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Mikołaj Fiertak, jedenastoletni mieszkaniec Klinów,
uczeń czwartej klasy SP nr 97, został mistrzem Europy

FOT. JOANNA MUSIAŁ

w karate tradycyjnym. Piszemy o tym na str. 3

„Gramy o Kliny” z Przewodniczącym Rady Dzielnicy X Maciejem Nazimkiem		
Wyjaśniamy, czy i kiedy Fort Borek zmieni się w lokalne centrum kulturalne		
Rozmawiamy z legendą polskiej muzyki, profesorem Mieczysławem Tomaszewskim
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WYDARZENIA (19.06.2015 – 31.10.2015)

Przewodniczącego

Szanowni Państwo,

dzielnicowy budżet jest skromny,
ale dzięki mądrym decyzjom i konsekwentnym działaniom można wiele
osiągnąć. Obecnie na Klinach prowadzonych jest kilka bardzo dużych inwestycji: poszerzenie ul. Bartla, budowa
Smoczego Skweru i osiedlowego placu zabaw oraz remont fortu. Tworzona jest dokumentacja projektowa kolejnych ogromnych przedsięwzięć na
naszym osiedlu: nowej szkoły i dwóch
przedszkoli. To efekt odpowiedzialnej
pracy Rady Dzielnicy X: właściwego
wykorzystania dzielnicowych pieniędzy oraz solidnej współpracy z władzami Krakowa. Pozyskiwanie środków
finansowych z budżetu miasta umożliwia realizację wielkich zamierzeń. Poważnie traktujemy naszą pracę radnych i nasze zeszłoroczne obietnice
przedwyborcze. Zapewniam Państwa,
że nadal będziemy rozwijać Kliny oraz
pozostałe osiedla naszej dzielnicy.
PS. Oczywiście nie tylko inwestycjami
człowiek żyje, dlatego gorąco Państwa
zapraszam do przeczytania artykułów
o niezwykłych mieszkańcach Klinów:
panu profesorze Mieczysławie Tomaszewskim i mistrzu Europy w karate
Mikołaju Fiertaku.
Z poważaniem,
MACIEJ NAZIMEK
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
www.maciejnazimek.com
maciejnazimek@op.pl

19.06. W obiektach sportowych Szkoły
Podstawowej nr 97 na Klinach zakończyły się kolejne Międzyszkolne Mistrzostwa Dzielnicy X. Uczestniczyło
w nich ponad 200 uczniów z czterech
publicznych szkół podstawowych z terenu naszej dzielnicy. Zawodnicy rywalizowali (w trzech kategoriach wiekowych) w koszykówce, siatkówce,
piłce nożnej i po raz pierwszy w tenisie
stołowym.
29.06. Otwarto dla ruchu nową ulicę,
łączącą osiedla przy ul. Mieczykowej
z ul. Krygowskiego. Jej budowa, finansowana przez budżet miasta, kosztowała 2 mln zł. To największa inwestycja
drogowa na Klinach i zarazem w całej
Dzielnicy X zrealizowana w ciągu kilku ostatnich lat. Nowa ulica ma około
400 m długości i usprawnia ruch w tej
części Krakowa.
9.07. Rada wystąpiła z wnioskiem do
Rady Miasta Krakowa o nadanie nazwy osiedle Piosenka dla niezabudowanej części Dzielnicy X, ograniczonej
ulicami: Zygmunta Radnickiego, Stanisława Działowskiego, Michała Korpala
oraz obwodnicą A4. Poparła w ten sposób inicjatywę radnego Waldemara Domańskiego, dyrektora Biblioteki Polskiej
Piosenki, który argumentował, że dzięki temu zostaliby uhonorowani czołowi
twórcy rodzimej muzyki rozrywkowej
i ich największe dokonania. Radny Domański zaprezentował listę konkretnych
propozycji nazw poszczególnych ulic.
Podczas tej samej sesji radni zadecydowali o podziale pozostającego w ich dyspozycji budżetu w wysokości 2 146 248 zł
na rok 2016. Najwięcej pieniędzy już tradycyjnie przeznaczono na prace remontowe w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Dzielnicy X (765 000
zł) oraz na poprawę dzielnicowej infrastruktury drogowej (622 000 zł).
30.08. Na stadionie KS Wróblowianka odbyły się tegoroczne miejskie
dożynki.
31.08. Kolejna sesja Rady Dzielnicy X.
Radni przyznali dodatkowe środki

w wysokości 6000 zł na zakup wyposażenia dla filii Szkoły Podstawowej nr
97 na ul. Armii Kraków.
1.09. We wszystkich placówkach oświatowych Dzielnicy X rozpoczął się nowy
rok szkolny.
29.09. Radni podczas sesji zaopiniowali pozytywnie przygotowany przez
firmę ATM projekt tzw. Smoczego
Skweru, czyli okazałego placu zabaw,
który powstanie w parku Maćka i Doroty na Klinach. Z akceptacją rady spotkał się również projekt autorstwa firmy Modus, którego przedmiotem jest
zbudowanie ogródka jordanowskiego
przy ul. Korpala na Klinach-Zaciszu.
Środki finansowe na dokończenie tej
inwestycji są zabezpieczone w budżecie Rady Dzielnicy na lata 2016 i 2017.
15.10. w Osiedlowym Klubie Kultury
Wróblowice odbyło się uroczyste otwarcie po remoncie! Klub przeszedł prawdziwą metamorfozę! Porządny dach,
nowe toalety, drzwi, pięknie pomalowane ściany, panele i płytki – wszystko to za
140 tys. zł z budżetu Rady Dzielnicy X.
Wieczór pod hasłem „Witojcie po remoncie” zgromadził w sali teatralnej
klubu liczną widownię, m.in. Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera, Przewodniczącego Rady
Dzielnicy X Macieja Nazimka, radnych,
dyrekcję i pracowników Domu Kultury Podgórze oraz mieszkańców osiedla.
Po uroczystym przywitaniu zgromadzonych przez kierowniczkę Jadwigę Szarek przyszedł czas na gwiazdę wieczoru, czyli Kabaret „7 minut Po”, który
dostarczył zebranym niesamowitej dawki humoru. Nie zabrakło także pokazu
twórczości dzieci, które uczęszczają na
zajęcia. Wieczór uświetnił wychowanek
zajęć wokalnych Karol Kołaczyk.
19.10. Sesja Rady Dzielnicy. Wśród
podjętych decyzji znalazła się m.in.
pozytywna opinia na temat lokalizacji nowej szkoły i przedszkola na Klinach. Chodzi o teren położony między os. Pod Fortem a kościołem na
Klinach-Zaciszu.

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Miasta Krakowa, nakład 2000 egz. bezpłatnych
Adres redakcji: siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30–499 Kraków, tel. 12 264 92 01,
e–mail: rada@dzielnica10.krakow.pl, www.dzielnica10.krakow.pl
Redaktor prowadzący: Jakub Ciećkiewicz, tel. 601 80 79 75
Druk: Wydawnictwo–Drukarnia EKODRUK, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 30–553 Kraków
Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty i skracania nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnymi tytułami.
Nie odpowiadamy za treść zewnętrznych ogłoszeń.
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Mikołaj mistrzem Tak
Europy!
to widzę...

Mikołaj Fiertak, jedenastoletni mieszkaniec Klinów, uczeń czwartej klasy Szkoły
Podstawowej nr 97 im. Joachima Lelewela, został mistrzem Europy w karate tradycyjnym, w tzw. kata indywidualnym, podczas Pucharu Europy Dzieci odbywającego
się 17–18 października w Wilnie.
„Kata” składa się z serii skoordynowanych i harmonijnych ruchów, które
wykonywane są z zachowaniem ustalonej kolejności i określonego rytmu.
Każde „kata” przedstawia walkę z kilkoma przeciwnikami jednocześnie. Nie
był to pierwszy ani jedyny sukces młodego zawodnika. W zeszłym roku podczas Pucharu Świata Dzieci w Genewie Mikołaj wywalczył brązowy medal,
a następnie tytuł mistrza Polski podczas
czerwcowego XV Ogólnopolskiego Pucharu Dzieci.
Młody mistrz swoją przygodę z karate zaczął w wieku sześciu lat, w przedszkolu na Klinach. – Zobaczyliśmy, jak
zawodnicy ćwiczą, bawią się, okazują sobie wzajemnie szacunek, uczą się
skupienia i wszystko to bardzo nam się
spodobało – wspomina mama Mikołaja
pani Marta Tarabuła-Fiertak. Zawodnicy, których przypadkowo zobaczyła na
macie, reprezentowali najlepszy klub

w Polsce – Akademię Karate Tradycyjnego (AKT) Kraków-Niepołomice, której prezesem jest wielokrotny mistrz
świata i Europy – sensei Paweł Janusz.
Z jego rąk wyszło wielu utytułowanych
zawodników. W ostatnich zawodach,
w których rywalizowali przedstawiciele 15 państw, nasi najmłodsi sportowcy
zdobyli 19 medali (7 złotych, 3 srebrne
i 9 brązowych).
Karate tradycyjne to przede wszystkim ćwiczenia poprawiające ogólny
rozwój fizyczny, zapobiegające wadom
postawy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, ale z wymogiem zachowania dyscypliny i dużej uwagi. Ciosy,
bloki i inne techniki ułożone są w konkretne układy. Starty w „kumite”, czyli
walce, możliwe są po ukończeniu przez
zawodnika piętnastu lat i osiągnięciu
odpowiedniego stopnia sprawności.
Karate to wytrwałość i ciężka praca
na co dzień podczas treningów. Mikołaj przed zawodami uczestniczy w przygotowaniach w siedzibie AKT w Niepołomicach lub w Krakowie. Trenuje
codziennie po dwie godziny, niejednokrotnie także podczas weekendów. Jego
pierwszy poważny sukces przyszedł po
trzech latach wysiłków. Gratulujemy
i życzymy kolejnych!

Szanowni Państwo,

dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście
nie pozostawiają złudzeń – główną
przyczyną smogu w Krakowie nie
są spaliny samochodowe, lecz dym
z pieców opalanych węglem i odpadami. Wiem, że nie każdego stać
na ekologiczny sposób ogrzewania
domu, ale interes społeczny nakazuje kontynuować działania na rzecz
poprawy czystości krakowskiego
powietrza. Warto przypomnieć, że
w Krakowie koszty wymiany pieców węglowych na ekologiczny system grzewczy są dotowane przez
budżet miasta (nawet w 100 procentach). W październiku Prezydent RP
Andrzej Duda podpisał tzw. pakiet
Arkita (ustawę dającą samorządom
szerokie uprawnienia do walki ze
smogiem). Pokazuje to, że odpowiedzialna polityka wznosi się ponad
partyjnymi podziałami. Również
działania krakowskiego samorządu
w walce ze smogiem to efekt porozumienia szerokiego wachlarza zróżnicowanych środowisk. Zgoda buduje!
Z poważaniem,
BOGUSŁAW KOŚMIDER
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com

Młody mistrz na podium ME. Brawo!
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Gra o Kliny
Rozmowa z Przewodniczącym Rady Dzielnicy X Maciejem Nazimkiem

Maciej Nazimek z żoną Anną podczas igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 r.

– Ze strony internetowej www.maciejnazimek.com dowiedziałem się, że
ma Pan 41 lat, jest prawnikiem, pracownikiem samorządu, szczęśliwym
mężem i ojcem dwojga dzieci, a w wolnych chwilach sportowcem i podróżnikiem. Jak Pan znajduje czas na pracę
w Radzie Dzielnicy?
– Kliny to moja mała ojczyzna, a samorząd – kolejna pasja. Chcę, wspólnie z mieszkańcami dzielnicy, moimi
sąsiadami, zmieniać na lepsze miejsce, w którym żyjemy, tak żebyśmy się
w nim czuli swojsko.
Czas znajduję, to kwestia dobrej organizacji, choć nie mam go wiele i często pracuję do późna. Wieczorami piszę wnioski do władz miasta, projekty
uchwał, odpisuję na zapytania mieszkańców. Oczywiście, nie skarżę się na
swój los (uśmiech), lubię pracę radnego, sam się o to ubiegałem.
– Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider powiedział kiedyś
w wywiadzie radiowym, że nieustanny boom budowlany w naszym mieście
może być obciążeniem dla mieszkańców. Zaproponował koncepcję miasta
pasywnego – miejsca, gdzie ludzie czuliby się dobrze, mieszkając wśród zieleni, w spokoju, w wysokim komforcie.
Jaka jest Pana koncepcja Dzielnicy X?
– Dzielnica X, w porównaniu z innymi częściami Krakowa, jest oazą
spokoju. Co prawda, musimy polepszyć infrastrukturę osiedla, poszerzyć
drogi, położyć chodniki, zadbać o miejsca wypoczynku i rekreacji, ale już dziś
jest to bardzo atrakcyjne miejsce, co

potwierdza ciągła rozbudowa osiedli
w naszej dzielnicy, m.in. na Klinach,
w Opatkowicach, a nawet w malutkim
Rajsku. Na szczęście mamy również
wiele miejsc parkowych i atrakcyjnych
wycieczkowo (np. liczne forty austriackie). Problem tkwi w sposobie ich wykorzystania i w jakości ich utrzymania. Nikogo przecież nie cieszy park
z zaniedbaną roślinnością i zepsutymi huśtawkami, a fort będzie atrakcją,
gdy stanie się ośrodkiem kultury i rozrywki. Chciałbym więc, żeby dzielnica rozwijała się harmonijnie, a każdy
mieszkaniec mógł wybierać z szerokiej
oferty interesujących go miejsc.
– W połowie ubiegłej kadencji samorządu powiedział Pan: „Udało nam
się przez dwa lata zrobić dla Klinów
więcej niż naszym poprzednikom
przez lat dwadzieścia”. Przypomnę,
że terytorialnie zjednoczyliście Kliny. Wyremontowano wiele ulic, m.in.
Borkowską i Forteczną, zbudowano ul.
Korpala, rozpoczęto odważną rewitalizację Fortu Borek, gdzie powstanie nowoczesne centrum kulturalne, otwarto Klub Kultury „Kliny”, place zabaw,
harcówkę… Z jakich zmian jest Pan
najbardziej dumny?
– Ze wszystkich, które codziennie
widzimy i z których korzystamy. Obecnie Kliny są zupełnie innym osiedlem,
niż kilka lat temu. Pomimo położenia
na krańcu Krakowa, nie staliśmy się
zapomnianym blokowiskiem. Mamy
dobre drogi, szkoła podstawowa otrzymała świetną infrastrukturę sportową
dla uczniów, kapitalnie działa Klub

Kultury, następuje integracja mieszkańców. We wszystkie te sprawy włożyłem wiele serca, ale oczywiście
– było warto! W ubiegłej kadencji kierowana przeze mnie Rada Dzielnicy X
była liderem inwestycyjnym wśród 18
dzielnic Krakowa, a nasze obecne plany są jeszcze bardziej okazałe!
– A więc sukces. Sukces potwierdzony ponownym wyborem…
– Tak. Sukces, który dowodzi, że
szliśmy po właściwej drodze. Dlatego zaproponowałem radnym, żebyśmy
kontynuowali kumulowanie środków
finansowych i ustalili listę priorytetów:
poprawa stanu dróg, warunków edukacji, troska o rekreację i kulturę.
– Na czym polega kumulowanie
pieniędzy?
– Na wykonywaniu dużych inwestycji od A do Z. Zamiast koncentrować
energię na drobnych remoncikach, robimy kilka dużych remontów i budów.
To rozwiązanie przynosi mieszkańcom większe korzyści niż małe, częściowe inwestycje, które nie rozwiązują żadnego problemu. Myślę, że radni
ponownie wybrali mnie przewodniczącym Rady Dzielnicy X, bo zobaczyli,
jakie udało nam się uzyskać efekty.
Bardzo mnie cieszy, że w ich gronie
jest tak wielu oddanych i kompetentnych ludzi. Ambitny, mocny merytorycznie i mentalnie zespół może grać
o najwyższe stawki.
– Hasło „ambicja” przewija się
w naszej rozmowie, podobnie jak terminologia sportowa. Był Pan piłkarzem,
jest kibicem. O jakie gra Pan Kliny?
– Gra, to jest taktyka, w której liczy
się liczba strzelonych goli, a więc zrealizowanych celów. Zanim się zacznie
grać, trzeba jednak spokojnie pomyśleć nad strategią. Sądzę, że Kliny należy rozwijać rozsądnie, stosownie do
potrzeb mieszkańców. Trzeba pogodzić
zachowanie cichego charakteru naszego osiedla ze wzrostem liczby mieszkańców. Dlatego, szukając równowagi,
dbamy o miejsca wypoczynku i rekreacji (budujemy osiedlowy plac zabaw,
powstaje Smoczy Skwer, rewitalizujemy fort, powstają kolejne boiska
i bieżnia przy Szkole Podstawowej
nr 97), ale też rozwijamy infrastrukturę drogową (poszerzenie ul. Bartla,
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Nowa droga dojazdowa

Plac zabaw na Klinach przy ul. Korpala (przy lasku). Również na Klinach, w Parku Maćka

do os. przy ul. Mieczykowej

i Doroty, wkrótce powstanie Smoczy Skwer

a wcześniej remonty ulic Borkowskiej
i Fortecznej, budowa drogi do os. przy
ul. Mieczykowej itd.). Chcę, aby Kliny były dobrym, czyli wygodnym, bezpiecznym i przyjaznym miejscem do
życia, żeby kolejne zmiany wynikały
z potrzeb ludzi i przynosiły im autentyczną satysfakcję.
– Wiele mówiliśmy o sporcie, ale
angażuje się Pan także osobiście
w sprawy dzieci, młodzieży, szkolnictwa i kultury. Czy są to pasje, którymi
zaraził się Pan w harcerstwie?
– Harcerstwo było wspaniałym
okresem w moim życiu. Wiele się
wówczas nauczyłem. Jednak sport
przyszedł wcześniej i był chyba bardziej intensywny. Do dziś pamiętam
wieczory spędzane przed telewizorem latem 1982 roku. Wtedy, dzięki
wyczynom Bońka, Smolarka, Młynarczyka i pozostałych polskich piłkarzy
na mundialu w Hiszpanii, przeżyłem
zachwyt. Sport stał się dla mnie więcej niż pasją – to bardzo ważna część
mojego życia. Kariery piłkarskiej nie
zrobiłem (choć próbowałem, talentu brakło), ale do dziś biegam w maratonach, a zimą uwielbiam biegi na
nartach. Często razem z żoną jeździmy
na międzynarodowe zawody – oglądaliśmy mistrzostwa świata lekkoatletów, siatkarzy, piłkarzy, hokeistów,
żużlowców, ciężarowców, a nawet kolarzy torowych. Najmilej wspominam
nasz wyjazd do Londynu na igrzyska
olimpijskie w 2012 r. Wielkim przeżyciem było też kibicowanie na żywo na
Stadionie Narodowym w Warszawie
podczas meczów polskiej reprezentacji z Grecją w czasie Euro 2012 i rok
temu w zwycięskim boju z Niemcami.
Mam nadzieję, że uda mi się kupić bilety i pojedziemy na przyszłoroczne piłkarskie Euro do Francji, a wcześniej

na mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych u nas w Krakowie.
– Porozmawiajmy o młodzieży, Kliny to młode osiedle.
– Jako radny staram się stworzyć
dzieciom dobre warunki do nauki (to
potęgi klucz!), a także do rozwijania pasji. Uważam, że każde dziecko powinno
ciekawie spędzać czas. Internet i elektroniczne gadżety, będące synonimem
naszych czasów, są fajne, ale musi się
również znaleźć miejsce na dziecięce
przyjaźnie i realizację marzeń. Z tego
powodu zabiegałem o utworzenie Klubu Kultury „Kliny”. Stale też poszerzamy bazę sportową przy SP 97, dlatego
zorganizowałem mistrzostwa dzielnicy
i dlatego angażuję się w działania społeczne na rzecz dzieci.
– Pomówmy o nowej szkole na Klinach, o którą starał się Pan od kilku
lat. Podobno wreszcie się udało?
– Do sukcesu jeszcze daleka droga. W październiku, na mój wniosek,
poparty przez wszystkich pozostałych
radnych z Klinów, Rada Dzielnicy X
pozytywnie zaopiniowała lokalizację
nowej szkoły między pętlą autobusową Pod Fortem a kościołem pw. św. Rafała Kalinowskiego przy ul. bpa Albina
Małysiaka. Obecnie powstaje wstępna
dokumentacja projektowa (tzw. koncepcja architektoniczna szkoły). Przy
szkole ma powstać przedszkole, kuchnia z jadalnią, hala sportowa, boisko
i plac zabaw. Oczywiście walczę, żeby
pozyskać z budżetu miasta pieniądze
na prace budowlane – to duże wyzwanie, bo potrzeba wielu milionów złotych, ale wierzę, że osiągnę cel.
– Zabiegał Pan także o zbudowanie
na Klinach przedszkola samorządowego, jest Pan inicjatorem budowy dwóch
placów zabaw dla najmłodszych. Czy to
odpowiada istniejącym potrzebom?

– Kliny są dynamicznie rozwijającym się osiedlem, na którym mieszka
bardzo dużo dzieci. Zarówno przedszkole, jak i place zabaw są niezbędne.
To inwestycje miejskie (przedszkole
oraz Smoczy Skwer) i dzielnicowe –
osiedlowy plac zabaw. Dobrze układa
się nam współpraca z władzami miasta, a efekty cieszą.
– Mówiliśmy już dużo o infrastrukturze. Wspomniał Pan, że wreszcie poszerzamy ulicę Bartla!
– Tak, to kolejna bardzo potrzebna inwestycja na Klinach. Poszerzona
ul. Bartla, wraz z wybudowaną nową
drogą do osiedla przy ul. Mieczykowej, będzie tworzyć bardzo dobrą
sieć komunikacyjną na tzw. Nowych
Klinach. Środki finansowe z budżetu
miasta na obie te inwestycje pozyskałem z pomocą pana Bogusława Kośmidera, Przewodniczącego Rady Miasta
Krakowa, któremu serdecznie dziękuję za zaangażowanie w nasze klinowe
sprawy.
– Na koniec wróćmy do Pańskiej
wizji dzielnicy. Kiedy będzie Pan usatysfakcjonowany zmianami, jakie zachodzą na terenie osiedla? Czy jest jakiś punkt docelowy, szczyt, który Pan
sobie wyznaczył?
– Szczytem byłby moment, w którym zostałyby zaspokojone wszystkie potrzeby wszystkich mieszkańców
Klinów i wszystkich pozostałych osiedli naszej dzielnicy (śmiech!). Jednak
wątpię, aby kiedykolwiek to nastąpiło
– ciągły rozwój miasta wyzwala stały
wzrost potrzeb mieszkańców. To normalny proces zachodzący na całym
świecie. W ostatecznym rozrachunku
chodzi więc chyba o osobiste poczucie
szczęścia, satysfakcji i zadowolenia
z naszego miejsca na ziemi. O to toczy
się gra i jest to gra pasjonująca.
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Kort czy plac zabaw
Interes klubu czy całego osiedla?

Wobec niechętnej postawy Wróblowianki radni Szarek i Szewczyk znaleźli dla dzieci miejsce
awaryjne

Wróblowice to drugie co do wielkości
osiedle w Dzielnicy X. Jest tu szkoła, klub
kultury, klub sportowy, nie ma tylko placu zabaw dla dzieci. Może się to wydawać dziwne, skoro w pobliskich Klinach
powstają właśnie dwa takie supernowoczesne obiekty. Nasze zdziwienie wzrośnie
jeszcze bardziej, kiedy się dowiemy, że
problemem nie jest brak środków: Rada
Dzielnicy, decyzją z 9 lipca, przeznaczyła
„97 350 zł na budowę ogródka jordanowskiego na działce nr 347 obr. 92 Podgórze
we Wróblowicach” – napisano w uchwale. Potrzeba jest więc ogromna, środki na
koncie, projekt i początek prac przewidziano na rok 2016, tymczasem wszystko idzie
opornie. Kwestia dotyczy bowiem działki…
Dla radnych Jadwigi Szarek i Marcina Szewczyka sprawa budowy placu
zabaw jest priorytetem w tej kadencji.
Jadwiga Szarek wspomina, że pierwszy projekt ogródka we Wróblowicach
powstał już 10 lat temu. Miał wówczas
stanąć na terenie miejscowego klubu
sportowego „Wróblowianka”, jednak
wówczas miastu zabrakło pieniędzy.
Teraz również zwróciła się do klubu
o działkę. Działacze byli gotowi oddać kawałek ziemi leżący za boiskiem,
niestety, okazał się użytkiem ekologicznym i strefą zalewową. Jego przystosowanie do nowej funkcji kosztowałoby
2 miliony złotych! Była również druga
działka, jak marzenie…
Prezes Bogdan Przywała nie
chce rozmawiać z dziennikarzem
„Dziesiątki”, dlatego wyruszam do

„Wróblowianki” w towarzystwie radnych. Marcin Szewczyk i Jadwiga Szarek pokazują kawałek gruntu, na którym im zależało – pięknie położony, od
frontu, obok boiska i małego budynku
klubowego. Niestety, władze sportowe
mają inne plany. Chcą, aby w tym miejscu powstała nowa siedziba i kryty kort
tenisowy. Zważywszy na fakt, że w okolicy kortów nie brakuje, a ich kondycja
jest raczej kiepska, wydaje się, że jest
to projekt ryzykowny. Decyzja należy
jednak do gospodarza terenu.
Żeby pieniądze nie przepadły,
a dzieci miały wreszcie miejsce do zabawy, radni Szarek i Szewczyk zwrócili się do dyrekcji ZSO nr 35. Dyrektor
Mariusz Wagiel bez wahania znalazł
świetne, ogólnodostępne miejsce, pomiędzy ulicami Mirtową i Bochnaka,
które trzeba będzie teraz wydzielić.
Oglądamy działkę, na której stanie plac zabaw. Nie jest tak atrakcyjna
jak ta przed klubem, ale za to dostępna
z trzech stron i pełna zieleni. Ma około 14 arów. Radni pokazują, gdzie mogłyby stanąć huśtawki, karuzele, mały
park linowy, dyrektor – jak wykorzystać stare drzewa. – Plac zabaw przy
szkole będzie ogólnodostępny, cieszy
fakt, że są już przy nim miejsca parkingowe i teren zostanie włączony w monitoring szkolny, będzie więc również
bezpieczny – cieszy się radny Marcin
Szewczyk. Wygląda na to, że po latach starań sprawy wreszcie ruszą do
przodu.
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Kulturalne Kliny
Klub Kultury Kliny, samorządowa placówka Domu Kultury Podgórze, funkcjonująca w pomieszczeniach przyziemia kościoła parafialnego na Klinach-Zaciszu,
wkroczyła w trzeci rok działalności.
Jedną z najważniejszych nowości
rozpoczętego we wrześniu sezonu jest
powołanie zespołu artystycznego Scena KLINY. Dzieli się on na trzy sekcje:
teatralną, wokalną i taneczną, których
wspólnym celem jest przygotowanie
i wystawienie spektaklu o charakterze
musicalowym. Młodym adeptom sceny, pracującym pod kierunkiem Doroty Kaczor, Dominiki Dudały i Kamila Błocha, wypada życzyć sukcesów
i przyszłej kariery artystycznej.
Przy KKK zawiązał się także klub
modelarski. Jego członkowie, pod opieką doświadczonego instruktora Andrzeja Małka, rozwijają pasje lotnicze.
Zaczęli co prawda skromnie, bo od latawców, ale kto wie, czy za parę miesięcy nad łąkami na Klinach nie wzbiją
się w powietrze wspaniałe modele równie wspaniałych samolotów.
Zorganizowany z inicjatywy i przy
wsparciu finansowym Rady Dzielnicy
X cykl niedzielnych spacerów z przewodnikiem przybliża mieszkańcom
peryferyjnych osiedli najciekawsze,
a rzadko przez nich odwiedzane miejsca w Krakowie. Tak zresztą brzmi
jego hasło: „Poznaj swoje miasto”.
Kolejną nowością jest działający
przy KKK Klub Rodziców, powstały
z inicjatywy Marzeny Paszkot, pełnomocniczki prezydenta m. Krakowa ds.
rodziny. W ramach tego klubu organizowane są różnego rodzaju spotkania
ze specjalistami, warsztaty tematyczne, rodzinne imprezy. Dużym powodzeniem cieszy się fitness dla mam
z małymi dziećmi (czwartki, godz.
11.00), prowadzony przez Justynę Czudek, a także cykl integracyjny „Spotkanie na dywanie” (wtorki, godz. 10.30)
z przeznaczonymi dla najmłodszych
animacjami pomysłu Marii Kudroń.
Klub Kultury Kliny jak co roku zaprasza ponadto na zajęcia plastyczne
(dzieci) i taneczne (dzieci i dorośli),
język angielski (dzieci i dorośli), naukę gry na pianinie i gitarze, pilates
dla pań, a także na koncerty, warsztaty artystyczne, spotkania z podróżnikami, wystawy itp. Szczegółowy, aktualny
program można znaleźć na stronie internetowej kkkliny.krakow.pl.
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Fortowa pasja
Ulica Borkowska urywa się nagle. Dalej,
poprzez zielone drzewa, widać ceglaste
zarysy Fortu nr 52 Borek, miejsca tajemniczego i pełnego uroku. „Jest on jednym
z najcenniejszych zabytków fortyfikacji i,
szerzej, inżynierii, nie tylko w obrębie dawnej Twierdzy Kraków, lecz w całej Polsce
południowej (…) obiektem (…) o charakterze dzieła eksperymentalnego, o rozbudowanym systemie komunikacji podziemnej, ze specyficznym układem stanowisk
obronnych i nietypową częścią koszarowo-schronową” – napisał znawca tematu
dr Krzysztof Wielgus. Z historii wiadomo,
że powstał w latach 1883–86, by bronić
traktu wiedeńskiego przed nacierającymi
wojskami rosyjskimi i że przeszedł chrzest
bojowy 6 grudnia 1914 roku.
Leśna droga prowadzi do wolno
stojącej wartowni (kaponiery), która
ochraniała zaplecze warowni. Dalej
widać dwukondygnacyjne koszary, symetrycznie rozmieszczone prochownie,
wał dla artylerii, a na dachu poprzecznice ze schronami, połączone podziemnymi korytarzami. Po warowni oprowadza mnie radny Tadeusz Murzyn
– przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Zabytków w Radzie
Dzielnicy X, który od 5 lat się nią pieczołowicie zajmuje.
Tadeusz Murzyn jest jednym z najstarszych mieszkańców Klinów i pamięta fort jeszcze z czasów dzieciństwa:
zarośnięty murem zieleni, otoczony polami pełnymi dzików, saren, zajęcy i bażantów. Już wtedy pogrążał się w upadku. – Od strony koszar czuć było smród,
bo budynkami administrował Bacutil,
zajmujący się utylizacją odpadów. Potem było jeszcze gorzej. Dach przeciekał, kanalizacja się zatkała, w mury
wchodziła wilgoć, w fosie powstało dzikie wysypisko śmieci – wszystko zarosło i zdziczało.
Tadeusz Murzyn, który młodzieńczą
przygodę z zabytkami rozpoczął w forcie Borek, poświęcił większą część życia
odnowie narodowych pamiątek. Przez
wiele lat był dyrektorem Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. Brał udział w odnawianiu Wawelu,
katedry, kościoła Mariackiego, niezliczonych pomników historii… Teraz,
kiedy trochę zwolnił, chciałby przywrócić fort mieszkańcom Klinów, by na pustyni blokowisk stworzyć centrum kultury. – Wielu mi mówiło, że to mrzonka

– uśmiecha się, spoglądając na robotników, którzy kończą właśnie jedenastoelementowy dach. – Ale za długo w tym
siedzę, żeby nie wiedzieć, że jest inaczej.
Historia remontu fortu była od początku opisywana na łamach „Dziesiątki” piórem redaktora Adama Rymonta,
który wyjaśnił m.in. kulisy lądowania na przedpolach twierdzy amerykańskiego bombowca B-17 „Candie”
26 grudnia 1944 r.
W 2012 r. w naszej gazecie ukazał
się optymistyczny artykuł: „Jest szansa na rewitalizację fortu na Klinach!”,
kolejne numery ogłaszały „Jest szansa
na ożywienie dawnego fortu” i „Fort dla
ludzi”. Tadeusz Murzyn prowadzi mnie
na dach. – Wszystko dokoła było zarośnięte – pokazuje. – Austriacką kanalizację deszczową zatkał gruz i szlam.
Wywieźliśmy 8 wywrotek. Znowu działa! – mówi z satysfakcją.
Rada Dzielnicy X, prowadząc rewitalizację, nawiązała współpracę z Politechniką Krakowską i zainspirowała
specjalistów: prof. Andrzeja Kadłuczkę,
dyrektora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK, prof.
PK Zbigniewa Myczkowskiego i wybitnego znawcę historii i architektury fortów dr. Krzysztofa Wielgusa z Instytutu
Architektury Krajobrazu. Pod ich kierunkiem studenci, w ramach prac dyplomowych, sporządzili nieodpłatnie
wiele opracowań inwentaryzacyjnych
i koncepcyjnych fortu oraz jego otoczenia, które stanowi integralną część
zabytku.
– Przewodniczący i radni Dzielnicy X podjęli odważne wyzwanie –
uśmiecha się Tadeusz Murzyn. Rada

już w 2012 roku wyasygnowała 30 tys.
zł na projekt dachu. A w ciągu czterech lat wydała 110 tysięcy, inwestując środki w nowoczesne oświetlenie zabytku od ul. Krygowskiego oraz
rewitalizację i pielęgnację zieleni.
– SKOZK dał 435 tysięcy, a miasto,
poprzez swoje agendy i instytucje,
930 tys. na prace budowlane. Razem,
do dziś, wydano około miliona trzystu
tysięcy złotych. Radny Murzyn dobrze
wie, ile trzeba się nachodzić, żeby uzyskać takie wsparcie, ile włożyć wysiłku, aby dobrze wykorzystać pozyskane
środki – wspinaczka po forcie to przy
nich łatwizna.
Głównym inwestorem, realizującym całe zadanie, jest Zarząd Budynków Komunalnych, którego dyrektorka – pani Katarzyna Zapał – uwierzyła
w sens odważnego projektu. Bardzo
pomocny jest Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu. – Dzięki zaangażowaniu Przewodniczącego Rady
Miasta Bogusława Kośmidera i przychylności Prezydenta Miasta Krakowa
prof. Jacka Majchrowskiego udało się
wprowadzić remont fortu Borek jako
siedziby miejskich jednostek kultury
do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa – cieszy się Tadeusz Murzyn.
– Na najbliższe trzy lata pozyskaliśmy z budżetu miasta na dalsze prace
3 miliony 200 tys. zł – dodaje Przewodniczący Rady Dzielnicy X Maciej Nazimek. – Liczę, że jak dotychczas wesprze
nas również SKOZK. Są też nadzieje
związane z wnioskiem o unijną dotację.
Gdyby wniosek przeszedł, Klub Kultury na Klinach, Biblioteka Polskiej Piosenki, sala widowiskowa, kawiarnia,
otoczone starym parkiem, poprzecinanym ścieżkami edukacyjnymi, już
wkrótce zaprosiłyby mieszkańców.

Tadeusz Murzyn chciałby przywrócić fort mieszkańcom Klinów
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Specjalnie dla „Dziesiątki” – profesor Mieczysław Tomaszewski

Legenda polskiej muzyki
Prawdopodobnie jest najstarszym mieszkańcem Klinów-Zacisza – tak przynajmniej wynika ze spisu wyborców.
Najstarszym, a jednocześnie jednym
z najaktywniejszych. Profesor Mieczysław
Tomaszewski, wybitny muzykolog, światowej sławy znawca życia i twórczości Fryderyka Chopina, 17 listopada skończy
94 lata.
Można się domyślać, że z pobłażaniem przygląda się dyskusji na temat
obowiązującego w Polsce wieku emerytalnego. Sam przecież nadal jest pełnoetatowym pracownikiem naukowym
krakowskiej Akademii Muzycznej, wykłada, w tym roku wypromował dwóch
doktorantów. Zasiada w licznych gremiach, radach, stowarzyszeniach. Pisze. Słowem – oddaje się swej, nie tylko
zawodowej, pasji.
Jak zawsze z uwagą śledził przebieg Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Trzykrotnie jeździł do Warszawy,
by na miejscu posłuchać występów
młodych artystów z całego świata. Nie
zabrakło go również na widowni podczas koncertu finałowego.
– Muszę przyznać, że z czysto wirtuozerskiego punktu widzenia poziom
tegorocznego konkursu był bardzo wysoki – mówi prof. Tomaszewski, autor
monumentalnej, liczącej prawie 900
stron monografii pt. „Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans”. – Za sprawiedliwy, co zdarza się rzadko, uznano
werdykt jury. Zgadzam się z tą opinią. Ton współczesnej pianistyce nadaje Azja. Są tam dziesiątki tysięcy
dysponujących znakomitą techniką
muzyków, dla których Fryderyk Chopin to niedościgniony mistrz nad mistrzami. To jest tak: najpierw Chopin,
potem długo, długo nic, potem znowu długo, długo nic i wreszcie kolejni
kompozytorzy…
Mieczysław Tomaszewski urodził
się w Poznaniu. Na fortepianie, jak
sam mówi, zaczął grać dosyć późno,
bo mając 10 lat. Drugim obok muzyki
ważnym obszarem jego zainteresowań
była… botanika. Jako licealista udzielał korepetycji studentom biologii. Potrafił rozpoznać 200 gatunków mchów.

Biegła znajomość świata roślin pozostała mu do dziś, jednak to fascynacja
Fryderykiem Chopinem miała zdecydować o jego późniejszym życiu. Niestety, dobrze zapowiadającą się karierę
pianistyczną przerwała wojna. Trwającego pięć lat rozstania z instrumentem
nie dało się nadrobić…
Od 1952 roku prof. Mieczysław Tomaszewski jest związany z Krakowem.
Do 1988 r. kierował Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Łączył tę pracę z działalnością popularyzatorską.
Do legendy przeszły jego audycje muzyczne w Polskim Radiu. Lista publikacji autorstwa profesora obejmuje około 250 pozycji. Oprócz wspomnianej
pomnikowej monografii, uhonorowanej Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej, nazywaną „polskim Noblem”,
w dorobku prof. Tomaszewskiego widnieją takie dzieła, jak ekskluzywny album „Chopin”, multimedialny leksykon „Fryderyk Chopin. Życie twórcy”,
monografia „Penderecki. Bunt i wyzwolenie. Rozpętanie żywiołów” (750

stron w dwóch tomach) i wiele, wiele
innych.
Ta gigantyczna praca została doceniona. Prof. Mieczysław Tomaszewski jest kawalerem Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski
i Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą
OOP, doktorem honoris causa akademii muzycznych w Krakowie i Bydgoszczy, honorowym obywatelem
m. Krakowa. A przy tym niezwykle
sympatycznym, skromnym człowiekiem, którego siwą głowę można dostrzec co niedzielę w pierwszej ławce
podczas porannej mszy świętej w kościele parafialnym na Klinach-Zaciszu.
Profesor Tomaszewski mieszka na
Klinach od 13 lat. Przeprowadził się tu
z Grzegórzek. „Znalazłem się w tym
miejscu dość przypadkowo, za namową dzieci. Przyjechałem, zobaczyłem
i od razu wiedziałem, że chcę tu mieszkać. Czuję się na Klinach cudownie,
trochę jak w małym miasteczku. Dużo
zieleni, cisza…” – wyznał przed kilku
laty na łamach lokalnego czasopisma.

Profesor Mieczysław Tomaszewski z żoną Wandą i synem Pawłem

