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Podgórska Jesień 
Kulturalna 2008 
w Klubie Iskierka

W dniach 4-7 września Klub Sportowy Borek świętował 80-lecie swojej działalności. W dniu 6 września 
w czasie uroczystej Mszy świętej w intencji zawodników, trenerów, działaczy i sympatyków KS Borek pro-
boszcz borkowskiej parafii ksiądz prałat Grzegorz Szewczyk poświęcił nowy sztandar ufundowany przez 
członków i sympatyków klubu.  

Jubileusz 80-lecia Klubu Sportowego Borek

16 października 2008 roku o godz. 16.00 pod 
tablicą pamiątkową na budynku Centrum Sztuki 
Współczesnej SOLVAY (ul. Zakopiańska 62) od-
będzie się krótki koncert Orkiestry Dętej Solvay, 
zorganizowany z okazji wyboru kardynała Ka-
rola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Tablica upamiętnia pracę Karola Wojtyły w 
zakładach sodowych.

30 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża
        Zapraszamy na koncert     
      Orkiestry Dętej Solvay

fot. z archiwum KS Borekfot. z archiwum KS Borek
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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

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

W ubiegłym miesiącu sesje Rady 
Dzielnicy IX odbyły się dwukrotnie: 
w dniach 2. i 23. września.

Rada ponownie podjęła problem 
komunikacji z ulic Na Grządkach, 
Przy Torze, Ogrodniki w kierunku 
ulicy Fredry lub w kierunku ulicy 
Tischnera. W tej sprawie uchwalo-
no korekty list rankingowych za-
dań powierzonych Dzielnicy na rok 
2008 oraz 2009. Do listy rankingo-
wej zadań powierzonych w zakre-
sie „Remonty dróg i chodników” 
na rok 2008 dopisano zadania:

1. Projekt i wykonanie progów 
zwalniających w ulicy Sielskiej.

2. Opracowanie koncepcji budo-
wy połączenia drogowego ulicy Na 
Grządkach z ulicą Tischnera w na-
wiązaniu do opracowywanej kon-
cepcji dla inwestycji miejskiej pn. 
Budynek Centrum biurowo-maga-
zynowego Archiwum Państwowe-
go w Krakowie wraz z rozbudową 
sieci wodno-kanalizacyjnej przy uli-
cy Tischnera w Krakowie (uchwała 
zawiera także wniosek o rozpoczę-
cie realizacji zadania w 2008 roku w 
cyklu dwuletnim z terminem płat-
ności w 2009 roku). 

Rada Dzielnicy wielokrotnie po-
dejmowała działania zmierzające 
do umożliwienia komunikacji z 
ulic Na Grządkach, Przy Torze, 
Ogrodniki w kierunku ulicy Fre-
dry lub w kierunku ulicy Tisch-
nera. W trakcie różnych zmian 
organizacji ruchu w rejonie ulicy 
Zakopiańskiej, gdzie dla uspraw-
nienia ruchu postawione zostały 
separatory uniemożliwiające lewo-
skręt z ulicy Zakopiańskiej w ulicę 
Ogrodniki, mieszkańcy w rejonie 
ulic Na Grządkach, Przy Torze 
oraz Ogrodniki zostali pozbawieni 
bezpośredniego dojazdu do swoich 
miejsc zamieszkania. Odcięty został 
lewoskręt z ulicy Zakopiańskiej, a 
dojazd musi się odbywać poprzez 
skręt w ulicę Siostry Faustyny i 
wykonanie manewru zawracania, 
powodując zagrożenie dla innych 

użytkowników i dla siebie. Szcze-
gólnie problem ten pojawia się w 
razie potrzeby dojazdu służb spe-
cjalnych, np. pogotowia albo stra-
ży pożarnej, której samochody ze 
względu na zwiększone gabaryty 
mają w razie pożaru całkowicie 
utrudniony dojazd. 

Do listy rankingowej zadań po-
wierzonych na 2009 rok w zakresie 
„Remonty dróg i chodników” do-
pisano zadanie pn. Opracowanie 
koncepcji budowy połączenia dro-
gowego ulicy Na Grządkach z ulicą 
Tischnera w nawiązaniu do opra-
cowywanej koncepcji dla inwesty-
cji miejskiej pn. Budynek Centrum 
biurowo-magazynowego Archi-
wum Państwowego w Krakowie 
wraz z rozbudową sieci wodno-ka-
nalizacyjnej przy ulicy Tischnera w 
Krakowie – kontynuacja zadania. 

Rada uchwaliła również wnio-
sek w sprawie działki drogowej Do 
Wilgi, o jej przekształcenie, od uli-
cy Cegielniana do mostku na rzece 
Wilga, na ciąg pieszy. Ciąg pieszy 
powstał 30 lat temu po likwidacji 
torów kolejki wąskotorowej i nig-
dy od tego czasu nie stanowił pasa 
drogowego jezdnego. Jest to od 30 
lat użytkowana alejka spacerowa 
piesza, wzdłuż której ustawione są 
ławki parkowe, kosze oraz posa-
dzone są drzewka. Aktualnie jest 
to jedyne miejsce spacerowe dla 
mieszkańców wielotysięcznego 
osiedla Cegielniana.

Podjęto także trzy uchwały w 
sprawie nieruchomości przy ul. 
Kościuszkowców. Zaopiniowano 
negatywnie zamiar sprzedaży nie-
ruchomości zabudowanej budyn-
kami typu barakowego składającej 
się z działek 62/2; 62/5 i 62/7 obr. 
44 Podgórze przy ul. Kościuszkow-
ców. Również negatywnie zaopi-
niowano ustanowienie prawa użyt-
kowania wieczystego na nierucho-
mości gruntowej oznaczonej jako 
działka nr 62/8 obręb 44 Podgórze 
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położonej przy ul. Kościuszkow-
ców 6, zabudowanej stacją trans-
formatorową nr 3712. Pozytywnie 
zaopiniowano ustanowienie prawa 
użytkowania – dzierżawy na w/w 
nieruchomości gruntowej. Działka 
nr 62/8 obręb 44 wchodzi w skład 
nieruchomości gruntowej, co do 
której Rada Dzielnicy IX Łagiew-
niki-Borek Fałęcki podjęła uchwa-
łę wnioskującą o wybudowanie 
przedszkola i żłobka.

Ponownie podjęto sprawę bu-
dowy Kopca Pomnika im. Jana 
Pawła II w rejonie „Białych Mórz”. 
Kolejny raz Rada zaopiniowała ten 
projekt negatywnie, gdyż radni 
uważają, iż budowa Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się” na tere-
nie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek 
Fałęcki jest najpiękniejszym po-
mnikiem wystawionym dla papie-
ża Jana Pawła II. 

Kilka uchwał dotyczyło korekt w 
sprawach rozdysponowania środ-
ków finansowych na bieżący i na-
stępny rok.

Przesunięto środki w ramach 
zadań powierzonych Dzielnicy w 
zakresie Programu Poprawy Bez-

pieczeństwa dla Miasta Krakowa 
pod nazwą „Bezpieczny Kraków” 
w 2008 roku. Kwotę 2 500 zł z za-
dania pn. Dokończenie instalacji 
monitoringu w Gimnazjum Nr 24 
(ul. M. Mireckiego 29) przezna-
czono na zadanie pn. Rozbudowa 
monitoringu szkolnego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 17 ul. 
Fredry.

Przesunięto również środki fi-
nansowe w zakresie zadań priory-
tetowych. Dofinansowano między 
innymi zadania powierzone w za-
kresie remontu dróg i chodników, 
wymianę parkietu w sali szkolnej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym Nr 6 ul. Niecała 
8 oraz zakup i montaż drzwi do ga-
binetu rewalidacji indywidualnej w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym Nr 6 ul. Niecała 8.

Rada uchwaliła korekty uchwał 
z czerwca 2008 r., rozdysponowu-
jąc dodatkowe środki finansowe 
w ramach zadań powierzonych 
Dzielnicy IX na rok 2009. Dodat-
kowe środki na zadania z zakresu 
problematyki osób niepełnospraw-
nych na rok 2009 w kwocie 5 500 zł 
przeznaczono na realizację zadań w 

SOSW Nr 6 (ul. Niecała 8): zakup i 
montaż pochwytu schodowego dla 
osób z trudnościami ruchowymi w 
ramach likwidacji barier architek-
tonicznych – kwota 2 000 zł oraz 
zakup laptopa w ramach likwidacji 
barier w komunikowaniu się dzieci 
niedosłyszących i głuchych – kwota 
3 500 zł.

Dodatkowe środki finansowe w 
kwocie 700 zł w zakresie „Progra-
mu Poprawy Bezpieczeństwa dla 
Miasta Krakowa pod nazwą „Bez-
pieczny Kraków” na 2009 rok Rada 
przeznaczyła na kontynuację mon-
tażu monitoringu w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 17 (ul. Fre-
dry 65).

Dodatkowe środki w kwocie 940 
zł w zakresie lokalnych wydarzeń 
kulturalnych przeznaczono na kon-
kurs teatrów przedszkolnych orga-
nizowany w Klubie Osiedlowym 
„Iskierka”.

Uchwalono także projekt planu 
finansowego Rady Dzielnicy IX 
Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 
2009.

 

Inwestycje na terenie Rady Dzielnicy IX

We wrześniu przystąpiono do budowy parkingu przy Przedszkolu  Nr 10 na ul. Strąkowej oraz rozpoczął się remont 
parkingu na osiedlu Cegielniana przy ul. Borsuczej. 
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W latach 20. ubiegłego wieku chłopcy spędzali wolny czas 
na kopaniu piłki w dzikich drużynach. To właśnie z ich po-
łączenia w roku 1928 powstał Klub Sportowy Borkowianka. 
W 1930 r. Klub przeszedł pod opiekę fabryki Solvay i zmie-
nił nazwę na Amatorski Klub Sportowy Borek. Od początku 
podstawową sekcją Klubu była piłka nożna, choć działała tu 
także sekcje kolarska, lekkoatletyczna i turystyczna. 

W roku 1944 do użytku oddano nowy stadion, który służy 
piłkarzom aż do dzisiaj. Mijały lata, a klub dzięki pomocy finan-
sowej Zakładów Solvay (po wojnie były to Krakowskie Zakłady 
Sodowe) rozrastał się. Powstały tu sekcje koszykówki, siatkówki, 
piłki ręcznej oraz sekcja bokserska, a nawet szachowa i brydżowa.
W latach pięćdziesiątych decyzją polityczną powołano branżo-
we Zrzeszenie Sportowe. Borek został włączony do Unii i od tej 
pory znany był pod nazwą Unia Borek (z sekcjami koszykówki, 
siatkówki, bokserskiej, piłki ręcznej). Mało kto pamięta, że w la-
tach 1958-62 na stadionie był tor żużlowy, na którym jeździła 
Cracovia, a KS Borek występował nawet w trzeciej lidze.

Kiedy w latach dziewięćdziesiątych skończył się sponso-
ring zakładów sodowych, dla Klubu nadeszły „chude” czasy. 
Przy życiu utrzymała się tylko sekcja piłki nożnej. I tak jest 
do tej pory. 

W ramach jubileuszu drużyny piłkarskie żaków, 
trampkarzy najmłodszych, młodszych i starszych oraz 

juniorów rozegrały mecze z drużynami innych kra-
kowskich klubów. Seniorzy Borku spotkali się na roz-
grywkach z Wisłą Kraków. Na zakończenie obchodów 
rozegrano „Mecz wspomnień”, gdzie drużyny zorga-
nizowano z byłych zawodników i sympatyków Klubu 
– grał m. in. niestrudzony zawodnik, najstarszy czło-
nek Klubu pan Franciszek Sojka, który liczy 96 lat. Pan 
Franciszek na mecze drużyny borkowskiej najczęściej 
przyjeżdża na rowerze. W niedzielę, na zakończenie 
świętowania już po północy rozegrano spontaniczny 
mecz: żony zawodników i działaczy Borku kontra ich 
mężowie,  zakończony – rzecz jasna – sukcesem kobiet.

W obchodach jubileuszu Klubu uczestniczył Prze-
wodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-
-Borek Fałęcki Adam Migdał, Krzysztof Sułowski z 
Rady Miasta Krakowa oraz przedstawiciele z zaprzy-
jaźnionych klubów: Orzeł Piaski Wielkie, Garbarnia, 
Victoria Kobierzyn.

Klub Sportowy Borek odznaczony został przez Ma-
łopolski Związek Piłki Nożnej złotym medalem za 
wieloletnią współpracę.

Jubileusz 80-lecia 
Klubu Sportowego Borek

SZKÓŁKA PIŁKARSKA działająca przy Klubie 
Sportowym Borek zaprasza chłopców już od 6-7 
roku życia. Drużyny żaków biorą udział w roz-
grywkach już drugi sezon. Szkółkę prowadzi Bar-
tłomiej Piwowarczyk, długoletni zawodnik sekcji 
piłki nożnej KS Borek, znakomity pedagog. 
Zapisy trwają cały rok. 
Bartłomiej Piwowarczyk – tel. 604 539 841

cd. ze str. 1

Z HISTORII KLUBU SPORTOWEGO BOREK
W 2006 roku, staraniem Rady Dzielnicy IX i przy peł-

nym poparciu Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, 
do użytku klubowiczów oddano nowo wybudowany kom-
pleks obiektów sportowych pod nazwą Centrum Aktywnego 
Wypoczynku. Obejmuje on zarówno płytę główną boiska, 
boiska do piłki siatkowej, koszykowej oraz halę krytą i obiekt 
mieszczący m. in. zaplecze klubowe.

Z KS Borek związane jest już kolejne pokolenie mieszkań-
ców naszej dzielnicy. Borek jest klubem rodzinnym. Grali tu 
dziadkowie, ojcowie, wujkowie, a teraz grają dzieci z tej samej 
rodziny. Kiedyś były to rodziny Popczyńskich, Sałachów, a 
obecnie pokoleniową tradycję reprezentują między innymi 
rodziny Pachaczów i Piwowarczyków. Klub wychował też 
kilku zawodników ligowych. To tutaj pierwsze kroki stawia-
li: Krzysztof Lasoń (Legia Warszawa), Krzysztof Popczyński 
(Wyspy Owcze), Jan Waniowski (Wawel, Bałtyk Gdynia), 
Andrzej Waniowski, Jacek Popczyński i Marek Piwowarczyk 
(II liga Garbarnia) oraz Ryszard Mysiak (Stal Mielec).

Aktualności klubowe można śledzić na stronie interne-
towej Klubu Sportowego Borek: www.ksborek.pl oraz na 
stronie juniorów starszych www.ksborek.futbolowo.pl.

fot. z archiwum KS Borek
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„Ziemia w Twoich rękach” to hasło tegorocznej edycji 
międzynarodowej akcji „Sprzątania świata”, która od-
była się w dniach 19-21 września. Kraków już po raz 
15. uczestniczył w tym pożytecznym przedsięwzięciu, 
zainicjowanym w Polsce przez Fundację „Nasza Zie-
mia”. 

„W akcji chodzi nie tylko o sprzątanie śmieci, któ-
re sami produkujemy, ale także o wyrabianie świa-
domości ekologicznej oraz refleksję nad przyszłością 
naszej planety” wskazywał Jacek Bartlewicz, rzecznik 
prasowy Krakowskiego Zarządu Komunalnego – jed-
nostki, która koordynowała akcję na terenie naszego 
miasta.

Na potrzeby „Sprzątania świata” w Krakowie za-
kupiono 31 tys. sztuk kolorowych worków i 27 tys. 
sztuk rękawic. Zebrane śmieci deponowano w wy-
branych, uprzednio zgłoszonych miejscach. Stamtąd 
worki były odbierane przez specjalistyczne firmy. Nad 
sprawnym przebiegiem krakowskiej akcji „Sprzątanie 
świata” czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Jak co roku, także i Dzielnica IX włączyła się w tę 
akcję. W „Sprzątaniu świata” udział wzięły wszystkie 
szkoły z terenu Dzielnicy IX, dwa przedszkola samo-
rządowe, czytelnicy biblioteki z ul. Borsuczej, Klub 
Borsuczek oraz radni i mieszkańcy. Każda placówka 
otrzymała kalendarzyki i plakaty propagujące ekolo-
giczny tryb życia. Wszystkim uczestnikom akcji wy-
rażamy gorące podziękowania.

Oczywiście akcja „Sprzątanie świata” jest zachętą 
dla wszystkich mieszkańców do tego, żeby codziennie 
dbać o czystość choćby najbliższego otoczenia – wokół 
domu i miejsca pracy. Bardzo ważne są także proste,  
a istotne działania wpływające na globalny stan na-
szej planety, jak oszczędne wykorzystywanie energii i 
wody, segregowanie i powtórne wykorzystywanie od-
padów, które się do tego nadają, czy wreszcie korzy-
stanie z toreb wielokrotnego użytku w sklepach.

Ziemia w Twoich rękach

Krakowski Zarząd Komunalny w październiku roz-
poczyna II etap „Akcji Wystawka – wywóz odpadów 
wielkogabarytowych”. 

Wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie. Akcja jest szansą dla 
mieszkańców na pozbycie się kłopotliwych odpadów o 
wielkich rozmiarach oraz sprzętu RTV. Odpady wrzuca 
się do specjalnych kontenerów ustawionych na terenie 
poszczególnych dzielnic w określonym miejscu i czasie. 

Na terenie Dzielnicy IX kontenery ustawione zostaną 
21 października (wtorek) o godz. 9.00, a zabrane 22 paź-
dziernika (środa) o godz. 17.00. 

W październiku kontenerowa 
„Akcja Wystawka”

LOKALIZACJA KONTENERÓW:

– u zbiegu ulic Karasia, Uroczej i Malutkiej
– na ul. Na Grządkach przy początkowych 
numerach
– przy placyku u zbiegu ulic Siostry Faustyny, 
Fredry i Millana
– na Rynku w Borku Fałęckim przy pawilonie 
meblowym
– na rogu ulic Orzechowej i Sielskiej
– na ul. Kępnej – Tarninowej
– na ul. Jagodowej
– na rogu ulic Zbrojarzy i Młynowej
– na Placu Łagiewnickim
– na rogu ulic Irysowej i Ruczaj 

Z uwagi na powszechnie szerzący się problem 
otyłości, do końca roku realizowana jest bezpłat-
na akcja profilaktyczna, która w sposób kom-
pleksowy zajmuje się leczeniem tego schorzenia. 
W ramach tej można skorzystać bezpłatnie z: po-
rady dietetyka, masażu odchudzającego, bada-
nia komputerowego pomiaru tkanki tłuszczowej 
i przemiany materii. Badania mają na celu ustale-
nie przyczyn otyłości, wyeliminowanie błędów 
jedzeniowych i ustalenie podstawowych zasad 

miej odwagę!   sprawdź swoją wagę!

UWAGA! Do kontenerów można wrzucać stare me-
ble, sprzęt AGD, RTV, natomiast nie wolno wrzucać 
odpadów komunalnych, resztek budowlanych i opon 
samochodowych. W okresie wystawienia kontenera te-
ren będzie monitorowany przez wykonawcę zadania.

prawidłowego żywienia. Akcja realizowana jest 
przez lekarzy specjalistów i fizjoterapeutów przy-
chodni w Krakowie przy ul. Borkowskiej 25B. Skie-
rowana jest zarówno do osób dorosłych jak i dzieci.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.

NZOZ Centrum Odchudzania i Zdrowia Rodziny
Ul. Borkowska 25B/1 Kraków
(012) 266 70 70, 0 691 35 35 35
centrum@CentrumOdchudzania.com
www.CentrumOdchudzania.com
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W ramach tegorocznej Podgórskiej Jesieni Kulturalnej 
także w Klubie Iskierka odbył się cykl różnorodnych im-
prez artystycznych, współfinansowanych ze środków 
Rady Dzielnicy IX. 

19 września otwarte zostały dwie wystawy malarskie: 
„Parki Borku Fałęckiego” oraz „Uroki łąk Małopolski”. 
Pierwsza to efekt II. Pleneru malarskiego zorganizowa-
nego na terenie Borku. Wzięło w nim udział 4 twórców 
profesjonalnych i 6 osób traktujących twórczość pla-
styczną jako hobby. Powstało 26 prac malarskich przed-
stawiających uroki parków Borkowskich, jednych z naj-
piękniejszych w Krakowie, chętnie odwiedzanych przez 
okolicznych mieszkańców, nie tylko Dzielnicy IX. Prace 
prezentowane obecnie w Galerii Iskierka tej wystawie 
będzie można obejrzeć także na wystawie plenerowej 
podczas czerwcowych Dni Dzielnicy IX. Druga wysta-
wa zorganizowana w ramach Podgórskiej Jesieni Kul-
turalnej 2008 prezentuje prace malarskie Grażyny Stęp-
niewskiej-Szynalik, które ukazują kwiaty i zioła tworzą-
ce niepowtarzalny nastrój małopolskiej łąki.

20 września odbył się Turniej Tańca „O żółty jesien-
ny liść”. Jest to stała impreza towarzysząca Podgórskiej 
Jesieni Kulturalnej. W tym roku wzięło w niej udział 29 
par tanecznych w wieku do 11 lat z kilku klubów ta-
necznych z Krakowa i Dobczyc. Tancerze rywalizowali 
w kategoriach tańca towarzyskiego i polskich tańców lu-
dowych. Pojawiły się więc rytmy walca, samby, cza-czy 
oraz polki, krakowiaka i oberka. Tancerzom przypatry-
wali się profesjonalni sędziowie działający dla Polskie-
go Towarzystwa Tanecznego oraz liczna publiczność. 
Ten turniej ma charakter festiwalu tańca – nie przegra-
nych, a wszyscy tancerze otrzymują dyplomy i upomin-
ki. „Jest to pierwsze powakacyjne spotkanie tancerzy 
na parkiecie. Ma charakter bardziej luźny, niż typowy 
turniej, w jakim ta młodzież zwykle uczestniczy. Zależy 
nam na integracji młodzieży ze środowiska tanecznego” 
– zaznaczył Andrzej Golonka, organizator turnieju. Waż-

nym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie dobrego 
humoru oraz woli rywalizacji sportowej – mówi jeden z 
punktów regulaminu. I w takiej atmosferze przebiega ten 
turniej.

20 września wieczorem zorganizowany został wie-
czór przy muzyce i śpiewie zatytułowany „Galicyjski 
Przekładaniec”. Był to wieczór piosenki wiedeńskiej, 

P o d g ó r s k a  J e s i e ń  K u l t u r a l n a  2 0 0 8  w  

Turniej Tańca „O żółty jesienny liść”

Galicyjski Przekładaniec w wykonaniu Grupy Teatralnej Adalex
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lwowskiej i krakowskiej 
w wykonaniu zespołu ADA-
LEX. W spotkaniu uczestni-
czyli mieszkańcy z osiedla 
przy ulicy Żywieckiej i nie tyl-
ko. Na zakończenie odbyło się 
wspólne śpiewanie piosenek 
znanych i lubianych. Warto 
było przyjść popatrzeć, posłu-
chać i wspólnie pośpiewać.

Obchody Podgórskiej Jesie-
ni Kulturalnej w Iskierce za-
kończył Turniej Szachowy „O 
żółty jesienny liść” rozegrany 
w niedzielne popołudnie.

ul. Żywiecka 44

tel. 012 266 13 45

KLUB
ISKIERKA

 K l u b i e  I s k i e r k a

Grażyna Stępniewska-Szynalik jest absolwentką I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego, Studium 
Hotelarsko-Turystycznego oraz Studium Pedagogicznego w 
Krakowie. Jej pasją twórczą jest malarstwo olejne, akwarela, 
pastel i rysunek. Tematami prac artystki są najczęściej pej-
zaże, kwiaty, architektura Krakowa oraz motywy baśniowe. 
Jej prace brały udział w ponad 60 wystawach zbiorowych i 5 
indywidualnych. W Galerii Iskierka gościła trzykrotnie wy-
stawiając malarstwo jaskiniowe inspirowane malowidłami 
naskalnymi w grocie Lascaux we Francji sprzed ok. 15 tys. 
Lat, architekturę domu inspirowanego bajkowym i baśniowym 
wyobrażeniem oraz pejzaże czterech pór roku.

Pani Grażyna Stępniewska-Szynalik jest obecnie pracow-
nikiem Klubu Iskierka.

Propozycje Klubu Iskierka 
dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych

Od października w Klubie Iskierka:

Nauka gry w SZACHY - pn., g. 16.00

Nauka gry w BRYDŻA - pn., g. 19.00

AEROBIK - pn., czw., g. 20.00

ZAJĘCIA PLASTYCZNE dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych - wt., śr., czw., pt., g. 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00

Kółko teatralne dla dzieci i młodzieży, wt. g. 16.30

Zajęcia integracyjne - pn., czw., g. 15.00

CHATKA HAŁABAŁY - zajęcia dla maluchów, śr., g. 
10.30-13.30

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH muzycznych 
(pianino, keyboard, gitara, gitara elektryczna) - 
lekcje indywidualne

TANIEC:

dla maluchów - pn., g. 16.00 i 17.30

dla dzieci - czw., g. 16.00

dla młodzieży - śr., g. 18.30

dla dorosłych - wt., g. 20.30 (początkujący), pt., g. 
20.30 (zaawansowani)

taniec nowoczesny - czw., g. 17.00

Spotkanie miłośników tańca towarzyskiego - pn., 
śr., pt., g. 17.00-18.30

POGOTOWIE TANECZNE - termin do uzgodnienia

Klub 40-latek - sb., g. 17.00-21.00

Grupa wokalna „Nice Girls” - sb., g. 15.00

Ponadto Klub Iskierka proponuje spotkania, naukę 
i działalność w terminach do uzgodnienia w ra-
mach:

Klubu melomana

Koła rękodzielnictwa

Koła turystyki pieszej i rowerowej

Koła kolekcjonerów

Z wystawy „Parki Borku Fałęckie-
go” – praca Wiesława Nowaka

Łagiewnickie 
Towarzystwo 
Kulturalne 
zaprasza 
w dniu 28 X 2008 r. 
na coroczne 
spotkanie 
pod pomnikiem 
Tadeusza Parpana 
(ul. Chmielna 2, 
boisko KS Armatury)

W hołdzie piłkarzowi
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Uwaga na dziki!
Wieczorami i w porze nocnej na terenie Borku Fałęc-

kiego, głównie w okolicy Parku Solvay i Lasku Borkow-
skiego, pokazuje się stado dzików. Dziki przyzwyczaiły 
się do zjadania pod naszymi oknami resztek pozosta-
wianego przez nas jedzenia. Dlatego nie należy wyrzu-
cać resztek pożywienia w miejscach do tego nieprze-
znaczonych, również przy śmietnikach. Trudno będzie 
teraz odzwyczaić te zwierzęta od podchodzenia na teren 
naszych osiedli i korzystania z darmowej jadłodajni.

Przede wszystkim należy zachować ostrożność! 
Dziki są wprawdzie dość płochliwe, ale to jednak dzi-
kie zwierzęta.

Pani Jarzynka i Pan Warzywko czyli Jesienny Piknik Integracyjny 

26 września w piękny jesienny dzień w ogrodzie 
szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego nr 6 przy ul. Niecałej odbył się piknik integracyj-
ny. Wzięły w nim udział dzieci z klas 0-III, ich rodzice 
oraz zaproszeni goście, m. in. Przewodniczący Rady 
Dzielnicy IX Adam Migdał. Spotkaniu towarzyszyły 
wspólne tańce, zabawy oraz zadania, jakim było np. 
stworzenie portretów Pani Jarzynki i Pana Warzywko 
– motywem przewodnim tegorocznego pikniku były 
warzywa. Nie zabrakło także pokrzepianjącej strawy 
– kiełbasek i smacznych ciast.

Harmonogram akcji „Wystawka chodnikowa”

13 LISTOPADA: Do Wilgi, Borsucza, Cegielniana, 
Odrzańska, Kołobrzeska, Kędzierzyńska, Ciesielska, 
Zbrojarzy, Łukasińskiego, Ruczaj od Turonia do kładki 
na rzece Wildze, Turonia do Zbrojarzy, Irysowa, Goplana, 
Strąkowa.

11 GRUDNIA: Montwiła-Mireckiego, Żywiecka, Kościusz-
kowców, Zdunów, Niemcewicza, 
Zaborze, Światowida, Gajowa, Podhalańska, Łuczyńskiego, 
Goryczkowa, Orzechowa róg Sielskiej, Jagodowa.

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

„Wystawka chodnikowa” 2008

ZAPROSZENIE
Z OKAZJI DNIA SOLIDARNOŚCI 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

EMERYTÓW I RENCISTÓW 
Z ZESPOŁEM „POGODNA JESIEŃ” 

PRZY HERBACIE, ŚPIEWIE I TAŃCU.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 
6 LISTOPADA W SALI GALERII 

W CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
SOLVAY (UL. ZAKOPIAŃSKA 62).

Pani Jarzynka Wspólna zabawa


