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TAK ŚWIĘTOWALIŚMY
XV DNI DZIELNICY IX...

Najbliższy dyżur
funkcjonariuszy Straży Miejskiej
w siedzibie Rady Dzielnicy IX
(ul. Żywiecka 13) odbędzie się
w środę 15 lipca 2009 r.
w godz. 16.00-17.00.

W dniach 29-31 maja oraz 7 czerwca odbywały się XV
Dni Dzielnicy IX organizowane przez Radę Dzielnicy IX
przy współpracy Domu Kultury Podgórze. Na mieszkańców czekały różnorakie atrakcje kulturalne, rozrywkowe a
nawet kulinarne.
W ramach XV Dni Dzielnicy IX odbywały się także imprezy sportowe i taneczne: Międzynarodowy Turniej Piłki
Siatkowej w Hali Armatury, międzyszkolne rozgrywki w
piłce siatkowej, tenisie stołowym i innych konkurencjach
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oraz I Festiwal Tańca Dzielnicy IX popularyzujący taniec towarzyski, polski i nowoczesny wśród dzieci i młodzieży.
Popołudnia niedzielne obﬁtowały w imprezy plenerowe
na Stadionie KS Borek 31 maja oraz przy kościele na osiedlu Cegielniana (7 czerwca) występy zespołów działających
przy placówkach kulturalnych naszej dzielnicy, wystawy
prac artystów związanych z Dzielnicą IX oraz kiermasz biżuterii wykonanej przez gimnazjalistów z SOSW Nr 6, którzy dochód ze sprzedaży przeznaczają na misje w Malawii.

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ NA S. 4-5

Sprawozdanie z sesji Rady Dzielnicy IX
Na minionej sesji Rady Dzielnicy IX w
dniu 16 czerwca radni przede wszystkim
rozdysponowali środki ﬁnansowe na
zadania priorytetowe oraz powierzone
Dzielnicy IX na rok 2010.
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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
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Środki w kwocie 60 000 zł w ramach zadania powierzonego na rok 2009 z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych) przeznaczono
na remont sanitariatów z przystosowaniem
dla osób niepełnosprawnych w budynku
Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 3 przy ul.
Strąkowej. Rozdysponowano także środki w
ramach tego zadania na rok 2010 na:
1. Likwidacja barier architektonicznych
na terenie Dzielnicy IX wg wskazań Dzielnicy (budowa zjazdów i podjazdów, obniżenia
krawężników) – kwota: 97 500 zł.
2. Remont sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 3 przy
ulicy Strąkowej – kwota: 30 000 zł.

15. Zespół tańca nowoczesnego „Precedance” przy CSW Solvay – kwota: 2 000 zł.
16. Klub „Iskierka” (ul. Żywiecka 44)
– kwota: 8 000 zł.
17. Zespół „Pogodna Jesień” – kwota:
2 500 zł.
18. Orkiestra Dęta Solvay – kwota: 2 500 zł.
Bezpieczeństwo Publiczne – Jednostki
terenowe Policji i Straży Miejskiej
19. Komisariat Policji V – II Rewir (ul. Zamojskiego 22) – kwota: 12 000 zł.
20. Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział Podgórze – Wola Duchacka – kwota:
8 000 zł.
Placówki Służby Zdrowia
21. Świadczenia zdrowotne – komputerowe badanie wad postawy z wykorzystaniem
zjawiska mory projekcyjnej wraz z zabiegami rehabilitacyjnymi dla dzieci z Dzielnicy
IX – kwota: 10 500 zł.
22. Świadczenia zdrowotne na rzecz
mieszkańców Dzielnicy IX – kwota: 5 000 zł.
23. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (ul. Konfederacka 18) – kwota: 3 500 zł.
Pozostała działalność
24. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci
– kwota: 2 000 zł.
25. XVI Dni Dzielnicy IX – kwota: 24 000 zł.
26. Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy – kwota: 45 000 zł.
27. Granty – kwota: 30 000 zł.

Rada uchwaliła rozdział środków ﬁnansowych na zadania priorytetowe na rok
2010 w następujący sposób:
I. W zakresie przygotowania realizacji
zadań Dzielnicy IX.
1. Odtworzenie alejek w lasku komunalnym wg koncepcji przy ul. Żywieckiej – kwota: 30 000 zł.
Środki w ramach zadań powierzonych
2. Zagospodarowanie parku rzecznego
Dzielnicy IX w zakresie „Programu Poprarzeki Wilga – kwota: 10 000 zł.
wy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod
II. W zakresie realizacji.
1. Modernizacja ul. Ruczaj – kwota: nazwą „Bezpieczny Kraków” na 2010 rok
Rada Dzielnicy przeznaczyła na:
142 000 zł.
1. Konkurs międzyszkolny szkół z terenu
2. Modernizacja ul. Zbrojarzy wg projektu na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego Dzielnicy IX „Stop dla wandalizmu i agresji”
– kwota: 3 000 zł.
do ul. Ludwisarzy – kwota: 100 000 zł.
2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego
3. Modernizacja ul. Łukasińskiego – kwow Zespole Szkół Ogólnokształcących Przeta: 50 000 zł.
4. Modernizacja ul. S. Faustyny – kwota: mysłu Skórzanego (ul. Hm. S. Millana 16)
– kwota: 7 000 zł.
30 000 zł.
3. Nagrody na konkursy szkolne „BezOŚWIATA I WYCHOWANIE
pieczne wakacje” – kwota: 2 000 zł.
Szkoły podstawowe i gimnazja
4. Doﬁnansowanie zakupu radiowozu
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17
dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwo(ul. Fredry 65) – kwota: 12 000 zł.
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Inte- ta: 4 000 zł.
gracyjnych Nr 3 (ul. Strąkowa 3 A) – kwota:
Rada Dzielnicy podjęła uchwałę w ra12 000 zł.
mach zadań powierzonych na 2010 r. kwotę
7. Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwiłła-Mi- 23 820 zł w zakresie lokalnych wydarzeń
reckiego 29) – kwota: 12 000 zł.
kulturalnych przeznaczono na:
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących i
1. Przegląd Teatrów Amatorskich z terePrzemysłu Skórzanego (ul. Hm. S. Millana nu Dzielnicy IX – kwota: 3 500 zł.
16) – kwota: 12 000 zł.
2. Koncert Kolęd w wykonaniu chóru pa9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw- raﬁi Najświętszego Serca Pana Jezusa – kwoczy Nr 6 (ul. Niecała 8) – kwota: 12 000 zł.
ta: 2 000 zł.
Przedszkola
3. Koncert dla mieszkańców Dzielnicy
10. Przedszkole Nr 10 (ul. Strąkowa 7) IX z okazji Dnia Solidarności w wykonaniu
– kwota: 7 000 zł.
zespołu „Pogodna Jesień” – poczęstunek dla
11. Przedszkole Nr 95 (ul. Żywiecka 24) seniorów – kwota: 1 500 zł.
– kwota: 7 000 zł.
4. Doﬁnansowanie koncertów w ramach
Kultura i sztuka
XV Dni Dzielnicy IX – kwota: 6 000 zł.
12. Biblioteka, ul. Żywiecka 32 – kwota:
5. Imprezy towarzyszące Dniom Dzielni6 000 zł.
cy IX – konkursy dla dzieci z terenu Dzielni13. Biblioteka, ul. Borsucza 12 – kwota: cy IX – kwota: 2 400 zł.
3 000 zł.
6. Koncerty z okazji Rocznicy Konstytucji
14. Centrum Sztuki Współczesnej Solvay 3 Maja w wykonaniu Orkiestry Dętej Solvay
(ul. Zakopiańska 62) – kwota: 20 000 zł
– kwota: 1 500 zł.
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7. Konkursy szkolne dla szkół z terenu
Dzielnicy IX – kwota: 3 500 zł.
8. Prezentacje spektakli pantomimy dla
dzieci z terenu Dzielnicy IX – kwota: 2 000 zł.
9. Zakup nagród dla Zespołu Pogodna
Jesień – kwota: 480 zł.
10. Konkurs teatrów przedszkolnych organizowanych w Klubie Osiedlowym Iskierka
(ul. Żywiecka 44) – kwota: 940 zł.
Uchwalona na minionej sesji lista rankingowa zadań powierzonych na 2010 rok
przedstawia się następująco:
I. Budowa i modernizacja ulic wraz z
oświetleniem – kwota: 173 000 zł.
A/ Zadania realizowane w zakresie budowy i modernizacji ulic – kwota: 123 000 zł.
1. Modernizacja ul. Ruczaj.
2. Modernizacja ul. Łukasińskiego.
3. Modernizacja ul. Zbrojarzy.
4. Opracowanie koncepcji budowy połączenia drogowego ul. Na Grządkach z ul.
Tischnera w nawiązaniu do opracowywanej
koncepcji dla inwestycji miejskiej pn. „Budynek
Centrum biurowo-magazynowego Archiwum
Państwowego w Krakowie wraz z rozbudową
sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Tischnera
w Krakowie” – kontynuacja zadania.
B/ Zadania realizowane w zakresie oświetlenia – kwota: 50 000 zł.
1. Wykonanie oświetlenia ul. Obozowej
przy posesjach 46a,48a, 48b.
2. Zadania realizowane wg wskazań
Dzielnicy.
Koszty na poszczególne zadania zostaną określone
przez ZIKiT w porozumieniu z Radą Dzielnicy IX.
II. Remonty dróg i chodników wraz z
oświetleniem – kwota: 940 000 zł.
A/ Zadania do realizacji w ramach oświetlenia ulicznego – kwota: 20 000 zł.
1. Remont oświetlenia ulicznego wg
wskazań Dzielnicy.
B/ Zadania do realizacji w ramach remontu dróg i chodników – kwota: 920 000 zł.
2. Ul. Ogrodniki, Na Grządkach, Przy Torze
– remont chodników (kontynuacja).
3. Ul. Hm. S. Millana – remont chodnika
(kontynuacja).
4. Ul. Orzechowa – remont chodnika
(kontynuacja – pętla Borek).
5. Ul. Sielska – remont chodnika (kontynuacja).
6. Ul. Niemcewicza – remont chodników i
jezdni wg wskazań Dzielnicy (kontynuacja).
7. Ul. Żywiecka – remont wg wskazań
Dzielnicy (kontynuacja).
8. Ul. Kępna, Tarninowa, Szpilkowa – re-

mont chodników i parkingów wg wskazań reckiego 29) – wymiana nawierzchni boisk,
Dzielnicy.
remont podłogi sali gimnastycznej, wymiana
9. Opracowanie projektu i budowa ciągu stolarki okiennej, ułożenie kostki brukowej,
remont opaski, remont dachu – sala gimnapieszo-rowerowego po kanale „Z”.
10. Ul. Szaniawskiego – remont chodnika styczna, przewiązka.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Inte(kontynuacja).
11. Ul. Borsucza – remont chodników wg gracyjnych Nr 3 (ul. Strąkowa 3a) – remont
dachu (kontynuacja), kontynuacja wymiany
wskazań Dzielnicy.
12. Ul. Koszalińska – remont chodnika wg stolarki okiennej, częściowa wymiana podłóg z PCV w salach lekcyjnych.
wskazań.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17
13. Remont dróg i chodników wg wska(ul. Fredry 65) – ocieplenie ścian sali gimnazań Dzielnicy.
stycznej.
14. Ul. Ciesielska – remont chodnika.
4. wymiana posadzki na korytarzu II p.,
15. Remont ulicy Zdunów.
Koszty na poszczególne zadania zostaną określone remont sanitariatu, usunięcie przecieków z
dachu, remont obróbek blacharskich.
przez ZIKiT w porozumieniu z Radą Dzielnicy IX.
5. Przedszkole Nr 95 (ul. Żywiecka 24)
III. Ogródki jordanowskie oraz zieleńce
– malowanie dachu z blachy, wymiana stolari skwery – kwota: 259 600 zł.
1. Bieżące utrzymanie ogródków jorda- ki drzwiowej.
6. Przedszkole Nr 10 (ul. Strąkowa 7) – renowskich na terenie Dzielnicy IX.
2. Dostawa urządzeń zabawowych i re- mont pokrycia dachowego, wymiana opaski
kreacyjnych wg wskazań Dzielnicy, m. in. wokół budynku.
przy ul. Żywieckiej, ul. Fredry, ul. Do Wilgi.
Radni, popierając starania Zespołu Szkół
3. Remont alejek w Parku Solvay.
Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego
4. Budowa i remont ogrodzeń wg wska- (ul. Hm. S. Millana 16) zawnioskowali o dozań Dzielnicy.
datkowy etat pedagoga lub psychologa dla
5. Konserwacja zieleni wysokiej wg wska- tej placówki.
zań Dzielnicy.
Rada podjęła także jedną uchwałę opi6. Uporządkowanie terenów zielonych
niującą przygotowaną przez Komisję Infrawg wskazań Dzielnicy.
7. Zakup sadzonek i krzewów wg wska- struktury i Budownictwa. Zaopiniowano
negatywnie ustalenie warunków zabudozań Dzielnicy.
8. Montaż koszy na śmieci wg wskazań wy dla sześciu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych z parkingami podziemnyDzielnicy, ławek oraz stojaków na rowery.
9. Utwardzenie alejek w Lasku komunal- mi, miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Żywieckiej i Janym – strona północna ul. Żywieckiej.
godowej. W uzasadnieniu zwrócono uwagę
Rada przystąpiła do otwartego konkursu na zbyt dużą intensywność zabudowy oraz
ofert w 2010 r. w ramach współpracy Miasta zbyt małą ilość miejsc parkingowych w stoKrakowa z organizacjami pozarządowymi. sunku do planowanej powierzchni użytkoPrzyjęto zasady przeprowadzenia konkursu wej mieszkalnej. Ponadto obszar planowanej
na realizację w 2010 roku zadań:
zabudowy powinien stanowić w przeważa1. Opieka społeczna – pomoc społeczna, jącej części tereny zielone, biologicznie czynwspieranie klubów seniora – kwota: 8 000 zł. ne. Proponowana zabudowa w ilości sześciu
2. Edukacyjna opieka wychowawcza – orbudynków wielorodzinnych nie mieści się
ganizacja wypoczynku zimowego i letniego
na powierzchni niezalesionej i może doprodla dzieci oraz młodzieży – kwota: 12 000 zł.
wadzić do wycinki pozostałych drzew rosną3. Kultura ﬁzyczna i sport – organizacja
cych na tym obszarze. Równocześnie należy
imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i
podkreślić, że po niekontrolowanej wycince
młodzieży – kwota: 6 500 zł.
drzew na tym terenie w minionych latach, na
4. Lokalne wydarzenia kulturalne – lokalne
właściciela terenu nałożono obowiązek zasaspołeczne inicjatywy kulturalne – kwota: 3 500 zł.
dzenia drzew w zamian za wycinkę. Obecnie
Uchwalono wstępną listę rankingową drzewka te zostały nasadzone i zgodnie z depotrzeb remontowych placówek oświato- cyzją powinny być chronione i pielęgnowane
do czasu, aż odpowiednie ukorzenienie zawych z terenu Dzielnicy IX na 2010 rok:
1. Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwiłła-Mi- gwarantuje ich systematyczny wzrost.

Uwaga kierowcy! Jest lustro na skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i Zdunów
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XV DNI DZI

Rozgrywki międzyszkolne w tenisa stołowego w ZSOI Nr 3.

„Wzywamy wszystkie patrole!”

Mieszkańcy zasłuchani w czasie koncertu Orkiestry Dętej Solvay.

My, kobiety, też potraﬁmy zagrać...

Rzut oka na Dzielnicę IX z góry.

Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Radwan-Ballada
ogląda wystawę prac artystów związanych z Dzielnicą IX.
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Wio, koniku!...
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ELNICY IX...
rys. A. Pochopień

Występy zgromadziły wielu słuchaczy.

Tahitańskie rytmy rozgrzały atmosferę.

Trzech kucharzy wystarczyło...

Coś na słodko...

Radne Maria Słobodzian, Ewa Nowak i Joanna Blachnicka
czuwały nad loterią fantową.

Mieszkańcy osiedla Cegielniana gromkimi brawami nagradzali występy.

Zespół Pogoda Jesień przygotowuje się do występu.

„Calineczka” w wykonaniu uczniów Szkoły „Da Capo”.

Nieczęsto nadarza się okazja, żeby zdobyć autograf Prezydenta Krakowa
Jacka Majchrowskiego.
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Dzień Otwarty Magistratu

życia Miasta” (Foyer Sali Obrad RMK) i autorską wystawę zdjęć Wiesława Majki „Lot nad Nową Hutą” (Hol
wejściowy).

W niedzielę 14 czerwca na osoby, które wzięły udział w
Dniu Otwartym Magistratu, czekały liczne atrakcje przygotowane przez Urząd Miasta Krakowa. Dziewiąta edycja
imprezy poświęcona była przede wszystkim tegorocznym jubileuszom: 60-lecia Nowej Huty oraz 225-lecia założenia Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza.
Zwiedzanie niedostępnych na co dzień zabytkowych
wnętrz Pałacu Wielopolskich – łącznie z gabinetami
Prezydenta Miasta Krakowa i Przewodniczącej Rady
Miasta Krakowa, w których pracują, liczne wystawy,
prezentacje, występy artystyczne i zawody sportowe to
tylko część atrakcji związanych z Dniami Magistratu.
Można było zapoznać się z najnowszymi inicjatywami Urzędu Miasta Krakowa i krakowskich dzielnic
pomocniczych oraz obejrzeć prezentacje działalności
jednostek miejskich. Krakowianie mogli dowiedzieć

Wystawa 225 lat Podgórza

Na scenie ustawionej przed budynkiem Magistratu
można było obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez placówki kulturalne z Nowej Huty, a przy
deptaku obok Pawilonu „Wyspiański 2000” ustawiony
został ring bokserski, na którym odbywały się pokazy
sztuk walki. Wśród atrakcji znalazły się także wycieczki
m.in. do Centrum Edukacyjnego na Bielanach mieszczącego się w zabytkowych budynkach Wodociągów
Krakowskich oraz do miejsca pod przyszłą budowę
Ekospalarni i na Barycz, gdzie została zaprezentowana
ścieżka ekologiczna pokazująca nowoczesne rozwiązania w sortowaniu odpadów.

Prezentacja Jednostek Gminy Kraków

się także, co można znaleźć na stronach internetowych
Biuletynu Informacji Publicznej UMK i w jaki sposób załatwić urzędowe sprawy przez Internet. Swoje stanowisko przygotowała również redakcja Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków”.
Z okazji Dnia Otwartego Magistratu przygotowano liczne wystawy m.in.: zdjęć Starego Podgórza z prezentacją
multimedialną „Podgórze wczoraj i dziś” (Sala Dietla),
wystawę dotyczącą rewitalizacji „starej” Nowej Huty
(Hol Kamienny) oraz prezentację prac nagrodzonych w
ósmej edycji konkursu fotograﬁcznego „Jeden dzień z

Stanowisko Rady Dzielnicy IX – radna Anna Świerta

Uroczyste zakończenie
roku szkolnego na Wawelu
Pedagodzy i uczniowie klas trzecich Gimnazjum Nr 24
im. Juliana Ursyna Niemcewicza zakończyli miniony rok
szkolny uroczystą eucharystią w Katedrze wawelskiej.
Mszę św. celebrował ks. proboszcz Grzegorz Szewczyk.
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Szukam czystego miejsca
do zabawy
„Od dziś nie będzie pobłażania dla osób, które nie sprzątają po swoich pupilach. Jednocześnie rozpoczynamy
szeroką kampanię edukacyjną, która ma przypomnieć
mieszkańcom miasta, że posiadanie psa to nie tylko
przyjemność, ale obowiązek” – zapowiedział Janusz Wiaterek, komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa podczas konferencji prasowej w dniu 16 czerwca.

Ochotnicze Hufce Pracy
w Podgórzu zapraszają!
Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją realizującą zadania państwa w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i
marginalizacji młodego pokolenia oraz jego kształcenia i
wychowania.
Huﬁec Pracy 6 – 8 w Krakowie z siedzibą przy ul. Wadowickiej 5/15 proponuje absolwentom Gimnazjum w
wieku 16-18 lat bezpłatną pomoc w podjęciu nauki w Zasadniczych Szkołach Zawodowych na terenie Krakowa w
następujących zawodach: kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, posadzkarz,

Na początku tego roku, z inicjatywy komendanta Straży Miejskiej, powołany został przez Prezydenta Krakowa
specjalny Zespół Zadaniowy do spraw opracowania planu
działań oraz przygotowania kampanii społecznej na rzecz
edukacji mieszkańców w zakresie przestrzegania przepisów
dotyczących utrzymania zwierząt domowych, a w szczególności psów. Obok Straży Miejskiej pozytywnie odpowiedzieli
na propozycję wzięcia udziału w kampanii przedstawiciele:
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządu Budynków
Komunalnych, oraz Rady i Zarządu Dzielnicy XI.
Odpowiednio przygotowane kosze, a także materiały
do których można schować nieczystości, zostały już przygotowane i udostępnione na terenie miasta.
Pozostawianie w miejscach publicznych nieczystości po
czworonogach wpływa nie tylko na wygląd Krakowa, ale
także powoduje, iż miejsca zieleni stworzone i utrzymywane przez jednostki miejskie dla wypoczynku i rekreacji
mieszkańców Krakowa, nie spełniają całkowicie swej funkcji. Szczególnie sugerujący ten problem jest plakat kampanii „Szukam czystego miejsca do zabawy” z wizerunkiem
małego dziecka. Autorzy kampanii podkreślają, iż przepisy
obowiązujące właścicieli psów powstały nie dlatego, aby
utrudniać im życie, ale po to, by uświadomić mieszkańcom, że POSIADANIE PSA TO NIE TYLKO PRZYJEMNOŚĆ, ALE TAKŻE, A MOŻE PRZEDE WSZYSTKIM
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEGO UTRZYMANIE.

malarz-tapeciarz, sprzedawca, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń
sanitarnych. Zapewniamy praktyczną naukę zawodu w
zakładach pracy i warsztatach rzemieślniczych pod nadzorem wykwaliﬁkowanych instruktorów. Oprócz kształcenia zawodowego prowadzimy działalność socjalizacyjną,
proﬁlaktyczną oraz o charakterze kulturalno-oświatowym
i rekreacyjno-sportowym. Naszym podopiecznym umożliwiamy udział w konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach, wyjściach do kina oraz pomoc w nauce.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
do siedziby Hufca Pracy 6 – 8 przy ul. Wadowickiej 5/15 (budynek Spółdzielni im. J. Dąbrowskiego); tel.: 012 656 24 60.
Ewa Opałek-Śnieg
Komendant Hufca Pracy 6 – 8

Trwa nabór do Skórzanki
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego
w Krakowie ogłasza nabór na rok szkolny 2009/2010.
W skład Zespołu wchodzą:
– XXXIII Liceum Ogólnokształcące,
– 3- lub 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 22,
– Bezpłatna państwowa 2-letnia Szkoła Policealna,
– Gimnazjum Nr 80 przysposabiające do pracy w zawodach
kaletnik i obuwnik. Jest to szkoła przeznaczona dla uczniów,
którzy nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.
Nabór przez cały rok szkolny na każdym poziomie edukacyjnym.

CZERWIEC 2009

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego,
30-610 Kraków, ul. Millana 16
tel. sekr. (012) 266-17-74, fax. (012) 267-60-10, www.zsps.krakow.pl
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Wakacje w Dzielnicy IX. Akcja „LATO W MIEŚCIE 2009”
22 czerwca rozpoczęły się wakacje w Krakowie. Miejskie instytucje kultury przygotowały dla dzieci różnorodne zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograﬁczne, warsztaty poetyckie, rękodzielnicze, taneczne,
zajęcia sportowo-rekreacyjne, językowe, wyjścia do
kina, teatru, muzeum, na basen, spacery po Krakowie
i wycieczki za miasto.
W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (Rynek
Główny 35, 012-422-32-64, www.mhk.pl) oprócz wystaw w poszczególnych oddziałach muzeum dzieci
będą mogły wziąć udział m.in. w „Spotkaniach rycerskie” w Barbakanie oraz w „Teatralnych niedzielach”
w Pałacu Krzysztofory. Muzeum Historii Fotograﬁi

(ul. Józeﬁtów 16, 012-634-59-32, www.mhf.krakow.pl)
przygotowało „Ferie letnie z fotograﬁą” – cykl wykładów o fotograﬁi oraz wystawy. Specjalne programy
przygotowały wszystkie miejskie biblioteki publiczne i
ich oddziały. M. in. w Podgórskiej Bibliotece Publicznej (ul. Powroźnicza 2, 012-267-28-25,www.biblioteka.
podgorska.krakow.pl) organizowane będą zajęcia edukacyjne, komputerowe, literackie, teatralne i plastyczne, konkursy, projekcje bajek oraz głośne czytanie ciekawych utworów literackich dla dzieci. Warto również
wiedzieć, że np. w deszczowe dni w bibliotekach, także
w ﬁliach (ul. Borsucza 20, ul. Żywiecka 32) dzieci mogą
bezpłatnie korzystać z Internetu.

W Dzielnicy IX zajęcia podczas akcji „Lato w mieście
2009” organizują: Centrum Sztuki Współczesnej Solvay,
Klub Kultury Iskierka oraz Klub Sportowy Borek.

– szlakiem krakowskich mostów
– szlakiem krakowskich parków
– wizyta w Ogrodzie Zoologicznym i Botanicznym
WARSZTATY TANECZNE
– konkurs taneczny „I ty możesz tańczyć”
– bal przebierańców
WYJAZDY ZA MIASTO – jednodniowe wycieczki autokarowe do Zakopanego, Rabki i Niepołomic.
WYJŚCIA DO KINA i TEATRU na ﬁlmy i spektakle
dla najmłodszych widzów.
GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE – gry planszowe,
puzzle, łamigłówki, gry zręcznościowe.

KLUB KULTURY ISKIERKA
ul. Żywiecka 44, tel. 12 266 03 45
W dniach: 6 – 31 lipca 2009
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz.10.00–14.00
Iskierka organizuje zajęcia pod hasłem „Architektura
drewniana Małopolski”. W planach przede wszystkim
poszukiwanie drewnianych budowli w najbliższym otoczeniu (na terenie Dzielnicy IX, Woli Justowskiej) oraz
podczas wycieczek po Małopolsce: do Lanckorony, Dębna Podhalańskiego, Dobczyc i skansenu w Zubrzycy
Górnej. Ponadto:
– zabawy plenerowe i konkursy sprawnościowe w
Parku Solvay, pod Kopcem Krakusa, w Parku Jordana,
pod Kopcem Piłsudskiego
– wycieczki na Salwator, do Mogiły, do krakowskiego
ZOO oraz Wieliczki
– wyjście do stadniny koni w Cichym Kąciku
– udział w warsztatach w Pałacu Erazma Ciołka organizowanych przez Muzeum Historyczne

KLUB SPORTOWY BOREK
ul. Żywiecka 13
W dniach: 6 – 31 lipca 2009
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz.10.00–13.00
Ze środków Rady Dzielnicy IX organizowane będą gry,
zabawy, zawody sportowe na boiskach Centrum Aktywnego Wypoczynku.
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO GRY
W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ NA BOISKU
PRZY CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU.

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SOLVAY
ul. Zakopiańska 62
W dniach: 20 lipca – 14 sierpnia 2009
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz.10.00–14.00
WARSZTATY PLASTYCZNE
– zajęcia w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, graﬁki
– studium natury
– „Lato wkoło nas” – konkurs plastyczny
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
– zabawy sprawnościowe w Parku Solvay
– sporty letnie
– gry terenowe
– mini zawody sportowe
POZNAJEMY KRAKÓW I JEGO ZABYTKI
– szlakiem krakowskich kopców
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