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ZARZĄD DZIELNICY XV

Przewodnicząca Rady Dzielnicy:
Grażyna Janawa
Zastępca Przewodniczącej:
Konrad Maciejowski

Członkowie Zarządu:
Sławomir Dymacz,
Maciej Olszański,
Anna Trzoniec

Przed Państwem kolejne, tym 
razem wiosenne, wydanie naszego 
magazynu informacyjnego 
z Mistrzejowic.
W tym roku obchodzimy 
Jubileusz 25-lecia krakowskich 
dzielnic samorządowych. Więc 
na początek trochę historii 
o naszych Mistrzejowicach  
i rocznicy utworzenia osiemnastu 
dzielnic w Krakowie, jako 
jednostek pomocniczych miasta.
Dwadzieścia pięć lat minęło 
również działalności Spółdzielni 
Mieszkaniowej Mistrzejowice. Z 
tej okazji w dniu 21 maja odbędzie 
się Festyn Rodzinny, na który 
Zarząd Spółdzielni serdecznie 
zaprasza do Parku Tysiąclecia.
Miłośników muzyki zachęcam 
do przeczytania artykułu  
o Koncertach Mistrzejowickich. 
W tym miejscu pozwolę sobie 
zwrócić uwagę na organizatorów 
- Klub Kuźnia Ośrodka Kultury 
im. Cypriana K. Norwida oraz 
pani Wiesława Wykurz. Koncerty 
te cieszą się wielką popularnością 
i już na stałe wpisały się w 
tradycję Mistrzejowic. Pragnę 
również polecić artykuł  
o koncercie Nowa Huta. Dlaczego 
nie! z Moniką Kuszyńską w roli 

głównej. Pani Monika nie tylko 
śpiewała, ale i przybliżyła, licznie 
przybyłej publiczności, drogę 
swojej kariery, swoje życiowe 
przemyślenia,przekazując tym 
samym publiczności ogrom 
swojej energii życiowej. 
Polecam również artykuły 
dotyczące działalności domów 
kultury, działających na terenie 
naszej dzielnicy. Przedstawiają 
one swoje oferty i zapraszają 
na różnego rodzaju warsztaty, 
czy wycieczki, aby ciekawie 
spędzili wolny czas starsi, młodzi  
i najmłodsi nasi mieszkańcy. 
Na koniec, zapraszam na Dni 
Mistrzejowic, które odbędą 
się w dniach 18 i 19 czerwca.  
A wcześniej, 1 czerwca zachęcam 
wszystkich do udziału w Koncercie 
dla Emila, który odbędzie się w 
Parafii św. M. M. Kolbego. Dla 
chorego Emila zagrają wielcy 
artyści a my pokażmy, że mamy 
wielkie serce. 
Zachęcam do lektury i życzę 
Państwu udanych, wakacyjnych 
urlopów!

Grażyna Janawa
Przewodnicząca  
Rady Dzielnicy XV    
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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!
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BUDŻET OBYWATELSKI

 Rada Dzielnicy XV Mistrze-
jowice przekazała kwotę 100 tysięcy 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2016/17. Do 31 marca mieszkańcy 
mieli możliwość składania projek-
tów, które mogłyby zostać zrealizow-
ane w ramach zadań dzielnicowych 
na 2017 rok. Projektodawcy jak  
w każdej edycji wykaza-
li się ogromną kreatywnością. 
Zgłoszonych zostało 15 projektów 
dzielnicowych. 
Wśród nich znalazły się twarde pro-
jekty infrastrukturalne, ale również 
miękkie społeczno - edukacyjne. 
Wszystkie propozycje po wstępnej 
weryfikacji przeprowadzonej przez 
komisję Budżetu Obywatelskiego  
i Dialogu Społecznego Rady Dziel-
nicy XV zostały przekierowane do 
dalszej weryfikacji. Obecnie jednostki 
miejskie sprawdzają je pod względem 
zgodności formalno - prawnych  
i braków przeciwskazań w ich reali-
zacji. Do 2 czerwca nastąpi publikacja 
zweryfikowanych projektów. Od 18-
30 czerwca mieszkańcy będą mogli  
w drodze głosowania wybrać najlepszą 
z możliwych propozycję. Poniżej 
przedstawiamy listę projektów 
zgłoszonych do Budżetu Obywatel-
skiego wraz z krótką charakterystyką 
oraz harmonogram dalszych etapów 
realizacji procedur BO2016.
Lista projektów:
MALI RATOWNICY
Szkolenia z pierwszej pomocy  
oraz obsługi AED dla dzieci szkół 
oraz przedszkoli przeprowadzone 
przez Krakowskie Pogotowie Ratun-
kowe
Pokrycie bluszczem altan śmietni-
kowych
Pokrycie bluszczem altan śmietniko-
wych w dzielnicy XV Mistrzejowice.
Modernizacja boiska przy Szkole 
Podstawowej 144 w Krakowie
Projekt obejmuje remont i moderniza-
cję istniejącego boiska do siatkówki 
(z uwzględnieniem jego wielofunk-
cyjności – boisko do tenisa ziemne-

go), remont chodnika przy urządze-
niach sportowych.
Zielone Mistrzejowice
Projekt ma na celu dosadzenie na te-
renie całej dzielnicy 200 drzew szyb-
ko rosnących w miejscach rekreacji  
i wypoczynku mieszkańców. Jego za-
łożeniem jest powiększenie terenów 
zielonych oraz poprawa jakości po-
wietrza w dzielnicy.
Kuźnia dla seniora
Kuźnia dla seniora - działania na rzecz 
seniorów, mieszkańców Mistrzejo-
wic, umożliwiające starszym miesz-
kańcom Dzielnicy XV bezpłatny 
udział w zajęciach prozdrowotnych, 
rehabilitacyjnych i edukacyjnych  
w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury 
im. C.K. Norwida.
Budowa nowych miejsc parkingo-
wych Dzielnicy XV Mistrzejowice
Projekt dotyczy rozbudowy ilości 
miejsc parkingowych w obszarze 
Dzielnicy XV. Dzięki realizacji zada-
nia zwiększy się ilość miejsc postojo-
wych dla mieszkańców dzielnicy.
Zdrowy kręgosłup - bezpłatne zaję-
cia gimnastyczne
Projekt dotyczy bezpłatnych zajęć 
gimnastycznych dla mieszkańców 
dzielnicy XV Mistrzejowice, w szcze-
gólności ćwiczeń wzmacniających  
i rozciągających mięśnie kręgosłupa 
z wykorzystaniem popularnych przy-
rządów gimnastycznych i rehabilita-
cyjnych.
Remont elewacji oraz izolacja ścian 
S.Przedszkola nr 125
odnowienie,naprawa i uzupełnienie 
odspojonych fragmentów tynku; po-
łożenie nowej powłoki z siatki i tynku 
mineralnego/bez warstwy styropiano-
wej/; izolacja ścian piwnic od strony 
płn. metodą iniekcji krystalicznej,od-
grzybianie z wykonaniem tynków  
i malowanie.
Siłownia pod chmurką
Projekt zakłada budowę małej siłowni 
wraz z infrastrukturą do „Street Wor-
koutu” w parku na osiedlu Tysiąclecia 
w dzielnicy XV Mistrzejowice.

„Historia Polski bliżej nas”
„Naród, który nie zna swej historii 
skazany jest na jej powtórne przeży-
cie”. Projekt obejmuje organizację na 
terenie dzielnicy ważnych wydarze-
nia z historii Polski przez grupy re-
konstrukcyjne.
Nowohucki lekturniczek
Zakup lektur szkolnych, książek do 
konkursów i olimpiad, książek o re-
gionie oraz komiksów, a także orga-
nizacja prelekcji z interesującymi 
autorami książek o Nowej Hucie dla 
mieszkańców Dzielnicy XV.
„Cztery łapy” – wybieg dla psów  
z elementami agility fun
Projekt zakłada utworzenie na miej-
skim terenie profesjonalnego, ogól-
nodostępnego, bezpiecznego wybiegu 
dla psów. Na wybiegu będzie duża 
piaskownica, sprzęt do agility, za-
montowane zostaną kosze na psie od-
chody oraz ławki. Teren będzie ogro-
dzony.
Budowa stacji KMK Bike na Osie-
dlu Piastów
Wybudowanie i przyłączenie do sieci 
KMK Bike automatycznej stacji ro-
weru miejskiego w pobliżu Zespołu 
Szkół Salezjańskich oraz przystanku 
Popielidów.
Zielony plac zabaw
Zielony plac zabaw jest to projekt, 
którego celem jest modernizacja ma-
łego placu zabaw w parku przy forcie 
Batowice. Chcemy, aby było to miej-
sce bezpieczne i przyjazne dla naj-
młodszych użytkowników parku.
Familiada Zdrowo i Wesoło
Familiada „Zdrowo i wesoło” po-
zwoli zintegrować całe środowisko 
lokalne, wzajemnie przybliżyć różne 
placówki szkolne, przedszkolne, kul-
turowe, dzielnicowe, działające na 
terenie Dzielnicy XV. Każda placów-
ka będzie miała możliwość promocji  
i prezentacji.

Jakub Cieśla
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 Mistrzejowice jako wieś po raz pierwszy wzmian-
kowana była już w 1270 roku. Administracyjnie do Kra-
kowa zostały włączone już w 1951 roku. Rozwój tego 
terenu nastąpił dopiero w drugiej połowie XX wieku  
za sprawą ogłoszonego w 1967 roku konkursu na projekt 
architektoniczno-urbanistyczny w ramach III etapu roz-
budowy Nowej Huty. 
Projekt opracowany został przez prof. Witolda Cęckie-
wicza z Politechniki Krakowskiej. Plan urbanistyczny 
zakładał stworzenie na terenie Mistrzejowic zespołu osie-
dli dla około 40 tys. mieszkańców. Były to cztery osie-
dla mieszkaniowe, rozlokowane w sposób wachlarzowy  

na wzgórzach, początkowo o roboczych nazwach pór 
roku: Wiosenne (os. Tysiąclecia), Letnie (os. Złotego 
Wieku), Jesienne (os. Bohaterów Września) i Zimowe  
(os. Piastów). Nieco później otrzymały one oficjalne 
obecne nazwy administracyjne nawiązując do tysiąclet-
niej historii państwowości polskiej. Później Mistrzejowi-
ce powiększone zostały jeszcze o osiedla Mistrzejowice 
Nowe, Kombatantów, Oświecenia i Srebrnych Orłów. 
Jako pierwsze z mistrzejowickich osiedli rozpoczęto re-
alizować już w 1968 r. os. Tysiąclecia, a w następnym 
roku os. Złotego Wieku, oba ukończone zostały w 1973 r. 
Warto zaznaczyć, że osiedle Złotego Wieku jest najwyżej 
położonym osiedlem mieszkaniowym w Krakowie. Jego 
wysokie budynki dominują w panoramie miasta. W roku 
1973 do Krakowa (Nowej Huty) przyłączono południową 
część wsi Batowice, podzieloną od 1934 roku przez nowo 
wybudowaną linię kolejową w kierunku Kielc, Radomia  
i Warszawy, zaś część Dziekanowic włączono w 1986 
roku. Wspomniane wsie: Mistrzejowice, Batowice i Dzie-
kanowice łączy wspólna przeszłość. Od wielu wieków 
należały one do kapituły krakowskiej i parafii w Raciboro-
wicach, powojenny okres Mistrzejowic związany jest zaś 
z robotniczą Nową Hutą i kombinatem metalurgicznym.

Idea utworzenia dzielnic narodziła się w środowisku Ko-
mitetów Obywatelskich. Projekt podziału Krakowa na 

18 dzielnic dokonał zespół kierowany przez doktora Ka-
zimierza Trafasa - geografa związanego z UJ. Dnia 27 

marca 1991 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę  
Nr XXI/143/91 w sprawie utworzenia w Mieście Krako-
wie 18 Dzielnic o charakterze samorządowym jako jed-
nostek pomocniczych miasta na podstawie ustawy o sa-
morządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Projekt 
podziału Krakowa na 18 Dzielnic powstał z uwzględnie-
niem historycznych uwarunkowań rozwoju miasta, takich 
jak: dawne miasta (Podgórze, Kleparz, Kazimierz) wsie 
(np. Mistrzejowice), folwarki (Wesoła, Olsza) z czasem 
przyłączane do Krakowa. Tworząc Dzielnice starano się 
nie tylko uwzględniać dawne podziały katastralne lecz 
także podział na parafie oraz dbać, aby komunikacja  
w obrębie nowopowstałych Dzielnic była w miarę moż-
liwości dogodna dla mieszkańców. Dzielnice Krakowa 
zwyczajowo (historycznie od czasu lokacji miasta na pra-
wie magdeburskim w 1257 roku) oznaczone są cyframi 
rzymskimi od I do XVIII na wzór Wiednia, Budapesztu 
czy Paryża. Uchwałą Rady Miasta Krakowa w 2006 roku 
nadano dzielnicom poza cyframi także własne nazwy  
z uwzględnieniem lokalnej historii i tradycji. Ze wzglę-
du na historyczny rozwój miasta wraz z wydzieleniem 
nowych dzielnic zachowano dotychczasowy podział  
na dzielnice katastralne. W ramach tego podziału w obrę-
bie gminy miejskiej Kraków istnieje 88 tego typu jedno-
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Jubileusz krakowskich dzielnic,  
a dzieje Mistrzejowic

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrze-
jowice” powstała w 1990 roku w wyniku po-
działu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”. 
W wyniku podziału powstało sześć nowych 
Spółdzielni: „Mistrzejowice”, „Mistrzejowice 
– Północ” , „Jutrzenka”, „Victoria”, „Bień-
czyce” oraz „Hutnik”. Obchody Jubileuszu 
25-lecia samodzielnej działalności Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Mistrzejowice” zbiegają się 
z rokiem obchodów 200-lecia spółdzielczości 
polskiej nad którym, honorowy patronat objął 
Pan Prezydent RP Andrzej Duda.

Spółdzielnia zarządza i administruje 92 bu-
dynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 
256 051,10 m2, lokalami usługowymi (7 pa-
wilonami handlowymi i 2 kioskami wolnosto-
jącymi) o łącznej powierzchni 12.604,95 m2, 
21 pracowniami plastycznymi o łącznej po-
wierzchni 654,10 m2 oraz 129 garażami o łącz-
nej powierzchni 2.426,30 m2, zlokalizowanymi 
na terenie osiedli Tysiąclecia i Złotego Wieku. 
W zasobach Spółdzielni zamieszkuje kilkana-
ście tysięcy mieszkańców, a jej tereny obejmu-
ją łącznie 45,03 ha powierzchni, w tym tereny 
zielone 24,98 ha.
Festyn stanowiący zwieńczenie jubileuszu 
25-lecia Spółdzielni, na który zarząd spółdzielni 
zaprasza wszystkich mieszkańców do parku  
na osiedlu Tysiąclecia w całości będzie zorgan-
izowany i rozliczony ze środków finansowych 
uzyskanych od partnerów wydarzeń i spon-
sorów, z którymi Spółdzielnia współpracuje.

Ryszard Mauthe
Prezes SM Mistrzejowice”
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25 lat SM 
„Mistrzejowice”

stek – dzielnic katastralnych. Wraz z powołaniem nowych 
dzielnic samorządowych i przeprowadzeniem do nich wy-
borów z mapy Krakowa zniknęły dotychczasowe 4 dzielni-
ce administracyjne. Niemniej jednak podział ten zachował 
się do dnia dzisiejszego w kwestiach administracyjnych, 
jak i świadomości mieszkańców. Tak więc współcześnie  
w Krakowie istnieje podział na 4 dzielnice administracyjne 
(sądy, prokuratura, urzędy skarbowe, obsługa administra-
cyjna mieszkańców, okręgi pocztowe), 88 dzielnic kata-
stralnych i 18 dzielnic samorządowych. Dzielnice to także 
ważny element lokalnej odrębności, tradycji i tożsamości 
ich mieszkańców o czym warto pamiętać. 
Mistrzejowice współcześnie to: powierzchnia: 559 ha,  
ludność: około 60.000 (faktycznie zamieszkujących).

Sławomir Dymacz

200-LECIE SPÓŁDZIELCZOŚCI25 LAT DZIELNIC KRAKOWA
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DZIEJE SIĘ W XV-STCEREMONTY W DZIELNICY

Remont chodnika  
przy ul. Cedyńskiej

Remont nawierzchni asfaltowej 
przy ul. Cedyńskiej
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 Z początkiem kwietnia 
2016 r. rozpoczęły się zaplano-
wane na ten rok remonty dróg  
i chodników na terenie Mistrzejo-
wic. 
Po pierwszych trzech tygodniach 
prac udało się zakończyć remon-
ty chodników przy ul. Kupały  
(os. Piastów), Monda w os. Bo-
haterów Września oraz przy  
ul. Cedyńskiej w os. Tysiąclecia. 
Ta ostatnia ulica ma również nową 
nawierzchnię, która właśnie zosta-
ła wymieniona. Powodowało to co 
prawda trochę utrudnień w poru-
szaniu się pojazdów, ale stan drogi 
nie pozwalał na dalsze bezpieczne 
użytkowanie jej przez kierowców.
Remont przy ulicy Kruszwickiej w 
os. Piastów również dobiegł koń-

ca, a ulica zyskała nową nakładkę 
na odcinku od ul. Piasta Kołodzie-
ja do skrzyżowania z ul. Kupały. 
Renowację przechodzi chodnik 
przy ul. Kniaźnina w os. Oświece-
nia przy bloku nr 33. Wybudowane 
zostaną nowe miejsca postojowe 
przy ul. Wawelskiej od strony blo-
ków 25-28 w os. Złotego Wieku, 
a także poprawiony chodnik przy 
przystanku MPK „Okulickiego” 
przy os. Oświecenia. 
Czekamy na remont nawierzchni 
jednego z odcinków alejek spa-
cerowych przy Forcie Batowice  
w os. Złotego Wieku oraz budowę 
nowego chodnika po istniejącym 
przedepcie w os. Oświecenia (przy 
ogródku jordanowskim pomiędzy 
blokami 26 i 27). Te ostanie za-

dania wykonać ma Zarząd Zieleni 
Miejskiej. Wszystkie zaplanowa-
ne zostały w budżecie na ten rok 
przez Radę Dzielnicy XV Mistrze-
jowice.
Przygotowywana jest także naj-
większa inwestycja na terenie 
dzielnicy, czyli wymiana na-
wierzchni ulicy Wiślickiej. Re-
mont ten ma być ukończony przed 
Światowymi Dniami Młodzieży. 
Poza tym zostanie poprawiona 
nawierzchni ulicy Kupały. Oba te 
zadania wskazane zostały przez 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie i realizo-
wane będą z budżetu Miasta.

Konrad Maciejowski

Wiosenne remonty...

Remont chodnika 
przy ul. Monda

Przebudowa chodnika  
przy ul. Kniaźnina

Bitwa 
Mistrzejowicka 2016
 W dniach 18-19 czerwca 
po raz piąty w skateparku w kra-
kowskich Mistrzejowicach będzie 
można oglądać najlepszych za-
wodników BMX i SKATE.
W sobotę, na rozbudowanym  
w zeszłym roku obiekcie odbędą 
się zawody BMX’owe „Mistrze-
jowice Cup”, na których spotyka-
ją się najlepsi Polscy zawodnicy 
walczący o nagrody od sponsorów. 
Jazda na rowerach tego typu jest 
bardzo widowiskowa. W zeszłym 
roku na podium stanęła czołów-
ka uprawiających tą dyscyplinę  
w naszym kraju - Piotr Leszczyń-
ski, Michał Basta i Patryk Pięta. 
Zapowiadają się wysokie loty  
i trudne technicznie sztuczki.
W niedzielę natomiast skatepark 
przejmują deskorolkowcy, któ-
rzy o nagrody finansowe walczyć 

będę w ramach 
l e g e n d a r n e j 
już „Bitwy o 
Mistrzejowice”. Zawody od ze-
szłego roku są przystankiem eli-
minacyjnym „Deskorolkowych 
Mistrzostw Polski”.
Zawodnicy z podium, oprócz na-
gród od sponsorów otrzymują 
„dzikie karty” uprawniające do 
startu w „Finale MIstrzostw Pol-
ski”, które w tym roku początkiem 
września odbędą się w Gdyni.
W zeszłorocznej „Bitwie o Mi-
strzejowice” pierwsze i drugie 
miejsce zajęli reprezentanci Kra-
kowa. Andrzej Kwiatek i Kuba 
Brniak, za nimi uplasował się Szy-
mon Kuś z Mińska Mazowieckie-
go.
Deskorolka ma stać się konkuren-
cją olimpijską, debiutować ma na 

Olimpiadzie w Tokyo 2020.
Bardzo cieszy fakt, że w zeszło-
rocznych „Mistrzostwach” bardzo 
wysokie pozycje zajęli reprezen-
taci naszego miasta, a oficjalnym 
Mistrzem został Przemek Wardę-
ga, również z Krakowa.
Zawody zarówno te sobotnie, jak 
i niedzielne odbędą się w for-
mie „Open”, każdy będzie mógł  
w nich wziąć udział zapisując się 
w biurze zawodów.
Koniecznie odwiedźcie skatepark 
w ten czerwcowy weekend, bo na-
prawdę wiele będzie się działo.

Maciej Heczko

 7 kwietnia br. w siedzibie Rady i Zarządu 
Dzielnicy XV Mistrzejowice odbyły się kolejne 
zajęcia w ramach miejskiego projektu edukacyjnego 
pn.: „Uczeń-Obywatel”.  Tym razem siedzibę rady 
odwiedziła klasa II cr z technikum w Zespole Szkół 
Poligraficzno-Medialnych wraz z nauczycielem 
wiedzy o społeczeństwie Panią Kingą Dziobek.  
To już ósmy rok owocnej współpracy pomiędzy radą 
dzielnicy a szkołą z osiedla Tysiąclecia.
W ramach dwugodzinnego spotkania, młodzież 
miała okazję zapoznać się ze sposobem powoływania 
członków rad dzielnic w Krakowie a także z funkc-
jonowaniem organów dzielnicy: rady i zarządu, jej 
składem oraz pomocniczością w stosunku do or-
ganów i jednostek miasta. W ramach spotkania sporo 
czasu poświęcono historii dzielnic Krakowa, his-
torii Mistrzejowic oraz podstawowym informacjom 
dotyczącym naszej dzielnicy. Okazją do poszerzenia 
wiedzy przez młodzież jest obchodzony w tym roku ju-

bileusz 25-le-
cia powołania 
w Krakow-
ie dzielnic 
samorządowych. Poza jubileuszem związanym 
z dzielnicami Krakowa warto wspomnieć  
o zbliżającym się jubileuszu 50-lecia mistrzejow-
ickich osiedli. To już w przyszłym roku! Spotkanie 
poprowadził członek zarządu Sławomir Dymacz, 
który jest z ramienia zarządu odpowiedzialny za pro-
jekty edukacyjne z zakresu edukacji samorządowej, 
realizowane we współpracy ze szkołami na terenie 
dzielnicy. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem 
w postaci wręczenia młodzieży drobnych gadżetów 
z logo dzielnicy: opasek odblaskowych i firmowych 
długopisów.

Sławomir Dymacz

Lekcje samorządowe
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 Wśród mieszkańców 

naszej dzielnicy krążą często 

rozbieżne opinie i informacje 

na temat tego, jakie są kompe-

tencje, prawa czy obowiązki rad-

nego. Jedni traktują radnych 

jako ludzi, którzy mogą wszyst-

ko, wystarczy tylko zgłosić prob-

lem i czekać (najlepiej krótko)  

na jego rozwiązanie. Inni 

powielają żartobliwą opinię, że 

„radny jest bezradny”, który tak 

naprawdę nic nie może. Gdzie 

leży prawda? Jak zwykle pewnie 

pośrodku.

Radny radzi?!

Słowno radny pochodzi od staro-

polskiego słowa radźca, później 

przekształconego w rajca, czyli 

członka rady: miasta, gminy, obec-

nie również dzielnicy czy osiedla. 

Jak sama nazwa wskazuje radny 

ma doradzać, radzić, opiniować, 

czy wnioskować. Robi to oczywi-

ście wsłuchując się w problemy  

i potrzeby mieszkańców, których 

reprezentuje. Ogólnie rzecz uj-

mując, powinien to robić mając 

przede wszystkim na względzie 

ich dobro, a nie prywatne interesy 

i korzyści jakie mógłby zdobywać, 

dzięki pełnieniu mandatu. Kiedy 

więc zgadza się na remont, czy bu-

dowę chodnika, placu zabawach, 

ulicy przede wszystkim myśli czy 

jest to potrzebne i będzie służyć 

mieszkańcom. Zgłaszając usterki 

świetlne, dziury w drogach, poła-

mane drzewa czy niewykoszoną 

trawę też robi to dla mieszkańców. 

Głosując na sesji za lub przeciw 

jakiejś uchwale też powinien mieć 

na uwadze dobro dzielnicowej 

wspólnoty. Oczywiście wszyscy 

zdajemy sobie sprawę, że często 

pojawiają się problemy, których 

rozwiązanie jednych zadowala,  

a drugich nie. To są dla radego 

najtrudniejsze momenty w jego 

pracy.

Zadania i obowiązki

Do podstawowych i najważniej-

szych obowiązków radnego nale-

ży udział w pracach rady dzielni-

cy i jej komisji. Wbrew pozorom, 

nie jest to praca lekka, zwłaszcza 

jeśli radny musi znaleźć poparcie 

dla swoich projektów. Powinien 

w tym przypadku posiadać od-

powiednią wiedzę i argumenty,  

aby mógł przekonać innych rad-

nych do swoich poglądów, ponie-

waż jak wiemy w systemie demo-

kratycznym decyduje większość 

głosów. Ważna jest praca w ko-

misjach, bo to tam radni opiniują 

uchwały, ale także podczas sesji 

radni mają prawo, a nawet obo-

wiązek zadawać pytania i skła-

dać tzw. interpelacje w różnych 

sprawach dotyczących dzielnicy.  

Na czele prac dzielnicy stoi za-

rząd, który jest organem wyko-

nawczym, natomiast rada dzielni-

cy, w której uczestniczą wszyscy 

radni jest organem stanowiącym  

i kontrolnym. Do zadań rady na-

leży w szczególności wybór i 

odwoływanie zarządu, przyjmo-

wanie rocznego sprawozdania 

Co może radny? zarządu z działalności, podejmo-

wanie uchwał w sprawach okre-

ślonych odpowiednimi kompe-

tencjami, wybór przedstawicieli 

dzielnicy do wykonywania zadań 

określonych w statucie, powoły-

wanie komisji. Trzeba pamiętać, 

że działania radnego określone 

są i ograniczone statutem dziel-

nicy. Radny więc nie może dzia-

łać czy podejmować żadnych de-

cyzji, które przekraczałby jego 

kompetencje. Reasumując, 

radny może składać różne-

go rodzaju wnioski do rady  

i zarządu dzielnicy, reprezen-

tować mieszkańców, inicjo-

wać różnego rodzaju akcje 

czy prace społeczne, repre-

zentuje dzielnicę, głównie  

w pracach związanych  

z obiorami różnego rodzaju 

inwestycji.

Radny bezradny?

Radny reprezentuje mieszkańców 

dzielnicy, utrzymuje stałą więź  

z nimi oraz ich organizacjami, 

przyjmuje zgłoszone postulaty  

i przedstawia je radzie do rozpa-

trzenia. Ważne jest tutaj poparcie 

mieszkańców. Kiedy inni rad-

ni zobaczą, że dany projekt ma 

duże zainteresowanie społeczne 

i że mieszkańcom na nim zależy, 

to wtedy być może łatwiej jest go 

osiągnąć. Liczy się również zdol-

ność radnego do pracy w zespole  

i próby odpowiedniego porozu-

miewania się z innymi radnymi. 

Ważna jest determinacja radnego 

w dążeniu do osiągnięcia upra-

gnionego celu. Czasami cierpli-

wość i kulturalna perswazja może 

dużo zdziałać. Pamiętajmy jed-

nak, że radny nie ma władzy de-

cydowania tu i teraz, nawet jeśli 

postulaty są słuszne i działania 

konieczne do wykonania. Odpo-

wiednia droga prawna determi-

nuje działania radnego, co może 

być jednak korzystne ze względu 

na omylność ludzką, jaką radni 

również są obdarzeni. Tak więc 

radny może wiele zdziałać, szcze-

gólnie, kiedy jego postulaty i cele 

są słuszne i potrzebne, ma popar-

cie mieszkańców i innych radnych 

oraz kiedy jego działania możli-

we są do zrealizowania, np. nie są 

ograniczone przez budżet lub za-

kres kompetencji.

Radny a mieszkańcy!

Ważne jest, żeby radny był osią-

galny dla mieszkańców w naj-

łatwiej możliwy sposób. Dys-

pozycyjność radnego to jeden  

z podstawowych elementów jego 

działalności. Pamiętajmy 

jednak, że radny musi pogo-

dzić pracę w dzielnicy z pracą 

zawodową. Jest to koniecz-

ność, gdyż bycie radnym 

to działalność społeczna, 

z której nie można utrzy-

mać siebie i rodziny. Dlate-

go ważne jest tu wyczucie  

i obustronne zrozumienie. 

Najprościej skontaktować 

się z radnym poprzez biuro 

rady, gdzie zawsze można 

się umówić na spotkanie w okre-

ślonym czasie i godzinie. Zapew-

niam, że każdemu radnemu zależy 

na kontakcie z mieszkańcami dla 

dobra całej naszej lokalnej spo-

łeczności.

Janusz Pasik
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Rozmowa z radnym miasta, wieloletnim działaczem 
Mistrzejowic, społecznikiem i wiceprezesem Stowarzyszenia 

Pomocy Bezrobotnym i Osobom pokrzywdzonym przez los 
Adamem Greleckim

Rozmowa z radnym miasta i radnym Dzielnicy XV. 
Katarzyna Maleta-Madejska z UMK rozmawia  
o potrzebach dzielnic i ich roli z 
Andrzejem Mazurem

Działa Pan już w Stowarzyszeniu od ponad 10. lat. 
Obchodzicie też Państwo jubileusz urzędowania  
w lokalu na osiedlu Mistrzejowice. Jak przez te 
lata zmieniało się stowarzyszenie, jakie są jego 
dokonania i plany na przyszłość?
Adam Grelecki: Stowarzyszenie istniało już 
wcześniej, od 2004 roku, lecz dopiero po moich 
działaniach znalazło lokal w osiedlu Mistrzejowice, 
w którym mogło rozpocząć faktyczną działalność. 
Borykaliśmy się z problemami remontowymi, ale 
dzięki sponsorom, w tym Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Oświecenia”, darczyńcom i własnej pracy udało 
nam się wyremontować i zaadaptować lokal, który 
był w ruinie. Z dniem 31 maja 2006 rozpoczęliśmy 
w tym miejscu faktyczną działalność. Jak działa 
nasze stowarzyszenie? Przede wszystkim jest to 
pomoc potrzebującym w tym współpraca z Grodz-
kim Urzędem Pracy, z Miejski Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i Klubami Integracji Społecznej. Od 
początku działalności korzystają z naszej pomocy 
osoby z Klubu Integracji, które to przystosowuje-
my do rynku pracy. Większość z tych osób zyskuje 
praktyczne umiejętności pracy i znajduje nowego 
pracodawcę. Poza tym wydajemy cotygodniowe pac-
zki żywnościowe. To wszystko odbywa się dzięki 
współpracy z piekarniami czy cukierniami na terenie 
Krakowa i gmin ościennych. Przygotowujemy także 
od lat paczki z okazji Świąt Bożonarodzeniowych  
i Wielkanocnych. Pod opieką mamy około 150 rodzin.  
W ciągu ostatnich 10 lat następuje stopniowa rotacja 
rodzin, według poprawy poziomu życia, bo do tego 
dążymy, ale cotygodniowo odbiera paczki przynajm-
niej 40 rodzin. Większą część działań prowadzimy 
dla mieszkańców Krakowa i okolic, ale pomagamy 
także osobom z terenu małopolski i innych regionów 
kraju takich jak świętokrzyskie, opolskie, a nawet 
otrzymaliśmy pisma o pomoc z Gdyni. 
Wiem, że przy stowarzyszeniu działa również bib-
lioteka.
AG: Tak, powstała spontanicznie, dzięki współpracy 
z Ośrodkiem Kultury im. Norwida na osiedlu Góra-
li, które miało nadwyżkę książek przejęliśmy część 
księgozbioru i stworzyliśmy bibliotekę, przy której 
również powstało miejsce do nauki dla dzieci.  
W godzinach popołudniowych przychodzą ucznio-
wie do naszej świetlicy, gdzie mogą odrobić zada-
nia domowe, pouczyć się, czy pobawić. Planujemy 
unowocześnienie naszego zaplecza i stworzenie 
sali komputerowej, tak, aby młodzież miała jeszc-
ze większe możliwości rozwoju podczas pobytu  
w naszym stowarzyszeniu. W 2008 roku założyłem 
również Młodzieżowy Klub Sportowy „Mistrze-

jowice” dla chłopców grających w piłkę. Chciałem 
stworzyć alternatywę dla nudy i bezcelowego 
wałęsania się dzieci po podwórku. Myślę, że to się 
udało. Mamy nadzieję stworzyć również Centrum 
Pomocy Rodzinie. Planów jest wiele, a w ich zreal-
izowaniu oczywiście liczymy na sponsorów i władze 
państwa. Zwróciliśmy się do dużych firm. Życzymy 
sobie, żeby za kolejne 10. lat stowarzyszenie było  
w jeszcze lepszej kondycji niż dzisiaj.
Został Pan także wybrany niedawno radnym mia-
sta. Jakie ma Pan plany na najbliższą kadencję?
AG: Przede wszystkim chcę działać na polu 
bezpieczeństwa pieszych i porządku publicznego. 
Jest wiele takich miejsc, gdzie brakuje sygnaliza-
torów czy wręcz chodników przy drogach i pieszy jest 
tam głównym zagrożonym. Bolączką naszej dziel-
nicy i okręgu, z którego zostałem wybrany, jest także 
brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych. 
Można wykorzystać przestrzeń zbędnych trawników 
i klepisk, których jest zdecydowanie za dużo niew-
ykorzystanych. To trzeba koniecznie zmienić i będę  
o to zabiegał. Palącym problemem jest również wjazd 
na osiedle Kombatantów od strony ulicy Okulickiego. 
Tam musi powstać droga. Jestem również członkiem 
komisji rodziny. Będę zabiegał o zwiększoną opiekę 
dla ludzi biednych i potrzebujących, tak aby rozwinąć 
działalność charytatywną. Ważnym elementem jest bu-
dowa mieszkań socjalnych, których w naszym mieście 
brakuje. Konieczny jest także remont noclegowni 
dla bezdomnych przy ulicy Makuszyńskiego, której 
obecny stan jest opłakany. Mam nadzieję, że dzięki 
powierzonemu mandatowi radnego uda mi się choć 
w jakiejś części zrealizować powyższe cele, biorąc 
pod uwagę, że radnym zostałem po około 1,5 roku od 
rozpoczęcia tej kadencji Rady Miasta Krakowa, czy-
li zostało niedużo czasu na działania. Zakres zadań 
jaki sobie założyłem, obejmuje w tym przypadku  
dwie kadencje, jak to było w okresie, kiedy byłem 
radnym Dzielnicy XV.

rozmawiał
Jakub Gawron

Radni uzyskali mandat poprzez wygaśnięcie mandatów 
innych radnych - Adam Grelecki w miejsce Barabry 
Nowak powołanej na stanowisko Małopolskiego Kura-
tora Oświaty, natomiast Andrzej Mazur za Józefa Pilcha 
powołanego na stanowisko Wojewody Małopolskiego.

To Pańska pierwsza kadencja w  Radzie Miasta,  
ale nie pierwszy kontakt z samorządem. Jest Pan 
od wielu lat radnym Dzielnicy XV Mistrzejowice. 
Co jest bliższe Pana sercu: funkcja radnego 
dzielnicy czy radnego miasta?
Andrzej Mazur: Nie umiem określić, co jest 
mi bliższe. Swoje doświadczenie samorządowe 
zdobywałem w  Radzie Dzielnicy, gdzie jestem cały 
czas obecny. Jestem też przewodniczącym Komisji 
Praworządności, jak również przewodniczącym 
zespołu „Bezpieczny Kraków”. Na tym polu 
chcę także działać w Radzie Miasta. Uważam, że 
bezpieczeństwo to ważny temat. W Radzie Miasta 
zasiadam w trzech komisjach, które są mi wyjątkowo 
bliskie, w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej,  
w której pełnię funkcję wiceprzewodniczącego. 
Pracuję również w komisjach Infrastruktury  
oraz Ekologii i Ochrony Powietrza. Radnym miasta 
jestem krótko, jednak już zdążyłem się przekonać,  
że mieszkańcy chętnie zgłaszają nam swoje problemy. 
Jako radny mogę interpelować do prezydenta o  jakieś 
działania – to stwarza mi dużo większe możliwości. 
Mógłbym zostawić pracę radnego dzielnicy, jednak 
sądzę, że radny miasta powinien wsłuchiwać się  
w głos swojej dzielnicy i odwrotnie. 
Pracuje Pan już trzy kadencje jako radny 
dzielnicy. Jak ocenia Pan te lata? Co sądzi Pan o 
roli rad dzielnic? 
AM: W samorządzie działam od 1998 r. Pamiętam, 
jak samorządowość lokalna w Krakowie powoli 
się rozwijała. Budowaliśmy razem z mieszkańcami 
Mistrzejowic siedzibę Dzielnicy XV w starej, 
zniszczonej harcówce. Wiele działań było 
wtedy nakierowanych na podstawowe potrzeby 
mieszkańców, jak na przykład na dostęp do służby 
zdrowia. Przechodziliśmy wówczas ścieżkę 
prywatyzacji Samodzielnych Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowej Hucie. Tworzenie 
nowych podmiotów, strach związany z  przyszłością 
tych placówek, wątpliwości mieszkańców – to 
wszystko nam towarzyszyło. Staraliśmy się, by ośrodki 
zdrowia jak najlepiej funkcjonowały, a tym samym jak 
najszybciej mogły pomagać mieszkańcom. W  kolejnej 
kadencji, gdy zostałem członkiem Zarządu Dzielnicy 
XV, staraliśmy się aktywizować społeczność lokalną. 
Sprawiliśmy, że dzielnice stały się pierwszym 
„przystankiem” dla mieszkańców. Drobne sprawy 
krakowianie załatwiają w dzielnicach. Cała dyskusja  

o zasadności funkcjonowania tych jednostek 
sprowadza się do kwestii skuteczności radnych. 
Aby radny dzielnicowy był efektywny, musi mieć 
skuteczny zarząd. Na sesjach Rady Miasta widać 
kilku przewodniczących dzielnic, którzy uczestniczą  
w obradach i mówią o problemach swoich dzielnic, 
jednak jest ich bardzo mało. Świadczy to o tym,  
iż komunikacja pomiędzy władzami dzielnicowymi  
a miejskimi jest utrudniona. Uważam, że powinniśmy 
wznowić spotkania pomiędzy władzami miasta  
a zarządami dzielnic, tak by każdy mógł przedstawić, 
to co udało mu się zrobić, a czego jeszcze w dzielnicy 
potrzeba. Miasto powinno żyć sprawami dzielnic,  
a dzielnice powinny wspierać funkcjonowanie miasta.
Jakie kwestie najbardziej nurtują mieszkańców  
i sprawiają im największe problemy?
AM: Muszę przyznać, że spotykam się z dużą 
aktywnością mieszkańców. Najwięcej interpelacji 
mam z  Dzielnicy XVII, tam mieszkańcy są bardzo 
aktywni, wiele też robią radni. Zgłosiłem już kilka 
interpelacji od mieszkańców, m.in. w sprawie  
ul. Burzowej, ul. Lubockiej, w sprawie wycinki 
drzew czy zalań wokół cmentarza w Grębałowie. 
Współpracuję też z  radnymi z  tamtych terenów: 
Andrzejem Michalczykiem, Jerzym Wójcikiem, 
Wiesławem Wojnarskim, bo to są ludzie, którym 
leży na sercu dobro lokalnej społeczności. Według 
mnie w  każdej dzielnicy powinny zostać stworzone 
rady społeczne. Jest miejska Rada Seniorów, jest 
Młodzieżowa Rada, dlatego chciałbym, aby takie 
odpowiedniki powstały także lokalnie. Młodzież 
czy osoby starsze inaczej patrzą na świat, mają inne 
problemy i  potrzeby, trzeba zwrócić na to uwagę. 
Jednym z  pomysłów, który chciałbym wdrożyć, 
jest bezpłatne korzystanie z sal gimnastycznych 
przez młodzież po zajęciach lekcyjnych. Dziś 
szkoły chcą zarobić, więc nakładają opłaty. A nie 
powinno tak być. Młodzież musi mieć miejsce, 
by bezpłatnie spożytkować energię. Ważne są 
także inwestycje drogowe w tej części miasta. 
Wiele by dało stworzenie kolejnego wyjazdu  
z os. Bohaterów Września, to odciążyłoby ruch 
na ulicach: Piasta Kołodzieja i Srebrnych Orłów. 
Należałoby także zrobić remont ronda Piastowskiego. 
To wszystko jednak są zamierzenia na przyszłość.

Katarzyna Maleta-Madejska
Dwutygodnik miejski KRAKÓW.PL
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 Kolędy i pastorałki oraz tradycyjnie wspólne 
kolędowanie w styczniu br. rozpoczęło w Kościele pw. 
św. M. M. Kolbego w Mistrzejowicach, piątą edycję cy-
klu Koncerty Mistrzejowickie, które stanowią kontynu-
ację pięknej tradycji i historii mistrzejowickiej muzyki.  
Na przestrzeni wielu lat odbywały się tu koncerty, prze-
glądy zespołów kolędniczych, kolejne edycje festiwalu 
Sacrosong, prowadziły działalność m.in chór dziecięcy 
Triada i Chór Solidarności Maksymilianum. Ich założy-
cielem i prowadzącym był Rafał Marchewczyk – peda-
gog, muzyk, kompozytor, dyrygent i niestrudzony anima-
tor kultury, który aktualnie jest dyrygentem Chóru Vox 
Populi z siedzibą w Ośrodku Kultury im. C.K.Norwida.

Koncerty Mistrzejowickie są inicjatywą Klubu Kuźnia 
Ośrodka Kultury im. Cypriana K. Norwida i Wiesławy 
Wykurz, wieloletniej Dyrektor ds. Programowych tej in-
stytucji. W mistrzejowickiej świątyni odbywają się syste-
matycznie od 2012 roku dzięki życzliwości i organizacyj-
nej pomocy Gospodarzy Parafii : byłego Proboszcza Ks. 
Prałata Józefa Łuszczka i obecnego Ks. Prałata Andrzeja 
Kopicza. Od początku akceptację dla tej artystycznej ini-
cjatywy wraz z pomocą finansową na realizację koncertów 
przekazała Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice w osobach 
ich Przewodniczących: z poprzedniej kadencji Pana Pio-
tra Serafina i obecnej, Pani Grażyny Janawy. Koncerty 
wspierają również finansowo i organizacyjnie Spółdziel-
nie Mieszkaniowe ”Oświecenia” i „Mistrzejowice.” Ta 
wieloletnia, piękna współpraca owocuje wydarzeniami, 
w których licznie uczestniczy lokalna społeczność doce-
niając ich programową różnorodność, wspaniałą muzykę 
i słowo, jako że wiele z koncertów wzbogaca poezja św. 
Jana Pawła II, ks. Jana Twardowskiego, Cz. Miłosza, ks.S. 
Pasierba, A.Ziemianina i in. Do marca br. odbyło się 45 
koncertów w tym również w mistrzejowickim Kościele 
Matki Bożej Niestającej Pomocy w wykonaniu orkiestr, 
chórów, zespołów kameralnych,solistów, aktorów. Patro-
nat honorowy nad koncertami sprawuje Metropolita Kra-
kowski - Kardynał Stanisław Dziwisz. 
W 2015 wykonawcami byli m.in. Mieszany Chór Ma-
riański, zespół Cantica Sacra, Chór Vox Populi, Orkie-
stra Symfoniczna z Niemiec, Chór i Orkiestra Kameral-

na Bazyliki oo Cystersów w Mogile, Akademicki Chór 
Organum i Zespół Instrumentalny Ricercar, Piotr Piecha  
i Barbara Szałapak– aktorzy Teatru Ludowego, oraz Ma-
rek Kaznowski z Chóru Organum, mieszkaniec Mistrze-
jowic. Gościem specjalnym jednego z koncertów był O. 
Profesor Stanisław Ziemiański SJ – autor i kompozytor 
ok. 1400 pieśni kościelnych. Organizatorką i prowadzącą 
wszystkie koncerty była Wiesława Wykurz. 
Niezwykle serdecznie przyjęty został koncert „Pieśni 
ze śpiewników barokowych” w wykonaniu założonego  
w 1987 roku Zespołu Muzyki Dawnej „Camerata Craco-
via” w składzie: Marta Trybulec – sopran, Adrianna Bujak 
– sopran, Justyna Krusz- viola da gamba, Ireneusz Trybu-
lec – lutnia. Zespół posiada w swoim bogatym repertuarze 
mało znaną i nie publikowaną dawną muzykę polską i in-
nych krajów słowiańskich. W programie koncertu znala-
zły się m.in. pieśni staropolskie odnalezione w rosyjskich 
rękopiśmiennych zbiorach kantów z końca XVII wieku. 
Dla chętnych, po koncercie były również płyty zespołu. 
W programie poezji śpiewanej „Nic byś nie zyskał...”  
z udziałem Janusza Saługi (gitara, śpiew), Jana Budziaszka 
(instrumenty perkusyjne), znanego przede wszystkim jako 
perkusista zespołu Skaldowie i Bartosza Zdziecha (trąb-
ka) wykonane zostały liryczne utwory autorstwa J.Saługi, 
dotykające problemów egzystencjalnych i spraw istotnych 
w naszym codziennym życiu. Znakomitym dopełnieniem 
tekstów była wyjątkowa narracja J. Budziaszka. 
W wypełnionym po brzegi górnym kościele, który może 
pomieścić ponad trzy tysiące osób, 160 wykonawców 
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NOWA HUTA. DLACZEGO NIE?!KONCERTY MISTRZEJOWICKIE

Koncerty Mistrzejowickie po 4 latach
  
  W środowy wieczór, 6 kwietnia, w Te-
atrze Łaźnia Nowa, miał miejsce 46. koncert z cyklu 
Nowa Huta. Dlaczego Nie?! Koncert wyjątkowy z dwóch 
względów. Oprócz pięknej muzyki widzowie wysłuchać 
mogli świadectwa artystki niezwykłej – Moniki Kuszyń-
skiej, dla której wypadek nie stał się końcem kariery,  
a początkiem nowego – jak sama mówi – drugiego ży-
cia. Dodatkowo koncert był częścią akcji Pola Nadziei, 
a podczas jego trwania wolontariusze Hospicjum im. św. 
Łazarza w Krakowie kwestowali na rzecz podopiecznych. 
Dla nich, podobnie jak dla artystki, nadzieja to nie tyl-
ko słowo-slogan, ale postawa, którą warto zachowywać  
w każdej chwili. 
Koncert poprowadziła dyrektor artystyczny cyklu Nowa 
Huta. Dlaczego Nie? - Lidia Jazgar, która wraz z dr. Paw-
łem Skowronkiem – wiceprezesem zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza powitała 
przybyłych gości.
Na scenie teatru wystąpiła Monika Kuszyńska wraz z in-
strumentalistami - saksofonistą KubąRaczyńskim i Rafa-
łem Stępniem – grającym na instrumencie klawiszowym. 
Wśród prezentowanych utworów znalazły się zarówno te 
z solowej płyty wokalistki pt. Ocalona,m.in. Moje Anio-
ły na ziemi, Ocaleni, Nowa rodzę się, Słabość jest siłą, 
jak i utwór, z którym Monika reprezentowała Polskę  
w zeszłorocznej edycji konkursu Eurowizji Obudź się  
i żyj. Artystka wykonała także energetyczny artystki z ze-
społem Varius Manx.
Zgromadzona publiczność zgotowała artystce owacje na 
stojąco. Wraz z zespołem widzowie wykonali na zakoń-
czenie utwór Tolerancja. Przez prawie godzinę po koncer-
cie Monika była dostępna dla fanów, rozmawiała, rozda-
wała autografy, pozowała do zdjęć.
Na następny koncert w ramach cyklu Nowa Huta. Dla-
czego Nie?! zapraszamy już w lipcu. Wszystkich 
sympatyków zapraszamy do śledzenia strony cyklu  
www.nhdn.pl, gdzie lada moment pojawią się szczegóły 
dotyczące letniego wydarzenia.

Zenon Wojnar

PiętnastkaNr 4 Maj 2016 r. 13

Koncertowa 
lekcja nadziei

zaprezentowało Requiem op.48 Gabriela Faure i Koncert 
na czworo skrzypiec A. Vivaldiego. Wystąpili: Orkiestra 
i Chór Krakowska Młoda Filharmonia Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, Chór Sanktu-
arium Św. Jana Pawła II, Bocheński Chór Kameralny Salt 
Singers, Chór Vox Populi, Akademicki Chór Politechniki 
Krakowskiej Cantata, Dominika Murzyn, Karolina Marks, 
Aleksandra Dzioba, Aleksandra Panasiuk – skrzypce, oraz 
Ludmiła Staroń – sopran, Marcin Korbut – bas, Łukasz 
Mateja – organy, Tomasz Chmiel – dyrygent. Requiem 
G. Faure na chór, orkiestrę i dwóch solistów ma charakter 
mszy. Dzieło powstało w latach 1887-1890 roku i składa się  
z siedmiu części: Introit i Kyrie, Offertoire, Sanctus, Pie 
Jesu, Agnus Dei, Agnus Dei, Libera me, Iu paradisum. W 
przeciwieństwie do innych np. Requiem W. A. Mozarta, 
dzieło G. Faure nie wyraża strachu i lęku przed śmiercią, 
lecz widzi ją jako szczęśliwe wyzwolenie. Wspaniałe wy-
konanie przez wymienionych wyżej artystów nagrodzone 
zostało przez publiczność długą owacją. 
Tradycyjnie, w listopadzie 2015, za sprawą młodzieży kró-
lowała w Mistrzejowicach muzyka gospel. której poświę-
cone były dwudniowe warsztaty z koncertowym finałem. 
Głównym założeniem II Mistrzejowickich Warsztatów 
Gospel była popularyzacja gospel- muzyki pełnej radości, 
z ogromną mocą pozytywnej energii skierowanej do dru-
giego człowieka. Warsztaty prowadził znakomity muzyk  
i wokalista - Clinton Jordan z Wielkiej Brytanii. Gospel 
to nurt zyskujący w Polsce coraz więcej, zwłaszcza wśród 
młodych, zwolenników poznawania Boga przez muzykę  
i śpiew. W Krakowie prowadzi działalność kilka chórów 
gospel, w tym najstarszy w Polsce Gospel Choir, założony 
w 1999 roku przez pochodzącą z Danii, niestrudzoną pasjo-
natkę tej muzyki – Leę Kjeldsen. W Nowej Hucie gospel 
śpiewają dwa chóry i być może jest w tym również zasługa 
naszych mistrzejowickich warsztatów. 
W piątej edycji cyklu Koncerty Mistrzejowickie planowa-
ny jest udział m.in. Elżbiety Towarnickiej (sopran), Marka 
Stefańskiego (organy), Chóru Amadeum, Orkiestry i Chó-
ru Krakowska Młoda Filharmonia które wykonają”Glorię” 
A.Vivaldiego ( maj br.), Zespołu Muzyki Dawnej Canticum 
Novum, Chóru Vox Populi, Kwartetu Wokalnego Triplum. 
Z chwilą pozyskania środków finansowych możliwe są 
koncerty artystów Piwnicy św. Norberta (muzyka i poezja), 
Anny Szałapak z Piwnicy Pod Baranami, Antoniny Krzysz-
toń. Są to marzenia organizatorów koncertów, a także proś-
by ze strony ich licznych uczestników. Marzenia czasem się 
spełniają, więc może wśród mistrzejowickiej społeczności 
odnajdzie się darczyńca, który udzielając nam finansowej 
pomocy przyczyni się do wzbogacenia programu Kocertów 
Mistrzejowickich, za co z góry serdecznie dziękujemy.

Wiesława Wykurz
Organizator Koncertów Mistrzejowickich
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WAKCJE z MDK 
specjalna oferta programowa 
od 27 czerwca do 15 lipca i od 
16 do 26 sierpnia; zajęcia od 
poniedziałku do piątku w godz-
inach 10.00 do 15.00; około 
13.00 planowany poczęstunek w 
formie drożdżówki i soku. Udział  
w zajęciach bezpłatny, z wyjątkiem 
dopłat w kwotach 5 – 10 złotych 
do wycieczek. Jeżeli, jak w pop-
rzednich latach, wspomoże nieza-
wodna Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Mistrzejowice – można będzie 
zorganizować wyjazd do wymar-
zonego przez dzieci Dinozatorlan-
du w Zatorze, a w deszczowe dni 
wybrać się do Multikina na atrak-
cyjne filmy w 3D. Szczegółowy 
program od 15 czerwca na stronie 
internetowej i fanpageu na face-
booku.

KLUB CZASU WOLNEGO  
ponawia propozycję adresowaną 
do rodziców o przyprowadza-
nie swoich pociech w sytuacjach, 
kiedy mają do załatwienia własne 
sprawy np. wizytę u lekarza, fry-
zjera, zebranie w szkole, zakupy itp. 
a nie mają, z kim zostawić dziecka. 
Klub jest miejscem, w którym 
pod opieką pedagogów dzieci 
mogą korzystać z gier na konsol-
ach playstation, rozgrywać mecze 
przy stole footballowym, ćwiczyć 
z Xboksem, uczestniczyć w grach 
i zabawach integracyjnych. Klub 

czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 15.oo – 19.oo. 
Zaprasza dzieci od 5 roku życia, 
udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Razem po zdrowie – w środy 25 
maja i 22 czerwca każdy, dziecko  
i dorosły może, mierząc się i ważąc, 
obliczyć własne BMI (Body Mass 
Index), współczynnik określający 
stopień nadwagi i otyłości bądź 
niedowagi; sprawdzić czy wszyst-
ko jest dobrze, czy może pojawiła 
się nadwaga, czy nie grozi 
otyłość… Można też zmierzyć 
ciśnienie, przeanalizować tabele z 
informacjami o energii (kaloriach), 
białku, tłuszczu i węglowodanach 
zawartych w podstawowych, 
najczęściej spożywanych produk-
tach.

POWIDOK  
autorski projekt artystki plas-
tyka Izabeli Bieli, nauczycielki 
MDK, doktorantki ASP, część 
Międzynarodowego Projektu 
Places & Spaces (www.placesand-
espaces.pl). Zainaugurowane w 
pracowni plastycznej MDK w grud-
niu 2015 rodzinne trzypokolenio-
we warsztaty plastyczne inspirow-
ane były odwiecznymi pytaniami: 
Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? 
Dokąd idziemy? Odpowiedzi 
w formie tryptyków złożonych  
z plansz dziadków, rodziców  
i dzieci stały się próbą określenia 
miejsca, przestrzeni.

Prezentacja prac będzie miała mie-
jsce w czasie uroczystego trzeciej 
odsłony projektu PLACES & 
SPACES 13 maja 2016 w Centrum 
Sztuki Współczesnej „Solway”. W 
programie:

17.00 Performance prof. Zbigniew 
Bajek „Kafka Oswajanie Obcego” 
(scena)
17.45 Performance prof. Urliki El-
ler – Ruter (scena)
18.00 Prezentacja “Blue sofa” 
prof. Urlika Eller – Ruter (galeria 
dolna)
18.30 Wernisaż - oficjalne otwar-
cie wystaw galerii dolnej i galerii 
górnej (prace uczestników warsz-
tatów Powidok)
19.3o Koncert Urlika Eller – Ruter 
(scena)
20.oo „Fejs bóg” wg Szymona 
Turkiewicz w wykonaniu Zespołu 
Teatralnego SCENY „i” , reżyseria 
Joanna Rudkowska. Spektakl 
wielokrotnie nagradzany na festi-
walach ogólnopolskich (scena). 
Wszystkich, którzy nie dotrą do 
Galerii Solvay, informuje się,  
że wystawę prac uczestników 
warsztatów Powidok będzie 
można oglądać w Galerii MDK  
w październiku 2016.

SCENA „i” 
maj i czerwiec to miesiące oficjal-
nych premier w „teatrze mistrzejo-

wickim”, 23 maja (poniedziałek), 
18.oo - „Moje 5 minut”, Teatr 
„i”, kolaż tekstów współczesnych 
autorów - scenariusz zespół, 
reżyseria Joanna Rudkowska, 
Srebrny Chochoł na XXXVI 
Małopolskim Festiwalu Artystyc-
znym Młodzieży, kwiecień 2016. 
Spektakl jest poruszającym głosem 
młodych kobiet wpisującym się w 
ogólnopolską dyskusję związaną  
z ustawą aborcyjną. Polecamy.
30 maja (poniedziałek), 18.00 - 
„Bez dyskusji”, Warsztaty Sceny 
„i”, pierwszy i już autorski spek-
takl grupy, reżyseria Joanna Rud-
kowska, Złoty Chochoł na XXXVI 
Małopolskim Festiwalu Artystycz-
nym Młodzieży, kwiecień 2016. 
Zaskakujący, wyjątkowo dynamic-
zny przekaz relacji na linii rodzice 
– dorastające dzieci. Spektakl wart 
zobaczenia przez obie strony.
9 czerwca (czwartek), 18.00 - 
„Zniewoleni wolnością”, Zespół 
Sceny „i”, spektakl w pełni au-

torski, opieka artystyczna Joan-
na Rudkowska; dodatkowe in-
formacje owiane tajemnicą, ale 
sukcesy poprzedniego ich spektak-
lu, mogą być gwarantem, że warto 
i ten zobaczyć.

NOC MDK-u
doroczna Gala Artystyczna, 13 
czerwca (poniedziałek) od 17.00. 
Wizyty w pracowniach, wystawy 
w Galerii i prezentacje w Scenie 
„i”: do 19.00 estradowy mix  
w wykonaniu najmłodszych, od 
19.30 młodzież i taniec, muzy-
ka, teatr. W antrakcie filmowe 
reminiscencje z najważniejszych 
wydarzeń mijającego roku. Uc-
zestnicy i nauczyciele MDK 
zapraszają do wspólnego arty-
stycznego świętowania rodziców, 
przyjaciół, znajomych i nieznajo-
mych, małych i dużych, wszyst-
kich, którzy jeszcze nigdy nie byli 
w domu kultury, a ciekawi są arty-
stycznych dokonań najmłodszego 

i młodego pokolenia mieszkańców 
naszej dzielnicy. W czasie im-
prezy można będzie zapisać się na 
zajęcia w nowym roku szkolnym.

ZAPISY 
nowych uczestników na zajęcia w 
roku szkolnym 2016/17: 1 do 30 
czerwca i uzupełniające 16 do 25 
sierpnia 2016. Wnioski pobrane 
ze strony www lub z sekretariatu 
MDK składać można osobiście 
lub elektronicznie. W imieniu 
niepełnoletnich uczestników wni-
oski składają rodzice lub prawni 
opiekunowie.

O wszystkich imprezach, 
wydarzeniach, projektach. 

zajęciach informacje na stronie: 
www.mdk.krakow.pl  

i fanpage’u na facebooku; 
kontakt: (12)  648 49 94,  

mdk@mdk.krakow.pl

Dorota Rudy-Rudkowska
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 Mistrzejowicki Klub Ro-
dziców to miejsce dla rodziców  
z małymi dziećmi, poszukujących 
miejsc przyjaznych, w których 
można się spotkać, wymienić do-
świadczeniami, a także dowiedzieć 
od specjalistów, jak rozwiązywać 
problemy związane z oczekiwa-
niem na dziecko, porodem, jak 
bezpiecznie, zdrowo wychowywać 
dzieci, jak dbać o ich rozwój. 
Współcześni rodzice z Mistrze-
jowic są aktywni, poszukują wie-
dzy, informacji i kontaktów, chcą 
się rozwijać i dokształcać. Na te 
potrzeby odpowiada Klub Rodzi-
ców, w którym mamy i tatusiowie, 
dzięki uczestnictwu w warsztatach 
i spotkaniach edukacyjnych, mogą 
poszerzyć wiedzę nt. zdrowia, 
wychowania dzieci, przygotować 
się do powrotu do pracy. Wszyst-
kie spotkania Mistrzejowickiego 
Klubu Rodziców w Kuźni są bez-
płatne, na warsztaty i spotkania ze 
specjalistami obowiązują zapisy. 
Otwarte spotkania Klubu Rodzi-
ców w Kuźni odbywają się w śro-
dy w godz. 10.00-11.30.
Klub Rodziców realizowany jest 
dzięki wsparciu Biura Pełnomoc-
nika PMK ds. Rodziny oraz Gmi-
ny Miejskiej Kraków.

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. 
C.K. Norwida

os. Złotego Wieku 14, 31-616 
Kraków

www.kuznia.edu.pl, 
tel. 12 648 08 86

Katarzyna Kosowska
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Odkrywamy tajemnice Mistrzejowic
 Tajemnice Mistrzejowic to 

projekt edukacyjno-artystyczny, 

realizowany w dzielnicy Mistrze-

jowice w Nowej Hucie. Do udzia-

łu w projekcie zapraszamy miesz-

kańców dzielnicy, uczniów szkół  

i przedszkolaków. 

Zaczęliśmy 3 maja znakomitym 

koncertem Barbary Anny Brze-

zińskiej Witaj majowa jutrzenko... 

Na kolejny koncert do Kościoła 

pw. M.M. Kolbego zapraszamy 

w listopadzie. Będzie to koncert 

Radosna niepodległość, z udzia-

łem dziecięcego zespołu wokalno

-muzycznego „Promyki Krakowa”  

i kapeli ludowej „Krakusy”. 

W czerwcu zapraszamy na wy-

cieczkę rowerową po Mistrzejo-

wicach. Zwiedzimy dzielnicę z hi-

storykiem, przewodnikiem – trasa 

poprowadzić będzie m.in. do: Ko-

ścioła pw. M.M. Kolbego, Fortów 

Batowice i Mistrzejowice, Parku 

Tysiąclecia, Trial Parku.

We wrześniu rozpoczniemy cykl 

wykładów adresowanych do star-

szych i młodszych mieszkańców 

Mistrzejowic, będziemy przypomi-

nać o historii, tradycji i ciekawych 

wydarzeniach, które miały miej-

sce w dzielnicy. Ogłosimy rów-

nież konkursy m.in. na wytyczenie 

tras rowerowych i spacerowych 

po dzielnicy – z uwzględnieniem 

miejsc o znaczeniu historycznym  

i kulturowym oraz konkurs na pla-

kat Patroni naszych ulic i osiedli.

Projekt realizowany jest w Klubie 

Kuźnia Ośrodka Kultury im. Nor-

wida na os. Złotego Wieku 14.

Organizatorzy: Towarzystwo Ra-

towania Kultury w Nowej Hucie, 

Klub Kuźnia OK im. Norwida. 

Projekt Tajemnice Mistrzejowic 

dofinansowano ze środków Mu-

zeum Historii Polski w Warszawie 

w ramach Programu „Patriotyzm 

Jutra”.

Katarzyna Kosowska

Kuźnia na wakacje
 Jak co roku w Klu-

bie „Kuźnia” nie zabraknie 

wakacyjnych atrakcji dla 

dzieci. W dniach 4 - 15 lipca 

odbywać się będą warsztaty 

wakacyjne dla dzieci w wie-

ku 7–11 lat.

Zapraszamy m.in. na warsz-

taty plastyczne, muzyczne, 

literackie, komputerowe. 

Warsztaty będą się odbywać 

w godzinach dopołudnio-

wych.

Katarzyna Kosowska



Piętnastka Nr 4 Maj 2016 r.

 W dzisiejszych czasach wiele uwagi poświęca 
się problemowi ochrony środowiska. W dobie zmian 
cywilizacyjnych działalność człowieka nie zawsze 
jest dla środowiska dobra. W tak trudnych czasach 
powinniśmy nauczyć dzieci życia w zgodzie z przyro-
dą. 
Edukacja ekologiczna w przedszkolu ma na celu min roz-
wijanie u najmłodszych poczucia troski i odpowiedzialno-
ści za naszą planetę oraz wywołanie gotowości do ochrony 
otaczającej nas przyrody, która staje w obliczu zagroże-
nia wynikającego z działalności człowieka. Dziecko jest 
świetnym słuchaczem i obserwatorem, a bezpośredni kon-
takt z przyrodą wywołuje u niego chęć aktywnego działa-
nia w niej, a także budzi uczucie opiekuńczości i przyjaźni 
wobec świata roślin i zwierząt. Nauczyciele bardzo dobrze 
wykorzystują potencjał dzieci i starają się go wykorzy-
stać. Zachęcają dzieci do udziału w różnych akacjach na 
rzecz ochrony środowiska. W dniu 22 kwietnia, dzieci z 
Samorządowego Przedszkola nr 125 im. Jana Marcina 
Szancera obchodziły Światowy Dzień Ziemi. Podczas 
zabaw i zajęć poprzedzających wydarzenie dzieci dowie-
działy się jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę.  
W działania włączeni zostali również rodzice, którzy 
wzięli udział w zajęciach otwartych na temat ochrony 

środowiska. Dzięki 
uprzejmości Nowo-
huckiej Biblioteki 
Publicznej, w jednej 

z grup przeprowadzono warsztaty o tematyce ekologicz-
nej. Podczas codziennych spacerów dzieci obserwowały 
przyrodę i wspólnie z nauczycielami doszły do wniosku, 
że człowiek może przyrodzie pomagać i chronić ją. Dzień 
Ziemi był była świetną okazją na to, by pokazać jak naj-
młodsi troszczą się o środowisko. Mali ekolodzy udali 
się do przedszkolnego ogrodu i z zapałem sadzili rośliny 
przekazane przez Rodziców i jedną z krakowskich szkó-
łek ogrodowych. Na nowo powstałych rabatkach pojawiły 
się min: różaneczniki, bzy, azalie i różnego rodzaju kwiaty 
ozdobne. Wszystkie działania i akcje proekologiczne na 
terenie przedszkola takie jak: zbieranie plastikowych na-
krętek, zużytych baterii, zbiórka makulatury prowadzone 
systematycznie, powinny w przyszłości przynieść efekty. 
Zdobyta i dobrze wykorzystana wiedza na temat ekologii 
pozwoli zachować piękno i równowagę w świecie przy-
rody.

Kinga Stępniak i Elżbieta Czajka
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Dzień Ziemi

 Każdy rodzic pragnie, aby 
jego dziecko jak najlepiej się roz-
wijało, jak najszybciej i najsku-
teczniej zdobywało nowe kompe-
tencje. Stąd, w imię dobra dziecka 
zapisujemy je na różne dodatko-
we zajęcia, kółka zainteresowań, 
basen, balet, taniec itd. A klucz 
do sukcesu jest na wyciągnięcie 
ręki. ZABAWA. Niestety, w dzi-
siejszym świecie utarł się pogląd, 
iż zabawa to strata czasu. Czyżby? 
Nauczycielki z Samorządowego 
Przedszkola nr 152 stają naprze-
ciw temu twierdzeniu i rzucają mu 
wyzwanie. 

Dnia 23 kwietnia nauczycie-
le uczestniczyli w kolejnym już 
szkoleniu wdrażania innowacji F. 
Froebla, tym razem „Teatrzyki z 
darami Froebla w edukacji języ-
kowej, matematycznej i przyrodni-
czej”, które miały na celu ukazać, 
iż zabawa potrafi zdziałać cuda.  
I tak się stało. Nauczycielki w 
twórczy sposób podeszły do 

warsztatów i powstało wiele cie-
kawych pomysłów. A wszystko to 
z pomocą darów Froebla. Bo dzie-
ci nie potrzebują wyszukanych za-
bawek, wystarczą proste kształty, 
drewno, sznurki i proszę: powsta-
ją łąki, pola, pojazdy. Zabawki 
Froebla nie zastępują twórczości 
dziecka, one ją pobudzają. Dzieci 
na nowo uczą się zamieniać ocza-
mi wyobraźni kawałek drewniane-
go klocka w umeblowanie domu, 
zwierzęta czy różne postacie. Do-
bra zabawa uczy, bawi, dostarcza 
wielu pozytywnych emocji, po-
zwala dziecku się otworzyć, po-
kazać w jaki sposób odbiera świat  
i otaczającą je rzeczywistość.

Dlaczego więc metoda F. Fro-
ebla? Zależy nam na ciekawych  
i atrakcyjnych zajęciach,które po-
zwolą naszym Przedszkolakom w 
miły i przyjemny sposób osiągać 
umiejętności przygotowujące do 
przekroczenia progu szkolnego. 
Metoda ta rozwija u dzieci wiele 

kompetencji poprzez różnorakie 
formy zajęć, kształtuje wyobraź-
nię, uczy współpracy w zespole. 
Dzieci wykazują bardzo duże za-
interesowanie wszelkimi działa-
niami z użyciem Darów. Innowa-
cja ta wykorzystywana jest przede 
wszystkim do rozwijania kompe-
tencji matematycznych (manipulo-
wanie figurami geometrycznymi, 
figurami przestrzennymi; kształto-
wanie pojęcia liczby; klasyfikowa-
nie; szeregowanie; rozwiązywanie 
prostych zadań tekstowych), przy-
rodniczych, językowych i społecz-
nych. Jesteśmy przekonane, że ta-
kie formy zajęć na długo zapadną 
dziecku w pamięci.

Teresa Stolarczyk i Daniela Franek

Metoda Frobela
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 Pod koniec lutego br. w hali sportowej w 
Zielonkach odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej 
o „Puchar Małopolskiego Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej”. W turnieju udział wzięły 
następujące zespoły: TKKF „Apollo”, „Unimax”, 
TKKF „Oświecenia”, „Polska Myśl Szkoleniowa”, 
KKS „Kolbuszowianka” II i „Life Resto&Pub” Za-
bierzów, które zagrały systemem każdy z każdym. 
Ten ostatni zespół występował w międzynarodowym 
składzie.

W czasie turnieju wiodącymi zespołami były drużyny 
TKKF „Apollo” i TKKF „Oświecenia”, które to po 
4 kolejkach zajmowały odpowiednio I i II miejsce 
w tabeli. Dlatego też bezpośredni pojedynek tych 
zespołów, rozgrywany jako ostatni ich mecz w turnie-
ju, zapowiadał się niezwykle interesująco. Jak można 
było się spodziewać mecz był bardzo wyrównany  
i na rozstrzygnięcie musieliśmy czekać do końcowego 
gwizdka. Zwyciężył zespół TKKF„Apollo” 4:2, 
będąc tego dnia zespołem dojrzalszym i skutecznie-
jszym. Trzeba jednak zauważyć, że ekipa TKKF 
Oświecenia grała w tych zawodach w eksperymen-
talnym składzie. Na co dzień, drużyna grająca w Fut-
bolowej Lidze Szóstek, ma skład dużo silniejszy i lic-
zniejszy. Oba pierwsze zespoły zapewniły sobie udział 
w Finale Wojewódzkim, który zaplanowany został na 
jesień 2016 r. Przypominamy, że zawody te dwa razy 
z rzędu wygrywał zespół TKKF „Oświecenia” i po 
raz drugi będzie bronił tytułu mistrzowskiego. Cieszy 
fakt, że zespoły składające się z mieszkańców Mis-
trzejowic odnoszą sukcesy na tle drużyn z Krakowa  
i całego województwa małopolskiego.

Konrad Maciejowski
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Mistrzejowickie TKKF-y górą!
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Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach  
sportowo-rekreacyjnych 

prowadzonych codziennie na boiskach wielofunkcyjnych przy Szkole 
Podstawowej nr 89 os. Piastów, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 

os. Oświecenia   
od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-20:00,  
oraz w soboty i niedziele w godz. 15:00-20:00

W ramach prowadzonych zajęć proponujemy:
• turnieje piłki nożnej i siatkowej
• tenisa stołowego na betonowych stołach
• unihoka, itp.
Ponadto Ognisko TKKF „APOLLO” i Klub MIRAGE przy SM Mistrzejo-
wice – Północ  oraz Stowarzyszenie Pomocy z Mistrzejowic zaprasza:
• w okresie 27.06 – 16.08.2016 - blok imprez sportowo – rekreacyjnych w 
Szkołach Podstawowych nr 144, 89, 85
• 13.07.2016(śr.)  godz. 17:00 - Osiedlowe EURO 2016- turniej piłki nożnej 
w kategorii młodzież starsza
• 14.07.2016(czw.) godz. 17:00 - Osiedlowe EURO 2016- turniej piłki noż-
nej w kategorii dzieci młodszych 
• 18.08.2016(czw.) godz. 10:00 - SP 89 – Gry i zabawy ruchowe oraz zaję-
cia  dla najmłodszych 
• 26.08.2016(pt) godz. 17:00 - Finał cyklu otwartych turniejów w tenisie 
stołowym dla dziewcząt i chłopców w 4 kategoriach wiekowych na be-
tonowych stołach – os. Piastów blok 56
• 27.08.2016(sob.) godz. 9:00 - SP 89 - Młodzieżowy turniej siatkówki pn” 
Dzielnicowy Volleyball”                                                      

Zapisy i  szczegółowe informacje udzielane będą  
pod nr tel. 512 142 810 Leszek Tytko oraz 602 727 354 Konrad Maciejowski.
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 W ramach programów 
profilaktycznych realizowanych 
przez Radę Dzielnicy XV w 2016 
roku został wdrożony bezpłatny 
program szczepień ochrony 
przeciwko pneumokokom dla 
dzieci do 3. roku życia. Realiza-
torem programu jest firma “Fal-
ck”, mieszcząca się przy ulicy 

Mazowieckiej 4. Pod numerem 
telefonu 12 630 49 28 można 
bezpłatnie rejestrować dzieci na 
powyższe szczepienia.

Anna Trzoniec
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DLA SENIORÓWZDROWIE W NASZEJ DZIELNICY

Bezpłatne szczepienia 
przeciwko pneumokokom
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Emil Koryczan - możesz pomóc i Ty!
 Emil to niezwykły chłopiec 
wporst z Mistrzejowic. 5-latek i brat 
bliźniak, który urodził się z jedną  
z najpaskudniejszych wad serca.
Czy wiecie, że serce może nie ro-
snąć? Nie rozwijać się? Tak przyda-
rzyło się Emilowi. Właśnie dlatego 
chłopiec większą część swojego życia 
spędził w szpitalach, a jego małe usta 
są ciągle sine. Ale wiecie co jest naj-
bardziej zaskakujące? To, że chociaż 
serce Emila nie rośnie, to chłopiec 
ma największy kawał serca, jaki w 
życiu spotkaliście. Wie, że jest chory  
i to ciężko, ale daje z siebie ogromnie 
dużo, aby jego mama, tata i brat się 
nie martwili.

Gdy lekarze nazywali ich jeszcze 
bliźniakiem A i bliźniakiem B, dla 
rodziców byli już Emilem i Borysem. 
Mama wiedziała, że Borys podczas 

badań ustawia się pierwszy, jakby 
chciał zasłonić Emila – a może go 
ochronić? W 30. tygodniu ciąży oka-
zało się, że Emil jest 300 g mniejszy 
i ma chore serduszko. Po przyjściu 
chłopców na świat, 19 kwietnia 2011 
r., postawiono diagnozę – Emil ma 
wrodzoną wadę serca pod postacią 
tetralogii Fallota z zarośnięciem za-
stawki tętnicy płucnej i połączeniami 
systemowo-płucnymi oraz skrajną hi-
poplazję tętnic płucnych. Po począt-
kowym załamaniu rodzice chłopców 
pomyśleli: „Będzie dobrze, przecież 
wady serca w dzisiejszych czasach się 
operuje.” Nie przyszło im do głowy, 
że niektóre wady serca są tak skom-
plikowane, że nikt nie podejmie się 
ryzyka operacji. Wtedy jeszcze nie 
wiedzieli, że tak też będzie w przy-
padku Emila.
Na ten moment nie ma żadnego kon-

kretnego planu leczenia Emila w Pol-
sce. Do tej pory również wszystkie 
ośrodki na świecie (Włochy, Austria, 
Niemcy), do których zwracaliśmy 
się o pomoc, odmawiały leczenia ze 
względu na wyjątkowo ekstremalną 
postać wady.

Na szczęście 7 grudnia 2015 roku po-
jawiła się szansa! Lekarze z ośrodka 
Lucile Packard Children’s Hospital 
Stanford w USA zdecydowali się na 
przeprowadzenie operacji zamykają-
cej wadę serca Emila.

Jedyne czego chłopiec teraz potrze-
buje to dużo pieniędzy. Tylko i aż 7 
milionów złotych za operację.
Dołóż swoją cegiełkę i pomóż Emilo-
wi wyzdrowieć!

Jakub Gawron

 Stowarzyszenie KZERiON to 
organizacja działająca na terenie 

Dzielnicy XV. Jest organizacją 
liczącą około 1200 członków. Jego 

siedziba znajduje się na osiedlu Tysiąclecia 42. 
Dla wielu starszych osób jest drugim domem. Miła  
i domowa atmosfera tworzona jest dzięki ogromne-
mu wysiłkowi i pracy zarządu i wszystkich członków, 
przez liczba zainteresowanych osób działaniem w 
organizacji stale rośnie.

Celem związku jest pomoc seniorom poprzez or-
ganizowanie licznych spotkań integrujących oraz 
wycieczek kilkudniowych. Wyjazdy są organizow-
ane regularnie, a kierunki podróży są rozmaite – 
piękne góry, zwiedzanie ciekawych miast Polski czy 
wyprawy do uzdrowisk i źródeł termalnych. Ponadto 
związek organizuje wczasy nad morze i góry w bard-
zo atrakcyjnych cenach. Związek przy tych wyjaz-
dach świadczy kompleksową pomoc logistyczną dla 
swoich członków. 
Pomagamy również materialnie osobom 
potrzebującym poprzez pozyskiwanie żywności od 
sponsorów. Wiąże się to z dużą pracą, ale dzięki 
zaangażowaniu członków KZERiON jest to możliwe. 
W ostatnim czasie wydano seniorom ponad 1,5 tony 
produktów żywnościowych oraz około 3 ton jabłek. 
To imponująca liczba mówiąca zarówno o wiel-
kich sercach ofiarodawców, ale też o skali problemu  
i 

liczbie osób potrzebujących. Staramy się pomagać 
każdego dnia.
W siedzibie organizacji działa także Klub Senio-
ra. Funkcjonuje w nim m.in. kącik czytelniczy, czy 
brydżowo-szachowy. Każdy uczestnik zajęć może 
napić się kawy czy herbaty i skorzystać z przygotow-
anego poczęstunku. W Klubie Seniora organizowane 
są różne odczyty i pogadanki z ciekawymi ludźmi 
na tematy bezpieczeństwa, zdrowia czy odżywiania. 
Uczestnikami zajęć są najczęściej osoby samotne, 
a podczas spotkań nawiązują się nowe przyjaźnie  
i znajomości. Bardzo często seniorzy wnoszą do klu-
bu swoje rozmaite pasje i umiejętności – malowania, 
haftowania, wykonywania ozdób itp. 
KZERiON został doceniony w regionie poprzez 
wyróżnienia Prezydenta Miasta Krakowa oraz 
Marszałka Małopolski poprzez trzykrotne nadanie 
certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”.
W czwartym kwartale 2015 roku odbyło się wiele 
spotkań, m.in. Dzień Seniora, Święto Niepodległości 
połączone z pasjami seniorskimi oraz modzieżą  
i dziećmi jako łączenie pokoleń a najważnieszym 
wydarzeniem było spotkanie wigilijne, w którym 
uczestniczyło wielu zacnych gości z urzędu miasta 
oraz ze strony kościelnej. Nowy Rok rozpoczęliśmy 
wspólnym spotkanie integracyjnym. W karnawale 
odbyła się zabawa taneczna, a następnie impreza z 
okazji Świąt Wielkanocnych. Należy zaznaczyć, że 
w każdym spotkaniu uczestniczyło minimum 150 
seniorów. Obecnie planowane są wyjazdy do Rabki 
oraz wyjazdy do basenów termalnych. Dużą imprezą 
będzie również 40-lecie Klubu Seniora. Przy Klubie 
działa zespół artystyczny „Seniorinki”, który umila 
czas uczestnikom spotkań.
W najbliższym czasie nawiążemy kontakt z hospicja-
mi i szpitalami, aby nasi członkowie mogli wesprzeć 
i odwiedzać innych chorych seniorów.

Barbara Bzdręga
Sekretarz KZERiON

Krakowski Związek Seniorów



Święto Dzielnicy 
„Dni Mistrzejowic”

18 – 19 czerwca 2016
(sobota - niedziela)

Festyn rekreacyjno – sportowy

W programie m.in.

# BMX – Mistrzejowice CUP

# Coolteam Mistrzostwa Polski w deskorolce

# Atrakcje rekreacyjno – sportowe

# Występy artystyczne dzieci i młodzieży z Mistrzejowic

# Koncert Zespołu muzycznego

# Oraz inne atrakcje
Gorąco zaprasza

Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice


