
Apel mieszkańców osiedla przy ulicy 
Żywieckiej i Kępnej do wszystkich, którzy swoje 

śmieci przywożą do kontenerów przy ulicy 
Goryczkowej i Jagodowej przy garażach

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa oraz re-
gulaminem porządkowym w Gminie Kraków, każdy 
jest zobowiązany do posiadania pojemników na śmieci 
o pojemności odpowiadającej ilości osób w gospodar-
stwie. Każdy musi mieć zawartą umowę z firmą opróż-
niającą kontenery z odpadów komunalnych. Wspólnoty 
mieszkańców osiedla przy ul. Żywieckiej i Kępnej płacą 
wielkie kwoty za to, że ludzie z domków jednorodzin-
nych chcą ich kosztem zaoszczędzić parę groszy na 
śmieciach. Dużą zmorą są też firmy przywożące swoje 
śmieci oraz odpady po remontach budowlanych. To nie 
są miejskie śmietniki, lecz prywatne. Jeżeli ktoś pod-
jeżdża nowym audi, BMV, toyotą Range Roverem lub 
jakimkolwiek innym samochodem i robi to po kryjomu 
pod osłoną nocy, zachowuje się jak przestępca i jest to 
naganne. Śmieciowi przestępcy bardzo często są rów-
nież agresywni. Wielu mieszkańców spotkało się z po-
gróżkami i obelgami po zwróceniu im uwagi o niesto-
sownym zachowaniu. 

Mieszkańców zachęcamy do zapisywania numerów 
samochodów, robienia zdjęć przestępcom oraz zgłasza-
nia procederu Straży Miejskiej (tel. nr 986). Zapewne 
trzeba doprowadzić do jednej sprawy sądowej i wtedy 
może będzie lepiej.
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Biegiem z Krakowa do Skotnik ku czci 
Jana Pawła II

Biblioteka on-line

Propozycje placówek 
kulturalno-oświatowych na wrzesień

„Prosimy, nie okradajcie nas. 
Niech każdy płaci za swoje śmieci”

19 lat Straży Miasta

Straż Miejska w Krakowie ma 19 lat. Została powołana 
2 kwietnia 1991 roku, zarządzeniem ówczesnego Pre-
zydenta Miasta Krzysztofa Bachmińskiego. 

Dziś Straż Miejska w Krakowie to 410 funkcjona-
riuszy, 6 oddziałów terytorialnych, 8 siedzib, 55 po-
jazdów. Strażnicy miejscy obsługują dwa systemy 
monitoringu – w Nowej Hucie i na Woli Duchackiej.

Prezydent Jacek Majchrowski podkreślił, że reali-
zowane przez Straż Miejską programy, skierowane 
do różnych środowisk, cieszą się znakomitą opinią.

cd na stronie 4

Jak wysypisko śmieci! Tak wyglądają kontenery przy ul. Goryczkowej w niedzielę

Prezydent Jacek Majchrowski wraz z odznaczonymi strażnikami
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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, w dniu sesji 
w godz. 14.00-17.00

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 minionych sesji Rady Dzielnicy IX 

W minionym miesiącu Rada Dzielni-
cy IX obradowała na dwóch posie-
dzeniach w dniach 23 i 31 sierpnia. 
Podjęto w sumie 7 uchwał przygo-
towanych przez Zarząd oraz Komisję 
Infrastruktury i Budownictwa.

Rada uchwaliła opinie w sprawie 
ustalenia warunków zabudowy dla 
planowanych inwestycji. Negatyw-
nie zaopiniowano ustalenie warun-
ków zabudowy dla budowy salonu 
meblowego i wyposażenia wnętrz 
z układem komunikacyjnym ob-
sługującym teren inwestycji wraz z 
zagospodarowaniem terenu, w tym 
pylonem reklamowym i maszta-
mi flagowymi oraz infrastrukturą 
techniczną i komunikacyjną (droga 
wewnętrzna, parking) przy ul. Za-
kopiańskiej. Według radnych pro-
jektowane rozwiązanie układu ko-
munikacyjnego jest niedostosowane 
do planowanego natężenia ruchu 
w ulicy Zakopiańskiej. Istnieje za-
grożenie, iż powstająca równocze-
śnie zabudowa sklepu hurtowego 
na terenie po „Armaturze”, bez 
przystosowania docelowego roz-
wiązania układu komunikacyjnego 
skrzyżowania Zakopiańska – Orze-
chowa, całkowicie zablokuje komu-
nikację w rejonie pętli Borek Fałęcki.

Pozytywne opinie otrzymały: 
– ustalenie warunków zabudo-

wy dla budowy centrum biurowo-
-usługowego wraz z wjazdem oraz 
pasem włączenia i wyłączenia przy 
ul. Tischnera.

– projekt budowlano-wykonaw-
czy na rozbudowę ul. Zbrojarzy na 

odcinku od ul. Montwiłła-Mirec-
kiego do budynku nr 34 w rejonie 
skrzyżowania z ul. Ludwisarzy.

Wobec postępującej rozbudo-
wy osiedla Cegielniana o kolejne 
budynki mieszkalne wielorodzin-
ne radni uznali, że konieczna jest 
w tym rejonie budowa ogródka jor-
danowskiego oraz terenów rekre-
acyjnych, które stanowiłyby oazę 
zieleni i wypoczynku dla miejsca 
zamkniętego ruchliwymi ulicami 
Brożka, Zakopiańską, a w przyszło-
ści Trasą Łagiewnicką.

Obecnie teren ten przy bardzo 
gęstej zabudowie pozbawiony jest 
zorganizowanego miejsca rekreacji 
odpowiadającego znacznie zwięk-
szonej ilości mieszkańców. W tej 
sprawie Rada Dzielnicy IX uchwa-
liła stosowne korekty list rankin-
gowych zadań powierzonych na 
2010 r. i 2011 r. w zakresie „Ogródki 
jordanowskie oraz zieleńce i skwe-
ry”, przeznaczając środki na opraco-
wanie koncepcji dla budowy ogród-
ka jordanowskiego i boiska sporto-
wego przy ul. Do Wilgi.

Rada podjęła uchwałę w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek krakowskich obowiązującego 
w roku 2011. Pozytywnie zaopinio-
wano projekty uchwały Rady Mia-
sta Krakowa w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek kra-
kowskich w roku 2011 oraz zarzą-
dzenia Prezydenta Miasta Krakowa 
w sprawie trybu uzgadniania czasu 
pracy krakowskich aptek ogólnodo-
stępnych w 2011 roku.

Zapraszamy na IV 
Międzynarodowe Mistrzostwa 

w Biegu Górskim 
„BIEG TRZECH KOPCÓW”.

Obejmująca około 13 
kilometrów trasa biegu 
górskiego wiedzie przez 

malownicze tereny Krakowa, 
rozpoczynając się pod Kopcem 

Kraka, a kończąc u podnóża 
Kopca Piłsudskiego.

3 października 2010 r., 
start: g. 10.30, Kopiec Krakusa

www.3kopce.krakow.pl
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Modernizacja Zbrojarzy 

W niedzielę 29 sierpnia odbył się  zaplanowany na maj, 
a odroczony ze względu na skutki powodzi, V Międzyna-
rodowy Bieg Kraków – Skotniki z okazji 90. rocznicy uro-
dzin Papieża Jana Pawła II. Uczestnicy Biegu wyruszyli 
z ul. Franciszkańskiej 3 w kierunku mety na boisku Pogoni 
Skotniki przy ul. Baczyńskiego.

Organizatorem biegu jest Skotnickie Stowarzyszenie 
Sportowe, Urząd Miasta Krakowa współfinansował im-
prezę. Patronat honorowy nad biegiem objęli Metropolita 
Krakowski ks. Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Prezy-
dent Krakowa Jacek Majchrowski. Oprócz Biegu Główne-
go na dystansie 13 km odbyły się także biegi dla dzieci 
i młodzieży oraz marszobieg.

Biegiem z Krakowa do Skotnik ku czci Jana Pawła II

Impreza miała cha-
rakter otwarty. Orga-
nizatorzy i uczestnicy 
chcieli uczcić pamięć 
Papieża Jana Pawła II. 
Poza tym wśród celów 
takiego przedsięwzięcia 
są przede wszystkim: 
popularyzacja i upo-
wszechnianie biegania 
jako najprostszej formy 
sportu i rekreacji ru-
chowej zarówno wśród 
dzieci jak i dorosłych, 
propagowanie aktywne-
go i zdrowego stylu ży-
cia wśród mieszkańców 
Krakowa i całej Mało-
polski oraz integrowa-

nie społeczności lokalnej – mieszkańców Skotnik.
Wśród uczestników biegów była spora grupa mieszkań-

ców z Dzielnicy IX. Rada Dzielnicy IX nagrodziła rodzinę 
najliczniej reprezentującą Dzielnicę IX. Pani Ania i pan 
Kuba wzięli udział w biegu głównym 13 km, a Bartuś 
(3 lata) i Szymek (1,5 roku) w biegach dziecięcych. Wszy-
scy otrzymali piękne medale. Radę Dzielnicy IX reprezen-
tował Przewodniczący Adam Migdał.

Po wielu latach opracowywania różnych koncepcji 
i sporządzania dokumentacji modernizacji ulicy Zbro-
jarzy dochodzimy do finału. Po konsultacjach i uwa-
gach mieszkańców projektanci przedstawili ostateczną 
wersję koncepcji modernizacji ulicy Zbrojarzy od ulicy 
Montwiłła-Mireckiego do ul. Ludwisarzy. 

Mieszkańcy zgłaszali różnej natury zastrzeżenia. Po 
konsultacjach i spotkaniach z zarządcą drogi – Zarzą-

Plansza Zagospodarowania Terenu

LEGENDA

proj. krawężnik, odsłonięcie 12cm

proj. oś jezdni ul. Zbrojarzy

proj. krawężnik obniżony, odsłonięcie 2cm, 4cm, 6cm
proj. krawężnik wtopiony, odsłonięcie 0cm
proj. obrzeże przy chodniku i obrzeże "wtopione" na zjazdach
proj. przestawienie bram, furtek i ogrodzeń
proj. krawędź jezdni

G

przebudowa linii wodociągowej
przebudowa linii gazowej
przebudowa podziemnej linii teletechnicznej - właściciel TP

przebudowa podziemnej linii energetycznej
przebudowa podziemnej linii teletechnicznej - właściciel NETIA

proj. oświetlenie uliczne

proj. przejście dla pieszych

proj. kanalizacja ogólnospławna

proj. studzienka wpustowa

usunięcie elementów kolidujących z inwestycją: ogrodzenia, sieci

W-1 załomy osi jezdni

zieleńce

nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa szara

nawierzchnia zjazdów - kostka brukowa betonowa kolorowa

nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy

nawierzchnia jezdni - kostka brukowa betonowa szara

Według oddzielnego opracowania

wycinka drzew kolidujących z inwestycją

przyłącza kanalizacji do posesji

nawierzchnia poboczy - kruszywo łamane stab. mechanicznie

proj. oprawa oświetleniowa

granica decyzji ULD Trasy Łagiewnickiej

przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej

Skala 1:500

dem Infrastruktury Komunalnej i Transportu – część 
uwag została rozpatrzonych pozytywnie, część, ze 
względu na normy i przepisy techniczno-budowlane 
niestety uwzględniona nie została. 

Mamy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy 
i w roku 2011 będzie można ulicę realizować. Jeżeli te-
raz nie nastąpi fala odwołań, realizacja tego przedsię-
wzięcia w przyszłym roku jest realna. W innym przy-
padku ulica przez następne lata pozostanie taka, jaką ją 
widzimy (i użytkujemy !) obecnie – łata na łacie asfalto-
wej (choć ma to i dobrą stronę – nie można tam jeździć 
za szybko).

Reprezentacja Dzielnicy IX

Dystans 13 km niektórzy pokonywali 
z uśmiechem
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„Wymierne efekty przynosi współpraca z Policją, Ra-
dami i Zarządami Dzielnic, różnego rodzaju organiza-

19 lat Straży Miasta
cjami społecznymi i samorządowymi. Na wyróżnie-
nie zasługuje współpraca z krakowskimi placówkami 
oświatowymi; szkołami, domami kultury. Funkcjona-
riusze z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta 
Krakowa pamiętają o bezpieczeństwie dzieci i młodzie-
ży nie tylko w czasie roku szkolnego, ale też w trakcie 
letnich i zimowych wakacji” – powiedział Prezydent 
Jacek Majchrowski.

Komendant Straży Miejskiej Janusz Wiaterek przy-
pomniał, że krakowska jednostka od samego początku 
swojego istnienia postawiła przed sobą zadanie dbania 
o spokój i bezpieczeństwo krakowian oraz gości odwie-
dzających nasze miasto. I to zadanie, zwłaszcza w ostat-
nich latach – nie tylko z powodzeniem wypełnia, ale sta-
wia też przed sobą ciągle nowe wyzwania. Wszystko po 
to, by zapewnić mieszkańcom jeszcze większy komfort 
życia.

Krakowska Straż Miejska jest nie tylko najstarszą, ale 
też wiodącą tego typu formacją w skali całego kraju. 
To nowoczesna instytucja dysponująca liczną, wyspe-
cjalizowaną kadrą – dobrze zarządzaną i wyposażoną. 
Świadczą o tym nagrody i certyfikaty, które przez 19 lat 
istnienia zgromadziła na swoim koncie Straż Miejska.

Spotkanie rocznicowe było również okazją do wrę-
czenia odznak, awansów i listów gratulacyjnych. 10 
strażników otrzymało odznaczenia Honoris Gratia.

Blisko 100 dzieci i młodzieży skorzystało z zajęć prowa-
dzonych w placówkach kulturalnych i sportowych na te-
renie Dzielnicy IX w ramach akcji „Lato w mieście”.

W Centrum Sztuki Wsółczesnej „Solvay” w ramach 
zajęć zorganizowano warsztaty: fotograficzne, sztuka-
torskie i biżuteryjne. Dzieci uczestniczyły w warszta-
tach literacko-kulinarnych prowadzonych przez Joannę 
Krzyżanek – autorkę „Cecylki Knedelek” – oraz w zaję-
ciach dla młodych czytelników organizowanych w bi-
bliotece „Borsuczek”. W „Galerii Rękawka” przygoto-
wano warsztaty malarskie. Dzieci spotkały się także ze 
Shrekiem w wymiarze 3D.

W Klubie Iskierka zrealizowano program „Szlakiem 

Wspomnienia z wakacji

„Lato w mieście 2010”, warsztaty sztukatorskie w CSW Solvay

dokończenie ze strony 1

krakowskich legend”. Większość czasu dzieci spędziły 
na wędrówkach po Krakowie, także tym, jak się oka-
zało, rzadziej lub wcale nie odwiedzanym, przy okazji 
poznając piękne a mniej znane legendy: „O Czarnej Da-
mie” czy „O dzwonie topielców”.

Na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku kadra 
Klubu Sportowego Borek w sierpniu prowadziła zajęcia 
w plenerze. Młodzież spędzała czas na boiskach do pił-
ki nożnej i siatkówki plażowej, dla dzieci organizowane 
były gry, zabawy, biegi terenowe i zawody sportowe.
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Otwierając gazetę lub czasopismo, włączając radio czy 
telewizję na dowolnym programie, buszując po Internecie 
stale napotykamy na pojęcie: integracja. Jest ono nam ser-
wowane na przemian ze społeczeństwem równych szans, 
społeczeństwem obywatelskim, zasadą równego startu, 
dyskryminacją, aktywizacją, równouprawnieniem, itp. 
Integracja występuje także w nazwach organizacji poza-
rządowych, tytułach pism, hasłach różnorodnych imprez, 
nazwach projektów oraz w wielu różnych przedsięwzię-
ciach i zdarzeniach. 

Termin integracja dotarł do nas z Zachodu wraz polity-
ką unijną prowadzoną tam od dziesiątków lat, a dotyczą-
cą nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również innych 
grup mniejszościowych walczących o równoprawne miej-
sce w społeczeństwie. Z tego tez względu państwa UE są 
już zaawansowane w osiągnięciu kolejnych etapów mo-
delu integracyjnego. Niepełnosprawni mieszkańcy tych 
krajów mają za sobą likwidację barier architektonicznych, 
technicznych, urbanistycznych i transportowych, są do-
brze przystosowani do codziennego życia, akceptowani 

przez otoczenie, mogą realizować swoje zainteresowa-
nia, pasje, spełniać się w rodzinie i w związkach partner-
skich. Niepełnosprawny na ulicy, w urzędzie, kinie czy w 
kawiarni lub na dyskotece nikogo nie dziwi i jest stałym 
elementem społecznego krajobrazu. Obecna polityka spo-
łeczna państw unijnych koncentruje się głównie na  zwięk-
szeniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Integracja 
zawodowa jest bowiem najwyższym poziomem włączenia 
osoby niepełnosprawnej w życie społeczeństwa.

O aktywizacji zawodowej mówią wskaźniki zatrudnie-
nia w krajach UE – średnio 40-50% niepełnosprawnych 
pracuje zawodowo ( Hiszpania – 22%, Wielka Brytania 
– 39%, a na czele tej klasyfikacji znajduje się Szwajcaria – 
62% ). W Polsce pracuje jedynie 16% osób niepełnospraw-
nych. Brak taniego transportu, ograniczone możliwości 
kształcenia, brak skutecznego systemu zabezpieczenia 
społecznego i pomocy socjalnej oraz stabilizacji społecz-
nej i materialnej  to główne przyczyny marginalizacji osób 
z niepełnosprawnością. Także poziom wiedzy tej grupy 
społecznej dotyczący jej uprawnień i możliwości jest niski. 
Jedynie ok. 20% niepełnosprawnych korzysta z usług lub 
należy do organizacji pozarządowych, działających na ich 
rzecz. Osoby niepełnosprawne w naszym kraju wykazują 
też niższy poziom edukacji w porównaniu z resztą popu-

lacji. Aż 51% z nich ma wykształcenie nie wyższe niż pod-
stawowe, 45% zawodowe i średnie, jedynie 4% – wyższe.

Polska stara się odrabiać zaległości cywilizacyjno-kultu-
rowe. Wiadomo, że przez blisko pół wieku społeczeństwo 
żyło w izolacji od Zachodu, wpajano mu dyskryminujące 
normy i postawy, stawiające osoby niepełnosprawne na 
marginesie życia jako jednostki biedne, chore, słabe i nie-
produktywne. 

Niestety zamiast niezbędnego przyspieszenia we 
wszystkich dziedzinach społecznych koncentrujemy się 
w nowej rzeczywistości polityczno-ekonomicznej głów-
nie na dyskusjach i omawianiu problemów lub, co gorsze, 
na bezkrytycznym powielaniu komunałów, z których nic 
nie wynika dla rzeczywistej poprawy sytuacji osób nie-
pełnosprawnych. Utrwalony w mediach stereotyp nie-
pełnosprawnego bazuje na podziale niepełnosprawnych 
na dwie kategorie. Pierwsza polega na traktowaniu ich 
jako osobników słabych, obciążających otoczenie, wyma-
gających stałej pomocy i wyręczania, którzy nie wnoszą 
żadnego wkładu w rozwój społeczeństwa. Taki stosunek 
wobec niepełnosprawnych rodzi postawy odtrącające lub 
nadopiekuńcze, hamujące przejawy każdej aktywności i sa-
modzielności. Druga – to traktowanie osób prowadzących 
normalne życie społeczne i rodzinne, pracujących, poświę-
cających się różnym pasjom i zainteresowaniom w kate-
gorii heroicznej, jako nadludzi posiadających jakieś szcze-
gólne cechy pozwalające im na wybicie się ponad innych 
obywateli.  Taka postawa również nie służy partnerstwu i 
równouprawnieniu, podkreśla bowiem  wyjątkowe atuty 
nielicznych wybrańców, skazując całą resztę na tkwienie 
w zależności od zdrowego i sprawnego otoczenia.  

Dlatego tak ważna jest działalność niezbyt licznych nie-
stety organizacji – w tym Fundacji Aktywnej Rehabilitacji 
– promujących model niezależnego i samodzielnego życia. 
Podstawowym zadaniem FAR jest właśnie aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich poprzez współdziałanie ze specjalistami, 
władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami 
publicznymi i uczelniami na rzecz likwidowania barier i 
przystosowania niepełnosprawnych  do normalnego ży-
cia społecznego. Narzędziami integracji są obozy Aktyw-
nej Rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia 
regionalne, doradztwo na terenie całego kraju, kursy kom-
puterowe i prawa jazdy, imprezy o charakterze ogólnopol-
skim i lokalnym, szkolenia dla rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych oraz dla personelu instytucji publicz-
nych, usługowych i wolontariuszy. Wyjątkowość działal-
ności FAR polega na tym , że stanowi  ona  organizację, 
która stworzyła innowacyjny program realizowany przez 
same osoby niepełnosprawne dla swojego środowiska.

Wydaje się, że jedynie działania ze strony niepełno-
sprawnych, zakładające ścisłą współpracę ze społeczeń-
stwem na wszystkich piętrach instytucjonalnych i organi-
zacyjnych mają rzeczywistą szansę doprowadzić do pozy-
tywnych zmian zarówno w mentalności otoczenia, jak i w 
psychice samych niepełnosprawnych, wykluczających po-
strzeganie osób z dysfunkcjami w kolorze czarno-białym 
– jako nieszczęsne bidule albo niezwyciężonych herosów.

Pełnosprawni niepełnosprawni. Pułapki integracji

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
Biuro Regionalne
oś. Dywizjonu 303 bl. 66, p. 25 i 32, 31-875 Kraków
tel./fax: 012 356 57 91, www.far.org.pl
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Pora na aktywność 
Projekt MOPS dla ciebie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie reali-
zuje od 2008 r. projekt pt. „Pora na aktywność”. Jest to 
projekt systemowy prowadzony w ramach Priorytetu VII 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem działań podejmowanych przez pracowników 
socjalnych i specjalistów (psychologów, terapeutów, 
prawników, asystentów rodzinnych, asystentów osoby 
niepełnosprawnej) jest aktywizacja społeczna i zawodo-
wa klientów MOPS oraz będących w trudnej sytuacji ży-
ciowej innych mieszkańców miasta Krakowa. Działania 
są podejmowane, aby przeciwdziałać ich wykluczeniu 
społecznemu. Projekt kierowany jest do mieszkańców 
Krakowa w wieku aktywności zawodowej (15- 64 lata), 
którzy potrzebują wsparcia w trudnościach życiowych, 
w ich przezwyciężeniu i w usamodzielnieniu się .

Uczestnicy zostają objęci kompleksową pomocą, 
dzięki której mają szansę rozwiązać swoje problemy ro-
dzinne, zawodowe czy finansowe, w których się znaleź-
li, rozwijać się zawodowo i społecznie, odzyskać wiarę 
w siebie i chęć do działania.

Klienci MOPS w ramach projektu mogą skorzystać 
z różnych form pomocy. Sposoby wsparcia są ustalane 
wspólnie z pracownikiem socjalnym, który zajmuje się 
dana osoba. Może to być terapia, kurs zawodowy, porad-
nictwo prawne czy psychologiczne, pomoc rzeczowa na 
zagospodarowanie dla młodych osób opuszczających 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, warsztaty kom-
petencji społecznych, a także nowatorskie i coraz bar-
dziej popularne formy aktywnego wspierania: asystent 
rodzinny i asystent osoby niepełnosprawnej. Każdy 
uczestnik jest traktowany indywidualnie i plan pomocy 

dostosowywany jest do jego indywidualnych potrzeb.
Aby przystąpić do projektu, należy skontaktować się 

z pracownikiem socjalnym w jednej z 9 filii MOPS - wła-
ściwej dla miejsca zamieszkania danej osoby. Pracownik 
spotka się z klientem, zorientuje się w jego sytuacji ży-
ciowej i zaproponuje odpowiednie formy pomocy. Jedną 
z nich może być udział w projekcie. Warunkiem udzia-
łu jest podpisanie oświadczenia o woli jego realizacji. 
Z klientem zostanie spisany kontrakt socjalny, a jeżeli 
jest to osoba niepełnosprawna - deklaracja o realizacji 
ścieżki reintegracji. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy 
zapraszamy do filii MOPS. 
Na mieszkańców Dzielnicy IX czekają pracownicy 
socjalni w Filii nr 3, ul. Powstańców Śląskich 3, 
tel. 12 257-00-07.
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: 
www.bip.krakow.pl/?dok_id=25600

Pracownicy socjalni uczestniczą w superwizji, w czasie której analizują swoje 
doświadczenia oraz omawiają trudności w realizacji projektu.

Biblioteka on-line
W sierpniu dobiegł końca proces komputeryzacji Filii nr 
20 przy ul. Borsuczej. 

Czytelnicy mają możliwość elektronicznego zama-
wiania i rezerwacji książek. Biblioteka przy ul. Borsuczej 
jako pierwsza z 22 filii Pogórskiej Biblioteki Publicznej 
wyposażona została w katalog on-line. W pozostałych 
skomputeryzowanych filiach taka możliwość będzie 
dostępna w najbliższych miesiącach. 

Filia nr 20 dysponuje wypożyczalnią dla dorosłych 
i dzieci, czytelnią, stanowiskiem internetowym oraz 
ksero. Zapraszamy serdecznie!

UWAGA ! W Podgórskiej Bibliotece Publicznej i wszyst-
kich filiach nastąpiła zmiana numerów telefonów.

Filia nr 20, ul. Borsucza 12, 30-408 Kraków, 
tel. 797 024 020, 
e-mail: pbpfilia20@poczta.internetdsl.pl

Filia nr 10, ul. Żywiecka 32, 30-427 Kraków, 
tel. 797 024 010, 
e-mail: pbpfilia10@poczta.internetdsl.pl
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Wrześniowe propozycje zajęć i warsztatów w Klubie  
Iskierka i w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay

ul. Żywiecka 44

tel.: 12 266 03 45

Zapisy: 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 17  do 2000 00http://iskierka.air24.net.pl

Kreatywka, Pracownie 
dziecięcych marzeń
Wtorek: 9.00–11.15
Środa: 16.15–18.30              
Piątek: 16.15–18.30              

Krambo Dance – warsztaty 
salsy
Poniedziałek: 19.00–20.30 
Środa: 19.00–20.30

Nauka gry na instrumentach 
– Szkoła Yamaha
Poniedziałek: 16.00–20.00
Wtorek: 16.00–20.00
Czwartek: 16.00–20.00

Szkoła Muzyczna Da capo
Poniedziałek, środa:
16.00–17.00 – zajęcia baletowe, 
grupa „0”, prowadzenie: Marzena 
Biesiadecka
17.00–18.30 – zajęcia baletowe, 
grupa „I”, prowadzenie: Kinga 
Kużdżał 
18.30–20.00 – zajęcia baletowe, 
grupa „II”, prowadzenie: Katarzyna 
Borstyn

ul. Zakopiańska 62, tel. 12 266 98 12
www.solvay.krakow.pl

- nauka gry w szachy - poniedzialki  godz. 17

- nauka gry w brydża - 

00

poniedziałki  godz. 19

- aerobik dla kobiet - poniedziałki i czwartki godz. 20
- nauka gry na instrumentach muzycznych

  lekcje indywidualne - wtorki, środy, czwartki od godz.16
- zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  wtorki, środy, piątki o godz. 15 , 16 , 17 , 18
- zajęcia integracyjne

  poniedziałki i czwartki od godz. 17  
- nauka tańca dla maluchów (grupa młodsza)

  poniedziałki od godz. 16
- nauka tańca dla maluchów (grupa starsza)

  poniedziałki od godz. 17

- nauka tańca dla młodzieży - środy od godz. 18
- nauka tańca dla dorosłych

  początkujący - wtorki  godz. 20  - 21

                       lub środy godz. 20  - 21

  zaawansowani - piątki godz. 20  - 21

- nauka tańca nowoczesnego - środy godz. 17
- grupa miłośników tańca towarzyskiego

  poniedziałki, środy, piątki w godz. 17  - 18
- POGOTOWIE TANECZNE - termin do uzgodnienia
- klub krajoznawczy - termin do uzgodnienia 
- nauka obsługi komputera (dla dorosłych i młodzieży)
  termin do uzgodnienia
- Klub melomana - termin do uzgodnienia
- Koło rękodzielnictwa - termin do uzgodnienia
- Koło turystyki pieszej i rowerowej 
- Koło kolekcjonerów
- Koło żywego słowa- inne propozycje osób 
  zainteresowanych

00

00

00

00 00 00 00

00

45

30

30

00 30

00 30

00 30

00

00 30

17 września godz. 17.00 – otwarcie wystawy malarstwa UROKI ZIEMI PODHALAŃSKIEJ 
– Grażyny Stępniewskiej-Szynalik

17 września godz. 17.30 – otwarcie wystawy UKRAINA w rysunku 
i malarstwie Adama Pochopienia

18 września godz. 10.00 – turniej szachowy o Żółty Jesienny Liść

We wrześniu w Iskierce

Serdecznie zapraszamy
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Miejski Rzecznik Konsumentów w tzw. sprawach konsu-
menckich będzie do dyspozycji mieszkańców Krakowa 
w siedzibach Rad Dzielnic w godzinach od 14.00 do 15.00.

Dzielnica VIII Dębniki: 28 września

Dzielnica XI Podgórze Duchackie: 11 października
Dzielnica XIII Podgórze: 18 października (Rynek Pogórski 1)

Przypominamy zadania Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów, które wynikają z ustawy z dnia 16 lutego 2007 
roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 
roku Nr 50 poz. 331 z późn. zm.):

Art. 42.1. Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności 
należy:

Zapytaj osobiście!
Miejski Rzecznik Konsumentów

w siedzibach rad dzielnic

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i in-
formacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prze-
pisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsu-
mentów;

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony 
praw i interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami 
Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami kon-
sumenckimi;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub 
w przepisach odrębnych.

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać po-
wództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, 
do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów 
konsumentów.

3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na 
szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 
1148, z późn. zm.).

4. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumen-
tów, działając na podstawie ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić 
rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wy-
stąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

We wrześniu i październiku ponownie będzie można po-
zbywać się odpadów wielkogabarytowych w ramach 
wystawki kontenerowej organizowanej przez Zarząd In-
frastruktury Komunalnej i Transportu. Do podstawionych 
pojemników mieszkańcy Krakowa będą mogli wyrzucać 
nietypowe odpady o dużych gabarytach, m.in. zużyte, nie-
potrzebne meble, sprzęt AGD, RTV. „W ramach wystawki nie 
należy wyrzucać odpadów komunalnych, opon, gruzu, 
wszelkich odpadów budowlanych” – zaznacza Michał 
Pyclik z ZIKiT. Informacja o możliwości legalnego pozbycia 
się tego typu odpadów znajduje się na stronie www.eko-
centrum.krakow.pl, w zakładce „Inne zbiórki”.

JESIENNA EDYCJA WYSTAWKI KONTENEROWEJ

Lokalizacja kontenerów
– u zbiegu ul. Karasia, Uroczej, Malutkiej
– przy placyku u zbiegu ul. Siostry Faustyny, 
Fredry i Hm. Stanisława Millana
– Rynek w Borku Fałęckim przy pawilonie 
meblowym
– u zbiegu ul. Orzechowej i Sielskiej
– ul. Kępna-Tarninowa
– u zbiegu ul. Zbrojarzy i Młynowej
– Plac Łagiewnicki

Termin:  29-30 września

Szkółka Piłkarska Borek, związana z Klubem Spor-
towym Borek zaprasza na treningi chłopców w wieku 
od 5 do 12 lat. 

Drużyny uczestniczą w rozgrywkach ligowych i ha-
lowych organizowanych przez Małopolski Związek 
Piłki Nożnej. Grają w wielu turniejach ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Szkółka jest także organizatorem 
turniejów piłkarskich, jak Borek CUP. W czasie wakacji 
letnich i ferii zimowych chłopcy wyjeżdżają na zorgani-
zowane obozy piłkarskie. 

Głównym celem w działalności Szkółki jest ukazywa-
nie dzieciom takich form spędzania czasu, które będą 
atrakcyjną alternatywą dla siedzącego trybu życia, promo-

wanie zasad fair play, 
nauki higieny osobistej 
oraz współpracy w ze-
spole. Dlatego Szkółka 
stawia przede wszyst-
kim na wychowanie, 
radość z zabawy i ak-
tywne spędzanie wol-
nego czasu, a w dalszej 
kolejności na szkolenie 
i zdobywanie umie-
jętności piłkarskich. 
Motto najmłodszych 
zawodników brzmi: 

„Serca zawsze zwycię-
skie!”.

tel. kontaktowy – Bartłomiej Piwowarczyk: 604 539 841
www.szkolkaborek.pl

Szkółka Piłkarska BOREK 
dla chłopców od 5 do 12 lat

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki: 4 października 
(ul. Żywiecka 13)


