzyn. - W ubiegłym
roku wykonano 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 Rada Miasta Krakowa
i SKOZK przekazały na dalsze prace w sumie 1 600 000 złotych. Z tych
środków zostanie dokończone odwodnienie, prace budowlane na parterze
osiągną stan surowy, być może także zostaną wykonane rekonstrukcje:
fragmenty murów Carnota (zamykające koszary przy kaponierze), które zostały zaprojektowane jako zewnętrzna
ściana sali widowiskowej. Jeśli uda się
zdobyć dodatkowe środki, powstanie
także stacja transformatorowa.
Innym zadaniem jest porządkowanie otoczenia fortu. W ubiegłym roku
wykonano projekt pierwszego etapu
rewitalizacji terenów zielonych. Rada
Dzielnicy X sfinansowała zakup ławek,
koszy na śmieci i latarni przy nowych
alejkach, które będą zbudowane w tym
roku (od skrzyżowania ul. Fortecznej,
Borkowskiej, Krygowskiego do ul. Korpala, czyli do nowej drogi dojazdowej
do os. Mieczykowa). Wykonano też okablowanie lamp parkowych. Etap ten
zostanie zakończony w roku bieżącym
i będzie kosztować ok. 400 tys. zł, z czego 104 tys. dołożył SKOZK, a pozostałe
środki pochodzą z budżetu Rady Dzielnicy. Planowane jest także wykonanie
projektu II etapu rewitalizacji terenu
parku, a więc całości podejmowanego
przedsięwzięcia.
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Blokowisko
Dokończenie ze str. 3

się, że „rozważane jest objęcie Narodowym Programem Mieszkaniowym
Mieszkanie Plus nieruchomości zlokalizowanych w południowej części
terenu objętego planem Kliny Południe”. A więc leżących na terenie naszego osiedla.
Przewodniczący Nazimek wysłał
wiele pism z pytaniami do wszystkich uczestników planowanej inwestycji. Wyrażał obawę, że na osiedlu
może powstać blokowisko na 10 tysięcy mieszkań dla 35 tys. nowych
sąsiadów, w dodatku bez odpowiedniej infrastruktury drogowej i społecznej. Przez długi czas trudno było
ustalić, czy i gdzie BGK Nieruchomości planuje budowę, ponieważ zakupy
działek od osób prywatnych objęte są
tajemnicą.
Rzeczniczka prasowa prezydenta,
w odpowiedzi na pytania „Dziesiątki”
wyjaśniała: „Nie ma żadnych ustaleń,
ponieważ chodzi o rządowe osiedle
i nie jest to inwestycja, w której gmina
będzie w jakikolwiek sposób uczestniczyć. Odbyło się spotkanie, podczas
którego inwestor został poinformowany o zapisach aktualnego planu, do
którego będzie się musiał dostosować,

autostradą, to teren przeznaczony pod
domki jednorodzinne i bliźniaki, a jeśli bloki, to najwyżej trzykondygnacyjne. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy nie może tu przekroczyć 40–45
procent, a połowę każdej działki muszą stanowić ogrody lub trawniki. Do
tego mają powstać: szkoła, handel
i usługi. W planie, którego zapisy obowiązują, zakazano: budowy stacji paliw, magazynów, hurtowni i prowadzenia wszelkich usług uciążliwych dla
mieszkańców.
Po długiej walce Rada Dzielnicy X
i mieszkańcy postawili na swoim.
Nowe zagrożenie przyniosły ostatnie miesiące, kiedy zaczęło się mówić o wzniesieniu na Klinach osiedla w ramach rządowego programu
„Mieszkanie Plus”, w oparciu już nie
o plan, tylko o procedowaną właśnie
specustawę. Jej artykuł 20 mówi, że
„do inwestycji mieszkaniowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
O rozpoczęciu budowy decyduje arbitralnie wojewoda, „biorąc pod uwagę
stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w gminie”. A jego
decyzje mają
MIEJSCOWY PLAN
k lau zu lę naZAGOSPODAROWANIA
t ychmiastowej
PRZESTRZENNEGO OBSZARU
wykonalności.
KLINY POŁUDNIE W KRAKOWIE
23
lutego
2017 w Krakowie pojawili się
przedstawiciele firmy BGK
Nieruchomości
S.A., która finansuje osiedla z programu
„Mieszkanie dla
rozwoju”. Gmina wytypowała
8 działek do realizacji rządowego projektu.
Z odpowiedzi na interpelację Bogusława Kośmidera
do prezydenta
dowiedzieliśmy
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a także o konieczności zapewnienia
odpowiedniej infrastruktury…”.
Więcej światła przynosi odpowiedź
rzecznika prasowego BGK Nieruchomości. Ewa Syta pisze: „BGK Nieruchomości kupiła działkę w południowej części Krakowa. Na terenie
położonym w rejonie ulic Spacerowej,
Komuny Paryskiej i bp. Małysiaka powstanie osiedle mieszkaniowe, które
pomieści około tysiąca mieszkań na
wynajem o umiarkowanym czynszu.
Blisko 18-hektarowy grunt został nabyty od prywatnego właściciela w celu
realizacji wielorodzinnej inwestycji
mieszkaniowej. Kształt przyszłego
osiedla zostanie określony w wyniku konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Organizatorem konkursu
będzie spółka BGK Nieruchomości,
a jego partnerem Urząd Miasta w Krakowie. Efektem konkursu ma być projekt osiedla funkcjonalnego i odpowiadającego potrzebom w zakresie
infrastruktury społecznej, takiej jak
placówki oświatowe, ochrony zdrowia
i punkty handlowo-usługowe”.
Rada Miasta zdecydowała o odstąpieniu od zmieniania Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kliny Południe II”, więc jeśli specustawa
nie zostanie uchwalona w zaproponowanym kształcie, mieszkańcy Klinów
mogą spać spokojnie – teraz wszystko
w rękach posłów.

