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Z wakacyjnej oferty krakowskich domów kultury, szkół i klubów sportowych będzie mogło skorzystać ok. 90 tys. 
dzieci i młodzieży. Zajęcia organizowane przez szkoły i młodzieżowe domy kultury przygotowane zostały z myślą 
o środowisku lokalnym, w którym działają placówki. W ofercie przeważają zajęcia organizowane na terenie placówek 

– warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne, ceramiczne, fotograficzne, komputerowe oraz w terenie – spacery, wyjścia 
do kina, muzeum i na basen. 

Dom Kultury „Podgórze” zaprasza uczniów na plenerowe warsztaty plastyczne, „Podróże małe i duże” (jedno-
dniowe wycieczki do ciekawych miejsc w Małopolsce), „Spacerkiem po mieście” (wycieczki po Krakowie), wyjścia 
do kina, muzeum, teatru, na basen. Zajęcia odbywać się będą także we wszystkich filiach DK „Podgórze”, również 
w Osiedlowym Klubie Kultury Iskierka oraz w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” – w obu placówkach fundu-
sze pochodzą ze środków Rady Dzielnicy IX.

„Lato w mieście 2010”

Tegoroczne Święto Miasta
Możliwość zwiedzania podziemi Rynku Głównego oraz otwarcie 
placu Szczepańskiego po remoncie okazały się najciekawszymi 
propozycjami przygotowanymi na Święto Miasta Krakowa. 

Od 2 do 6 czerwca mieszkańcy Krakowa mogli liczyć na sze-
reg atrakcji, m.in.: możliwość zwiedzania podziemi Rynku Głów-
nego, z której skorzystało 1500 osób, efektowne otwarcie placu 
Szczepańskiego, Paradę Smoków, koncert Soyka Kwintet i Kory,  
którego słuchało 10 tys. fanów. Wycieczka po Urzędzie podczas 
Dnia Otwartego Magistratu w sondażu internetowym na najcie-
kawszą atrakcję Święta Miasta zajęła piąte miejsce. 

Dla osób preferujących aktywne spędzanie wolnego czasu 
w atmosferze sportowej rywalizacji organizatorzy przygotowali 
III edycję biegu miejskiego Cracovia Interrun, który tradycyjnie 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem – wzięło w nim udział 
około 2000 osób, wśród nich także mieszkańcy Dzielnicy IX.

W salach Lea i Kupieckiej magistratu prezentowały 
się miejskie dzielnice. Stoiskom przyglądał się m.in. 
Prezydent Jacek Majchrowski. Dzielnicę IX reprezentowali 
radni: Anna Świerta, Ewa Nowak, Maria Słobodzian oraz 
Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Adam Migdał.

XVI DNI DZIELNICY IX
RODZINNA MAJÓWKA 

w Centrum Aktywnego Wypoczynku
zobacz na stronach 4-5

W tym roku organizatorzy Dni Dzielnicy IX po-
stawili na rodzinną zabawę. Pomysł sprawdził się 
znakomicie. Pogoda dopisała, a sporo atrakcji dla 
dzieci zachęciło także rodziców do wzięcia udziału 
w rodzinnej majówce na terenie Borku Fałęckiego i 
dzień później na osiedlu Cegielniana.

XVI Dni Dzielnicy IX zainaugurował Dzień Spor-
tu. Uczniowie szkół z Dzielnicy IX spotkali się na za-
wodach w biegach przełajowych oraz meczach pił-

ki nożnej chłopców, siatkówki plażowej drużyn mieszanych oraz 
piłki koszykowej. Duch sportowy, radość i spontaniczność okazały 
się istotą rywalizacji. Wyniki miały drugorzędne znaczenie.

FOTOREPORTAŻ Z „RODZINNEJ MAJÓWKI” NA OSIEDLU CEGIEL-
NIANA JUŻ W NASTĘPNYM NUMERZE.
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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

Z czerwcowej sesji Rady Dzielnicy IX 

W minionym miesiącu sesja Rady 
Dzielnicy IX odbyła się w dniu 22 
czerwca.

Komisja Komunalna i Ochrony 
Środowiska przygotowała projekt 
uchwały opiniującej pozytywnie 
objęcie ochroną prawną, poprzez 
uznanie za pomnik przyrody, dębu 
szypułkowego przy ul. Goplana. 
Uchwała została przegłosowana jed-
nogłośnie.

Rada zawnioskowała o budowę 
kompleksu sportowego w ramach 
programu „Moje Boisko – Orlik 
2012” przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących Integracyjnych Nr 3 
na ul. Strąkowej. Jest to teren, który 
okalają duże osiedla – Ruczaj, Cegiel-
niana. Boiska zlokalizowane przy ul. 
Strąkowej byłyby znakomitą alter-
natywą aktywnego spędzania czasu 
przez dzieci i młodzież.

Z uwagi na korzyści wynikające 
z uprawiania sportu oraz potrzebę 
upowszechniania wszelkiej aktyw-
ności fizycznej, Rada Dzielnicy IX 
w pełni popiera tę inicjatywę i wska-
zuje w/w miejsce jako najlepiej na-
dające się na terenie naszej dzielnicy. 

Rada zaopiniowała także usta-
lenia warunków zabudowy dla 
dwóch inwestycji: budowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Kołodziejskiej oraz podobnego 
typu inwestycję przy ul. Obozowej 
(działki nr 215 i 321). Opinie do obu 
WZ są negatywne.

Podjęto również uchwałę z zakre-
su zadań priorytetowych – rozdy-
sponowano środki finansowe na: 

1. Zakup komputera wraz z oprzy-
rządowaniem i akcesoriami dla Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 
(ul. Konfederacka 18) – kwota: 3 500 
zł.

2. Dofinansowanie organizacji 
koncertu jubileuszowego Orkiestry 
Dętej Solvay – kwota: 3 000 zł.

3. Zakup i wymianę stolarki drzwio-
wej w Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwił-
ła-Mireckiego 29) – kwota: 1 500 zł.

4. Wykonanie prac naprawczo-
-konserwacyjnych pomieszczeń Ko-
misariatu Policji V, przeznaczonych 
bezpośrednio do obsługi osób zgła-
szających – kwota: 1 500 zł.

5. Zakup materiałów eksploata-
cyjnych i biurowych dla Komisariatu 
Policji V – kwota:1 000 zł. 

6. Zakup i montaż posadzki w Filii 
Nr 20 Podgórskiej Biblioteki Publicz-
nej (ul. Borsucza 12) – kwota: 2 500 zł.

7. Dofinansowanie zakupu samo-
chodu operacyjnego dla Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Pań-
stwowej Straży Pożarnej – kwota: 
4 000 zł.

8. Dofinansowanie remontu w Filii 
Nr 10 Podgórskiej Biblioteki Publicznej 
(ul. Żywiecka 32) – położenie nowej 
podłogi gresowej – kwota: 3 000 zł. 

Rada rozdysponowała również 
środki finansowe w ramach przyszło-
rocznego budżetu na zadania priory-
tetowe. Uchwalono listę rankingową 
zadań powierzonych Rady Dzielnicy 
IX na 2011 r. oraz listę zadań powie-
rzonych w zakresie lokalnych wyda-
rzeń kulturalnych na rok 2011. Przy-
stąpiono także do otwartego konkursu 
ofert w 2011 r. w ramach współpracy 
Miasta Krakowa z organizacjami po-
zarządowymi. Uchwalona została 
wstępna lista rankingowa potrzeb re-
montowych placówek oświatowych 
z terenu Dzielnicy IX na 2011 r. 

10 czerwca odbyły się konsultacje w sprawie modernizacji ul. Zbrojarzy 
na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego. Spotkali się przedstawiciele za-
rządcy drogi, czyli ZIKiT, projektanci oraz zainteresowani mieszkańcy.
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dzic, Anna Stępińska i Wiktoria Walczak ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 158 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Integracyjnych Nr 3 oraz Sebastian Walczy z II klasy 
gimnazjum ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego Nr 6.

Borek Fałęcki-Łagiewniki 
– tu mieszkam

Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzno-graficz-
ny „Borek Fałęcki-Łagiewniki – tu mieszkam” ogłoszony 
przez Centrum Sztuki Współczesnej Solvay. 

Prace w formie albumów zdjęciowych, także w for-
mie elektronicznej, plakatów, projektów ulotek, miały 
na celu zachęcić do odwiedzenia Dzielnicy IX. Prezen-
towały zatem charakterystyczne obiekty architektonicz-
ne – przede wszystkim Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia, urokliwe zakątki – m.in. dolinę Wigi, oraz miejsca 
szczególnie bliskie dzieciom, jak park Solvay z placem 
zabaw czy Klub Sportowy Borek.

Spośród autorów prac reklamujących naszą dzielnicę 
wyłoniono zwycięzców. I miejsca zdobyli: Aleksandra 
Zębala i Elżbieta Kania z Przedszkola Nr 95; Emilia Go-

Jest wiata na przystanku 
„Borsucza” 

Po wielu miesiącach starań i negocjacji radnych Ewy 
Nowak i Marii Słobodzian z przedstawicielami MPK, 
Rada Dzielnicy IX doszła do porozumienia z MPK. 
W wyniku współpracy, w czerwcu powstało zadasze-
nie na przystanku autobusowym „Borsucza” przy ul. 
Brożka. Na zlecenie MPK wykonano konstrukcję wia-
ty, natomiast Rada Dzielnicy IX przeznaczyła środki na 
przygotowanie do użytku chodnika wokół przystan-
ku. Radnym dziękujemy za wytrwałość w pilotowaniu 
sprawy do efektywnego końca.

Za jedno z najatrakcyjniejszych wydarzeń w czasie Święta 
Miasta mieszkańcy Krakowa uznali otwarcie wyremonto-
wanego placu Szczepańskiego. Zaniedbane do tej pory 
miejsce, kojarzone głównie z parkingiem z poniszczoną 
nawierzchnią, dzięki stylowej aranżacji zyskało miano 
secesyjnego „salonu miasta”.

Stara zużyta kostka została zastąpiona eleganckim 
kamieniem. Powstała kolorowa mozaika w barwach 
czerwieni, szarości i żółci. Plac zdobi kilkadziesiąt sty-
lizowanych latarni. Również kosze na śmieci, kioski z 
gazetami, ławki i stojaki na rowery zaprojektowane zo-
stały w stylu secesyjnym. Nie zapomniano także o zie-
leni. Na klombach posadzono magnolie, rododendrony, 
róże i robinie.

Dominującym punktem placu Szczepańskiego jest 
nowa multimedialna fontanna według projektu pro-
fesora Stefana Dousy. Wodotrysk został wyposażony 
w system nagłośnienia oraz iluminacji umożliwiający 

Secesyjny „salon miasta”

rys. Sebastian Walczy – I nagroda w kategorii gimazjalistów

zmiany wysokości i form strumieni wodnych oraz barw 
oświetlenia. To jedyna fontanna w Krakowie, z której 
woda z niecki górnej do dolnej płynąć będzie poprzez 
trzy kaskady. Poziom wody jest sterowany i uzupeł-
niany automatycznie. Wszystko po to, by stworzyć 
niezwykły spektakl gry świateł i fragmentów dzieł zna-
nych klasyków muzyki poważnej. 

Spektakle światła i dźwięku prezentowane są 
w weekendy o 12.00 i 21.15.
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XVI DNI DZIELNICY IX  *  RODZINNA MA

Chwila cierpliwości i... twarzowa 
metamorfoza gotowa :)

Z okazji XVI Dni Dzilenicy IX oldboye z KS Borek zagrali mecz 
z drużyną Victoria Kobierzyn. Nasi górą! Wygrali 6:2.

Dla każdego coś smacznego...

Efektowny, męski wojowniczy taniec Haka w wykonaniu Grupy 
Pearly Shells. Nie można było nie zwrócić uwagi na piękne, 
rodem z Tahiti,  Hawajów i Nowej Zelandii, egzotyczne tańce 
polinezyjskie prezentowane w oryginalnych strojach.

Była okazja na spełnienie marzenia, aby choć na chwilę dosiąść 
policyjnego rumaka. 

Do odważnych (radnych też :) świat należy (i piękny widok z góry na oko
godziny stała najdłuższa kolejka chętnych na przejażdżkę do nieba.

Dzieci z Przedszkola Nr 95 występowały przed niemałą publicznością.
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AJÓWKA w Centrum Aktywnego Wypoczynku

licę)!  Przed wozem strażackim przez ponad 1,5 

Przedszkolaki tuż przed wejściem na scenę

Radni też dobrze się bawili. Chearleederki z ZSOI Nr 3

Symboliczą kwotą za filiżankę smacznej kawy 
lub herbaty promującej Fair Trade (Sprawiedliwy 
Handel) można było wesprzeć inicjatywę „Budzik 
miłosierdzia” wolontariuszy z Gimnazjum Nr 
63 z ul. Niecałej. Uczniowie sprzedawali także 
oryginalne własnoręcznie wykonane obrazy 
malowane na tkaninie techniką batiku.

Sztuka filcowania 
do własnoręcznego spróbowania 
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Na początku czerwca w Galerii 
Klubu Iskierka otwarto wysta-
wę z pracami dzieci i młodzieży, 
które nagrodzono w konkursie 
plastycznym „Bitwa pod Grunwal-
dem”, zorganizowanym z okazji 
przypadającej w tym roku 600-

-letniej rocznicy tego wydarzenia. 

Bitwa pod Grunwaldem 
postrzegana jest jako jedna 
z największych bitew w histo-
rii średniowiecznej Europy. 
Stoczona została 15 lipca 1410 
roku, w czasie trwania wiel-
kiej wojny między zakonem 
krzyżackim wspomaganym 
przez rycerstwo zachodnioeu-
ropejskie, a połączonymi siła-
mi polskimi, litewsko-ruskimi 
oraz posiłkowymi oddziałami 
czeskimi, mołdawskimi i tatar-
skimi pod dowództwem króla 
Polski Władysława Jagiełły. 
Zwycięstwo wojsk polsko-li-
tewskich i pogrom Krzyżaków 
miały zasadniczy wpływ na 
stosunki polityczne w ówcze-
snej Europie – załamana zosta-
ła potęga zakonu krzyżackiego 

a dynastia jagiellońska wyniesiona do rangi najważniej-
szych na kontynencie.

Na konkurs napłynęło 100 prac z 12 krakowskich pla-
cówek: ośrodków kultury, szkół podstawowych i gim-

nazjum. Wśród prac wykona-
nych różnymi technikami, od 
rysunku począwszy, poprzez 
pastel, akwarelę, na technice 
własnej skończywszy, widać 
odmienne spojrzenie na te-
matykę. Niektórych autorów 
fascynuje oręż, inni skupili 
się na znanych legendarnych 
wątkach bitwy, jak dwa nagie 
miecze. Niektóre prace znako-
micie oddają ruch, przestrzeń 
i masowość wydarzenia, inne 
ogrom zniszczenia, jeszcze 
inne mają charakter symbo-
liczny. 

Jury konkursowe przyzna-
ło 16 nagród i 10 wyróżnień. 
Wśród nagrodzonych są także 
wychowankowie pracowni 
plastycznej z Klubu Iskierka 
oraz uczniowie Gimnazjum 
Nr 24 i SOSW Nr 6 z ul. Nie-
całej: Justyna Hudaszek (I 
nagroda), Sebastian Walczy 
(I nagroda), Mateusz Rusek 
(II nagroda), Joanna Janeczek 
(III nagroda), Łukasz Boro-
wiec (wyróżnienie), Bartek 
Piwowar (wyróżnienie) oraz 
Joanna Pyrcz (wyróżnienie). 

600-lecie GRUNWALDU

mal. Justyna Hudaszek, I nagroda

mal. Sebastian Walczy, I nagroda

Reed in Partnership Poland Sp. z o.o. informuje o rozpo-
częciu realizacji Projektu: „Małopolska Strefa Aktywizacji 
i Zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, finansowanego przez Europejski Fun-
dusz Społeczny. 

Podstawowym założeniem projektu jest trwałe 
zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego i za-
wodowego poprzez aktywizację osób długotrwale bez-
robotnych. Projekt swoimi działaniami obejmował bę-
dzie m.in. dzielnicę Krakowa Podgórze, gdzie pomocą 
ma być objętych 200 uczestników (175 kobiet i 25 męż-
czyzn) w tym 50 osób niepełnosprawnych (25 kobiet, 25 
mężczyzn) i 50 osób samotnie wychowujących dzieci.

Projekt skierowany jest do osób:
– długotrwale bezrobotnych kobiet,
– długotrwale bezrobotnych niepełnosprawnych męż-

czyzn,
– zamieszkałych w powiecie miechowskim i proszo-

wickim lub w Krakowie-Podgórzu. 
Działania w ramach projektu obejmują:

– specjalistyczne wsparcie indywidualnych opieku-
nów dla beneficjentów projektu,

– wsparcie specjalistów: doradcy zawodowego, psy-
chologa, prawnika przez cały okres uczestnictwa,

– szkolenia motywacyjne,
– kursy zawodowe zakończone wydaniem certyfikatu 

uprawniającego do wykonywania zawodu,
– minimum 3 miesięczne płatne staże zawodowe,
– pomoc w organizacji opieki dla dzieci uczestników 

w trakcie trwania szkoleń, kursów,  staży zawodowych,
– stypendia dla uczestników biorących udział w szko-

leniach,
– dostęp do stanowisk komputerowych w celu przy-

gotowywania, dokumentów aplikacyjnych i poszuki-
wania pracy.

Partnerami Projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie, Eurokreator, Małopolski Zwią-
zek Pracodawców.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projek-
cie jak również pracodawców pragnących dowiedzieć 
się więcej o korzyściach płynących ze współpracy w ra-
mach Projektu, zapraszamy do Biura Projektu:

Reed in Partnership in Poland Sp.z o.o.
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
pokój nr 24 (budynek OPTIMA) 
w godzinach 8.00-16.00 
tel.: (012) 639 00 25                         

Szansa dla bezrobotnych!
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Na scenie w Klubie Iskierka 7 czerwca odbył się coroczny 
Przegląd Przedszkolnych Zespołów Teatralnych zorgani-
zowany już po raz dziewiąty przez Przedszkole Samorzą-
dowe Nr 95 oraz Klub Kultury Iskierka. Oglądaliśmy 12 
spektakli w wykonaniu dzieci z 10 podgórskich przed-
szkoli.

W jury zasiada-
li: aktor i reżyser 
teatralny Dariusz 
Cywka, Anna Kry-
styna Rutkowska z 
Domu Kultury Po-
górze, aktorka Julia 
Stefaniuk oraz ar-
tysta plastyk Adam 
Pochopień.

I miejsce zdoby-
ły przedszkolaki z 
Przedszkola Samo-
rządowego Nr 95 za 
imponujące przed-
stawienie „Wesele 
krakowskie” oraz 

Z końcem roku szkolnego 8 i 9 czerwca odbył się „XXVI Przegląd do-
robku artystycznego amatorskich zespołów klubowych”, działających 
przy placówkach podległych Domowi Kultury „Podgórze”.

Prezentowały się grupy aktorskie, zespoły taneczne, orkiestra 
oraz klubowe zespoły wokalne. Wystąpiło także ponad 50 solistów 
instrumentalistów – akordeonista, gitarzyści, pianiści i keyboardziści 

– oraz wokalistów. Na scenie pojawiło się blisko 300 młodych ludzi, 
którzy rozwijają swoje zainteresowania pod opieką instruktorów 
w osiedlowych klubach kultury. „Znakomity poziom w tym roku 
zaprezentowały wokalistki i pianiści” – komentowała Anna Rutkow-
ska z Domu Kultury „Podgórze”, członek jury. Specjalną nagrodę 
przyznano Orkiestrze Dętej Soboniowice oraz Klubowi Wróblowice 
za całokształt pracy.

Klub Osiedlowy Iskierka reprezentowały dwa zespoły taneczne. 
„Iskierki z Iskierki” – dzieci w wieku do 7 lat, które uczą się u Ja-
na Golca zatańczyły walca, sambę, cza-czę i polkę. „Dziewczyny 
z Iskierki”, trenujące z Adrianą Piątek, zaprezentowały układ tańca 
współczesnego. Wystąpiły także solistki, które w Iskierce pod okiem 
Jacka Poręby grają na keyboardzie: Kaja Surowiecka, Ewa Kozdra 
oraz Barbara Piątek.

Jury, doceniając pracę iskierkowych podopiecznych, „Dziewczy-
nom z Iskierki” przyznało II miejsce. Ewa Kozdra i Barbara Piątek 
otrzymały wyróżnienia w swojej kategorii. Gratulujemy osiągnięć 
artystycznych wykonawcom i nauczycielom i zachęcamy do dalszej 
satysfakcjonującej pracy.

Dorobek zespołów klubowych 2010

Wesele krakowskie na medal

Występ Ewy Kozdry

Przy keyboardzie Kaja Surowiecka

spektakl „Czerwony Kapturek” w wykonaniu dzieci 
z Przedszkola Nr 140 (ul. Słomiana).

Nagrodzone grupy otrzymały upominki dla swoich 
przedszkoli – gry i zabawki – ufundowane ze środków 
Rady Dzielnicy IX.
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LATO Z  BORSUCZKIEM  
I część w dniach  01-09 lipca

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ UCZESTNICY ODPŁATNOŚĆ UWAGI

01. 07
czwartek 9.30-14.30 Wyjście na basen odkryty lub pływalnię  

(w zależności od pogody)
9–15  lat 6 zł (basen)

9 zł (pływalnia) zajęcia dla umiejących pływać

02.07 
piątek

9.30-12.00 Zajęcia  plastyczne 7–16 lat 3 zł

10.00-12.30 Zajęcia sportowe – turniej tenisa 
stołowego

9–13 lat 3 zł turniej 
z nagrodami

05.07 
poniedziałek 9.30-13.30

Gry sportowe (piłka nożna, koszykówka, 
siatkówka, badminton) w Centrum 
Aktywnego Odpoczynku

9–15  lat 3 zł

06.07
wtorek

9.30-12.00 Zajęcia  plastyczne 7–16 lat 3 zł

9.30-13.00 Wyjście do kina na film dla dzieci 8–15 lat 6 zł (klubowicze)
9 zł (pozostali)

07.07
środa 9.30-14.30 Wyjście na basen odkryty lub pływalnię 

(w zależności od pogody)
9–15  lat 6 zł (basen)

9 zł (pływalnia) zajęcia dla umiejących pływać

08.07
czwartek

9.30-12.00 Zajęcia plastyczne 7–16 lat 3 zł  

10.00-12.30 Zajęcia sportowe – tenis stołowy 9–16 lat 3 zł

10.00-12.30 Zajęcia sportowe – piłka nożna 9–13 lat 3 zł

09.07
piątek 9.00-13.00 Wycieczka rowerowa do Tyńca 12–16 lat 3 zł konieczny własny rower, kask 

i dobra kondycja

Zajęcia w Klubie Iskierka pod hasłem: 
„Szlakiem krakowskich legend”
12–30 lipca w godz. 10.00-14.00

12.07 (poniedziałek) – plan AKCJI LATO, zasady 
bezpiecznego pobytu na wakacjach, konkurs rysowania 
kredą po chodniku
13.07 (wtorek) – wyjście do kościoła św. Benedykta 
i na Kopiec Kraka, legenda o czarnej damie, zabawy 
plenerowe
14.07 (środa) – gry i zabawy sprawnościowe w parku 
15.07 (czwartek) – wyjście na Rynek, legenda o Hejnale 
Mariackim, spacer po Plantach
16.07 (piątek) – spacer po Salwatorze, zwiedzanie 
klasztoru Norbertanek, legenda o dzwonie topielców
19.07 (poniedziałek) – wyjście do kina
20.07 (wtorek) – zwiedzanie Smoczej Jamy, legenda 
o smoku wawelskim
21.07 (środa), godz. 9.00-15.00 – spacer po Dzielnicy IX, 
zwiedzanie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
22.07 (czwartek) – wyjście do Klasztoru Karmelitów, 
legenda o stópce królowej Jadwigi
23.07 (piątek) – gry i zabawy plenerowe w parku
26.07 (poniedziałek) – wyjście do stadniny koni, rysowanie 
z natury 
27.07 (wtorek) – wyjście na Rynek, legenda o rycerzach 
Księcia Probusa, spacer Drogą Królewską
28.07 (środa) – wycieczka do Wieliczki, zwiedzanie 
kościoła św. Sebastiana, legenda o pierścieniu św. Kingi
29.07 (czwartek) – wyjście do kina 
30.07 (piątek) – zabawy plenerowe, quiz o krakowskich 
legendach, zakończenie Akcji Lato                

Klub Kultury Iskierka
ul. Żywiecka 44 
tel. 12 266 03 45

W Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”
26 lipca – 14 sierpnia 2010
codziennie oprócz weekendów od 10.00 do 14.00
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat:
Warsztaty fotograficzne prowadzone przez artystę foto-
grafa Annę Wydrych. W programie:  „Podróż do wnętrza 
aparatu”, „Światłem malowane”, „Podwodne krainy”, „Hodo-
wanie fotografii”, „Latarnia Magiczna”, „Pieczęć Alchemika”.
Warsztaty tworzenia biżuterii
Spektakle teatralne: „Bajka o Wodniku”, „Ekolaborato-
rium” oraz warsztaty tworzenia kukiełek prowadzone 
przez profesjonalnych aktorów-animatorów.
Zajęcia plastyczne „Ze sztuką za pan brat” – poznawanie 
nowych technik wyrazu artystycznego, lepienie z gliny, 
malowanie pastelami, linoryt, malowanie w plenerze. Pro-
wadzenie: Małgorzata Wielek-Mandrela
Wycieczki do muzeów i galerii, spacery po parku Solvay, 
gry i zabawy na świeżym powietrzu
Wizyta w ZOO i Ogrodzie Botanicznym
Wyjścia do kina

Wszystkie zajęcia odbywające się na terenie Centrum 
Sztuki Współczesnej SOLVAY w ramach Akcji Lato są 
bezpłatne. W przypadku wycieczek organizowanych w 
obrębie miasta uczestnicy będą proszeni o przyniesienie 
ze sobą biletów.

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
tel., fax: 012 266 98 12, 012 268 20 38 
e-mail: solvay@solvay.krakow.pl, www.solvay.krakow.pl

Wakacje w Dzielnicy IX

Podczas zajęć konieczna legitymacja szkolna! Informacje i zapisy w klubie o godzinie rozpoczęcia zajęć w poszczególne dni.
Klub Osiedlowy SM Cegielniana „Borsuczek”, ul. Borsucza 12, tel. 12 269 24 35 


