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Głos

Przewodniczącego

Dobiegła końca kadencja samorządowa 2014-2018. Jakie to czterolecie było dla naszego osiedla?
Rada Dzielnicy X jest liderem inwestycyjnym pośród wszystkich
krakowskich dzielnic – to bardzo
duże osiągnięcie. Wiele udało się
poprawić, osiedlowa infrastruktura została mocno rozwinięta, Kliny
wypiękniały, a wiele działań nadal
jest prowadzonych (np. rewitalizacja Fortu 52 i budowa okolicznego
parku). Oczywiście nie wszystkie
problemy zostały rozwiązane, jest
jeszcze wiele do zrobienia.
Ostateczne ocena, jak zawsze,
należy do Państwa – to Państwo podejmą stosowne decyzje już 2 grudnia, głosując w wyborach do Rady
Dzielnicy X. Wraz z pozostałymi
radnymi z Klinów serdecznie dziękuję Państwu za minione lata i zapraszam do wyborczych urn!

grudzień 2018

Z pasją
pod skórą
JAKUB CIEĆKIEWICZ: – Zamknąłeś 8. rok
pracy w samorządzie Rady Dzielnicy
X. Powiedz z tej perspektywy, jaki jest,
a jaki powinien być radny?
WALDEMAR DOMAŃSKI: – Współczesny
radny jest często zbyt upolityczniony,
a powinien być po prostu człowiekiem
wrażliwym społecznie, przedstawicielem naturalnych środowisk, np. sąsiadów, albo kimś, kto pragnie rozwiązać
lokalny problem: braku kanalizacji,
gazu czy chodników...
– Aby dać szansę takim ludziom, zacząłeś nadawać im certyfikaty.
– Wymyśliłem test samorządowy.
Po jego zaliczeniu kandydat na radnego otrzymuje graficzny certyfikat potwierdzający kompetencje do zajmowania się sprawami samorządowymi.
Kwestionariusz został przygotowany
przez kadrę naukową UP i zawiera 30
pytań. Aby zdać, trzeba wyjaśnić np.,
jak powstaje budżet, albo skąd się bierze skarbnik…
– I teraz za kandydatem zamiast
partii stoi tytuł.
– Potwierdzający kompetencje.
– Tymczasem młodzi ludzie wolą
iść na dyskotekę czy do kina, zamiast
na posiedzenie Rady Dzielnicy, bo to
dla nich żadna atrakcja.
– Wszyscy, którzy tak sądzą, przypominają strusia. Decyzje samorządu,
rządu, państwa mogą nam zasadniczo
pomóc lub zaszkodzić. Zajmując się
głównie tańcem, imprezowicze przegapią w końcu kluczowe elementy swojej
przyszłości i kiedy znajdą się w potrzebie, zauważą, że coś, na co liczyli, już
zniknęło...
– Jaka siła tkwi w zwykłym
człowieku?

Fot. bBp

Szanowni Państwo,



– Przeciętny obywatel jest znacznie
silniejszy niż zazwyczaj sądzi.
– Sam dałeś przykład. Kiedy polski rząd nie był zainteresowany odzyskaniem praw do pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”, zwykły
krakowianin (Waldemar Domański)
napisał do władz Bawarii i prawa powróciły. Jesteś znany na forum ogólnopolskim z realizowania wielu takich
inicjatyw, ale porozmawiajmy jeszcze
trochę o Dzielnicy X. Pamiętam organizowane przez Ciebie pikniki sąsiedzkie, wspólne kolędowanie, walkę z bazgrołami… To ważne?
– Podstawowym problemem współczesności jest atomizacja. Ludzie siedzą samotnie, ze swoimi pilotami,
w swoich mieszkaniach. Media zastępują im naturalne kontakty. Dlatego
wiele lat temu zacząłem organizować
na Klinach Porannych pikniki sąsiedzkie, co było wtedy novum i wywołało
pewien rodzaj sensacji. Dziennikarze
pytali – po co? Chwilę potem wciągałem ich do zabawy, której celem było
zacieśnienie więzi. Wspólne śpiewy,
muzyka, tańce, ognisko, kiełbaska –
odbudowują potrzebę bycia z innymi,
niwelują waśnie o przysłowiową dziurę w płocie. Ludzie spostrzegli, że ci,
którzy siedzą naprzeciwko, są fajni,
sympatyczni. Potem grupa sąsiadów
zorganizowała wyjazd autobusem do

Z poważaniem,
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węgierskich piwnic, doszło nawet do
wspólnych wyjazdów na wakacje. Bo
sąsiad to taka zastępcza rodzina, trochę jak daleki kuzyn.
– Poszedłeś jeszcze dalej. W projekcie „Radni dla bezradnych” pokazałeś,
że samorządowcy mogą się opiekować
słabszymi.
– „Radny bezradny”… tak się często mówi. Chciałem pokazać, że radny
to lider społeczny – ktoś kto wytycza
kierunki, przygotowuje projekty, próbuje angażować innych. Kwestionując
slogan o bezradności, we współpracy
z dziennym domem opieki społecznej,
postanowiłem wyremontować na święta mieszkanie starszej pani, nie w pełni sprawnej, samotnej, mającej 16 kotów. Rzuciłem hasło „Zróbmy Zośce
święta”. Ludzie w pawlaczach i piwnicach mieli używane umywalki, armatury, zbliżał się okres porządków jesienno-zimowych, zaproponowałem,
żeby się ich pozbyli, ponieważ ktoś potrzebuje wsparcia. Ruszyła lawina darów, zjawili się fachowcy, zbili regały
na książki, położyli płytki, wymienili
wannę, ułożyli nową wykładzinę i nagle prześmierdłe mieszkanie zaczęło
pachnieć, pojawił się w nim zarys porządku, a właścicielka dowiedziała się,
w jakim kolorze ma podłogę. Liczyłem,
że ten pomysł zostanie podchwycony
przez innych. Że będzie to coś w rodzaju samorządowego lansu, który pozwala sobie wyrobić nazwisko w prawdziwej walce, a nie w pozorach działania.
Potem wyremontowałem jeszcze jedno
mieszkanie… i cóż, przyszedł czas na
kolejne projekty.
– Karierę zrobiły Twoje budki lęgowe dla ptaków.
– Okazało się, że w Krakowie jest
strasznie dużo przeszkadzajek – komarów, muszek, które utrudniają np.
wspólne zrobienie grilla. Z miast uciekły małe ptaszki, które się nimi odżywają, zostały tylko drapieżniki – kawki, wrony… A gdzie się podział wróbel?
Dawniej gniazdował w załomach budynków, tymczasem miasta pięknieją,
są ocieplane, tynkowane – brakuje dla
nich mieszkań. Jedyne rozwiązanie to
budowanie budek lęgowych. W ten sposób wymyśliłem Asocjację Promotorów
Radosnego Ptaka. Ludzie lgnęli do tej
zabawnej idei, która zakładała pewien
rodzaj figla. Pojawili się sponsorzy, ktoś
ufundował 50, ktoś 100 budek. Wciągnąłem do działania wielki market i w kilku miejscach Krakowa urządzaliśmy
raz do roku stolarnię, gdzie wszyscy

mogli sklepać sobie budkę lęgową za
złotówkę, albo kupić w częściach za 50
zł. Przychodziły wielopokoleniowe rodziny, dziadek uczył wnuka, a ojciec poprawiał … Po kilku latach do projektu
przystąpiło MPO. W śmieciach są przecież deski, można ich użyć, to korzyść
dla przyrody i recykling. Do dziś w Krakowie zawisło 10 tys. budek. Od lat rozdajemy je pod magistratem 14 lutego.
Przy okazji wymyśliłem legendę, że walentynki powstały pod Wawelem, gdy
żona Kraka nie mogła się zorientować,
kiedy przychodzi wiosna i stary władca
zrobił dla niej budkę, do której w połowie lutego wlatywały ptaszki.
– A co konkretnie zrobiłeś dla
Dzielnicy X?
– Znalazłem pieniądze na remont
trzech ulic i zorganizowałem 4 Pikniki Sąsiedzkie. Jako dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki i radny brałem
udział w pracach zespołu ZBK w sprawie remontu Fortu 52 przy ulicy Fortecznej, gdzie za kilka lat będzie nowa
siedziba mojej instytucji.
– No właśnie, „jako Pan od piosenki”, organizujesz lekcje śpiewania, inspirujesz ludzi do wspólnego kolędowania i nagrywania kolęd. Sam jednak
przejdziesz do historii jako człowiek,
który skutecznie powstrzymał bazgroły na murach…
– Po raz pierwszy zamalowałem napisy z sąsiadami na Klinach! Szedłem
akurat do fryzjera, kiedy zobaczyłem
wielki rysunek penisa na murze. Pytam panie w zakładzie, czy im nie przeszkadza. Mówią, że owszem. Ok. Zostało
mi trochę farby po ostatnim remoncie,
wróciłem z grupą sąsiadów i pomalowaliśmy. Wtedy pomyślałem, że ludzie
mogą się do takiej akcji przyłączyć... Po
wielu latach prezydent Krakowa powierzył mi funkcję przewodniczącego zespołu zwalczającego bazgroły, ponieważ te działania integrują mieszkańców,
którzy stają się strażnikami miejsca zamieszkania. Kiedy ścianę zamaluje im
administracja, mało się przejmują, ale
kiedy poświęcą sobotę na pracę nad
estetyką domu, bardzo ich denerwuje,
gdy ktoś im popsuje robotę. Idea pokrywania „milczeniem farby” mowy nienawiści rozeszła się po Polsce. Jest kilka
mocnych ośrodków w kraju, ale wymienię tylko aktywistów miejskich z Zielonej Góry, którzy wciągnęli do akcji prezydenta miasta…
– Za kogo się uważasz?
– Kiedyś miałem z tym problem,
bo jednego dnia udzielałem wywiadu

o polskiej piosence, chwilę potem
o budkach lęgowych, a jeszcze później
kolejny redaktor pytał mnie o Pogromców Bazgrołów. Na początku takiego
wywiadu muszę się przedstawić, więc
kiedyś zażartowałem i powiedziałem
że jestem „Miotaczem idei” Spodobało
się, więc pewnie nim jestem. Moje liczne projekty to rodzaj sportowej pasji.
Uda się czy nie? Jak rozwiązać problem,
do kogo zadzwonić, gdzie i kiedy...
By porwać ludzi do działania, konieczna jest szczerość intencji organizatora. Bywa, że jesteśmy pobudzani
do czynu przez cynicznych speców od
socjotechnik wspieranych przez gigantyczne budżety i sprawną ekipę, gdzie
w tle projektu pojawiają się słowa: „cel
strategiczny”, „target”, „grupa wiekowa”… potem oglądamy zdjęcia z tych
eventów z wielkimi scenami, ochroną,
i pustym placem dla publiczności.
Tymczasem, gdy ludzie spotykają
na swojej drodze kogoś z pasją wszytą pod skórę, chętnie dają się zarazić.
Może się nawet wzajemnie nie lubią,
ale od czasu do czasu chcą coś zrobić
razem. Coś, co potwierdza ich udział
w życiu okolicy, państwa. Stąd popularne są proste akcje poprawiające najbliższą przestrzeń. Potrzebny jest jednak katalizator, ktoś, kto ma uczciwe
intencje. Jeśli naprawdę zamierza coś
zrobić, ludzie to wyczują. Nie chcą być
manipulowani, służyć celom, które zostaną wykorzystane wyborczo albo dla
kariery. Idą za sprawą.
– Tobie udaje się ich angażować.
– Jest taki rodzaj samotności, który sprawia, że ludzie mają ochotę
być razem, a nie z Facebookiem czy
Twitterem.
– Rzucam hasło: „W każdej radzie
dzielnicy radni z certyfikatem i miotacz idei”.
– A na poważnie. Chodzi o to, żeby
nie było opozycji: Oni i My. Oni uchwalili, my na to nie mamy wpływu. Ja
zrobię sprzątanie, on weźmie za to pieniądze. Trzeba wypracować pewien rodzaj zaufania, specyficzny sojusz samorządowo-urzędniczo-obywatelski.
Bo człowiek musi wchodzić w interakcje, spełniać marzenia, popełniać
błędy, przeżywać konflikty. To jest potrzebne, aby się poczuł pełny. Twórzmy te związki, chodźmy na wybory do
Rady Dzielnicy, nie odwracajmy głowy od spraw lokalnych, bo każdy odpuszczony problem powróci do nas jak
bumerang.
Rozmawiał: Jakub Ciećkiewicz
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Przepis na sukces
Rozmowa z przewodniczącym Komisji Budżetowej
Rady Dzielnicy X Swoszowice Andrzejem Drągiem
– Rada Dzielnicy X jest liderem
inwestycyjnym w Krakowie. Jak tego
dokonaliście? Jaki jest przepis na
sukces?
– Jesteśmy nastawieni na realizację
dużych zadań. To właśnie u nas, w X
Dzielnicy, powstaje najwięcej inwestycji służących dobru mieszkańców.
Cieszy mnie, że dookoła przybywa nowych, potrzebnych obiektów, mam też
satysfakcję, że sprawdziła się realizowana przez nas strategia kumulacji środków finansowych zaproponowana przez przewodniczącego naszej
Rady Macieja Nazimka. W efekcie realizujemy istotne i ważne zadania. Są
to inwestycje, które znacząco poprawiają komfort życia w tej części Krakowa. Oczywiście, nie pozostajemy
bierni i skutecznie pozyskujemy środki z innych źródeł, mam tu na myśli
pieniądze „wychodzone – wyproszone” – z budżetu miasta, Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, innych miejskich jednostek, jak
chodźby z ZIS (Zarząd Infrastruktury
Sportowej), z którymi mamy już plany
na następne lata… (uśmiech).
– Obiekty, o których Pan mówi, są
rzeczywiście imponujące. Place zabaw, boiska i urządzenia sportowe,
nowe przedszkole samorządowe, remonty szkół, ulic, rewitalizacja fortu
i otaczającego go parku… robią wrażenie. Jakimi środkami dysponuje
dzielnica?
– Jest to wartość zbliżona do
ceny…. 5 mieszkań w stanie deweloperskim (uśmiech). Ta kwota to około
2,2 mln PLN. Dzielimy ją na wszystkie osiedla wchodzące w skład naszej
dzielnicy: Kliny, Rajsko, Swoszowice,
Opatkowice, Wróblowice, Jugowice,
Kosocice, Zbydniowice i Soboniowice,
a to przeszło 27 tysięcy mieszkańców.
I wszędzie coś się buduje, jak nie poważny remont ulic, to szkół, albo boisk, wsparcie naszych czterech prężnie
działających Domów Kultury, trzech
Bibliotek na terenie dzielnicy, pamiętamy również o osiedlowych Kołach
Rencistów i Emerytów, a mamy w nich
łącznie przeszło 400 osób. Przypomina

mi o nich skutecznie moja teściowa, bo
działa aktywnie w jednym z kół i nie
wybaczyłaby, gdybyśmy o nich zapomnieli... (śmiech). Dlatego Komisja
Budżetowa, którą kieruję, musi się
mocno gimnastykować i tak rozdzielić
środki, aby pozostało jak najmniej niezadowolonych. Niestety, „kołderka finansowa” jest krótka...
– Jak było podczas procedowania
budżetu na 2019 rok?
– Do komisji wpłynęły projekty od
radnych na łączną kwotę przeszło 3,5
mln PLN! Świadczy to zarówno o ich
zaangażowaniu, o tym, że dostrzegają potrzeby zmian we własnych okręgach i mają dobry kontakt z mieszkańcami, jak też o tym, jak wiele jeszcze
trzeba zrobić, aby poprawiać standardy życia. Wysokość środków, jakimi
dysponuje dzielnica, określa Urząd
Miasta Krakowa i budżet nie może zostać w żadnym obszarze przekroczony. A tych obszarów, na które musimy
rezerwować środki finansowe, jest aż
12. Wspomnę najistotniejsze: prace remontowe jednostek oświatowych, prace modernizacyjne terenów zielonych,
prace i remonty infrastruktury drogowej, wsparcie działalności placówek
oświaty, kultury, sportu czy budżet
obywatelski.
Prace nad budżetem rozpoczynamy zwykle w marcu, w roku poprzedzającym planowane wydatki.
Komisja Budżetowa, pod moim przewodnictwem, zbiera się kilkakrotnie
– wszyscy radni z dzielnicy bardzo
solidnie przedstawiają na posiedzeniach swoje potrzeby i ich przybliżone wartości. Placówki takie jak szkoły, domy kultury itp. również w tym
okresie, mają czas na zgłaszanie do
nas swoich potrzeb. Staramy się, aby
najpóźniej w maju przedstawić na
sesji Rady Dzielnicy projekt budżetu
naszej komisji. Jest to wstępna propozycja i po przedstawieniu jej na sesji zaczyna się… „wojna”! (uśmiech).
Zawsze długo się spieramy i trudno
zamknąć debatę w ciągu kilku godzin. To jest naprawdę duże obciążenie, bo każdy radny dosłownie walczy

o środki dla mieszkańców swojego
okręgu. Mnie osobiście jest ciężko,
gdy jakaś inwestycja, czy wsparcie
finansowe musi wypaść z planu, tak
po ludzku boli, że nie można znaleźć
środków na wszystkie projekty… Po
tej sesji spotykamy się – tylko Komisja Budżetowa – i spinamy wszystko razem, aby na sesji czerwcowej
przedstawić końcowy efekt naszych
prac. Finalny i zaakceptowany przez
spółki miejskie pod względem formalnym oraz finansowym budżet
dzielnicy musi być gotowy na koniec
czerwca.
– Trochę Pan narzeka, ale i tak wiele się Wam udaje dzięki dobrej współpracy radnych między sobą i samorządu z miastem.
– Tak, dokładnie – to przynosi
efekty! Mieszkam na Klinach całe
swoje życie i pamiętam, że już przeszło 40 lat temu były pomysły remontu fortu na osiedlu, ale nigdy
nie wyszły poza propozycje. Już niedługo osiedle zyska nowy obiekt dla
potrzeb mieszkańców, gdzie będzie
m.in. Klub Kliny, a wokół niego kolejny park i zagospodarowane tereny spacerowe na naszym osiedlu!
Kort tenisowy – pionierski projekt
w Krakowie – powstał dzięki zapałowi i miłości do tego sportu jednego
z mieszkańców Klinów, którego osobiście – jako sąsiada i pasjonata sportu – przez te wszystkie lata, bardzo
sobie cenię i fajnie, że udało się teraz
reaktywować jego dzieło…. Bo kort,
który przez blisko 30 lat pozostawał
Dokończenie na str. 6
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Fort tonący w zieleni
Radny Tadeusz Murzyn – prawdziwy
znawca konserwacji zabytków – przewodniczący Komisji Infrastruktury i Obiektów
Zabytkowych Rady Dzielnicy X, jest człowiekiem konkretnym, a więc małomównym. – Bieżący rok można udać za udany
– mówi krótko – mimo że nastąpił gwałtowny wzrost cen robót budowlanych i to
o ponad 30 procent. A jeśli był udany, to
bez wątpienia większość planów mimo
wszystko zrealizowano.
Oczkiem w głowie Tadeusza Murzyna jest rewitalizacja Fortu nr 52 Borek, jednego z najcenniejszych zabytków fortyfikacji w Polsce południowej.
Dzięki trosce lokalnego samorządu ten
ogromny, zaniedbany kompleks porośniętych lasem poaustriackich budynków wojskowych szybko przekształca
się w przestrzeń kultury i rekreacji,
gdzie znajdą miejsce: Klub Kliny, Biblioteka Polskiej Piosenki, sala widowiskowa, kawiarnia, a wszystko w otoczeniu parku pełnego starych drzew
i bujnej zieleni.
– Tylko w tym roku przeprowadzono prace remontowe o wartości 1760
mln zł (dotacja SKOZK wyniosła 600
tys. zł). Wykonano część fundamentową i podziemną dobudowywanej
sali wielofunkcyjnej, kanalizację wewnętrzną oraz warstwy podposadzkowe na parterze...
Wszystko to bardzo ważne, jednak
prawdziwym hitem jest uzyskanie dotacji z Funduszy Europejskich (na
lata 2019-2020) w wysokości niemal
6,5 mln zł, przyznanych przez Zarząd
Województwa Małopolskiego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
na dokończenie fortu. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa też nie
skąpił i dołożył na remont 1,5 mln zł.
Środki te – powiększone o wkład Gminy m. Krakowa w wysokości 5 mln zł,
ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – dają w sumie 13 mln!!! Dopiero
ta ogromna kwota umożliwi wyremontowanie części koszarowej fortu, w co
wiele osób po prostu wątpiło. Wszystko
wskazuje na to, że w roku 2022 ruszy
osiedlowe Centrum Kultury.
Fort nr 52 Borek, największa atrakcja historyczna Dzielnicy X, to jedyny
w dawnej Twierdzy Kraków artyleryjski fort dwuwałowy z dwukondygnacyjnymi koszarami oraz nietypową,
wolno stojącą kaponierą. Zbudowany
w latach 1882-86, w obliczu przewidywanego konfliktu Austro-Węgier z Rosją, miał bronić traktu wiedeńskiego,
czyli dzisiejszej „zakopianki”. Radni
Dzielnicy X, podejmując w roku 2012
dzieło ratowania tego cennego zabytku,
wyruszyli w długą podróż, która mogła się skończyć klapą. Zapewne byliby bardziej powściągliwi, gdyby wśród
nich nie było tak wybitnego fachowca
– byłego dyrektora Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa.
Od wielu lat trwa także porządkowanie okalających fort terenów
zielonych, przeznaczonych na park.
– W tym roku rozpoczęto I etap rewitalizacji zieleni, która obejmuje wykonanie alejek i oświetlenia, uporządkowanie terenu oraz nasadzenia nowych
drzew i krzewów. Prace realizowane
są w części zachodniej i zakończone

zostaną w przyszłym roku. Ich wartość
to 717 tys. zł (w tym środki dzielnicy:
377 tys. zł i dotacja SKOZK 104 tys. zł.
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków
Krakowa przeznaczył również na budowę parku w latach 2019-2020 kwotę
209 tys. zł).
O ile fort jest jeszcze przyszłością, o tyle remont ulic wymaga pilnego działania. Tadeusz Murzyn, wspólnie z pozostałymi radnymi z Klinów,
zatroszczyli się o stan ul. Fortecznej.
W tym roku wykonano już projekt techniczny przebudowy i modernizacji odcinka od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy, trwa procedowanie pozwolenia na
budowę tzw. ZRID-u. Pieniądze zabezpieczono w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 2019-2020, a prace zostaną
podjęte po uzyskaniu pozwolenia, co
zależy od ilości odwołań i protestów.
Jak doskonale wiedzą mieszkańcy
dzielnicy, w tym roku wykonano większą część II etapu kanalizacji opadowej na ul. Narvik (pomiędzy ul. Zawiszy a ul. Forteczną), jednak z uwagi na
upadłość firmy realizującej to zadanie,
roboty i związane z nimi uciążliwości
życia, znacznie się wydłużyły. Wzrosły
też koszty zadania i przeznaczone na
ten cel środki Dzielnicy X w wysokości
660 tys. zł okazały się niewystarczające.
Kolejne projekty Tadeusza Murzyna
to nowa nawierzchnia asfaltowo-betonowa parkingu przy Centrum Handlowym (50 tys. zł ze środków Dzielnicy
X) oraz remont wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltobetonowej przy ul. Kadłubka. Naprawdę sporo jak na jedną,
właśnie mijającą kadencję!
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Miejsca nie tylko dla dzieci
Podsumowując minione 4-lecie na Klinach, warto wspomnieć o zbudowanym 3 lata temu, nowoczesnym i kolorowym placu zabaw – Smoczym Skwerze
– w parku Maćka i Doroty, który dobrze
służy dzieciom i dorosłym mieszkańcom
Klinów. Piękne zabawki i urządzenia siłowe dla starszych zachęcają do rekreacji na świeżym powietrzu. Plac powstał
w centrum osiedla jako uzupełnienie dotychczasowych,
skromnych ogródków jordanowskich. A od projektu do
efektu minęło zaledwie kilka miesięcy. W rozmowach
z ZIKiT-em i wykonawcą
(w celu usytuowania skweru)
oraz przy wyborze zabawek,
które się na nim znajdują,
brała udział radna Agnieszka Pogoda-Tota.

ul. Skrzetuskiego i Wichrowej, usunięto pojemniki na odzież z ul. Janowskiego (panował przy nich ciągły bałagan),
zbudowano chodnik na ul. Borkowskiej
oraz nowe parkingi przy ul. Fortecznej.
Aktywność Agnieszki Pogody-Toty dotyczy także spraw społecznych – np. organizacji pikników rekreacyjnych integrujących lokalną społeczność na Klinach.

Fot. rdx

Budowa
Smoczych
Skwerów to program ogólnokrakowski. Ich tworzenie finansowane jest z budżetu miasta. W każdej
dzielnicy (jest ich 18) powstaje jeden taki plac.
Radna Pogoda-Tota
zajmowała się także infrastrukturą osiedlową. Dzięki jej staraniom pojawiły

się dywaniki asfaltowe na ulicach
Bluszczowej (130 000 zł), Księżycowej
(38 000 zł i 41 000 zł – całość wykonano
w dwóch etapach), a także Wichrowej
(104 000 zł), Zawiszy i Judyma.
Dokonano modernizacji oraz odwodnienia rowów na ul. Janowskiego, doświetlono ul. Pustynną i ul. Bluszczową,
założono progi spowalniające ruch na

Smoczy Skwer w parku Maćka i Doroty dobrze służy dzieciom i dorosłym mieszkańcom Klinów.

Przepis na sukces
Dokończenie ze str. 4

miejscem... smutnym i tylko nieliczni
pamiętali, że kiedyś tętnił życiem...
teraz otrzymał „nowe szaty i drugie życie”! Dziś, dzięki Tadeuszowi
Murzynowi (fort) i Andrzejowi Łatce
(kort), jak również wsparciu pozostałych radnych z Klinów, oba te miejsca
stają się wizytówką naszego osiedla!
I tak ma być!
– Wiem, że nie poprzestaje Pan
tylko na planowaniu, ale kiedy trzeba, sam zakasuje rękawy. Słyszałem o próbie rozwiązania problemów

mieszkańców ul. Geremka – która chyba nie zasługuje w ogóle na miano ulicy, bo ludzie chodzą tam po błocie albo
w kurzu.
– Tak, mam informację, która
z pewnością zadowoli mieszkańców
tej części osiedla Kliny! Po latach
przepychanek i niekorzystnych decyzji, a przede wszystkim odwołań, udało się w końcu uregulować stan prawny tej ulicy i wokół niej! Pozwala to na
wykonanie długo oczekiwanej asfaltowej drogi i reszty infrastruktury! Kilka lat temu osobiście interweniowałem u dewelopera, budującego osiedle

przy ulicy Geremka i udało nam się
dojść do porozumienia, dzięki któremu na koszt inwestora przywieziono
drobny kamień, wysypano i utwardzono ulicę, poprawiając tym samym
stan nawierzchni. Nauczony tym doświadczeniem mogę mieć nadzieję na
szybkie wykonanie długo oczekiwanej ulicy. Mam nadzieję, że po druku
„Dziesiątki” będą znane bliższe terminy wykonania inwestycji. Przekażę je naszemu przewodniczącemu
i poproszę o umieszczenie informacji
na jego stronie internetowej: http://
maciejnazimek.com.
– Zakończmy pytaniem o tytułowy
przepis na sukces.
– Dobra współpraca i realne zaangażowanie w sprawy ludzi. To
wystarczy.
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Po pierwsze,
bezpieczeństwo!
Radny Andrzej Balicki jest weteranem
wśród samorządowców. Mieszka na Klinach już od 30 lat i zaliczył trzy pełne
kadencje w Radzie Dzielnicy. Zawodowo,
jako geofizyk, zajmował się pracami badawczymi i poszukiwawczymi złóż surowców naturalnych na terenie Polski, Armenii, Indii, Libii i Rumunii. W środowisku
zawodowym zyskał opinię bardzo dobrego
specjalisty z olbrzymim doświadczeniem.
Jako radny podobnie. W ciągu 12 lat pracy poznał się bardzo dobrze na problemach osiedlowej infrastruktury, zajmował
się edukacją, pomocą społeczną, a ostatnio poświęcił wiele energii na poprawienie stanu naszego bezpieczeństwa.
Jako szef Komisji Bezpieczeństwa, zajmował się m.in. doglądaniem dodatkowych pieszych patroli
policji na Klinach. Już w 2017 r. policjanci zaczęli intensywniej monitorować osiedle. Podczas dodatkowych,
płatnych patroli, przeprowadzają
kontrole miejsc uznanych za szczególnie zagrożone przestępczością.
Głównym efektem ma być oczywiście
prewencja. – Dbamy, aby Kliny pozostały osiedlem bezpiecznym! – mówi
Andrzej Balicki.
I rzeczywiście. Ponieważ współpraca z policją układa się dobrze, na dodatkowe patrole w roku 2018 Rada Dzielnicy X przeznaczyła w tym roku 20 000
zł, zabezpieczono też 22 000 zł na rok
przyszły. Podczas weekendów, w godzinach wieczornych i nocnych, monitorowane są m.in.: osiedle przy ul. Borkowskiej, park Maćka i Doroty, Orlik, pętla

Ulica Skrzetuskiego.

autobusowa przy ul. Bartla, tereny parkowe przy Forcie 52.
Rada Dzielnicy wspiera stróżów
prawa przy zakupie osobowych oznakowanych samochodów służbowych
dla VI Komisariatu, na co w tym roku
przeznaczyła 23 300 zł. Natomiast Andrzej Balicki pamięta też o edukacji
najmłodszych uczestników ruchu, dlatego namówił Radę do nabycia gadżetów poprawiających bezpieczeństwo
dzieci na drodze.
Sprawy młodego i najstarszego pokolenia są dla radnego Balickiego bardzo ważne. Miał on swój udział w podjęciu decyzji o przeznaczeniu 40 000 zł
na artystyczne zajęcia terapeutyczne
oraz zajęcia wspomagające, korygujące i rozwojowe dla niepełnosprawnych:
dzieci, młodzieży oraz seniorów. Także
w dofinasowaniu wyjazdów kolonijnych
i zielonych szkół, oraz wycieczek integracyjnych dla osób starszych lub niepełnosprawnych. A ostatnio we wsparciu programu profilaktyki i leczenia
wad postawy młodych ludzi (w budżecie na rok przyszły przewidziano na ten
cel 5254 zł).
– Przed nami budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 za 109 950 zł oraz
doposażenie placów zabaw w parku
Maćka i Doroty. Będziemy też kontynuować bardzo owocną współpracę
z MOPS w zakresie działań na rzecz
dzieci z ubogich rodzin i samotnych seniorów – dodaje radny, mówiąc o nadchodzącej przyszłości.

Spośród wielu zadań podejmowanych przez Andrzeja Balickiego trzeba
jeszcze koniecznie wymienić naprawy
jezdni i chodników, poprawę stanu czystości dzielnicy oraz troskę o właściwy
przebieg akcji zimowego utrzymania.
Mieści się w tym obszarze wymiana nawierzchni na ulicach J. Skrzetuskiego (wraz rekonstrukcją progów
zwalniających), dr. Judyma, Szmaragdowej, remont ul. Zawiszy, budowa
chodnika łączącego ul. Szmaragdową
z ul. J. Skrzetuskiego, budowa i naprawa zniszczonych fragmentów chodnika
przy ul. Borkowskiej wraz z wymianą
zniszczonej i zagrażającej bezpieczeństwu pieszych barierki na mostku nad
potokiem Rzewny, zabiegi o przyznanie środków finansowych dla Szkoły
Podstawowej nr 97 – m.in. na dokończenie odwodnienia, osuszenia murów
i izolacji budynku szkoły, a także dla
fili Przedszkola nr 145 przy ul. dr. Judyma 8 – na konserwację dachu wraz
z urządzeniami oddymiającymi.
Bardzo ważnym projektem z punktu widzenia zmotoryzowanych mieszkańców – jest budowa ronda pomiędzy
ul. Borkowską i Zawiłą. – Zależy nam
na tym, żeby z Borkowskiej można było
się płynnie włączyć w obydwa kierunki
Zawiłej – dodaje Andrzej Balicki. Radni z Klinów przeznaczyli na to zadanie
w roku przyszłym 681 500 zł.

Ulica Szmaragdowa – Skrzetuskiego.
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Godnie i na bogato
Rok 2018 r. jest szczególny dla Polaków,
ze względu na obchody okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości. Dzielnica X zaangażowała się w upamiętnienie
tego wydarzenia, przygotowując wiele
imprez sportowych, naukowych oraz kulturalnych. Koordynatorka dzielnicowych
obchodów – Maria Madej, dyrektorka
Szkoły Podstawowej nr 97 – twierdzi, że
wszystkie placówki oświatowe i kulturalne dzielnicy, tj. Szkoły Podstawowe nr
43, 97, 134, Zespół Szkół Społecznych
nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr
35, Przedszkole Samorządowego nr 132
i 145 oraz Klub Kliny, w okresie od maja
do listopada tego roku przygotowały
wiele jubileuszowych atrakcji na wysokim
poziomie merytorycznym. I rzeczywiście.
W samej SP przy ul. Judyma mogliśmy
pod koniec maja uczestniczyć w bardzo
ciekawej sesji historycznej – seminarium
z udziałem pracowników krakowskiego
Muzeum AK.

Odzyskania Niepodległości w Klubie Kliny. – Na naszej scenie wystąpili uczniowie szkół podstawowych
z Dzielnicy X: SP nr 43, SP nr 97, SP
nr 134, Rajskiej Szkoły oraz Zespołu
Szkół Społecznych nr 1. Gościem specjalnym imprezy był, owacyjnie oklaskiwany przez licznie zgromadzoną
publiczność, Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego
w Krakowie, występujący pod dyrekcją Ryszarda Źróbka – wspomina kierownik placówki Adam Rymont.
A to jeszcze nie wszystko. 23 maja
ZSS nr 1 zorganizowało grę terenową
„Kraków sprzed stu lat”. We wrześniu
i październiku staraniem SPO 43 odbył
się III Swoszowicki Piknik Patriotyczny, były liczne konkursy, eventy. Uwieńczeniem obchodów stulecia odzyskania
niepodległości była uroczysta Gala Niepodległości pt. „Okruchy Polski”, która
odbyła się 8 listopada w auli Jana Pawła
II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach. Organizatorem gali
był Zespół Szkół Społecznych nr 1 w
Krakowie na czele z dyrektorem Gizą.
W Gali Niepodległości uczestniczyli
m.in.: konsul generalny Węgier w Krakowie, kustosz sanktuarium ks. prałat
Franciszek Ślusarczyk, pełnomocnik
wojewody małopolskiego oraz   dyrektorzy szkół, przedszkoli i Centrum Kultury Podgórza z Dzielnicy X. Podczas
gali zaprezentowane zostały unikatowe, archiwalne fotografie, występ dali
też tancerze oraz chórzyści. Gościnnie
wystąpił zespół regionalny „Wilkowicanie”. Gala miała niepowtarzalny charakter, który w sposób podniosły podsumował różne inicjatywy mające na
celu uczczenie obchodów.

fot. www.katarzynawrona.pl

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 odbyły się imprezy i konkursy mające na celu nie tylko uczczenie ważnej daty, ale także krzewienie
w dzieciach postawy patriotyzmu. 18
maja przeprowadzono konkurs recytatorski dla przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat ze wszystkich placówek Dzielnicy X. Impreza przebiegała
pod patronatem Wydawnictwa „Bliżej
Przedszkola” oraz „Swoszowickiego
Portalu Informacyjnego”, a jedną z jurorek była radna Dzielnicy X Jadwiga Szarek, kierowniczka Osiedlowego
Klubu Kultury.
Kolejne atrakcyjne wydarzenie to
głośny w dzielnicy Bieg Niepodległości, zorganizowany 27 września 2018 r.
Wzięli w nim udział przedstawiciele
SP 43, SP 97, SP 134, SP 135, a także
uczniowie Rajskiej Szkoły. Uczestnicy zawodów mieli do pokonania trasę
o długości 2 kilometrów. Bieg został
podzielony na dwie kategorie, w pierwszej startowali uczniowie i uczennice
klas VII-VIII i gimnazjum, w drugiej
klas IV-VI. W tym samym czasie dla
młodszych I-III zostały zorganizowane wyścigi rzędów.
Po wspaniałej rywalizacji w duchu fair play wszyscy uczestnicy zostali obdarowani medalami za
udział oraz słodkim upominkiem.

Warto podkreślić, że wiele czołowych miejsc w biegach zajęli uczniowie z Klinów.
Pod hasłem „Wyjątkowe obchody w wyjątkowym miejscu” uczczono rocznicę Niepodległości w Rajskiej Szkole. Wszystkim bardzo się
podobały występy wokalne (klas 0, 1,
chóru szkolnego, Anny Światłoń) przy
akompaniamencie pianina (Joanna
Gut), skrzypiec (Karolina Ryś), gitary (Danuta Florek), oprawy historycznej (Anastazja Olszewska-Nosal), które przejdą, jak słychać, do historii tej
placówki.
Na zakończenie obchodów dzieci
i młodzież uczestniczyli w warsztatach
prowadzonych przez „Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznych – I Pułk
Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.” Była to fantastyczna lekcja historii, żywej i prawdziwej!
Ponadto dyrektor Rajskiej Szkoły
Marcin Szewczyk i przedstawicielka
uczniów Milena Stylo dokonali symbolicznego zasadzenia DRZEWA NIEPODLEGŁOŚCI. Integralną częścią
obchodów będą także jasełka 9 XII
oraz liczne wydarzenia towarzyszące.
– Obchody są wyjątkowe – opowiada Marcin Szewczyk. – Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością,
jako historyk z wykształcenia, że nie
wyobrażam sobie tworzenia szkolnej i nie tylko rzeczywistości bez pielęgnowania naszej pięknej historii.
Wszyscy nauczyciele i uczniowie czują tę misję. Dlatego poszerzyliśmy
działania o liczne projekty: nowatorskie, oparte na tradycji, historii
i patriotyzmie.
„Piechota”, „Przybyli ułani”,
„O mój rozmarynie”, „Marsz
Polonia”, „Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli”…
To tylko niektóre
z utworów, które rozbrzmiewały podczas Międzyszkolnego
Przeglądu Pieśni i Piosenek
Patriotycznych,
zorganizowanego
z okazji 100-lecia

