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Bronowice
Małe: lokalne
archiwum
pełne zdjęć
i wspomnień

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

ŚRÓDMIEŚCIE

KROWODRZA

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

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

STARE MIASTO
A Na ul. Gołębiej w związku
z pracami polegającymi na podłączaniu kamienic do sieci ciepłowniczej została rozkopana
jezdnia. Po zakończeniu robót
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PRĄDNIK BIAŁY
A Jutro (23 września ) o godz. 18
w Zajeździe Kościuszkowskim
przy ul. Białoprądnickiej 3 jest
zaplanowana sesja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Radni m.in.
wydadzą opinie do wniosków
o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji przy ul.
Pękowickiej i ul. Gryczanej.

Inicjatywa.Do głosu doszli seniorzy.
Niektórych trochę peszył dyktafon, ale teraz
ich opowieści przenoszą nas w przeszłość.

W „Rydlówce” zaprezentowana została strona społecznego archiwum, które jest

dotychczasowa asfaltowa nawierzchnia zostanie zastąpiona
kostką granitową. Asfalt ma docelowo zniknąć ze wszystkich
ulic w ścisłym centrum, w tym
z ulicy Wiślnej, św. Anny, Jagiellońskiej i Sławkowskiej. Na tych
ulicach kostka ma zostać położona przy okazji inwestycji związanych z siecią ciepłowniczą.
Na razie jednak nie zapowiada
się, aby tak się stało w najbliższym czasie.
(TYM)

GRZEGÓRZKI
A Na terenie Grzegórzek przybędzie ławek. Wszystko dzięki
temu, że w budżecie tej dzielnicy pozostała kwota 3,7 tys. zł,
zarezerwowana wcześniej
na komunikację samorządu
z mieszkańcami. Radni z „dwójki” postanowili więc przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze
na montaż nowych ławek na terenie Dzielnicy II.

(AM)

malgorzata.mrowiec@dziennik.krakow.pl

Osiemnaście relacji świadków
historii–najstarszychmieszkańców Bronowic Małych (po 65. roku życia) trafiło do cyfrowego
Bronowickiego Archiwum Społecznego. Opowiedzieli o swoim
dzieciństwie. Udostępnili też
w sumie ok. 150 fotografii oraz
archiwalnych dokumentów osobistych. W sobotę uroczyście
uruchomiona została internetowa strona archiwum, na której wszystko to znajdziemy.

–Wzruszyłem się. Znalazłem
sięwtymarchiwumiznówpolatach zaistniałem – mówił nam
poprezentacji w „Rydlówce” 72letni bronowianin Jerzy Ciempka.Jestjednymzseniorów,których opowieści nagrali młodzi
archiwiści społeczni, zaangażowani w to przedsięwzięcie. Nie
trzeba go było specjalnie namawiać na nagranie. – Przeciwnie.
Cieszę się, że mogłem się podzielić z kimś wspomnieniami i wiadomościami – przecież nie będę
ich marynował! – kwituje Jerzy
Ciempka.

Jak przede wszystkim zapamiętał to miejsce z czasów dzieciństwa? – Dziś Bronowice są
zabudowane i nie mają tego
smaku. Wtedy były tu szczere
pola, w Rudawie łowiło się rybki, a po zamarzniętej Młynówce zimą jeździliśmy na łyżwach
z drewna, sznurkiem przywiązywanych do butów – wspomina Jerzy Ciempka. Jego wnukowie dotąd niezbyt interesowali się historią Bronowic Małych. Teraz zamierza im
podsunąć adres strony archiwum – a nuż zajrzą?

Docelowy adres to: archi
wumbronowickie.pl, ale chwilowo (trwają ostatnie techniczne poprawki) strona dostępna
jest pod roboczym adresem
new.archiwumbronowickie.pl.
Można posłuchać wspomnień o życiu codziennym wdawnych Bronowicach, obejrzeć cyfrowe zdjęcia i dokumenty, jak
też zapoznać się z mapą, która
proponuje spacer śladami pamięci 70-, 80- i 90-latków. Są tam
zaznaczone np. stawy, których
dziśjużniema,ochronka(przedszkole), doktórego chodzili albo

(MM)

KROWODRZA
A Od dzis zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy
czterech linii kursujących
w Krowodrzy. Autobusy 102
pierwszy kurs z Zakamycza
w soboty i święta wykonają
o godz. 5, a nie jak wcześniej
o godz. 5.04. Autobusy linii 134

FOT. ADAM WOJNAR

(TYM)

PRĄDNIK CZERWONY
A Młodzieżowy Dom Kultury
przy al. 29 Listopada zaprasza
na autokarową wycieczkę
do Krynicy-Zdroju. Mogą w niej
wziąć udział dzieci w wieku od 7
do 12 lat. Wycieczka odbędzie
się w sobotę 4 października.
W programie: zwiedzanie Muzeum Zabawek, Muzeum Nikifora,
gry i zabawy sportowe na Górze
Parkowej, degustacja wód mineralnych w pijalni, koncert Orkiestry Zdrojowej. Planowany
wyjazd o godz. 7.15, powrót
o godz. 19.30. Koszt 65 zł obejmuje przejazd autokarem, wstępy do muzeów, ciepły poczęstunek, ubezpieczenie, opiekę instruktorów z MDK. Wycieczka
rozpoczyna zdobywanie tytułu
„Wszędobylskiego”. Zgłoszenia
wraz z wpłatami przyjmowane
są w sekretariacie – tylko do 26
września.

Małgorzata Mrowiec

BRONOWICE
A W siedzibie Rady Dzielnicy VI
(ul. Zarzecze 124 a) 6 października w godz. 14–17 odbędzie się dyżur prawnika organizowany we
współpracy z Fundacją
„COGNOSCO”. Mieszkańcy,
którzą chcą skorzystać z bezpłatnych porad, mogą wcześniej
rejestrować się pod numerem
tel. 791-90-44-20 lub bezpośrednio w siedzibie rady. Kolejne dyżury są zaplanowane 3 listopada i 1 grudnia. Więcej informacji na stronie
www.cognosco.pl.

będą kursować przez cały tydzień z częstotliwością 30 minut. Autobusy 152 pierwszy kurs
z Olszanicy w dni powszednie
rozpoczną o godz. 5.28, zostaną
też wyrównane odstępy pomiędzy poszczególnymi odjazdami
w weekendy. Linia 352 zostaje
zawieszona do przyszłego sezonu wakacyjnego.
(MST)

KROWODRZA
A Radni Dzielnicy V Krowodrza
upominają się o rowerzystów.
Właśnie podjęli uchwałę, w której wnioskują o przedłużenie
kontrapasa dla rowerów w ciągu ulicy Racławickiej na odcinku
od skrzyżowania z parkiem Młynówka Królewska do ulicy Kazimierza Wielkiego. (MM)

Pojemniki na śmieci będą z kodem
kreskowym. Już w październiku

Zwierzyniec:
Lajkoniki dla
zasłużonych

Odpady

Nagrody

Krakowskie MPO rozpocznie
w październiku operację znakowania pojemników na śmieci.
Każdy z nich zostanie opatrzony etykietą z kodem kreskowym. W pierwszej kolejności
akcja zostanie przeprowadzona w dzielnicach VIII Dębniki,
IX Łagiewniki i X Swoszowice.

TeresaZalewińska-CieślikiTeresaPłoszajzostałyuhonorowane
statuetkamiwkształcieLajkonikazadziałalnośćizasługidla
DzielnicyVIIZwierzyniec.WręczeniestatuetekodbyłosięwczorajpodczasŚwiętaDzielnicy.

– Akcja znakowania pojemników wynika z konieczności
ich pełnej identyfikacji w systemie gospodarowania odpadami – wyjaśnia Krystyna
Paluchowska, rzeczniczka
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania.
Jak tłumaczy, zarówno
liczba, jak i struktura pojemników na nieruchomościach
jest zmienna i wynika z bieżących potrzeb danego właściciela. Przy inwentaryzacji
dane o typie pojemnika,
jego zdjęcie oraz lokalizacja
zostaną wprowadzone do specjalnej bazy i naniesione
na mapę.
Przypomnijmy, obecnie
w Krakowie obowiązuje system, w którym mieszkańcy
domów jednorodzinnych zwykłe śmieci wrzucają do niebieskich pojemników, a odpady
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(SN)

Tak będą oznaczone pojemniki na śmieci

Do mieszkańców
trafiają już
pierwsze ulotki
z informacją
o znakowaniu
pojemników
segregowane gromadzą w żółtych workach. Z kolei w zabudowie wielorodzinnej są pojemniki niebieskie i żółte,
a oprócz tego wprowadzony
został jeszcze pojemnik zielony na szkło.
Znakowanie rozpocznie
się w październiku i potrwa

miesiąc. Przeprowadzi je firma Elte, która realizowała
już podobną akcję w innych
polskich miastach. Każdy pojemnik zostanie opatrzony foliową etykietą z kodem kreskowym i napisem „MPO”.
– Pojemniki będą znakowane nalepkami w dniach
odbiorów odpadów, po zakończeniu pracy brygady wywozowej – mówi Krystyna Paluchowska.
Dodaje, że do mieszkańców trafiają już pierwsze ulotki z informacją o znakowaniu
pojemników.
Paulina Szymczewska
paulina.szymczewska@dziennik.krakow.pl

Dzielnica VII przyznała te wyróżnienia poraz jedenasty. Teresa Zalewińska-Cieślik, dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji z al. Modrzewiowej, została uhonorowana za działalność, dzięki której dzielnica jest
rozpoznawalna jako miejsce
o wysokim standardzie życia.
– Promuje Zwierzyniec jako
miejsce eksluzywne. Stara się
też o nowe przedsięwzięcie dla
mieszkańców: siłownię rehabilitacyjną na terenach przy szpitalu – mówi przewodniczący
„siódemki” Szczęsny Filipiak.
TeresaPłoszaj,dyrektorBursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, Lajkonika dostała za
wrażliwość na potrzeby seniorów (na terenie bursy działa największy w dzielnicy klub seniora)izapopularyzowaniewiedzy
o Zwierzyńcu wśród kolejnych
pokoleń swoich podopiecznych
– mieszkańców bursy.
(MM)

plac targowy, gdzie gospodynie
sprzedawały warzywa, owoce,
jaja i mleko.
– Przyjemnie jest słuchać,
jak starsze osoby opowiadają
o swoim dzieciństwie i młodości w Bronowicach. Te ich opowieści są pełne zieleni, łąk, stawów... Aż czuć zapach kwiatów
i zapach wsi – komentuje 27letni Paweł Pałka, jeden ze społecznych archiwistów, który
w wakacje, uzbrojony w dyktafon, odwiedził dwie seniorki ze
swojej rodziny. Wywiadów
udzielały z tremą, ale było też

widać, że są szczęśliwe, mogąc
wyjąć stare zdjęcia, opowiedzieć o tych swoich skarbach.
– Teraz ci seniorzy zostają
na zawsze przeniesieni do historii, swoimi opowieściami
tworzą wizerunek dawnych
Bronowic Małych – mówi społeczny archiwista.
Archiwum ma pomóc na nowo odkryć Bronowice Małe
– dawną podkrakowską wieś,
włączoną do Krakowa w 1941
roku. Dotychczas były kojarzone niemal wyłącznie z Młodą
Polską. Zdaniem pomysłodawczyni i koordynatorki projektu Bronowickie Archiwum Społeczne, Natalii Martini, warto,
aby obraz Bronowic był bardziej złożony.
Wygląda na to, że BAS ledwie się pojawiło, a już zaktywizowałobronowian,pobudziłozainteresowanie przeszłością.
– Z prezentacji strony wychodzę
z teczką ze wspomnieniami 63letniej mieszkanki ul. Bronowickiej – pokazywała nam Barbara Miszczyk, szefowa Towarzystwa Przyjaciół Bronowic,
które realizowało projekt BAS.
Z kolei do Natalii Martini zgłosił
się m.in. właściciel bogatej kolekcji dawnych przedmiotów
zBronowic – zostaną sfotografowane i powiększą kolekcję archiwum. Ma ono żyć i się rozrastać – każdy, kto chciałby się
dotegoprzyczynićproszonyjest
okontakt(nastroniearchiwum).

wia się 40–50 osób i w ciągu godziny zasoby darów topnieją.
– Każdy bierze, co i ile chce.
Ma do tego prawo. Przecież
po to ludzie tutaj przynoszą te
rzeczy, żeby służyły komuś innemu – uważa pani Basia, która dyżuruje w kościelnych podziemiach. –Wszystko się przydaje – mówi pani Halina, druga
z dyżurujących.– Największe
powodzenie ma męska bielizna,
skarpetki, buty, ręczniki
i pampersy. Tego zawsze brakuje, ale jakoś potrafią się podzielić. Są bardzo zgodni.
– Cieszymy się, gdy ludzie
do nas przychodzą. To są nasze aniołki – dodaje pani Barbara. – Potrzebują serca i pomocy. I jeszcze tego, żeby z nimi porozmawiać, pożartować.
Uwielbiam tę pracę!
Wszyscy pracują tu społecznie. Przyjmują dary od wtorku do piątku w godz. 17–18,
a w poniedziałki od 16 do 18.
Idea funkcjonowania charytatywnego punktu sprawdza się
w praktyce od wielu lat – można tylko marzyć, żeby takie
miejsce „dla aniołów” znalazło
się w każdej parafii.

Dębniki
W piwnicy kościoła św. Stanisława Kostki funkcjonuje swoisty „punkt przeładunkowy”.
Jedni przynoszą tam rzeczy,
których mają w nadmiarze, inni
je stamtąd zabierają.
Naregałachistołachmożnaznaleźćniemalwszystko:słoikizkonfiturami, sztućce, talerze, sprzęt
AGD, radia, książki, zabawki,
a nawet... nocniki. Obok – sterty
odzieży,pościel,firanki,dywany.
Niematylkomebli,botrudnobyłobyjemagazynować,alecharytatywny punkt może pośredniczyć w ich przekazywaniu.
Przezcałytydzień daryprzynoszą ci, którzy znają to miejsce
przy ul. Konfederackiej – raz
w tygodniu, w środy między
godz.16a17,zjawiająsiępotrzebujący, by zabrać to, co im się
przyda. Nie ma żadnych ograniczeńaniformalności.Jedynywymóg: muszą być trzeźwi.
Niektórzy, zwykle bezdomni, przychodzą co tydzień, by
przebrać się wczystą odzież, ale
nie brakuje też innych, choćby
mammałychdzieci,szukających
dla nich ubrań czy zabawek.
Zwykle w dzień „odbioru” zja-

Barbara Rotter-Stankiewicz
brotter@dziennik.krakow.pl

Nowohuckie Centrum Kultury rozpoczyna
nowy sezon. Oferuje wiele ciekawych zajęć
Nowa Huta

FOT.ARCHIWUM NCK

Dzisiaj w NCK (al. Jana Pawła II
232) rozpoczynają się zajęcia
studia piosenki. Propozycja jest
skierowana do pasjonatów
śpiewania – wszystkich, którzy
chcą rozpocząć nową przygodę, sprawdzić swoje umiejętności wokalne i sceniczne, marzą o zaistnieniu na scenie...
Na zajęcia studia piosenki może zdecydować się każdy chętny – niezależnie od wieku
i umiejętności. – Każdy znajdzie u nas coś dla siebie – mówi Magda Gajoch z NCK.
– Można wymienić kilkadziesiąt powodów, dla których warto nas codziennie
odwiedzać. Prowadzimy bardzo wiele zajęć dla dzieci i dorosłych – dodaje.
W swojej ofercie NCK ma
zajęcia taneczne, muzyczne,
plastyczne, teatralne, sportowe i rekreacyjne, kursy językowe i zespoły artystyczne.
Z roku na rok oferta NCK powiększa się tak, by jak najbardziej odpowiadała potrzebom
wszystkich, którzy chcą twórczo wykorzystać swój wolny
czas. W tym sezonie jest wiele nowości. Ciekawe są zwłaszcza te adresowane do naj-

Dla dziewczynek NCK przygotował m.in. zajęcia baletowe

młodszych. Niebanalną propozycją jest na pewno
Nowohucki Uniwersytet Dzieci – czyli wyprawa w świat
nauki wraz z wykładowcami
krakowskich uczelni w roli
przewodników.
Mali studenci poznają zagadki fizyki, chemii, biologii
i geologii, a wszystko to podane w atrakcyjnej formie, dostosowanej do dziecięcej percepcji. Zajęcia będą prowadzone
metodami opartymi na doświadczeniach, stymulujących

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Anioły przychodzą
do podziemi kościoła

samodzielne wyciąganie wniosków z zaobserwowanych doświadczeń, przy jednoczesnym
założeniu, że najlepszą metodą
nauki jest zabawa.
Nowością sąWarsztaty Robotów – nauka samodzielnego konstruowania i programowania robotów poprzez zabawę klockami LEGO. Praca będzie prowadzona w małych
zespołach, aby stworzyć atmosferę sprzyjającą nabywaniu
nowych umiejętności z zakresu współczesnych technologii,

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

PODGÓRZE

NOWA HUTA

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

O sprawach dzielnicy piszą:
MAŁGORZATA STUCH,
tel. 12 68 88 245, i REMIGIUSZ PÓŁTORAK, tel. 12 61 99 243

ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI
A Jutro o godz. 17 odbędzie się
kolejne spotkanie z cyklu „Dziewiątka zaprasza”. Tym razem
w siedzibie Rady Dzielnicy IX

FOT. ARCHIWUM
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pierwszą taką inicjatywą w Krakowie
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przy ul. Żywieckiej 13 gościć będzie Jerzy Faliszek. Z okazji
75. rocznicy wybuchu II wojny
światowej usłyszymy ilustrowanąslajdamiopowieśćo„PrzygodachWalentegoPompki”–pierwszym polskim, humorystycznym
(!) wojennym komiksie M. Walentynowicza i R. Kiersnowskiego,
powstałym w latach 1941–1943
w Kanadzie i Wielkiej Brytanii.
Komiks został wydany w Polsce
jedyny raz w latach 1957–1958,
ale go ocenzurowano. Jerzy Faliszek dotarł do oryginału i pokaże, jak działała w PRL-u cenzura polityczno-obyczajowa.
(PSZ)

MISTRZEJOWICE
A Na najbliższej sesji Rady
Dzielnicy XV Mistrzejowice ( 25
września) radni mają zamiar
podjąć uchwałę z wnioskiem
do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o wprowadzenie na linii 52 (os. Piastów
-Czerwone Maki) tramwajów niskopodłogowych. Jest to najdłuższa linia tramwajowa
w mieście, z której według wyliczeń korzysta dziennie ok. 60
tys. osób. Zdaniem radnych takie natężenie pasażerów skutkuje tym, że tramwajami 52 jeździ o wiele większa liczba pasażerów starszych i niepełnosprawnych niż tramwajami
innych linii.
(MST)

OSIEDLE PIASTÓW
A Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje,
że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci
wodociągowej we wtorek (23
września) wystąpią przerwy w dostawie wody dla os. Piastów. Wody nie będzie w godzinach 8–14.
(MST

BIEŃCZYCE
A Dzielnica XVI Bieńczyce zostanie objęta monitoringiem wizyjnym. Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu ogłosił
przetarg na opracowanie pro-

ale też zmusi do poszukiwania
nowych rozwiązań. – Tu chodzi głównie o pobudzenie kreatywności i umiejętności logicznego myślenia – podkreśla Magda Gajoch.
Dla starszych dzieci, które
od zabawy wolą naukę, został
przygotowany „Trening szybkiego i efektywnego uczenia
się”. Będą to interaktywne zajęcia, które ułatwią osiąganie
sukcesów w szkole i poza nią.
Celem treningu będzie głównie nauczenie zdolności zapamiętywania i umiejętności
koncentracji.
Dla młodszych dzieci Krakowski Teatr Tańca przygotował Mały Teatr Ruchu, czyli innowacyjnyi edukacyjnyprojekt,
który obejmuje m.in. rozwijanie
umiejętności tanecznych związanych z ciałem i szeroko pojętym ruchem.
A na dzieci lubiące ruch
czeka Bokwa Kids – dynamiczne i żywiołowe zajęcia z muzyką afrykańską, latino, house
w połączeniu z elementami
boxingu i tańcem afrykańskim.
Pełny wykaz zajęć można znaleźć na www.nck.krakow.pl. Informacje: tel. 12 644 02 66. Zapisy trwają.

ULICA BARSKA
A FirmaSkanskawygrałaprzetargnaremontBarskiej(z chodnikami)naodcinkuod ul.MadalińskiegodoKonopnickiej.Wzakres
robótwchodzim.in.:frezowanie
nawierzchniasfaltowej,wymiana
uszkodzonejpodbudowy,regulacjastudniizaworów.Kosztrobót
toponad1mlnzłbrutto.

PODGÓRZE
A DomKultury„Podgórze”(Sokolska13)zapraszawśrodęo godz.18
nawykładWłodzimierzaMusiała
pt.„FenomendziedzictwakulturowegoIndii”.Wstępwolny.

KRZESŁAWICE
A W MDK Fort 49 (os. Na Stoku)
prezentowana jest wystawa
prac austriackiego grafika i pejzażysty Luigi Kasimira „Wojenna teka Galicja 1915”. Autor był
był jednym z najbardziej znanych grafików austriackich.

Małgorzata Stuch
malgorzata.stuch@dziennik.krakow.pl

(PSZ)

(MST)

FOT.PAWEŁ RELIKOWSKI

POLUB NAS NA FACEBOOKU
WWW.FACEBOOK.COM/DZIENNIKPOLSKI

(MST)

ULICA PÓŁŁANKI
A Dziśrozpoczynasiędrugietap
remontuulicyPółłanki.ZamkniętybędzieodcinekodTaborowej
doAgatowej.Dojazddoosiedla
Złocieńbędziemożliwywyłącznie
odstronyRybitw.Jakinformuje
ZIKiT,przewidywanyczascałkowitegozamknięciadrogitosiedemdni,aleuzależnionyjeston
odwarunkówpogodowych.Dalszeprace(np.związanezukładaniemwarstwyścieralnejjezdni)
wykonywanebędąjużpodopuszczeniuruchusamochodowego.
(PSZ)

jektu oraz budowę monitoringu
wizyjnego na terenie tej dzielnicy. Zakres prac obejmie budowę
kanalizacji teletechnicznej
i układanie kabla światłowodowego dla monitoringu. Zakres
prac nie dotyczy montażu kamer, urządzeń aktywnych i konfiguracji sieci komunikacyjnej.
Prace powinny zostać wykonane do 11 listopada.
(MST)

