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Głos

Przewodniczącego

Szanowni Państwo,
Trwa postępowanie przetargowe
na budowę nowej szkoły podstawowej na naszym osiedlu. To priorytetowa sprawa dla Klinów. Zwycięska
firma wykona projekt i prace budowlane, które zakończą się w 2021
r. Trwa też remont Orlika przy ul.
Fortecznej oraz kolejny etap rewitalizacji Fortu 52 na Klub Kultury. Bardzo istotne jest pozyskanie
rekordowo wysokiego finansowania dla tej inwestycji na rok 2019,
co pozwoli zakończyć paroletni remont. Nadal prowadzone są piesze
patrole policji na Klinach, a sukcesem w walce o tereny zielone jest
uchronienie skweru w pobliżu Fortu 52 przed absurdalną zabudową.
Wspaniałe wieści dla Klinów dobie-

Springwald zdobyła mistrzostwo
świata! Gorąco gratuluję!

październik 2018

Ekskluzywna gra
Jeśli spojrzeć na zdjęcia pochodzące
z 2017 roku, które przedstawiają miejsce,
gdzie powstał kort tenisowy na Klinach
– można przetrzeć oczy ze zdumienia.
Między Orlikiem i parkiem Maćka i Doroty widać chwasty i chaszcze, otoczone
pordzewiałą siatką. Trzeba było bystrego
oka i dużej wyobraźni, by na tych 4 arach,
wśród starych drzew i bujnie rosnących
traw dostrzec dawne boisko. We wrześniu
na supernowoczesnym czerwono-zielono-białym obiekcie 70 miłośników rakiety
wzięło udział w I Mistrzostwch Dzielnicy X
w Tenisie Ziemnym, o puchar Prezydenta m. Krakowa, biegając po nowoczesnym
podłożu o nazwie breakpoint („sztuczna
trawa” z piaskiem kwarcowym) zapewniającym najwyższy komfort gry. Kort jest profesjonalny, nowoczesny, z wybiegami dla
zawodników. Ma pełne wymiary, 18,27 na
36,57 metra.
Turniej i towarzyszący mu Piknik
Rekreacyjny 15 września 2018 r. musiał zastąpić uroczyste otwarcie, do
którego nie doszło, bo gdy tylko pod
koniec maja wysypano i wtarto w nawierzchnię piasek – miłośnicy rakiet
natychmiast wkroczyli do akcji. Powołali stowarzyszenie Aktywne Kliny,
otrzymali od Rady Dzielnicy środki na
kosiarki, zamiatarki i dmuchawy – zaczęli bezpłatnie sprzątać obiekt i na
nim gospodarzyć. Kort jest dostępny
dla wszystkich chętnych przez 7 dni
w tygodniu… bezpłatnie, poprzez aplikację Tenis4U.
Człowiekiem, który uwierzył, że wielkie, zielone NIC ogrodzone megaprowizorką
stanie się ekskluzywnym miejscem spotkań,
był radny Andrzej Łatka. – Zanudzałem radnych, prosiłem o pomoc
i w końcu ją otrzymałem – opowiadał.

Pomoc była poważna. Rada Dzielnicy X i Zarząd Infrastruktury Sportowej sypnęły groszem. Wysupłały 170
tysięcy złotych. W czerwcu br. piłki
zaczęły latać nad ul. Forteczną. Podczas gorącego lata ustalił się też podstawowy skład około 70 lokalnych tenisistów. A potem rozpoczął się turniej
singli, mikstów i debli. Puchary wręczał Prezydent Miasta Krakowa Jacek
Majchrowski.
Zanim podamy listę zwycięzców
turnieju, jeszcze dwa słowa o remoncie Orlika, gdzie odbywał się piknik.
– Boisko jest praktycznie w całości
odremontowane – cieszy się Andrzej
Łatka. – Są nowe piłkochwyty, budynek
wymalowany, nawierzchnie wyremontowane – cała płyta głównego boiska
jeszcze w tym roku zostanie wymieniona, prace trwają.
A oto lista zwycięzców turnieju
o Puchar Prezydenta m. Krakowa:
Singiel dziewczynek do lat 15: Natalia Łężniak.
Singiel chłopców do lat 15: Michał
Mordarski.
Singiel żeński: Paulina Jachym.
Singiel
mężczyzn:
Dominik
Augustyn.
Debel-Mikst: Paulina Jachym
i Piotr Cholewa.
Debel mężczyzn: Ruslan Hrunda
i Dariusz Saczek.

Fot. mateusz żuk

gły też z Bułgarii. W Płowdiv mieszkanka naszego osiedla pani Maria



Z poważaniem,
Maciej Nazimek
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Szkoła w przetargu Tak
to widzę...

Trwa przetarg na budowę szkoły samorządowej, która powstanie pomiędzy
pętlą autobusową przy ul. Bartla a kościołem przy ul. bpa Albina Małysiaka.
– Więcej nie mogę nic powiedzieć, ponieważ obowiązują mnie procedury urzędowe – twierdzi z-ca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty Zbigniew Mazur.
Radni z Dzielnicy X wiedzą już
jednak, że pieniędzy pozyskanych
z budżetu miasta i zabezpieczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz WPI na lata 2018-2021 jest
za mało. W ciągu minionego roku roboty budowlane podrożały niemal
o połowę.
Żeby nie zasypiać gruszek w popiele, 30 sierpnia Rada Dzielnicy zawnioskowała do władz miasta o zwiększenie środków na budowę szkoły.
Jest nadzieja, że uchwała zostanie
zaaprobowana.
– Większość formalności, w tym
spór sądowy o prawo własności
działki pod szkołę, już zakończono
pomyślnie dla miasta. Przetarg to
ostatni, bardzo mozolny, fragment
urzędowej procedury. Wykonanie
projektu i prace budowlane to zazwyczaj znacznie łatwiejsze etapy inwestycji – zapewnia przewodniczący
Maciej Nazimek.

Dla przewodniczącego to sprawa
osobista. Kilka lat temu zainicjował
zbieranie podpisów pod petycją o budowę szkoły, przekonał władze miejskie,
zabiegał o pieniądze na nową szkołę.
Tymczasem problem narasta. Szkoła
Podstawowa nr 97 przy ul. Judyma jest
przepełniona. Osiedle rozwija się dynamicznie, wkrótce wielu nowych mieszkańców będzie mieć dzieci. Placówka
oświatowa powstać po prostu musi.
Przetarg został ogłoszony w formule „Zaprojektuj i zbuduj”. Z dokumentów i wizualizacji przygotowanych
przez MCOO wynika, że efektowny, kolorowy, trzykondygnacyjny budynek
zostanie zaprojektowany w układzie
wielobryłowym, w kształcie zbliżonym
do trójkąta, z wewnętrznym patio, amfiteatrem oraz oddzieloną salą gimnastyczną i boiskiem sportowym (20 x 40
metrów), a także trybunami.
W systemie jednozmianowym będzie się tu mogło uczyć 600 uczniów
(trzy ciągi ośmioklasowe, tj. 24 oddziały). Zaplanowano 24 klasy. Pracownie:
biologiczną, chemiczną, fizyczną i informatyczną, świetlicę, bibliotekę, czytelnię, szatnię, stołówkę oraz kuchnię.
Zakończenie budowy zaplanowano na
rok 2021. Teraz wszystko zależy od
tego, czy uda się znaleźć kilkadziesiąt
milionów złotych. – Walczymy dalej –
zapewnia Maciej Nazimek.

Szanowni Państwo!
Dobiegła końca kadencja Rady
Miasta 2014-2018. W tym okresie
miałem przyjemność uczestniczyć
w realizacji kilku ważnych dla
Klinów inwestycji, m.in. budowy
Przedszkola nr 41, poszerzeniu
ul. Bartla i rewitalizacji Fortu 52.
Kolejna bardzo ważna sprawa
dla

Klinów,

szkoły,
przez

budowa

pomyślnie
mnóst wo

nowej

przebrnęła
for malności

i procedur. W następnej kadencji,
oprócz

budowy

podstawówki ,

na Klinach trzeba poszerzyć ul.
Forteczną i dopilnować, by rozwój
mieszkalnict wa
przesadnej

nie

wielkości.

przybrał
Bardzo

dziękuję za owocną współpracę
lokalnym radnym Dzielnicy X oraz
wszystkim mieszkańcom Klinów
za częste spotkania i rozmowy
o problemach Państwa osiedla.
Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com

Tak będzie wyglądała nowa szkoła.
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Mieszkanie plus czy minus?
publicznie dostępne tereny zielone
przeznaczono ponad 25 proc. obszaru
nieruchomości.
Inwestor nie zamierza wykorzystywać uchwalonej w sierpniu specustawy, która pozwala na nieliczenie
się z wytycznymi dopiero co obronionego przez mieszkańców miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu kilkunastopiętrowych bloków na naszym osiedlu nie
będzie. Z drugiej strony „Spacerowa”
jest zaplanowana na obszarze, na którego części można wznieść budynki
ośmiokondygnacyjne – do 25 metrów
wysokości i radnym się to nie podoba.
W zgodzie z koncepcją przewodniczącego Macieja Nazimka „aby zawalczyć o właściwy komfort życia
obecnych i przyszłych mieszkańców
Klinów”, podczas sierpniowych konsultacji społecznych radni Dzielnicy
X zgłosili do BGK Nieruchomości następujące uwagi do projektu: obniżenie
zabudowy do 5 kondygnacji, zapewnienie należytej liczby miejsc parkingowych, zapewnienie większej niż w projekcie powierzchni ogólnodostępnych
terenów zielonych, zbudowanie pełnej
infrastruktury osiedlowej – drogowej,
edukacyjnej i rekreacyjnej.
Natomiast 31 lipca Rada Dzielnicy X złożyła wniosek do prezydenta Krakowa w sprawie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków

Fot. mateusz żuk

– Na początku sierpnia rozstrzygnęliśmy konkurs architektoniczny,
obecnie siadamy do rozmów ze zwycięską pracownią, by określić warunki współpracy – wyjaśniała we
wrześniu „Dziesiątce” rzecznik prasowy BGK Nieruchomości Ewa Syta
w odpowiedzi na pytania o stan prac,
a także zakładaną wysokość bloków,
gęstość zabudowy i infrastrukturę powstającego na Klinach osiedla
„Spacerowa”, które ma zostać wzniesione w ramach rządowego programu
Mieszkanie Plus. Dziś już wiemy, że
w konkursie wygrała pracownia pod
przewodnictwem architekta Andrzeja
M. Chołdzyńskiego.
Nowe osiedle powstanie na 18 hektarach gruntu pomiędzy ulicami: Spacerową, Komuny Paryskiej i bp. Małysiaka – na przedłużeniu nieistniejącej
jeszcze ul. Nowej Bartla, czyli – jak
się potocznie mówi – „poniżej potoku”. Pomieści około tysiąca mieszkań
na wynajem (zamieszka w nim ok.
3500 ludzi) o powierzchni od 26 do 78
mkw. Budowa miałaby się rozpocząć
z końcem roku 2019 lub na przełomie
2019/20.
Projekt – jak zapewnia inwestor
BGK Nieruchomości – ma odpowiadać potrzebom nowych mieszkańców:
zaplanowano szkołę, przedszkole, żłobek, dom kultury, bibliotekę oraz przestrzenie rekreacyjno-sportowe. Na

Nowe osiedle powstanie na 18 hektarach gruntu pomiędzy ulicami: Spacerową, Komuny
Paryskiej i bp. Małysiaka.

Zagospodarowania Przestrzennego
Krakowa, dokumentu nadrzędnego
nad wszystkimi planami zagospodarowania, regulującego przeznaczenie
działek na terenie miasta. Zaproponowała też szereg rozwiązań mających
zapewnić dobry, przemyślany i zrównoważony rozwój całej dzielnicy.
A więc np.: obniżenie zabudowy na
Klinach do maksymalnie 5 kondygnacji. Ponadto: zbudowanie drogi dojazdowej zakończonej parkingiem do
przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków – Opatkowice, zbudowanie sieci dróg umożliwiających
wyjazd z nowych osiedli na Klinach
(by nie zakorkować ul. Borkowskiej),
zbudowanie infrastruktury osiedlowej
(szkoły, przedszkola, place zabaw), pozostawienie terenów zielonych na części obecnych łąk.
W ostatnich dniach członek zarządu BGK Nieruchomości S.A. Grzegorz
Muszyński złożył deklarację wypracowania rozwiązania komunikacyjnego dla Klinów, którego beneficjentami
byliby wszyscy mieszkańcy. „Pierwsza
propozycja to wybudowanie w przedłużeniu ul. Stanisława Działowskiego
nowego węzła drogowego na autostradzie A4, który umożliwiłby włączenie
się do ruchu na tej drodze. Druga zakłada wybudowanie równolegle do A4
nowych dróg: 1,5 km drogi do węzła
Skawina i 1,5 km od węzła Skawina
w kierunku Krakowa wraz z dodatkowymi rondami”. Jak mówił Muszyński, w obu wariantach koszty inwestycji byłyby podobne i wyniosłyby
kilkanaście milionów złotych. Dodał,
że sposób finansowania tej inwestycji to „sprawa otwarta” – pisze Interia
Nieruchomości.
Również Rada Miasta Krakowa zajęła się problemem planowanego na
Klinach, osiedla podejmując uchwałę wnioskującą o ustanowienie użytku
ekologicznego na łąkach naszej dzielnicy. Procedura jest długa i żmudna, a zablokowanie możliwości inwestycyjnych
wiąże się z wielomilionowymi odszkodowaniami z miejskiej kasy dla właścicieli gruntów, które utracą swoją wartość.
– Ale czy znajdą się miliony złotych na
łąki, gdy brakuje pieniędzy na szkołę,
która przecież jest priorytetem?
Mieszkanie plus czy minus?
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Bezpieczne
Kliny
Fot. mateusz żuk

Pasy na Fortecznej
Forteczna to długa i prosta ulica, która zachęca pewną grupę kierowców do
testowania mocy silników i ustanawiania rekordów prędkości. Tak wynika ze
skarg, jakie wpłynęły do policji i Rady Dzielnicy X. – Jedni mieszkańcy byli zwolennikami budowania progów zwalniających przed przejściami dla pieszych –
mówi radny Wojciech Liszka. – Inni wprost przeciwnie. Zwracali uwagę, że progi
zwiększają hałas i spalanie paliwa, gdy samochody hamują, a więc rośnie zanieczyszczenie powietrza.
Aby obie strony pogodzić, Rada Dzielnicy zaproponowała rozwiązanie polegające na naniesieniu przed przejściami dla pieszych (już w odległości 50-100
metrów) w poprzek jezdni specjalnych pasów. Tzw. „pasy wibracyjne” są na tyle
grube, że kierowcy samochodów czują delikatne wstrząsy, zwalniają i koncentrują uwagę.
Norweskie oznakowanie poziome typu rumble strips to technologiczna nowość. Wcześniej stosowano oznakowanie poziome w postaci linii akustycznych,
tzw. baretek dźwiękowo sygnalizujących kierowcy, że np. zjeżdża z drogi. Teraz
do dźwięku dołączają się jeszcze wibracje auta. Tego typu oznakowanie jest powszechnie stosowane w całej Skandynawii. Według miejscowych raportów bezpieczeństwa po wprowadzeniu pasów ilość wypadków spadła nawet o 70 proc.
Pasy wibracyjne zobaczymy jeszcze przed końcem roku na ul. Fortecznej.

Fot. mateusz żuk

Od początku sierpnia do 30 listopada
na terenie naszego osiedla odbywają
się dodatkowe, finansowane ze środków Rady Dzielnicy – piesze patrole policji. – Te służby są realizowane w oparciu
o policyjną analizę zagrożeń, szczególnie
w soboty i niedziele, w godzinach od
18.00 do 2.00 oraz w miarę potrzeb
i posiadanych sił oraz środków w piątki
– mówi zastępca naczelnika Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej w Krakowie podinsp. Jacek Cader.
Stróże prawa penetrują dzielnicę
pieszo po to, aby byli bardziej widoczni i bliżej mieszkańców. Docierają także do miejsc zagrożonych, które w toku
codziennej służby bywają patrolowane
rzadziej. Są efekty. W trakcie 11 sierpniowych patroli ujawniono 34 wykroczenia, wymierzono 8 mandatów, zastosowano 24 pouczenia oraz w dwóch
przypadkach skierowano wniosek
o ukaranie do sądu.
To prawda, nie udało się ująć sprawcy, który pod koniec kwietnia przebijał
opony na ul. Bartla, w lipcu zatrzymano
jednak na gorącym uczynku przestępstwa mężczyznę, który kopał karoserie
i uszkadzał pojazdy na ul. Bartla.
„Trwające obecnie piesze patrole są kontynuacją zeszłorocznej akcji, którą należy uznać za potrzebną
i skuteczną – pisze na swojej stronie
internetowej przewodniczący Maciej
Nazimek. – W 2017 r., policjanci patrolujący nasze osiedle ujawnili 22 wykroczenia, pouczyli 14 sprawców, a 8 osób
ukarali mandatem. Przeprowadzili
też kontrole samochodów oraz miejsc
uznanych za szczególnie zagrożone
występowaniem niewłaściwych zdarzeń. Głównym efektem ma być oczywiście prewencja – Kliny mają pozostać osiedlem bezpiecznym!”
Na rok 2019 w dzielnicowym budżecie także zarezerwowano pieniądze na
dodatkowe patrole. Będzie ich nawet
więcej niż teraz. Rada Dzielnicy X dofinansowuje również zakup nowych policyjnych radiowozów. Zostaną przekazane do użytku Komisariatowi VI Policji,
który objął opieką nasze osiedle.
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Wielcy
i mali

Młodzi karatecy
1 czerwca w Gdańsku odbył się
XVIII Ogólnopolski Puchar Dzieci
w Tradycyjnym Karate-Do ORLEN

Fot. julia kowacic

Maria Springwald
Maria Springwald, wioślarka
AZS AWF Kraków, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de
Janeiro, do swojej kolekcji medali dorzuciła kolejne wspaniałe trofeum. Wywalczyła złoto na Mistrzostwach Świata w Płowdiwie, płynąc
w czwórce podwójnej z Agnieszką
Kobus-Zawojską, Martą Wieliczko
i Katarzyną Zillmann.
– Spełniły się nasze marzenia, zrealizowałyśmy kolejny ważny cel – komentuje dla „Dziesiątki” pani Maria.
– Nigdy jeszcze nie zdobyłam złotego
medalu mistrzostw świata.
Nasz odnowiony przed dwoma laty
team, pod wodzą nowego trenera perfekcyjnie zrealizował swoją strategię. – Od startu uważałyśmy na mocne Niemki i Chinki, które wygrały
w przedbiegu. Od tysięcznego metra
zaczęłyśmy odchodzić i dyktować warunki pozostałym ekipom. Dopłynęłyśmy do mety komfortowo, podczas
gdy pozostali walczyli ze sobą o dalsze miejsca.
Jak żartowano, szczęście Biało-Czerwonym przyniosły... skarpetki. – To już trzecie zawody, podczas
których zaczęłyśmy wkładać kolorowe – śmieje się Maria Springwald.
– Najpierw były na nich krowy, potem małpy, teraz lwy. Ta odrobina
humoru podkreśla naszą pozytywną
energię.
Małpy, w sierpniu tego roku, przyniosły polskim wioślarkom zwycięstwo
w mistrzostwach Europy w Glasgow.
Złoty medal wywalczyły w równie doskonałym stylu jak w Płowdiwie.
Teraz pani Maria jedzie na zasłużone wakacje – z chłopakiem do Wietnamu. Potem będzie coraz poważniej
myśleć o igrzyskach olimpijskich.
– Chcemy pokazać w Tokio jeszcze
więcej niż teraz – mówi. – Zwycięstwa
mobilizują.

2018. Jest to najważniejszy coroczny
turniej karate tradycyjnego rangi ogólnopolskiej, w którym wystartowało
około 1000 dzieci z całego kraju. Konkurencja była ogromna.
W zawodach wystartowało siedemnaścioro zawodników trenujących w sekcji Kliny-Wicherkiewicza,
a należących do ścisłej kadry Klubu – Akademii Karate Tradycyjnego
Niepołomice-Kraków.
Zawodnicy zaprezentowali się znakomicie, zdobywając wiele medali w konkurencjach indywidualnych
(kata – konkurencja techniczna) oraz
zespołowych (en-bu – reżyserowana
walka, kata drużynowe – konkurencja
techniczna, synchroniczna). W sumie
młodzi karatecy z sekcji Kliny wywalczyli 5 złotych, 4 srebrne, 7 brązowych
medali oraz trzykrotnie drużynowo
zajmowali czwarte miejsca. Wśród
nich są mieszkańcy Klinów: Julia Jarosz i Franciszek Fiertak ze Szkoły
Podstawowej nr 97 – zdobywcy Pucharu Polski w kata indywidualnym, oraz
złoci medaliści konkurencji drużynowych – Maria Męcner (kata i en-bu),
Zofia Męcner (kata) i Szymon Męcner
(en-bu). Ponadto na podium stanęli:
Gabriela Baran (srebro w kata indywidualnym), Krzysztof Baran (srebro
w kata ind. i brąz w en-bu), Zofia Fiertak (brąz w kata ind. i srebro w en-bu),
Witold Waluś (brąz w kata ind. i brąz
w en-bu), Jan i Szymon Męcner (brąz

w en-bu) oraz Joanna Waluś (brąz
w en-bu).
Gratulujemy!
Leszek Stoch
Zamieszkały do niedawna na Klinach, a obecnie na pobliskiej Polanie
Żywieckiej, Leszek Stoch na przełomie 2016 i 2017 roku, biorąc udział
w regatach „setek” łodzi o długości 5
metrów, jako pierwszy z zawodników
przepłynął Atlantyk.
Każda „setka” ma pięć metrów
i waży ok. tony. Ta Leszka, nazwana przez niego „Giga”, powstawała
w garażu państwa Stochów. – Najpierw
pojechałem do tartaku, zamówiłem
sześciometrowe surowe, nieoheblowane deski – opowiadał dziennikarzom.
– Z nich powstały listwy (cięte u kolegi
w warsztacie), a potem kadłub, wykończenie, maszty i tak dalej…
Atlantyk pokonał w 29 dni, 10 godzin i 33 minuty, wygrywając regaty.
Pobił rekord na dystansie (ok. 3400
mil morskich, czyli 6300 km). W tym
roku odebrał nagrodę Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
za „Rejs Roku”. Został też laureatem
wielu żeglarskich plebiscytów. Obecnie planuje budowę nowej łodzi i przygotowuje się do regat w r. 2020. Leszek
Stoch ma 41 lat. Podobnie jak jego kuzyn – Kamil, pochodzi z Zębu. W wyczynie wspierały go żona Ola i córeczka Basia.
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Kawałek
zieleni

Na medal

– Popularyzujemy sport, integrujemy uczniów i kadrę 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.
W czterodniowych zmaganiach
(5-8 VI 2018) przy ul. Judyma wzięło
udział 272 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 198 medali, 11 statuetek
dla wyróżnionych zawodników, 6 pucharów dla zwycięskich drużyn i 25
dyplomów dla wszystkich startujących ekip.
Jak ilustrują wyniki, uczniowie
z Klinów wypadli wspaniale. Triumfowali zarówno piłkarze (kl. 6, 7) koszykarze, siatkarki, jak i tenisistki i tenisiści stołowi. 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 efekty.
Zanim podamy szczegółowe wyniki
mistrzostw, warto zauważyć, że w SP 97
odbywa się także Spartakiada Jesienna – wewnętrzne zawody, w których
biorą udział klasy: 5, 6, 7, 8. Uczestnicy rywalizują w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, badmintonie, tenisie
stołowym, minikoszykówce, biegu na
50 m oraz skoku w dal. Natomiast na
wiosnę organizowane są Dni Sportu SP
97, w których udział biorą wszystkie
klasy 1-8. W programie oprócz powyższych konkurencji znajdują się także
gry i zabawy ruchowe dla dzieci z klas
1-3. Od bieżącego roku rozgrywane są
też uczniowskie biegi długie na terenie
parku Maćka i Doroty.
We wrześniu przy szkole we Wróblowicach odbyły się dzielnicowe Biegi
100-lecia Niepodległości, na dystansie
2 km. Wzięli w nich udział reprezentanci wszystkich szkół w naszej Dzielnicy X.
A oto szczegółowe wyniki VIII
Międzyszkolnych Mistrzostw Dzielnicy X: turniej piłki nożnej kl. 1-3 (1.
SP 135), turniej piłki nożnej kl. 4-5 (1.
SP 135), turniej piłki nożnej kl. 6-7
(1. SP 97), turniej koszykówki dziewcząt (1.SP 43), turniej koszykówki
chłopców: (1. SP 97), turniej siatkówki dziewcząt (1.SP 97), turniej tenisa
Stołowego Dziewcząt (gra pojedyncza: 1. Joanna Breczko /SP 43/, gra podwójna: 1. Maria Strzebońska, Gabriela Skotniczny /SP 97/), turniej tenisa
Stołowego Chłopców (gra pojedyncza: 1. Przemek Stachurski /97/, gra
podwójna: 1. Antek Zdziech, Michał
Czarny /97).

Fot. mateusz żuk

Mieszkańcy ulicy Warownej mogą
spać spokojnie, ponieważ widmo budowy bloku na jedynym w okolicy wolnym skrawku zieleni, usytuowanym
pomiędzy dwoma rzędami domów, zostało rozwiane.
Niewielki teren, o powierzchni
0,0085 ha leżący w pobliżu lasku oplatającego fort – od wielu lat cieszył oczy
sąsiadów. Ludzie kosili tu samorzutnie trawę, pielęgnowali drzewa, dbali
o roślinność, wyprowadzali psy, przychodzili wypoczywać. – Przed trzema
laty coś się jednak zmieniło – wspomina radny Wojciecha Liszka. – 15 XI
2015 dowiedzieliśmy się, że ktoś skupuje okoliczne tereny z zamiarem zbudowania bloku. Ludzie zaalarmowali
Radę Dzielnicy, która wydała negatywna opinię nt. możliwości zbycia przez
skarb miasta części działki przy ulicy Warownej. W uzasadnieniu napisano „pełni ona funkcję zieleńca i wolą
mieszkańców jest, aby tak pozostało”.
Wiosną tego roku ogłoszono przetarg. Jak się okazało, inwestor skupił
większość terenu i do rozpoczęcia budowy brakowało mu tylko jednej działki. – Pomysł chory – wspomina radny
Liszka. – Wtłoczenie budynku między
bloki. Jak tu dojechać? Gdzie parkować auta?
Radni podjęli wspólne działania
z mieszkańcami, którym pomogli w napisaniu pism i razem zwrócili się do
prezydenta Krakowa, o wstrzymanie
sprzedaży. Pisali, że dalsze zagęszczanie zabudowy wywoła utratę terenów
zielonych, a także utrudnienia w ruchu
drogowym oraz ogołoci mieszkańców
z prywatności. Prezydent podzielił te
obawy.
– Idąc za ciosem, Rada Dzielnicy
X zawnioskowała o uchwalenie przez
Radę Miasta Krakowa dla całego tego
obszaru (ograniczonego od północy ul.
Forteczną, od wschodu ul. Warowną, od
południa ul. Korpala i od zachodu terenem Fortu 52) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który
na trwałe zabezpieczy teren przed zabudową. Identyczny wniosek złożyliśmy do
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Krakowa – wyjaśnia Maciej Nazimek.

Jak zwykle w czerwcu, w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Judyma na Klinach,
rozegrano Międzyszkolne Mistrzostwa
Dzielnicy X. To już VIII 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.

Pierwsze miejsce – SP97. Turniej klas VI-VII.
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Życie z kulturą
W programie: gala finałowa XV Festiwalu Artystycznego Dzielnicy X, koncert życzeń z okazji Dnia Matki, występy uczestników zajęć muzycznych,
teatralnych i tanecznych w Klubie
Kliny, koncert zespołu „Studniówkowe Granie”, plenerowe atelier fotograficzne „Na zdjęciu najlepiej wychodzi się z rodziną”, kącik kreatywny
dla dzieci, gry i zabawy z uroczym misiem i nie mniej uroczymi lektorkami szkoły językowej, kolorowy plac
zabaw, bogata oferta gastronomiczna,
loteria charytatywna „Caritas” z rowerem górskim jako główną nagrodą, turniej siatkówki.
W czerwcu rozpoczęła się Akcja
Lato. Cztery tygodniowe turnusy zgromadziły łącznie 80 młodych uczestników, uczniów szkół podstawowych.
Dzieci jeździły na wycieczki autokarowe, odwiedzały krakowskie muzea,
brały udział w ciekawych warsztatach
i zabawach.
Nowy, szósty sezon Klub Kliny zainaugurował koncertem przedwojennych
szlagierów w znakomitym wykonaniu
Katarzyny Słoty-Marciniec i Renaty Stec-Fill. Był on jednym z punktów programu Podgórskiej Jesieni
Kulturalnej.
W listopadzie Klub Kliny organizuje II Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy X
w Tenisie Stołowym. Już teraz zapraszamy pingpongistów w każdym wieku
i na każdym poziomie zaawansowania
do udziału w tej imprezie!

Fot. mateusz żuk

„Kliny przestały być kulturalną pustynią” – pisał we wrześniu
2013 r. „Dziennik Polski”, relacjonując uroczystość otwarcia Klubu Kultury Kliny, nowej filii Domu Kultury „Podgórze”, zlokalizowanej, dzięki
życzliwości ks. Jana Jarco, proboszcza parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, w przyziemiach kościoła na
Klinach-Zaciszu. Od tej chwili minęło już pięć lat. Klub Kliny, placówka
Centrum Kultury Podgórza (taką nazwę nosi dziś dawny DK „Podgórze”),
działa prężnie i zdążył trwale wpisać
się krajobraz tej szybko rozwijającej
się części Krakowa. Ostatnie tygodnie
przyniosły wiele wydarzeń…
W maju Klub Kliny był areną V
Otwartych Mistrzostw Dzielnicy X
w Szachach, zorganizowanych przy
nieocenionej współpracy Mariusza Stanaszka, sędziego FIDE, członka zarządu Małopolskiego Związku Szachowego. Turniej zgromadził 23 uczestników.
W różnym wieku i ze zróżnicowanymi umiejętnościami, ale z jednakowo
wielkim zapałem do królewskiej gry.
Nowym szachowym mistrzem został
Maciej Jajte-Pachota, mieszkaniec Klinów. W kategorii juniorów zwyciężył
Michał Juszczyk. Ufundowane przez
Radę Dzielnicy X nagrody wręczał
zwycięzcom przewodniczący jej Komisji Sportu, Andrzej Łatka.
Dwa tygodnie później, 26 maja, odbył się tradycyjny piknik „Kliny dla rodziny”, współorganizowany wraz z parafią pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Remont ul. Judyma.

Nowe ulice
Kompletna wymiana jezdni, na
odcinku od centrum handlowego do
Szkoły Podstawowej nr 97, to remont
wykonany na zlecenie Rady Dzielnicy
X i sfinansowany w całości z dzielnicowego budżetu. Koszt prac wyniósł
250 000,00 zł. Mieszkańcy ul. Judyma
oczekiwaliby zapewne remontu drogi aż do zakopianki, jednak koszt robót budowlanych zwiększył się w tym
roku i na razie ZIKiT zakończył prace
w tym rejonie. Wymiana nawierzchni została wykonana w trakcie wakacji, by nie utrudniać dojazdu do szkoły
podczas roku szkolnego.
W pełni zadowoleni mogą być natomiast mieszkańcy ul. ks. Władysława
Mączyńkiego i okolic. – Ziemna, błotnista droga prowadząca od ul. Warownej, została wreszcie pokryta dywanikiem asfaltowym – mówi radny
Wojciech Liszka – umożliwiającym ludziom wybierającym się do garażów
przy ul. Rdzawej bezpieczny dostęp.
Może nie jest to inwestycja dużej miary, jednak mieszkańcy z pewnością ją
docenią.

Fot. mateusz żuk

Nowa nawierzchnia na ul. Mączyńskiego.

