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NOWY ROK, NOWA KADENCJA

D

rugiego grudnia odbyły się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa.
Frekwencja w Dzielnicy VI Bronowice wyniosła 15.75% i była jedną
z wyższych. Większą miały jedynie Dzielnica VII (17,91%), Dzielnica IX (17,06%)
i Dzielnica X (18,38%).
Poniżej przedstawiamy Państwu skład nowej Rady Dzielnicy VI Bronowice.
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do działań na rzecz naszej dzielnicy.

◁▷

ANTOSIEWICZ WALDEMAR
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Inwestycje w Dzielnicy w toku realizacji
fot. Bogdan Smok

dlnik na odcinku od torów kolejowych
do Młynówki Królewskiej. (Przetarg

ogłoszony na realizację tego zadania, został
unieważniony z uwagi na znacznie zawyżoną cenową ofertę, w stosunku do kosztorysu
inwestorskiego).

• Rewitalizacja skweru po byłym pomni-

Radny Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

W

listopadowym numerze Gazety Bronowickiej prezentowałem Państwu, to co udało nam się
zrealizować przez ostatnich osiem lat,
dzięki wsparciu finansowemu Miasta.
Dzisiaj przybliżam Państwu inwestycje,
które są w trakcie realizacji:
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 50
przy ul. Katowickiej w Bronowicach Małych. Inwestycja ta jest na etapie opracowywania projektu rozbudowy.
• Przebudowa ulic wewnętrznych po
obu stronach ulicy Rydla wg projektów,
które są na etapie uzgadniania i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń.
• Budowa chodnika na ul. Zakliki z My-

Skwer z cokołem po Koniewie

dla młodzieży i seniorów oraz strefy wypoczynku w Parku Młynówka Królewska
ma wysokości ul. Drzymały.
• Budowa Parku Tetmajera obejmującego swym zasięgiem również Strugę Bronowicką.
• Budowa parku „Radzikowskiego” położonego na wydzielonej
części działki po byłym
„Motelu Krak”.
Mam nadzieję, że
nowo wybrana Rada
Dzielnicy wraz z nowo
powołanym Zarządem
i przewodniczącym dopilnują realizacji tych
zadań, czego im z całego serca życzę!

◁▷

BOGDAN SMOK

ku Koniewa w Parku Młynówka Królewska. (W bieżącym roku nie udało się wyłonić
wykonawcy na realizację zadania).
• Budowa Skateparku w Parku Młynówka Królewska wg projektu wykonanego
w konsultacji z młodzieżą.
• Rozbudowa ogródka jordanowskiego
dla najmłodszych dzieci, budowa siłowni

Droga wewnętrzna przy ul. Rydla 18-22
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Tak bronowickie szkoły uczciły
100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Śpiewajmy razem oddając cześć
Ojczyźnie naszej

Ś

więto 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, to czas zadumy i refleksji nad heroiczną walką naszych
przodków.

To także chwile wielkiej radości, gdy
uświadamiamy sobie, że Polacy żyją w wolnej Ojczyźnie od przeszło 100 lat. Z tej okazji
szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza
Tetmajera wraz z Towarzystwem Przyjaciół
Bronowic zaprosiła szkoły z dzielnicy Bronowice, na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. W obchodach udział wzięli m.in. Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Bronowic – Barbara
Miszczyk wraz z członkami Towarzystwa,
Rada Dzielnicy VI reprezentowana przez wiceprzewodniczącą – Alicję Gackiewicz oraz
radnych: Adama Gocha, Waldemara Antosiewicza i Stanisława Sikorę. Do wspólnego
śpiewania dołączyły bronowickie szkoły: SP
nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych, SP nr
93 im. Lucjana Rydla, SP nr 35 im. Króla
Jana III Sobieskiego, SP nr 153 im. Księdza
Profesora Józefa Tischnera oraz SP nr 50
im. Włodzimierza Tetmajera. Nad całością
wydarzeń czuwała Magdalena Gąsienica-Ciułacz – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr
50 we współpracy z Robertem Pazerą – nauczycielem muzyki. Sprawy techniczne koordynował Zbigniew Ziemka – członek Rady
Rodziców SP nr 50.
Spotkanie odbyło się 9 listopada w kościele pw. św. Antoniego z Padwy, w Bronowicach Małych. Uroczyste rozpoczęcie
świętowania miało miejsce przy tablicy „Ku
chwale mieszkańcom Bronowic”, upamiętniającej mieszkańców Bronowic Małych
walczących o Niepodległość Polski. Wśród
echa pamięci o rodakach i ich powstańczych
czynach, uczestnicy obchodów odśpiewali
hymn państwowy. Historię tablicy i wydarzenia dziejowe z nią związane przywołała

fot. Julian Ślusarczyk

Ojczyzno ma, tyle razy w krwi skąpana,
Ach jak wielka dziś Twoja rana,
Jakże długo cierpienie to trwa!

Pani Barbara Miszczyk przywołała historię tablicy i wydarzenia dziejowe z nią związane

w swoim przemówieniu do młodzieży Barbara Miszczyk. Następnie przedstawiciele
spośród zaproszonych gości złożyli znicze
i kwiaty pod tablicą, oddając cześć poległym
w walce bohaterom – rodakom.
Dalsza część uroczystości miała miejsce
w świątyni. Goście mieli okazję do przemyśleń podczas mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny.
Nowy ból przeszył serca Polaków,
Pasterz – kapłan przelał swą krew,
Abyś ty mógł żyć w wolnej Ojczyźnie,
Bez cierpienia, bólu i krat.

Finalnym czasem uroczystości był koncert
przygotowany przez reprezentantów chóru
z każdej szkoły. Wszystkich gości przybyłych
na tę uroczystość powitali, a tym samym zainaugurowali wspólny koncert: Anna Żelawska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50
wraz z Barbarą Miszczyk i Adamem Gochem.
Aby wszystkim gościom umożliwić włączenie
się do sentymentalnego,
a także radosnego śpiewania pieśni, Szkoła Podstawowa nr 50, wydała pod
redakcją Marty Szymańskiej, śpiewnik patriotyczny „Patriotyczne śpiewanie
w Bronowicach”. Zostali
nim obdarowani uczestnicy obchodów. Publikacja
zawiera teksty pieśni, które wybrzmiały w kościele: Legiony, Rota i Serce
w plecaku – zaśpiewane
przez SP nr 138; Piechota,
Ojczyzno ma oraz Przybyli Ułani – zaprezentowane
przez SP nr 93; Walczyk
Lilu, Rapsod o pułkowniku

Zwieńczeniem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych
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Lisie-Kuli, Gdzie są kwiaty z tamtych lat –
w wykonaniu SP nr 50; Rozkwitały pąki białych róż, Dziś do Ciebie przyjść nie mogę oraz
Ułani, ułani – zaśpiewane przez SP nr 153.
Ponadto wystąpił chór SP nr 35, wykonując
utwory: Pierwsza Kadrowa, a także Pieśń
Konfederatów Barskich. Następnie uczennica Maria Łażewska zaśpiewała solo pieśń
Marsz Polonia.
Na królewski dwór zhańbiony
Wzleci Orlę Białe.
Hukną działa, jękną dzwony
Polakom na chwałę!

Wspólne koncertowanie w kościele spotkało się z pozytywnym przyjęciem przez
społeczność bronowicką. Podniosła atmosfera
uroczystości, a także młodzieńcze wykonanie
utworów wywołały sentymentalne refleksje,
a nawet łzy wzruszenia.
Klaudia Mazur

Sto w „dziewięćdziesiąt trzy”
Czy da się uczcić stulecie odzyskania niepodległości bez zbędnego patosu? Czy można ze
szczerą radością świętować 11 listopada? Czy
w natłoku obchodów i uroczystości można wyróżnić się przez twórcze działania? Twierdzącej
odpowiedzi na wszystkie te pytania udzielili
uczniowie SP nr 93 im. Lucjana Rydla.

Ś

więtowanie niepodległości rozpoczęło
się od zabawy: pierwszą była gra terenowa dla uczniów zaprzyjaźnionych szkół,
przeprowadzona na terenie SP 93. Drugą –
udział w organizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa grze „Śladami
niepodległości”. Ale to był dopiero początek!
8 listopada nasza szkoła gościła przedstawicieli Rady Dzielnicy VI oraz dyrektorów
okolicznych szkół podstawowych wraz z pocz-

Obchody w ZSO nr 7

W

pięknej scenerii złotej polskiej
jesieni uczniowie i nauczyciele
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi uczcili 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wspaniały orszak na czele z Wolnością
i nawiązującą do patrona Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum husarią, wyruszył w środę 10
października spod szkoły przy Złotym Rogu
w kierunku Błoń. Tam wszyscy uczestnicy
utworzyli żywą biało-czerwoną flagę.
Uczniowie uczestniczyli też w różnorakich
przedsięwzięciach. I tak: uczniowie Szkoły
Podstawowej wzięli udział w grze miejskiej
„Kraków dla niepodległości”, gimnazjaliści
w lekcji plenerowej zorganizowanej przez
Muzeum Historyczne Krakowa, a licealiści
odwiedzili krakowski oddział IPN, Centrum
Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Wysiedleń
oraz Muzeum AK .
Dla innych klas przygotowano we współpracy
z Kinem pod Baranami projekcję filmu „Kamerdyner”, poprzedzoną prelekcją. Niektóre
klasy uczciły wspaniałą rocznicę w sportowym duchu, maszerując z Kopca Kościuszki
na Kopiec Piłsudskiego, a klasa dziennikarska
w ramach warsztatów przygotowała piękny,
niepodległościowy wystrój szkoły.
Ten bogaty program sprawił, że młodzież
aktywnie spędziła dzień i uświadomiła sobie
jak ważną rolę odegrało nasze miasto w działaniach niepodległościowych. Do wszystkich
zaplanowanych przedsięwzięć organizatorzy mogli wykorzystać bogatą ofertę różnych
miejskich instytucji przygotowanych z tej właśnie okazji.

Mamy Niepodległą

S

Jolanta Rey

etna rocznica odzyskania przez Pol-

skę niepodległości była głównym tematem projektów i akcji, w których brała
udział cała społeczność Szkoły Podstawowej
nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera.

udział w zorganizowanym przez nas „Turnieju o Puchar Wolności”. Zgromadził on w hali
KS Bronowianka blisko 200 uczestników.
W bojowych nastrojach stawili się uczniowie
ze szkół podstawowych nr: 50, 93, 138 i 153.
Zawodnicy rywalizowali ze sobą w kilku dyscyplinach.
Świętowaliśmy nie tylko na sportowo.
Uczniowie naszej szkoły włączyli się w inicjatywę Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wypełniali życzeniami bezpłatną
i specjalnie przygotowaną na tę okazję kartkę
okolicznościową. Tematem przewodnim edycji 2018 była depesza oznajmująca odrodzenie
Rzeczypospolitej. Ta radosna nowina wraz
z życzeniami trafiła do rodzin z całej Polski.
Wędrowaliśmy również szlakami niepodległej Polski, np. w Rynku, przy płycie poświęconej Tadeuszowi Kościuszce wspominaliśmy
tę wielką postać. Szkolny wolontariat zrobił
kotyliony dla wszystkich uczniów naszej szkoły, które ozdobiły wierzchnie ubrania, podczas
uroczystości kościelnej i wspólnego śpiewania
hymnu narodowego.
Z historią spotkaliśmy się w czasie gry
terenowej, w ramach projektu edukacyjnego „Drogi odzyskania niepodległości”. Wzięli
w niej udział uczniowie z klas 1-3. Uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami z różnych dyscyplin, zarówno sprawnościowymi
jak i logicznymi, polonistycznymi czy matematycznymi. Cała gra odbyła się na terenie
wokół szkoły w iście bajecznym, jesiennym
krajobrazie. Wśród drzew spacerowali agenci
legionistów, którzy przydzielali uczestnikom
gry koperty z różnorodnymi zadaniami. W organizacji gry pomagali szkolni wolontariusze:
Alicja, Aleksandra (7 b) oraz Michał (7 a).
Mamy nadzieję, iż czas poświęcony na grę
terenową był dobrą lekcją historii, a wiadomości zdobyte w trakcie zabawy, pozostaną
na długo w pamięci najmłodszych uczniów
naszej szkoły.
W ramach obchodzenia rocznicy odzyskania niepodległości, wzięliśmy udział w akcji
„100 kartek na 100-lecie”. Uczniowie mieli za
zadanie przygotować kartkę pocztową z symbolami związanymi z Polską oraz koniecznie
napis „I’m proud to be Polish”. W akcji wzięło
udział stu uczniów i sto kartek zostało wysłanych do szkół, biorących udział w projekcie,
a my otrzymaliśmy sto kartek pocztowych,
wykonanych przez uczniów innych szkół.
Efekt pracy można podziwiać na wystawie na
parterze szkoły.
Uczniowie klas trzecich, podczas zajęć
komputerowych, tworzyli w programie graficznym prace związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Efekty ich pracy można
zobaczyć na stronie internetowej szkoły. Natomiast uczniowie klas 5 b oraz 6 b, wykazując
się dużą kreatywnością, projektowali logo
związane z tą tematyką.
Zorganizowane zostały też konkursy: pieśni patriotycznej, recytatorski, wiedzy, pla-

styczny, a także Escape Room, podczas Nocy
w bibliotece szkolnej. Niektóre z nich, np.
„Twarze wolności w 10 odsłonach”, będą trwały do końca roku szkolnego. Wielką atrakcją
okazał się „Audaces fortuna iuvat”, czyli desant w świetlicy, którą odwiedzili żołnierze 6.
Batalionu Logistycznego w Krakowie. Dumni
posiadacze bordowego beretu opowiedzieli
nam o służbie w wojsku (przedstawili również
materiały filmowe ze skoków spadochronowych) oraz zaprezentowali sprzęt wykorzystywany w armii. Padło wiele ciekawych pytań,
które doczekały się równie interesujących odpowiedzi. Dzieci otrzymały od żołnierzy podarunki upamiętniające to spotkanie.
Jadwiga Więcławek
Agnieszka Iwulska

Desant w świetlicy SP nr 153

Konkurs plastyczny
„100-lecie Dnia Niepodległości
nadal nam bliskie”

Z

okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 138 odbył się
dzielnicowy konkurs plastyczny ,,100 -lecie Dnia Niepodległości nadal nam bliskie”.
Uczestnicy wykazali się wielkim talentem,
a wybranie najlepszych prac okazało się bardzo trudnym zadaniem. W konkursie brały
udział SP nr: 50, 153, 93 oraz gospodarze.
Laureaci konkursu:

Uczniowie w wieku 9-10 lat
I miejsce – SP nr 50
II miejsce – SP nr 93
III miejsce – SP nr 153
wyróżnienia – uczniowie ze SP nr 153 i 138
Uczniowie w wieku 11-13 lat
I miejsce – SP nr 93
II miejsce – SP nr 138
II miejsce – SP nr 138
wyróżnienia – uczniowie ze SP nr 138 i 93
oraz opiekun ze SP nr 93

Wszystkim uczestnikom gratulujemy
serdecznie. Poziom prac był bardzo wysoki
i każda zasługiwała na uznanie. Uroczyste
wręczenie nagród nastąpiło 8 listopada br.
w SP nr 93, po uroczystym apelu.
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fot. Anita Mularczyk-Budzan

Maciej Guzikowski

Z tej okazji 29 października i 5 listopada szkoły podstawowe z Dzielnicy VI wzięły

◁▷

tami sztandarowymi na uroczystości odsłonięcia pamiątkowego obelisku, który ozdobił
wejście do „Rydla”. Odsłonięcie uświetnił występ szkolnego chóru oraz teatr cieni Dzień
radości, dzień zwycięstwa. Rozdano również
nagrody i wyróżnienia w grze miejskiej.
Dzień później, 9 listopada, dzieci z naszej
szkoły wzięły udział w koncercie pieśni patriotycznych w kościele pw. św. Antoniego. Tego
samego dnia braliśmy również udział w ogólnopolskiej akcji „Rekordu dla niepodległej”
i o 11:11 uroczyście odśpiewaliśmy hymn
narodowy.
Nie był to bynajmniej koniec atrakcji tego
dnia: dzieci z klas I-III uświetniły go widowiskiem muzyczno-recytatorskim oraz wernisażem wystawy „Kwiaty dla niepodległej”,
będącej zwieńczeniem konkursu plastycznego
organizowanego przez szkołę.

Muzeum w „Rydlówce” – reaktywacja
Ale zakończmy te symboliczno-interpretacyjne rozważania i wracajmy do
uroczystości. Były oficjalne przemówie-

dzina Rydlów. Teraz, niemal po 50 latach,
Rydlówka zostaje jednym z oddziałów
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Czy to korzystna zmiana? Jak zawsze
w takim przypadku istnieją negatywne
i pozytywne aspekty sprawy. Na pewno

WALDEMAR ANTOSIEWICZ

Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com
o kilku latach tłumaczenia odwiedzającym Bronowice powodów zamknięcia muzeum wreszcie, 20
listopada, wszystko powróciło do normy.
Pomimo chłodnego popołudnia ceremonia otwarcia ściągnęła wielu mieszkańców Krakowa. Dodatkowym magnesem
dla publiczności było tzw. „osadzanie
chochoła”. To uroczystość organizowana przy współpracy z Towarzystwem
Przyjaciół Bronowic i Szkołami Podstawowymi nr 50 i 93 dla uczczenia tzw.
oczepin*, które miały miejsce podczas
słynnego wesela poety Lucjana Rydla
z Jadwigą Mikołajczykówną. W rocznicę
tego wydarzenia na ludową modłę ubrane bronowianki przy akompaniamencie
kapeli muzycznej dokonują obwiązania
kwiatu róży snopkiem słomy.

fot. Stanisław Sikora
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Tegoroczny obrzęd osadzania chochoła

nia: wiceprezydenta Andrzeja Kuliga,
profesora Jana Rydla, nowego kustosza
Muzeum – Małgorzaty Palki oraz dyrektora Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa – Michała Niezabitowskiego.
Obecność tego ostatniego z wymienionych nie była przypadkowa i musi
zostać podkreślona. Otóż po kilkuletniej
przerwie Muzeum zmieniło właściciela. Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”,
utworzonym w 1969 roku w stulecie narodzin Stanisława Wyspiańskiego przez
krakowski oddział PTTK, zarządzała ro-

żal tych pionierskich czasów pierwszego
Muzeum, gdzie były entuzjazm i zapał
pierwszych kustoszy Anny Rydlównej
i Marii Rydlowej. Specyficzna rodzinno-bronowicka atmosfera tamtych lat już
nie powróci. Odwiedzających zaskakiwało, i nie do końca pojmowali, czy to
Chochoł w dramacie Wyspiańskiego
bardziej muzeum czy jednak dom miesz„Wesele” to ważna postać, symbol naszych
kającej tu rodziny. Ale oprowadzanie
wad narodowych – bierności, wegetacji
po muzeum przez tak zaangażowanych
i porzucenia ideałów. W finale dramatu
gospodarzy robiło piorunujące wrażenie
złośliwy chochoł rzuca czar na gości
i tkwi w mojej pamięci do dziś. Jeśli
weselnych, paraliżując ich ruchy
przewodnik turystyczny może w ogóle
kiedy nastaje okazja narodowego
aspirować do miana
powstania przywracającego
artysty – to takimi
do życia Ojczyznę.
niewątpliwie były MaTak utworzony chochoł musi być „obria Rydlowa i wspotańcowany”. W żywiołowym „krakowiamagająca ją czasem
ku” wykonanym przez dzieci ze Szkoły
Aniela MłynarczykoPodstawowej nr 50 widzimy przeciwieńwa. Ale ten pionierski
stwo „chocholego tańca” z finału dramaczas dla Muzeum Rytu. Z jednej strony mamy tu symboliczną
dlówki dobiegł końca.
próbę przebłagania złośliwego chochoła,
Pani Maria jest już na
aby cofnął rzucone zaklęcie narodowej
emeryturze i zdrowie
niemocy, a z drugiej strony dynamiczny
nie pozwala jej na tą
taniec odtwarzany przez najmłodszych
aktywność, jaką wykato nadzieja pokładana w młodych, że nie
zywała się wcześniej.
będzie ich zgody na ten chocholi marazm
Zmieniły się też reCzęść artystyczna wpisana w ceremonię osadzania chochoła
i gnuśność.
alia społeczno-ekono✳
Oczepiny (za Wikipedią) (zwane też przedbabinami, czepieniem, czepinami) to dawny obrzęd weselny miczne. I w tym kontekście wkroczenie
znany u większości ludów słowiańskich, podczas którego panna młoda symbolicznie przechodziła ze sta- Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
nu panieńskiego w zamężny. Nazwa oczepiny pochodzi od czepca, nakrycia głowy, jakie nosiły mężatki do gry może przynieść wiele korzyści.
w miejsce panieńskiego wianka.
Ale dawnych czasów nam żal…
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Nowe Muzeum wystąpiło
z bardzo ciekawą inicjatywą,
aby w pierwszych dniach po otwarciu
wstęp był bezpłatny. Dlatego nasyciwszy się pysznym bronowickim kołaczem
miałem okazję skorzystać z zaproszenia.
Pierwsze wrażenie jest pozytywne. Eks-

pozycja nie uległa jakimś rewolucyjnym
zmianom, owszem tu i ówdzie coś poprawiono i dodano. Oprowadzający w pierwszym dniu byli jeszcze trochę stremowani, ale nie ma się co dziwić. Są też pewne niedomagania techniczne, ale i je przy
odrobinie dobrej woli ze strony muzeum,

Wieczór Pamięci
		

o Anieli Młynarczykowej

N

ie pożałowali Ci, którzy w znacznej liczbie przybyli na spotkanie
organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic w sobotni wieczór 24 listopada. Rok temu podobne wydarzenie
poświęciliśmy pamięci Mariusza Cichońskiego – zmarłego kilka miesięcy wcześniej wiceprezesa naszego Towarzystwa.
W tym roku nasza wspólnota musiała
przeboleć kolejną wielką stratę – odejście z ziemskiego padołu naszej ludowej
poetki Anieli Młynarczykowej. Wiele by
można pisać dobrego o zmarłej, a i to nie
oddałoby jej niepowtarzalnego charakteru. Zamiast tego wspomnę tylko, że będąc
współorganizatorem „Wieczoru” spotkałem się z wielką życzliwością i pomocą
wielu osób, które w ten sposób wyrażały
szacunek do Pani Anieli. W czerwcowym
wydaniu Gazety Bronowickiej (GB nr
207/2018), jej życie i twórczość wspomina pani Barbara Miszczyk, w smutnych
okolicznościach ostatniego pożegnania.
A teraz trochę wspomnijmy o spotkaniu. Po przywitaniu gości przez Prezes
Towarzystwa, panią Barbarę Miszczyk
mieliśmy przyjemność obejrzeć film

100 RÓŻ NA STULECIE

SPOTKANIA W BRONOWICACH MAŁYCH WOKÓŁ TWORZENIA
WSPÓLNEGO CERAMICZNEGO DZIEŁA

100

róż na stulecie to projekt społeczny realizowany przez grupę nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie. W październiku br.,
w konkursie Programu FIO Małopolska Lokalnie –
Północ, zespół pod nazwą „Klub Nauczyciela
z pasją” otrzymał grant na realizację innowacyjnego działania na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych. Do wspólnego uczestnictwa w projekcie zaproszone zostały placówki
edukacyjne mieszczące się w Bronowicach Małych: SP nr 50 im. W. Tetmajera oraz przedszkola
„Pluszowy Miś” i „Gwiazdeczka”. Podczas warsztatów dzieci, młodzież a także mieszkańcy wyko-

Pani Aniela Młynarczyk fot. Magdalena Guzik

poświęcony naszej bohaterce pt. „Moje
Bronowice”. Po projekcji filmu do akcji
przystąpiła niezawodna Natalia Martini
z prezentacją materiałów z Bronowickiego Archiwum Społecznego. Potem recytowaliśmy wiersze naszej poetki. Z kolei
nastąpiła półgodzinna przerwa na luźne
rozmowy przeplatane degustacją smakołyków z naszej bronowickiej kuchni.
W drugiej części spotkania pojawiły
się bardziej osobiste wspomnienia zebranych. I tutaj duże zdziwienie. Nastrój
sali falował i zmieniał się od żalu i smutku za zmarłą, aż do szczerej, przyjaznej
wesołości, gdy z sali padały anegdoty
i wspomnienia związane z Panią Anielą.
W tym miejscu nie mogę się oprzeć i nie
zacytować jakiejś najkrótszej. Otóż kilka
lat temu, zaraz po ogłoszeniu wstępnych
wyników wyborów prezydenckich w TV,
ukontentowana Pani Aniela wystąpiła na
nują sto ceramicznych kwiatów. Idea nawiązuje
do symbolicznego krzaku róży, umieszczonego
przy domu Gospodarza w „Weselu” Stanisława
Wyspiańskiego.
Realizacja projektu w listopadzie br. jest
okazją do świętowania wyjątkowej rocznicy:
STULECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Niewątpliwie osobą zasłużoną w tym
dziele był Włodzimierz Tetmajer – patriota, polityk i działacz niepodległościowy. Patron SP nr 50.
To właśnie na Święto Patrona Szkoły odbywające się w grudniu planowane jest zakończenie
wspólnych działań.
Tegoroczne konkursowe granty Programu
FIO uczestniczą w plebiscycie internetowym na
najciekawszą społeczną inicjatywę. Każdy do 31
grudnia br., może zagłosować na stronie:
www. malopolskalokalnie.pl zakładka północ/

można zlikwidować. Warto byłoby też,
aby to lokalna kapela przygrywała podczas „osadzania chochoła”. Repertuarem
i stylem wykonania utworów bardziej
pasuje do naszego święta. Ogólnie jestem
szczęśliwy, że wreszcie nasze jedyne bronowickie Muzeum znowu działa.

◁▷

PS

środek ulicy Tetmajera z biało-czerwoną
flagą dumnie podniesioną wysoko i na
całe gardło odśpiewała Mazurek Dąbrowskiego. To cała Pani Aniela – we
wszystko co robiła – angażowała się całą
sobą, do końca...
Jej twórczość to prawdziwy fenomen.
Osoba z niedokończoną edukacją podstawową, swoimi wierszami i opowieściami zadziwiała ludzi z elity naszego kraju,
niewierzącymi w to, że jest ona w stanie
tworzyć tak proste, a jednocześnie trafiające do serca i rozumu utwory. Pani
Aniela pisała, bo sprawiało jej to przyjemność, nie myślała o żadnej karierze,
była wręcz niechętna, gdy ktoś proponował druk jej wierszy. Była (jakżeby mogło być inaczej) wieloletnim członkiem
naszego Towarzystwa Przyjaciół Bronowic. Włączała się aktywnie w działania
obywatelskie i społeczne. Odeszła od nas
w czerwcu 2018, ale pozostanie w naszej
pamięci do końca naszych dni.
Spotkanie przeciągnęło się do późnych
godzin i wyglądało na to, że goście niechętnie opuszczali budynek mariackiego
centrum wypoczynkowo-rekreacyjnego
przy ul. Pod Strzechą. W kolejnych dniach
usłyszałem wiele miłych słów o naszym
spotkaniu. Pragnę podziękować rodzinie
Pani Anieli, wszystkim koleżankom i kolegom za okazaną pomoc. Nasza bronowicka poetka byłaby z Was dumna.

WALDEMAR ANTOSIEWICZ

PLEBISCYT/Kraków, na projekt: 100 róż na
100-lecie i przyczynić się w ten sposób do rozwoju podobnych inicjatyw w przyszłości.
[IPK]
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W związku z tegorocznymi wyborami przypominamy historię krakowskiej Rady Miasta

Najkrótsza historia – od średniowiecza do współczesności
Nie było to jednak podyktowane tyl- budowlę kamienną, z dostawioną więżą
Rada
ko chęcią utworzenia miast konkuren- o charakterze zarówno obronnym, jak
cyjnych (polskich!), wobec żywiołu nie- i reprezentacyjnym.
i radni miejscy
mieckiego. Chodziło też o rozszerzenie
W ciągu następnych stuleci budynek

P

rzywilej lokacyjny z 1257 roku, na
długi czas ustalił kształt urbanistyczny i obszar przyszłego miasta, odtąd
bardziej zwarty, z uporządkowaną siatką
przyszłych ulic, co służyć miało obronności. Był to przede wszystkim efekt tragicznych dla Krakowa doświadczeń związanych z pierwszym najazdem Tatarów
(1241). Zrujnowane miasto otwarło się
wówczas z konieczności na systematyczny napływ dużych grup osadników niemieckich. Ze względu na ich pracowitość
i umiejętności, początkowo odbywało się
to z pożytkiem dla lokalnego rozwoju.
Trwał ożywiony ruch budowlany, choć
w 1259 roku miasto dotknął kolejny najazd. Kiedy Tatarzy po raz trzeci oblegli
miasto (1287), zastali je już silnie obwarowane, a zorganizowani mieszczanie
zdołali się skutecznie obronić.
Kiedy żywioł niemiecki urósł w siłę
i zapragnął odegrać rolę polityczną w sporach o koronę polską, doszło do buntu wójta Alberta przeciwko Łokietkowi (1311), stłumionego jednak szybko
i krwawo. Prostą – choć rozłożoną w czasie – konsekwencją tamtych wydarzeń
była lokacja, już przez Kazimierza Wielkiego nowych miast: Kazimierza (1335)
i Kleparza (1366), nazywanego początkowo „Florencją” (od kościoła św. Floriana).

krakowskiego ośrodka przez stworzenie
dodatkowych rynków zbytu. Podkreślić
warto, że obydwa miasta posiadały własny, odrębny samorząd.
Powołanie Rady Miejskiej

Polokacyjny Kraków – podobnie jak
wiele innych średniowiecznych miast –
budował swą tożsamość w oparciu o coraz silniejsze mieszczaństwo. Było to
konkurencyjne w stosunku do panującego dotąd powszechnie feudalnego
modelu władzy wójtowskiej. Dlatego
doniosłym wydarzeniem stało się wyłonienie spośród mieszczaństwa Rady
Miejskiej, aby ta wprowadzała skuteczniejsze metody zarządzania. Te wzorce
zaczerpnięte były zresztą z Magdeburga, na którego prawie lokowany był
Kraków. Wiadomo, że Kraków powołał
radę szybciej niż Wrocław, lokowany 15
lat wcześniej. Pierwsza wzmianka o jej
działalności pochodzi z 1264 roku.
Przez długie lata taki model ustrojowy
funkcjonował na zasadzie kompromisu
(wójt – rada). Nie ulega jednak wątpliwości, że zarządzanie miastem przez Radę
niosło znamiona nowoczesności, bywało
bardziej skuteczne i bardziej przyszłościowe. Wójt doskonale uposażony (młyny,
prawo połowu, jatki rzeźnicze etc.) nie był
pokrzywdzony, bo przywilej Bolesława Wstydliwego był w gruncie rzeczy
swego rodzaju kontraktem z wójtami.
Ratusz – siedziba Rady

Rekonstrukcja wyglądu krakowskiego Ratusza z II połowy XVII w.
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Rosnąca rola mieszczaństwa sprawiła, że
z czasem powstawać zaczęły okazałe siedziby
władz miejskich, niekiedy wzorowane wprost na
feudalnych zamkach. Nie
inaczej było w Krakowie,
a pierwsza wzmianka
o tutejszym ratuszu pojawia się w 1316 roku.
Wzniesiono go zapewne
kilkanaście lat wcześniej,
jako dwukondygnacyjną

ratusza, a wraz z nim wieżę, kilkakrotnie
przebudowywano i podwyższano. Najkorzystniejsze zmiany w jego architektonicznym wizerunku nastąpiły w 1454
roku, kiedy to nadbudowano płycinowe
szczyty, ozdobione sterczynami.
Najważniejszą salą w ratuszu była
tzw. Izba Pańska pełniąca rolę sali obrad i zarazem sali sądowej, urządzona
w końcu XVI stulecia. Zdobiły ją między
innymi kasetonowy strop (na podobieństwo wawelskich), portal z intarsjowanymi drzwiami i kolumnowe obramienia
okien. Ten bogaty wystrój, podkreślać
miał rolę krakowskiego magistratu. Zapewne dla równowagi, w podziemiach
umieszczono ciężkie więzienie, połączone z izbą tortur. Ratusz przetrwał
w średniowiecznej postaci do 1820 roku,
kiedy to rozpoczęto jego rozbiórkę, pozostawiając jedynie osamotnioną wieżę.
Umocnienie idei samorządu
Panowanie króla Kazimierza Wielkiego otworzyło epokę świetności miasta, trwającą do początków XVII wieku.
Kraków miał w tamtych czasach swój
utrwalony siłą tradycji samorząd, swoje ustawy (np. budowlane) i swoje prawa, zatwierdzane przez królów. Miał też
świetnie zorganizowane cechy, uniwersytet i własne sądy. Nawiązanie dobrych
stosunków ze Związkiem Hanzeatyckim, sprawiło, że miasto mogło z pożytkiem pośredniczyć w handlu między
wschodem a zachodem.
Mimo tych osiągnięć żywioł polski
był jeszcze długo słaby. W Radzie Miasta powszechny był zarówno język, jak
i obyczaj niemiecki. Nie inaczej było
w kościele i zwykłym życiu miasta. Na
takim tle nieuniknione były spory narodowościowe i niechęć szlachty (polskiej), do mieszczaństwa, mająca też
głębsze przyczyny ekonomiczne. Ponadto, pod koniec XV wieku nasila się antysemityzm i Żydzi – za sprawą nacisków
mieszczan – zostają ostatecznie wygnani
z Krakowa do sąsiedniego Kazimierza.
Od czasu lokacji, na przestrzeni kilku następnych stuleci, Kraków zyskał
niepodważalną rangę metropolii skupionej wokół królewskiej rezydencji na

Wawelu. W Rzeczypospolitej był drugim
po Gdańsku ośrodkiem pod względem
liczby ludności. O zamożności mieszkańców decydowały – podobnie jak w średniowieczu – silnie rozwinięte rzemiosło
(ok. 40 cechów) i handel, także tranzytowy. W związku z ruchem budowlanym,
powstawały wokół miasta wapienniki
i cegielnie. Urządzano też papiernie, bo
już w końcu XV wieku Kraków był znaczącym ośrodkiem drukarskim.
Wzrost znaczenia
Rady i roli patrycjatu
W kwestiach ustrojowych istotny był
stopniowy – począwszy od połowy XIV
wieku – wzrost znaczenia Rady, kosztem uprawnień wójta i sądu ławniczego.
Wkrótce – po wykupie przez Radę dóbr
wójtowskich – wójtowie utracili charakter reprezentanta władzy królewskiej,
stając się urzędnikami miejskimi, podporządkowanymi Radzie. Rada składała
się początkowo z 6-8 rajców „wybranych” – drogą mianowania przez wojewodę. Z czasem ich liczba urosła do
24, ale decyzyjne było ośmioosobowe,
wyłaniane kolegium. Na czele Rady stał
burmistrz, a rajcą było się dożywotnio.
Rada wydawała zarządzenia o charakterze organizacyjno-porządkowym – tzw.
wilkierze – zastępowała też sąd posiadając prawo karania tych, którzy ich nie
respektowali.
W miarę upływu lat wyodrębniła się
wśród obywateli niewielka, ale mająca
głos decydujący, grupa określana z czasem jako patrycjat. Tworzyła ona dość
hermetyczny klan – najbardziej wpływowych i bogatych – 20-25 rodzin sprawujących faktyczną władzę w mieście. Nie
ulega jednak wątpliwości, że byli oni światłymi, wykształconymi obywatelami i – co
najważniejsze – lokalnymi patriotami.
***
Tak pokrótce przedstawiałaby się
historia powołania i działalności staropolskiej Rady Miejskiej. Począwszy
od początków XVII wieku rozpoczął się
czas powolnego upadku Krakowa, zapoczątkowany przeniesieniem siedziby
królewskiej do Warszawy (1609). Później spadały na miasto dość regularnie,
o wiele poważniejsze klęski. W latach
1651-1652 przytrafiła się dziesiątkująca ludność epidemia czarnej ospy (ok.
30 tys. ofiar). Kilka lat później przyszedł
pustoszący miasto najazd szwedzki, po
którym tak Kraków, jak i cała Polska już
się nie podniosły...

Czasy nowożytne

Rada, radni
i prezydenci

W

trwający ponad pięć lat. Poważnym ciosem był wreszcie wielki pożar, jaki wybuchł w lipcu 1850 roku. Po raz kolejny
miasto przeżywało okres głębokiej – nie
tylko gospodarczej – stagnacji. W sferze stosunków społeczno-politycznych,
szczególnie dotkliwa była germanizacja
Uniwersytetu Jagiellońskiego, sądownictwa i większości urzędów.

omówionych wcześniej dziejach staropolskiej rady miejskiej, pominięta została kwestia urzędu
burmistrza, odnotowanego w Krako- Od Dietla do Lea
wie już w drugiej połowie XIV wieku.
Dopiero klęski wojenne Austrii wyPominięta została jednak świadomie,
bowiem urzędnicza funkcja burmistrza musiły przeobrażenia polityczne i proces
(wybieranego spośród rajców), była transformacji monarchii w duchu konw gruncie rzeczy marginalna. W prakty- stytucyjnym. Beneficjentem tych przece sprowadzała się do organizacji pracy mian była Galicja, która uzyskała daleko
i przewodzenia radzie, nieustalone były idącą autonomię (1866). Podtrzymywanawet długość kadencji i sposób wyboru. Zarządzenie króla Zygmunta Starego z 1521 roku, aby
urząd ten sprawowali tylko doświadczeni rajcy – rotacyjnie przez okres
sześciu tygodni – też
nie przyczyniło się
do umocnienia roli
burmistrza. Sytuację
zmieniły dopiero reformy doby oświecenia i uchwalone
Pałac Wielopolskich, od 1868 roku siedziba Prezydenta i rady miasta,
przez Sejm Czterona widokówce, ok. 1930 r.
letni tak zwane Prawo o Miastach (1791), sankcjonujące na przez stulecia legenda Krakowa, jako
kolebki państwowości sprawiła, że ten
urząd prezydenta.
Kandydaci wybierani na tę funkcję szczególny wizerunek towarzyszył mianie zasłużyli się jednak niczym szcze- stu w kolejnym – być może najdoniogólnym. Wkrótce zresztą, z wyroku ślejszym – etapie rozwoju, związanym
III rozbioru, Kraków został wcielony właśnie z autonomią. Nieprzypadkowo
do Austrii. Jak się niebawem okazało, to Kraków, a nie stołeczny Lwów stał
nowe władze nie chciały w żaden spo- się na długie lata symbolicznym censób sprzyjać jakimkolwiek przejawom trum życia narodowego. Kluczowym dla
zaistnienia samorządu. Po reorganiza- nieskrępowanego rozwoju miasta stało
cji władz i wyznaczeniu nowych granic się odzyskanie utraconego samorządu
miasta (włączono wówczas do Krakowa i możliwość wyboru prezydenta.
Za sprawą odzyskanego samorząmiędzy innymi Kleparz i Kazimierz), 15
marca 1801 roku wydano – na wszelki du, dzieło rozpoczęte przez pierwszych
wypadek – dekret o likwidacji samorzą- prezydentów – Józefa Dietla i Mikołaja
Zyblikiewicza, było z powodzeniem kondu miejskiego.
W czasach Wolnego Miasta Krako- tynuowane przez ich następców – Ferwa (1815-1846), samorząd w dawnej dynanda Weigla, Feliksa Szlachtowpostaci nie odrodził się, a władzę wyko- skiego i Józefa Friedleina. Wszyscy
nawczą sprawował Senat Rządzący. Fia- oni, wyłonieni drogą wyborów spośród
sko rewolucji 1846 roku doprowadziło społecznej elity miasta, byli nieprzedo włączenia WMK do Austrii. Kolejnym ciętnymi osobowościami. Skierowali
wstrząsem były wydarzenia 1848 roku, Kraków na drogę sukcesywnego, dyw rezultacie których został rozciągnięty namicznego rozwoju, z której nie było
nad Galicją i Krakowem stan wyjątkowy, już odwrotu.
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Kolejny prezydent Juliusz Leo przeszedł do historii jako twórca i realizator idei tzw. Wielkiego Krakowa. Po
żmudnych negocjacjach prowadzonych
z przedstawicielami trzynastu wsi i gmin
podmiejskich otaczających Kraków, idea
ta urzeczywistniona została w praktyce
w latach 1909-1911. Warto podkreślić,
że do momentu rozszerzenia granic, powierzchnia Krakowa (bez Błoń), liczyła
zaledwie 5,77 km2. Kiedy 1 lipca 1915
roku przyłączono jako XXII dzielnicę –
odrębne dotąd miasto Podgórze – powierzchnia Krakowa wzrosła do 46,9
km2. Dla porównania, obszar Warszawy
liczył wówczas zaledwie 32,7 km2.
Za kadencji prezydenta Lea ukończono wiele istotnych z punktu widzenia strategii rozwoju miasta inwestycji. Można tu wymienić prace przy
obwałowaniu Wisły, przesunięcie koryta Rudawy czy budowę tzw. III Mostu.
Ponadto rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, powstały też nowe
linie tramwajowe.
Juliusz Leo nie doczekał końca
wojny. W marcu 1918 roku prezydentem został jego długoletni i najbliższy
współpracownik Jan Kanty Federowicz,
wywodzący się ze znanej kupieckiej rodziny.
Komisarze, Rolle i Kaplicki
Po odzyskaniu niepodległości, w myśl
rozporządzenia Polskiej Komisji Likwidacyjnej z listopada 1918 roku, do Rady
Miasta dokooptowano 24 osoby. Rezygnację z wyborów wymusiła przeciągająca się destabilizacja polityczno-gospodarcza. Trwał konflikt z Ukraińcami,
a już wiosną 1919 roku doszło na froncie
wschodnim do zbrojnych konfrontacji,
zwiastujących kolejną wojnę.
To doraźne, tymczasowe rozwiązanie trwało w najlepsze i zdziesiątkowana rada, wywodząca się jeszcze
z czasów austriackich, dzielnie rządziła miastem. To właśnie ta c.k. – proweniencja była głównym powodem
antagonizmów pomiędzy władzami
wojewódzkimi a samorządem. Nie było
zatem zaskoczeniem, że po śmierci prezydenta Federowicza (1924), wojewoda – nie zważając na przewidziany statutem termin wyborów – rozwiązał radę.
Przez następne dwa lata miastem rządzili komisarze – Zdzisław Wawrausch
i Witold Ostrowski – ale rada nie poddawała się, wszczynając sądowy spór
z władzami centralnymi. W kwietniu
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1926 roku Najwyższy Trybunał Ad-

ministracyjny uchylił orzeczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zatwierdzające decyzję wojewody. Wkrótce
reaktywowana rada (po raz pierwszy
znalazło się w niej miejsce dla kilku
pań), wybrała na prezydenta Karola
Rollego, inżyniera ceramika, długoletniego, aktywnego członka Rady Miasta.
Po wybuchu światowego kryzysu,
wraz z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, narastały konflikty natury politycznej. W lutym 1931 roku wojewoda
po raz kolejny rozwiązał radę. Po demonstracyjnej rezygnacji Rollego (był krótko
rządowym komisarzem), prezydentem
został legendarny dowódca legionowej
kawalerii płk Władysław Belina-Prażmowski.
Kolejny prezydent płk Mieczysław
Kaplicki, również wywodził się z Legionów. Wybrała go w lutym 1933 roku
jeszcze Tymczasowa Rada Miejska, ale
już w grudniu tegoż roku, przeprowadzono wybory w trybie nowej ustawy samorządowej (łza zakręci się w oku gdy przypomnimy 72% frekwencję). Wyposażony
w szerokie kompetencje Kaplicki, od początku świetnie sobie radził. Zaczął od
reformy administracji i powołania Wydziału Finansowego, kształtującego politykę naprawczą finansów gminy. Wśród
jego licznych zasług jest m.in. powołanie
Oddziału Zabudowy Miasta, którego zadaniem było opracowanie planu rozwoju
urbanistycznego. Był inicjatorem budowy Muzeum Narodowego i w krótkim
czasie udało mu się zgromadzić na ten
cel aż 1,7 mln zł, od osób prywatnych
i instytucji.
Wkrótce po porażce bloku sanacyjnego w wyborach samorządowych (1938),
Kaplicki postanowił złożyć rezygnację.
Co ciekawe, zewsząd zbierał niemal wyłącznie pochwały. „IKC” chwalił go za
„drakońskie oszczędności i celowość
w wydawaniu każdej złotówki”. Z kolei
„Czas” ubolewał: „Miasto traci w nim dobrego, przewidującego i zapobiegliwego
gospodarza”. Dodać warto, że Kaplicki
był z zawodu lekarzem-wenerologiem
i (początkowo) nie szczędzono mu złośliwości. Były prezydent wylądował „miękko”, na stanowisku dyrektora Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla,
z uposażeniem kilkakrotnie przewyższającym dotychczasową pensję.
Tymczasem po ustąpieniu Kaplickiego i długotrwałym przesileniu w radzie, Krakowem znów – od maja 1939
roku – zarządzał komisarz. Notariusz

Bolesław Czuchajowski, zachował tę
funkcję do wybuchu wojny. 3 września w wyniku zarządzonej ewakuacji,
tymczasowy prezydent opuścił miasto
wraz z grupą współpracowników. Tego
samego dnia zastąpił go oficjalnie wiceprezydent Stanisław Klimecki. Trzy dni
później to jemu przypadła w udziale
smutna misja poddania miasta. Obaj
ostatni przedwojenni prezydenci Krakowa zginęli wkrótce z rąk okupanta.
Miejskie Rady Narodowe
i Zbigniew Skolicki
Lata po ostatniej wojnie, to systematyczne ograniczanie roli samorządu miejskiego, przez celowe zwiększanie dominacji państwa pod względem ustrojowym
i politycznym. Zakończyło się to jego
likwidacją (1950) przy równoczesnym
upaństwowieniu mienia komunalnego,
co odebrało miastom resztki suwerenności gospodarczej. Struktury samorządu
zostały zastąpione przez Miejskie Rady
Narodowe, a rolę dawnego prezydenta
pełnił przewodniczący Prezydium MRN
(tytuł prezydenta powrócił po reformie
administracyjnej w 1973 r.).
Spośród kilkunastu przewodniczących (i prezydentów) czasu PRL-u, warto przypomnieć rządzącego miastem
w latach 1959-1969 Zbigniewa Skolickiego. Był nietuzinkową, mocną osobowością, co sprawiło że miał wielki wpływ
na wszystko co działo się w mieście.
Znacznie lepiej rządziło mu się w pierwszej części kadencji, kiedy mógł współpracować z sekretarzem krakowskiego
komitetu PZPR Lucjanem Motyką. Kiedy w 1965 roku Motykę zastąpił obdarzony urodą filmowego amanta, ale ciasnogłowy Czesław Domagała, nie było
już tak różowo. Jedną z ciekawszych
inicjatyw nowego sekretarza były np.
inwestycje planowane ...na terenie Błoń.
Nowy podział na dzielnice i ich rady
Kolejna zmiana ustroju miasta,
związana z przywróceniem samorządu,
nastąpiła w nowej sytuacji politycznej
kraju, w 1990 roku. Pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem
został historyk sztuki, dziennikarz „Tygodnika Powszechnego” Jacek Woźniakowski. Po zmianie ustawy (2002), prezydent wybierany jest już nie przez radę
miasta, ale w wyborach bezpośrednich.
Równocześnie ograniczona została liczba mandatów radnych z 75 do 43.

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

Tekst ukazał się za zgodą
autora i redakcji Kuriera Zwierzynieckiego.

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

LVI

sesja Rady Dzielnicy VI odbyła się 18 października br.
Podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr LVI/425/2018
w sprawie w ustalenia warunków zabudowy
dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 564/8
i 819/2 obr. 2 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową zjazdu na działkę nr 564/8 z działki drogowej nr 555/9 obr.
2 Krowodrza przy ul. Mysłakowskiego.
Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie
warunków zabudowy dla ww. zamierzenia inwestycyjnego z uwagi na to że:

● Projektowana funkcja nie jest zgodna
z funkcją występującą w obszarze analizy, albowiem brane pod uwagę w analizie budynki zlokalizowane po stronie zachodniej planowanej inwestycji nie mają dostępu do tej
samej drogi publicznej (ul. Mysłakowskiego) a pozostałe budynki zlokalizowane przy
ul. Mysłakowskiego po stronie północnej
i przy ul. Zarzecze to budynki jednorodzinne.
● W projekcie sporządzonej decyzji nie zwrócono uwagi na fakt, że dz. 819/2 i 864/8
o łącznej pow. zaledwie 536 m² położone są
na końcu ślepej uliczki między domami jednorodzinnymi i powinny być przeznaczone
pod budownictwo jednorodzinne wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej. ● Szerokość
elewacji frontowej budynku od ul. Mysłakowskiego w projekcie decyzji wynosić może
14 m, podczas gdy elewacje frontowe skierowane do ul. Mysłakowskiego wynoszą max.
10 m ● Dla inwestycji ustalono formę dachu
połaciowego lub płaskiego dając inwestorowi wybór i możliwość utworzenia jeszcze
jednej kondygnacji z poddaszem z doświetleniem go w formie dowolnej; lukarn, okien
połaciowych i innych. ● Ul. Mysłakowskiego
jest wąską uliczką bez chodników, dlatego
zwiększenie ruchu samochodowego na ulicy pogorszy zdecydowanie stan bezpieczeństwa pieszych (mieszkańców tej ulicy). ● Nie
wskazano ilości planowanych mieszkań, co
ma wpływ na wyznaczenie wymaganej liczby
miejsc postojowych w garażu podziemnym,
na działce objętej inwestycją i miejsc ogólnodostępnych. ● Z załączonego do projektu
decyzji szkicu wynika, że realizacja budynku
wielomieszkaniowego na dz. 819/2 i 464/8
będzie powodowała ograniczenie dostępu
do drogi publicznej właścicielom dz. 564/7
i 564/12 w przyszłości zabudowanych.
● Projekt tej decyzji jest sprzeczny z interesem mieszkańców ul. Mysłakowskiego.
UCHWAŁA Nr LVI/426/2018
w ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: „Nadbudowa i przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego
wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali
oraz budową infrastruktury technicznej na
działce nr 315/1 obr. 2 Krowodrza przy ul.
Stańczyka w Krakowie”.
Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie
warunków zabudowy dla ww. zamierzenia z
uwagi na: ● całkowite zasłonięcie i zacienienie
istniejącego budynku położonego na działce
316/1 obr 2 Krowodrza przy ul. G. Zapolskiej
34 ● zbyt małą powierzchnie biologicznie
czynną.
UCHWAŁA Nr LVI/427/2018
w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VI Bronowice na rok 2018.

W § 1 przeniesiono środki finansowe z zadania przyjętego Uchwałą XLVIII/
345/2018 Rady Dzielnicy VI z 15.02.2018
roku z uwzględnieniem Uchwały Nr XLVIII/
346/2018 z 15.02.2018 r. w następujący
sposób: kwotę 5 160 zł z zadania: „Wymiana stolików i krzeseł w strefie wypoczynku
w Parku Młynówka Królewska przy ul. Młodej Polski” przeniesiono na zadanie: „Zakup
budek lęgowych i cebulek kwiatów”.
W § 2 przeniesiono środki finansowe z zadania przyjętego Uchwałą XLVIII/
346/2018 Rady Dzielnicy VI z 15.02.2018 r.
w następujący sposób: kwotę 230 zł z zadania: „Szkoła Podstawowa Nr 50 – wymiana
parkietu w sali lekcyjnej” przeniesiono na
zadanie: „Szkoła Podstawowa Nr 50 – zakup
książek do biblioteki”.
W § 3 przeniesiono środki finansowe
z zadania przyjętego Uchwałą LI/299/2017
Rady Dzielnicy VI z 13.07.2017 r. w następujący sposób: » kwotę 20 280 zł z zadania:
„Wykonanie pomnika rtm. Witolda Pileckiego patrona ulicy i jego odsłonięcie” oraz kwotę 6 000 zł z zadania: „Organizacja koncertów w amfiteatrze” przeniesiono na zadanie: „Organizacja koncertów, zakup biletów
na wydarzenia artystyczne (kino, teatr, opera itp.) dla seniorów”.
W § 4 przeniesiono środki finansowe
z zadania przyjętego Uchwałą LII/389/
2018 Rady Dzielnicy VI z 21.06.2018 r.
z uwzględnieniem Uchwały Nr LIV/406/
2018 z 23.08.2018 r. w następujący sposób: kwotę 10 000 zł z zadania: „Organizacja koncertu pt. „Pożegnanie Lata” przeniesiono na zadanie: „Organizacja koncertów,
zakup biletów na wydarzenia artystyczne
(kino, teatr, opera itp.) dla seniorów”.
UCHWAŁA Nr LVI/428/2018
w progu zwalniającego na ul. Tetmajera.
Rada Dzielnicy VI zawnioskowała o likwidację progu zwalniającego na ul. Tetmajera
przy posesji nr 64 i przeniesienie go w rejon
wylotu ul. Truszkowskiego na ul. Tetmajera.
UCHWAŁA Nr LVI/429/2018
w sprawie projektu zagospodarowania terenu przyszłego parku przy ul. Tetmajera
w Krakowie.
Rada zaopiniowała pozytywnie projekt
koncepcyjny dla zagospodarowania terenu przyszłego parku przy ul. Tetmajera
w Krakowie. Rada Dzielnicy VI Bronowice wnioskuje o możliwość konsultowania
wyżej wymienionego projektu na etapie
tworzenia docelowych rozwiązań projektu
budowlanego.

◁▷

Po zniesieniu dotychczasowego podziału administracyjnego miasta (1991),
wprowadzono 18 samorządowych dzielnic pomocniczych, wyposażonych w rady
wybierane w wyborach powszechnych co
cztery lata.
Po likwidacji dzielnic administracyjnych z ostatniego podziału, a więc: Podgórza, Nowej Huty, Śródmieścia oraz
Krowodrzy, ich dawne granice pozostały obowiązujące dla obwodów niektórych organów administracji specjalnej,
jak np. Urzędy Skarbowe, czy Wydziały Geodezji. Budzi to niestety pewne
nieporozumienia. I tak np. mieszkańcy osiedli Wola Justowska czy Bielany – wchodzących formalnie w skład
Dzielnicy Zwierzyniec – opłacają podatki w Urzędzie Skarbowym o nazwie
Kraków-Krowodrza. Tymczasem nazwa
tego urzędu jest tylko zwykłą historyczną zaszłością i nie ma nic wspólnego
z obowiązującym dziś podziałem. Pojawiały się już pomysły aby stosownie do
zasięgu terytorialnego dzielnic urzędy
mieściły się przy radach i tam obsługiwały swych mieszkańców. Wiązałoby
się to jednak z potężną reorganizacją
i należałoby w tym celu uruchomić nową
machinę urzędniczą. Jest to zapewne
przyszłość tyleż odległa, co mało realna.
Reasumując nie ulega wątpliwości,
że to radni dzielnic będą zawsze najbliżej mieszkańców.

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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