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Jubileusz 80-lecia
Klubu Sportowego BOREK
W dniach 4-7 września 2008 r. Klub Sportowy Borek
świętuje jubileusz 80-lecia działalności. Relacja z imprez
w następnym numerze.
We wrześniu tego lata
Kochani Czytelnicy
witamy Jubilata,
co chlubą jest dzielnicy!
To Klub Sportowy Borek,
nasz stadionowy klub.
Piłkarski wszak amorek
sprawił mu z piłką ślub!
Klub piłce nożnej wierny
już osiemdziesiąt lat (!)
a poziom nie ma mierny,
bo z piłką za pan brat!
Być może to przypadek,
że to rodzinny klub.
Tu ojciec grał i dziadek.
Młodzieńcze tu się skup:
Grał tutaj przyszły Papież
(Lolek nie szczędził sił).
Gdy piłkę w ręce złapiesz,
wiedz, że bramkarzem był!

Nasz Klub Sportowy Borek
szkółkę dla dzieci ma.
Przyjdź choćby już we wtorek.
Zapis na listę trwa!

Spotkanie z Prezydentem
Krakowa w sprawie
Parku Wilga
Na wniosek Stowarzyszenia Wilga Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Adam Migdał zorganizował spotkanie członków Stowarzyszenia z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim
w sprawie parku rzecznego w rejonie osiedla
Cegielniana.
Stowarzyszenie, w imieniu którego na spotkaniu obecne były panie Urszula Wędzony
oraz Zoﬁa Kalinowska, zwróciło się do Prezydenta z prośbą o poparcie starań w sprawie
utworzenia Parku Wilga.
cd. na s. 2

Bo przyszłość jest w młodzieży,
talenty trzeba kuć
fachowo, jak należy,
gdyż piłkę trzeba czuć!
Staruszku, borkowski klubie!
Paradoksalnie żeś młody!
Za to najbardziej cię lubię,
kiedy oglądam zawody!
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Z działalności Koła Miłośników Ziemi
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Zajęcia i warsztaty w Centrum Sztuki
Współczesnej Solvay

Jerzy Faliszek

! Pomoc prawna blisko ciebie !
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Rady Dzielnicy IX
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Sekretariat Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki – Borek Fałęcki
ul. Żywiecka 13
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00
Dyżury członków Zarządu Rady
Dzielnicy IX w siedzibie Rady
przy ul. Żywieckiej 13:
Przewodniczący
ADAM MIGDAŁ
– czwartek w godz. 12.00-14.00
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– wtorek w godz. 17.00-18.30
Członek Zarządu
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– środa w godz. 16.00-17.30
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Rada pozytywnie zaopiniowała
koncepcję przebudowy ulicy Ruczaj – odcinka od ulicy Turonia
do rzeki Wilgi – z odwodnieniem,
oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.
Również pozytywną opinię
uchwalono w sprawie ustalenia
warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym
na dz. nr 394 obr. 33 Podgórze
wraz z infrastrukturą techniczną
na dz. nr 394, 698/4 obr. 33 Podgórze oraz wjazdem z dz. nr 698/4
obr. 33 Podgórze przy ul. Dekarzy.
Uchwała zawiera uwagi, iż wysokość budynku powinna zostać
dostosowana do istniejącej zabudowy, należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc parkingowych
– wskaźnik co najmniej 1,1 oraz należy zapewnić zewnętrzne miejsca
parkingowe.

spole Szkół Integracyjnych Nr 3
przy ul. Strąkowej. Rada Dzielnicy
IX od 6 lat etapami ﬁnansuje tę inwestycję. Ponieważ niezbędne jest
zakończenie całości remontu dachu
oraz uzyskanie 10-letniej gwarancji
na wykonane prace, Rada Dzielnicy IX uchwaliła wniosek o umieszczenie tego zadania w budżecie
Miasta Krakowa na 2009 r.
Zgodnie z kompetencjami i procedurą dla zadania powierzonego
z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w 2008 r.
rada przeznaczyła kwotę 100 000
zł na:
1. Opracowanie dokumentacji i
remont sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Sztuki
Współczesnej „Solvay” przy ul. Zakopiańskiej 62 – kwota 50 000 zł.
2. Remont sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu
Szkół Integracyjnych Nr 3 przy ul.
Strąkowej – kwota 50 000 zł.

Radni podjęli także uchwałę
w sprawie remontu dachu w Ze-

Spotkanie z Prezydentem Krakowa
w sprawie Parku Wilga
Głównym argumentem był fakt,
iż tereny nad Wilgą w rejonie ulicy Borsuczej w planach zagospodarowania przestrzennego miasta
nigdy nie były terenami budowlanymi - zawsze ujmowane były jako
zieleń miejska. Rada Dzielnicy IX
kilkakrotnie uchwalała negatywne
opinie w sprawie ustaleń warunków zabudów sięgających również
na ten obszar nadrzeczny o szczególnych walorach przyrodniczych.
Podejmowano także uchwały wnio-
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skujące o utworzenie tutaj parku
rzecznego oraz zarezerwowanie w
Budżecie Miasta Krakowa na 2009
r. środków na wykup wspomnianego terenu. Prezydent widzi potrzebę ochrony obszarów zielonych,
choć często problemy własnościowe
gruntów utrudniają realizację takich
przedsięwzięć.
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Z działalności
Koła Miłośników
Ziemi Łagiewnickiej
Mijają już dwa lata od powstania Koła Miłośników Ziemi
Łagiewnickiej. Koło jest agendą Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, a członkami są uczniowie łagiewnickiego Gimnazjum nr 81.
Młodzież z Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej spotyka się regularnie i odwiedza miejsca w bliższej i dalszej okolicy, w sposób szczególny
związane z historią i mieszkańcami Łagiewnik. Pieczę
nad młodzieżą zgłębiającą rodzimą historię i kulturę
sprawują panie Monika Garbacz – nauczycielka pracująca w ZSO nr 17 oraz Zoﬁa Kudełka – emerytowana
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 55 w Łagiewnikach.
W tym roku członkowie Koła zwiedzili m. in. najstarszą część osady Łagiewniki – obszar dworski,
cmentarz z okresu I wojny światowej znajdujący się w
sąsiedztwie Bazyliki Miłosierdzia Bożego oraz Klasztor Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Spotkania połączone są ze zgłębianiem historii odwiedzanych miejsc.
Ubiegły rok szkolny Koło Miłośników Ziemi Łagiewnickiej zakończyło jednodniową wycieczką autokarową po Beskidzie Wyspowym, zorganizowaną
przez Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne. 35 członków Koła w dniu 3. czerwca podążało śladami 1 Pułku
Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Głównym
punktem wycieczki był krzyż przy szlaku na najwyższy
szczyt tej partii beskidów – Mogielicę. W tym miejscu

w czasie okupacji hitlerowskiej organizowane msze św.
dla partyzantów i żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, w którego szeregach walczyli
i polegli w okolicy trzej łagiewniccy harcerze: por. Stanisław Wąchała „Łaziczek” (zamordowany 15.12.1944
r.), dh Jan Wąchała „Łazik” (zastrzelony 2/3.05.1946 r.
w Tylmanowej). Obaj pochowani zostali na cmentarzu
paraﬁalnym w Kamienicy. Trzeci z nich por. Zdzisław
Kaszycki „Wiesław” poległ w walce z Niemcami w
ostatnich dniach wojny 14.01.1945 i pochowany został
pod krzyżem pod Mogielicą. Po wojnie jego prochy zostały przeniesione na Cmentarz Rakowicki w Krakowie.
„Ponieważ rokrocznie od 1984 r. Seniorzy Harcerstwa z

Młodzież z Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej przy krzyżu
pod Mogielicą podczas wycieczki w dniu 3 czerwca 2008 r.

Łagiewnik przyjeżdżają tu, by w tym miejscu zorganizować uroczystą mszę św., chcieliśmy młodym pokazać
to miejsce, by kiedyś i oni przyjeżdżali tu, tak jak my
dzisiaj” – powiedział Stanisław Spólnik, prezes Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego i jeden z opiekunów młodzieży podczas wycieczki.

Inwestycje na terenie naszej dzielnicy

Z końcem wakacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17
wymieniono okna.
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W Parku Solvay trwa remont alejek.
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Ruch w Śródmieściu
– wypowiedz się w ankiecie
Centrum Krakowa dla samochodów czy dla pieszych?
Wypowiedz się w ankiecie dostępnej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.
krakow.pl.
Czy Śródmieście Krakowa powinno być obszarem
w pełni przyjaznym dla pieszych, rowerzystów i transportu zbiorowego, nawet kosztem ograniczenia ruchu
samochodowego? Od 7 sierpnia na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl dostępna jest ankieta na temat projektu zmian
organizacji ruchu w Śródmieściu Krakowa, realizowanego w ramach programu Caravel/Civitas II. Jego głównym celem jest powiększenie obszarów o ograniczonej
dostępności dla samochodów, uporządkowanie kwestii
parkowania w ścisłym centrum miasta, jak również eliminacja przejazdów tranzytowych samochodem przez
obszar Śródmieścia. Szczegółowe informacje oraz ankietę na temat planowanych zmian można znaleźć pod adresem h p://www.bip.krakow.pl/?_sub_dok_id=21538.
Przypominjmy, że w Krakowie w celu ochrony cen-

trum przed nadmierną liczbą samochodów, planowana
jest modyﬁkacja istniejącego obecnie systemu organizacji ruchu w Śródmieściu. W pierwszym etapie poszerzeniu o kolejne ulice może ulec strefa „B”. W związku
z likwidacją parkingu na placu Szczepańskim z ruchu
wyłączony będzie odcinek ul. Dunajewskiego do ul.
Garbarskiej oraz ulice wokół placu Szczepańskiego.
Tranzyt zlikwidowany zostanie także na kierunku Stradom – Powiśle w obu kierunkach ruchu. Ograniczenie
nie obejmie jedynie autokarów turystycznych, z uwagi
na lokalizację przystanku u wylotu ul. Grodzkiej. Częściowo wyeliminowana z ruchu będzie także ulica św.
Gertrudy (strona północna bliżej Plant) na odcinku od
Starowiślnej do Sarego.
Docelowo przewiduje się także modyﬁkacje systemu
ulic jednokierunkowych i sektorowej organizacji ruchu,
tak, by przy zachowaniu dostępu do Śródmieścia wykluczyć jednak tranzyt przez ten rejon.
Miasto planuje wprowadzenie pierwszych zmian
jeszcze w tym roku. Warunkiem jest dokończenie przebudowy ronda Grzegórzeckiego. Wyremontowany
ciąg drogowy: ulica Wita Stwosza – Rondo Mogilskie
– al. Powstania Warszawskiego – Rondo Grzegórzeckie
stanowić będzie bowiem ważny element II obwodnicy
miasta. Istotne jest także uruchomienie pierwszej linii
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, co – według założeń – ma nastąpić jeszcze jesienią.

Pomóż pokonać bariery architektoniczne
Bariery architektoniczne oznaczają wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego
najbliższej okolicy, które ze
względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają
lub utrudniają swobodę ruchu
osobom niepełnosprawnym.
Likwidowaniem tych bariery
zajmują się samorządy oraz organizacje pozarządowe. Wśród
zadań powierzonych dzielnicom
na każdy rok znajduje się również zadanie z zakresu problefot. ALTECH
matyki osób niepełnosprawnych
zmierzające do likwidacji barier
architektonicznych. W ramach tego zadania dzielnica
dysponuje określonymi środkami fonansowymi oraz
wskazuje konkretne inwestycje do realizacji w tym zakresie.
Wiele jest jeszcze do zrobienia w likwidowaniu barier architektonicznych zarówno w starej części zabytkowego Krakowa, jak i na osiedlach Krakowa.
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Firmą specjalizującą się w likwidowaniu barier architektonicznych oraz zapewnieniu swobodnego transportu osób starszych lub niepełnosprawnych
do samochodów jest ALTECH:
www. altech.krakow.pl.

UWAGA!
Jeżeli widzisz miejsce na terenie Dzielnicy IX, gdzie powinno się uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych,
matek z wózkami oraz tzw
„białych” ludzi w podeszłym
wieku, ale również i osoby obciążone nadmiernym bagażem, czyli np. z wózkami na
zakupy, oraz kobiety w ciąży, którym o wiele łatwiej
byłoby poruszać się po podjazdach, pochylniach czy
też obniżonych krawężnikach – podziel się swoimi sugestiami w biurze Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13,
tel. 012 268 16 14).
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Jak segregować odpady nadające się do recyklingu?
Wielu mieszkańcom Krakowa segregowanie śmieci
wciąż sprawia problemy. Warto więc zapoznać się z poradami, jak prawidłowo wyrzucać surowce nadające się
do ponownego wykorzystania.
Odpady zbierane selektywnie dzielą się na następujące grupy:

PAPIER
Do pojemnika niebieskiego wrzucamy: gazety i czasopisma, prospekty, katalogi, i reklamy, papierowe torby na zakupy, zeszyty i stare książki, papier biurowy i
kserograﬁczny, kartony i tekturę, koperty.
NIE WRZUCAJ: tapet, zabrudzonego, zatłuszczonego papieru, papieru z folią, pieluch i innych artykułów
higienicznych, worków po cemencie, papieru faksowego, termicznego i przebitkowego.

METAL, TWORZYWA SZTUCZNE
Do pojemnika żółtego wrzucamy: zgniecione puszki
aluminiowe i z blachy stalowej, garnki, metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom, folię aluminiową,
pokrywki ze słoików, kapsle z butelek oraz metalowe i
plastikowe zakrętki, zgniecione plastikowe opakowania
po napojach i olejach spożywczych, zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej,
plastikowe worki, torebki i reklamówki, plastikowe koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, opakowania wielomateriałowe, np. kartony po
mleku i sokach.
NIE WRZUCAJ: opakowań po aerozolach, baterii oraz
puszek po farbach, opakowań po lekach, butelek i opakowań po olejach przemysłowych, styropianu i innych
tworzyw piankowych, zabawek oraz sprzętu AGD.

SZKŁO
Do pojemnika zielonego wrzucamy: butelki, słoiki i
inne opakowania szklane.
Nie wrzucaj: opakowań po lekarstwach, termometrów, strzykawek, szkła okiennego, ceramiki, porcelany,
luster, fajansu, zużytych żarówek, lamp neonowych.
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Zanim do poszczególnych pojemników wrzucimy
surowce nadające się do recyklingu, należy je odpowiednio przygotować:
Papier, gazety,
czasopisma

Pomocne jest wyciągnięcie zszywek.

Terminarze w twardych okładkach

Oderwać okładkę powleczoną tworzywem sztucznym lub materiałem skóropodobnym.

Karton

Spłaszczyć, usunąć elementy plastikowe
lub metalowe.

Puszki aluminiowe

Przepłukać, osuszyć i zgnieść.

Stalowe puszki

Oczyścić, przepłukać, osuszyć, mniejsze
elementy włożyć do większych. Nie ma
potrzeby zdzierania etykiet.

Opakowania kartonowe po napojach,
np. tetrapak

Kartonik spłaszczyć, nie jest konieczne
zdejmowanie plastikowych zakrętek i
wieczek.

Szklane butelki i
słoiki

Zdjąć zakrętki, przepłukać, osuszyć. Nie
tłuc, nie ma potrzeby ściągania etykiet.

Miękkie opakowania plastikowe

Usunąć resztki jedzenia, przepłukać, osuszyć, według możliwości zgnieść.

Butelki plastikowe
PET

Przepłukać, osuszyć, po zgnieceniu zakręcić.

Butelki plastikowe
po chemii gospodarczej

Zużyć zawartość do końca przez rozcieńczenie wody, osuszyć, jeśli to możliwe
– zgnieść, po zgnieceniu zakręcić.

Recykling to odzysk materiałów bezpośrednio z
głównego strumienia odpadów. Zamiast zalegać na
składowisku, zamieniają się one w produkty, które
można powtórnie wykorzystać. Materiały nadające się
do recyklingu to nie ODPADY – to surowce, z których
mogą powstać takie same produkty jak pierwotne lub
inne produkty o nowym przeznaczeniu.
Czy wiesz, że popularne kartony po sokach, mleku itp.
mogą zostać wykorzystane przy produkcji płyt izolacyjnych lub płyt stosowanych w przemyśle meblarskim?
Z tworzyw sztucznych produkuje się nowe folie, wyroby wytwarzane w technologiach wtryskowych, przewody kanalizacyjne i odwadniające, a także meble, płotki
i paliki ogrodowe oraz palety transportowe. Ze zużytych
puszek – nowe wyroby w hutach, z papieru i tektury
– różne wyroby papierowe, również wkładki amortyzacyjne, które zastępują styropian przy pakowaniu np.
sprzętu RTV, czy lekkie faliste pokrycia dachowe.
Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki odpadów można znaleźć na stronie www.ekocentrum.krakow.pl.
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Zajęcia edukacyjne i warsztaty
w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych – dzieci, młodzież i
dorosłych – na zajęcia edukacyjne oraz warsztaty, które
odbywają się już od września 2008 r.
Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 012 266 98 12.
I. TANIEC WSPÓŁCZESNY
W programie: taniec współczesny, taniec modern, elementy tańca jazzowego, improwizacja, ćwiczenia relaksacyjne, stretching. Zajęcia odbywają się we wtorki godz.
18.00-19.30 oraz w czwartki w godz. 18.30-20.00 po 90 min.
w grupie początkującej.
Prowadzenie: Dominika Szablowska
Koszt: 40 zł/miesiąc
Zajęcia rozpoczną się w październiku.
II. TANIEC NOWOCZESNY
W programie: technika funky, hip-hop (MTV Dance).
Spotkania odbywają się raz w tygodniu po 3h w grupach:
początkującej, średniozaawansowanej oraz zaawansowanej
(poniedziałki, wtorki i środy).
Prowadzenie: Tomasz Menducki
Koszt: 60 zł/miesiąc
www.precedance.pl
Zajęcia rozpoczną się w październiku.
III. ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI
W programie: podstawy tańca klasycznego, tańców narodowych, tańca towarzyskiego; ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy taneczno-ruchowe, rytmiczne, sprawnościowe, kształtujące świadomość ciała i pamięć ruchową,
interpretacja muzyki, dbałość o prawidłową postawę.
Zajęcia taneczne dla dzieci odbywają się
− w czwartki, godz. 17.00-17.45 – dla dzieci w wieku od
4 do 6 lat,
− we wtorki, godz. 17.00-18.00, dla dzieci w wieku od 6
do 8 lat.
Prowadzenie: Dominika Szablowska
Koszt: 30 zł/miesiąc
Zajęcia rozpoczną się w październiku.
IV. WARSZTATY TAŃCA KLASYCZNEGO
Warsztaty tańca klasycznego dla zaawansowanych odbywają się raz w tygodniu w soboty w godz. 14.30-16.00.
W programie: taniec na pointach, partnerowanie.
Koszt: 60 zł/miesiąc
Prowadzenie: Elena Korpusenko – była solistka Baletu
Opery i Operetki Krakowskiej, obecnie pracownik dydaktyczny. Zajęcia rozpoczną się w październiku.
V. ZAJĘCIA FITNESS
Zajęcia Fitness obejmują Gimanstykę Pilatesa, odpowiednią dla każdego niezależnie od wieku czy stopnia
zaawansowania. Głównym przesłaniem tych ćwiczeń jest
wzmocnienie świadomości własnego ciała.
Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 18.30-19.30 oraz
w czwartki w godz. 19.00-20.00, a także grupa dodatkowa w
piątki w godz. 10.00-11.00.
Prowadzenie: Kinga Szablowska
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Koszt: 50 zł/miesiąc, za dodatkowe zajęcia 5zł/spotkanie
Zajęcia rozpoczną się w październiku.
VI. WARSZTATY PLASTYCZNE
1. Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
W programie: poznanie techniki malowania, materiałów i
narzędzi; poznanie technik mieszanych – wycinanki, wydzieranki i in.; lepienie z plasteliny i gliny.
2. Zajęcia dla dzieci starszych (szkoła podstawowa). W
programie: poznanie problemów malarskich – linia, plama,
nauka o kolorze, kontrastach, fakturze, formie; poznanie tematów malarskich – pejzaż, portret, martwa natura, scena
rodzajowa; rzeźba – pojęcie bryły.
3. Zajęcia plastyczne dla młodzieży i dorosłych. W programie: martwa natura – studium rysunkowe, węglem,
ołówkiem, kredką. Martwa natura – tempera bądź akwarela, pastel, kredka. Studium postaci, portret, pejzaż – tempera, akwarela, pastel, kredka. Abstrakcja, ilustracja; rzeźba w
glinie (małe formy).
Prowadzenie: Małgorzata Wilek-Mandrela
Koszt: 30 zł/miesiąc
Zajęcia rozpoczną się w październiku. Terminy do ustalenia.
SZKOŁA MUZYCZNA „DA CAPO”
Zajęcia rozpoczną się 15.09.2008 r.
1. Zajęcia taneczne dla dzieci:
− grupa "0" (dla dzieci w wieku przedszkolnym) – w programie: utanecznienie z rytmiką i umuzykalnieniem. Zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 16.00-17.00; prowadzenie: Marzena Biesiadecka.
− grupa "I" (7-10 lat) – w programie: utanecznienie z podstawowymi elementami tańca klasycznego i nowoczesnego,
tańce ludowe, rytmika z umuzykalnieniem i kształceniem
słuchu. Zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17.00-18.30;
prowadzenie: Marzena Biesiadecka.
− grupa "II" (10-11 lat) – w programie: balet klasyczny,
elementy tańca współczesnego, tańce narodowe. Zajęcia w
poniedziałki i środy w godz. 18.30-20.00; prowadzenie: Marzena Biesiadecka.
2. Indywidualna nauka gry na instrumentach – fortepian, gitara klasyczna i elektryczna, ﬂet poprzeczny, ﬂet
prosty. Zajęcia z młodszymi dziećmi (5-7 lat) trwają po 30
minut, ze starszymi (od 8 lat) po 45 minut.
3. Warsztaty wokalne: piosenka aktorska – zajęcia w grupach dwuosobowych, raz w tygodniu.
3. Zajęcia gimnastyczne dla mam: grupa „I” w poniedziałki w godz. 16.40-17.25, grupa „II” w poniedziałki w
godz. 17.40-18.25.
www.dacapo.pl
WARSZTATY SALSY – KRAMBO DANCE
Warsztaty salsy są prowadzone przez Szkołę Krambo
Dance.
Koszt: 80 zł/miesiąc (4 zajęcia po 1,5h)
www.krambodance.com
„KREATYWKA. Pracownie Dziecięcych Marzeń”
Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 0-4 lat. Odbywają
się we wtorki w godz. 10.00-11.00 oraz w środy i piątki w
godz. 17.00-18.00.

www.dzielnica9.krakow.pl
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Podgórska Jesień Kulturalna
18-20 września 2008
W dniach 18-20 września zapraszamy na Podgórską
Jesień Kulturalną, w ramach której także w ośrodkach
kultury na terenie naszej dzielnicy odbędą się wystawy,
koncerty i warsztaty artystyczne.
18 września (czwartek)
CSW Solvay, godz. 16.00-17.00 – Laboratorium Intuicji
cz. I: warsztaty dla młodych improwizatorów, które poprowadzi Ray Dickaty
CSW Solvay, godz. 19.00 – koncert muzyki improwizowanej w wykonaniu Ray’a Dickaty oraz Improvising
Artists
19 września (piatek)
CSW Solvay, godz. 16.00-17.00 – Laboratorium Intuicji
cz. II: warsztaty dla młodych improwizatorów, które poprowadzi Hideo Ikegami
Klub Kultury ISKIERKA, godz. 17.30 – otwarcie wystawy malarstwa Grażyny Stępniewskiej-Szynalik „UROKI ŁĄK MAŁOPOLSKI”
Klub Kultury ISKIERKA, godz. 18.00 – plener malarski oraz wernisaż wystawy poplenerowej „Widoki Borku
Fałęckiego” (malarstwo, rysunek), w tym także prezentacja prac z pleneru malarskiego „Parki Borku Fałęckiego”
organizowanego w dniach 2-17 października 2008 r.
CSW Solvay, godz. 19.00 – koncert muzyki improwizowanej w wykonaniu Hideo Ikegami (Japonia) oraz Improvising Artists (Rafał Mazur – akustyczna gitara basowa i
Tomek Chołoniewski – perkusja)
20 września (sobota)
Klub Kultury ISKIERKA, godz. 10.30 – turniej tańca
dla dziecięcych grup rekreacyjnych: tańce polskie, free
style, taniec towarzyski
Klub Kultury ISKIERKA, godz. 17.00 – Koncert Grupy
Teatralnej ADALEX zatytułowany „GALICYJSKI PRZEKŁADANIEC” (piosenki i pieśni odtwarzających uroki
Wiednia, Lwowa i Krakowa).
CSW Solvay, godz. 17.00 – koncert „14 Odsłon tanga”;
wykonawcy: tancerze i choreografowie Baletu Dworskiego Cracovia Danza: Romana Agnel i Dariusz Brojek
Koncert „14 Odsłon Tanga” został przygotowany przez
balet Dworski Cracovia Danza. W programie znajdą się
wyłącznie utwory w rytmie tanga – tańczone, śpiewane,
a towarzyszyć temu będzie artystyczna aranżacja instrumentalna. Przedstawiona zostanie pokrótce historia tego
żywiołowego tańca, które w początkach XX wieku uznane
było za nieprzyzwoite, a nawet potępione przez papieża
Piusa X. W koncercie zaprezentowane będzie tango argentyńskie, nastrojowe milonga, przeboje klasyczne i improwizowane. Zabrzmi muzyka Albeta Ginastery, Astora
Piazzolli, niezmiernie popularne przeboje Jerzego Petersburskiego i Władysława Szpilmana.
21 września (niedziela)
Klub Kultury ISKIERKA, godz. 11.00 – turniej szachowy „O Żółty Jesienny Liść”
Stadion Korony lub Plac Niepodległości, godz. od
15.00 do 18.00 – plenerowa wystawa prac malarskich Grażyny Stępniewskiej-Szynalik oraz Adama Pochopienia

8

www.dzielnica9.krakow.pl

„Wystawka chodnikowa”
2008
Akcja „Wystawka chodnikowa” trwa! Jest to
szansa dla mieszkańców Krakowa na bezpłatne
pozbycie się dużych odpadów – zbędnych mebli
i urządzeń gospodarstwa domowego. Zbiórka odbywa się w każdy II czwartek miesiąca w godzinach 20.00-22.00 z ulic wyznaczonych w harmonogramie.

W czwartek 11 września zbierane będą odpady z
ulic: Montwiła-Mireckiego, Żywieckiej, Kościuszkowców, Zdunów, Niemcewicza, Zaborze, Światowida,
Gajowej, Podhalańskiej, Łuczyńskiego, Goryczkowej,
Orzechowej (róg Sielskiej), Jagodowej.

17. urodziny krakowskiej
Straży Miejskiej
29 sierpnia w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła
się uroczystość z okazji 17 rocznicy powstania Straży
Miejskiej Miasta Krakowa.
W uroczystości wzięły udział władze Miasta oraz
zaproszeni goście reprezentujący m.in. małopolską i
krakowską Policję, Wojsko, Straż Graniczną, Straż Pożarną, Izbę Celną. Obecni byli także przedstawiciele
miejskich jednostek organizacyjnych oraz Rad Dzielnic, także Dzielnicy IX.

Prezydent Krakowa wręczył kilkunastu najlepszym
i najbardziej wyróżniającym się pracownikom nagrody, odznaczenia oraz listy gratulacyjne.

DZIELNICA IX * ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKI

