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Konrad Maciejowski

Szanowni Mieszkańcy Mistrzejowic!
Oddajemy w Wasze ręce wiosenny magazyn Piętnastki a w nim
tematy dotyczące naszej dzielnicy. Polecam ciekawe wywiady z mieszkańcami Mistrzejowic. Jeden z nich, to młody człowiek, licealista, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej
i wielki miłośnik historii – Kamil Gryczyński. Drugi to człowiek
z wielką pasją do fotografii, muzyki, książki i dodatkowo miłośnik lokomotyw. Pan W. Krupa udowadnia, że osoba niewidząca czy niedowidząca może mieć siłę i motywację do pełni
życia, trzeba tylko chcieć ją odnaleźć i umieć się nią cieszyć.
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w wielu imprezach kulturalnych i sportowych, organizowanych w najbliższym czasie na
terenie Mistrzejowic. Szczególnie polecam czerwcowy Koncert
Mistrzejowicki z okazji konsekracji Kościoła pw. Św. M. M.
Kolbego. Już 3 czerwca rusza Kino pod chmurką a 10 czerwca w Parku Tysiąclecia - festyn rodzinny Lato czeka. Miłośnicy sportu spotkają się zapewne wraz z zakończeniem roku
szkolnego na Plantach Mistrzejowickich na Pikniku Sportów
Miejskich a w wakacje rusza Akcja LATO.

Grażyna Janawa
Przewodnicząca Rady Dzielnicy XV

Członkowie Zarządu:
Sławomir Dymacz,
Maciej Olszański,
Anna Trzoniec

DYŻURY
Przewodnicząca Rady Dzielnicy
lub Zastępca Przewodniczącej:
Czwartki, godz.:15:00-16:00
Członkowie Zarządu:
Anna Trzoniec - I wtorek miesiąca
15:00-16:00
Sławomir Dymacz - III poniedziałek miesiąca
16:00-17:00
Maciej Olszański - II wtorek miesiąca
18:00-19:00

DANE TELEADRESOWE
Rada Dzielnicy XV - Mistrzejowice
ul. Miśnieńska 58 (Os. Tysiąclecia)
31-612 Kraków
Tel. (12) 648 96 18
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BUDŻET OBYWATELSKI
Piąta edycja Budżetu Obywatelskiego
Weryfikacja projektów złożonych w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa trwała do 31 maja. Na sumę
678 projektów złożyło się 450 projektów dzielnicowych i 228 projektów ogólnomiejskich. Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona już 4 czerwca. Głosowanie potrwa od 16 do 30 czerwca.
To my, mieszkańcy lokalnych społeczności najlepiej znamy swoje potrzeby - głosujmy!
Szczegóły na stonie internetowej: www.budzet.krakow.pl
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WYWIAD
„Od zapaśnika do historyka” – rozmowa z Kamilem Gryczyńskim,
laureatem 44. Olimpiady Historycznej
Artykuł mój dedykuję wszystkim tym dorosłym, którzy nie przestają narzekać i twierdzić, że współczesna
				
młodzież jest leniwa i nie ma pasji ani zainteresowań.
Na początku kwietnia tego roku odbyły się w Gdańsku ogólnopolskie eliminacje 44. Olimpiady Historycznej. W olimpijskich zmaganiach wzięło udział 113. uczniów wyłonionych spośród prawie 1800. uczestników eliminacji okręgowych. W finale tegorocznej edycji Olimpiady Historycznej zwyciężył Kamil Gryczyński – uczeń II
klasy V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Zdobył aż 97 na 100 punktów! Jurorzy zgodnie podkreślili wysoki poziom tegorocznej edycji konkursu, a media patrząc na wyniki ostatnich lat
i liczbę uczniów z Krakowa w finale promowały opinię, że krakowskie licea kształcą najlepszych historyków.
Rywalizacja na okręgowym, a potem centralnym etapie jest dla uczestników nie tylko sprawdzianem wiedzy
i drogą do sukcesu, ale i okazją do dyskusji ze znanymi polskimi historykami, z których wielu to laureaci
poprzednich olimpiad. Możliwość spotkania innych pasjonatów, sprawdzenia swojej wiedzy i otwarcia drogi
na wymarzone studia jest magnesem niezmiennie przyciągającym miłośników historii z całej Polski.
Wielu laureatów z czasem dołącza do intelektualnej elity Polski – spośród olimpijczyków wywodzi się znaczny
procent pracowników naukowych wyższych uczelni. Gratulując Kamilowi wspaniałego sukcesu miałam okazję chwilę z nim porozmawiać. Oto skrót naszej rozmowy, który przybliża jego sylwetkę. Kto wie, może za kilkanaście lat również on, jak przed nim wielu laureatów olimpiad, dołączy do grona najlepszych polskich historyków.
-Jak dawno zainteresowłeś się historią i jak rodziła
się ta pasja?
-W III klasie gimnazjum wziąłem udział w szkolnym etapie konkursu historycznego, mimo, że nie byłem w pełni
przygotowany. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu udało
mi się przejść do drugiego etapu, potem do trzeciego i ostatecznie zostałem finalistą konkursu. Wtedy zdecydowałem,
aby poważnie podejść do nauki historii w liceum i wystartować w olimpiadzie. Od tamtego czasu nieustannie wzbogacam swoją wiedzę, nie tylko w szkole, także poza nią.
-Co w historii jest dla Ciebie najbardziej interesujące?
-Jest wiele takich elementów, jeśli jednak miałbym wymienić jeden, to chyba najciekawszy jest dla
mnie wpływ osiągnięć sprzed setek czy tysięcy lat na
kształt współczesnego świata. Trudno sobie wyobrazić jak wyglądałby rozwój filozofii europejskiej,
gdyby nie dzieła Platona i Arystotelesa. Bez mitologii greckiej cała europejska cywilizacja byłaby pozbawiona uniwersalnego kodu kulturowego. Do dziś
zachwycają i inspirują mnie starożytne dzieła sztuki
i architektury, zwłaszcza Partenon, który miałem okazję
niedawno zobaczyć.
-Na pewno poza historią masz jakieś inne pasje?
-Przez wiele lat trenowałem zapasy, jednak ostatnio
nieco zaniedbałem tę dyscyplinę. Doszedłem do wniosku,
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WYWIAD

że znacznie więcej mogę osiągnąć dzięki nauce,
że bardziej mnie ona rozwija, dlatego sport traktuję już teraz rekreacyjnie, zaniechałem startów w zawodach. Interesuję się też każdą dziedziną humanistyki – byłem w tym roku finalistą olimpiady
z WOS-u, ważna i ciekawa jest dla mnie również literatura.
-Co planujesz dalej, w najbliższej przyszłości?
-W przyszłym roku zamierzam wystartować w kilku olimpiadach, na pewno będzie to język łaciński, może filozofia.
Kierunku studiów jeszcze nie wybrałem, pod uwagę biorę prawo lub historię. Czymkolwiek się zajmę, do nauki
chciałbym podejść poważnie, być dobrym w tym co robię.

wszystkie miejsca są kluczowe dla kultury śródziemnomorskiej, dlatego są dla mnie bardzo ważne.
-To teraz na koniec ja zapytam z zupełnie „innej
beczki”: czy lubisz swoją dzielnicę? Jak Ci się
tutaj mieszka?
-Mieszka się doskonale! Osiedle Piastów leży na obrzeżach
miasta, z dala od głośnych i ruchliwych ulic, a mimo to
komunikacja jest bardzo dobra. Poza tym wokół jest dużo
zieleni: mieszkam blisko ogródków działkowych, niedaleko naszego bloku jest też park. Żyje się tu bardzo spokojnie i o zmianie miejsca zamieszkania absolutnie nie myślę!

Dziękuję za miłą rozmowę, życzę kolejnych suk-Ambitne plany. A czy mogę zpytać, jakie są Twoje cesów oraz realizacji planów i spełnienia marzeń!
marzenia?
-Oczywiście. Najbardziej marzę o pracy naukowej
na uniwersytecie. Po głowie chodzi mi także kariera prawnika, w sektorze prywatnym, w biznesie. Na razie ciągnie mnie chyba bardziej w stronę naukowca,
mam wrażenie, że ta praca dałaby mi wiele satysfakcji.
A z „innej beczki”: chciałbym kiedyś odwiedzić
Rozmawała: Monika Stachnik-Czapla
Rzym, polecieć na Kretę, zobaczyć Santorini. Grecję
			
Maj 2018
kontynentalną miałem okazję zobaczyć niedawno. Te
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REMONTY
Remonty w Mistrzejowicach
W okresie letnim rozpoczną się prace remontowe dróg i chodników w naszej dzielnicy. Nową nawierzchnię będzie miała ulica Łęczycka wraz z parkingami i chodnikiem oraz sięgacz ul. Miśnieńskiej - obie
znajdują się w os. Tysiąclecia. Także ul. Popielidow we
wschodniej części os. Piastów zostanie wyremontowana
wraz z miejscami postojowymi. Zmodernizowane będą
schody przy bl. 23 w os. Oświecenia, a także chodniki
- przy ul. Mistrzjowickiej oraz Wawelskiej (przy sklepie Biedronka w os. Złotego Wieku). Wszystkie te prace zostaną zrealizowane z budżetu Rady Dzielnicy. Poza
nimi nowe nakładki będą miały ul. Obrońców Warszawy
i Hołdu Pruskiego (os.Bohaterów Września), a także odcinki ulic Jancarza i Bohomolca. Wybudowana zostanie
również nowa ścieżka rowerowa, która będzie przebiegała wzdłuż ulic - Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów
i Wiślickiej. Te zadania zostały wpisane do Budżetu
Miasta Krakowa i będą wykonane w bieżącym roku. .
Prace, które już udało się zakończyć to budowa kilku miejsc postojowych przy SP nr 89 w os. Piastów, a także nowa nawierzchnia boiska sportowego w Parku Tysiąclecia. Ta ostatnia inwestycja była możliwa dzięki wsparcu
finansowemu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Konrad Maciejowski
Boisko, Park Tysiąclecia

REMONTY
ZREALIZOWANE

Miejsca parkingowe, os. Piastów

r 1 (10) Czerwiec 2018 r.

6

Nr 1 (10) Czerwiec 2018 r.

REMONTY
REMONTY PLANOWANE

ul. Łęczycka

ul. Łęczycka
ul. Popielidów

ul. Miśnieńska, sięgacz

ul. Miśnieńska, sięgacz
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ROZMOWA
Rozmowa z Wawrzyńcem Krupą
Dla przeciętnego człowieka rzeczywistość, w której żyją na co dzień osoby niewidome i niedowidzące, jest
trudna do wyobrażenia. Widok osoby trzymającej w jednej ręce białą laskę, a w drugiej aparat fotograficzny może
być co najmniej zaskakujący… A jednak! Pan Wawrzyniec Krupa, mieszkaniec Mistrzejowic, udowadnia, że nie ma
rzeczy niemożliwych. To niezwykle życzliwy człowiek z ogromną pasją nie tylko do fotografii i kolei, ale do życia…
-Masażysta, fotograf, miłośnik kolei i muzyki. Czy
obszary, którymi się Pan zajmuje mają jakiś wspólny
mianownik?
-Tak, zdecydowanie. Związków jest mnóstwo, ale tym
największym mianownikiem jest pasja. Pasja do wykonywanej pracy i do ludzi.
-Jak zaczęła się Pana przygoda z fotografowaniem?
-Wszystko zaczęło się od mojej pani doktor okulistki. W ramach leczenia mojego oczopląsu zaproponowała mi, abym zakupił aparat fotograficzny z wizjerem
i dużym, jasnym obiektywem. Miałem wpatrywać się
w niego, wyczuć moment zrobienia zdjęcia i pstryknąć.
Pozwala to choć na chwilę zatrzymać drganie oka.
I tak fotografuję już od ponad dwudziestu lat...

-A temat? Skąd kolej?
-Temat przyszedł zupełnie naturalnie i automatycznie. Kiedyś wujek zaprowadził mnie, jeszcze jako sześcioletniego
chłopca, na górkę rozrządową na Zagłębiu. Do dziś pamiętam
tamte dźwięki, przejeżdżające parowozy, słyszałem muzykę kół, skrajni… Byłem zafascynowany! Potem zacząłem
zgłębiać swoją wiedzę w temacie kolei. Gdybym widział
bardziej niż widzę obecnie, byłbym pewnie maszynistą kolejowym. Teraz jeżdżę po całej Polsce i fotografuję kolej.
-Ma Pan swoje ulubione miejsca do robienia zdjęć?
-Najwięcej chodzę z aparatem po różnych torach. Szczególnie lubię te nieprzejezdne, zapomniane. Nie gardzę też klimatycznymi stacyjkami i dworcami jeszcze przed remontem.
-Co najbardziej ceni Pan w fotografowaniu?
-Staram się uchwycić przede wszystkim klimat danego miejsca i eksponatu. Każde ze zdjęć ma swoją historię. Historia wiąże się np. z trudnością dojazdu do
danego miejsca i z tym, co kolej mi powie. Wykonując zdjęcie myślę ile parowozów mogło tędy przejeżdżać. Aby jeszcze trafniej oddać klimat danego miejsca robię filmy i nagrywam dźwięki metodą binauralną.
Jaki jest Pana związek z Mistrzejowicami? Czy ta
dzielnica może inspirować?
-Mieszkam tu od zawsze, bardzo lubię tu żyć. Blisko jest
do stacji Batowice i Huty Sendzimira. Przy ładnej pogodzie
i w ciszy, do mojego okna dociera nawet szum pociągów…
Rozmawiała: Adrianna Gajdziszewska
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KULTURA
Studio 4 Element
Jednym z najciekawszych sposobów wykorzystania dronów jest oczywiście fotografia. Zdjęcia z dronów
wykształciły już zupełnie osobną kategorię fotografii. Za pomocą tych lekkich i dosyć stabilnych urządzeń
można wykonać niesamowite ujęcia z dużych wysokości. Galerię kadrów naszej dzielnicy, którą prezentujemy wykonało
Studio 4 Element z Mistrzejowic. Studio realizujące wszelkie nieszablonowe pomysły serdecznie zaprasza
do współpracy!

Studio 4 Element
http://studio4element.pl
facebook.com/CzwartyElement
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EDUKACJA
Bezpiecznie w Samorządowym Przedszkolu
nr 177
Dnia 12.04.2018 r. do Samorządowego Przedszkola Nr 177 przybyli wyjątkowi goście- przedstawiciele Straży Pożarnej. Najpierw odbyły się zajęcia na temat
bezpieczeństwa, następnie na teren ogrodu przedszkolnego
wjechały dwa wozy strażackie Komendy Państwowej Straży Pożarnej, które wzbudziły niesamowite zainteresowanie wśród dzieci. Przedszkolaki z bliska miały możliwość
podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej
ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Z zaciekawieniem oglądali węże, prądownice i inne elementy wyposaże- Dnia 26.04.2018r w Przedszkolu odbyła się VIII edynia wozu. Niebywałą atrakcją była możliwość ubrania stra- cja konkursu pod hasłem „Każdy przedszkolak dożackich hełmów oraz próba ,,gaszenia” fikcyjnego pożaru. brze wie, że bezpieczeństwo to ważna rzecz”. Organizatorami konkursu były następujące instytucje:
W trakcie spotkania dzieci przypomniały sobie zasady -Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
bezpiecznej zabawy, numery alarmowe, zasady popraw- w Krakowie
nego wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia. Dzieci -Samorządowe Przedszkole nr 177 w Krakowie.
usłyszały wiele ciekawostek na temat pracy Straży Pożarnej.
Serdecznie dziękujemy panu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie za wyrażenie zgody na działania edukacyjne na terenie przedszkola oraz panu kapitanowi Arturowi
Żywczakowi za zorganizowanie zajęć i prezentację sprzętu.

Ideą konkursu było rozwijanie u dzieci umiejętności
bezpiecznego i właściwego zachowania się na ulicy,
w domu, w przedszkolu, na placu zabaw unikania wszelkiego typu zagrożeń. Konkurs przeznaczony był dla dzieci
w wieku 5 i 6 lat. uczęszczających do przedszkoli w rejonie
Nowej Huty. Każde przedszkole reprezentowało troje dzieci.
Konkurs miał formę quizu oraz zadań rozwiązywanych
zespołowo. Jury reprezentowali: Przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177.
Laureaci konkursu to:
Samorządowe Przedszkole nr 64, Samorządowe Przedszkole nr 113, Samorządowe Przedszkole nr 125
W konkursie wzięło udział 8 przedszkoli z rejonu
Nowej Huty.Nagrody dla laureatów oraz upominki dla
wszystkich uczestników konkursu ufundował Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
Konkurs to tylko jedna z form współpracy z Wydziałem
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Przedstawiciele policji są częstymi gośćmi w naszej placówce – prowadzą zajęcia na sali oraz w terenie. Zapraszają dzieci do
udziału w akcjach poświęconych bezpieczeństwu na drodze.
Serdecznie dziękujemy panu Mariuszowi Wilczkowi oraz pani Paulinie Micuba za ogromne zaangażowanie w działania mające na celu podnoszenie świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa.
			
			Izabela Chorążak i Kinga Bołos
nauczycielki Samorządowego Przedszkola nr 177
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EDUKACJA
Naturalna aktywność i twórcza postawa dzieci w Przedszkolu nr 131 „STOKROTKA”
Przedszkole nr 131 „STOKROTKA” na osiedlu
Złotego Wieku 13 już za miesiąc pożegna najstarsze roczniki, przed którymi swoje drzwi otworzą szkoły podstawowe.
To już kolejna grupa sześciolatków, która uczęszczając do
naszej Stokrotki mogła rozwijać się zgodnie ze swoimi potrzebami, zainteresowaniami. Mamy nadzieję, że to co przeżyli w przedszkolu pozostanie w ich serduszkach na całe lata.
Wśród naszych przyszłych abiturientów są zwycięzcy różnorodnych konkursów plastycznych, jak choćby trzyosobowy team, który tworząc kreację „Królowa Papierowa I” na konkurs EKO- kreatorzy MODY,
zorganizowany przez MPO zajął I MIEJSCE na 108
zgłoszonych prac. W finale, strój ten zaprezentowała nasza MAŁA modelka na specjalnym pokazie mody.

Stokrotka dbając o wszystkich swoich podopiecznych, oferowała różnorodne zajęcia dodatkowe, a były to, te bardziej
popularne jak np.: z ceramiki, oraz te niecodzienne jak warsztaty mydlarskie, czy perfumeryjne- „Pachnące flakoniki”.
Różnorodne święta, czy okoliczności stawały się inspiracją do twórczych działań dzieci. Prezentowaliśmy się na
przedszkolnej scenie i to nie tylko w przeglądach recytatorskich. Dziecięce talenty aktorskie były doceniane nie
tylko brawami, ale w trakcie inscenizacji z okazji świąt
Bożego Narodzenie nie jednemu rodzicowi popłynęła
ze wzruszenia łezka. Umuzykalnialiśmy się na zajęciach
z rytmiki. Uczestniczyliśmy w warsztatach czytelniczych
i teatralnych organizowanych przez Bibliotekę Klubu
Kuźnia Angażowaliśmy się w różnorodne akcje humanitarno- społeczne: zbieraliśmy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych przebywających w szpitalach w ramach
akcji „Zaczytani”. Uczestniczyliśmy w zbiórce żywności
dla zwierzaków- „Gwiazdka dla zwierzaka”, w „Górze
Grosza”, w „Polach Nadziei” przekonując się, że warto
pomagać innym, bo jest to przyjemne i rozwija empatię.
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Stawialiśmy pierwsze kroki na zajęciach z Robotyki, uczyliśmy się kodować rozwijając umiejętność logicznego myślenia, porządkując według podanego kodu, pracując na osiach współrzędnych.
Na warsztatach kulinarnych: ważyliśmy, przesypywaliśmy,
zagniataliśmy, rozwijaliśmy doznania smakowe... Wiosną uczestniczyliśmy w lekcjach muzealnych na Wawelu.
Ciekawość świata zaspokajaliśmy podróżami: byliśmy
w magicznym miejscu- „Wodnych Ogrodach”. Swoje
stópki odcisnęliśmy w ogrodzie zoologicznym, odwiedziliśmy strażaków w szkole na osiedlu Zgody. Mając w planach
dalekie wędrówki uczymy się języków obcych: angielskiego najbardziej praktycznego jak i włoskiego przepięknie
brzmiącego. Z kolei, żeby poczuć się bezpieczniej, gościliśmy pana strażnika ze Straży Miejskiej. Pojechaliśmy do
Operetki na przedstawienie „Muzyka i Magia”, oglądaliśmy też rożne spektakle w Szkole Muzycznej, a nawet
do naszego przedszkola przyjeżdżały teatrzyki. Poznaliśmy najstarszą technikę graficzną – monotypie na warsztatach z artystką- panią Anną. Odwiedziliśmy Park Doświadczeń, uszyliśmy swojego misia w Fabryce Misiów.
Poznaliśmy etapy wytwarzania pizzy w samej pizzerii.
Dbając o czyste powietrze założyliśmy hodowlę roślin
doniczkowych i przyłączyliśmy się do akcji edukacyjnej
dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Pojechaliśmy do Eko Centrum Barycz, gdzie spacerując po
ścieżce edukacyjnej nauczyliśmy się właściwie segregować odpady. Uczestniczyliśmy w Eko- Lekcjach organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa. Starając się żyć
w zgodzie z naturą, dbamy też o nasze zdrowie, systematycznie uczestnicząc w zajęciach sportowych w ramach
Miejskiego Programu Sportowego Akademia Przedszkolaka. Po zeszłorocznej frajdzie z przejazdu rowerowo- hulajnogowego, także w tym roku weźmiemy udział w tym
wydarzeniu. Kończąc wędrówkę po różnych działaniach
w naszym przedszkolu- starsze grupy przejdą jeszcze jeden
sprawdzian- z samodzielności- trzydniowe Aktywne Zielone Przedszkole w jurze krakowsko- częstochowskiej.
I jak co roku… i jak w życiu bywa… coś się kończy i coś się
zaczyna… Przed nami, uroczyste pożegnanie „starszaków”,
a po wakacjach serdeczne przywitanie znanych już sobie
przedszkolaków, oraz nowo przychodzących „maluszków”,
przed którymi będą czekać nowe przygody i wyzwania…
			Ewa Gieracka i Iwona Duran
nauczycielki w Przedszkolu nr 131 „STOKROTKA”
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KONKURS
„Przyjaciele Misia Uszatka”
Międzyprzedszkolny Konkursu Plastycznego w Mistrzejowicach
W miesiącu marcu br. Samorządowe Przedszkole nr 177 im. Czesława Janczarskiego zlokalizowane na os
Kombatantów ogłosiło konkurs plastyczny, którego celem było propagowanie literatury poety i bajkopisarza, a zarazem Patrona przedszkola wśród najmłodszych mieszkańców Mistrzejowic. Tematem konkursu było stworzenie prac nawiązujących do przygód Misia Uszatka i jego przyjaciół, a tym samym zachęcenie dzieci do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. W konkursie udział wzięły przedszkola samorządowe nr: 64,
131 „Stokrotka”, 148, 152 oraz 177. Na ręce organizatorów oddano łącznie 82 prace plastyczne. Wszyscy ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie laureatów nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2018 r. Jury w składzie: Elżbieta Piwowarczyk, Joanna Rutkowska, Iwona Stolarczyk, Dorota Rudy- Rutkowska i Konrad Maciejowski nagrodziło 12 prac i 9 wyróżniło. Gala rozdania nagród ufundowanych przez Radę Dzielnicy miała miejsce
w Młodzieżowym Domu Kultury im. Andrzeja Bursy w dniu 12 kwietnia. Szybko przybrała ona formę wspólnej zabawy, na której nie tylko gratulowano zwycięzcom, ale także wspólnie śpiewano i tańczono. Obecni mogli
podziwiać umiejętności wokalne i recytatorskie dzieci z grupy 5 Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie.
Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice w szczególności dziękują Przedszkolu Samorządowemu nr 177, które wzięło na siebie ciężar organizacji konkursu i wszystkim jego uczestnikom. Nie sposób nie wspomnieć o Młodzieżowym Domu Kultury im. Andrzeja Bursy, które jak zawsze okazało nam gościnę i udostępniło przestrzeń do przeprowadzenia konkursu i wystawy pokonkursowej, w dniach 4-18
kwietnia. Oby ten niedźwiadek z oklapniętym uszkiem bawił i wzruszał kolejne pokolenia naszych dzieci.
												
Bożena Woźnica
								
nauczycielka Samorządowego Przedszkola nr 177
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KULTURA
Wielkanocna radość wyrażona w muzyce
21 kwietnia 2018 r. w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na os. Bohaterów Września odbył się Koncert
Wielkanocny w ramach cyklu Mistrzejowickie Impresje
Muzyczne. Zgromadzona tego wieczoru publiczność kontemplowała wielkanocną radość, wsłuchując się w dzieła
muzyki, napisane na zespół instrumentów smyczkowych,
autorstwa takich mistrzów jak Vivaldi,Bach oraz Mozart.
Koncert oficjalnie zainaugurował działalność artystyczną orkiestry Classic Ensemble Orchestra. W skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy - absolwenci Akademii Muzycznej, a także młodzi muzycy będący dopiero
u progu profesjonalnej kariery artystycznej. Co warte
podkreślenia, absolutna większość składu to absolwenci
nowohuckiej szkoły muzycznej, toteż nie dziwi, że właśnie w tej dzielnicy zaplanowano koncert inauguracyjny .

Kolejną kompozycją był Koncert d-moll na dwoje skrzypiec J. S. Bacha, a następnie wywodzące swą formę
z barokowej suity, figlarne Divertimento W. A. Mozarta. Koncert zakończyło kolejne dzieło włoskiego mistrza
baroku A. Vivaldiego - Koncert a-moll na dwoje skrzypiec. Ta efektowna kompozycja i brawurowe wykonanie wywołały gromkie owacje, stanowiące dowód, że
koncert przypadł do gustu zgromadzonej publiczności.
Nad całością wydarzenia czuwał jego kierownik artystyczny,
Marek Walczak.
Organizatorami koncertów z cyklu Mistrzejowickie Impresje Muzyczne są: Dzielnica XV Mistrzejowice, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, parafia Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.

Pierwsza kompozycja, która rozbrzmiała tego wieczoru
to słynna Wiosna A. Vivaldiego - część cyklu zatytułowanego „Cztery pory roku”. Koncerty Vivaldiego nie tylko
noszą tytuły czterech pór roku. Kompozytor posłużył się
literackim komentarzem, poprzedzając koncerty wdzięcznymi sonetami nieznanego autora. Każdy z sonetów ukazuje krajobraz danej pory roku oraz człowieka na jego tle.
W Porach roku podziwiać można wielką pomysłowość
kompozytora w muzyczno-ilustracyjnej charakterystyce epizodów, a także doskonałą konstrukcję formalną.

Autor: Klub Mirage
Fot. Klub Mirage
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KULTURA
Z cyklu: Koncerty Mistrzejowickie
Chór Bazyliki oo. Cystersów w Mogile powstał w 1996
roku, a jego założycielem i dyrygentem jest Stanisław Kowalczyk
– absolwent Akademii Muzycznej
w Krakowie, organista w mogilskiej
Bazylice i ponad 10 lat współorganizator cyklu Koncerty Mogilskie.
Na przestrzeni lat chór współpracował z wieloma orkiestrami, chórami, solistami, dyrygentami m. in.
z Orkiestrą Beethovenowską, Elżbietą Towarnicką, Lilianą Pociechą,
O.Tomaszem Jaroszem, Tomaszem
Tokarczykiem, Markiem Stefańskim, Chórem Mariańskim, Akademickim Chórem Organum, Chórem
Dominanta, oraz aktorami: Piotrem
Piechą, Andrzejem Franczykiem.
W 2005 roku z inicjatywy S. Kowalczyka, powstała Orkiestra Kameralna, którą tworzą uczniowie i absolwenci Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im.
M. Karłowicza, a także zaprzyjaźnieni muzycy.
W bogatym repertuarze Chóru
i Orkiestry Kameralnej Bazyliki oo.
Cystersów jest muzyka klasyczna,
sakralna, od renesansu po współczesność. Zespół jest laureatem wielu
przeglądów i konkursów, koncertował również we Francji, a w Krakowie znany jest z licznych koncertów
m. in. na Festiwalu Cracovia Sacra, Muzyka w Starym Krakowie.
Kościół pw. św Maksymiliana M. Kolbego / obok Arki Pana /, należy do najstarszych świątyń Nowej Huty.
O jego budowę przez wiele lat czynił starania ówczesny Metropolita Krakowski – Kardynał Karol Wojtyła. Konsekrując
tę świątynię 22 czerwca 1983 roku w swojej homilii, do zgromadzonych w tym miejscu tysięcy wiernych powiedział;
„Pamiętam pierwsze początki tego trudnego, po ludzku ryzykownego dzieła, które łączyły się z salką katechetyczną
i do niej dołączonym zadaszeniem na ołtarz. Odprawiałem przy tym ołtarzu pierwszą mistrzejowicką Pasterkę w 1971
roku. / .../ Dzisiaj dawny wasz biskup, metropolita krakowski - a od 1978 roku, za niezbadanym zrządzeniem Bożej
Opatrzności, biskup Rzymu – poświęca ten kościół. Dokonuje jego konsekracji. /.../ Pragnę w tym nowym mistrzejowickim kościele, który dzisiaj dane mi będzie konsekrować, włożyć w wasze ręce Chrystusową ewangelię pracy.
Niech ona będzie Dobrą Nowiną waszego życia. Niech przez was staje się Dobrą Nowiną dla współczesnego świata.”
												 Wiesława Wykurz
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KULTURA
Klub Mirage
Seniorzy z Klubu Mirage bawią się w plenerze
Seniorzy uczestniczący w czwartkowych spotkaniach w klubie to grupa aktywnych osób
z mnóstwem wolnego czasu, który spędzają biorąc udział w spotkaniach klubowych na
okoliczność różnego rodzaju świat i rocznic, na
wykładach o zdrowiu i urodzie, wieczorkach
tanecznych, spotkaniach ze sztuką i bardzo chętnie na wycieczkach. W jeden z majowych dni
odwiedzili leśniczówkę niedaleko Dobczyc. Bawiono się znakomicie, były śpiewy, tańce, spotkanie
z miejscowym gospodarzem, który o Giżówce
– leśniczówce wie wszystko. Konkrencje sportowe
nagrodzone
upominkami
przygotował
i przeprowadził sam Prezes Małopolskiego
Towarzystwa Krzewienia Kultry Fizycznej L. Tytko.
Kolejne wycieczki zaplanowano na czerwiec do
Gliczarowa, Szydłowa i na safari w Kurozwękach.
„Kolory świata” dzięki mieszkance Mistrzejowic
Od 20 kwietnia br. w Klubie Mirage można oglądać wystawę prac malarskich Władysławy Symczyszyn zatytułowaną Kolory świata. Pani Władysława jest mieszkanką Mistrzejowic i to kolejna malarka, z tego terenu, której
prace mogą podziwiać m. innymi jej sąsiedzi. Wystawę zainaugurował uroczysty wernisaż, który uświetnił swoim koncertem - a właściwie muzycznym
performancem - multigitarzysta Jakub Zielina. Na wystawie podziwiać można pejzaże, kwiaty, martwą naturę, wykonane głównie w technice malarstwa
olejnego. W obrazach widać pasję, ciekawość świata i wielobarwność tego, co
nas otacza. Na poprzedniej wystawie swoje prace prezentowała mieszkanka
osiedla Piastów Elżbieta Klimek. A już przygotowują się do pokazania swoich prac na zbiorowej wystawie panie biorące udział w zajęciach malarskich
w klubie Mirage a pracujące od kilku lat pod kieruniem Ingi Suminy
Ruty, która kontynuuje dzieło kształcenia malarzy po znakomitym
artyście Kazimierzu Machowinie.
„Słodkie Mistrzejowice”
Od wielu lat Klub Mirage przy wsparciu finansowym
Dzielnicy XV oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice – Północ organizuje konkurs kulinarny „ O Srebrną
Patelnię”. Każda edycja cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza publiczności degustującej prace konkursowe. Majowa edycja pod hasłem „Słodko – wiosenne”
również zgromadziła liczne grono „pasjonatów słodkości”.
Konkurs corocznie przyciąga nowych konkursowiczów.
W październiku odbędzie się kolejna edycja, na którą
już klub Mirage zaprasza, tym razem na „Smaki jesieni”
Autor: Klub Mirage
Fot. Klub Mirage
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KULTURA
Klub Kuźnia
Dzielnica pod chmurką – wstęp wolny!

Biblioteka Klubu Kuźnia OKN

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Nowida w Krakowie
serdecznie zaprasza na letnie weekendowe Kino pod chmurką. Podczas cotygodniowych spotkań zostaną wyświetlone
filmy, które wybrali w głosowaniu mieszkańcy dzielnicy.
Zapraszamy 3 czerwca o 19.00, 10, 16, 24 czerwca oraz 1
i 8 lipca o 21.00 przed Klub Kuźnia, a w razie niepogody –
do Kuźni. Projekcje będą poprzedzone licznymi atrakcjami.

Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
w Mistrzejowicach, os. Złotego Wieku 14, zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach i zajęciach organizowanych dla publiczności w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.

24 czerwca będzie Strefa relaksu dla tych, którzy nie
muszą oglądać bardzo ważnego meczu. Zapraszamy na pilates, samoobronę na trawie - warto zadbać o siebie i swoje bezpieczeństwo!

16 czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców Mistrzejowic do udziału w Święcie Kuźni – podczas którego m.
in. ogłosimy wyniki i rozdamy nagrody uczestnikom Konkursu na Ilustrację Legendy Nowohuckiej, organizowanym pod patronatem Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.

8 czerwca 2018 o godz. 18.30 Biblioteka proponuje m. in.
udział w spotkaniu autorskim Zygmunta Ficka, poety
związanego z działającą w Klubie Kuźnia Grupą Literacką
Zaczynamy Strefą dla najmłodszych (3 czerwca, godz. SYLABA, fotografa, miłośnikaprzyrody, znawcy Tatr. Spo17.00). Będą bańki mydlane, malowanie buziek, warsztaty tkanie poprowadzi poetka i kulturoznawczyni Anna Mazela.
plastyczne i recyklingowe, pokaz pierwszej pomocy,
a o 19.00 film Baranek Shaun, wyjątkowo w Kuź- 12 czerwca o godz. 18.00 Dyskusyjny Klub Książki dla
ni, bo ciemno robi się dopiero o 21.00, a szko- Dorosłych zaprasza Czytelników do rozmowy o książda byłoby męczyć dzieciaki do tak późna.
ce Emmy Donoghue, zatytułowanej Pokój – wstrząsającej historii młodej kobiety, uwięzionej wraz z synem
10 czerwca planujemy Piknik na trawie. Zaczynamy w tytułowym „pokoju” . Przed spotkaniem w DKK ego 18.30 od teatrzyku dla dzieci na świeżym powie- zemplarz powieści można wypożyczyć w Bibliotece.
trzu, później wspólnie odpoczywamy – mamy sprzęt
sportowy, nowe planszówki.
Młodym podróżnikom proponujemy kolejne spotkanie
z cyklu Poznajemy świat w Bibliotece. Tym razem (7.06,
16 czerwca od 15.00 do 18.00 Święto Kuźni – pik- godz. 15.00) poznamy wyspy greckie na Morzu Jońskim,
nik rodzinny realizowany we współpracy z Cen- od Zakynthos aż do Korfu. Dla najmłodszych czytelników
trum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana i masa (3-5-letnich) przygotowaliśmy wspólne czytanie i zabaatrakcji: pokazy grup tanecznych z Klubu Kuźnia, warsz- wy z bohaterami najpopularniejszych bajek polskich, m.
taty dla dzieci, dmuchańce, wata cukrowa i wiele innych. in. Panem Twardowskim, Wandą i Smokiem Wawelskim.

1 lipca zamierzamy spotkać się na Mistrzejowickim szlaku kulturowym, obejrzymy wystawę fotografii z Mistrze- Biblioteka Klubu Kuźnia przygotowała dla Czytelników
jowic, a 8 lipca będziemy Eko i na luzie – będą kreatywne literacki zestaw wakacyjny, czyli letnie spotkania poświęwarsztaty dla rodzin, piknik.
cone tematyce literackiej. W lipcu i sierpniu (3.07, 24.07
i 21.08, godz. 11.00) polecamy cykl Z książką na leżaku.
Dzięki pani Annie Kurcz, autorce projektu obywatel- Propozycje do przeczytania na wakacjach. Dzieciom proskiego Kino pod chmurką i mieszkańcom Mistrze- ponujemy cykl Wakacje z bajką (10.07, 17.07, 9.08, godz.
jowic, którzy w 2017 głosowali na jej projekt, 11.00), a także zajęcia warsztatowe: Czy znasz legendy
mamy fantastyczną możliwość relaksu.
nowohuckie? (27.07, godz. 11.00) oraz Z Bolkiem
i Lolkiem po Krakowie (28.08, godz. 11.00).
Projekt finansowany jest z Budżetu Obywateskiego
Miasta Krakowa – Edycja 2017. Pełne infoma- Na wszystkie spotkania wstęp wolny.
cje: http://www.kuznia.edu.pl/ oraz na Facebooku. Więcej: www.biblioteka.kuznia.edu.pl
Organizator: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - Klub Kuźnia,
Dzielnica XV Mistrzejowice. Partnerzy: Spółdzielnia Miesz-

kaniowa Mistrzejowice, Mistrzejowice24.pl
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SENIORZY
Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych
Zgodnie z coroczną grudniową tradycją KZERiON zorganizował spotkanie integracyjne „Wigilia
2017” dla około 200 Seniorów, a to dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. Spotkanie zaszczycili zwoją obecnością Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”, Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Wojciech Szczepanik,
vice Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir
Pietrzyk, Redaktor „Głosu” Nowej Huty Marcin Pietrzyk.
Na spotkaniu byli również obecni przedstawiciele krakowskiego duchowieństwa- Jego Ekscelencja bp Jan Zając
i ks. Infułat Jerzy Bryła, którzy poświęcili opłatki, którymi
to podzielili się uczestnicy Wigilii. Z okazji Świąt rozdano 115 paczek żywnościowych dla uboższych Seniorów

vice Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Pietrzyk, Zarząd S.M. Mistrzejowice. Dla Seniorów zorganizowano
również wyjazd świąteczny do Gliczarowa k. Bukowiny.
Dla poprawy zdrowia dwukrotnie wyjeżdżaliśmy na baseny termalne do Bukowiny Tatrzańskiej. Na siedmiodniowy weekend majowy Seniorzy pojechali do Rabki-Zdroju
(dzięki wsparciu UM – grant). Obecnie przygotowujemy
się na Dzień Matki. Trzy autokary wyjadą do Myślenic.
Zajazd Banderoza to miejsce ulubione przez Seniorów
– będzie to spotkanie połączone z zabawą i konkursami.
W siedzibie KZERiON na Os. Tysiąclecia znajduje
się Klub Seniora prowadzony przez Stanisława Pykę.
W Klubie Seniora spotykają się przede wszystkim osoby samotne. Podczas spotkań nawiązują się przyjaźnie
i znajomości. Jest tu kącik czytelniczy, kącik brydżowo – szachowy. Można malować, haftować, odbywają się odczyty, prelekcje, a to zawsze z poczęstunkiem.
Występ zespołu Seniorinki

Wigilia 2017

I kwartał 2018 r. rozpoczął się bardzo aktywnie. Odbyły się liczne spotkania i integracje: powitanie Nowego Roku 2018 połączone z Dniem Babci i Dziadka oraz zabawą taneczną w Restauracji Piastowska dla
150 Seniorów, wycieczka do Częstochowy na Światowy Dzień Chorego, Walentynki. Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano spotkanie „Łączenie pokoleń”.
W Sali Konferencyjnej S.M. Mistrzejowice wystąpił Zespół dziecięcy z Przedszkola nr 125. W kwietniu dla
150 Seniorów zorganizowano spotkanie integracyjne
„Wielkanoc 2018”. Na tym spotkaniu również zaszczycili nas swoją obecnością Prezydent Miasta Krakowa
prof. J. Majchrowski, Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Wojciech Szczepanik, były minister Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele krakowskiego duchowieństwa obecni wcześniej na Wigilii,

Prezes Związku Elżbieta Pyka to osoba, której pasją jest
praca na rzecz drugiego człowieka. Celem Związku jest
pomoc seniorom poprzez organizowanie licznych spotkań
integracyjnych, wyjazdów, zwiedzania miast. Związek
organizuje wczasy w atrakcyjnych cenach, różnorodne
pomoce logistyczne, pozyskuje towar z Banku Żywności
w ramach Programu Unijnego dla najuboszych i samotnych seniorów. Związek stara się o granty, dzięki którym można sprawić wiele radości i pomóc seniorom.
O dalszych uroczystościach i spotkaniach powiadomimy
w następnym numerze.
				
Sekretarz KZERiON
		
		
Barbara Bzdręga
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ZDROWIE
Bądźmy razem w walce o czyste powietrze!
Nie ma chyba ważniejszej sprawy dla mieszkańców naszego miasta jak powietrze , którym oddychamy.
Urząd Miasta Krakowa systematycznie od lat prowadzi
działania, które mają wpłynąć na to , aby minimalizować
skutki zanieczyszczenia. Efekty są zauważalne. To właśnie
na tle całej Polski krakowianie są najbardziej zaangażowani w proces wymiany pieców węglowych. Miejskie
działania to nie tylko kampanie promocyjne - to przede
wszystkim pomoc finansowa dla mieszkańców, którzy
decydują się na zmianę ogrzewania na proekologiczne.
Jeszcze w roku 2016 ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (PONE) można było
wymienić systemy ogrzewania uzyskując 100% dofinansowania, w kolejnych latach 80% (2017 rok), a w 2018
do 60%. Niestety pozostało jeszcze około 8000 tysięcy
palenisk, które powinny zostać wymienione. Dlaczego
nie wszyscy korzystają z oferty miasta? Częstym argumentem mieszkańców, którzy nie wymienili ogrzewania
na proekologiczne w roku 2016, jest brak pozostałych
pieniędzy. Mając na względzie zarówno najuboższych,
ale także zachęcając innych do wymiany pieców, Rada
Miasta Krakowa wprowadziła nowe rozwiązania, które
umożliwiają otrzymanie dodatkowego dofinansowania.
Dla kogo nowe przepisy?
Nowe możliwości uzyskania dofinansowania skierowane
są do mieszkańców Krakowa znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, które nie przeprowadziły trwałej
zmiany systemu ogrzewania. W tym celu należy zgłosić się do Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie właściwej dla miejsca zamieszkania. Zgłaszać mogą się osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej
sytuacji życiowej i których dochód nie przekracza 200%
kryterium dochodowego, czyli 1268 zł w przypadku osoby samotnej i 1028 zł na osobę w przypadku rodziny.

Co jednak w sytuacji gdy nie będziemy mogli
skorzystać z Programu PONE? Również możemy
starać się o dofinansowanie przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tej sytuacji
będziemy musieli przedstawić w MOPS dokmenty
poświadczające tytuł prawny zajmowanego przez nas
lokalu oraz dotyczące planowanej wymiany systemu
ogrzewania, a następnie dokmenty potwierdzające wykoWarunkiem podstawowym jest ubieganie się o otrzymanie nanie inwestycji.
dofinansowania w ramach programu (PONE). Dofinansowanie takie można uzyskać składając stosowne dokumenty Czy warto?
w Wydziale ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa. Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami. Wymiao rozpoznaniu przez pracownika socjalnego MOPS na systemu ogrzewania to nasz osobisty wkład, aby w nanaszej sytuacji życiowej uzyskamy pomoc finanso- szym mieście zmieniała się jakość powietrza. Zdrowie nawą na wkład własny do kosztów wymiany ogrzewania. sze i naszych najbliższych jest przecież sprawą nadrzędną.

Ogłoszenie o pracę
poszukiwana osoba na stanowisko opiekun/opiekunka do osób starszych i samotnych
Polski Czerwony Krzyż Punkt Opieki nad Chorym w Domu Nowa Huta, os. Kolorowe 21, Kraków
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OGŁOSZENIE
PŁATNE STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA
Jeśli jesteś osobą niepracującą tj. bezrobotną, bierną zawodowo masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia.
Ruszył nabór do projektu „Aktywni - Efektywni”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:
1. płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb
uczestników.
2. Dodatkowym bonusem jest udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich
potrzeb i predyspozycji.
3. Wszyscy uczestnicy projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,
również tych branżowych.
4. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych.
Aby wziąć udział w projekcie „Aktywni - Efektywni” osoba musi spełniać podstawowe warunki, tj.:
1. mieć od 18 do 64 lat;
2. mieszkać na terenie miasta Kraków, bądź powiatu krakowskiego;
3. być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, osobą
z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, kwalifikujące się do
objęcia pomocą społeczną, innej trudnej sytuacji życiowej).
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!
Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.
Dlaczego warto wybrać się na staż?
Udokumentowany staż pracy danej osoby może mieć znaczenie już na etapie rekrutacji. Jest bowiem okazją do pozyskania doświadczenia w pracy na danym stanowisku, którego często żąda przyszły pracodawca od kandydatów, sprawdzenia się w wymarzonej pracy, nawiązania kontaktów zawodowych i wyrwania się z pętli bezrobocia. Stały miesięczny
dochód (stypendium stażowe) jest dodatkowym atutem. Założeniem systemu stażowego jest sprawdzenie się na danym
stanowisku, by później otrzymać zatrudnienie na etacie.
Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej
www.aktywniefektywni.info.pl
Projekt realizuje InBIT sp. z o.o. - dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 626 00 95 / 12 617
18 91, e-mail: aktywniefektywni@inbit.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
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SPORT

RADA DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE
oraz

Ogniska TKKF APOLLO, TKKF OŚWIECENIA, KLUB MIRAGE
i STOWARZYSZENIE MISTRZEJOWIC
w ramach

AKCJI LATO 2018
NA SPORTOWO

Zapraszają dzieci i młodzież do udziału w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych prowadzonych codziennie na boiskach
wielofunkcyjnych

-przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów
od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-22:00
-przy Szkole Podstawowej nr 130 os. Oświecenia
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 i 16:00-21:00
W ramach prowadzonych zajęć proponujemy:

• osiedlowe turnieje piłki nożnej pn „ MUNDIAL - 2018”, turnieje piłki siatkowej, tenisa
stołowego na betonowych stołach itp.
• gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych dzieci
• blok imprez sportowo – rekreacyjnych przy Szkołach Podstawowych 89,144,85,130 i 126

CZEKAMY NA CIEBIE
Zapisy i szczegółowe informacje będą dostępne na stronie www.dzielnica15.krakow.pl
Kontakt: Leszek Tytko pod nr. tel 512 142 810 i Konrad Maciejewski tel. 602 727 354
W przypadku złych warunków atmosferycznych terminy zajęć mogą ulec zmianie
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SPORT

Uczniowski Klub Sportowy
KRAKOWIAK
Uczniowski
Klub85
Sportowy
31-615 Kraków, os. Złotego Wieku 4,
KRAKOWIAK
Tel. 605 238 711, NIP
678-27-26-52385

31-615
Kraków, os. Złotego Wieku 4,
email:
krakowiak85@gmail.com,
Tel. 605
238 711,
NIP 678-27-26-523
2906 0000 1602 0089 9237
numer
rachunku
: 67 1020
email: krakowiak85@gmail.com,
numer rachunku : 67 1020 2906 0000 1602 0089 9237

03 kwietnia 2018 w hali Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbył się turniej piłki ręcznej dzieci - XI Memoriał
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Końcowa Turnieju:
1. UKS
2. PMOS CHRZANÓW
II KRAKOWIAK 85 KRAKÓW (chłopcy)
2. PMOS CHRZANÓW
II
3. SZKOŁA PODSTAWOWA
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1. UKS KRAKOWIAK
85 KRAKÓW (chłopcy)
3. SZKOŁA
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4. PMOS CHRZANÓW
I
2. PMOS
CHRZANÓW II
4. PMOS CHRZANÓW
I
5. SZKOŁA PODSTAWOWA
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3. SZKOŁA
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5.
SZKOŁA
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6. UKS KRAKOWIAK
85
KRAKÓW
(dziewczęta)
4. PMOS CHRZANÓW I
6. UKS
KRAKOWIAK 85 KRAKÓW (dziewczęta)
7. KS VIVE TAURON
5. KIELCE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 KRAKÓW
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8. SZKOŁA NR
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7. KS VIVE TAURON
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9. SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 129 KRAKÓW
10.AKADEMIA PIŁKI
RĘCZNEJ
SPR
OLKUSZ
8. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 KIELCE II
AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ SPR OLKUSZ
11.SPR OLKUSZ 10.
9. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 129 KRAKÓW
11.SPR
OLKUSZ
12.SPR GRUNWALD
ŚLĄSKA
10.RUDA
AKADEMIA
PIŁKI RĘCZNEJ SPR OLKUSZ
12.SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA
11.SPR OLKUSZ
XI SPR
MEMORIAŁ
WŁADYSŁAWA
12.
GRUNWALD
RUDA ŚLĄSKA STAWIARSKIEGO
TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIECI rocznik 2007
03 IV 2018hala gier zespołowych AWF Kraków
WYNIK

WYNIK

WYNIK

1

9.00 UKS KRAKOWIAK

- CHRZANÓW

9 ;11

SP 85

- OLKUSZ

15 ;7

UKS KRAKOWIAK

- SP 25 KIELCE

4 ;20

2

9,20 SP 129

- SP 25 II

7 ;15

CHRZANÓW

- VIVE KIELCE

16 ;7

RUDA ŚLĄSKA

- OLKUSZ

9; 8

3

9,40 UKS KRAKOWIAK

- SP 129

16; 1

SP 85

- CHRZANÓW

8 ;15

UKS KRAKOWIAK

- RUDA ŚLĄSKA

22; 3

4 10.00 SP 25 II

- CHRZANÓW

3 ;19

VIVE KIELCE

- OLKUSZ

18 ;7

OLKUSZ

- SP 25 KIELCE

0 ;41

5 10,20 UKS KRAKOWIAK

- SP 25 II

14; 6

SP 85

- VIVE KIELCE

14 ;12

UKS KRAKOWIAK

- OLKUSZ

18 ;6

6 10,40 CHRZANÓW

- SP 129

21 ;1

OLKUSZ

- CHRZANÓW

1; 22

SP 25 KIELCE

- RUDA ŚLĄSKA

24; 0

7 11,20 CHRZANÓW I

- CHRZANÓW II

15 ;16

SP 25 II

- VIVE KIELCE

7;11

KRAKOWIAK DZ.

- SP 25 KIELCE

12;16

8 11,40 SPR OLKUSZ

- RUDA ŚLĄSKA

5;5

SP 85

- KRAKOWIAK

7;15

OLKUSZ AKAD.

- SP 129

6;7

9 12,00 CHRZANÓW I

- KRAKOWIAK DZ.

20;10

SP 25 II

- SPR OLKUSZ

25;9

SP 85

- CHRZANÓW II

7;18

10 12,20 OLKUSZ AKAD.

- VIVE KIELCE

3;12

KRAKOWIAK

- SP 25 KIELCE

12;11

SP 129

- RUDA ŚLĄSKA

14;11

11 12,40 CHRZANÓW I

- SP 85

17;5

SP 25 II

- OLKUSZ AKAD.

13;7

KRAKOWIAK

- KRAKOWIAK DZ.

13;11

12 13,00 SP 129

- SPR OLKUSZ

8;7

SP 25 KIELCE

- CHRZANÓW II

10;13

RUDA ŚLĄSKA

- VIVE KIELCE

3;14

13 13,20 CHRZANÓW I

- KRAKOWIAK

8;8

SP 25 II

- SP 129

12;7

SP 25 KIELCE

- SP 85

21;6

14 13,40 RUDA ŚLĄSKA

- OLKUSZ AKAD.

7;12

CHRZANÓW II

- KRAKOWIAK DZ.

14;5

VIVE KIELCE

- SPR OLKUSZ

16;3

15 14,00 CHRZANÓW I

SP 25 KIELCE

6;10

SP 25 II

RUDA ŚLĄSKA

11;3

CHRZANÓW II

14;8

KRAKOWIAK DZ.

11;15

SPR OLKUSZ

16 14,20 VIVE KIELCE

- SP 129
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- SP 85

KRAKOWIAK
- OLKUSZ AKAD.

12;14
6;6
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