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KROWODRZA
O sprawach dzielnicy pisze:
MAŁGORZATA MROWIEC,
tel. 12 61 99 208, i SYLWIA
NOWOSIŃSKA, tel. 12 61 99 131

zarezerwować 100 tysięcy złotych na doposażenie ogródków
jordanowskich według wskazań
rady dzielnicy.
(TYM)

STARE MIASTO
A Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza na warsztaty animacji poklatkowej dla
młodzieży (w wieku 15–21 lat)
oraz warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci (w wieku 9–14
lat). Warsztaty zatytułowane są
„Krakowskie Filmowisko”. To cykliczny, dwumiesięczny program spotkań w niedużej grupie. Podczas zajęć każdy pracuje
nad własnym filmem animowanym pod okiem filmowca i plastyka. Uczestnicy przygotowują
scenariusze filmów, stwarzają
postacie, rekwizyty i scenografie z wykorzystaniem najróżniejszych form plastycznych. Następnie wykonują cyfrowe zdjęcia poklatkowe, które posłużą
do zmontowania filmu. Na zakończenie cyklu odbywa się
wielki pokaz gotowych animacji.
Miejsce warsztatów: pracownia
na piętrze, Galeria Atelier SCKM
przy ul. Szerokiej 16. Prowadzenie: Sylwia Szczepańska-Horoszko, Beata Milligan. Zapisy
przyjmowane są do końca
września pod numerem telefonu
12 421-29-87 lub pod adresem
warsztaty.sckm@gmail.com.

ULICA ŁOKIETKA
A Trwa remont nakładkowy ulicy Łokietka. Jeżeli nie wynikną
nieprzewidziane trudności, prace potrwają do nocy z 13 na 14
sierpnia. Podczas trwania modernizacji z ruchu zostanie wyłączony odcinek od ul. Wybickiego do ul. Batalionu Skała AK
lub odcinek od ul. Batalionu
Skała AK do ul. Makowskiego.
Remontowana jest nawierzchnia, bez wymiany podbudowy.

Małgorzata Mrowiec
malgorzata.mrowiec@dziennik.krakow.pl

(MST)

Bronowice Małe zyskują własne lokalne archiwum społeczne – w postaci cyfrowej, ogólnodostępne w internecie.
– W Warszawie mają Cyfrowe Archiwum Bemowa, coś
w tym rodzaju jest też w Łodzi.
W Krakowie takiej inicjatywy
dotąd nie było – mówi Natalia
Martini, socjolog, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu.
Od dwóch lat mieszka ona
w Bronowicach. Zafascynowa-

KROWODRZA
A Letnia Szkoła Ruchu Drogowego czeka na tych, którzy chcieliby
w wakacje zdobyć kartę rowerową. Jutro i 20 sierpnia w godzinach 9–12.30 na terenie MDK
„Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 można skorzystać z zajęć doskonalących jazdę na rowerze i przygotowujących do egzaminu. To okazja, by napisać
przykładowy test i sprawdzić
swoją znajomość przepisów ruchu drogowego, a także przetestować swoje umiejętności jazdy
podczas pokonywania toru
przeszkód. Zajęcia organizowane
są przez policjantów Wydziału
Ruchu Drogowego krakowskiej
komendy policji. Egzamin na kartęrowerowąodbędziesię27sierpniaw godz. 9–12. Zdający muszą
mieć ukończone 10 lat.

ły ją zasłyszane opowieści rodowitych mieszkańców. – Bronowice to enklawa rozmaitości
– mówi z zachwytem.
Właśnie rozpoczęło się gromadzenie materiałów. Wcześniej była rekrutacja chętnych,
którzy jako wolontariusze zajęliby się zbieraniem relacji
starszych mieszkańców, osób
po 65. roku życia. Dziesięciu
młodych ludzi (18–26 lat, jeden
33-latek) przeszło następnie
szkolenie zorganizowane we
współpracy z Ośrodkiem Karta z Warszawy, który specjali-

Seniorzy z Bronowic Małych: Danuta Nawrocka i Józef Noworyta z młodym społe

zuje się w dokumentowaniu
najnowszej historii Polski. Dowiedzieli się, co to jest archiwistyka, nauczyli obsługiwać skaner, dostali też scenariusze rozmów i praktyczne wskazówki.
Trójka młodych archiwistów
jest już po nagraniach, przepytali po dwie osoby. Szymon Kwapiński, uczeń II LO (idzie do klasy maturalnej), zrobił wywiady
ze swoją 89-letnią babcią Danutą Nawrocką i jej 87-letnim sąsiadem Józefem Noworytą.
– W rozmowie z babcią postawiłem na emocje. Opowie-

działa mi trochę życiowych historii – relacjonuje młody archiwista. Przyznaje, że były takie, które go wzruszyły. Od pana Noworyty starał się z kolei
dowiedzieć dużo o budowie
kościoła św. Antoniego i o szkole, która kiedyś działała przy
ul. Tetmajera.
Wujek babci Szymona był
pierwowzorem Czepca z „Wesela” Wyspiańskiego, ale babcia do tego nie przywiązuje
większej wagi.
Młodego mieszkańca Bronowic zaskoczyło to, jak cięż-

(MM)

GRZEGÓRZKI
A Radni Dzielnicy II – w ramach
podziału pieniędzy na swoje
przyszłoroczne zadania priorytetowe – postanowili zabezpieczyć 21 tys. zł dla przedszkoli
i żłobków. Pieniądze mają być
przeznaczone na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
(po 3 tys. zł dla każdej placówki).
Pieniądze otrzymają: Żłobek
nr 19, Żłobek nr 33, przedszkola
nr 79, 80, 90, 124 i 139.

PRĄDNIK BIAŁY
A Centrum Kultury Dworek
Białoprądnicki zaprasza dziś
o godz. 21 na kolejną letnią projekcję na tarasie budynku
przy ul. Papierniczej 2 (wstęp
bezpłatny). Będzie można obejrzeć film „Kurczak ze śliwkami”,
zapowiadany jako najbardziej
baśniowa opowieść o miłości
od czasu „Amelii”. Belgijskofrancusko-niemiecka koprodukcja to komediodramat. Akcja toczy się w 1958 roku w Teheranie.
Wirtuoz Nasser-Ali szuka skrzypiec godnych zastąpić jego ukochany, zniszczony w wyniku kłótni z żoną instrument. Nie może
grać, więc traci całą radość życia. Kładzie się do łóżka i… czeka
na śmierć.

(TYM)

(SN)

(TYM)

Akcja. Dziesięciu młodych archiwistów
nagrywa wspomnienia seniorów, skanuje
stare zdjęcia. Powstanie strona internetowa.

FOT. PIOTR KRZYŻANOWSKI

FOT. ANNA KACZMARZ

PRĄDNIK CZERWONY
A W ramach podziału pieniędzy
przeznaczonych na przyszłoroczne zadania priorytetowe
Dzielnicy III radni z Prądnika
Czerwonego postanowili m.in.

ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE

O sprawach dzielnicy piszą:
PIOTR TYMCZAK, tel. 12 61 99 308,
i AGNIESZKA MAJ, tel. 12 61 99 206

POLUB NAS NA FACEBOOKU
WWW.FACEBOOK.COM/DZIENNIKPOLSKI

Bronowickie
Archiwum
Społeczne:
głos świadków
historii

Zeskanuj kod QR i czytaj codziennie
informacje z Twojej dzielnicy na stronie
internetowej „Dziennika Polskiego”
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Ulica Nowohucka

Aleja Pokoju

Drzewa nie muszą przegrać z drogą dla rowerów
Podgórze
Czytelnicyniepoddająsięiwciąż
broniądrzewnaulicyWielickiej
przeznaczonychdowycinki.Wedługurzędnikówkolidująonezplanowanąścieżkąrowerową.Miłośnicyzieleniprzesłalinamprzykładypodobnychinwestycji,gdzie
drzewaocalono.
Na Wielickiej pod topór ma iść
39zdrowych,dużychdrzew,m.in.
robinii, lip, topoli, jesionów, klonów. Drzewa – jak twierdzą
urzędnicy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu –
kolidują z rowerową inwestycją.
Według obrońców drzew,
zgodnie z zarządzeniem prezy-

denta Krakowa z 26 listopada
2004r.wsprawiewprowadzenia
„Standardów technicznych dla
infrastruktury rowerowej miasta Krakowa”, dopuszcza się
punktowe zwężenia dróg rowerowych.Cowięcej,wspominanie
zarządzenie dopuszcza prowadzenie drogi rowerowej bezpośrednio przy roślinności, tj. kiedy droga rowerowa jest prowadzonawbezpośredniejbliskości
lubkolidujezroślinnością(drzewami), integralną częścią nawierzchniasfaltowejlubbetonowejmogąbyćelementykratogęstymzaplocie,chroniącesystem
korzeniowydrzewaiumożliwiające bezpieczny przejazd rowerzysty. Pień drzewa musi być

oznaczony farbą odblaskową,
a krata – uniemożliwiać poślizg
podczasdeszczuizakleszczenie
koła roweru.
Na dowód tego nasza Czytelniczkaprzedstawiaszeregzdjęć
z innych krakowskich ścieżek
pieszo-rowerowych, na których
skorzystano z tego zapisu i zwężonościeżkilubskorygowanoich
bieg.Czytelniczkaprzesłałanam
też zdjęcia reklam stojących
na ścieżkach rowerowych.
–Czyli reklama przynosząca
miastudochodymożestaćwdrodze rowerowej i nie powoduje
żadnego zagrożenia, a zdrowe
i dorodne drzewo przy podobnej
ingerencji wścieżkę musi zostać
wycięte? – pyta pani Ewa.

Michał Pyclik z biura prasowegoZIKiTzapewnia,żeurzędnicyniesązwolennikamiwycinania drzew przy inwestycjach.
Pracownicy w zakresie swoich
obowiązków mają sprawdzanie
projektów dostarczanych przez
projektantówpodkątemograniczenia wycinki drzew. Jednak
w przypadku przedłużenia ciągupieszo-rowerowegowkierunku północnym: wzdłuż ul. Wielickiej,nawysokościUrzęduMiasta i cmentarza Podgórskiego,
inny przebieg ciągu – omijający
drzewa–niejestmożliwy,zuwaginastrukturęwłasnościterenu
oraz różnicę wysokości.
Anna Agaciak
anna.agaciak@dziennik.krakow.pl
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Zeskanuj kod QR i czytaj codziennie
informacje z Twojej dzielnicy na stronie
internetowej „Dziennika Polskiego”

PODGÓRZE
O sprawach dzielnicy piszą:
PAULINA SZYMCZEWSKA,
tel. 12 61 99 306, i ARKADIUSZ
MACIEJOWSKI, tel. 12 61 99 138

Remont torów przy placu Bohaterów Getta ruszył dopiero
wczoraj, a już zdążył dać się we
znaki kierowcom i pasażerom.
– W godzinach szczytu można
tu utknąć na dobre – opowiada
kierowca Marcin Mecler.
Na ulicy Na Zjeździe prace idą
pełną parą. Wokół huk i pył. Piesipowoliprzemieszczająsięwydzielonymi strefami. – Trudno
przejść, ale mamy wakacje, czas
remontów. Trzeba się przyzwyczaić – mówi Alina Adamczyk,
czekającanatramwajnazastępczym przystanku. Mniej wyrozumiali są kierowcy, dla których
remont oznacza przede wszystkim objazdy i korki.
Ze względu na remont z ruchu całkowicie wyłączono most
Powstańców Śląskich oraz ulicę
Na Zjeździe. Aby dotrzeć do ulicy Limanowskiego, kierowcy
muszą korzystać z objazdów
przezulicePodgórską,Legionów
PiłsudskiegoimostPiłsudskiego.
Jak zgodnie przyznają, w ciągu
dnia ruch jest nieco spowolniony, ale płynny, jednak w godzinach szczytu w korku można
tkwić nawet 45 minut.
– Tu Armagedon jest nawet
bezremontu,więcłatwosobiewy-

Katarzyna Krasoń

ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI
A „Graffiti w przestrzeni publicznej Dzielnicy IX” – pod takim
hasłem Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki zorgani-

W krakowskim zoo z ukrycia
wyszły małe jaguarki
Zwierzyniec
Krakowskie jaguary – cętkowana samica Bila i czarny samiec
Moki – tego lata po raz kolejny
zostały rodzicami.
Na świat przyszły dwie samiczki. Pierwszy miesiąc życia spędziły u boku matki, w specjalnie przygotowanym dla nich
kotniku. Gdy maluchy podrosły, odważyły się na pierwsze

spacery po wybiegu. Matka
wyprowadzała je na zewnątrz
najczęściej rano i wieczorem.
Młode samiczki mają różne
charaktery: jedna jest bardzo
śmiała i chętnie pokazuje pazurki, a druga – spokojna i trochę płochliwa.
Ojciec młodych Moki pochodzi z węgierskiego ogrodu
w Sosto, a jego towarzyszka Bila – z Opola.

zowała konkurs skierowany
do artystów street-artu – osób
uprawiających technikę muralu
i mających co najmniej 16 lat.
Tematyka konkursu to „Kultura
– rekreacja”. Zgłoszenia można
nadsyłać do 1 września – do siedziby RD IX (ul. Żywiecka 13) lub
pocztą elektroniczną na adres
dzielnica9@um.krakow.pl. Więcej informacji i regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.dzielnica9.krakow.pl.

(AG)

(PSZ)

FOT. ANNA KACZMARZ

Podgórze

O sprawach dzielnicy piszą:
MAŁGORZATA STUCH,
tel. 12 68 88 245, i MARCIN
WARSZAWSKI, tel. 12 61 99 207

Maluchy najłatwiej zobaczyć rano i wieczorem

Remont torowiska
z objazdami i korkami
obrazić, co dzieje się z utrudnieniami o 9 rano – mówi kierowca
Jakub Michalec. Marcin Mecler
dodaje, że mimo licznych utrudnień kierowcy nie mogą narzekać na oznakowanie: – Wszystko jest bardzo czytelne, wiadomo,gdziejechać.Szkodatylko,że
trzeba długo stać w korku.
Utrudnienia dotykają jednak
nie tylko kierowców. Objazdami
kursują też tramwaje. By z Bieżanowa i Kurdwanowa dotrzeć
docentrum,pasażerowiemuszą
przygotować się na przejazd
dłuższą trasą koło Korony oraz
przez Krakowską i Dietla. – Te
objazdy są tak długie, że do pracy szybciej doszłam pieszo. Zamiast dwóch przystanków musiałabym jechać osiem – denerwuje się sprzedawczyni z warzywniakaprzyLimanowskiego.
Remont torowiska na ulicy
Na Zjeździe ma się zakończyć
10 października. Większość pytanych przez nas pieszych i kierowców przyznaje, że modernizacja to konieczność. – Nie powiem już złego słowa na ten remont, tylko niech skończy się
w terminie–mówiJakubMichalec. – Remont jak remont, zawsze są utrudnienia, ale zrobić go
trzeba–dodajemieszkankaPodgórza Barbara Janowiec.

NOWA HUTA

Inwestorzy chcą rozbudować pawilon Biedronki

W Mistrzejowicach nie
chcą nowego wieżowca
Inwestycje
Powstały aż dwa plany dotyczące rozbudowy budynku
przy skrzyżowaniu ulic Bohomolca i Kniaźnina, w którym
mieści się sklep Biedronka.
Pawilon miałby zostać rozbudowany do wysokości kilku
pięter. Mieściłyby się w nim
mieszkania, a na parterze oraz
części pierwszego piętra – firmy usługowe. W planach jest
również garaż podziemny oraz
miejsca postojowe.
Mieszkańcom os. Oświecenia ten plan rozbudowy się nie
podoba. Nie popierają go także

radni Dzielnicy XV Mistrzejowice, którzy zaopiniowali inwestycję negatywnie. – Mamy
dość dzikiej zabudowy osiedla Oświecenia. Budowa następnego 10-piętrowego budynku na tym osiedlu po raz kolejny przyczyni się do znaczącego pogorszenia standardu
życia mieszkańców. Nie mamy zamiaru się na to godzić –
podkreśla Piotr Serafin, przewodniczący Rady Dzielnicy
XV Mistrzejowice.
Radni „piętnastki” zapowiadają, że dzielnica zrobi wszystko, by nie dopuścić do niechcianej rozbudowy.
Małgorzata Stuch

DĘBNIKI
A Bezimienna dotąd przecznica
łącząca ulicę Karola Bunscha
z ulicą Mochnaniec zyskała imię
Jana Kantego Federowicza. Tak
zdecydowała Rada Miasta Krakowa. Jan Kanty Fedorowicz
(1858–1924) był kupcem, działaczem samorządowym, prezydentem Krakowa (od 1918 roku
do śmierci), posłem na Sejm
Ustawodawczy w II RP. Studiował na Akademii Handlowej
w Pradze. Przyczynił się do powołania Szkoły Handlowej
w Krakowie. Z wnioskiem o nazwanie jednej z ulic jego imieniem wystąpiła grupa radnych
poprzedniej kadencji.
(MM)

TYNIEC
A Tyniecki Klub Kultury przy
ul. Dziewiarzy 7 zaprasza dzieci
do udziału w Akcji Lato pod hasłem „Różne oblicza Podgórza”.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach
10–15 (do 28 sierpnia). W programie m.in.: wycieczki (poznawanie historii i legend), gry i zabawy terenowe oraz historyczne,
wyjścia do muzeów połączone
z zajęciami edukacyjnymi turniej wiedzy o Podgórzu, plenery
malarskie, otwarte zajęcia plastyczne, muzyczne i sportoworekreacyjne. Więcej informacji:
tel. 12 267-51-24.
(PSZ)

OSIEDLE ZŁOTEGO WIEKU
A Radni Mistrzejowic zgodzili
się z inicjatywą działającej
przy Dzielnicy XV Mistrzejowice
młodzieżowej rady w sprawie
nadania bezimiennej ulicy
na osiedlu Złotego Wieku, w rejonie bloków nr 38–49, imienia
Biskupa Jana Dantyszka. Inicjatywa ta została skonsultowana
z nauczycielami historii Gimnazjum nr 37 oraz pracownikiem
naukowym Katedry Dydaktyki
Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Swoją
zgodę wyraził również zarządca
terenu – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”. Biskup
Jan Dantyszek był wybitną postacią na dworze króla Zygmunta I Starego w okresie Złotego
Wieku Kultury Polskiej.
(MST)

MISTRZEJOWICE
A Do listy rankingowej remontów dróg, chodników i oświetlenia na ten rok radni Dzielnicy XV
Mistrzejowice dopisali : remont
chodników pomiędzy osiedlami
Złotego Wieku a Bohaterów
Września oraz remont pobocza
ulicy Powstańców.
(MST)

CZYŻYNY
A W najbliższy weekend w centrum handlowym Czyżyny (Medweckiego 2) odbywać się będzie

FOT. JAROSŁAW PRUSS

kie było tu kiedyś życie. – Oboje podkreślali, że nie było łatwo:
ciągła praca, w dzieciństwie pomaganie rodzicom w każdej domowej czynności – relacjonuje
Szymon Kwapiński.
Nowości dowiedział się podczas swoich wywiadów nawet
bronowiczanin z dziada pradziada i członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bronowic
– Piotr Szmigielski. Usłyszał
na przykład opowieści o murowanej ławie, gdzie dostawało
się kije za nieodrobioną pańszczyznę.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

PLAKAT KONKURSU

cznym archiwistą Szymonem Kwapińskim

TPB dołączyło do projektu
Bronowickiego Archiwum Społecznego, m.in. podpowiadało,
z kim można by przeprowadzić
ciekawe rozmowy. Wśród tych
osób nie zabraknie – oczywiście – np. Marii Rydlowej, opiekunki „Rydlówki” – Muzeum
Młodej Polski.
– Od połowy lat 90. TPB
w „Zeszytach Bronowickich”
drukuje wspomnienia i zdjęcia
mieszkańców. Nowe przedsięwzięcie jest bardzo dobrym uzupełnieniem naszej dotychczasowej pracy i wkroczeniem w przestrzeń internetu – podkreśla
Piotr Szmigielski.
Bronowickie Archiwum Społeczne pomoże zachować pamięć o historii Bronowic Małych, popularyzować ją. Ma również budować bardziej złożony
obraz Bronowic, wychodzić poza powszechne skojarzenie
z Młodą Polską.
Młodzi społeczni archiwiści
zbierają teraz relacje dotyczące życia codziennego w dawnych Bronowicach Małych. Zapytają o nie w sumie 20 osób.
Fragmenty nagrań, zeskanowane zdjęcia i dokumenty znajdziemy na stronie internetowej
archiwumbronowickie.pl pod
koniec września, kiedy planowana jest jej uroczysta inauguracja. Strona ma potem dalej żyć
i być wzbogacana o kolejne materiały, pod opieką młodych wolontariuszy.

FOT. DOROTA MASZCZYK

FOT. ANNA KACZMARZ

POLUB NAS NA FACEBOOKU
WWW.FACEBOOK.COM/DZIENNIKPOLSKI

ogólnopolska kampania społeczna „Jabłko – Owoc NIEzakazany”. Klienci odwiedzający
centrum będą częstowani najlepszymi, polskimi jabłkami.
(MST)

CZYŻYNY
A Krakowskie Muzeum Lotnictwa Polskiego zaprasza
do udziału w grze terenowej
„Sekrety CK Twierdzy Kraków”,
przygotowanej w ramach projektu „Skrzydła Wielkiej Wojny
– Małopolska 1914–2014”. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo
(katarzyna.zielinska@muzeumlotnictwa.pl) do 4 września (liczba miejsc jest ograniczona).
Gra rozpocznie się 6 września
o godzinie 10.
(WARS)

