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NADCHODZĄ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA.
NIECHAJ TEN CZAS PRZYNIESIE PAŃSTWU RADOŚĆ I POKÓJ,
BĘDZIE CZASEM ZJEDNOCZENIA PRZY WIGILIJNYM STOLE
I OKAZJĄ DO ŚMIAŁEGO SPOJRZENIA W NADCHODZĄCY NOWY ROK,
W KTÓRYM PAŃSTWU ŻYCZYMY ZDROWIA, REALIZACJI MARZEŃ
I JAK NAJMNIEJ TROSK DNIA CODZIENNEGO.

Rada i Zarząd
Dzielnicy VI Bronowice
oraz Redakcja

Mieszkańcy
o Dzielnicy VI Bronowice
MICHAŁ A. CHRZANOWSKI

Ekspert CEAPP UJ w zakresie badań
i polityki miejskiej, wieloletni praktyk badań
społecznych oraz marketingowych – autor
m.in. badania Barometr Krakowski

P

od koniec marca tego roku ukazał się raport badania „Diagnoza
krakowskich dzielnic”, opracowany przez
ekspertów z Centrum Ewaluacji i Analiz
Polityk Publicznych UJ. Celem tego
przedsięwzięcia było zbadanie potencjału krakowskich dzielnic, odpowiadając
na pytania o to: kim są mieszkańcy poszczególnych dzielnic, jakie są potrzeby
dzielnicy, jak oceniane są rady dzielnic?
W trakcie projektu rozmawiano
z mieszkańcami, radnymi dzielnicowymi, przedstawicielami Urzędu Miasta
Krakowa czy Rady Miasta. Jednak
głównym źródłem informacji badaczy
były wyniki ankiet przeprowadzonych
z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Ankieterzy odwiedzali wylosowane
adresy w Krakowie, pod którymi przeprowadzali wywiady z mieszkańcami.
Przeprowadzono 3222 takie wywiady.
Mieszkańców pytano m.in. o to czy czują

się związani z dzielnicą, czy znają jej nazwę i numer, jak oceniają działania rady
dzielnicy, jakie potrzeby dzielnicy zauważają oraz jak oceniają relacje sąsiedzkie.
Według danych GUS struktura wiekowa mieszkańców dzielnicy VI jest
zbliżona do innych dzielnic – średnia
wieku to 43,3 lat, dominującą grupą
wiekową są osoby w wieku 35-64 lata
(39%). W Bronowicach mieszka nieznacznie więcej seniorów niż w innych
dzielnicach (23%; np. w porównaniu
do 12% w dzielnicy XIV). W dzielnicy
odnotowano jeden z niższych odsetków mieszkańców, którzy urodzili się
w Krakowie (42%) oraz mieszkańców,
którzy mieszkają w dzielnicy od urodzenia (16%). Oznacza to, że znaczna część
mieszkańców dzielnicy przeprowadziła
się do niej na którymś etapie swojego życia (84%).
Ponad połowa mieszkańców to osoby aktywne zawodowo (58%). W pytaniu o sytuację finansową mieszkańcy
VI dzielnicy najrzadziej wskazywali na
„trudność w wiązaniu końca z końcem”
(4%). Pozytywnie swoją sytuację finansową oceniło 60% mieszkańców – to
trzeci najwyższy wynik w Krakowie.

Mieszkańców pytano również o znajomość numeru i nazwy swojej dzielnicy. Tylko nieco ponad jedna trzecia
mieszkańców potrafiła poprawnie wskazać numer swojej dzielnicy (39%) –
to drugi najniższy wynik w Krakowie.
Jednocześnie 52% mieszkańców poprawnie wskazało nazwę dzielnicy.
Ponad połowa mieszkańców wyraziła dumę ze swojej dzielnicy (53%), a 74%
poczucie związku z nią. Zdecydowana
większość mieszkańców VI dzielnicy czuje się krakowianinami (80%). W dzielnicy odnotowano najniższy odsetek osób
wskazujących na chęć przeprowadzki do
innej dzielnicy (10%).
Wyniki wskazują na panowanie dobrych relacji sąsiedzkich między mieszkańcami dzielnicy: 82% mieszkańców
wskazało, że świadczy sobie drobne
przysługi z sąsiadami (trzeci najwyższy
wynik), 76% wyraziło zaufanie do sąsiadów a 18% zaufanie do przypadkowo
spotkanych osób w okolicy. Jednocześnie mieszkańcy VI dzielnicy rzadziej
deklarowali chęć wpływania na sprawy
miasta (31%) (drugi najniższy wynik).
Mieszkańcy Bronowic częściej wskazywali, że znają przynajmniej jednego
radnego swojej dzielnicy (32%). Jednak
tylko co piąty mieszkaniec wskazał, że
jest zorientowany w działaniach rady
(20%). Rada Dzielnicy VI została oceniona pozytywnie przez 29% mieszkańców. Respondentów pytano również, czy
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wano: trudności z parkowaniem samochodu (12%), zanieczyszczenie powietrza (10%), hałas (9%), korki i inne problemy związane z poruszaniem się (8%),
zły stan chodników (6%).
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem Diagnozy Dzielnic oraz
Barometru Krakowskiego na stronie:

Kolejny rok
za nami

cję zgodną z potrzebami mieszkańców.
Będę więc zapraszać Państwa na konsultacje społeczne, a wysoka frekwencja będzie mile widziana. Byłaby to koncepcja
obejmująca cały ten obszar, z możliwością realizacji w etapach, w zależności od
procesu pozyskiwania działek.
Na przyszły rok zaplanowaliśmy
opracowanie projektu chodnika, łączącego ul. Altanową i Młynówkę Królewską od wschodu (bliżej ul. Piastowskiej).
Sama inwestycja planowana jest na 2018
rok, ale prace koordynacyjne już trwają,
ponieważ zadania związane z projektem
i realizacją wymagają współpracy Zarządu Zieleni Miejskiej, później wykonawców projektu i wykonawców chodnika
oraz administratorów budynków, a także zaangażowania mieszkańców i ich
przedstawicieli. Osoby zainteresowane
tematem zapraszam do kontaktu ze mną.

Radna Dzielnicy VI
napisz: margareta.percic@gmail.com

R

ok 2017 był bardzo pracowity
i co mnie cieszy, efekty pracy
są widoczne. W temacie zieleni bardzo wiele się dzieje. Kandydując w wyborach miałam wyznaczone zadania
związane z terenami zielonymi. Nie sądziłam jednak, że moja kadencja przypadnie w czasie, kiedy będzie panować
ogólna tendencja do tworzenia przestrzeni publicznej w zielonym stylu, co
nie tyle ułatwiło moje zadania, ale je
z całą pewnością uprzyjemniło.
Środki na zieleń przeznaczyliśmy
w dużej mierze na pielęgnację istniejących roślin, ale też na nowe nasadzenia
jak np. przy nowej siłowni w plenerze
na ul. Tetmajera, czy przy przystanku
tramwajowym „Głowackiego”.
Z działek gminnych przy Młynówce
Królewskiej zostały usunięte przegrodzenia, dzięki czemu teren dla mieszkańców został znacznie powiększony.
Wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej
i współpracującymi z nim jednostkami
chciałabym w przyszłym roku przeprowadzić konsultacje społeczne. Celem ich
byłoby określenie wizji mieszkańców
w temacie zagospodarowania terenu
przy Młynówce Królewskiej, na odcinku pomiędzy ulicą Piastowską i Młodej
Polski. Do końca 2018 roku chciałabym
też, abyśmy mieli przygotowaną koncep-
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◁▷

MARGARETA PERČIĆ

www.barometrkrakowski.pl.

Podziękowania
M

ieszkańcy ulicy Tetmajera wyrażają serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się
do wykonania sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Pasternik i Tetmajera.
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drobnych przysług
z sąsiadami

Zaplanowanie wykonania chodnika łączącego ul. Altanową z Młynówką
Królewską od zachodu (bliżej ul. Młodej
Polski), będzie możliwe dopiero po uregulowaniu stanu prawnego działki, na
której w chwili obecnej znajduje się tymczasowa ścieżka z kostki betonowej.
W przyszłym roku na placu zabaw
przy ul. Młodej Polski powinna pojawić
się huśtawka – bocianie gniazdo. Z ostatnich rozmów z ZZM wynika, że mimo
niewielkiej przestrzeni placyk ten można jednak rozbudować przez zamontowanie kolejnych elementów, bezpośrednio przy wieżyczce ze zjeżdżalnią.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, zapraszamy Mieszkańców do
kontaktu z radnymi, w celu odebrania
cebulek kwiatów do sadzenia na terenie dzielnicy.

◁▷

uważają, że radny to społecznik reprezentujący mieszkańców przed urzędem,
czy urzędnik reprezentujący urząd przed
mieszkańcami. Ponad trzy czwarte badanych z dzielnicy VI wskazało, że postrzega swoich radnych jako społeczników
(77%) – to najwyższy wynik w Krakowie.
Badani mogli wskazać największe
problemy w swojej dzielnicy. W przypadku dzielnicy VI najczęściej wskazy-

Starania o tę inwestycję trwały przeszło
10 lat.
Dzięki staraniom Radnych Dzielnicy
VI, a w szczególności Pana Przewodniczącego Rady i Zarządu Bogdana Smoka
oraz Pana Stanisława Sikory, zadanie to
zostało wreszcie zrealizowane.

Nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Pasternik i Tetmajera

Dziękujemy!

Radna Dzielnicy VI
napisz: mturek.radna@gmail.com

M

iło nam poinformować, że od
2 listopada br. ruszył Program Kraków dla Rodziny „N”. Został
on wprowadzony uchwałą nr LXXIII/
1763/17 RMK z 31 maja 2017 r. i jest
elementem polityki społecznej Gminy
Miejskiej Kraków. Ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Potwierdzeniem przysługujących
w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym
Dzieckiem, wydawana w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydawana jest
bezpłatnie (podobnie jak jej przedłużenie), po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku, na okres obowiązywania
posiadanego przez niepełnosprawne
dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Nie
dłużej jednak niż na okres 5 lat.

Nowe inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Bronowic
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listopada w pensjonacie
przy ul. Pod Strzechą spotkaliśmy się na pierwszym Wieczorze
Wspomnień. Chcemy przynajmniej raz
w roku, w listopadzie, powspominać byłych członków i sympatyków, zarówno
tych zmarłych, jak i tych których drogi rozeszły się z towarzystwem, często
z powodu przeprowadzek. Pierwsze spotkanie zdominowały opowieści o naszej
ostatniej „stracie” – Mariuszu Cichońskim, aktorze i naszym wiceprzewodniczącym, zmarłym nagle i niespodziewanie w maju br.
Wspominając kolejnych bronowiczan prym wiodła nasza prezes Barbara
Miszczyk. Ale gdy przyszło sięgnąć pamięcią do lat 30. i późniejszych, niezastąpiona okazała się być nasza ludowa poetka Pani Aniela Młynarczyk. Anegdotami

sypała jak z rękawa, cytowała z pamięci
kąśliwe fraszki i okolicznościowe wierszyki, wywołując ogólny zachwyt. Gdyby
nie wymogi organizacyjne nasze spotkanie trwałoby do późnej nocy.
Dążymy, aby nasze stowarzyszenie i jego sympatycy integrowali się w podobny sposób przynajmniej
raz w miesiącu. Następne
spotkanie już w połowie
stycznia. I tutaj apel do czytelników. Jesteśmy otwarci
na mieszkańców Bronowic.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w naszych
spotkaniach. Ich charakter
zostaje sprawą otwartą. Będziemy chcieli wypracować
taką formułę, aby cieszyła

Wnioski o wydanie Kart dla Rodzin
z Niepełnosprawnym Dzieckiem można
pobrać osobiście w punktach obsługi:
Wydział Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Krakowa:
◊ ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,
◊ os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Dodatkowe lokalizacje:
czynne wyłącznie do stycznia 2018 r.:
◊ ul. Wielicka 28 a,
◊ G.H. „Bronowice”, ul. Stawowa 61,
◊ G.H. „Serenada”, al. Gen. Tadeusza
Bora-Komorowskiego 39,
◊ ul. Józefińska 14, (filia MOPS),
◊ ul. Rzeźnicza 2, (filia MOPS),
◊ ul. Praska 52, (filia MOPS).
W wersji elektronicznej natomiast na
stronie internetowej:

www.krakow.pl/bezbarier

Tam też znajdą Państwo szczegółowe
informacje o programie, partnerach
oraz ulgach jakie przysługują rodzinom
z Kartą „N”.

się poparciem uczestników. A może czytelnicy Gazety Bronowickiej mają jakieś
sugestie?
Pytania i propozycje proszę zgłaszać
na skrzynkę mailową:
antosiewicz.waldemar@gmail.com

WALDEMAR ANTOSIEWICZ

fot. Julian Ślusarczyk

MAŁGORZATA TUREK

Krakowska Karta Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem
upowa ż nia przede wszystkim do:
▶ 100% ulgi w korzystaniu z Komunikacji Miejskiej w Krakowie,
▶ co najmniej 50% zniżki w opłatach za
bilety wstępu m.in. do miejskich teatrów,
muzeów, Ogrodu Zoologicznego w Krakowie oraz miejskich basenów,
▶ korzystania z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

◁▷

Krakowska
Karta Rodziny
z Niepełnosprawnym
Dzieckiem

Do korzystania z programu
uprawnione są:
▶ rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem, zamieszkałe na terenie Gminy
Miejskiej Kraków,
▶ placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.
Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:
▶ niepełnosprawne dziecko do ukończenia 25. roku życia, posiadające odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności,
▶ rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 18. roku życia lub do
ukończenia 24. roku życia, w przypadku
gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
▶ uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,
▶ uprawnione dzieci niepełnosprawne
umieszczone w placówkach,
▶ opiekunowie placówek.

Pierwsze spotkanie z cyklu Wieczór Wspomnień
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W KRĘGU TRADYCJI

fot. Julian Ślusarczyk

OSADZANIE
CHOCHOŁA A.D. 2017

WALDEMAR ANTOSIEWICZ

Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com
edna myśl natrętnie kołacze mi
w głowie za każdym razem, kiedy
po kamienistej dróżce wdrapuję się na
nasz „bronowicki Olimp”, czyli wzniesienie z dworkami: Rydlówką i Tetmajerówką. Jak ci nasi młodopolscy, artystyczni
herosi: Wyspiański, Tetmajer i Rydel pokonywali tę stromą, wyboistą pochyłość?
Pieszo czy w powozie? O ile jeszcze pod
górę konie sporym wysiłkiem pewnie
mogły wciągnąć lekki ładunek, to zjazd
konnym powozem w dół stromą, kamienistą drożyną musiał dostarczać sporych
emocji.
Samo „Osadzenie chochoła” jak co
roku składało się z kilku części. W pierwszej przywitano mieszkańców i prezentowano znamienitych gości przybyłych na
uroczystość. Chętnie wymieniłbym ich
wszystkich, ale obawiając się że pominę
kogoś, kto pominięciem mym mógłby
czuć się dotknięty demokratycznie nie
wymienię nikogo.
Cześć druga – kulminacyjna – gdy
w rytm muzyki Kapeli z Bronowic ruszają do krzewu róży krakowianki
i sprytnymi ruchami oplatają go szczelnie słomą, obwiązując u dołu i góry.
Tak zrobiony chochoł, chroniący krzew
przed mrozem staje się obiektem rytualnego obtańcowania. W taki to słomiany snopek fantazja Wyspiańskiego
tchnęła życie i uczyniła jedną z ciekawszych postaci dramatu „Wesele”.
Ale program artystyczny trwa dalej.
Zespół Dzieci Krakowa, młodzież ze SP
50 i 93 to tańczą, to prezentują sceny
z tego, kto wie czy nie naszego najwybitniejszego, narodowego dzieła. Urokliwość miejsca i jego swoisty mikrokli-
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W taki to słomiany snopek fantazja Wyspiańskiego tchnęła życie...

mat sprawiają, że człowiek niechętnie
je opuszcza. Ach co za szkoda, że tak
odwleka się termin ponownego otwarcia
muzeum w Rydlówce. Według najnowszych danych musimy czekać jeszcze rok
z okładem, aż Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, biorące dworek pod swoje
skrzydła udostępni go zwiedzającym.
PS

Atrakcji na tegorocznym święcie
było więcej. Był wykład o przyjaźni Lucjana Rydla ze Stanisławem Wyspiań-

INWESTYCJE
W MYDLNIKACH

ADAM GOCH

Radny Dzielnicy VI
napisz: adamgoch@wp.pl

K

ażda inwestycja budowlana,
remontowa czy poprawiająca
infrastrukturę lokalną wymaga czasu,
pracy, zaangażowania, a w szczególności cierpliwości. Rok 2017 przyniósł

skim. Były recytacje listów Rydla opisującego miłość do przyszłej żony, Jadwigi
Mikołajczyk.
Mogliśmy wysłuchać nowoczesnej
muzyczno-wokalnej interpretacji fragmentów z „Legendy” Wyspiańskiego,
a dla zgłodniałych nie zabrakło bronowickich kołaczy.
Organizatorami uroczystości byli:
rodzina Rydlów, wspomniane MHMK,
Szkoły Podstawowe nr 50 i 93, Rada
Dzielnicy VI i Towarzystwo Przyjaciół
Bronowic.

◁▷

J

w Mydlnikach widoczne efekty pracy
wielu ludzi zaangażowanych w poprawę
życia lokalnej społeczności.
Przy Szkole Podstawowej nr 138
został oddany kompleks sportowy, składający się z dwóch boisk sportowych
wraz z siłownią, który jest do dyspozycji mieszkańców również w godzinach
popołudniowych i wieczornych. Zawsze
byłem i jestem zwolennikiem otwartych
obiektów sportowych przy szkołach,
które mają służyć dzieciom także po
lekcjach.
Zakończony został pierwszy etap
budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej, a w 2018 roku zostaną zamontowane elementy do zabawy dla
dzieci. Plac zabaw będzie też dla nich
dostępny, tak jak boiska w godzinach
popołudniowych.
Trzecią inwestycją, która została po
części zakończona jest remont budynku
biblioteki. Został wyremontowany dach

◁▷

ZAPRASZA DO NOWYCH MAGAZYNÓW

T

hesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów
to nowoczesne magazyny i pracownie
konserwatorskie, które Muzeum Historyczne Miasta Krakowa otwarło przy
ul. Księcia Józefa 337. To, co czyni tę
nową placówkę MHK wyjątkową, to
udostępnienie jej zwiedzającym, którzy
nie tylko będą mogli zobaczyć muzealia,
które do tej pory nie były wystawiane,
ale również będą mieć możliwość poznania tajników konserwacji zabytków.
Na takie rozwiązanie zdecydowały się
nieliczne muzea na świecie, a w Polsce
jest to rozwiązanie nowatorskie. Podobne, choć nie identyczne rozwiązania zastosowano w Muzeum Stanowym
Colorado w Denver, Muzeum Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, muzeum
miejskim w Antwerpii i Muzeum Żydowskim w Wiedniu.
Udostępnienie zbiorów możliwe
jest dzięki specjalnie zaprojektowanym, w dużej części przeszklonym meblom magazynowym oraz niestandardowo zaprojektowanym wnętrzom.

Co zatem będzie można zobaczyć w Krakowskim Skarbcu? Niemal wszystko, co
przez lata gromadzono w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, a co nie
jest prezentowane na wystawach stałych,
a tylko okazjonalnie pojawia się na wystawach czasowych. Będzie więc malarstwo, grafika, numizmaty, militaria,
szopki krakowskie, rzemiosło artystyczne, meble. Poszczególnym magazynom
nadano nazwy, które nie tylko informują, ale przede wszystkim nadają maga-

Biblioteka po remoncie dachu i elewacji

zynom muzealny klimat. I tak magazyn
grafiki to Stara biblioteka, magazyny tkanin to Skład bławatny i Garderoba babci, magazyn broni to Arsenał, a magazyn
numizmatów to oczywiście Skarbiec.
W magazynach przygotowano również specjalną salę multimedialną, gdzie
zwiedzający będą mogli przeglądać zdigitalizowaną – w ramach projektu Cyfrowy
Thesaurus – część muzealnej kolekcji.
Centrum Interpretacji Artefaktów
będzie miejscem, w którym prowadzony będzie szeroki program edukacyjny dla dzieci, a także dla dorosłych.
W jego ramach organizowane będą pokazy, warsztaty i spotkania z wybranymi muzealiami.

fot. Andrzej Janikowski/MHK

I etap budowy placu zabaw przy SP nr 138

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA
MUZEUM HISTORYCZNE
MIASTA KRAKOWA

Siłownia w kompleksie sportowym (SP nr 138)

fot. Adam Goch

Kompleks sportowy przy SP nr 138

◁▷

oraz elewacja budynku. W przyszłym
roku ruszają prace wewnątrz biblioteki ze środków Budżetu Obywatelskiego
oraz prace wokół budynku, które mają
przyczynić się do powstania przestrzeni, gdzie będzie można poczytać książki
przy kawie.
Niewidoczną jeszcze inwestycją
jest brakująca część chodnika przy ul.
Zakliki z Mydlnik do przystanku kolejowego. Zakończyły się prace projektowe, a w przyszłym roku ma powstać
brakująca część chodnika.
Na wiosnę 2018 r. rusza termomodernizacja Klubu Kultury w Mydlnikach.
W okolicy do zrealizowania jest jeszcze wiele inwestycji: remont ul. Wierzyńskiego przed SP 138, budowa chodnika
na ul. Łupaszki, budowa sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Balickiej
i ul. Zakliki z Mydlnik, remont chodnika
na ul. Balickiej i wiele innych, na które
musimy cierpliwie poczekać.
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„Na kłopoty Kościuszko”

W

poprzednim numerze GB
przerwaliśmy naszą opowieść na zwycięstwie amerykańskich
powstańców w przełomowej bitwie pod
Saratogą (1777) i dużym udziale w niej
naszego bohatera. Podkreślić wypada –
gdyby tutaj zwyciężyli Anglicy szanse
Amerykanów na niepodległość znacznie
spadłyby. Dowódca zwycięskiej armii,
gen. Gates, chce zatrzymać utalentowanego polskiego inżyniera przy swojej armii północnej. Jednak sława Kościuszki
dotarła już wcześniej do uszu samego
Jerzego Waszyngtona – głównodowodzącego wojsk amerykańskich. On ma
dla Polaka całkiem inne, dużo ważniejsze zadanie. Waszyngton do niedawna
ponosił same klęski. Już wie jak to jest
uciekać przed silniejszym przeciwnikiem,
nigdzie nie znajdując oparcia. Postanawia, że młodemu państwu potrzebna jest
potężna twierdza w strategicznym miejscu, jako ostatnia linia obrony i siedziba
naczelnego dowództwa. Twierdza, która
oprze się przeważającym siłom wroga.
Najlepsza dla niej lokalizacja to wzgórza
West Point nad rzeką Hudson, nieopodal
Nowego Jorku. Jerzy Waszyngton może
teraz przebierać w wykwalifikowanych
inżynierach, głównie z Francji. Pamiętajmy, po Saratodze Francja wypowiedziała
wojnę Anglii i całe zastępy wojskowych
fachowców z Europy ruszyły na pomoc
Ameryce. Szkoły wojskowe we Francji
były wtedy najlepsze na świecie. Ale Kościuszko jako obcokrajowiec nie mógł do
nich uczęszczać, podczas stypendialnego
pobytu w Paryżu. Mamy więc sytuację
paradoksalną. Waszyngton odrzuca cały
zastęp francuskich inżynierów – absolwentów najlepszych szkół wojskowych,
a zamiast nich woli skromnego Polaka,
z zacofanej militarnie Rzeczpospolitej.
Co kierowało tym wyborem? Czy Waszyngton popełnił błąd? Między Polakiem a Francuzami było wiele różnic,
m.in. taka, że ci drudzy dbali głównie
o zaszczyty, przywileje, awanse, a praca
była na dalszym miejscu. A u skromnego,
introwertycznego Kościuszki przeciwnie.
O awanse i wyróżnienia dbał najmniej.
Ale nie to było dla Waszyngtona najważniejsze. Francuscy inżynierowie nie rozumieli mentalności Ameryki. Nie rozumieli demokracji, ani specyfiki tej wojny.
Nie rozumieli wreszcie, że tu potrzebne
są inne niż w Europie konstrukcje obronne. Kościuszko dzięki swojej wiedzy, talentowi i kreatywności dokładnie wie-
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Kościuszko w stroju amerykańskiego generała, (fot. z wystawy Rozważny i romantyczny
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa)

dział co, gdzie i z czego trzeba budować.
Umiał twórczo i elastycznie dostosować
budowle i budulec do ukształtowania
terenu. Jeśli dodamy do tego niezwykłą
pracowitość i zdolności organizacyjne, to
już wiemy dlaczego to on otrzymał zadanie wybudowania twierdzy w West Point.
Teraz pewnie czytelnicy pomyślą: skoro
dostał tak ważne zadanie to musiał też
otrzymać odpowiednią liczbę fachowych
budowlańców, do tego materiały, narzędzia, ubrania, no i na koniec duże zapasy
żywności. Nic z tych rzeczy. Zapewne patrzymy na tamtą Amerykę przez pryzmat
dzisiejszego mocarstwowego USA. To
błąd. Ameryka była wtedy w powijakach.
Trzynaście zbuntowanych stanów z trudem koordynowało najprostsze rzeczy,
ciągle kłócąc się między sobą. Był deficyt
niemal wszystkiego. Kościuszko dostał
gromadę obdartusów, wielu bez butów.
Narzędzi i żywności zawsze brakowało.
Sam Kościuszko – główny inżynier cierpiał często głód. Ludzi z doświadczeniem
budowlanym było co kot napłakał. Zimy
były bardzo srogie, a oczywiście nie było
żadnych ciepłych ubrań. Czy w takich
okolicznościach nie zakrawa na cud, że
w niecałe 2 lata twierdza była gotowa?
I to jaka twierdza! Idealnie wpasowana
do ukształtowania terenu. Kościuszko
widząc, że w urozmaiconym terenie dominuje kilka wzgórz postanowił zamiast
jednego olbrzymiego fortu wybudować
kilka mniejszych, ściśle z sobą powiązanych i współdziałających. Genialność
pomysłu polegała na tym, że nadchodzący wróg musiał atakować forty poje-

dynczo, ale w razie ataku zaatakowany
przez nieprzyjaciela fort nie bronił się
sam. Otrzymywał wsparcie ogniowe
z bratnich fortów, które same nieatakowane cały swój potencjał mogły skierować na jego wsparcie. Oczywiście, aby to
wszystko skoordynować niezbędny był
olbrzymi wysiłek i intelekt. Kościuszko
wiele tygodni spędził wędrując po okolicznych wzgórzach i dokonując pomiarów pod przyszłe budowle. Aby uniemożliwić żeglugę silnej flocie angielskiej
samą rzekę przegrodził 60-tonowym
łańcuchem. Końcowy efekt prac był imponujący. Dość powiedzieć, że w 1780,
po dwóch latach względnej stagnacji, na
froncie wzmocnieni Anglicy postanowili
zadać rewolucji decydujący cios i zdobyć
West Point. Wysłali szpiegów, którzy
wrócili ze smutnymi minami i krótkim
meldunkiem: „This fortress is impossible
to get” (ta twierdza jest nie do zdobycia).
Ale Anglicy nie chcieli odpuścić. Skoro
nie mogli działać siłą, postanowili sprytem. Miało to miejsce, gdy Kościuszko opuścił już twierdzę. Zrobił swoje
i został pilnie skierowany, aby ratować
sytuację w innym krytycznym miejscu (o tym w następnym odcinku). Ale
wróćmy do West Point. Anglicy przekupili komendanta twierdzy gen. Arnolda ogromną sumą pieniędzy. Plan
był taki, że komendant pod różnymi
pozorami miał na kilka dni zredukować ilość wojska w kluczowych fortach
twierdzy niemal do zera. I wtedy Anglicy
mieli znienacka nagłym szturmem zdobyć opuszczone forty. Lecz amerykański
patrol schwytał szpiega pośredniczącego w zdradzie wraz z kompromitującymi dokumentami. Cała intryga spaliła
na panewce. Anglicy musieli obejść się
smakiem. West Point pozostał w amerykańskich rękach. Niestety skrzynia z planami i dokumentacją budowy twierdzy
przepadła, gdy gospodyni u której kwaterował Kościuszko spanikowała wobec
nadchodzących Anglików. Aby nie wydało się kto u niej mieszkał, spaliła wszystkie dokumenty zostawione przez Polaka.
Dziś dla nas to wielka strata, gdyż
zaraz potem nieznośni francuscy inżynierowie rozpoczęli kampanię przypisywania sobie zasług w budowie… West
Point. No cóż – Kościuszko był jeden, bez
żadnego wsparcia, a liczni Francuzi mieli
za sobą machinę propagandową Francji.
Amerykanie też przymykali oko na pewne sprawy, aby nie drażnić potężnego sojusznika.
cdn.

WALDEMAR ANTOSIEWICZ

Z BRONOWICKICH SZKÓŁ

„ŚPIEWAJMY RAZEM ODDAJĄC CZEŚĆ OJCZYŹNIE NASZEJ”

SESJA ZDROWY STYL ŻYCIA –
„SMAKI NATURY”

Tegoroczna IX Sesja ZSŻ odbyła się
w ośrodku, w Czasławiu. Pomysłodawcą
wyjazdowej sesji była dyrektor ZSGDGiW
pani Lucyna Łukańska.
Chcieliśmy uciec od miejskiego zgiełku,
szarej rzeczywistości, krakowskiego zanieczyszczonego powietrza, telewizora i komputera. Odpocząć na łonie natury, spróbować
prawdziwej wiejskiej kuchni. Otoczyć się
zielenią, która sprawia że mamy lepszy humor i chęć do życia. Zwiększyć świadomość
zmysłową, gdyż mamy dostarczonych dużo
więcej bodźców, które możemy obserwować,
słuchać i wąchać.
Oprócz prelekcji na temat zdrowego odżywiania, warsztatów kulinarnych prowadzonych przez panią Aleksandrę Dudek, odbyły
się również zajęcia survivalowo-przyrodnicze
w terenie.
Program sesji obejmował także warsztaty
rozwojowe z końmi w połączeniu z profilakty-

fot. Anna Ruta-Kowalczyk

10 listopada br., w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości bronowicka
społeczność zgromadziła się przed kościołem parafialnym pw. św. Antoniego z Padwy,
aby pokłonić się tym, którzy oddali swoje
życie za wolną Polskę. Wśród zaproszonych
gości byli: Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Bronowic Barbara Miszczyk, Radni Dzielnicy VI – Stanisław Sikora i Waldemar Antosiewicz oraz Dyrektorzy i Poczty Sztandarowe szkół podstawowych Dzielnicy VI: SP 35,
SP 50, SP 93, SP 138 i SP 153. Po powitaniu
wszystkich zebranych oraz krótkim przemówieniu Pani Barbary Miszczyk odśpiewano Hymn Państwowy i złożono kwiaty
pod tablicą pamiątkową „Ku chwale mieszkańców Bronowic Małych”.
Część oficjalną zakończyła uroczysta
Msza Święta w intencji Ojczyzny, prowadzona przez księdza proboszcza Roberta Piwowarczyka. W myśl hasła „Śpiewajmy razem,
oddając cześć Ojczyźnie”, rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez Panią
Mariolę Hausner i Pana Roberta Pazerę oraz
uczniów Szkoły Podstawowej nr 50, który
wprowadził zebranych w atmosferę wydarzeń
poprzedzających dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Odczytano wypowiedzi
i odezwy ważnych dostojników państwowych,
dla których Ojczyzna była dobrem najwyższym. Wysłuchaliśmy m.in.: przemówienia
Józefa Piłsudskiego do Pierwszej Kompanii
Kadrowej, fragmentu rozważań Jana Paw-

ła II przed Apelem Jasnogórskim i odezwy
Włodzimierza Tetmajera w Parlamencie Wiedeńskim. Pięknym uzupełnieniem tekstów
czytanych były pieśni patriotyczne w wykonaniu chórów z poszczególnych szkół podstawowych. Wzruszająco i dostojnie zabrzmiała
pieśń „Boże coś Polskę”, przy akompaniamencie organisty Pana Jacka Pacha.
Na zakończenie występów Pani Dyrektor SP 50 Anna Żelawska podziękowała wszystkim za udział w uroczystości, a jej
organizatorom za przygotowanie. Dla nas
wszystkich dzień ten był wspaniałą lekcją patriotyzmu i historii.
Monika Klasa

nauczycielka języka polskiego w SP 50

Szkolne czytanie „Wesela”

W tym roku, w związku z faktem, że
Kraków został ogłoszony Miastem Stanisława Wyspiańskiego, a we wrześniu odbyło
się Narodowe Czytanie „Wesela”, zrodził się
pomysł, żeby z okazji Święta Niepodległości
zorganizować Szkolne Czytanie „Wesela”,
jako arcydramatu narodowego. Jako nauczycielka języka polskiego wybrałam sceny najbardziej oddające ducha patriotyzmu i z niemałym trudem przybliżyłam ich sens szósto
i siódmoklasistom. Wybrano aktorów i rozpoczęły się przygotowania do tego ważnego
wydarzenia. 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, w pięknie udekorowanej
sali rozpoczęło się Szkolne Czytanie „Wesela”.
W uroczystości uczestniczyła przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Bronowic pani
Barbara Miszczyk.
–•—

ką uzależnień. Warsztaty samorozwoju w asyście koni (Open by Horses) prowadzone były
przez trenera tej metody panią Barbarę Drous.
Zajęcia grupowe, ćwiczenia rozciągające
na piłkach, gry i konkursy dostarczyły wiele
radości i uśmiechów.
Zwycięzcami w konkursach byli uczniowie: Estera Bruzda, Wiktoria Chmiel, Wiktor Gałązka, Weronika Panuś, Kamila Sporysz, Patrycja Tylenda.
Nagrody zostały ufundowane
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice, za co serdecznie dziękujemy.
Uczestnikami
sesji byli uczniowie klasy II technikum logistycznego.
Przebywanie
na świeżym powietrzu w lesie,

Przez cztery godziny uczniowie klas szóstych i siódmych czytali przygotowane fragmenty. Wszystkie klasy po kolei (nawet najmłodsi, pierwszaki!) mieli okazję wysłuchać
płynących ze sceny słów naszego Czwartego
Wieszcza. Aby chociaż trochę ułatwić im odbiór mądrych, ale przecież bardzo trudnych
treści, pani Mariola Hausner przygotowała
krótkie komentarze do występujących postaci.
Na scenie pojawił się Stańczyk, Zawisza Czarny, Wernyhora, a także Gospodarz – pierwowzór patrona naszej szkoły Włodzimierza Tetmajera, Pan Młody wraz z żoną, Dziennikarz
i Poeta. Występ spotkał się z entuzjastycznym
przyjęciem, a gdy padły końcowe słowa: „A to
Polska właśnie!” niektórzy dorośli mieli łzy
w oczach. Dosyć ryzykowny pomysł czytania „Wesela” w szkole podstawowej okazał
się trafiony, a wybrane sceny zostały powtórzone na tegorocznym Osadzaniu Chochoła
w Rydlówce.
Magdalena Furmańska

nauczycielka języka polskiego w SP 50

obcowanie ze zwierzętami niesie ze sobą
dużo zalet. Redukuje nasz poziom stresu,
poprawia jakość naszego snu, poprawia nasz
stan psychiczny.
Po tak relaksujących trzech dniach wszyscy chętnie wróciliśmy z nową energią do swoich obowiązków.
Agata Czajowska

nauczyciel ZSGDGiW
organizator sesji ZSŻ
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fot.Agata Czajowska

W 99. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodleglości

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

XLIV

sesja Rady Dzielnicy
VI Bronowice odbyła
się 12 października 2017 r. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XLIV/309/2017
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa
w Komisji Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Dzielnicy
VI Bronowice.
Rada przyjęła rezygnację radnej Alicji
Gackiewicz z członkostwa w ww. Komisji.
UCHWAŁA Nr XLIV/310/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/101/
2015 z 23.07.2015 r. w sprawie wniosku
do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego
przez Radę Dzielnicy VI do realizacji w latach
2016-2018.
W ww. uchwale z uwzględnieniem
Uchwały Nr XXVIII/218/2016 z 25.08.2016
roku wprowadzono następującą zmianę:
w § 1 w tabeli, w kolumnie dotyczącej kwoty oraz źródła finansowania zadania na rok
2017 podaną kwotę zmniejszono do kwoty
12 485 zł, tj. o 37 515 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zapisów tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr XIV/
101/2015 otrzymuje następujące brzmienie:
Nazwa zadania: Doposażenie istniejącego
ogródka przy ul. Krzywy Zaułek.
Jednostka realizująca: ZZM.
Cel zadania: Poprawa warunków zabawy dla
najmłodszych dzieci.
Źródło finansowania: środki wydzielone do
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.
lata

Fazy realizacji

2017

wykonanie projektu
i realizacja zadania – I etap

Kwota
12 485 zł

2018

realizacja zadania – II etap

50 000 zł

UCHWAŁA Nr XLIV/311/2017
w sprawie zmiany rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI na
rok 2018.
W § 1 przeniesiono środki z zadania
przyjętego Uchwałą Nr XLI/299/2017
z 13.07.2017 r. z uwzględnieniem Uchwały
Nr XLII/301/2017 z 31.08.2017 r. w następujący sposób:
kwotę 15 000 zł z zadania: „Remonty dróg,
chodników i oświetlenia” na zadanie: „Budowa chodnika pomiędzy Młynówka Królewską
a ul. Altanową – wykonanie projektu budowalnego (WPF)”.
Kwota na zadanie: „Remonty dróg, chodników
i oświetlenia” po uwzględnieniu § 1 niniejszej
uchwały wynosi 514 850 zł, realizator: ZIKiT.
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W § 2 zmieniono zakres rzeczowy zadania przyjętego Uchwałą Nr XLI/299/2017
z 13.07.2017 r. z uwzględnieniem Uchwały
Nr XLII/301/2017 z 31.08.2017 r. Dofinansowanie zakupu radiowozu małolitrażowego
oznakowanego zmieniono na nieoznakowany
(zadanie współfinansowanie wraz z Dzielnicą
V i Dzielnicą VII). Kwota 8 000 zł oraz realizator: OC pozostały bez zmian.
W § 3 przeniesiono środki finansowe z zadań przyjętych Uchwałą Nr XLI/
299/2017 z 13.07.2017 r. w sposób następujący: kwoty: 8 000 zł, 1 400 zł, 5 500 zł,
1 200 zł i 1 300 zł z zadań dotyczących zakupu dla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej (JRG3) – latarek Peli, baterii do latarek Survivor, uprzęży ratowniczej
Falkon, trójkątów ewakuacyjnych oraz trójkątów ewakuacyjnych z szelkami na zadanie:
„Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (JRG3) – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego”. Realizator ww. zadań: KM PSP
pozostał bez zmian.
Kwota na ww. zadanie po uwzględnieniu
§ 3 niniejszej uchwały wynosi 17 400 zł.
W § 4 zmieniono zakres rzeczowy zadania przyjętego Uchwałą Nr XLI/299/2017
z 13.07.2017 r. z uwzględnieniem Uchwały
Nr XLII/301/2017 z 31.08.2017 r. w następujący sposób:
Z zadania: „Program szczepień przeciwko
grypie dla mieszkańców Dzielnicy VI po 65.
r. życia” na zadanie: „Program szczepień
ochronnych przeciw grypie po 65. roku
życia”.
Kwota 12 000 zł oraz realizator: BZ pozostały
bez zmian.
UCHWAŁA Nr XLIV/312/2017
w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VI Bronowice na rok 2017.
W § 1 zmieniono zakres rzeczowy
zadania przyjętego Uchwałą Nr XXVII/
212/2016 z 07.07.2016 r. z uwzględnieniem późniejszych uchwał, w następujący
sposób:
z zadania: „Remonty dróg, chodników
i oświetlenia: ● remont ul. Machaya ● remont pobocza z wjazdami na ul. Katowickiej na odcinku od ul. Boya-Żeleńskiego do
posesji nr 12 c ● remont tarczy skrzyżowania ul. Przybyszewskiego z ul. Zapolskiej
● remont chodnika na ul. Katowickiej na
odcinku od posesji nr 36 do posesji nr 48
włącznie ● remont zatoki postojowej na ul.
Katowickiej usytuowanej przed wjazdem
do Szkoły Podstawowej nr 50 ● wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Złoty Róg”
na zadanie jw. poszerzone o: remont chodnika na ul. Zarzecze na odcinku od ul. Armii
Krajowej do wjazdu na teren Państwowej
Straży Pożarnej (południowa strona ulicy),
remont ul. Rodakowskiego na odcinku od
ul. Złoty Róg do posesji nr 10 oraz remont
ul. Jadwigi z Łobzowa na odcinku od ul. Rydla do ul. Cichej.
Kwota 572 717 zł oraz realizator: ZIKiT pozostały bez zmian.

W § 2 przeniesiono środki finansowe z zadania przyjętego Uchwałą Nr XXVII/
212/2016 z 07.07.2016 r. w następujący
sposób:
kwotę 10 070 zł z zadania: „Siłownia na
wolnym powietrzu w Bronowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego” na zadanie:
„Remont nawierzchni ścieżki spacerowej na
terenie Młynówki Królewskiej na wysokości
ul. Cichej” (realizator: ZZM).
W § 3 przeniesiono środki finansowe z zadania przyjętego Uchwałą Nr XXVII/
212/2016 z 07.07.2016 r. z uwzględnieniem
Uchwały Nr XXXV/252/2017 z 19.01.2017
roku w następujący sposób:
kwotę 69 900 zł z zadania: „Przebudowa
schodów w parku Młynówka Królewska przy
przejściu dla pieszych przez ul. Przybyszewskiego – dokończenie projektu i realizacja wg
pozwolenia na budowę” (realizator: ZIKiT) na
zadanie: „Remonty dróg, chodników i oświetlenia” (realizator: ZIKiT).
W § 4 przeniesiono środki finansowe z zadania przyjętego Uchwałą Nr XXVII/
212/2016 z 07.07.2016 r. z uwzględnieniem Uchwały Nr XXVIII/221/2016
z 25.08.2016 r. w następujący sposób:
kwotę 100 000 zł z zadania: „Budowa przejścia na wały rzeki Rudawa (WPF)” na zadanie: „Remonty dróg, chodników i oświetlenia”
(realizator: ZIKiT).
Kwota na ww. zadanie po uwzględnieniu § 3
i § 4 paragrafu niniejszej uchwały wynosi 742
617 zł, realizator: ZIKiT.
W § 5 przeniesiono środki finansowe z zadania przyjętego Uchwałą Nr XXVII/
212/2016 z 07.07.2016 r. z uwzględnieniem Uchwały Nr XXX/234/2016 z 03.
10.2016 r. w następujący sposób:
kwotę 10 000 zł z zadania: „Budowa tablic informacyjnych na trasie kulturowej Bronowice
Małe-Mydlniki” (realizator: PT) na zadanie:
„SP Nr 138 – zakup wyposażenia i sprzętu
sportowego” (realizator: ZEO).
UCHWAŁA Nr XLIV/313/2017
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy
VI do realizacji w latach 2018-2019.
Rada zawnioskowała do Prezydenta oraz
RMK o wprowadzenie do WPF oraz WPI zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika
pomiędzy Młynówka Królewską a ul. Altanową” zgodnie z poniższym zestawieniem:
Nazwa zadania: Budowa chodnika pomiędzy
Młynówką Królewską a ul. Altanową.
Jednostka realizująca: ZZM.
Cel zadania: Zapewnienie dogodnej komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańcom.
Źródło finansowania: środki wydzielone do
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.
lata
2018
2019

Fazy realizacji
wykonanie projektu
budowlanego
realizacja zadania

Kwota
15 000 zł
70 000 zł

XLV

•••

sesja Rady Dzielnicy VI
Bronowice odbyła się
15 listopada 2017 r. Podjęto następujące
uchwały:
UCHWAŁA Nr XLV/315/2017
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego „Bronowice”.
Rada pozytywnie zaopiniowała ww. zamierzenie inwestycyjne, polegające na budowie budynku mieszczącego dworzec autobusowy, terminal autobusowy i parking P&R
wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, budowie murów oporowych i kładki
pieszo-rowerowej, przebudowie i budowie
kolidującej infrastruktury technicznej przy ul.
Armii Krajowej w Krakowie, pod następującymi warunkami:
● inwestycja składać się będzie z dworca
autobusowego i jednej kondygnacji P&R
● zbudowane zostaną ekrany akustyczne
pochłaniające typu „Zielona ściana” ● rozważy się całkowite lub częściowe zadaszenie
parkingu umożliwiającego zaprojektowanie
i realizację zielonego dachu ● ograniczenia
ilości miejsc parkingowych do 200 ● zabezpieczenia bezpłatnych miejsc parkingowych
dla mieszkańców.
UCHWAŁA Nr XLV/316/2017
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla
zamierzenia inwestycyjnego: budowa budyn-

ku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią
usługową przy ul. Lea w Krakowie
Z uwagi na: zbyt wysoką zabudowę nie
nawiązującą wysokością do sąsiednich budynków położonych po stronie zachodniej
i wschodniej ulicy, których wysokość nie
przekracza IV kondygnacji, a w szczególności do budynków jednorodzinnych o niskiej
zabudowie zlokalizowanych po stronie północnej (ul. Zarzecze) i północno-wschodniej
(ul. Włościańska) oraz zbyt niską powierzchnię biologicznie czynną, Rada negatywnie
zaopiniowała ww. zamierzenie inwestycyjne.
UCHWAŁA Nr XLV/317/2017
w sprawie ustalenia warunków zabudowy
dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa
budynku biurowego z częścią usługową, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lea w Krakowie.
Z uwagi na: zbyt wysoką zabudowę nie
nawiązującą wysokością do sąsiednich budynków położonych po stronie zachodniej
i wschodniej ulicy, których wysokość nie
przekracza IV kondygnacji, a w szczególności do budynków jednorodzinnych o niskiej
zabudowie zlokalizowanych po stronie północnej (ul. Zarzecze) i północno-wschodniej
(ul. Włościańska) oraz zbyt niską powierzchnię biologicznie czynną Rada negatywnie
zaopiniowała ww. zamierzenie inwestycyjne.
UCHWAŁA Nr XLV/318/2017
w sprawie opinii i wniosku dla projektu
„Przebudowy ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz
z przebudową torowiska tramwajowego,
sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”.
Negatywnie zaopiniowano ww. projekt
ze względu na fakt, że projekt ten w zakresie zmiany dotychczasowej lokalizacji przystanku tramwajowego z ul. Bronowickiej na
ul. Podchorążych sprzeczny jest z interesem
mieszkańców dwóch kilkutysięcznych osiedli mieszkaniowych położonych po obu stronach ul. Bronowickiej. Po zmianie lokalizacji
dotychczasowego przystanku mieszkańcy
będą zmuszeni do pokonania trzech niebezpiecznych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Piastowska, Podchorążych, Głowackiego, Bronowicka oraz wjazdu na teren
KS „Wawel”.
Rada zawnioskowała o pozostawienie
przystanku w dotychczasowej lokalizacji przy
ulicy Bronowickiej oraz o zaprojektowanie
przystanków typy wiedeńskiego.
UCHWAŁA Nr XLV/319/2017
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2017.
Przeniesiono środki finansowe z zadania
przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/267/2017
z 09.02.2016 r. w następujący sposób:
kwotę 2 930 zł z zadania: „Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej (JRG3) – dofinansowanie zakupu skokochronu dla JRG”
na zadanie: „Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej (JRG3) – zakup sprzętu wy-

posażenia ratowników wysokościowych dla
JRG3” ( realizator: KM PSP).
UCHWAŁA Nr XLV/320/2017
w sprawie uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Dolina Rudawy”.
Zgodnie z trybem art. 17 pkt 9, 11
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1073) zawnioskowano do
Prezydenta Miasta Krakowa o uwzględnienie następujących uwag społeczności Dzielnicy VI Bronowice do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Dolina Rudawy”: ● dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności, oznaczonych w projekcie planu symbolami MN/
MW.1 – MN/MW.3 ustalić maksymalną wysokość zabudowy: 11 metrów ● dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności, oznaczonych w projekcie planu symbolami MN/
MW.4 – MN/MW.5 ustalić maksymalną wysokość zabudowy: 9 metrów ● dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności, oznaczonych w projekcie planu symbolami MN/
MW.1 – MN/MW.5, w zakresie sposobu
kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu, ustalić minimalny wskaźnik
terenu biologicznie czynnego: 70% (dotyczy
terenów położonych w strefie kształtowania
systemu przyrodniczego).
Niniejszy projekt złożono na prośbę
mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice.
UCHWAŁA Nr XLV/321/2017
w sprawie montażu progów zwalniających
na ul. Brzegowej w Krakowie.
Rada zawnioskowała o montaż ww.
progów zwalniających w lokalizacjach wskazanych w piśmie ZIKiT-u w Krakowie (znak
TZ.6110.4.1446.2017) z 11 września 2017
roku. Powyższy wniosek uzasadniono wynikami konsultacji społecznych z mieszkańcami
ul. Brzegowej, przeprowadzonych w dniach
3-15 października br. 74% osób uczestniczących w badaniu wskazało na zasadność
montażu progów, 19% było przeciwnych,
a 7% nie wyraziło chęci oznaczenia opinii.
Konieczność montażu progów zwalniających
motywowano: zwiększonym ruchem pojazdów, wyremontowaną nawierzchnią ulicy,
po której pojazdy poruszają się z nadmierną
prędkością, brakiem chodników wzdłuż ulicy, charakterem ulicy, która jest ciągiem pieszo-jezdnym, obawą o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, zwłaszcza
pieszych i rowerzystów.
Raport z konsultacji dotyczących opinii
mieszkańców w sprawie zasadności montażu progów zwalniających na ul. Brzegowej
stanowi załącznik do uchwały.

◁▷

UCHWAŁA Nr XLIV/314/2017
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta
Krakowa o wprowadzenie inwestycji do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2018.
Zawnioskowano o wprowadzenie niżej
wymienionych inwestycji: ● przebudowa ul.
Na Błonie na odcinku od mostu na rzece Rudawa do ul. Zarzecze z uwzględnieniem budowy ścieżki rowerowej ● budowa sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Balicka, Zakliki z Mydlnik, Myczkowskiego w Mydlnikach
● budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki
Rudawa na odcinku od ul. Piastowskiej do
ujęcia wody na rzece Rudawa w Mydlnikach
● budowa oświetlenia na ul. Wieniawy-Długoszowskiego ● renowacja i wymiana urządzeń
w skateparku na os. Widok ● poszerzenie ul.
Zielony Most ● rewitalizacja placu po byłym
pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze ● budowa chodnika po stronie
wschodniej ul. Zakliki z Mydlnik na odcinku
od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu w Krakowie ● budowa placu zabaw przy ul.
Krzywy Zaułek ● przebudowa dróg wewnętrznych o obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Stańczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy
Zaułek ● przebudowa ul. Pileckiego ● remont
chodnika na ul. Pasternik na odcinku od ul.
Ojcowskiej do ul. ks. Truszkowskiego po stronie południowej ● przebudowa ul. Jana Stróżeckiego ● remont chodnika w ciągu ul. ks.
F. Machaya na gminnej działce nr 270/140,
obręb geodezyjny 6, jednostka ewidencyjna
Krowodrza (wzdłuż boiska KS Bronowianka).

Szczegółowa treść uchwał znajduje się na stronie
internetowej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl,
w biurze Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.
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NA RYNEK
PO NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ

O

d niepamiętnych czasów, aż
do połowy minionego stulecia,
krakowski Rynek był przede wszystkim wielkim, tętniącym życiem placem
targowym. Po przebudowie Sukiennic,
zakończonej w 1880 roku ów handel
w znacznym stopniu ograniczono i niejako „ucywilizowano”. W tradycyjne
w Galicji dni handlowe – wtorek i piątek – naprzeciw ul. Szewskiej rozciągał
się targ, nazwijmy to, nabiałowo-drobiarski. Po drugiej stronie Sukiennic
handlowano na ogół owocami i kwiatami, jednak dwa razy do roku były od tej
reguły odstępstwa. I tak każdej wiosny
bliżej ulic św. Jana i Floriańskiej rozkładały się niewielkie kramy z wielkanocnymi akcesoriami, a u kwiaciarek
królowały palmy, bazie i żonkile. Wygląd tej części Rynku Głównego – szczególnie w okolicach ul. Siennej i kościoła
św. Wojciecha – zmieniał się znów i to
diametralnie, na kilkanaście grudniowych dni. Pojawiały się wtedy stragany
zapełnione bombkami i wszelkimi świątecznymi ozdobami, a towarzyszył im,
niczym leśny zagajnik, targ z bożonarodzeniowymi drzewkami.
Trudno doprecyzować od kiedy
na krakowskim rynku rozpoczęła się
sprzedaż choinek, ale prawdopodobnie
popyt na nie rósł wraz z powszechniejącą modą, w latach 70. XIX wieku. Co
ciekawe, w okresie międzywojennym

ceny wigilijnych drzewek ustalał magistrat,
a sprzedawano je ponadto na Rynku Kleparskim
oraz Podgórskim. Cena –
jak dziś – uzależniona
była głównie od wysokości. Za choinkę 2-3
metrową płacono 2 do
3 złotych, za mierzącą
ponad 3 metry od 3 do
4 złotych. Nie było to aż
tak wiele zważywszy, że
na przykład za kilogram
cukru płacono wtedy
1 złoty.
Choinkami handlowano na Rynku Głównym także podczas niemieckiej okupacji i jeszcze wiele lat później,
ostatni raz w grudniu
1962 roku. Kres tej tradycji przyniósł rozpoczęty wówczas i ciągnący się niemal dwa lata,
nieszczęsny remont nawierzchni. Choinkowych zakupów z tamtych lat krakowianie nie wspominali jednak ciepło, bo drzewek dostarczanych na
krakowski rynek z centralnego rozdzielnika PSS zwykle brakowało i nierzadko
dochodziło do dantejskich scen. Mimo, że
drzewka oferowano już wtedy na kilkunastu innych targowiskach, wszyscy siłą tradycji ciągnęli na rynek
w przekonaniu, że to tam oferowane są te najładniejsze (dziś podobną renomę ma Nowy Kleparz).
W latach 60., dorodna 3-metrowa jodła kosztowała 50-60 złotych. Było to relatywnie – stosując cukrowy przelicznik – niemal
dwukrotnie drożej niż w okresie
międzywojennym. Na pocieszenie pozostawała możliwość kupna
niższego drzewka (do 2 metrów),
za mniej więcej połowę tej kwoty.
Nieco tańsze były świerki i z wolna
zyskujące popularność drzewka
robione z gałązek. Trudno oprzeć
się refleksji, że dzisiejsze odniesienia cenowe przedstawiają się zdecydowanie mniej korzystnie i nie
wiadomo czy to choinki są za drogie czy może cukier zbyt tani...
Kariera
bożonarodzeniowej
jodły załamała się zdecydowanie
po wprowadzeniu w latach 70.
dość rygorystycznie przestrzeganej

ochrony tego gatunku. Ponieważ życie
jak wiadomo nie znosi próżni pojawiły się wówczas choinki plastikowe. Dla
jednych szczyt bezguścia i profanacja,
dla innych przedmiot praktyczny, bo
przecież wielokrotnego użytku.

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
Zamieszczone w tekście fotografie z lat
1932-1934 pochodzą z zasobów NAC.
Tekst ukazał się za zgodą autora i redakcji Kuriera Zwierzynieckiego.

