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Turniej Sportowy

Przystanek Mistrzejowice

Park Reduta

Nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia niosą ze sobą wiele 
radości oraz refleksji dotyczących 
minionego okresu i planów na 
nadchodzący Nowy Rok. W tych 
wyjątkowych dniach chcemy 
Państwu życzyć wiele zadowolenia  
i sukcesów z podjętych wyzwań. 

Rada i Zarząd Dzielnicy XV
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ZARZĄD DZIELNICY XV

Przewodnicząca Rady Dzielnicy:
Grażyna Janawa
Zastępca Przewodniczącej:
Konrad Maciejowski

Członkowie Zarządu:
Sławomir Dymacz,
Maciej Olszański,
Anna Trzoniec

To ostatnie tegoroczne wydanie 
Magazynu Informacyjnego naszej 
dzielnicy. Znajdziecie w nim Pań-
stwo najważniejsze informacje 
z ostatnich miesięcy tego roku. 
Podsumowujemy remonty, poka-
zując, co zmieniło się w Mistrze-
jowicach w ostatnim kwartale 
tego roku. Uwadze Czytelników 
polecam artykuł o ostatnich, prze-
prowadzonych konsultacjach spo-
łecznych, dotyczących planowa-
nego parku Reduta. Jednocześnie 
dziękuję wszystkim mieszkańcom 
za zaangażowanie i pracę nad 
projektami miejsc wzpoczynku  
i rekreacji. W numerze znajdziecie 
Państwo również relację z Przy-
stanku Mistrzejowice, corocznej 
imprezy muzycznej, która na do-
bre wpisała się w kalendarz na-
szej dzielnicy. Polecamy uwadze 
także inne informacje dotyczące 
kultury. Jak w każdym wydaniu, 
jest kilka informacji o najmłod-
szych mieszkańcach. Nie zapomi-
namy także o naszych seniorach, 
dla nich znalazły się informacje  
o Mistrzejowickim Klubie Kom-
puterowym, do którego zainte-
resowanych zdobyciem nowych 
umiejętności serdecznie zapra-

szam. A jeśli Seniorzy nie skorzy-
stali z zajęć komputerowych to 
mogli uczestniczyć w spotkaniu 
kulinarnym, czy cyklicznie orga-
nizowanym przez Klub Kuźnia 
- Mistrzejowickim Koncercie.  Pi-
szemy też kilka słów o Budżecie 
Obywatelskim. Pragnę zauważyć, 
że niektóre projekty, nawet te, któ-
re nie wygrały, były realizowane 
w budżecie dzielnicy w tym roku. 
Wzięliśmy pod uwagę ogromne 
zainteresowanie i zaangażowanie 
mieszkańców naszej dzielnicy  
w pomysły, warte realizacji. Pra-
gnę również zwrócić Państwa 
uwagę na fotografię z ostatniej 
strony oraz te, znajdujące się 
poniżej. To wyniki konkursu fo-
tograficznego, w którym wzięła 
udział mistrzejowicka młodzież. 
W imieniu wszystkich Radnych 
Dzielnicy XV życzę Państwu spo-
kojnych i zdrowych Świąt oraz 
dobrego Nowego 2016 Roku.

Grażyna Janawa
Przewodnicząca  
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DYŻURY

Przewodnicząca Rady Dzielnicy
lub Zastępca Przewodniczącej:
Czwartki, godz. 14-16

Członkowie Zarządu:
Anna Trzoniec - I wtorek miesiąca 
od 15 do 16
Sławomir Dymacz - III poniedziałek 
miesiąca od 16 do 17
Maciej Olszański - II wtorek miesiąca 
od 18 do 19

Policja:
Pierwszy czwartek miesiąca, g. 15-16

Szanowni Mieszkańcy Mistrzejowic!
W sobotę 28 listopada br. w Szkole Podstawowej 
nr 130 na osiedlu Oświecenia odbyły się ostatnie 
z cyklu 4 warsztatów w trakcie, których miesz-
kańcy Krakowa podzieleni na 6 zespołów praco-
wali nad projektami parku Reduta na terenie III 
Dzielnicy. Od piątku 4 grudnia, wszyscy miesz-
kańcy Krakowa będą mogli poprzez internetowe 
głosowanie oddać głos na ten projekt, który naj-
bardziej im się podoba.
Przyszły Park Reduta ma powstać na niespełna 
ośmiohektarowym obszarze pomiędzy ulicami 
Rozrywka, Reduta i Kuczkowskiego, nad poto-

kiem Sudół. W cztery kolejne listopadowe soboty 
mieszkańcy pod okiem ekspertów przygotowy-
wali swoje koncepcje tego, jak powinno wyglą-
dać miejsce, w którym już niebawem powstanie 
park. Uczestnicy warsztatów mieli dziesiątki po-
mysłów, wśród nich m. in. domki na drzewach 
do zabawy dla dzieci połączone parkiem lino-
wym, ścieżki biegowe, miejsce do grillowania, 
wieża widokowa, siłownie pod chmurką, stoły do  
ping-ponga i szachów, stok saneczkowy, wybiegi 
dla psów czy uprawy permakulturowe.
Według organizatorów, w prace nad zaprojekto-
waniem parku zaangażowało się łącznie około 
dwustu mieszkańców. Podzieleni na 6 zespołów, 
pod okiem i przy czynnym wsparciu piętnastu 
opiekunów, przygotowali oni w listopadzie sześć 
propozycji. O tym, co się w nich znalazło moż-
na dowiedzieć się na stronie krakow.pl. Osobną, 
siódmą makietę przedstawili najmłodsi uczestni-

cy zajęć.
Od piątku 4 grudnia na miejskim portalu trwać 
będzie głosowanie nad przygotowanymi i przed-
stawionymi projektami. Głosowanie zakończy 
się 10 grudnia. W piątek 11 grudnia w Multikinie 
przy ul. Dobrego Pasterza, odbędzie się uroczyste 

ogłoszenie zwycięskiego projektu (wstęp wolny). 
Wszyscy, którzy przyjdą, otrzymają od Zarządu 
Zieleni Miejskiej choinkę w donicy.

Piotr Żołyniak

Park Reduta - podsumowanie

Fot. Anna Krzesińska i Izabela Rusek
Nagrodzone prace w konkursie  

“Moje Mistrzejowice”
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s  SPRAWY LOKALNEREMONTY W MISTRZEJOWICACH

Krakowiaki do Mistrzejowic!
W ramach działań usprawniają-
cych miejską komunikację miasto 
zdecydowało się zakupić 36 no-
wych składów tramwajowych od 
bydgoskiej firmy „Pesa”. Nowe 
tramwaje nazwane Krakowiakami 
są najdłuższymi w Polsce. Wypo-
sażone są we wszelkie udogod-
nienia - klimatyzację, ułatwienia 
dla niepełnosprawnych i niedowi-
dzących czy zintegrowany system 
informacji pasażerskiej. Do końca 
roku na krakowskich torach poja-
wią się już wszystkie nowe pojaz-
dy, w tym część z nich, zgodnie  
z zapewnieniami ZIKiTu na li-
nii 52. To bardzo uczęszczana li-

nia, szczególnie ważna dla naszej 
dzielnicy. Wielu mieszkańców Mi-
strzejowic zgłaszało zastrze-
żenia wobec starego taboru, 
szczególnie osoby, dla któ-
rych podróż pojazdami wyso-
kopodłogowymi jest dużym 
utrudnieniem. Dzięki stara-
niom Rady Dzielnicy i innych 
podmiotów mamy nadzie-
ję cieszyć się z udogodnień 
nowego taboru i zapomnieć 
o wysłużonych „wiedeńczy-
kach”. Liczymy, że stanie się to jak 
najszybciej.

Jakub Gawron

Remont zatoki parkingowej
przy ulicy Wawelskiej

Budowa najazdu dla wóz-
ków os. Oświecenia

Naprawa chodnika
przy ulicy Wawelskiej

Budowa chodnika  
przy ulicy Kupały

Budowa chodnika 
przy ulicy Bohomolca

Budowa peronu
przy ulicy Powstańców

Remont nakładkowy przy ulicy 
Kniaźnina (os. Oświecenia)

Fot. ZIKiT oraz Piotr Żołyniak

W ramach pierwszej i drugiej edycji Budżetu 
Obywatelskiego mieszkańcy Krakowa mieli okazję 
zadecydować, które projekty poddane pod głosowanie 
powinny zostać zrealizowane zarówno w wymiarze 
ogólnomiejskim jak i dzielnicowym. 
W debiutanckiej edycji Budżetu Obywatelskiego 
cała pula środków, czyli 100 000 zł została 
przeznaczona na dodatkowe zajęcia z języka 
angielskiego, które zajęły pierwsze miejsce. W 2015 
roku po wprowadzeniu dolnej i górnej granicy kwot, 
które można przeznaczyć na projekt, zwycięskich 
pomysłów okazało się znacznie więcej. Kwota 200 
000 złotych została podzielona pomiędzy cztery 
wygrane projekty. Bezapelacyjnym zwycięzcą, 
który uzyskał 2474 głosy został projekt „Budowa 
zewnętrznej - uzupełniającej sieci oświetlenia 
terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 osiedle 
Oświecenia 30 w Krakowie”. Drugie miejsce zajęła 
„Budowa dwóch stacji roweru miejskiego KMK Bike 
w dzielnicy Mistrzejowice”. Projektami z dalszych 
miejsc przeznaczonymi do realizacji są „Bezpłatne 
zajęcia z języka angielskiego” i „Familiada zdrowo 
i wesoło”. Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice 
doceniła starania projektodawców i tworząc budżet 
dzielnicy na lata następne uwzględniła bardzo wiele 
pomysłów pochodzących bezpośrednio z Budżetu 
Obywatelskiego. Takim to sposobem realizowane 
zostały kolejne miejsca z rankingu Budżetu 
Obywatelskiego 2014 tj:

- Projekt nr 16 (miejsce II w głosowaniu) 
Modernizacja istniejącego ogródka jordanowskiego 
przy ul. Dmowskiego - kwota 90 000 zł.
- Projekt nr 15 (miejsce III w głosowaniu) 
Mistrzejowicki Komputerowy Klub Seniora - kwota 
30 000 zł.
- Projekt nr 5 i 2 (miejsce IV i V w głosowaniu) ujęte 
w jednym zadaniu: Modernizacja i wyposażenie  
w urządzenia sportowo-rekreacyjne placów zabaw 
na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 144 i 177  
(po 65 000 zł.) - kwota 130 000 zł.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
które zostały ujęte w licznych pismach i  wnioskach 
również budżetu obywatelskiego pozostała kwota 
w wysokości 168 225 zł. została przeznaczona na 
realizację zadania pn. „Remonty dróg i chodników 
na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice”.  Na liście 
zadań ujęte zostały również propozycje zgłoszone 
do budżetu obywatelskiego tj.: projekt nr 4 remont 
chodników wg wskazań dzielnicy: os. Piastów rejon 
bloku nr 19, projekt nr 7 remont chodników wg 
wskazań dzielnicy: os. Piastów rejon bloku nr 25. 
Takim to sposobem zaangażowanie mieszkańców 
w sprawy lokalne kończy się uwzględnieniem 
aktywności i realizacją lobbowanych zadań. Gorąco 
zachęcamy do licznego uczestnictwa w kolejnych 
edycjach Budżetu Obywatelskiego.

Jakub Cieśla

Podsumowanie Budżetu  
Obywatelskiego 2014/2015
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KULTURAPRZYSTANEK MISTRZEJOWICE

Przystanek Mistrzejowice
Przystanek Mistrzejowice – to spotkanie fanów 
muzyki od poezji śpiewanej po heavy metal, jego 
czwarta edycja odbyła się 17 października w sali 
SCENY „i”, teatru Młodzieżowego Domu Kultury 
im. Andrzeja Bursy.

Imprezę powołała do życia Rada Dzielnicy XV,  
by wzbogacić kulturalną ofertę dla młodzieży, 
stworzyć płaszczyznę do wspólnej zabawy  
i dobrej rozrywki a także integracji społeczności 
młodzieżowej. Nadrzędnym celem są twórcze 
konfrontacje muzycznych zespołów stojących u progu 
kariery. Przegląd ma charakter konkursu, biorą w nim 
udział zespoły, których członkowie mają ukończone 
16 lat, wymagany jest minimum jeden utwór własnej 

kompozycji, a w wypadku wokalu jeden z tekstów 
w języku polskim. Czas prezentacji zespołu około 
20 minut. Wstępnej kwalifikacji, na podstawie 
nagrań, dokonuje Rada Artystyczna. W tym roku 
zakwalifikowano 10 zespołów. Oceny prezentacji 
dokonała Loża Ekspertów pracująca pod kierunkiem 
Leszka Gnoińskiego dziennikarza muzycznego, 
autora monograficznych wydawnictw i filmów 
o znanych polskich zespołach, współrealizatora 
sześcioodcinkowego serialu „Historia polskiego 

rocka”. Pozostali członkowie, to laureaci poprzednich 
edycji, którzy zdążyli już zaistnieć w świecie 
muzycznym jak Tomasz Bysiewicz redaktor naczelny 
portalu krakowskascenamuzyczna.pl, członek 
zespołu EmptyAshtra – nagrodzonego w pierwszej 
edycji Przystanku Mistrzejowice w 2012 roku.

Jury w tym roku przyznało nagrody: 
Nagrodę główną zespołowi NIGRUM SOL  
w składzie: Jakub Michał Goliński - gitara, Michał 
Kozioł – gitara, Oskar Nadera – perkusja, Monika 
Wrona - wokal, Paulina Bugiel – bass, prezentującemu 
autorską muzykę z niebanalnymi tekstami we 
własnej interpretacji  szeroko pojętej muzyki rock/
metalowej i wyróżnienie zespołowi MUGSHOTZ 
inspirującemu się muzyką i brzmieniem lat 60 i 70, 
głównie rock’iem, w składzie: Jakub Rejdak - wokal 
i gitara, Szymon Siemiński - gitara basowa, Marcin 
Dąbrowski – perkusja.
Natomiast plebiscyt publiczności wygrał, kolejny raz, 
zespół ROZKAZ w składzie: Jakub Bunk - wokal, 
Patryk Grembowski – gitara, Kamil Gorczyca - 
gitara basowa, Jakub Machowski – perkusja. Zespół  
jest najmocniej związany z Dzielnicą XV, jak sami 
mówią „gramy punk rocka bez ściemy”. 

Jakub Gawron
na podstawie materiałów MDK
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II Mistrzejowickie Warsztaty Gospel dla Młodzieży 
odbyły się 14 i 15 listopada. Młodzież miała okazję 
poczuć radość i energię wspólnego śpiewania. Na 
zakończenie uczestnicy wzięli udział w znakomitym, 
owacyjnie przyjętym przez publiczność koncercie  
w Kościele pw. św. M.M. Kolbego. 
Niewątpliwie „ojcem” tego sukcesu był prowadzący 
warsztaty i koncert Jordan Clinton z Wielkiej Bryta-
nii, dyrektor Jordan Music Workshops w Londynie, 
charyzmatyczny artysta współpracujący z takimi 
światowymi sławami, jak Mariah Carey czy Tina Tur-
ner. W koncercie wystąpił także zespół w składzie: 
Grzegorz Różycki - instrumenty klawiszowe, Piotr 
Stachura - gitara basowa, Józef Rusinowski - perku-
sja, Bartosz Sałdan - instrumenty perkusyjne, Ethan 
Smith - saksofon. 
Wydarzenia odbyły się w ramach cyklu Koncerty Mi-

strzejowickie organizowanego od czterech lat przez 
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, pa-
rafię pw. św. M.M. Kolbego w Mistrzejowicach, dzię-
ki życzliwości i pomocy finansowej Rady Dzielnicy 
XV, wsparciu ze strony Spółdzielni Mieszkaniowych 
Mistrzejowice i Oświecenia. 
Organizatorami warsztatów i koncertu byli: Mistral 
Gospel Choir przy Duszpasterstwie Akademickim 
Parafii pw. św. M.M. Kolbego, Klub Kuźnia OKN, 
Stowarzyszenie Gospel w Krakowie oraz Rada Dziel-
nicy XV.
Młodzież chętną do śpiewania gospel zapraszamy do 
chóru działającego przy mistrzejowickiej parafii. Pró-
by odbywają się we wtorki w godz. 20-21.30 w sali  
nr 11 /dolny kościół/.
Informacje i kontakt: duszpasterstwo@onet.pl lub pa-
trycja.graf@gmail.com.

JG

Gospel Mistrzejowicki - warsztaty

12 października miała miejsce uroczysta inauguracja 
sezonu 2015/16 w SCENIE „i”. SCENA „i” jest 
teatrem promującym dorobek młodych twórców, także 
dzieci, zajmujących się teatrem, muzyką, tańcem, 
działa od września 1987 roku w Młodzieżowym 
Domu Kultury im. Andrzeja Bursy, os. Tysiąclecia15. 
Literka „i” jest symbolem założeń programowych 
teatru, który ma być teatrem inspiracji, interpretacji, 
innowacji, inicjacji, impertynencji i innych idei. 
Na deskach SCENY „i”, w ramach realizowanego 
programu MŁODY TEATR BEZ GRANIC, 
prezentowały się zespoły nie tylko z całej Polski,  
ale również z Niemiec, Czech, Francji, Anglii i Ukrainy. 
SCENA „i” nie ustępuje wyposażeniem technicznym 
niejednemu teatrowi profesjonalnemu, a propozycje 
repertuarowe „teatru w Mistrzejowicach” są wysoko 
oceniane przez profesjonalistów, o czym świadczą 
nagrody na festiwalach, a przykładem „Fejs Bóg” 
wg Tymona Turkiewicza otwierający inaugurację. 
Spektakl traktuje o fenomenie popularnego portalu 
społecznościowego, o tym jak uzależnia i manipuluje, 
o absurdach i manipulowaniu. 

Lista nagród, które uzyskał jest imponująca…  
• XXXV Małopolski Festiwal Artystyczny Młodzieży, 
Teatr GROTESKA Kraków, kwiecień 2015 – 
SREBRNY CHOCHOŁ dla Zespołu i NAGRODA 
AKTORSKA Elżbieta Trzaskoś 
• 42. WADOWICKIE SPOTKANIA TEATRALNE 
„Zgraja”, Wadowickie Centrum Kultury, kwiecień 
2015 – WYRÓŻNIENIE
• III Festiwal Teatrów Polski Południowej im. 
Felicjana Dulskiego, Centrum Sztuki SOVAY 
Kraków, maj 2015 - GRAND PRIX
Zespół prowadzi Joanna Rudkowska, pracują nad 
nowym spektaklem, szczegóły trzymają w tajemnicy, 
na „Fejs Boga” zapraszają w drugim tygodniu stycznia, 
a wszystkie zespoły, dziecięce i młodzieżowe, 
zapraszają 15 grudnia, o godzinie 17.3o na tradycyjną 
Teatralną Wigilię w SCENIE „i”, i wierzą mocno, że 
pogłoski o konieczności przeniesienia MDK i XXI LO 
do bliżej nieokreślonego miejsca poza Mistrzejowice, 
okażą się nieprawdziwe i że nie będzie to ostatnia 
Wigilia w scenerii mistrzejowickiego teatru. 

MDK

Teatr w Mistrzejowicach
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Święto Marchewki w przedszkolu nr 177

7 października 2015r. Samorzą-
dowym Przedszkolu nr 177 uro-
czyście obchodziliśmy „Urodziny  
Marchewki”. W rolę solenizantki 
wcieliła się mama naszego malusz-
ka - Gabrysia z I grupy.  Wszystkie 
przedszkolaki przebrane w kolory 
warzyw i owoców złożyły Mar-

chewce wierszowane życze-
nia i wręczyły symboliczne 
prezenty. W tym dniu czekały 
na dzieci niecodzienne atrak-
cje. W poszczególnych salach 
dzieci  brały udział w : bitwie 
pomidorowej, slalomie z dy-
nią, obierały magiczną cebulę, 
wyrywały rzepkę, zbiera-
ły ziemniaki oraz układały  
z warzyw i owoców róż-

norodne obrazki, postacie. Na 
pożegnanie solenizantka  po-
częstowała wszystkie dzieci 
pokrojoną marchewką a na-
uczycielki zaprosiła do kon-
kursu „Kto pierwszy schrupie 
marchewkę”. W tym momen-

cie na sali zawrzało od głośnego 
dopingu swoich pań. Uroczystość 
urodzinowa zakończyła się wspól-
ną zabawą przy muzyce.
W organizację imprezy włączyli 
się rodzice i cały personel przed-
szkola. Rodzice zadbali o ogromną 
ilość  warzyw i owoców, których 

W Dzielnicy XV Mistrzejowice ruszyła po raz 
piąty edycja projektów edukacyjnych z zakresu 
wiedzy o samorządzie terytorialnym, tzw. „lekcje 
samorządowe”. Zajęcia warsztatowe skierowane 
są do uczniów mistrzejowickich gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Mają one na celu aktywizację 
młodzieży, włączenie jej w sprawy związane  
z działalnością samorządu lokalnego na poziomie 
dzielnic. 
Działania te zapoznają uczniów z prawami i obowiąz-
kami mieszkańców oraz kształtują w nich umiejęt-
ności rozwiązywania problemów na styku obywatel 
– społeczność lokalna – władza – urząd, ale przede 
wszystkim mają za zadanie formować postawy oby-
watelskie, aktywizować młodzież w środowisku lo-
kalnym, czy też wzbudzać zainteresowanie sprawami 
sfery życia publicznego zaczynając od spraw społecz-
ności im najbliższej – lokalnej. 
Młodzież mistrzejowickich gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych aktywnie uczestniczy w wielu 
projektach edukacyjnych, takich jak: Młodzieżowa 
Rada Miasta Krakowa, Młodzieżowa Rada Dzielnicy 
XV Mistrzejowice, miejski projekt pn. „Uczeń-Oby-
watel”, Młody Lider Krakowa, Krakowska Rada Sa-
morządów Uczniowskich, konkurs Wiedzy o Samo-
rządzie Krakowskim i wiele innych pomniejszych  
i okazjonalnych. Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrze-
jowice od wielu lat wspiera tego typu przedsięwzięcia 
edukacyjne, realizując spotkania studyjne z organami 
statutowymi dzielnicy: radą, zarządem i komisjami 

współpracując 
ze szkołami, ale 
także co cieka-
we niekiedy z 
przedszkolami. 
Rada Dzielnicy 
XV Mistrzejo-
wice przezna-
cza także środki 

finansowe podobnie jak to czynią inne rady dzielnic 
Krakowa, wspierając działania młodzieżowych do-
mów kultury, które realizują wspomniane projekty. 
Naszym zdaniem tego typu edukacja młodzieży jest 
inwestycją, kapitałem społecznym mającym na celu 
tworzenie i umacnianie społeczeństwa obywatelskie-
go w państwie demokratycznym. Tylko społeczeń-
stwo obywatelskie posiada zdolności do samoorgani-
zacji, co jest cechą i wartością nadrzędną demokracji.

Sławomir Dymacz

Działania Rady dla młodzieży

Dnia 25 XI 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury 
im. Andrzeja Bursy, os. Tysiąclecia 15 w Krakowie, 
odbył się Przegląd Artystyczny Przedszkoli z Dzielnicy 
XV „Na ludową nutę”. W haśle imprezy kryła się 
ludowa twórczość wyrażona zarówno śpiewem,  
jak i tańcem oraz jej interpretacja przez dzieci w wieku  
od 4 do 6 lat.
Zaproszenie pani wicedyrektor Agnieszki Wójtowiec 
z Samorządowego Przedszkola nr 64 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 5, które było gospodarzem 
imprezy, przyjęło 7 przedszkoli. 157 dzieci przybyło 
wraz ze swoimi paniami wychowawczyniami  
i rodzicami, aby zaprezentować swoje umiejętności. 
Na pierwszy ogień poszedł, jakżeby inaczej, 
oczywiście Krakowiak w wykonaniu dzieci  
z Przedszkola nr 152. Żywy, skoczny i sprężysty taniec 
rozgrzał atmosferę, a znajome przyśpiewki nucili 
wszyscy. Po wesołym Krakowiaku rozrzewnił nasze 
serca polski taniec narodowy – Mazur tańczony przez 
dzieci z Przedszkola nr 177 na melodię bliską sercu, 
przywołującą wspomnienie niedawno obchodzonego 
Święta Odzyskania Niepodległości – „Przybyli ułani 
pod okienko”. Łzy wzruszenia szybko przerodziły się 
w łzy radości, a to za sprawą dzieci z Przedszkola nr 64, 
które rozbawiły nas swoim występem pieśni i tańców 
z regionu Beskidu Śląskiego. Przygotowana suita 

składająca się z: Owięzioka, Kołomajki, Masztołka, 
Rejny i Piłki wraz z wesołymi przyśpiewkami 
zakończyła I część imprezy.
W II części występów dzieci w pięknym Szocie 
zawirowało Przedszkole nr 131, prezentując 
ludowszczyznę Warmii i Mazur. Nie zwalniając 
tempa, na parkiet wkroczyli następnie 4-letni górale 
z Przedszkola nr 187, którzy „Melodie góralskie 
mają w duszy, jak krew w żyłach”. Finał imprezy 
należał, podobnie jak początek, do Krakowiaka. 
Zaprezentowały go nam dwa ostatnie przedszkola 
występujące na przeglądzie: Przedszkole nr 144  
i Przedszkole nr 125. Wspaniałe występy dzieci 
zostały nagrodzone gromkimi brawami, dyplomami 
i prezentami sponsorowanymi przez Radę Dzielnicy 
XV Mistrzejowice, która objęła również patronat nad 
tą imprezą.
Wszystkie przedszkola zaprezentowały bardzo 
wysoki poziom występów artystycznych. Program 
przeglądu był różnorodny, obejmował regiony Polski 
od gór do morza. Każdy taniec wspaniale został 
podkreślony strojem charakterystycznym dla danego 
regionu.

Dorota Czuba i Elżbieta Braska

Artystyczny przegląd przedszkoli

zapach unosił w całym przed-
szkolu.  Pani intendentka wraz  
z paniami kucharkami przygoto-
wały pyszny, zdrowy i  koloro-
wy obiadek, m.in.:  zieloną zupę 
szczawiową, surówkę  z marchwi 

i jabłuszka. Panie woźne przy-
gotowały półmiski z pokrojo-
nymi owocami i warzywami. 
Z przyniesionych okazów 
średniaki po obiedzie wyci-
skały sok, którym  przy 
wyjściu częstowano do-
rosłych i dzieci. Wielką 
frajdę sprawiało przed-
szkolakom wylosowanie 
i rozwiązanie zagadki  

o owocu lub warzywie, które 
było symboliczną „formą za-
płaty” za kubeczek świeżego, 
zdrowego, bogatego w mnó-
stwo witamin soczku.

Był to wyjątkowy dzień wesoły 
pełen atrakcji, humoru i dobrej za-
bawy.

Monika Siwek i Beata Jurkowska
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Mistrzejowicki Komputerowy 
Klub Seniora rozpoczął dzia-
łalność w sierpniu 2015 roku 
w Klubie Kuźnia Ośrodka 
Kultury im. C. K. Norwida na  
os. Złotego Wieku 14. 
Najpierw powstał pomysł stwo-
rzenia komputerowego klubu 
dla seniorów, a w 2014 roku pro-
jekt do budżetu obywatelskiego, 
który otrzymał w głosowaniu 
ponad 3 600 głosów mieszkań-
ców Mistrzejowic – zajął trze-
cie miejsce na liście projektów 
dzielnicowych. Głosowanie 
pokazało, jak bardzo seniorzy 
chcą się uczyć, rozwijać, pozna-
wać nowe technologie. Dzięki 
wsparciu finansowemu Dzielni-
cy XV Mistrzejowice udało się 
kupić niezbędny sprzęt i stwo-
rzyć pracownię komputerową.
Od sierpnia w Mistrzejowickim 
Komputerowym Klubie Se-

niora prowadzone są kursy dla 
początkujących i zaawansowa-
nych, program opracowywany 
jest we współpracy z uczestni-
czącymi w zajęciach seniorami 
i odpowiada na ich potrzeby, 
obejmuje m.in. obsługę systemu 
Windows, programy kompute-
rowe, wyszukiwanie informacji 
w internecie, portale społeczno-
ściowe, pocztę elektroniczną, 
Skype. Seniorzy zwiedzają wir-
tualne muzea, instytucje kultu-
ry, poznają ciekawe i przydatne 
strony internetowe. 
Zajęcia w Mistrzejowickim 
Komputerowym Klubie Seniora 
odbywają się w trybie ciągłym, 
wymagane są wcześniejsze za-
pisy – lista chętnych jest zapeł-
niona do końca stycznia 2016 
roku.
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Mistrzejowicki 
Klub Komputerowy

Fotorelacja ze spotkania 
z siostrą Anastazją

Po raz kolejny z okazji Święta Niepodległo-
ści w Zespole Szkół Przedszkolnych nr 5  
w os. Oświecenia odbył się Turniej sportowy dla 
dzieci i młodzieży reprezentujących wszystkie 
Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu Mistrze-
jowic.
Zawody odbyły się w piątek 13 listopada 2015 r., 
a organizatorem była Rada i Zarząd Dzielnicy XV 
Mistrzejowice. W turnieju siatkówki Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjów uczestniczyły dziewczynki,  
a chłopcy uczestniczyli w halowej piłce nożnej. 
Szkoły Podstawowe reprezentowane były przez: SP 
nr 85, SP nr 89, SP 126, SP 130 oraz SP 144, nato-
miast Gimnazja przez: Gimnazjum nr 37, Gimnazjum 
nr 39, Zespół Szkół Salezjańskich.

W turnieju halowej piłki nożnej Szkół Podstawo-
wych I miejsce zajęła SP nr 126, wyprzedzając   
SP 130 i SP nr 89. Na miejscu IV turniej zakończyła  
SP nr 85, a V miejsce przypadło SP nr 144. Wśród gim-
nazjalistów podobnie jak w roku ubiegłym I miejsce 
przypadło Gimnazjum nr 39, II miejsce zajęło Gim-
nazjum Salezjańskie, a na III miejscu uplasowało się  
Gimnazjum nr 37.
W turnieju siatkówki Szkół Podstawowych I miej-
sce zajęła SP nr 126, wyprzedzając SP nr 85 i SP nr 
130. Na miejscu IV rywalizację zakończyła SP nr144,  
a V miejsce zajęła SP nr 89. Wśród Gimnazjów siat-
karskie  I miejsce zajęły dziewczyny z Gimnazjum 
Salezjańskiego, II miejsce zajęło Gimnazjum 39, a na 
III miejscu uplasowało się Gimnazjum nr 37.

Zwycięskie zespoły, z rąk Zastępcy Przewodniczącej 
Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice Konra-
da Maciejowskiego i Dyrektor ZSP nr 5 Pani Doroty 
Kalety, otrzymały puchary, statuetki i nagrody rze-
czowe w postaci piłek, a trzy najlepsze zespoły szkół 
podstawowych i gimnazjów okolicznościowe medale 
i dyplomy.
Jak zwykle dużą atrakcją dla wszystkich uczestni-
ków była pizza ufundowana przez Telepizzę z lokalu  
w os. Oświecenia 55a.
Sędziami turnieju byli: Zbigniew Kieć, Piotr Filipek. 
A nad całością Turnieju czuwał były Radny Dzielnicy 
XV Leszek Tytko.

Konrad Maciejowski

Turniej z okazji Święta Niepodległości
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