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Koncert Jubileuszowy X Ma³opolskich Warsztatów Chóralnych
29 czerwca w Synagodze Tempel odby³ siê koncert z okazji dziesi¹tej edycji Ma³opolskich Warsztatów Chóralnych, organizowanych przez Akademiê
Muzyczn¹ w Krakowie i M³odzie¿owy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
z osiedla Kalinowego w Krakowie.
Po raz dziesi¹ty chóry dzieciêce i
m³odzie¿owe z Ma³opolski szkoli³y
swe wokalne umiejêtnoci pod okiem
pedagogów z Akademii Muzycznej, a
owocem ich pracy by³ koncert w Synagodze Tempel. Co roku impreza ma
inn¹ tematykê i odbywa siê w innym
miejscu. Tym razem warsztaty zosta³y powiêcone kulturze krakowskich
¯ydów i nosi³y tytu³ Nasi s¹siedzi z
Kazimierza. Okazj¹ ku temu by³a
przypadaj¹ca na 29 maja 75-ta rocznica pierwszych wywózek ¯ydów z krakowskiego getta.
Przed rozpoczêciem jubileuszowego
koncertu Andrzej Buczkowski, Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy
XVI Bieñczyce odczyta³ przygotowa-

ny dla organizatorów czyli: Pani Dyrektor Moniki Modrzejewskiej z Korczaka oraz profesora Stanis³awa Krawczyñskiego Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie list gratulacyjny.
Spotkanie to by³o równie¿ okazj¹ do
wrêczenia pami¹tkowych statuetek
wszystkim, którzy wspieraj¹ to dzie³o.
Nagrodzeni zostali min. muzycy, wyk³adowcy Akademii Muzycznej, a tak¿e Przewodnicz¹cy szesnastki Andrzej Buczkowski.
W trakcie koncertu wykorzystano
motywy muzyczne z filmu Lista
Schindlera. Szczególny aplauz publicznoci wzbudzi³ wystêp wiatowej
s³awy skrzypka, Romana Reinera, profesora Akademii Muzycznej w Krako-

Monika Modrzejewska dyr. MDK Korczak i Andrzej Buczkowski przew. Rady Dzielnicy XI.
przeznaczone s¹ dla ma³opolskich
wie w towarzystwie orkiestry PañLO w Krakowie, Chór Pro Musica z
chórów m³odzie¿owych. W trakcie
stwowej Szko³y Muzycznej II stopnia
Pañstwowej Szko³y Muzycznej II st. z
dwudniowych zajêæ uczestnicy szkol¹
im. W. ¯eleñskiego z Krakowa.
Krakowa, Chór Clave De Sol ze
siê pod okiem pedagogów z Akademii
W koncercie zaprezentowa³o siê sieSzczucina, Cantabile z Mylenic oraz
Muzycznej. Pomiêdzy zajêciami i pródem chórów: CanticumCanticorum z
Chór Szko³y Muzycznej I st. z Gdobami odbywaj¹ siê wydarzenia towaVIII LO w Krakowie, Chór Spontan z
wa. Chórom towarzyszy³a Orkiestra
rzysz¹ce. Zwieñczeniem warsztatów
Liceum i Gimnazjum Sióstr Prezentek
PSM II stopnia im. W. ¯eleñskiego z
jest koncert otwarty dla publicznoci.
w Krakowie, Krakowski Chór M³oKrakowa.
Klaudia Skrê¿yna
dzie¿owy z MDK Dom Harcerza i II
Ma³opolskie Warsztaty Chóralne

Lato w pe³ni, kolejne remonty wykonane
Choæ sezon letni dopiero siê rozpoczyna kolejne remonty zosta³y ukoñczone. Uda³o siê wykonaæ nowy chodnik na osiedlu Niepodleg³oci od bloku 10 do bloku 6. Trakt ten jest bardzo uczêszczany zarówno przez mieszkañców osiedla Niepodleg³oci jak i
s¹siednich osiedli, gdy¿ prowadzi do
placu handlowego Tomex. Jego nawierzchnia by³a zniszczona, a pod popêkanymi p³ytkami po deszczu gromadzi³a siê woda. Taki stan rzeczy powodowa³, ¿e mo¿na tam by³o po³amaæ
nogi  komentuje Grzegorz Król, radny wybrany z osiedla Niepodleg³oci,
który wnioskowa³ o wykonanie tego
zadania. Konsekwentna praca zosta³a
doceniona przez mieszkañców i Radny Grzegorz Król zosta³ wybrany na
cz³onka Rady Nadzorczej Spó³dzielni
Mieszkaniowej Victoria. Gratulacje
nale¿¹ siê równie¿ Radnemu Wies³awowi Szczurkowi, jego wielkie zaan-

Radny Jan Jarosz zrzek³ siê mandatu.
25 maja krótko przed rozpoczêciem
sesji Rady Dzielnicy XVI Bieñczyce
radny Jan Jarosz z³o¿y³ pisemnie rezygnacjê z mandatu cz³onka Rady Dzielnicy XVI Bieñczyce z okrêgu 12 tj. os.

ich reprezentowa³ przez ca³¹ czteroletni¹ kadencjê. Na kolejnej sesji w sk³ad
rady zostanie powo³any nowy radny,
który uzyska³ kolejn¹ co do wielkoci
liczbê g³osów. Mamy nadziejê, ¿e
nowy radny oka¿e siê osob¹ godn¹ za-

Zmiany w sk³adzie
Rady Dzielnicy XVI
Bieñczyce

ga¿owanie w pracê na rzecz mieszkañców równie¿ zosta³o zauwa¿one i nagrodzone, gdy¿ wszed³ on do sk³adu
Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszka-

niowej Jutrzenka. Obu Panom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy kolejnych sukcesów.
Magdalena Dziedzic

Wysokie. Nie podaj¹c ¿adnych powodów takiej decyzji radny opuci³ biuro
Rady Dzielnicy pomimo, i¿ za oko³o
minutê mia³a rozpocz¹æ siê sesja. Jest
to jawny brak szacunku dla radnych jak
i równie¿ mieszkañców, którzy zaufali
radnemu Jaroszowi i wybrali go, aby

ufania i pracowit¹, w przeciwieñstwie
do Jana Jarosza, który by³ ma³o aktywnym radnym i mia³ najwiêksz¹ sporód
wszystkich radnych absencjê na sesjach
i komisjach problemowych.
Magdalena Dziedzic
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