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Głos

Przewodniczącego

CO DZIAŁO SIĘ PRZEZ WAKACJE

W DZIELNICY X?
• W parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego na Klinach zamontowano 10 nowych witraży,
które przedstawiają wizerunki polskich świętych. Autorką projektów witraży jest Pani prof.
nadzw. dr hab. Joanna Maria Walendzik-Stefańska, która związana jest z Akademią Sztuk
Pięknych w Warszawie. Ich wykonawcą jest ks. Tadeusz Żurawski, salezjanin z Łodzi. Kościelne okna ubarwiły sylwetki: św. Jadwigi Królowej, św. Stanisława Bpa, św. Andrzeja
Boboli, św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana Kolbe, św. Faustyny Kowalskiej, św. Kingi, św.
Brata Alberta, św. Stanisława Kostki, św. Urszuli Ledóchowskiej.

Szanowni Państwo
Zaczęła się i nie zwalnia tempa! Od dawna wyczekiwana, najbardziej potrzebna
i największa inwestycja na Klinach - budowa nowej szkoły podstawowej.
Prace budowlane potrwają ponad 2 lata,
a ich koszt wyniesie 43 mln zł z budżetu
miasta. Równocześnie prowadzona jest
dalsza rewitalizacja Fortu 52 i rozbudowujemy okoliczny park. Wkrótce będziemy też modernizować Park Maćka
i Doroty, a już w najbliższych tygodniach
poprawimy estetykę naszego osiedla wzdłuż drogi do os. Mieczykowa zmienimy kompozycje kwiatowe.
Jak co roku, zorganizowana zostanie
Jesienna Spartakiada i dodatkowe bezpłatne zajęcia sportowe dla uczniów SP
97, a ciekawą ofertę kulturalną zapewnia Klub Kliny. Dbamy o dynamiczny
rozwój Klinów ale z zachowaniem charakteru spokojnego osiedla - chcemy, by
nasza mała ojczyzna była dobrym miejscem do życia.

Z poważaniem,
Maciej Nazimek
przewodniczący Rady Dzielnicy X.
maciejnazimek@op.pl
www.maciejnazimek.com

• Od połowy czerwca, rozpoczęły się dodatkowe piesze patrole policji na osiedlu Kliny.
W każdy weekend, w godzinach popołudniowych i nocnych, policjanci z VI Komisariatu
w Krakowie patrolują newralgiczne miejsca osiedla. Cała akcja potrwa do jesieni. Działania
realizowane są na wniosek radnych z Klin, a finansowane z dzielnicowego budżetu. Dodatkowo informujemy, że kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa na terenie osiedla zajmują
się Dzielnicowi: sierż. Rafał Adamus oraz st.sierż. Jarosław Piórkowski. Wszelakie problemy,
można zgłaszać im telefonicznie: sierż. Adamus - 12 61 55 628, st. sierż. Piórkowski – 12
61 52 772.
• Ruszyła budowa największej i najważniejszej inwestycji osiedla Kliny, jaką jest nowa
szkoła podstawowa. Zakończenie prac przewidziano na 2021 rok. Więcej na ten temat,
mogą Państwo przeczytać na stronach 6-7.

!

• Udało się przenieść przystanek Libertowska na nowo wybudowany fragment chodnika
przy ul. Petrażyckiego.
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DZIĘKI TOBIE!

Tak
to widzę...

WOLONTARIUSZE PACZKI
I AKADEMII POSZUKIWANI.

sca, gdzie mogłabym dobrze spożytkować
swoją energię.” - mówi Karolina, jedna z kilkunastu tysięcy SuperW, którzy brali udział
w XVIII edycji Szlachetnej Paczki. „Ale to,
czego się nauczyłam, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. W życiu nie pomyślałabym, że wolontariat może tyle dać.
Sprawdziłam się w promocji, w logistyce,
brałam udział w arcyciekawych szkoleniach. Bardzo się rozwinęłam.” - dodaje.

„Dzięki Tobie!” to hasło przewodnie kampanii, która zachęca do wstępowania
w szeregi wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości – jednych z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Rekrutacja
ruszyła 3 czerwca i potrwa do października.
W tym roku Szlachetna Paczka odbędzie
się już po raz dziewiętnasty, zaś Akademia
Przyszłości po raz siedemnasty. Oba programy od lat wspierają potrzebujących, pomagają im w tym, by zaczęli samodzielnie
radzić sobie w życiu, budują w nich pewność siebie i wzmacniają poczucie własnej
wartości.
Sens, radość i satysfakcja
Siłą obu programów są wolontariusze.
W Szlachetnej Paczce to oni spotykają się
z rodzinami, które otrzymują potem mądrą pomoc, poznają ich historie, określają
ich potrzeby i dopasowują rodzaj i formę
wsparcia do konkretnej sytuacji. Wolontariusze towarzyszą im w ich zmianie życia
i wspierają na drodze do samodzielności.
W Akademii Przyszłości stają się zaś dla
dzieci mentorami i przyjaciółmi – otwierają je na świat, pomagają wydobyć z nich
ich talenty i bardzo często zamieniają się
w jedne z najważniejszych osób w ich życiu. W obu projektach pracy wolontariuszy
– nie przez przypadek nazywanych SuperW – towarzyszy ogromna satysfakcja,
radość z pomagania i poczucie sensu.
Wolontariat, czyli o wiele więcej
„Przyszłam do Paczki, bo szukałam miej-

Dzięki Tobie spełnią się marzenia
By zostać wolontariuszem Szlachetnej
Paczki lub Akademii Przyszłości wystarczy
wypełnić krótki formularz na stronie www.
superw.pl, odbyć rozmowę z lokalnym koordynatorem projektu i rozpocząć szkolenie wdrożeniowe. Rekrutacja SuperW ruszyła 3 czerwca i potrwa do października,
jednak im szybciej podejmie się decyzje
o rozpoczęciu tej – jak zgodnie twierdzi
większość wolontariuszy – „przygody życia”, tym więcej czasu pozostanie na dobre
zaplanowanie wszystkich swoich przyszłych działań.
Dlaczego warto? Bo dzięki Tobie naprawdę
mogą zmienić się historie życia ludzi w potrzebie – dzięki Tobie będą mogły spełnić
się ich marzenia. Również takie: „Przespać
noc w łóżku. W ciepłym pokoju”, „Choć raz
nie odmówić, gdy córka prosi, by kupić jej
czekoladę albo gazetę”, „Usiąść i niechby
tylko przez dwa dni nie martwić się, skąd
wziąć pieniądze na jedzenie”.
Do zobaczenia na www.superw.pl.

Nie czekaj.

Szanowni Państwo
Patrząc z perspektywy człowieka zaangażowanego w rozwój południowych
obrzeży naszego miasta, dwa wydarzenia wybijają się na pierwszy plan: rozpoczęcie budowy szkoły na Klinach oraz
sprawa ważna dla całego Krakowa wejście w życie zakazu palenia węglem.
Nowa szkoła znacząco poprawi bazę
edukacyjną na Klinach ale poprawienie
jakości powietrza zależy również od
sytuacji w okolicznych gminach. Duża
część zanieczyszczeń powietrza, którym oddychamy, pochodzi od naszych
sąsiadów - tych bliskich i tych dalszych.
Kraków wiele zrobił i nadal robi, by dbać
o zdrowie swych mieszkańców - warto
o tym pamiętać, jeśli w najbliższych miesiącach opanuje nas smog.
Póki co, życzę Państwu (i sobie również)
pięknej, ciepłej, złotej polskiej jesieni
i wielu spacerów, oby na świeżym powietrzu!
Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
boguslaw.kosmider@gmail.com
www.kosmider.krakow.pl
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MIESZKANIE PLUS

ŹRÓDŁO: PFR NIERUCHOMOŚCI

NA KLINACH!

Według rządowych planów, do 2025 roku, na nowym osiedlu w okolicach ulicy Spacerowej, ma powstać około 2086 mieszkań. Budowa inwestycji prawdopodobnie rozpocznie się w czwartym kwartale przyszłego roku. Jednak projekt ten nieustannie wywołuje wiele kontrowersji.

PO CO TAKIE MIESZKANIA I DLA KOGO?

Zgodnie z rządowymi założeniami, głównym celem projektu jest poprawa sytuacji młodych rodzin, dla których uzyskanie mieszkania
o właściwym standardzie, będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Mieszkanie Plus ma dać
wsparcie ludziom, dla których posiadanie własnego kąta jest z różnych powodów niemożliwe. Najemcy mieszkań powinni spełniać dwa
kryteria: nie posiadać na własność mieszkania lub innej nieruchomości oraz mieć możliwość terminowego opłacania czynszu. Jednakże
o szczegółowych kryteriach decydują samorządy. Ważną kwestią jest fakt, iż program ten proponuje mieszkania pod wynajem - wówczas umowa zawierana jest na 15 lat, lub na wynajem - lecz z możliwością dojścia do jego własności. W tym przypadku wynajęcie takiego mieszkania dotyczy okresu 30 lat.

WYBÓR PADŁ NA KLINY

26 kwietnia 2018 roku w Krakowie został ogłoszony konkurs architektoniczny na projekt osiedla na Klinach. 3 sierpnia ubiegłego roku,
w efekcie jego rozstrzygnięcia, główną nagrodę otrzymała pracownia AMC Andrzej Chołdzyński. Spółka PFR Nieruchomości, która jest
odpowiedzialna za inwestycyjny filar programu Mieszkanie Plus wyraźnie zaznacza, że budowa ponad 2000 mieszkań przy ulicy Spacerowej to jeden z największych projektów realizowanych w Polsce.

WRZESIEŃ 2019
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PYTANIA, KTÓRE NURTUJĄ MIESZKAŃCÓW

Realizacja programu Mieszkanie Plus to projekt składający się z kilku etapów, których przewidywany czas trwania określa się od 4 do
6 lat. Od pojawienia się pierwszych doniesień o planach budowy osiedla Mieszkanie Plus na Klinach, wśród mieszkańców zawrzało od
wątpliwości i obaw odnośnie skutków zbudowania tak wielkiego skupiska ludzi, na tak małym obszarze. Wiele osób obawia się, że rozmiar tego projektu po prostu sparaliżuje życie w tej części Krakowa. Tymczasem odpowiedzialna za inwestycję spółka przekonuje, że ma
plan na rozbudowę dróg w okolicy planowanego osiedla, celem ułatwienia wyjazdu z niego i dojazdu m.in. do centrum. Jednak sprawą
otwartą pozostaje kwestia, kto za te nowe drogi zapłaci i kto oraz kiedy (czy w ogóle) je zbuduje?

„Mamy świadomość, że na Klinach powstają i będą powstawać kolejne
bloki, bo jest to bardzo modne osiedle z szybko poszerzaną przez Radę
Dzielnicy X i przez władze Krakowa bazą obiektów użyteczności publicznej. Problem wystąpi wówczas, jeśli wraz z nowymi inwestycjami mieszkaniowymi nie zostaną zbudowane kolejne obiekty osiedlowej infrastruktury
– następne przedszkole, kolejna szkoła i następne tereny zielone, place
zabaw, miejsca parkingowe oraz drogi. Ten problem wystąpi niezależnie od
tego, czy powstanie osiedle w ramach programu Mieszkanie Plus czy bloki
mieszkalne w ramach developerskich inwestycji czysto komercyjnych. Dla dobra obecnych i przyszłych mieszkańców Klin, konieczne jest zadbanie o równoczesny rozwój pełnej gamy osiedlowej infrastruktury, która zaspokoi potrzeby nowych mieszkańców naszego osiedla”. – tłumaczy
Maciej Nazimek, przewodniczący Rady Dzielnicy X.

UŻYTEK EKOLOGICZNY

Budowa rządowych mieszkań na Klinach to nieustanna karuzela problemów. Mieszkańcy podejmowali najróżniejsze działania, których
celem było zablokowanie inwestycji. W 2018 r. na wniosek mieszkańców, dokonano analizy dostępnych opracowań przyrodniczych,
dotyczących zgłaszanego do objęcia użytkiem obszaru. Stwierdzono, że na części przedmiotowych nieruchomości występują wartości
przyrodnicze, mogące kwalifikować te obszary do ustanowienia użytku ekologicznego. Następnie ustalono strukturę własności terenu
oraz jego powierzchnię, a także przeanalizowano zapisy dokumentów planistycznych obowiązujących na tym obszarze. „Obecnie sporządzana jest inwentaryzacja przyrodnicza projektowanego użytku ekologicznego Łąki na Klinach. Będzie ona gotowa pod koniec listopada.
Inwentaryzacja obejmuje badanie flory, fauny oraz siedlisk przyrodniczych, polegającej na dokładnym skartowaniu i zwaloryzowaniu obszaru, określeniu jakie wartości przyrodnicze występują na badanym terenie, co z kolei będzie podstawą do wyznaczenia granic projektowanego
użytku ekologicznego. Następnie przygotowywany zostanie projekt uchwały, który poddawany będzie konsultacjom społecznym i opiniowaniu
przez właściwe miejscowo rady dzielnic. Ponadto, zbierane są uwagi właścicieli nieruchomości wskazanych do ochrony. Potem projekt uchwały
uwzgledniający uzasadnione uwagi zostaje przedłożony do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie” – tłumaczy Pani Monika Chylaszek, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej UMK.
Podsumowując nadal nie wiadomo, jak zakończy się sprawa Mieszkania Plus na Klinach. Miejmy nadzieję, że zwycięży rozsądek oraz
troska o zachowanie obecnego, spokojnego i przyjaznego charakteru osiedla.

ŹRÓDŁO: PFR NIERUCHOMOŚCI

ŹRÓDŁO: PFR NIERUCHOMOŚCI

Póki co budowa nie ruszyła, ale Pani Edyta Zasada, pracownik Departamentu Organizacyjnego projektu Mieszkanie Plus zapowiada: „Budowa nie może rozpocząć się teraz, ponieważ inwestycja na Klinach jest
na etapie projektowania. Początek prac zaplanowano na czwarty kwartał
2020 roku”. Tymczasem Rada Dzielnicy X zadaje kolejne pytania: czy
projekt będzie uwzględniać budowę osiedlowej infrastruktury – nie
tylko drogi, ale też place zabaw, przedszkole i szkołę, park?
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BĘDZIE NOWA SZKOŁA

FOT. MATEUSZ ŻUK

NA KLINACH!

W połowie lipca ruszyły prace na łąkach pomiędzy pętlą autobusową przy ul. Bartla a kościołem
przy ul. bpa Albina Małysiaka, gdzie już za 2 lata powstanie nowa szkoła podstawowa i przedszkole.
Będzie to największa inwestycja Gminy Miejskiej Kraków w tej części miasta.
W listopadzie 2018 roku Miejskie Centrum Obsługi Oświaty podpisało umowę z wykonawcą prac - Przedsiębiorstwem Budowlanym
Dombud SA z Katowic. Inwestycja ta powstaje na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj”. Oznacza to, że wykonawca zajmuje się zarówno
przygotowaniem projektu, uzyskaniem pozwoleń administracyjnych, jak i wykonaniem prac budowlanych. Projekt zespołu szkolno-przedszkolnego przygotowała firma Przemysław Czubaj Biuro Architektoniczne. Pierwotnie, na to zadanie, w miejskim budżecie zarezerwowano zbyt małą kwotę - 20 mln zł. Jednak Rada Dzielnicy X podjęła uchwałę skierowaną do władz Krakowa z prośbą o zwiększenie środków finansowych na budowę nowej szkoły. Dodatkowe pieniądze zostały przyznane, dzięki czemu możliwa jest realizacja tej
priorytetowej dla Klin inwestycji. Całkowity koszt to 42,6 mln zł.

KLINY DBAJĄ O RODZINY
Powołując się na statystyki z 2017 roku, do placówek edukacyjnych na terenie naszej „dziesiątki” uczęszcza zdecydowanie więcej
uczniów, niż do szkół, które znajdują się w większości pozostałych dzielnicach Krakowa. To pokazuje, że nowe szkoły wciąż są nam potrzebne, co związane jest nie tylko z rozwojem, ale i powiększającym się gronem młodych obywateli. „Nasze osiedle nadal się rozwija,
szybko przybywa mieszkańców. Wielu z nich ma lub wkrótce będzie mieć dzieci. Nowa szkoła jest potrzebna i na pewno zapełni się
uczniami”- tłumaczy Przewodniczący Rady Dzielnicy, Pan Maciej Nazimek. Koniec prac budowlanych przewidziano na 2021 rok. „Czeka
nas ok. 2 lat uciążliwości wynikających z prowadzenia prac budowlanych. Jest to jednak konieczna cena za zaspokojenie potrzeb edukacyjnych na naszym osiedlu” - dodaje Przewodniczący.

WRZESIEŃ 2019
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FOT. MATEUSZ ŻUK

CZYM ZASKOCZY NAS NOWA SZKOŁA?
Podczas pierwszego etapu budowy powstanie szkoła podstawowa, która pomieści 24 oddziały, a zatem umożliwi naukę około 600
uczniom. Co ważne, dzieci będą uczęszczały na zajęcia w systemie jednozmianowym. W nowopowstałej szkole zostaną przygotowane
24 sale lekcyjne, w tym m.in. cztery pracownie tematyczne: biologiczna, fizyczna, chemiczna i informatyczna. Powstanie również sala
gimnastyczna wraz z zapleczem, świetlica, czytelnia i biblioteka oraz kuchnia ze stołówką. Na terenie szkoły wybudowany zostanie plac
zabaw, hala sportowa i wielofunkcyjne boisko. Dla rodziców
odwożących swoje pociechy, powstanie specjalny parking.
Powierzchnia użytkowa szkoły wyniesie 4910,35 m2, a powierzchnia całkowita – 6808,45 m2. W nieco dalszej przyszłości, tuż obok nowej szkoły, ma powstać kolejne przedszkole samorządowe.

REJONIZACJA
Nowa szkoła na Klinach będzie szkołą rejonową. Co to oznacza? Na to pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Małgorzata Tabaszewska z Urzędu Miasta Krakowa: ”Samorządowe szkoły
podstawowe mają obwody – dzieci zamieszkałe w obwodzie
szkoły przyjmowane są do tej szkoły z urzędu, a dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na
podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta.
Rodzice, składając podanie, mają prawo wskazać dowolną
liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie
kolejności – z tym że szkoła rejonowa, w obwodzie której
mieszka dziecko, powinna zostać wskazana przynajmniej na
ostatniej pozycji”.

FOT. MATEUSZ ŻUK
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„CHCĘ TRENOWAĆ ZAPASY!”
ŹRÓDŁO: ARCHIWUM PRYWATNE MAĆKA

MACIEJ RODZEŃ JEST UCZNIEM VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 97 NA KLINACH. JEGO PRZYGODA Z ZAPASAMI
NIEUSTANNIE NABIERA TEMPA I JAK SAM PODKREŚLA, NIE
WYOBRAŻA SOBIE SWOJEGO ŻYCIA BEZ SPORTU.
MIAŁA BYĆ PIŁKA…
W pierwszej klasie podstawówki, początki sportowej przygody
chłopca, mocno związane były z piłką nożną. Jednak mimo panującej mody na uprawianie tego sportu, Maciek czuł, że to nie
jest to, co chce robić w życiu. Po kilku miesiącach zrezygnował z
treningów i rozpoczął poszukiwania swojego nowego miejsca w
sportowym świecie. Zatem skąd nagle pojawił się pomysł na zapasy? Tata chłopca, który w młodości należał do klubu zapaśniczego
K.S Bieżanowianka, zabrał syna na trening, by móc mu pokazać,
czym tak naprawdę jest ten sport i zarazić go miłością do zapasów.
Tak rozpoczęła się przygoda Maćka z klubem K.S Bieżanowianka,
którego zawodnikiem jest od 2015 roku.

W przyszłości chłopak chciałby rozpocząć trenowanie mieszanych sztuk walki i piąć się coraz wyżej w swojej sportowej karierze. Dzięki licznym sukcesom Maćka oraz jego kolegów z klubu,
K.S Bieżanowianka reaktywowała swoje działania i zyskawszy
przychylność władz miasta, kończy budowę nowego, pięknego
obiektu sportowego w Bieżanowie.

Na jego sportowej drodze towarzyszą mu trenerzy i rodzice, na
wsparcie których zawsze może liczyć. „Jako mama, jestem bardzo
dumna ze swojego syna, ale szczerze mówiąc zawsze kiedy patrzę jak
walczy, to serce staje mi z przerażenia. Mój mąż natomiast bardzo lubi
jeździć z Maćkiem na zawody i wspiera go całym sercem” – dodaje
Pani Katarzyna.

ŹRÓDŁO: ARCHIWUM PRYWATNE MAĆKA

SUKCESY MAĆKA
Już od pierwszych zawodów, chłopak zaczął zdobywać miejsca na
podium, co rodziło w nim coraz to większe zaangażowanie podczas treningów i dawało ogromną satysfakcję. Do jego największych zapaśniczych osiągnięć zaliczyć można dwukrotne zdobycie
I miejsca na Międzynarodowym Turnieju Władysława Bajorka w
2017 oraz 2018 roku. Młodemu zapaśnikowi udało się również
dwa razy zdobyć złoty medal na Międzynarodowym Turnieju Barbórkowym. Maciek wielokrotnie stawał na podium podczas ogólnopolskich zawodów zapaśniczych.

WSPARCIE BLISKICH
Wraz z kolejnymi trofeami, młody zapaśnik coraz mocniej nabierał
przekonania, że obrał właściwą drogę dla siebie. Dzisiaj jest już
tego pewien! „Chcę trenować zapasy, ponieważ jest to świetna
baza ogólnorozwojowa pod inne sporty. Ponadto, dzięki mojej pasji, mam wielu kolegów z innych klubów z całej Polski. Moim sportowym autorytetem jest brązowy medalista olimpijski, Damian
Janikowski oraz Borys Mańkowski. Obaj panowie z powodzeniem
walczą w MMA” – tłumaczy Maciej Rodzeń.
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CO Z NASZYM

POWIETRZEM?

W ostatnim czasie portale informacyjne oraz media społecznościowe informowały o skażonym powietrzu w Gminie Skawina,
a doniesienia te bardzo zaniepokoiły Zarząd Dzielnicy X. Powietrze nie zna granic terytorialnych, a nasza dzielnica położona jest
w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Skawina. W lipcu br. burmistrz tejże miejscowości, Pan Norbert Rzepisko, zorganizował
dla mediów oraz mieszkańców konferencję prasową, dotyczącą
stanu powietrza w Skawinie. W spotkaniu tym uczestniczyła Radna Dzielnicy X - Pani Angelika Kuczaj.
W oparciu o wyniki badań czujnika mierzącego poziom stężenia tak
zwanych lotnych związków organicznych, który został zainstalowany przez władze gminy w strefie przemysłowej, przedstawiono wykresy stanu powietrza. Urządzenie wskazało nietypowe skoki stężeń w krótkich okresach czasowych. Podejrzewano, iż istnieje duże
prawdopodobieństwo błędnego działania urządzenia.
W wyniku tych doniesień, Centralne Laboratorium Badawcze na
zlecenie WIOŚ Kraków zainstalowało w Skawinie dodatkowe urządzenia na stacji Ogrody Centrum oraz w skawińskiej strefie przemysłowej. Wstępne wyniki pomiarów prowadzone referencyjnymi
metodami ciągłymi nie potwierdziły wówczas wysokich stężeń zarejestrowanych przez czujnik.

Mimo to, mieszkańcy wraz ze Skawińskim Alarmem Smogowych, na
dzień 26 września (czwartek), zapowiedzieli blokadę centrum Skawiny, jako znak protestu przeciwko szkodliwej dla zdrowia działalności zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Gminy.
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FORT 52 „BOREK”

BĘDZIE JAK NOWY!
W 2012 roku rozpoczął się generalny remont jednego z najpiękniejszych i największych
fortów należących do Twierdzy Kraków. Jak dzisiaj wygląda sytuacja rewitalizacji tego
miejsca i jaka przyszłość czeka Fort nr 52?
JEDNO MIEJSCE, WIELE POMYSŁÓW
W 2013 roku, w ramach pracy licencjackiej, studenci Politechniki
Krakowskiej przedstawili swój projekt nowego zagospodarowania
tego miejsca. Według wizji młodych ludzi, w forcie miałoby się znaleźć m.in. muzeum oraz sala konferencyjna. Projekt na rewitalizację tego obiektu wygrała jednak koncepcja utworzenia tam czegoś
zupełnie innego. Dzisiejszy plan zakłada, że w budynku znajdzie
się Klub Kultury „Kliny”, kawiarnia oraz siedziba Biblioteki Polskiej
Piosenki, a wokół fortu rozbudowany zostanie piękny park.

CO JUŻ UDAŁO SIĘ ZROBIĆ?
W 2012 r. zostały wykonane prace polegające na uporządkowaniu
i zabezpieczeniu zabytkowej substancji obiektu, tj.: wykonano projekt zadaszenia części koszarowej fortu, aktualizację inwentaryzacji
zieleni oraz uporządkowanie terenu fortu.

W 2013 r. wykonano pierwszy etap remontu stropodachu budynku koszarowego (2 segmenty).
W 2014 r. wykonany został drugi etap remontu stropodachu budynku koszarowego (2 segmenty). Dodatkowo przygotowano dokumentację dotyczącą remontu konserwatorskiego kaponiery szyjowej oraz zadaszenia prochowni.
W 2015 r. odbył się trzeci etap remontu stropodachu budynku koszarowego (5 segmentów) oraz prace porządkowe fosy.
W 2016 r. w ramach zadania inwestycyjnego wykonano: projekt
Rewitalizacji Fortu nr 52 „Borek” na potrzeby m.in. Klubu Kultury
„Kliny”, czwarty etap remontu stropodachu budynku koszarowego
(2 segmenty) przebudowę zadaszeń prochowni, remont budowlano - konserwatorski kaponiery szyjowej. Jednocześnie, w tym samym roku złożony został wniosek o środki unijne z Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

prezentująca militarną przeszłość obiektu” – tłumaczy rzecznik ZBK,
Pan Krzysztof Marcinkiewicz.

W 2017 r. w ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont
stropów, rozbiórkę posadzek parteru, izolacje pionowe ścian, mur
oporowy pod stację trafo.

„Dodatkowo obiekt zaprojektowano jako dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym korzystających z wózków inwalidzkich. Dostęp
do budynku zapewniono z poziomu przyległego terenu bezpośrednio
na poziom kondygnacji parteru. Poziom II kondygnacji (piętro 1) udostępniony zostanie za pomocą platformy pionowej, przystosowanej do
przewozu osób na wózkach. Zaprojektowano także miejsce postojowe
przystosowane dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku” – dodaje Pan Marcinkiewicz.

W 2018 r. wykonano częściową odbudowę muru Carnota, fundamenty i kanały instalacyjne wraz z płytą denną pod salę wielofunkcyjną, posadzki zbrojone w obiekcie fortecznym, izolacje poziome, kanalizację deszczową i sanitarną wewnętrzną i częściowo
zewnętrzną.

FOT. MATEUSZ ŻUK

W latach 2012-2018 w ramach przedmiotowego zadania zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 5 261 368 zł, w tym
dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa wyniosło 1 906 155 zł. Na lata 2019-2021
planowane jest wykonanie całkowitego zakresu rzeczowego: zakończenie budowy sali wielofunkcyjnej, wykonanie wszystkich
instalacji w budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku
z wykonaniem drogi dojazdowe i parkingu, prace konserwatorskie
ścian, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Co odkryjemy w odnowionym Forcie 52?
Jak się okazuje, Klub Kultury „Kliny”, kawiarnie i Biblioteka Polskiej Piosenki, to nie wszystko, co będzie oferował nam odnowiony obiekt fortu. „Poza działalnością podmiotów kultury, planowaWIZUALIZACJA, WYKONANA PRZEZ STUDENTÓW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. FOT. DZIELNICA 10

ne jest powstanie również części muzealnej w Forcie „Borek”. Obejmie
kaponierę zapola oraz system korytarzy podziemnych wraz z szybami
wind amunicyjnych, kaponierami w fosie: czołową i dwiema bocznymi. Funkcję muzealną przeznaczoną do zwiedzania będą mogą również pełnić wały fortu wraz z murowanymi schronami pogotowia. W
wyremontowanej kaponierze zapola znajdować się będzie ekspozycja

FOT. MATEUSZ ŻUK

Drodzy Czytelnicy!

Zapraszam wszystkich Czytelników do stworzenia wspólnego dzielnicowego pamiętnika!
Propozycje tematów, opinie i sugestie można przesyłać na adres: julia.wrzesniak@op.pl

„CANDIE” NA FORCIE 52
„Wracając z kościoła ok. godz. 10.00 słyszeliśmy głuchy dźwięk
przelatujących bardzo wysoko ciężkich samolotów bombowych. (…)
Przez okno zobaczyliśmy lecący nisko olbrzymi samolot ze znakami
rozpoznawczymi Stanów Zjednoczonych.” – wspomina Jan Saganjeden ze świadków tego niesamowitego wydarzenia…
Był 26 grudnia 1944, ostatni dzień rozpoczętej w lipcu tego samego
roku, wielkiej akcji bombardowania niemieckich zakładów benzyny
syntetycznej na Śląsku. Samolotem B 17 o nazwie „Candie”, który
wystartował z bazy we Włoszech dowodził por. Harry Flier, drugim pilotem był zaś por. Alfred Cryer. Szybując nad celem, załoga
samolotu zauważyła, że spada ciśnienie oleju w silnikach. Pewni,
że nie mają żadnych szans, by bezpiecznie wrócić do Amendoli we
Włoszech, gdzie mieli swoją bazę, postanowili lecieć na wschód
do Rosjan. Niestety w Krakowie, nad Płaszowem, w jednej z jego
dawnych części zwanej Maderą, samolot dostał się pod celny ogień
flaku. Pilot był przekonany, że maszyna już dalej nie doleci.
W obawie przed tym, co może się wydarzyć, por. Harry Flier zaczął sterować „Candie” w stronę południa, szukając odpowiedniego
miejsca do lądowania. Nagle… odezwały się karabiny maszynowe
z obozu jenieckiego, który znajdował się w Kobierzynie. Był to
moment, kiedy samolot znajdował się mniej więcej na wysokości miejscowości Skotniki, nad dzisiejszą ulicą Kozienicką. Pilot

wiedząc, że lada moment może dojść
do tragedii, podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu. Na ich lądowisko wybrano łagodne wzniesienie przedpola Fortu nr 52 Borek. „Cukiereczek” na dwóch silnikach nadleciał od strony Wisły
i bez podwozia szczęśliwie wylądował. Gdyby manewr ten przedłużył się o choćby kilkanaście sekund, zakończyłby się prawdopodobnie śmiercią całej załogi. Samolot zatrzymał się dosłownie kilka
metrów od fosy Fortu 52. Wszystkie osoby, które przebywały tego
dnia na pokładzie „Candie” - a było ich 10 - przeżyły. Świadkowie
całego wydarzenia opowiadali, że chwilę po lądowaniu, od strony fortu nadbiegli Niemcy. Historia wskazuje na to, że zostali oni
wzięci przez germańców do niewoli. Pomimo wtrącenia do obozu
jenieckiego, zaloga Candie w pelnym skladzie przetrwala ostatecznie okropne czasy wojny.
Autorką jednych z kilku zdjęć, które zachowały się z tego niesamowitego wydarzenia, jest odważna łączniczka Armii Krajowej, Irena
Halicka. Po 67 latach od tego wydarzenia, od 2011 roku, mieszkańcy Klin wspominają żyjących i zmarłych już członków załogi „Candie”, podczas specjalnej mszy świętej, odprawianej w kościele św.
Rafała Kalinowskiego na os. Kliny - Zacisze. Dodatkowo w Klubie
Kultury Kliny, każdego roku, w jeden styczniowy wieczór, odbywa
się spotkanie miłośników historii lotnictwa, upamiętniających w ten
sposób kolejną rocznicę szczęśliwego lądowania amerykańskiego
bombowca B 17 „Candie”. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są historycy - Robert Springwald oraz doktor Krzysztof Wielgus.

ZDJĘCIE WYKONANE PRZEZ ŁĄCZNICZKĘ AK, IRENĘ HALICKĄ.

Wraz z wrześniowym numerem, w naszej „Dziesiątce” pojawiła się nowa rubryka poświęcona historii Dzielnicy X. Będziemy w niej pisać
o ciekawych miejscach, wydarzeniach i osobach, które w różny sposób zapisały się na kartach naszej dzielnicowej historii. Jako redaktor
prowadząca cieszę się, że Pan Przewodniczący Maciej Nazimek podsunął pomysł, na tego sposobu urozmaicenie naszej gazety. Jestem
otwarta na Państwa opinie dotyczące nowej rubryki oraz gotowa do przyjmowania tematów, które w Państwa odczuciu powinny się
znaleźć w rubryce „Sięgając źródeł - Kartka z dzielnicowego pamiętnika”.

