O parku kulturowym i big bandzie
2019-11-20
Prezentacja Big Bandu Małopolski przez jego dyrygenta i dyrektora programowego prof.
Ryszarda Krawczuka to tylko jeden z punktów porządku obrad Komisji Kultury i Ochrony
Zabytków.

Big Band Małopolski powstał w 2006 r. Gra w nim 17 czołowych muzyków jazzowych
młodego pokolenia. Zespół wydał dwie płyty, które są zapisem koncertów na żywo.
Jazzowi muzycy współpracują m.in. z: Michałem Urbaniakiem, Krystyną Prońko, Janem
Ptaszynem Wróblewskim czy Kubą Badachem. Na festiwalu big bandów w Holandii
zespół z Krakowa zajął 5. miejsce wśród wielu zespołów z Europy i USA. – Mamy w
planach konkretne projekty, ale są one ograniczone środkami. Prosimy o wsparcie –
mówił prof. Ryszard Krawczuk.
- Zespół, który realnie promuje Kraków i Małopolskę otrzymał od miasta dwa razy po
5 tys. zł. Wiem, że prof. Krawczuk opłaca zagraniczne wyjazdy zespołu z pensji
pracownika naukowego Akademii Muzycznej – mówiła Małgorzata Jantos,
przewodnicząca Komisji.
Radni dyskutowali też o projekcie uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego
pod nazwą Park Kultury Nowa Huta. – To przestrzeń wspólnej odpowiedzialności
mieszkańców, samorządu i przedsiębiorców. To także ochrona krajobrazu
kulturowego danego miejsca. Z powstaniem takiego parku wiąże się wiele korzyści,
m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności terenu, czy
wzmocnienie zapisu planów miejscowych – mówiła Magdalena Doksa-Tverberg,
zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Radni wydali
pozytywna opinię dla tego projektu uchwały.
Również pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta w
sprawie stworzenia programu wspierającego termomodernizację obiektów
zabytkowych w Nowej Hucie. Projekt ten ma negatywną opinię Prezydenta, gdyż – jak
argumentowała dyrektor Doksa-Tverberg – dotyczy tylko części miasta, a powinien
dotyczyć całego Krakowa. Jednocześnie wskazywała, że wspólnoty mieszkaniowe
mogą wnioskować o niskooprocentowane pożyczki na termomodernizację w Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Radny
Stanisław Moryc złożył wniosek formalny, poparty przez Komisję, a dotyczący
utworzenia funduszu celowego na termomodernizację budynków dla obszarów
objętych parkiem kulturowym.
Projekt uchwały kierunkowej w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta
w zakresie podjęcia wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych
działań w zakresie weryfikacji i oceny imprez oraz wydarzeń organizowanych na
głównych placach miasta w celu systematycznego polepszania ich jakości również
uzyskał pozytywną opinię Komisji.
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