
Zbliża się coroczne święto największej dzielnicy Krakowa – Podgórza. Podgórska Jesień Kul-
turalna to jedna z większych imprez na stałe wpisana w kulturalny pejzaż Krakowa. Świętują 
nie tylko mieszkańcy Podgórza, ale całe rzesze krakowian. Dla nich organizatorzy – Porozu-
mienie Dzielnic „PODGÓRZE RAZEM” oraz Dom 
Kultury „Podgórze” – przygotowali różnorodne 
atrakcje z dziedzin muzyki, literatury, filmu, sztuk 
plastycznych, oraz tańca. Kulminacyjnym punk-
tem Podgórskiej Jesieni Kulturalnej jest co roku 
„Powitanie Jesieni” – gromadzący kilkutysięczną 
widownię koncert plenerowy kończący się poka-
zem ogni sztucznych. Ponadto w każdej placówce 
podległej Domowi Kultury odbywać się będą im-
prezy: koncerty, spektakle, wystawy itp.
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Ofreta kulturalno-edukacyjna CSW Solvay i Klubu Kultury Iskierka na rok 2009/2010

W NUMERZE:

Podgórska Jesień Kulturalna 2009
18 – 20 września

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZ W RAMACH 
PODGÓRSKIEJ JESIENI KULTURALNEJ 2009 NA S. 7

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E
Podgórska Biblioteka Publiczna oraz Rada 
Dzielnicy IX zapraszają na spotkanie autorskie 

z BOGNĄ WERNICHOWSKĄ

KARDY I KOKARDY
Opowieść o trzech paniach Potockich

25 września 2009 r. (piątek) godz. 17.00
Filia nr 10 ul. Żywiecka 32

Wspólne zabawy i wycieczki. Echo wakacji w mieście
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Sekretariat Rady Dzielnicy IX 
Łagiewniki – Borek Fałęcki
ul. Żywiecka 13
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00

Dyżury członków Zarządu 
Dzielnicy IX w siedzibie Rady 
przy ul. Żywieckiej 13:

Przewodniczący 
ADAM MIGDAŁ
– czwartek w godz. 12.00-14.00

Z-ca Przewodniczącego 
MARIA SŁOBODZIAN
– wtorek w godz. 17.00-18.30

Członek Zarządu 
ANNA ŚWIERTA
– środa w godz. 16.00-17.30 

Zapraszamy na stronę internetową

www.dzielnica9.krakow.pl

Sprawozdanie z lipcowej sesji 
Rady Dzielnicy IX

25 sierpnia radni Dzielnicy IX ze-
brali się na 63. sesji rady. 

Pozytywnie zaopiniowano projekt 
wykonawczy przebudowy ul. Ruczaj 
na odcinku od ul. Turonia do rzeki 
Wilgi. Ze względu na duże koszty 
inwestycji zawnioskowano także 
o umieszczenie modernizacji tego 
fragmentu ulicy Turonia w Budżecie 
Miasta Krakowa na 2010, co pozwo-
liłoby na wykorzystanie środków fi-
nansowych, jakimi dysponuje Rada 
Dzielnicy IX na inne zadania. Obec-
nie ze środków Rady Dzielnicy IX 
opracowano dokumentację moderni-
zacji ulicy Ruczaj na odcinku od ul. 
Turonia do mostku na rzece Wilga.

Rada uchwaliła negatywną opinię 
w sprawie zbycia działki gminnej 
przy ul. Obozowej (działka nr 216/
11o pow. 921 m2, jako dopełnienie 
do działki nr 215 o pow. 3077 m2). W 
przyszłości Rada Dzielnicy rozważy 
możliwość budowy zieleńca wraz z 
ogródkiem jordanowskim i placem 
zabaw. Obecnie na terenie Polany 
Żywieckie postępuje bardzo inten-
sywna zabudowa mieszkaniowa nie 
uwzględniająca miejsc zieleni i pla-
ców zabaw. 

Pozytywnie rada zaopiniowała 
ustalenie warunków zabudowy dla 
budowy salonu i serwisu samocho-
dowego wraz z budynkiem biuro-
wym i parkingiem podziemnym oraz 
stacją trafo w rejonie ulic Sielskiej, 
Zakopiańskiej i Zawiłej. Zwrócono 

jednakże uwagę, iż budynek biuro-
wy nie powinien przewyższać są-
siednich budynków, a dla jego obsłu-
gi powinna być zapewniona odpo-
wiednia ilość miejsc parkingowych, 
gdyż ich brak może spowodować 
niekontrolowaną zajętość chodnika 
w ulicy Sielskiej.

Rada podjęła również uchwały 
przygotowane przez Komisję Ko-
munalną i Ochrony Środowiska 
dotyczące objęcia ochroną prawną 
starych drzew rosnących na terenie 
Dzielnicy IX. Zaopiniowano pozy-
tywnie uznanie za pomniki przyro-
dy: dębu szypułkowego rosnącego 
na przy ul. Jeleniogórskiej (działka nr 
1/84 obr 44 j.e. Podgórze) oraz czte-
rech dębów szypułkowych i jednej 
sosny pospolitej, rosnących na tere-
nie Hotelu Farmona przy ul. Jugo-
wickiej 10c (działka nr 40/17 obr 45 
j.e. Podgórze). 

Ponieważ zaistniała konieczność 
dofinansowania realizowanych 
obecnie zadań inwestycyjnych, radni 
przesunęli środki finansowe z zadań 
priorytetowychoraz z zadania po-
wierzonego pn. Modernizacja ul. Łu-
kasińskiego (kwota 70 000 zł).

Skorygowano także listę rankingo-
wą zadań powierzonych na 2009 rok 
w zakresie „Remonty dróg i chodni-
ków wraz z oświetleniem – kwota: 
940 000 zł” w punkcie „Zadania do 
realizacji w ramach remontu dróg i 
chodników – kwota: 920 000 zł.

Na wniosek Rady Dzielnicy IX strażacy usunęli niebezpieczne stare i kru-
che konary drzew w Parku Solvay.

Pilna interwencja
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Bezpłatne badania USG 
dla niemowląt

Wrzesień w Centrum 
Aktywizacji Rodziców

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty asertywnej komuni-
kacji. Są jeszcze wolne miejsca!

WARSZTATY ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI to 
zajęcia, dzięki którym nauczą się Państwo praktycznej, 
skutecznej i asertywnej komunikacji w rodzinie oraz w 
miejscu pracy. Poznają techniki autoprezentacji niezwy-
kle przydatne podczas poszukiwania nowej pracy. Do-
wiedzą się, jak formułować cele i wytyczać plany. Efek-
tem udziału w warsztatach będą: wzrost świadomości 
swoich mocnych stron, wzmocnienie samooceny, umie-
jętność panowania nad stresem, stawiania granic, za-
dbania o własne emocje, a także świadomość obszarów 
wymagających rozwoju oraz lepsze zarządzanie swoim 
czasem.

Wypowiedzi uczestniczek i uczestników wcześniej-
szej edycji:

– Dużo się na nim dowiedziałam o sobie, mam  odwagę sko-
rzystać z wyższego pułapu i ubiegać się o wymarzoną pracę. 

– Trening spełnił moje oczekiwania, ponieważ mogłam po-
ćwiczyć umiejętności, które już posiadałam oraz poszerzyć 
swoją wiedzę. Bardzo dobrze oceniam zaproponowane ćwicze-

nia. Nie bez znaczenia przy tym wszystkim jest postawa tre-
nerki: „zaraża” entuzjazmem.

– Nieoczekiwane usprawniłem zarządzanie czasem. Oczeki-
wanie poprawiłem asertywność i autoprezentację. 

– Nauczył metod ćwiczenia asertywności, pokazał techniki 
autoprezentacji, dał wiele materiałów do dalszych ćwiczeń.

– Dodał mi energii do dalszego działania.

Centrum Aktywizacji Rodziców to miejsce spotkań, 
rozwoju, zdobywania wiedzy oraz wymiany doświad-
czeń. W Centrum spotykamy się po to aby, popracować 
nad wzmocnieniem aktywności zawodowej Rodziców, 
którzy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi 
mają trudności w godzeniu życia zawodowego z rodzin-
nym.

DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH 
ZAPRASZAMY rodziców z Małopolski: 

– nieaktywnych zawodowo, 
– zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
– przebywających na urlopie macierzyńskim, tacie-

rzyńskim,  wychowawczym.
Podczas warsztatów zapewniamy opiekę nad dziećmi, 

catering oraz materiały szkoleniowe.

Więcej informacji, zapisy, formularz zgłoszeniowy:
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
Biuro projektu, ul. Kasprowicza 9a/3, 31-523 Kraków
tel./fax: 012 411 05 24, e-mail: centrum@plineu.org
www.centrumrodzicow.org

W czerwcu Kraków, jako jedyne miasto w Polsce, rozpo-
czął wdrażanie miejskiego programu profilaktyki dyspla-
zji stawów biodrowych u niemowląt.

Dysplazja, czyli inaczej niedorozwój stawów biodro-
wych, jest w populacji polskiej najczęstszą wrodzoną 
wadą narządu ruchu (dotyczy 4-6% niemowląt). Jej odpo-
wiednio wczesne zdiagnozowanie ma kluczowe znacze-
nie dla zdrowia.

Nierozpoznana dysplazja najczęściej powoduje przed-
wczesny rozwój zmian zwyrodnieniowych. Konsekwen-
cją jest konieczność wczesnego leczenia operacyjnego 
– endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Co warte pod-
kreślenia, niedorozwój bioder może nie dawać żadnych 
objawów w badaniu klinicznym. Dlatego najpewniejszą 
metodą diagnostyczną u niemowląt, rekomendowaną 
przez autorytety w dziedzinie ortopedii dziecięcej, jest ba-
danie USG bioder. 

Istnieje kilka metod badania USG bioder – ich skutecz-
ność jest porównywalna. W naszej części Europy obowią-
zującym standardem jest badanie metodą opracowaną w 
latach 80. XX w. przez austriackiego ortopedę prof. Rein-
harda Grafa.

W Polsce wykonywanie badań USG stawów biodro-
wych u niemowląt należy do Poradni Preluksacyjnych 
kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 
ramach świadczeń specjalistycznej ortopedycznej opieki 
ambulatoryjnej. Do tych poradni trafiają jednak głównie 
dzieci skierowane przez lekarzy pediatrów Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej z powodu nieprawidłowości w bada-
niu klinicznym.

Pamiętać należy jednak, iż badanie kliniczne cechuje się 
małą czułością z racji braku objawów klinicznych nawet u 
50% niemowląt z dysplazją, co oznacza, że te przypadki 
dysplazji mogą pozostać nierozpoznane, gdyż nie trafiają 
do Poradni Preluksacyjnych.

Aktualnie w Polsce nie istnieje program profilaktyki po-
pulacyjnej dysplazji stawów biodrowych w ramach Naro-
dowego Funduszu Zdrowia (badanie wszystkich urodzo-
nych dzieci).

Dzięki programowi Urzędu Miasta Krakowa „Profilak-
tyka następstw dysplazji stawów biodrowych” w okresie 
od 3 czerwca do 10 grudnia 2009 roku wykonywane będą 
badania wszystkich niemowląt w wieku od 4 tygodnia do 
4 miesiąca życia, zameldowanych na terenie Krakowa.

Program będzie obejmować ocenę kliniczną stawów bio-
drowych oraz USG. W przypadku stwierdzenia dysplazji 
(niedojrzałości) bioder dzieci będą kierowane do leczenia 
ortopedycznego w ramach NFZ. Ocena postępów leczenia 
i określenie czasu jego zakończenia będą dokonywane w 
II etapie, obejmującym ponowne badanie kliniczne oraz 
kontrolne badanie USG bioder.

Miejmy nadzieję, że jest to początek wieloletniego pro-
jektu, mającego na celu wprowadzenie USG bioder jako 
badania przesiewowego u wszystkich niemowląt. Wcze-
sne wykrycie dysplazji i podjęcie leczenia w olbrzymim 
odsetku przypadków kończy się pełnym sukcesem i uzy-
skaniem w wyniku terapii prawidłowo dojrzałych bioder.

Badania w ramach programu będą wykonywać:
– SCDZ Medicina przy ul. Barskiej 12 w Krakowie (tel. 

0728-933-860 lub 012 266 96 65). Wykonawcami progra-
mu będą tu specjaliści ortopedii dziecięcej, doświadczeni 
zarówno w leczeniu dysplazji stawów biodrowych, jak i 
jej wykrywaniu badaniem USG, na co dzień zatrudnieni 
na oddziale ortopedyczno-urazowym Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

– Jurajskie Centrum Medyczne przy ul. Wierzyńskiego 
9 w Krakowie (tel. 012 622 88 80).
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Muzyka, taniec, sztuki plastyczne, aerobik – 
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay oraz filia

PROPOZYCJE CSW SOLVAY

TANIEC NOWOCZESNY
W programie: technika funky, hip-hop, MTV dance.
Zajęcia raz w tygodniu od 2 do 4 godz. lekcyjnych w gru-

pach: początkujących (SP i gimnazjum), średnio zaawanso-
wanej oraz zaawansowanej; koszt 40-60zł/mc

ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI (grupy 4-6 i 6-8 lat)
W programie: podstawy tańca klasycznego, tańców 

narodowych, tańca towarzyskiego; ćwiczenia ogólno-
rozwojowe, gry i zabawy taneczno-ruchowe, rytmicz-
ne, sprawnościowe, kształtujące świadomość ciała i 
pamięć ruchową, interpretację muzyki, dbałość o pra-
widłową postawę.

Raz w tygodniu po 1 godz. lekcyjnej, koszt: 40zł/mc

ZAJĘCIA FITNESS – technika Pilatesa
Technika ta jest odpowiednia dla każdego, nieza-

leżnie od wieku czy stanu zaawansowania.Głównym 
przesłaniem ćwiczeń Pilatesa jest wzmocnienie świado-
mości własnego ciała. Jest to bardzo istotne w dzisiej-
szych czasach, kiedy ciągle się spieszymy, nie zwraca-
my uwagi na własną postawę, pracując tym samym na 
choroby kręgosłupa, zniekształcając swoją sylwetkę i 
nieprawidłowo oddychając, co w prosty sposób prowa-
dzi do pogorszenia jakości naszego życia.

2 razy w tygodniu po 60 minut, koszt: 50zł/mc

WARSZTATY PLASTYCZNE
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkol-

nym – celem tych zajęć jest rozwój wyobraźni, zręczno-
ści i umiejętności przekazu swojego widzenia świata. W 
programie: poznanie techniki malowania, materiałów i 
narzędzi; poznanie technik mieszanych – wycinanki, 
wydzieranki i in.; lepienie z plasteliny i gliny.

Zajęcia dla dzieci starszych (szkoła podstawowa) 
– celem zajęć jest rozwój techniki malowania i wyro-
bienie plastycznego widzenia świata wraz z rozwojem 
wyobraźni. W programie: poznanie problemów ma-
larskich  linia, plama, nauka o kolorze, kontrastach, 
fakturze, formie; poznanie tematów malarskich – pej-
zaż, portret, martwa natura, scena rodzajowa; rzeźba 
– pojęcie bryły.

Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” oraz Klub 
Klutury Iskierka zapraszają dzieci, młodzież i do-
rosłych do udziału w zajęciach edukacyjnych 
i artystycznych przygotowanych na rok szkolny 
2009/2010.

W Dzielnicy XII, przy ul. Kurczaba 5, w lokalu usytu-
owanym przy Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, działa 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą 
Alzheimera. Jest to ośrodek pobytu dziennego. Obecnie 
w placówce są wolne miejsca dla osób, które chciałyby 
spędzać tutaj czas i korzystać z bogatej oferty ośrodka.

Więcej informacji na temat możliwości pobytu w 
Domu Samopomocy przy ul. Kurczaba 5 można uzy-
skać pod numerem telefonu 012 6165311. Osoby zainte-

resowane tą formą pomocy środowiskowej mogą rów-
nież zgłosić się bezpośrednio do pracownika socjalnego 
w Filii MOPS, odpowiedniej dla miejsca zamieszkania.

Środowiskowe domy samopomocy to placówki po-
bytu dziennego, wspierające osoby chorujące psychicz-
nie, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, 
a także osoby z chorobą Alzheimera. Pomoc świadczo-
na w tych ośrodkach ma na celu utrzymanie osoby w 
jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytu-
cjonalizacji, tj. umieszczaniu osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi w placówce całodobowej opieki.

Placówka prowadzona jest na zlecenie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przez Caritas Archidiece-
zji Krakowskiej i dysponuje 22 miejscami.

Placówka dla chorych 
na alzheimera
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skorzystaj z oferty najbliższych placówek kulturalnych.
a Podgórskiego Domu Kultury – Klub Iskierka zapraszają

PROPOZYCJE KLUBU KULTURY ISKIERKA

Nauka gry w SZACHY – poniedziałek., g. 16.00
Nauka gry w BRYDŻA – poniedziałek., g. 19.00
AEROBIK – poniedziałek, czwartek, g. 20.00
ZAJĘCIA PLASTYCZNE dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych – wtorek., środa, czwartek, piątek, g. 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

Kółko teatralne dla dzieci i młodzieży, wtorek g. 16.30
Zajęcia integracyjne – poniedziałek, czwartek, g. 15.00
CHATKA HAŁABAŁY – zajęcia dla maluchów, śro-

da, g. 10.30-13.30
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH muzycznych 

(pianino, keyboard, gitara, gitara elektryczna) – lekcje 
indywidualne

TANIEC:
dla maluchów – poniedziałek, g. 16.00 i 17.30
dla dzieci – czwartek, g. 16.00
dla młodzieży – środa, g. 18.30
dla dorosłych – wtorek, g. 20.30 (początkujący), pią-

tek, g. 20.30 (zaawansowani)
taniec nowoczesny – czwartek, g. 17.00
Spotkanie miłośników tańca towarzyskiego – ponie-

działek, środa, piątek, g. 17.00-18.30
POGOTOWIE TANECZNE – termin do uzgodnienia
Klub 40-latek – sobota, g. 17.00-21.00
Grupa wokalna „Nice Girls” – sobota, g. 15.00

Ponadto Klub Iskierka proponuje spotkania, naukę i 
działalność w terminach do uzgodnienia w ramach:

Klubu melomana
Koła rękodzielnictwa
Koła turystyki pieszej i rowerowej
Koła kolekcjonerów

Zajęcia plastyczne dla młodzieży i dorosłych – zaję-
cia mają na celu doskonalenie umiejętności malarskich 
i rysunkowych. Ćwiczenia w malarskim widzeniu. W 
programie: martwa natura - studium rysunkowe, wę-
glem, ołówkiem, kredką. Martwa natura – tempera 
bądź akwarela, pastel, kredka. Studium postaci, portret, 
pejzaż – tempera, akwarela, pastel, kredka. Abstrakcja, 
ilustracja; rzeźba w glinie (małe formy).

Zajęcia raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, opłata: 40zł/mc.
PRZEDSZKOLAKI: wtorek, godz. 16.00-17.30
SZKOŁA PODSTAWOWA: wtorek, godz. 17.40-19.10
MŁODZIEŻ I DOROŚLI: wtorek, godz. 19.20-20.50

WARSZTATY ARTYSTYCZNE przygotowujące do egzami-
nu na ASP

Spotkania 2 razy w tygodniu po 3 godz. zegarowe (soboty 
i niedziele), opłata: 150 zł/mc.

Program warsztatów na: www.solvay.krakow.pl

Z CSW „Solvay” współpracują i prowadzą zajęcia:

SZKOŁA MUZYCZNA „DA CAPO”
Zajęcia baletowe dla dzieci w wieku od 4 do 10 

lat, nauka gry na instrumentach, warsztaty wokalne. 
Wszelkie informacje i zapisy: www.dacapo.pl
KRAMBO DANCE – WARSZTATY SALSY

Opłata: 80 zł/mc. Wszelkie informacje i zapisy na 
stronie www.krambodance.com
„KREATYWKA. Pracownie Dziecięcych Marzeń”

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku do 4 
lat. Informacje i zapisy na stronie www.kreatywka.pl

ZAPISY i wszelkie dodatkowe informacje:
CSW Solvay, ul. Zakopiańska 62, tel. 012 266 98 12
www.solvay.krakow.pl

Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgo-
wy w Krakowie zatrudni na umowę – zlecenie osoby 
chętne do pracy w zakresie domowej opieki nad osoba-
mi starszymi, przewlekle chorymi i samotnymi. 

Zgłoszenia przyjmuje:
– Punkt Opieki PCK nad chorym w domu (Rynek 

Podgórski 4, 30-533 Kraków, tel. 012 656 46 07)
– Punkt Opieki PCK nad chorym w domu (os. Kolo-

rowe 21, 31-940 Kraków-Nowa Huta, tel. 012 644 95 62

Osobom chętnym PCK gwarantuje bezpłatne szkole-
nie z zakresu opieki nad chorym w domu.
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Kilkadziesiąt naszych pociech skorzystało z zajęć or-
ganizowanych w ramach akcji „Lato w mieście 2009” w 
ośrodkach kultury i sportu na terenie Dzielnicy IX. Zaję-
cia odbywały się od początku lipca do połowy sierpnia 
w Klubie Kultury Iskierka, Klubie Sportowym Borek oraz 
w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”. Codziennie w 
zajęciach brały udział dzieci w wieku od 6 do 14 lat. 

Był to czas wspólnych gier świetlicowych, rozwiązywa-
nia quizów i łamigłówek oraz zabaw sprawnościowych w 
plenerze. CSW „Solvay” odbywały się warsztaty plastyczne, 
tworzenia biżuterii oraz filcowania, w Klubie Iskierka kurs 
rysowania i malowania z natury. Dzieci spędzające czas w 
CSW „Solvay” miały okazję na wspólne wyście do kina na 

Wspólne zabawy i wycieczki. Echo wakacji w mieście

Zajęcia plastyczne w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay

W Parku Doświadczeń z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach w CSW Solvay

filmy:„Epoka lodowcowa 3”, „Noc W Muzeum 2”, „Potwo-
ry kontra obcy”, „Hannah Montana” oraz „Załoga G”.

Organizowane były także wycieczki po Krakowie przy-
bliżające dzieciom historię i kulturę miasta, m. in. do Mogi-
ły, na Rynek z wejściem na wieżę ratuszową, pod barbakan 
i mury miejskie, do Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Mangha, po Salwatorze, do Pałacu Erazma Ciołka oraz 
do krakowskich parków, ZOO i szlakiem kopców. Dzie-
ci odwiedziły także niektóre muzea i galerie krakowskie: 
Muzeum Etnograficzne, Galerię PK Kotłownia, Muzeum 
Archeologiczne, wystawę biżuterii „Horror Vacui” w Gale-
rii Bielak oraz wystawę torebek „Zawsze pod ręką” w Mu-
zeum Czartoryskich. Klub Iskierka zorganizował również 
wycieczki poza miasto: nad Rabę, do Wieliczki i Dobczyc.

Trwa realizacja zaplanowanych na bieżący rok inwestycji

W ramach finansowania przez Radę Dzielnicy IX utrzymania zieleńców i skwerów uporządkowano teren Parku Solvay.

We wrześniu oddano do użytku zmodernizowaną ulicę Dekarzy oraz wyremontowany chodnik przy ulicy Niemcewicza.
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PLAC NIEPODLEGŁOŚCI

19.09.2009, godz. 16.00-19.30
PODGÓRSKIE ŚWIĘTO TAŃCA
Wystąpią: 
– Studio Baletowe Opery Krakowskiej, Balet Opery Krakow-
skiej – widowisko „Bolero”, Zespół Tańca Izraelskiego Ka-
chol, Pearly Shells – tańce polinezyjskie, Zespół Tańca Bał-
kańskiego IGLIKA, Zespół Tańca Ludowego Krakowiak AWF 
Kraków, Zespół Aire Andaluz, 
Ponadto: 
– rozdanie nagród I Międzynarodowego Biegu Podgórskiego 
– „W starym kinie” - spektakl w wykonaniu Baletu Dworskie-
go Cracovia Danza 

20.09.2009, godz. 15.30-20.30
POWITANIE JESIENI – piknik dla mieszkańców
17.00 – koncert zespołu „Lala i Jevo Kamanda”
18.00 – koncert Anny Tretter
19.00 – koncert gwiazdy: Andrzej „Piasek” Piaseczny
20.30 – Pokaz ogni sztucznych
Ponadto: ogródki z napojami i grillem.

KAMIENIOŁOM IM. JANA PAWŁA II
19.09.2009, godz.18.00 – Podgórska Scena Poezji z Bożeną 
Adamek zaprasza na wieczór poetycki poświęcony Hali-
nie Poświatowskiej (scenariusz: Bożena Adamek; muzyka: 
Zbigniew M. Korepta; projekcje: Jacek Kabziński; słowo o 
Halinie Poświatowskiej: Krystyna Szlaga; prowadzenie: Eryk 
Ostrowski)

KINOTEATR „WRZOS”

18.09.2009, godz. 19.00 – koncert jazzowy: „Funk the Nite”
 
DWÓR CZECZÓW

18.09.2009, godz. 19.00 – koncert jazzowy w wykonaniu 
Piotra Barona (saksofon) oraz Ensemble 56 w składzie: 
Mieczysław Górka – perkusja, Attila Dóra – saksofon, Rafał 
Mazur – akustyczna gitara basowa

19.09.2009, godz. 19.00 – widowisko muzyczne „Dzia-
dy” w wykonaniu zespołu „Żmij” oraz gości (muzyka: Jakub 
Zielina)

20.09.2009, godz. 19.00 – koncert zespołu Kwartet Jorgi

PARK BEDNARSKIEGO 

18.09.2009, godz. 11.00-14.00 – wybory Podgórskiej 
Szkoły Roku pod hasłem: „Niech moc będzie z wami!!!” 
– czyli podgórskie wojny gwiezdne. W programie: zabawy 
plastyczne, quizy, zabawy sportowe i sprawnościowe.

PROGRAM Podgórskiej Jesieni Kulturalnej 2009
18 – 20 września

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  „SOLVAY”

TRZY WIECZORY Z MONODRAMEM:

18.09.2009, godz. 19.00 – Moskwa – Pietuszki – W. Jerofiejew 
(fragmenty) oraz Święto przebiśniegu – Pan Jontek (fragmen-
ty) w wykonaniu Wojciecha Michno (Teatr M.I.S.T., Kraków), 
Cin w wykonaniu Moniki Kufel (Teatr Barakha, Kraków)

19.09.2009, godz. 19.00 – Zapiski oficera Armii Czerwonej w 
wykonaniu Przemysława Sejmickiego (Teatr im. L. Solskie-
go, Tarnów)

20.09.2009, godz. 19.00  – Mój dekalog czyli 10 wariacji 
na temat wariacji w wykonaniu Wojciecha Michno (Teatr 
M.I.S.T., Kraków)

Galeria Główna  – 10.09.2009–6.10.2009, wernisaż: 
10.09.2009, godz. 19.00 – interdyscyplinarna wystawa 
prac plastycznych artystów z Podgórza: Bartak-Lisikie-
wicz, Grygielewicz, Murzyn, Woynarowski, Wójcicki

wstęp na wszystkie imprezy bezpłatny

KLUB KULTURY ISKIERKA

3-16.09.2009 – III plener malarski PRZYRODA BORKU FA-
ŁĘCKIEGO dla zaproszonych twórców

18.09.2009
17.30 – otwarcie wystawy malarstwa Grażyny Sępniew-
skiej-Szynalik WAKACYJNE NASTROJE
18.00 – otwarcie wystawy poplenerowej malarstwa i ry-
sunku PRZYRODA BORKU FAŁĘCKIEGO

19.09.2009
10.30 – TURNIEJ TAŃCA o ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ dla dzie-
cięcych grup rekreacyjnych: tańce polskie, free style, taniec 
towarzyski
16.30 – otwarcie wystawy „APLIKACJE I DECOUPAGE” Ta-
tiany BALBUS z Ukrainy
17.00 – Koncert LIGHT JAZZ w wykonaniu Marka BATOR-
SKIEGO i jego zespołu

20.09.2009
10.30 – TURNIEJ SZACHOWY o ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ dla 
zawodników różnych kategorii wiekowych nie zrzeszonych 
w klubach sportowych
15.00-18.00 – wystawa plenerowa na Stadionie klubu 
Sportowego KORONA artystów plastyków zaprzyjaźnio-
nych z KO ISKIERKA

wstęp na wszystkie imprezy bezpłatny
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Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Wystaw-
ki, w nowej odsłonie jako „WYSTAWKA PRZYDO-
MOWA”. Obejmuje ona wszystkich klientów indy-
widualnych MPO Kraków i jest usługą wykonywaną 
nieodpłatnie, w ramach umowy na wywóz odpadów 
komunalnych.

Aby zbliżyć się do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, 
a także uniknąć uciążliwego bezprawnego podrzucania 
i zasypywania niewygodnymi odpadami posesji lub 
jej okolic przez klientów innych firm wywozowych i 
„przeprowadzkowych”, MPO zmieniło dotychczasowe 
zasady akcji „Wystawka chodnikowa”.

W ramach nowych zasad wielkie gabaryty odbiera-
ne są z posesji, a nie sprzed niej, w ustalonym wcze-
śniej terminie i o wskazanej porze.

W tym roku więc, chcąc wywieźć odpady wielkoga-
barytowe, elektryczne i elektroniczne, należy wcześniej 
umówić się osobiście z pracownikami MPO – zgłosić 
się telefonicznie, pisemnie, faxem, mailem lub osobiście 
pod wskazane adresy, podać swój adres zamieszkania 
i numer dzielnicy oraz asortyment rzeczy przeznaczo-
nych do wywozu. Mając te dane, pracownicy MPO po-
informują osobiście o dokładnym terminie wywozu. 

Mieszkańcy Dzielnicy IX mogą skorzystać z 
usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych w 
pierwszym tygodniu października. W tym celu na-
leży skontaktować się z pracownikami MPO i usta-
lić termin wywozu w ostatnim tygodniu września, 
tj. w dniach 21-25 września.

MPO: 
tel. (012) 64-62-306, (012) 64-62-241 
lub Biuro Obsługi Klienta: tel. (012) 64-62-225, 226, 

227, 228 w godz. 7.00-17.00
wywoz@mpo.krakow.pl
mpo.krakow.pl

„Wystawka przydomowa”.
Pozbądź się odpadów 
wielkogabarytowych

Rejonowi strażnicy miejscy nadal pełnią dyżury w siedzibach Rad Dzielnic. Jest to okazja dla mieszkańców 
poszczególnych rejonów Krakowa do zasięgnięcia informacji i porady w sprawach z zakresu działań Straży 
Miejskiej – np. dotyczących czystości na terenie dzielnic, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz 
zakłócania spokoju i porządku publicznego. 

W siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13) Strażnik Rejonowy dyżuruje w każdą trzecią środę miesiąca. 
Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 16 września (środa) w godz. 16.00-17.00.

Dyżur Strażnika Rejonowego w siedzibie Rady Dzielnicy IX

Klub Kultury Iskierka wespół z Radą Dzielnicy IX i Spół-
dzielnią Mieszkaniową Ruczaj-Zaborze tradycyjnie u 
progu jesieni organizują konkurs zatytułowany „Ukryte 
talenty artystyczne ludzi trzeciego wieku”. 

Konkurs cieszy się sporym zainteresowaniem 
– w tym roku odbędzie się już 9 edycja. Do uczestnic-
twa zaproszone są osoby już niepracujące – emeryci, 
renciści – amatorzy, którzy nie byli i nie są związani 
z prezentowaną dziedziną sztuki. Konkurs zakłada 
swobodę artystyczną – przyjmowane są prace o dowol-
nej tematyce z zakresu wszelkich form sztuki: rysunku, 
malarstwa, fotografii artystycznej, rzeźby, grafiki, grafi-
ki komputerowej, tkactwa, koronkarstwa, hafciarstwa, 
mody, poezji, pamiętnikarstwa, prozy, jak też kompo-
zycji muzycznych i innych form artystycznych. 

Otwarcie wystawy nagrodzonych prac oraz wręcze-
nie nagród nastąpi w dniu 23 października 2009 w Klu-
bie Iskierka.

Prace należy składać do 25 września 2009 r. w siedzi-
bie Klubu Iskierka przy ul. Żywieckiej 44 w Krakowie 
(tel. 012 266 03 45) w godzinach 17.00-19.00 we wtorki, 
środy, czwartki i piątki, względnie przesłać pocztą (kod 
pocztowy 30-427). 

Do każdej pracy należy 
dołączyć metrykę napisa-
ną drukowanymi literami 
zawierającą imię, nazwi-
sko, adres, telefon stacjo-
narny, wiek autora oraz 
tytuł pracy. Każdy twórca 
może udostępnić na kon-
kurs do dwóch prac – każ-
da w formacie nie więk-
szym niż A3.

ul. Żywiecka 44

30-427 Kraków

tel. 012 266 13 45

KLUB
ISKIERKA

Zaproszenie do udziału 
w konkursie artystycznym 
dla ludzi „trzeciego wieku”


