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B BEZPIECZNY KRAKÓWZ DRUGIEJ STRONY

	 Po	 raz	 kolejny	 oddajemy	 w	 Państwa	 ręce	 nowe	 wydanie	
magazynu	 informacyjnego	 „Piętnastka”.	W	 tym	 numerze	 opisujemy	
remonty,	 których	 większość	 została	 zrealizowana	 w	 okresie	
wakacyjnym.	W	Radzie	Miasta	omawiany	jest	również	istotny	dla	naszej	
dzielnicy	miejscowy	plan	 zagospodarowania	 przestrzennego,	 podjęty	 
z	inicjatywy	Rady	Dzielnicy,	mający	na	celu	ochronę	terenów	zielonych	
przed	 dalszą	 zabudową.	 Uwadze	 czytelników	 polecam	 artykuły	 
o	dzielnicowych	imprezach,	które	odbywały	się	na	terenie	Mistrzejowic	
-	 Dniach	 Mistrzejowic	 oraz	 Pożegnaniu	 Lata.	 Dziękuję	 wszystkim	
mieszkańcom	 za	 przybycie.	To	 Państwo	 tworzycie	 niezwykły	 klimat	
naszych	corocznych	wydarzeń.	
	 W	 numerze	 kilka	 słów	 o	 Światowych	 Dniach	 Młodzieży,	 
a	 także	 jubileuszowych	 obchodach	 w	 placówkach	 oświatowych.	
Przedstawiamy	 również	 ofertę	 ośrodków	 kultury	 przygotowaną	
dla	 młodzieży	 i	 seniorów	 na	 ten	 rok.	 Gorąco	 zachęcam	 do	
uczestnictwa	 w	 bogatej	 ofercie	 każdego	 z	 nich.	 Polecam	
także	 wywiad	 z	 Radnym	 Miasta	 Krakowa	 Stanisławem	 Ziębą,	 
z	 którego	 dowiecie	 się	 Państwo	 co	 nieco	 o	 przeszłości,	 jak	 
i	przyszłości	naszej	dzielnicy.	
	 Mam	nadzieję,	że	Państwa	wakacje	były	niezapomniane,	a	nasz	
magazyn	i	wiele	zdjęć	z	imprez	plenerowych	będą	miłym	wspomnieniem	
ciepłych	dni.	Dziękuję	wszystkim	autorom	za	współpracę!

Grażyna Janawa
Przewodnicząca  
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Szanowni Mieszkańcy Mistrzejowic!

 Bezpieczny Kraków to zespół zadaniowy 
złożony z przedstawicieli Radnych Dzielnicy, 
Straży Miejskiej, Staży Pożarnej i Policji oraz 
mieszkańców. 21 września odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie zespołu w siedzibie Stowarzyszenia 
Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym 
przez Los. Podczas spotkania pracowano 
nad zadaniami zespołu na najbliższy okres 
oraz dokonano podsumowania działań służb 
mundurowych w okresie ŚDM. 
W	 trakcie	 dyskusji	 poruszono	 bardzo	 ważne	
kwestie	 –	 poruszania	 się	 samochodami	 na	 drogach	
wewnętrznych	 i	 przepisów	 z	 tym	 związanych	 oraz	
prawem	drogowym.	 Przede	wszystkim	 rozmawiano	
na	temat	samowolnych	ustawień	znaków	drogowych	
w	osiedlach	na	terenach	Spółdzielni	Mieszkaniowych.	
Zwrócono	 uwagę	 także	 na	 kwestie	 prawne,	
dotyczące	 dróg	 wewnętrznych	 i	 na	 bezpieczeństwo	
w	 tym	 zakresie	 oraz	 na	 kompleksowe	 rozwiązania,	
a	nie	tylko	doraźne,	które	nie	przynoszą	właściwych	
efektów.	 Przedstawiono	 problemy	 komunikacyjne	

i	 porządkowe	 w	 os.	 Oświecenia,	 największym	
skupisku	 mieszkaniowym	 w	 naszej	 dzielnicy,	
gdzie	 występuje	 problem	 parkowania	 samochodów	 
i	 usuwania	 wraków	 samochodowych	 z	 parkingów.	
Zespół	 omówił	 działania	 w	 tej	 materii.	 Poruszono	
także	 temat	 parkowania	 pojazdów	 przez	 szlabanem	
blokującym	wjazd	do	os.	Oświecenia,	bl.	49,	 i	 inne	
strony	ul.	ks.	Jancarza.
W	 spotkaniu	 uczestniczyli:	 Jakub	 Cieśla	 –	 Radny	
Dzielnicy	 XV	 Mistrzejowice,	 Adam	 Grelecki	 –	
Sekretarz	 Zespołu,	 Jacek	 Hajduk	 –	 Przedstawiciel	
Straży	Pożarnej,	Janusz	Jędrzejewski	–	Przedstawiciel	
Straży	Miejskiej,	Bogdan	Kusior	–	Radny	Dzielnicy	
XV	Mistrzejowice,	Janusz	Magiera	–	Przedstawiciel	
Policji,	Andrzej	Mazur	 –	 Przewodniczący	 Zespołu,	
Jacek	 Trzop	 –	 Przedstawiciel	 Mieszkańców,	
Sławomir	Chochół	–	Z-ca	Komendanta	KP	7	Policji	
oraz	Nikodem	Stasiak–	p.	o.	Z-ca	Naczelnika	Wydz.	
Prewencji	Komisariatu	Policji.

Andrzej Mazur

Spotkanie zespołu  
„Bezpieczny Kraków”
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Przewodnicząca Rady Dzielnicy
lub Zastępca Przewodniczącej:
Czwartki, godz. 14-16

Członkowie Zarządu:
Anna Trzoniec - I wtorek miesiąca 
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i	 realizowane	 były	 z	 budżetu	 Miasta.	 ZIKiT	 

w	najbliższym	czasie	wykona	także	małą	przebudowę	

wjazdu	pod	blok	nr	16	w	os.	Piastów,	dzięki	czemu	

będzie	on	szerszy	i	bezpieczniejszy.

Na	 wniosek	 mieszkańców	 i	 Radnych	 została	

wyremontowana	 nawierzchnia	 placyku	 przy	 Skate	

Parku	na	Plantach	Mistrzejowickich.	Miejsce	to	było	

od	 jakiegoś	 czasu	 notorycznie	 niszczone,	 a	 kostka,	 

z	której	był	wykonany	placyk,	rozrzucana	po	okolicy.	

Miejmy	nadzieję,	że	po	remoncie	nie	dojdzie	już	do	

tego	typu	dewastacji.

Z	remontów	ciągów	zostały	wykonane	 także	w	tym	

roku	 wskazane	 do	 realizacji	 przez	 Radę	 Dzielnicy	

XV	Mistrzejowice	a	wykonane	przez	Zarząd	Zieleni	

Miejskiej	 alejki	 spacerowe	 przy	 Forcie	 Batowice.	

Pozostał	 do	 wykonania	 na	 ten	 rok	 przedept	 przy	

ogródku	jordanowskim	w	os.	Oświecenia	przy	bloku	

nr	26	i	27.

Konrad Maciejowski
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REMONTY W DZIELNICYREMONTY W DZIELNICY

Remonty dróg i chodników  
w dzielnicy

      Od kwietnia do końca sierpnia 

br. wykonywane były przez Zarząd 

Infrastruktury Komunalnej i Transportu  

w Krakowie zaplanowane na ten rok remonty dróg 

i chodników na terenie Mistrzejowic. 

Jednym	z	pierwszych	zadań	był	remont	chodnika	przy	 

ul.	Cedyńskiej	w	os.	Tysiąclecia.	Zaraz	po	nim	prace	

ruszyły	przy	nowej	nawierzchni	tejże	ulicy.	Po	ulicy	

Cedyńskiej	ekipy	remontowe	zajęły	się	nawierzchniami	

ulic	Kruszwickiej	 i	 Kupały	w	 os.	 Piastów.	 Przy	 tej	

drugiej	 wyremontowany	 został	 również	 w	 całości	

chodnik	 od	 strony	 północnej.	 Renowację	 przeszły	

także	chodniki	w	os.	Piastów	przy	blokach	nr	19,	25	 

i	 46,	 a	 także	 przy	 ul.	 Monda	 w	 os.	 Bohaterów	

Września,	 przystanku	 MPK	 „Okulickiego”	 przy	 

os.	Oświecenia	oraz	wzdłuż	bloku	33	w	tymże	osiedlu.	 

W	 os.	 Oświecenia	 zmieniła	 się	 także	 organizacja	

ruchu.	 W	 miejsce	 istniejącej	 do	 tej	 chwili	 strefy	

zamieszkania,	 wskutek	 wspólnych	 działań	 Rady	

Dzielnicy	XV	oraz	inspektorów	ZIKiT	w	Krakowie,	

od	 1.	 lipca	 br.	 wprowadzona	 została	 strefa	 ruchu	

z	 ograniczeniem	 prędkości	 na	 terenie	 osiedla	

do	 30	 km/h.	 Zmiana	 wprowadzona	 została	 po	

uprzednim	przyjęciu	przez	Radę	Dzielnicy	Uchwały	 

nr	XXII/155/2016	 z	 dnia	 23.06.2016r.	Nadrzędnym	

celem	który	zainicjował	wprowadzone	zmiany,	było	

spowodowanie	wprowadzenia	pionowego		i	poziomego	

oznakowania	 szkolnego	 przejścia	 dla	 pieszych	 

w	okolicy	Zespołu	Szkolno	-	Przedszkolnego	nr	5	na	 

os.	 Oświecenia.	 Istniejące	 do	 tej	 pory	 rozwiązania	

w	 ocenie	 Komisji	 Infrastruktury	 Komunalnej	 

i	 Planowania	 Przestrzennego	 Rady	 Dzielnicy	 XV,	

której	 przewodniczący	 Piotr	 Żołyniak	 był	 jednym	

z	 inicjatorów	 zmian,	 nie	 gwarantowały	 pełnego	

bezpieczeństwa	 dla	 dzieci	 idących	 do	 i	 ze	 szkoły.	

W	 czasie	 wakacyjnym	 została	 przeprowadzona	

największa	 inwestycja	 na	 terenie	 dzielnicy,	 czyli	

wymiana	nawierzchni	ulicy	Wiślickiej.	Tu	ponownie	

w	 pracach	 nad	 zmianami	 oznakowania	wiódł	 prym	

Piotr	Żołyniak	z	Komisji	Infrastruktury.

Pod	koniec	wakacji	wymieniona	została	nawierzchnia	

ul.	Ks.	K.	Jancarza	na	odcinku	od	pętli	autobusowej	

do	 końca	 Placu	 Targowego	 „Złoty	 Wiek”.	

Oba	 te	 zadania	 wskazane	 zostały	 przez	 Zarząd	

Infrastruktury	Komunalnej	i	Transportu	w	Krakowie	 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIAREMONTY W MISTRZEJOWICACH

 W dniach 1 do 15 lipca br. na terenie 
naszej dzielnicy miał miejsce remont nawierzchni 
jezdni ulicy Wiślickiej – na całej jej długości ( od 
skrzyżowania z ul. Ks. Jancarza do skrzyżowania 
z ul. Bora Komorowskiego ). Na czas remontu 
wyłączony całkowicie z ruchu był odcinek  
ul. Wiślickiej – od skrzyżowania  
z ul. W. Czaplickiego do ul. Bora Komorowskiego. 
Na ten okres wprowadzone zostały zmiany  
w organizacji ruchu komunikacji autobusowej 
MPK. 
Remont	 całej	 jezdni	 ul.	 Wiślickiej	 był	 oczekiwaną	
przez	 kierowców	 inwestycją.	 Do	 Rady	 Dzielnicy	
kierowane	były	zapytania	w	tej	sprawie,	głównie	dot.	
czasu	 kiedy	miała	 być	 rozpoczęta	 i	 skończona.	 Do	
Komisji	 Infrastruktury	 Komunalnej	 i	 Planowania	
Przestrzennego	 wpłynęło	 również	 pod	 koniec	
2015r.	 zapytanie	 dot.	 możliwości	 skrócenia	 
i	 ograniczenia	 do	 niezbędnego	minimum	 długości	
wyznaczonego	 postoju	 dla	 pojazdów	 typu	
TAXI,	 dzięki	 czemu	 można	 byłoby	 uzyskać	
wydłużenie	 odcinka	 pasa	 ruchu	 do	 prawo	 skrętu	 
z	ul.	Wiślickiej	w	jezdnię	ul.	Bora	Komorowskiego.	
Sprawa	 ewentualnej	 zmiany	 organizacji	 ruchu	
na	 wskazywanym	 przez	 mieszkańców	 odcinku	
ul.	 Wiślickiej	 poruszana	 była	 na	 sesjach	 Rady	
Dzielnicy	 XV.	 Podczas	 jednej	 z	 nich	 tj.	 XVIII	
sesji	z	25	 lutego	2016r.	zwróciłem	się	do	Zarządu	
Rady	 Dzielnicy	 z	 wnioskiem	 o	 zorganizowanie	 
i	ustalenia	terminu	spotkania	z	inspektorami	ZIKiT	
w	 Krakowie,	 celem	 omówienia	 wprowadzenia	
przy	 okazji	 planowanego	 remontu	 nawierzchni	
jezdni,	 zmian	 na	 odcinku	 ulicy	 gdzie	 znajdował	 
i	nadal	znajduje	się	postój	TAXI.	W	dniu	18	kwietnia	
br.	w	siedzibie	Rady	Dzielnicy	odbyło	się	spotkanie	z	
przedstawicielami	ZIKiT,	na	którym	wspólnie	z	z-cą	
Przewodniczącej	 Rady,	 Konradem	 Maciejowskim	
przedstawione	 zostały	 propozycje	 zmian	 
w	 organizacji	 ruchu	 dotyczące	 skrócenia	 do	

minimum	pasa	ruchu	do	postoju	pojazdów	typu	TAXI.	
Sugerowane	zmiany	spotkały	się	z	aprobatą	inspektorów	
ZIKiT.	Ustalono	iż	w	ramach	planowanego	remontu	
nawierzchni	 jezdni	 ul.	 Wiślickiej,	 wprowadzona	
zostanie	 zmiana	 w	 poziomym	 i	 pionowym	
oznakowaniu	jej	ulicy	–	mająca	na	celu	zwiększenie	
do	 maksimum	 długości	 prawego	 pasa	 ruchu	 dla	
jadących	ul.	Wiślicką	od	strony	ul.	W.	Czaplickiego,	 
w	kierunku	skrzyżowania	z	ul.	Bora	Komorowskiego.	
Niewątpliwie	powinno	to	przyczynić	się	do	zwiększenia	
przepustowości	 tego	 odcinka	 ulicy,	 głównie	 
z	godzinach	porannych.	

Piotr Żołyniak

Remont ulicy Wiślickiej

 W dniu 31 sierpnia br. Rada Miasta Krakowa 
na LI sesji jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Mistrzejowice - Południe”. Obszar wskazany 
do objęcia planem położony jest w północnej 
części Krakowa i obejmuje osiedla Tysiąclecia, 
Oświecenia oraz Kombatantów. 
Jego	granice	wyznaczają:
-	 od	 północy:	 granice	 sporządzanego	 miejscowego	
planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 obszaru	
„Mistrzejowice	–	ks.	Kazimierza	Jancarza”	oraz	ulica	
Srebrnych	Orłów
-	 od	 wschodu	 i	 południowego	 wschodu:	 Rondo	
Piastowskie	 oraz	 granica	 obowiązującego	
miejscowego	planu	zagospodarowani	przestrzennego	
obszaru	„Bieńczyce	–	Osiedle”
-	od	południa:	aleja	Gen.	Bora	–	Komorowskiego
-	 od	 zachodu:	 granice	 sporządzanych	 miejscowych	
planów	zagospodarowania	przestrzennego	obszarów	
„Prądnik	 Czerwony	 –	 Wschód”	 oraz	 „Gen.	 Bora	
Komorowskiego	–	Rejon	Koncentracji	Usług”.
W	wyniku	 przeprowadzonych	 analiz	 zdecydowano,	 
że	obszar	zostanie	poszerzony	w	kierunku	wschodnim	
i	 obejmie	 również	 tereny	 pomiędzy	 ulicami:	
Wiślicką,	 Srebrnych	 Orłów	 oraz	 Okulickiego.	

Przeważająca	 część	 tego	 rejonu	 na	 chwilę	 obecną	
jest	 zainwestowana.	 	Zabudowa	obszaru	zaczęła	 się	
kształtować	w	latach	60,	jako	zabudowa	z	tzw.	„wielkiej	
płyty”.	 	 Uzupełnienie	 zabudowy	 mieszkaniowej	
wielorodzinnej	 stanowią	 m.in.	 budynki	 usługowe	 
i	handlowe,	kościół	p.w.	św.	Maksymiliana	Kolbego,	
żłobki,	przedszkola,	szkoły	podstawowe,	gimnazjalne	
i	 średnie,	Młodzieżowy	Dom	Kultury	 im.	A.	Bursy.	
W	centralnej	 części,	 pomiędzy	os.	Oświecenia	 i	 os.	
Tysiąclecia	 znajduje	 się	 Park	 Tysiąclecia	 -	 teren	
zieleni	urządzonej.	
	 Podmiotem	 składającym	 wniosek	 
o	 sporządzenie	 planu	 jest	 Rada	 i	 Zarząd	 Dzielnicy	
XV	Mistrzejowice,	 która	 poprzez	 podjęcie	 uchwały	 
nr	 XIII/84/2015	 z	 dnia	 24.09.2015	 r.	 oraz	 
nr	XIV/96/2015	z	dnia	22.10.2015	r.	zawnioskowała	
do	 Prezydenta	 Miasta	 Krakowa	 o	 wprowadzenie	
do	 rejestru	 ww.	 obszarów.	 Sporządzona	 przez	
Biuro	 Planowania	 Przestrzennego	 UMK	 analiza	
uwarunkowań	 planistycznych	 dla	 obszaru	
„Mistrzejowice-Południe”	 wykazała	 zasadność	
sporządzenia	MPZP	oraz	zgodność	przewidywanych	
rozwiązań	planu	z	ustaleniami	Studium	uwarunkowań	
i	kierunków	zagospodarowania	przestrzennego.

JG

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 

„Mistrzejowice - Południe”
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻYPARK REDUTA

 Za nami wydarzenie historyczne. 
Ważne nie tylko dla wierzących, ale również 
dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny, 
miasta i dzielnicy. Na Światowe Dni Młodzieży 
(ŚDM) przyjechali młodzi  pielgrzymi  
z całego świata. Bardzo wielu z nich gościło  
w parafiach, szkołach i domach mieszkańców  
w Mistrzejowicach.

Świat w pigułce 
Kościoły	 mistrzejowickie	 pw.	 Św.	 Maksymiliana	 
i	MBNP	przyjęły	głównie	Francuzów,	Nigeryjczyków,	
Białorusinów,	Wietnamczyków,	Niemców	i	Polaków.	
Jednak	 na	 wszystkich	 osiedlach,	 w	 szkołach		 
i	 w	 parafiach	 w	 Mistrzejowicach	 rozmieszczone	
zostały	 również	 mniejsze	 grupy	 i	 indywidualni	
pielgrzymi	 z	wielu	 innych	krajów	Europy	 i	Świata.	
Pielgrzymi	 nocowali	 głównie	 na	 terenie	wszystkich	
mistrzejowickich	 placówek	 oświatowych.	 Sale	
gimnastyczne,	 klasy,	 a	 niejednokrotnie	 również	
korytarze	 szkolne	 zamienione	 zostały	 w	 wielkie	
sypialnie	 dla	 gości.	 Przy	 placówkach	 zamontowano	
dodatkowe	prysznice	i	ubikacje,	tak,	by	każdy	z	gości	
mógł	swobodnie	z	nich	skorzystać.	Najtrudniejszym	
momentem	był	czas	przyjęcia	pielgrzymów,	ponieważ	
prawie	w	jednym	czasie	wszyscy	przyjechali	do	naszej	
dzielnicy.	 Jednak	 dzięki	 ciężkiej	 i	 bezinteresownej	
pracy	 wolontariuszy	 wszystkich	 gości	 udało	 się	
zakwaterować.	

Wolontariusze
Tutaj	 należy	 zauważyć	 oddanie	 i	 zaangażowanie	
wolontariuszy	 z	 wszystkich	 mistrzejowickich	
Parafialnych	 Komitetów	 Organizacyjnych	 (PKO)	
ŚDM.	W	naszej	dzielnicy	były	dwa	centra	ŚDM.	Jedno	
w	parafii	pw.	św.	Maksymiliana,	gdzie	przewodniczącą	
PKO	 ŚDM	 była	 p.	 Agnieszka	 Mochalska.	 Drugie	
centrum	 znajdowało	 się	 w	 parafii	 pw.	Matki	 Bożej	
Nieustającej	 Pomocy,	w	 której	 koordynowała	 prace	 
p.	Ewa	Niesiołowska.	Wszystko	to	pod	bacznym	okiem	
i	 nieograniczoną	 życzliwością	 księży	 proboszczów	 

i	wikarych.	W	sumie	w	naszej	dzielnicy	działało	przez	
cały	czas	trwania	ŚDM	kilkudziesięciu	wolontariuszy.	
Mieli	oni	za	zadanie	rozlokować	tysiące	pielgrzymów,	
być	 ich	 przewodnikami,	 przygotowywać	 posiłki	
(niejednokrotnie	od	5	rano	robili	kanapki	dla	gości)	
i	pełnić	dyżury,	tak	by	w	każdej	chwili	mogli	służyć	
pomocą.	Należą	im	się	za	to	słowa	wielkiego	uznania.	
Zwłaszcza,	że	byli	to	ludzie	młodzi,	którzy	z	radością	
poświęcili	swój	prywatny	czas	wakacji	i	urlopów.

Dlaczego warto było zostać w Mistrzjowicach 
podczas ŚDM?
Wielonarodowość	 uczestników	 ŚDM	 stworzyła	
piękny	 i	 kolorowy	 obraz	 Kościoła	 i	 wskazywała	
na	 Jego	 powszechność.	 Mieszkańcy	 Mistrzejowic	
mogli	zobaczyć	 i	doświadczyć,	 jak	żyją,	praktykują	
i	 modlą	 się	 wierzący	 z	 innych	 krajów.	 Ulicami	
i	 osiedlami	 każdego	 dnia	 przemieszczali	 się	
uśmiechnięci,	 śpiewający	 i	 radośni	 młodzi	 ludzie,	
którzy	 wzajemnie	 się	 pozdrawiali.	 Doświadczali	
tego	również	mieszkańcy,	którzy	przyjmowali	gości	
w	 swoich	 domach.	Wszyscy	mogli	 zobaczyć	Żywy	
Kościół.	 Różnorodny	 a	 jednak	 jeden,	 ten	 sam,	 
bo	 pielgrzymmi	 przyjechali	 tu	 z	 tego	 samego	
powodu,	którym	jest	Jezus.	Ta	różnorodność	języków	 
i	narodów	zaowocowała	wieloma	wydarzeniami,	które	
odbywały	 się	 na	 terenie	 mistrzejowickuch	 parafii.	
Modlitwa,	poranne	katechezy,	koncerty,	tańce,	śpiew,	
musicale,	 wspólna	 zabawa,	 rozmowy	 i	 zwiedzanie	
towarzyszyło	 uczestnikom	 od	 wczesnego	 rana	 do	
późnych	 godzin	 wieczornych.	 Kraków	 i	 również	
Mistrzejowice	stały	się	miejscem,	które	każdego	dnia	
gromadziło	mieszkańców	i	pielgrzymów	na	wspólnej	
modlitwie	 i	 radosnej	 agape.	 Warto	 było	 zostać,	
by	 doświadczyć	 tego	 wszystkiego.	 Niech	 żałują	 
Ci	 wszyscy,	 którzy	 ulegli	 namowom	 i	 wyjechali	 
w	tym	czasie	ze	swoich	domów.

Janusz Pasik

ŚDM w MistrzejowicachReduta - Park Kultur Regionu
 Współczesne parki to nie tylko miejsce 
relaksu i aktywności na świeżym powietrzu, 
ale także centra społeczno-przyrodnicze, 
służące budowaniu świadomości ekologicznej 
oraz tworzeniu wspólnoty wśród okolicznych 
mieszkańców – przekonują twórcy koncepcji 
zagospodarowania Parku Reduta na krakowskim 
Prądniku Czerwonym.
—	 Projektując	 Park	 Reduta,	 mieliśmy	 na	 uwadze	
sugestie	 i	 decyzje	 mieszkańców,	 podjęte	 podczas	
przeprowadzonych	 wcześniej	 warsztatów,	 ale	 
i	późniejszych	konsultacji	społecznych	—	opowiada	
Małgorzata	 Tujko	 z	 Pracowni	 Land-Arch,	 autorka	
koncepcji	nowego	terenu	zielonego.	—	Zachowaliśmy	
więc	 idee	 z	 programu	 funkcjonalnego	 „Tajemniczy	
Ogród”,	który	wygrał	głosowanie	wśród	mieszkańców	
Krakowa.	
W	 koncepcji	 zagospodarowania	 przestrzennego	
architekci	 krajobrazu	 kierowali	 się	 czterema	
przesłankami:	 ochroną	 bioróżnorodności	 
i	 zachowaniem	 rolno-leśnego	 krajobrazu,	
narracyjnym	 charakterem	 pomysłu	 „Tajemniczego	
Ogrodu”,	nawiązującego	do	tradycji	miejsca	oraz	roli	
Krakowa	 w	 kulturze	 wiślańskiej,	 a	 także	 poprawą	
bezpieczeństwa	i	komfortu	użytkowania,	wynikającej	
z	 idei	 zrównoważonego	 rozwoju.	 Spełnienie	 tych	
przesłanek	 pozwoliło	 zrealizować	 nadrzędny	 cel	
projektu	–	udostępnienie	w	bardziej	przyjaznej	formie	
istniejących	w	parku	Reduta	walorów	przyrodniczych.	

—	 Udało	 się	 to	 osiągnąć	 dzięki	 wprowadzeniu	
układów	 komunikacyjnych	 w	 postaci	 tak	 zwanych	
„Pętli”,	 które	 począwszy	 od	 twardej	 gładkiej	
nawierzchni	przechodzą	w	naturalne	przepuszczalne	
nawierzchnie	mineralne	w	przestrzeniach	zalesionych	
—	opowiada	Małgorzata	Tujko.	—	Projekt	dużą	uwagę	
zwraca	 na	 zastosowanie	 naturalnych	 materiałów	
oraz	 wyodrębnienie	 przestrzeni	 ekspozycyjnych	
dla	 działań	 artystycznych	 i	 rekreacyjnych,	 w	 jak	
największym	 stopniu	 wykorzystując	 naturalne	
ukształtowanie	terenu	—	dodaje	projektantka	zieleni.	
Główne	wejście	 do	parku	 zlokalizowane	 zostało	od	
strony	 ulicy	 Reduta,	 gdzie	 została	 wyeksponowana	
forma	układu	wałów	dawnego	Szańca.	W	naturalnych	
enklawach	wynikających	z	różnicy	poziomów	terenu	
parku	znajdą	się	place	zabaw	dla	dzieci.	Co	ciekawe,	
będą	one	podzielone	ze	względu	na	grupy	wiekowe	 
i	odpowiadające	im	różne	rodzaje	aktywności.

JG
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 Na terenie Dzielnicy XV – Mistrzejowice, 
działają dwie filie Nowohuckiej Biblioteki Publicznej  
w Krakowie. W każdej z placówek, czytelnicy 
mogą wypożyczać książki, czytać prasę, korzystać 
z bezpłatnego dostępu do Internetu oraz sieci  
Wi-Fi, w aktywny sposób spędzić wolny czas. 
Najmłodsi	 mieszkańcy	 osiedli	 mogą	 uczestniczyć	 
w	różnorodnych	zajęciach	czytelniczych,	edukacyjnych	
i	artystycznych.	Raz	w	miesiącu	Biblioteki	organizują	
cykle	 spotkań	 „Głośne	 czytanie	 na	 zaczarowanym	
dywanie”,	 czy	 „Godziny	 dla	 rodziny”,	 skierowane	
do	rodzin	pragnących	spędzić	wspólnie	czas.	Formy	
zajęć	pozwalają	na	aktywne	włączanie	się	rodziców	
i	 opiekunów	 w	 przebieg	 spotkań.	 Przedszkolaki		 
i	 uczniowie	 placówek	 oświatowych	 i	 kulturalnych	
są	 uczestnikami	 warsztatów	 literackich,	 lekcji	
bibliotecznych,	spotkań	autorskich,	zajęć	plastycznych,	 
a	 nawet	 kulinarnych.	 Zaangażowanie,	 pasja	 
i	profesjonalizm	prowadzących	spotkania,	pozwalają	
łączyć	naukę	z	zabawą.
W	Bibliotekach	działają	Dyskusyjne	Kluby	Książki	
dla	 dzieci	 i	 dorosłych,	 skupiające	 osoby,	 lubiące	
rozmawiać	 o	 literaturze.	 Regularne	 spotkania	 
są	okazją	do	wymiany	opinii	o	przeczytanej	lekturze,	
dyskusji	 o	 nowych	 trendach	 wydawniczych,	 czy	
pisarzach.	Spostrzeżenia	uczestników	są	nieocenioną	
pomocą	przy	zakupie	nowości	książkowych.
Kolejną	 usługą,	 którą	 proponują	 Biblioteki	 są	
przeglądy	 nowości.	Dają	możliwość	 zapoznania	 się	 
z	 szeroką	 ofertą	 wydawniczą,	 a	 podczas	 prelekcji	
bibliotekarze	 szczegółowo	 omawiają	 wybrane	
tytuły.	 Spotkania	 te	 cieszą	 się	 wśród	 czytelników	
dużą	 popularnością,	 umożliwiają	 selektywny	 dobór	
pozycji,	wartych	przeczytania.	Uczestnicy	wzajemnie	
rekomendują	sobie	lektury.
W	 Filii	 nr	 8	 działa	 Centrum	 Wiedzy	 o	 Regionie,	 
w	którym	opracowywana	jest	bibliografia	regionalna	
(dostępna	 również	 na	 stronie:	 www.biblioteka.
krakow.pl).	 Zainteresowani	 historią	 Nowej	 Huty	
mogą	 korzystać	 z	 bogatego	 księgozbioru	 na	 temat	
dzielnicy,	 wycinków	 prasowych,	 programów	
kulturalnych	 i	 ulotek.	 Cyklicznie	 organizowane	 są	
wystawy	na	temat	ludzi,	historii,	obiektów	i	instytucji	
nowohuckich.
Filia	 nr	 9	 prezentuje	 wystawy	 twórców	
nieprofesjonalnych	 –	 malarzy	 i	 rzeźbiarzy.	 Wśród	
autorów,	którzy	mieli	wernisaż	w	Bibliotece,	znalazł	
się	m.in.	Edward	Duda	prezentujący	obrazy	malowane	
na	korze.	Miłośnicy	zwierząt	mogli	podziwiać	szkice	

Doroty	Chomko	w	cyklu	pt.	„Kot	niejedno	ma	imię”.	
Biblioteczna	 galeria	 zaprasza	 twórców,	 chcących	
wyeksponować	swoje	prace	szerszej	publiczności.
Biblioteki	 udostępniają	 przestrzeń	 osobom,	 które	
szukają	miejsca	do	realizowania	pasji.	Dążą	do	bycia	
„trzecim	miejscem”,	gdzie	można	odpocząć	od	pracy	
zawodowej	 i	prac	domowych.	Kółka	szachowe,	gry	
planszowe,	 robótki	 ręczne,	 warsztaty	 artystyczne	
–wszystkie	 te	 formy	 spędzania	 wolnego	 czasu,	
można	 zorganizować	w	 pomieszczeniach	Bibliotek.	
Wszystkie	zajęcia	są	realizowane	nieodpłatnie,	każdy	
może	z	nich	skorzystać.	Więcej	informacji	na	stronie:	 
www.biblioteka.krakow.pl.

Filia nr 8, os. Bohaterów Września 26,
Pn.	9:00	–	19:00
Wt.	9:00	–	19:00
Śr.	9:00	–	19:00
Czw.	12:00	–	19:00
Pt.	9:00	–	19:00

Filia nr 9, os. Tysiąclecia 42, 
Pn.	12:00	–	19:00
Wt.	8:00	–	15:00
Śr.	12:00	–	19:00
Czw.	11:00	–	15:00
Pt.	12:00	–	19:00
Sob.	9:00	–	14:00

JG
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Biblioteka - Twoje „trzecie miejsce”
 W weekend 18 i 19 czerwca odbyło się 
święto dzielnicy pod nazwą „Dni Mistrzejowic”. 
Piknik rekreacyjno – sportowy odbył się na 
Plantach Mistrzejowickich. 

Obok	 rozgrywek	 BMX	 Mistrzejowice	 CUP	 
i	 Mistrzostw	 Polski	 w	 deskorolce,	 na	 chętnych	
czekały	atrakcje	sportowe,	dmuchane	zamki,	pokazy	

i	animacje.	Osoby,	które	zaliczyły	przygotowane	
przez	 organizatorów	 stacje	 sportowe	 mogły	
wziąć	udział	w	losowaniu	atrakcyjnych	nagród.	
Punktami	centralnymi	imprezy	był	start	balonu	
oraz	 koncert	 coverów.	 Pogoda	 dopisała,	
nastroje	 i	 humory	 również.	 Dzieci	 cieszyły	
się	 z	 licznych	wygranych	w	konkurencjach	
sportowych	 nagród,	 a	 zwycięzca	 nagrody	
głównej	wraz	 z	mamą	odbył	 lot	 balonem.	
Organizatorem	 imprezy	 była	 Rada	
Dzielnicy	 XV	 Mistrzejowice	 oraz	 MOS	
Kraków-Wschód.

JG

Święto dzielnicy - Dni Mistrzejowic
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 „Takiego święta Dzielnicy XV jeszcze nie 
było!” - To słowa Przewodniczącej Rady Dzielnicy 
XV Pani Grażyny Janawy, usłyszane przeze mnie  
w niedzielę 25 września.  Odbywało się wtedy 
„Pożegnanie lata z TYM MISIEM”. 

Tematem	 tegorocznego	 spotkania	 były	 lata	 70-te,	
stąd	pomysł	na	kino	plenerowe,	dla	którego	miejsce	
użyczyła		SP	Nr	144.	Na	kultowy	film	„Miś”	zapraszała	
ze	sceny	sama	dziewczyna	Misia,	czyli	Pani	Krystyna	
Podleski.	 Za	 sprawą	 wywiadu	 przeprowadzonego	
przez	 prowadzącą	 imprezę	 aktorkę	 -	 Panią	 Agatę	
Myśliwiec	z	Gościem	Specjalnym,	publiczność	mogła	
dowiedzieć	 się	 wielu	 ciekawostek	 o	 współpracy	 
z	Panem	Stanisławem	Tymem	oraz	na	temat	samego	
filmu.
Impreza	 na	 Plantach	 Mistrzejowickich	 odbywa	 się	
od	 lat,	 ale	 po	 raz	 pierwszy	 została	 zorganizowana	
przez	Centrum	Młodzieży	im.	dr.	H.	Jordana.	Liczne	
plakaty	 rozwieszone	 wcześniej	 oraz	 wymarzona	
pogoda,	 sprawiły,	 że	 mieszkańcy	 tłumnie	 przyszli	
do	 Parku	 całymi	 rodzinami!	 Taki	 cel	 przyświecał	
organizatorom.	Miał	to	być	czas	spędzony	wspólnie	
na	zabawie	i		na	letnich	wspomnieniach.	
Można	 było	 w	 ciepłych	 promieniach	 słońca	
zakosztować	 wspaniałych	 lodów	 ze	 znanego	 już	
mieszkańcom	 Lodowego	 Wozu.	 Specjalnie	 na	
imprezę	 przygotowane	 były	 też	 ciasta!	 Do	 kawy	
lub	 herbaty	 oczywiście.	 Smakowite	 zapachy	
rozchodziły	 się	 też	 za	 przyczyną	 	 karkówki	
na	 grillu,	 kiełbas	 na	 gorąco	 i	 parującego	 żuru.	
Na	 spragnionych	 czekał	 autentyczny	 saturator	 
z	dawnych	lat.	Z	niego	lała	się	woda	sodowa	z	sokiem	
–	 niesamowita	 atrakcja	 chyba	 dla	 wszystkich.	 Nie	

brakowało	też	amatorów	waty	cukrowej	i	pop	cornu.
Zaplanowaliśmy	 przejazd	 rowerowy	 po	 najbliższej	
okolicy.	Mile	widziane	były	składaki	lub	przebrania	 
z	 epoki.	 Zorganizowaliśmy	 mini	 pokaz	 mody	 –	
konkurs	 z	 nagrodami	 na	 przebranie	 w	 stylu	 lat	
70-tych.	 Furorę	 zrobiły	 instruktorki	 Centrum	
Młodzieży,	 które	 na	 potrzeby	 rodzinnej	 gry	
terenowej	 (współorganizowanej	 z	 Klubem	 Kuźnia)	
zaprezentowały	się	w	starych	kreacjach	z	lat	70-tych,	
czym	 zachwyciły	 wszystkich!	 Gra	 była	 mocnym	
punktem	 programu.	 Przyciągnęła	 wiele	 rodzin	
chętnych	 do	 wspólnej	 zabawy,	 a	 także	 poznania	
realiów	tamtej	epoki:	były	kartki…	na	krówki	i	sznury	
papieru	toaletowego…	no	i	wspaniałe	nagrody.	Były	
takie	 dzięki	 naszemu	Sponsorowi	 -	Wawel	 Service,	
który	buduje	nową	inwestycję	na	terenie	Dzielnicy	XV	
oraz	Partnerom.	Park	Wodny	ufundował	wejściówki	
i	przekazał	gadżety	promocyjne,	X-media	-	 	zawsze	
przydatne	akcesoria	komputerowe,	firma	Oriflame	 -	
zestawy	 rodzinnych	 kosmetyków,	 szkoła	 językowa	
Eureko	–	dopłaty	do	kursów	językowych	dla	dzieci,	
a	Lodowy	Wóz	-	poczęstunek.	Nagrody	otrzymywali	
także	uczestnicy	turnieju	rodzin	i	innych	konkursów	
odbywających	 się	 na	 scenie.	 Radości	 było	 co	 nie	
miara!
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Pożegnanie Lata „z TYM MISIEM”
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Na	 całym	 terenie	 wokół	 sceny	 zaproponowaliśmy	
mnóstwo	 atrakcji	 dla	 dzieci	 i	 całych	 rodzin:	 dla	
najmłodszych	 dmuchane	 zabawki	 do	 skakania	 
i	czołgania	się,	różnorodne	tory	przeszkód.	Na	nasze	
zaproszenie	odpowiedziała	Sekcja	Profilaktyki	Straży	
Miejskiej	 i	 zorganizowała	 „autochodzik”	 i	 zabawy	
plastyczne	 	 dla	 najmłodszych	 uczestników	 ruchu	
drogowego.	Dla	nieco	starszych	CM	zaproponowało	
konkurencje	 sportowo-rekreacyjne,	 jak	 np.:	 bule,	
rzuty	 do	 celu,	 skakanki,	 skoki	 w	 workach,	 a	 także	
zajęcia	 manualne	 z	 rzemiosła	 –	 zwierzaki-cudaki	 
z	masy	solnej.	Foto	atelier	rozłożyło	się	z	mnóstwem	
propozycji	 na	 przebieranki	 i	 robienie	 zdjęć.	
Powodzeniem,	 szczególnie	 wśród	 dzieci	 cieszyło	
się	 	 monidło,	 do	 wycięć	 którego	 chętnie	 wkładano	
głowy,	by		fotografować	się	w	stylizacji.	Można	było	
zrobić	misia	ze	słomy	na	wzór	tego	z	filmu	–	była	to	
propozycja	Klubu	Kuźnia.
Do	 tego	 wszystkiego	 dochodzą	 jeszcze	 wydarzenia	
na	scenie,	gdzie	odbywały	się	ciekawe	i	różnorodne	
występy	 artystyczne.	 Wzięły	 w	 nich	 udział	 dzieci	 
i	 młodzież	 z	 placówek	 oświatowych	 wszystkich	
szczebli	 z	 terenu	dzielnicy	 (SP	Nr	131,	SP	Nr	144,	 
SP	 Nr	 126,	 SP	 Nr	 85,	 SP	 Nr	 89,	 ZSPM)	 .	 Na	
każdego	 czekał	 słodki	 poczęstunek	 i	 napoje	 od	
Intermarche.	Wystąpiły	 także	 z	Centrum	Młodzieży	 
im.	 dr.	 H.	 Jordana	 ZPiT	 „Małe	 Słowianki”,	

Chór	 „Jaszczury”,	 solistki	 Studio	 Piosenki	
Voce.	 Prezentował	 się	 ZPiT	 „Nowa	 Huta”	 
z	 Nowohuckiego	 Centrum	 Kultury,	 Grupa	
Baletowa	 Largo	 z	 Klubu	 Kuźnia	 Ośrodka	 Kultury	
C.K.	 Norwida.	 Na	 koniec	 dziewczęta	 z	 Zespołu	
Tanecznik	 z	 CM	 zapraszały	 do	 tańca,	 bo	 ostatnim	
punktem	 programu	 była	 dyskoteka	 z	 muzyką	 lat	 
70-tych	z	DJ	na	scenie.	
Dziękujemy	serdecznie	wszystkim,	którzy	przyczynili	
się	 do	 zorganizowania	 i	 umilenia	 Święta	 Dzielnicy	
XV	„Pożegnanie	lata	z	TYM	MISIEM”.	Niezmiernie	
cieszymy	się	dużej	frekwencji	mieszkańców,	a	także	
gości	zaproszonych,	na	czele	z	Wiceprzewodniczącym	
Rady	 Miasta	 Krakowa	 Panem	 Sławomirem	
Pietrzykiem.

Małgorzata Surma
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana
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Rozmowa z działaczem „Solidarności”, wieloletnim Radnym 
Miasta Krakowa, w latach 1998-2006 Przewodniczącym 

Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice
Stanisławem Ziębą

Jest Pan wieloletnim Radnym Miasta Krakowa 
związanym z naszą dzielnicą. Jak wyglądała Pana 
droga samorządowa?
Stanisław Zięba:	Jestem	radnym	miasta	nieprzerwanie	
od	1994	roku.	Podjąłem	jednak	decyzję,	po	pierwszej	
mojej	 kadencji	 w	 Radzie	 Miasta,	 do	 działania	 
w	Radzie	Dzielnicy	XV.	Uważałem	i	nadal	uważam,	
że	należy	zaczynać	działalność	od	dzielnicy	i	być	jak	
najbliżej	mieszkańców	 oraz	 ich	 problemów.	Myślę,	
że	była	to	słuszna	droga.	

Jako Przewodniczący Dzielnicy miał Pan przed 
sobą wiele zadań, które z dzisiejszej perspektywy 
wydają się nie do przeskoczenia dla możliwości 
finansowych czy organizacyjnych dzielnicy.
SZ:	 Co	 do	 możliwości	 finansowych	 w	 dzielnicach	
to	 środki	 są	 podobne	 jak	 dawniej,	 jednak	 ranga	 tej	
instytucji	nieco	spadła.	To	prawda,	że	było	trudno,	ale	
nikt	nie	mówił,	że	będzie	łatwo.	Gdy	rozpoczynaliśmy	
kadencje	w	 1998	 roku	 zaczynaliśmy	 od	 zera.	 Rada	
Dzielnicy	 nie	 miała	 sprzętu,	 mebli,	 nawet	 własnej	
siedziby.	 Mieściliśmy	 się	 w	 wynajmowanym	
pokoiku	w	Klubie	Kuźnia.	 Byliśmy	 bez	warunków	
do	 normalnej	 pracy	 i	 godnego	 przyjmowania	
mieszkańców.	 Jednym	 z	 priorytetowych	 zadań	 była	
budowa	 budynku	 dla	 normalnej	 działalności.	 I	 tak,	
został	oczyszczony	i	zaadaptowany	teren	na	osiedlu	
Tysiąclecia,	po	zdewastowanej	harcówce.	W	okresie	
dwóch	 lat	 cały	 budynek	 wraz	 z	 wyposażeniem	
został	 wybudowany	 ze	 środków	 dzielnicy.	 To	 było	
duże	 zadanie.	 Było	 trudno,	 ale	 jak	 widać	 można	
było	 to	 zrobić.	 Jako	 jedyna	 dzielnica	 w	 Krakowie	
Mistrzejowice	posiadają	budynek	i	są	„gospodarzem	
na	 swoim”.	 To	 bardzo	 ważne,	 choć	 kosztuje	 to	
utrzymanie	 budynku	 ze	 środków	 własnych.	 Cieszę	

się,	 że	 udało	 się	 zrealizować	 tę	 inwestycję,	 która	
służy	nie	tylko	działalności	Dzielnicy	XV.	
W	 kadencji	 1998-2006	 zrealizowaliśmy	 wiele	
inwestycji,	takich	jak	Zespół	Parkowy	Mistrzejowice,	
czyli	budowę	parku	na	osiedlu	Tysiąclecia	oraz	budowę	
alejek	wokół	 fortów	Batowice	 i	Mistrzejowice.	Był	
plan	zagospodarowania	jednego	z	nich	na	wzór	fortu	
na	Wzgórzach	Krzesławickich,	ale	niestety	zabrakło	
czasu	w	moich	dwóch	kadencjach	Przewodniczącego	
Rady.	Oczywiście	realizowane	były	inne	inwestycje.	
Wszystkie	 sygnalizacje	 świetlne,	 ogródki	 i	 place	
zabaw	 na	 terenach	 gminnych	 powstały	 w	 latach	
1998-2006.	Budowa	i	 remont	dróg	 to	 też	był	wtedy	
priorytet,	gdyż	drogi	były	w	opłakanym	stanie.	Było	
trudno,	 trzeba	 było	 toczyć	 wiele	 bojów	 z	 miastem	 
o	 środki	w	budżecie	miasta,	 ale	dzięki	determinacji	
i	zrozumieniu	Rady	Dzielnicy	udało	się	wiele	z	nich	
zrealizować.	 Nie	 bez	 znaczenia	 był	 fakt,	 że	 byłem	
równolegle	radnym	miasta,	więc	mogłem	skutecznie	
działać	na	rzecz	Mistrzejowic.	Ale	to	wszystko	było,	
dawno,	 dawno	 temu…	Ważne	 jest	 co	 obecnie	 jako	
Radny	 Miasta	 Krakowa	 mogę	 dla	 mojej	 dzielnicy	
zrobić.	Myślę,	że	Pan	redaktor	mnie	o	to	zapyta.

No właśnie, to wszystko o czym Pan mówił to 
nasza przeszłość. A jak wygląda teraźniejszość - 
współpraca z dzielnicą i zadania na jej rzecz?
SZ:	 Od	 lat	 istnieje	 moja	 współpraca	 z	 dzielnicą.	
Różnie	 bywało.	 Cieszę	 się,	 że	 Zarząd	 obecnej	
kadencji,	 a	 szczególnie	 Pani	 Przewodnicząca	 stara	
się	współdziałać	 ze	mną	 i	 jest	w	 kontakcie	 z	 Radą	
Miasta	Krakowa,	 dzięki	 czemu	możemy	 skutecznie	
działać	 na	 rzecz	 naszej	 dzielnicy.	 Moim	 zadaniem	
jest	 wprowadzać	 do	 budżetu	 Krakowa	 zadania	 
i	proponować	kwoty	na	inwestycje,	których	dzielnica	

nie	 jest	 w	 stanie	 realizować	 sama.	 Ostatnio	 takimi	 
z	mojej	inicjatywy	są	między	innymi,	budowa	chodnika	
od	 fortu	 Batowice	 do	 cmentarza	 Batowickiego.	
Koszt	 budowy	 wyniósł	 ponad	 800	 tysięcy	 złotych.	
Początek	 tej	 inwestycji	 sięga	 2005	 roku,	 ale	
szczęśliwie	udało	się	ją	zrealizować.	Aktualnie	trwa	
drugi	 etap	 budowy	 połączenia	 ulicy	 ks.	 Jancarza	 
z	ulicą	Reduta.	To	też	moje	zadanie	w	budżecie	miasta	
Krakowa	i	również	ciągnie	się	od	2006	roku.	
Nową,	dużą	i	strategiczną	inwestycją	dla	Mistrzejowic,	
realizowaną	już	częściowo	w	tym	roku,	jest	tworzenie	
przez	wyłonioną	firmę	w	przetargu	na	lata	2016-2018	
koncepcji	i	projektu,	na	które	składa	się	przedłużenie	
linii	 tramwajowej	 od	 pętli	 na	 osiedlu	 Piastów	 do	
torów	kolejowych	z	budową	nowej	pętli	tramwajowej	
i	 budowa	 przy	 niej	 dworca	 autobusowego.	 W	
sąsiedztwie	 powstanie	 parking	 P+R	 na	 100-200	
pojazdów.	 Dla	 bezpieczeństwa	 uczestników	 ruchu	
powstanie	kładka	pieszo-rowerowa.	Następnie	będzie	
realizowana	budowa	Szybkiej	Kolei	Aglomeracyjnej	
do	ulicy	Piasta	Kołodzieja.	Budowa	połączenia	ulicy	
Morcinka	z	ulicą	Powstańców,	to	też	moja	inicjatywa	
w	miejskim	budżecie,	która	będzie	kosztować	około	
20	 milionów	 złotych.	 To	 wszystko	 jest	 możliwe	
dzięki	 porozumieniu	 i	 współpracy	 naszego	 klubu	 
z	Prezydentem	Miasta	Krakowa.	Nie	interpelacje	jak	
to	robią	niektórzy,	ale	działanie.
Trudnym	 zadaniem	 jest	 przebudowa	 ronda,	 
na	którym	w	godzinach	szczytu	panuje	komunikacyjny	
paraliż.	Jest	to	jednak	trudna	i	kosztowna	inwestycja	
związana	 z	 przebudową	 wiaduktu	 oraz	 ulicy	
Okulickiego.	 Rozpocząłem	 rozmowy	w	 tej	 sprawie	 
z	 Panem	 Prezydentem.	 Będę	 zabiegał	 o	 środki	 
i	pozwolenia,	tak	aby	jeszcze	w	tej	kadencji	rozpocząć	
tą	trudną	inwestycję.

SZ:Co Pan myśli o dzielnicach z kompetencjami 
takimi jakimi dysponuje obecnie?
Trzeba	 pamiętać,	 że	 Rady	 Dzielnic	 Krakowa	 nie	
mają	osobowości	prawnej.	Radni	Dzielnicy	sprawują	
swoją	 funkcję	 społecznie.	 Mają	 mandat	 zaufania	
od	 najbliższej	 społeczności	 do	 reprezentowania	 ich	
interesów	 w	 najbliższym	 im	 organie	 administracji	
publicznej.	 Mimo,	 że	 dzielnice	 mają	 ograniczone	
możliwości,	 to	 jednak	 uważam,	 że	 są	 bardzo	
potrzebne	społeczności	lokalnej.	Odrębną	sprawą	jest	
przydatność	 i	 aktywność	 poszczególnych	 członków	
Rady,	a	także	Zarządów	Dzielnic.	Z	mojej	obserwacji	
wynika,	 że	 w	 dzielnicach	 Krakowa	 cały	 ciężar	
decyzyjny	 spada	 na	 Przewodniczących	 Dzielnic	 
i	 Inspektora	Biura.	Przypuszczam,	że	Mistrzejowice	
nie	są	wyjątkiem.	Ważna	jest	chęć	samego	radnego	do	
działania	 na	 rzecz	 dzielnicy.	Kontakty	 telefoniczne,	
czy	mailowe	to	trochę	za	mało.	Ważna	dla	dzielnicy	
jest	także	współpraca	z	radnymi	miasta	z	tego	okręgu,	
niezależnie	 od	 opcji,	 czy	 przekonań.	 Dla	 takiej	
społeczności	trzeba	działać	ponad	podziałami.

rozmawiał
Jakub Gawron

Tablica	poświęcona	budowie	siedziby	Rady	Dzielnicy.
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 W tym roku Samorządowe  Przedszkole Nr 
152 „Akademia Dziecięcej Twórczości” obchodzi 
40 lecie swego istnienia. Na tę okoliczność  
7 października odbędą się uroczystości 
jubileuszowe połączone ze Świętem Pieczonego 
Ziemniaka. 
Początki	 nie	 należały	 do	 najłatwiejszych.	 Z	 braku	
lokalu	 pierwszy	 rok	 działalności	 przedszkola	 
tj.	 1976/1977	 był	 możliwy	 dzięki	 uprzejmości	
dyrekcji	 Szkoły	 Podstawowej	 Nr	 84.	 Korzystając	 
z	 gościny	 mogliśmy	 zaoferować	 dzieciom	 dostęp		
do	 edukacji	 przedszkolnej.	 Dnia	 20	 października	
1977	 r.	 nastąpiło	 oficjalne	 otwarcie	 placówki,	 
w	 której	 znajdujemy	 się	 do	 dnia	 dzisiejszego.		 
W	 1992	 do	 naszego	 Przedszkola	 zostało	 włączone	
Samorządowe	Przedszkole	Nr	158	 i	 stanowiło	Filię	
Samorządowego	 Przedszkola	 Nr	 152	 mieszczącej	
się	 na	 os.	 Piastów	 1,	 w	 której	 funkcjonowały	 dwa	
oddziały	 przedszkolne.	 Po	 kilku	 latach	 ze	 względu	
na	wysokie	koszty	utrzymania	zrezygnowano	z	Filii,	 
na	 rzecz	 pozyskanego	 	 mieszkania	 służbowego	
w	 budynku	 przedszkolnym	 w	 którym	 otworzono	
dodatkowy	oddział.	
Nasze	 przedszkole	 od	 zawsze	 dba	 o	wszechstronny	
rozwój	 dziecka,	 bo	 „dziecko	 jest	 najważniejsze”.	
Proponujemy	dzieciom	szereg	ciekawych	zajęć:	taniec	
nowoczesny,	 ceramikę,	 robotykę,	 język	 angielski.	
Organizujemy	 liczne	 wycieczki	 krajoznawcze	 oraz	
tematyczne.	 Dysponujemy	 tablicą	 interaktywną,	
która	dostarcza	dzieciom	dodatkowych	doświadczeń.	
Zajęcia	urozmaicane	są	różnymi	innowacjami.	Drugi	
rok	 realizujemy	 nowatorską	 metodę	 „Dar	 zabawy”	
B.	 Bilewicz-Kuźnia	 wg	 F.	 Froebla,	 która	 rozwija	
umiejętności	dziecka	w	wielu	obszarach.	Nauczyciele	
opracowują	i	wdrażają	nowatorskie	programy	własne.	
Organizujemy	 „Wieczorki	 patriotyczne”	 w	 ramach	
realizacji	wychowania	 patriotycznego.	Dzieci	mogą	
liczyć	na	pomoc	psychologa	i	logopedy	zatrudnionych	
w	 naszej	 placówce,	 jak	 też	 współpracujących		 
z	 nami	 specjalistami	 wspierającymi	 nas	 z	 ramienia	
Poradni	Psychologiczno	Pedagogicznej.
Zainicjowaliśmy	 międzyprzedszkolny	 konkurs	 
j.	angielskiego	po	hasłem	„English	is	fun”,	który	cieszy	

się	 dużym	 zainteresowaniem.	 Promujemy	 zdrowe	
odżywianie	 poprzez	 uczestnictwo	 w	 programie	
Akademii	Zdrowego	Przedszkolaka,	a	także	poprzez	
smaczne	i	zdrowe	posiłki	przygotowywane	na	terenie	
naszej	placówki.	Co	roku	włączamy	się	w	„Obchody	
Dnia	 Bez	 Samochodu”	 kształtując	 ekologiczny	 
i	zdrowy	styl	życia.Promujemy	uzdolnienia	naszych	
dzieci	 poprzez	 różne	 formy	 aktywności.	 Nasze	
przedszkolaki	 są	 laureatami	konkursów	 tanecznych,	
wokalnych,	 plastycznych.	 Organizujemy	 rodzinne	
okolicznościowe	 uroczystości	 przedszkolne	 chcąc	
włączyć	rodziców	w	świadome	uczestnictwo	w	życiu	
przedszkolnym.	
Podjęliśmy	 współpracę	 z	 Regionalnym	 Centrum	
Krwiodawstwa	 i	 Krwiolecznictwa	 w	 Krakowie	 
w	 ramach	 którego	 nauczyciele,	 pracownicy	 oraz	
rodzice	naszych	wychowanków	oddają	krew,	a	także	
mają	możliwość	zarejestrowania	się	jako	potencjalni	
dawcy	 szpiku	 kostnego.	 Akcja	 ta	 prowadzona	 jest	 
2	razy	w	roku	na	okoliczność	organizowanego	przez	
nas	jesienią	„Święta	Pieczonego	Ziemniaka”	oraz	na	
wiosnę	podczas	„Familiady”.	Włączamy	się	w	akcje	
charytatywne	 min.:	 „Góra	 grosz”,	 „Pola	 nadziei”,	
„Gwiazdka	dla	zwierzaka”,	„Adopcja	na	odległość”,	
a	także	sami	organizujemy	w	miarę	możliwości	różne	
formy	 pomocy	 ucząc	 dzieci	 od	 najmłodszych	 lat	
empatii	i	szacunku	dla	będących	w	potrzebie.	
W	 placówce	 na	 bieżąco	 przeprowadzano	 remonty,	
które	 miały	 zadbać	 o	 bezpieczną	 i	 atrakcyjną	
przestrzeń	do	zabawy	dziecka.	Wyremontowano	sale	 
i	sanitariaty,	a	następnie	wyposażono	je	w	nowoczesne	
meble.	Dzięki	wsparciu	 Rady	Dzielnicy	XV	mamy	
atrakcyjnie	 wyposażony	 ogród	 przedszkolny	 
w	 nowoczesne	 zestawy	 zabawowe	 oraz	 altankę	
umożliwiającą	 prowadzenie	 zajęć	 „Pod	 chmurką”.	
Nadal	 zamierzamy	 podnosić	 standardy	 jakości	
pracy	 naszego	 przedszkola	 wychodząc	 naprzeciw	
oczekiwaniom	dziecka	i	rodzica.

Małgorzata Konopka
  Teresa Stolarczyk
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„Czterdzieści lat minęło,  
jak jeden dzień”
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Święto Patrona w SP 144
 Wrzesień to szczególny miesiąc w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  
nr 144. Oprócz typowej atmosfery towarzyszącej 
inauguracji nowego roku w społeczności pojawiły 
się dodatkowe emocje. Powodem wrześniowych 
zawirowań były galowe obchody Święta Patrona 
naszej Szkoły – Bohaterów Września 1939. 
W	 tym	 roku	 uroczystości	 zorganizowane	 zostały	 
w	 sobotę,	 24	 września.	 Szkolne	 świętowanie	
rozpoczęła	 uroczysta	 Msza	 Święta	 połączona	 
z	Apelem	 Poległych	 odprawiona	w	Kościele	Matki	
Boskiej	Nieustającej	Pomocy.	Następnie	zaproszono	
gości	 do	 szkoły	 –	 na	 teren	 boisk	 szkolnych,	 gdzie	
nastąpiła	inauguracja	festynu	„Z	kart	historii”.	
Uroczystość	rozpoczęła	się	od	wspólnego	odśpiewania	
hymnu	 szkoły	 z	 chórem	 szkolnym.	 Następnie	
konferansjer	 zapowiedział	 szereg	 atrakcji,	 zachęcił	 
i	zaprosił	do	odwiedzenia	wszystkich	przygotowanych	
stanowisk.	Szczególne	zainteresowanie	uczestników	
imprezy	 wzbudziły	 pokazy	 grupy	 rekonstrukcyjnej	
Oddziału	 Kawalerii	 Ochotniczej	 im.	 Pułku	 4-ego	
Ułanów	Zaniemeńskich.	Przystojni	miłośnicy	historii	 
z	wielką	pasją	opowiadali	historię	4.	Pułku.	Z	ogromną	
zwinnością	 prezentowali	 przeróżne	 akrobacje	
wykonywane	 na	 koniach.	 Następnie	 prowadzili	
indywidualne	 rozmowy	 z	 zainteresowanymi	 oraz	
oprowadzali	dzieci	na	koniach,	 tłumacząc	specyfikę	
trudnej	żołnierskiej	misji.
Sporo	 emocji	 wzbudził	 szkolny	 patriotyczny	 bieg	
sztafetowy,	w	którym	wzięli	udział	uczniowie	starszych	
klas	naszej	szkoły	wraz	z	rodzicami	i	nauczycielami.	
Wejście	 na	 podium	 zarezerwowane	 było	 dla	 tych	
uczniów,	 którzy	 oprócz	 dobrego	 wyniku	 w	 biegu	
sprawnie	 odpowiedzieli	 na	 quiz	 patriotyczny.	 Po	
podsumowaniu	wyników	okazało	się,		że	zaszczytny	
tytuł	„Zwycięzcy”	otrzymały	klasy:	4e,	5a,	6b.	Wśród	
nauczycieli	medal	odebrali	nauczyciele	wychowania	
fizycznego.	 Najmłodsi	 uczniowie	 naszej	 szkoły	
rywalizowali	 w	 torze	 przeszkód	 zorganizowanym	
pod	 nazwą	 „Poligon	 malucha”.	 Gry	 i	 zabawy	
sportowe	 wzbudziły	 mnóstwo	 emocji,	 zarówno	
wśród	 sportowców	 jak	 również	 wśród	 rodziców	 
i	nauczycieli.	Gorący	doping	 i	aplauz	rozbrzmiewał	
jeszcze	na	długo	po	zakończeniu	rozgrywek.
Udział	 w	 imprezie	 „Z	 kart	 historii”	 zaszczycili	
zacni	 goście,	 którzy	 zorganizowali	 ciekawe	
stanowiska	edukacyjne.	Uczniowie	z	klasy	o	profilu	
wojskowym,	 z	 XI	 Liceum	 Ogólnokształcącego,	
pod	 opieką	 pana	 Adama	 Jończyka	 prowadzili	
„musztrę	 pod	 okiem	 specjalisty”.	 Przedstawiciele	
Jednostki	 Wojskowej	 1155	 z	 8	 Bazy	 Lotnictwa	
Transportowego	 przeprowadzili	 ciekawe	 warsztaty	
poszerzające	 wiedzę	 na	 tematy	 militarne	 oraz	
przygotowali	 prezentację	 jednostki.	 Pracownicy	
Agencji	 Rynku	 Rolnego	 zorganizowali	 zajęcia	
plastyczne	 z	 najmłodszymi	 i	 częstowali	 smacznymi	

owocami.	 Harcerze	 ZHP	 z	 nowohuckiego	 szczepu	
Unia	zapraszali	do	gry	i	zabawy	najmłodszych	oraz	
szkolili	w	zakresie	pierwszej	pomocy.	Straż	pożarna	
udostępniła	 wóz	 strażacki	 wszystkim	 miłośnikom	
strażackiego	zawodu.
Na	 terenie	 boisk	 szkolnych	 rozlokowano	
stanowiska	 przygotowane	 przez	 nauczycieli	
szkoły:	 „Puzzle	 historyczne”,	 „Kamuflaż”,	
„Robótki	 Cioci	 Ani”,	 „Loteryjkę”,	 „Kartkę	 dla	
Powstańca”,	 	 „Historyczne	 czytanie”,	 „Księgę	
pamiątkową”	 wystawy	 „Za	 mundurem	 panny	
sznurem”	 oraz	 „To	 jest	 szkoła	 z	 historią”,	 galerię	
prac	 konkursowych	 „Bohaterowie	Września	 1939”.	
Wszyscy	 miłośnicy	 słodkości	 i	 wojskowych	
specjałów	 okupowali	 stanowiska	 gastronomiczne.	 
W	 Cafe	 Moro	 popularnością	 cieszyły	 się	 ciasta	
przygotowane	 przez	 niezawodne	 mamy.	 W	 cieniu	
szkolnych	 drzew	 rozstawiono	 kawiarniane	 stoliki,	
które	przyciągały	wszystkich	miłośników	domowych	
wypieków.	 Szkolna	 stołówka,	 „Domowy	 obiadek”,	
częstowała	 słodkimi	 goframi	 kraszonymi	 różnymi	
dodatkami.	 Z	 wielkiego	 żołnierskiego	 kotła	
serwowano	doskonałą	grochówkę.
Imprezę	 zakończyło	 wspólne	 śpiewanie	 pieśni	
patriotycznych.	 Ten	 punkt	 programu	 poprowadził	
chór	pod	batutą	pana	Sebastiana	Cygana.	Uczestnicy	
otrzymali	 śpiewniki	 pieśni	 patriotycznych	
przygotowane	 na	 tę	 szczególną	 uroczystość,	
które	 stanowić	 będą	 pamiątkę	 wydarzenia.	 To	 był	
niezwykły	 dzień.	 Cieszymy	 się,	 że	 pogoda	 okazała	
się	dla	nas	łaskawa,	a	goście	dopisali.	Święto	Patrona	
Szkoły	 Podstawowej	 z	 Oddziałami	 Integracyjnymi	
nr	 144	 im.	 Bohaterów	Września	 1939	 przeszło	 już	
do	 historii.	 Pozostało	 wspomnienie	 niezwykłej	
uroczystości,	 której	 nie	 udałoby	 się	 zorganizować	
bez	zaangażowania	ludzi	wielkiego	serca	–	rodziców	
i	nauczycieli	SP144.

JG
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 Klub Mirage  razem z pozostałymi 11 klubami 
Ośrodka Kultury Kraków –Nowa Huta świętuje w tym 
roku 25 - lecie istnienia . Z radością i satysfakcją dzielimy się  
z mieszkańcami Mistrzejowic historią powstania 
klubu, naszym dniem powszednim wypełnionym  
po brzegi pracą z maluszkami, nieco większymi aż po 
mocno dojrzałych uczestników zajęć stałych, licznymi 
uroczystościami, przybliżymy sylwetki osób, które  
w szczególny sposób wpłynęły na postrzeganie klubu, 
pochwalimy osiągnięciami i głośno pomarzymy o naszej 
przyszłości, która w naszym odczuciu – niesie dużą 
porcję nowej, dobrej energii dla krakowskiej kultury 
i ludzi zatroskanych o przyszłość w szczególności 
przyszłość najmłodszego pokolenia.
Trudno	 sobie	 wyobrazić	 sytuację	 jak	 wyglądałoby	
życie	 kilku	 pokoleń	 gdyby	 Mirage	 nie	 było.	 Klub	
Mirage	 usytuowany	 na	 osiedlu	 Bohaterów	 Września	
jest	 najmłodszą	 instytucją	 kultury	 w	 Dzielnicy	
XV,	 choć	 ma	 już	 przeszło	 25	 lat.	 Pod	 koniec	 lat	 
70-tych	 ubiegłego	 wieku	 zaczęto	 budowę	 bloków	 
w	 osiedlach:	 Bohaterów	 Września	 i	 Piastów.	 Wówczas	
to	 powstał	 pawilon	 handlowo-usługowy	 o	 numerze	 26,	
należący	 do	 dużej	 Spółdzielni	 Mieszkaniowej	 Hutnik,	 
w	którym	początkowo	na	pierwszym	piętrze	mieściła	się	
szwalnia.	W	wyniku	podziału	Hutnika	15	października	1991	
r.	 powstała	 Spółdzielnia	 Mieszkaniowa	 Mistrzejowice-
Północ.	 W	 tym	 samym	 czasie	 uległ	 likwidacji	 Klub	
Kultury	 Wrzos	 mieszczący	 się	 na	 osiedlu	 Bohaterów	
Września	39.	W	dniu	6	września	1992	r.	Dyrektor	Ośrodka	
Kultury	 Kraków-Nowa	 Huta	 –	 Bartłomiej	 Juszczyk	
oraz	 Prezes	 Spółdzielni	 Mieszkaniowej	 Mistrzejowice-
Północ	 –	 Maksymilian	 Ciżba	 podpisali	 porozumienie	
o	 współpracy	 i	 powołaniu	 do	 istnienia	 Klubu	 Mirage.	
Rada	 Nadzorcza	 Spółdzielni	 podjęła	 uchwałę	 
o	 przekazaniu	 pomieszczeń	 po	 szwalni	 na	 działalność	
kulturalno-oświatową	 Klubu	 oraz	 zobowiązała	 Prezesa	
do	 wyremontowania	 pomieszczeń	 i	 regularnego	
dofinansowywania	działalności	Klubu	na	rzecz	lokalnego	
społeczeństwa	 w	 ramach	 funduszu	 na	 cele	 społeczno-
wychowawcze.	 Pomysłodawcą	 powstania	Klubu	Mirage	
jest	wieloletnia	przewodnicząca	Rady	Nadzorczej,	oddana	
działaczka	na	rzecz	lokalnej	społeczności,	inicjatorka	wielu	
różnorakich	działań	środowiskowych	–	nieoceniona	Urszula	
Kasperczyk.	 Ona	 to	 do	 chwili	 obecnej	 żywo	 interesuje	
się	 Klubem	 i	 wspiera	 jego	 działalność.	 Jako	 pierwsi	 
w	nowopowstałym	Klubie	zagościli	seniorzy.	
Czwartkowe	 spotkania	 osób	 starszych	 pomimo	 burz		
przetrwały	 do	 dziś	 i	 nieustająco	 cieszą	 się	 ogromnym	
powodzeniem	w	formie	Klubu	Seniora.	Choć	kilka	osób	
z	 tego	grona,	 aktywnie	działających	na	początku	 lat	 90-
tych,	już	nie	żyje,	jednak	seniorzy	to	zżyta	ze	sobą	grupa	
ponad	80	osób,	która	chętnie	się	wspólnie	bawi	i	spotyka	
dzieląc	 doświadczeniami,	 wspomnieniami	 minionych	
lat	 oraz	 radościami	 i	 troskami	 chwili	 obecnej.	W	 ciągu	
dwudziestu	 pięciu	 lat	 seniorzy	 przeżywali	 niezliczoną	
ilość	 niezapomnianych	 chwil	 podczas	 ubierania	 choinki	

klubowej,	 na	 przyjęciach	 bożonarodzeniowych,	 podczas	
dzielenia	 się	 jajkiem	wielkanocnym,	na	Dniach	Seniora,	
Dniach	 Inwalidy,	 w	 czasie	 wycieczek	 za	 miasto,	
spotkaniach	 przy	 ognisku,	 uczestnicząc	 w	 imprezach	
okolicznościowych,	zabawach	tanecznych,	spotkaniach	ze	
specjalistami	z	różnych	dziedzin,	czy	chociażby	spotkaniach	
przy	 herbatce	 w	 dobrym	 towarzystwie	 osób	 życzliwych	 
i	chętnych	nieść	pomoc	a	przede	wszystkim	dobre	słowo.	
Tego	 się	 nie	 zapomni,	 ani	 nie	 zatrze	 czas,	 chciałoby	 się	
kochani,	przeżyć	to	jeszcze	raz	–	to	słowa	piosenki,	którą	
seniorzy	 często	 śpiewają	 kończąc	 spotkanie	 i	 rozstając	
się	 na	 cały	 tydzień.	 Śpiewom	 takim	 akompaniował	
nieżyjący	 niestety	 Augustyn	 Mirga,	 który	 przez	 kilka	
lat	 kierował	 zespołem	 Lajkonik.	 Zespół	 koncertował	 na	
wielu	 imprezach	 klubowych	 oraz	 w	 innych	 placówkach	 
i	instytucjach,	zawsze	wnosząc	radość	i	dobrą	energię,	jaką	
daje	 muzyka	 powszechnie	 znana	 i	 lubiana.	 Pierwszym	
kierownikiem	 Lajkonika	 była	 emerytowana	 aktorka	
Anna	 Ramza-Kozioł,	 która	 oprócz	 muzyki,	 wniosła	 do	
zespołu	 miłość	 do	 poezji.	 Niezwykły	 nastrój	 spotkań	
czwartkowych	 tworzyła	 nieżyjąca	 już	 solistka	 Teatru	 
im.	J.	Słowackiego,	Wanda	Doros-Dusza,	która	uświetniała	
swoimi	występami	wiele	uroczystości	klubowych.	
Pierwszym	 kierownikiem	 nowopowstałego	 Klubu	
był	 Janusz	 Rojek,	 pełen	 młodzieńczej	 energii	 
i	 entuzjazmu.	 Wiele	 form,	 które	 wprowadzał,	 jako	
alternatywy	 dla	 siedzenia	 pod	 blokiem	 przetrwało	
przez	 wiele	 lat.	 To	 on	 zainicjował	 Festiwal	 Piosenki	
Dziecięcej	 Nutka,	 Mini	 Listę	 Przebojów,	 Turniej	 Tańca	
dyskotekowego	 Takt,	 które	 przez	 wiele	 lat	 przyciągały	
dzieci	 i	 młodzież	 z	 Nowej	 Huty	 i	 okolic.	 Jako	 jeden	 
z	nielicznych	wtedy	w	Nowej	Hucie	podjął	razem	z	Jurkiem	
Owsiakiem,	 kiedy	 zaczynała	 grać	 Wielka	 Orkiestra	
Świątecznej	Pomocy	trud	zbierania	funduszy	na	pomoc	dla	
chorych	dzieci	oraz	organizował	akcje	Sprzątania	Świata.	
Przez	 wiele	 lat	 w	 Klubie	 grały	 liczne	 rockowe	 zespoły	
młodzieżowe.	Działał	również	zespół	dance’owy	Mirage.	
Jego	 wokalista	 Robert	 Nowak	 został	 w	 trakcie	 wizyty	
Zbigniewa	Wodeckiego	w	klubie	 zaproszony	 do	 udziału	
w	programie	TVN	Droga	do	gwiazd,	w	którym	wystąpił	 
z	 niemałym	 sukcesem.	 Niestety,	 zmarł	 w	 styczniu	
2015	 r.	 w	 trakcie	 trasy	 koncertowej	 w	 Emiratach	
Arabskich.	 Dla	 młodych	 ludzi	 kochających	 ostre	
brzmienie,	 organizowane	 były	 Festiwale	 Piosenki	
Rockowej	 Happy	 Rock,	 aby	 mogli	 prezentować	
swoje	 umiejętności	 przed	 większą	 publicznością.	 Dla	
młodzieży,	 która	 od	 muzyki	 wolała	 słowo	 pisane,	 
a	 właściwie	 recytowane,	 organizowane	 były	 konkursy	
recytatorskie	O	Wawrzyn	Jana	z	Czarnolasu.	
Historia	 Klubu	ma	 również	 swój	 wątek	 teatralny.	 Przez	
kilka	 lat	 działała	 tutaj	 grupa	 teatralna,	 którą	 kierował	 
w	ramach	wolontariatu	aktor	Teatru,	KTO,	pedagog	Stanisław	
Wołownik.	Młodzież	 licealna,	 z	 którą	 pracował,	 chętnie	
uczestniczyła	 w	 próbach	 i	 spektaklach,	 prezentowanych	 
w	najróżniejszych	miejscach	Krakowa.	Przez	kilkanaście	
lat	z	Klubem	związany	był	mieszkaniec	osiedla	Bohaterów	
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Września	 znany	 nie	 tylko	 w	 Krakowie,	 ale	 w	 Europie	 
z	powodu	licznych	wystaw	i	konkursów	malarskich,	ceniony	 
w	świecie	artystycznym,	zmarły	 latem	2015r.	Kazimierz	
Machowina.	 Nieoceniona	 pomoc	 przy	 organizacji	
licznych	 konkursów	 plastycznych	 oraz	 obserwacja	
jego	 pracy	 z	 dziećmi	 oraz	 studentami	 rysunku	
Nowohuckiej	 Akademii	 Seniora	 pomogły	 również	
pracownikom	 Klubu,	 niezwiązanym	 z	 malarstwem,	
kształtować	 spojrzenie	 na	 świat	 przez	 pryzmat	 sztuki	 
i	 dokonań	 twórczych.	 To	 dzięki	 namowom	 Kazimierza	
klub	 regularnie	 organizuje	 wystawy	 malarstwa	 
i	 fotografii	 promując	 tą	 formę	 sztuki	 jaką	 niezwykle	
wartościową.	W	czerwcu	 tego	 roku	odbył	 się	niezwykły	
jubileuszowy	 wernisaż	 wystawy	 prac	 malarskich	 
„25	 artystów	 na	 25-lecia	 OK”	 .	 Od	 kilku	 lat	 klub	
współpracuje	 z	 niezwykle	 aktywną	 Szkołą	 nr	 144	 
z	 którą	wspólnie	 uczy	 tańczyć	 i	 sztuk	walk	wschodnich	
setki	 dzieci.	 Dzięki	 współpracy	 z	 Leszkiem	 Tytko	
Prezesem	 Małopolskiego	 Towarzystwa	 Krzewienia	
Kultury	 Fizycznej	 udało	 się	 zorganizować	 szereg	
imprez	 klubowych	 i	 plenerowych	 o	 charakterze	
sportowo-	 rekreacyjnym,	 które	 przyciągają	 rzesze	 dzieci	 
i	 młodzieży	 skupionych	 na	 osiedlowych	 skwerach	 
i	ławeczkach,	które	dzięki	udziałowi	w	licznych	konkursach	
i	 zawodach	 maja	 szanse	 rozładować	 złe	 emocje	 a	 przy	
okazji	pochwalić	się	swoimi	umiejętnościami	fizycznymi.	
Działalność	 Klubu,	 pomimo	 ograniczonej	 powierzchni	
użytkowej,	z	roku	na	rok	przybiera	coraz	szerszy	wymiar.	
Liczne	zajęcia	dla	przedszkolaków	organizowane	w	ramach	
Klubu	Malucha,	Pluszakowa,	Muzyki	dla	smyka,	Akademii	
Ruchu,	zajęcia	taneczne,	plastyczne,	baletowe,	sztuk	walk	
wschodnich,	zajęcia	językowe,	zumba,	joga	mają	na	celu	
rozbudzenie	zainteresowań	dzieci,	aby	mogły	realizować	
swoje	 pasje	 oraz	 uzdolnienia	 od	 najwcześniejszych	 lat.	
To	ta	grupa	wiekowa	wyznacza	główny	nurt	działalności	
Klubu	 i	 z	 nią	 Klub	 wiąże	 największe	 nadzieje	 na	
przyszłość	 -	 zarówno	 na	 płaszczyźnie	 artystycznej,	
jak	 i	 społecznej.	 W	 myśl	 zasady,	 że	 nie	 ma	 dzieci	
nieuzdolnionych	 artystycznie	 –	 są	 tylko	 takie,	 którym	
nigdy	 nie	 dano	 możliwości	 kontaktu	 ze	 sztuką,	 Klub	
stara	się	poprzez	różnorodne	działania	zapoznawać	dzieci	 
z	wieloma	formami	sztuki	słowa,	dźwięku	i	obrazu.	Zajęcia	
biblioteczne,	wieczory	poezji,	okolicznościowe	programy	
słowno-muzyczne,	 nauka	 gry	 na	 instrumentach,	 zajęcia	
rytmiczne,	 taneczne,	 plastyczno-manualne,	 wystawy	
rękodzieła,	 to	 tylko	 wybrane	 formy	 umożliwiające	
edukację	 artystyczną.	 Wspólne	 zajęcia	 dla	 maluchów	
razem	z	opiekunami	są	tą	formą	działalności,	w	którą	klub	
angażuje	 najwięcej	 serca	 i	 energii,	 ponieważ	widzi	 sens	 
i	 przyszłość	 w	 budowaniu	 więzi	 i	 dobrych	 relacji	 od	
najwcześniejszych	 lat.	 Każdego	 roku	 podczas	 ferii	
zimowych	i	wakacji	letnich	organizowane	są	różnorodne	
zajęcia	 dla	 dzieci	 -	 artystyczne,	 ale	 również	 ciekawe	
wycieczki	 i	 klub	 nie	 tylko	 poszerza	 swoją	 ofertę,	 ale	
również	 wychodzi	 naprzeciw	 potrzebom	 społeczności	
lokalnej	 i	 prowadzi	 zajęcia	 w	 przedłużonych	 godzinach	
pracy	 rodziców.	 	 Coraz	 częściej	 uczestnikami	 zajęć	
są	 obcokrajowcy-	 Wietnamczycy,	 Włosi,	 Chińczycy,	
Amerykanie,	 niemówiący	 w	 języku	 polskim,	 nie	

stanowi	 to	 problemu,	 ponieważ	 instruktorzy	 znakomicie	
radzą	 sobie	 w	 nawiązywaniu	 kontaktu	 w	 języku	
angielskim.	 Pracownicy	 Klubu	 często	 spotykają	 się	 
z	 życzliwością	 i	 wdzięcznością	 osób,	 które	 same,	
lub	 których	 dzieci,	 uczestniczą	 w	 zajęciach	 stałych	
i	 imprezach.	 To	 mobilizuje	 do	 dalszej,	 lepszej	 pracy	 
w	miejscu,	które	nie	tylko	jest	miejscem	pracy,	ale	staje	się	
drugim	domem.	
Wrzesień	2015r.	był	początkiem	nowego	okresu	dla	klubu,	
który	 skoncentrował	 się	 na	 działaniach	dla	 dzieci	 razem	
z	opiekunami	 i	 stworzył	 różnorodną	ofertę,	aby	sprostać	
oczekiwaniom	lokalnej	społeczności	w	atmosferze	ciepła	
i	 bliskości	 i	 rodzinnym	 klimacie.	 Hasło	 przewodnie	
„Mirage	-rodzinne	klimaty”	szczególnej	mocy	i	charakteru	
nabiera	w	roku	jubileuszowym.		Z	ogromną	przyjemnością	
zapraszamy	Państwa	do	udziału	w	zajęciach	w	rodzinnym	
Mirage.	 	 Chcemy	 tworzyć	 przyjazną	 przestrzeń	 dla	
najmłodszych,	dzieci	i	młodzieży	szkolnej	oraz	dorosłych	
i	seniorów	zapewniając	spotkania	w	kameralnych	grupach,	
przytulnych	 pomieszczeniach	 i	 serdecznej	 atmosferze.	
Posiadamy	 bogatą	 ofertę,	 sprawdzony	 i	 rzetelny	 zespól	
pracowników,	który	zadba	o	każdego,	kto	przekroczy	próg	 
i	 chęć	 by	 być	 blisko	 Państwa	 potrzeb,	 problemów	 
i	 oczekiwań	 Rok	 2016	 to	 jubileusz	 25	 –lecia	 Ośrodka	 
Kultury,	 ale	 i	 w	 2017	 będziemy	 pracować	 tak	
abyście	 Państwo	 czuli	 rodzinną	 atmosferę	
miejsca,	 w	 którym	 edukacja	 przeplata	 się	 ze	
sztuką,	 dbałością	 o	 edukację	 i	 zdrowie.	 Bądźcie	 
z	 nami	w	 tym	 świątecznym	 dla	 nas	wszystkich	 okresie.	
Chcemy	 z	 Państwa	 udziałem	 tworzyć	miejsce	 przyjazne	
rodzinom.		

Małgorzata Wojtasik
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 Tajemnice Mistrzejowic to projekt 
Towarzystwa Ratowania Kultury w Nowej Hucie  
i Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. 
Norwida. 
Od	 kwietnia	 wspólnie	 odkrywamy	 na	 nowo	 naszą	
dzielnicę,	 poznajemy	 ludzi	 w	 niej	 mieszkających,	
uczymy	 się	 jej	 historii,	 poznajemy	 piękno	 i	 	 nowe	
ścieżki.	 We	 wrześniu	 zorganizowaliśmy	 dwie	
wyprawy	po	dzielnicy.	Poznaliśmy	historię	budowy	

pierwszych	 osiedli	 i	 szkół,	 zobaczyliśmy	 ważne	
dla	 mieszkańców	 Mistrzejowic	 miejsca.	 Niektórzy	
z	 nas	 po	 raz	pierwszy	usłyszeli	 o	 „zielonej	 budce”,	
miejscu	 gdzie	 na	 początku	 lat.	 70-tych	 ks.	 Jan	
Kurzeja	 postawił	 barak	 pomalowany	 na	 zielono,	
pełniący	 przez	 jakiś	 czas	 funkcję	 kościoła.	 Wraz	 
z	Michałem	Drewnickim,	Radnym	Miasta	Krakowa	 
i	portalem	Mistrzejowice24.pl	zajrzeliśmy	do	wnętrza	
fortu	 Batowice	 i	 usłyszeliśmy	 fascynujące	 historie	 
i	legendy	związane	z	fortem.	
W	 październiku	 zapraszamy	 dzieci,	 młodzież	 
i	dorosłych	do	udziału	w	konkursach	na	wyznaczenie	
trasy	 rowerowej	 lub	 spacerowej	 po	 dzielnicy	 oraz	
na	 plakat	 Patroni	 naszych	 ulic	 i	 osiedli.	 Można	
startować	 indywidualnie,	 grupowo	 lub	 rodzinnie.	
Na	zwycięzców	czekają	cenne	nagrody.	Regulaminy	
konkursów	dostępne	są	na	stronie:	http://tajemnice_
mistrzejowic.kuznia.edu.pl	 w	 zakładce	 konkursy.	
Na	prace	konkursowe	czekamy	do	28	października.	
Konkurs	odbywa	się	pod	patronatem	Rady	Dzielnicy	
XV	Mistrzejowice.

W	październiku	zapraszamy	także	do	Klubu	Kuźnia	
na	dwa	wykłady	historyków	z	Muzeum	Historycznego	
Miasta	Krakowa	-	Oddział	Dzieje	Nowej	Huty.

11	 października,	 godz.	 11.00	 	 Mistrzejowice	 jako	
pomnik	 tysiąclecia	 państwa	 polskiego.	 Nazwy	 ulic	 
i	osiedli	–	wykład	Macieja	Mieziana.

25	 października	 godz.	 11.00	 Twierdza	 Kraków	 –	
fortyfikacje	wojenne,	wykład	Piotra	Kapusty.

11	 listopada	 o	 godz.	 18.00	 	 zapraszamy	 do	
wspólnego	 śpiewania	 w	 Kościele	 pw.	 św.	 M.	 M.	
Kolbego,	os.	Tysiąclecia	86.	W	rocznicę	Odzyskania	
Niepodległości	 organizujemy	 Koncert	 pieśni	
patriotycznej	 i	 żołnierskiej	 Radosna	 niepodległość	 
z	 udziałem	 zespołu	 wokalno-muzycznego	 Promyki	
Krakowa.		

Projekt	 Tajemnice	 Mistrzejowic	 dofinansowano	
ze	 środków	 Muzeum	 Historii	 Polski	 w	Warszawie	 
w	 ramach	 Programu	 „Patriotyzm	 Jutra”.	Wszystkie	
działania	w	projekcie	są	bezpłatne.	Zapraszamy!

Katarzyna Kosowska
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Zajrzyj do Kuźni...
 Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w Kuźni 
coś dla siebie: koncerty, wystawy i wernisaże  
w Galerii m, spektakle teatralne, spotkania 
autorskie, podróżnicze, poetyckie, stałe zajęcia 
edukacyjne i artystyczne. Działają u nas 
Mistrzejowicki Klub Rodziców i Mistrzejowicki 
Komputerowy Klub Seniora, klub brydżowy, 
zespoły artystyczne czy dyskusyjne kluby książki. 
Zapraszamy	na	zajęcia	dla	dzieci	i	młodzieży:	taneczne	
(balet,	cheerleaders,	Hip-Hop),	muzyczne	(Tańczące	
nutki	–	zajęcia	umuzykalniające	dla	małych	dzieci),	
sportowe	 (capoeira).	Można	 się	 u	nas	nauczyć	grać	 
na	 fortepianie,	 gitarze,	 skrzypcach,	 posłuchać	
świetnych	 koncertów.	 Są	 znakomicie	 prowadzone	
kursy	języka	angielskiego	dla	dzieci	i	dorosłych	oraz	
francuskiego	dla	dzieci.
Bardzo	się	cieszymy	na	zajęcia	plastyczne	–	będzie	
Recykling	 na	 wesoło,	 czyli	 co	 można	 zrobić	 
z	niczego	 i	warsztaty	plastyczne	w	nowej	 odsłonie,	
pod	 kierunkiem	Magdaleny	 Lis.	 Zapraszamy	 także	
na	 spotkania	 Teatru	 Mikser,	 grupy	 teatralnej	 dla	
młodzieży	i	dorosłych	prowadzonej	przez	Aleksandrę	
Kowalczyk,	 aktorkę	 i	 reżyserkę	 –	 to	 nowa	 ścieżka,	
zaproszenie	dla	miłośników	nowoczesnego	teatru.	
Nie	brakuje	nam	także	form	skierowanych	do	nieco	
starszych	mieszkańców	dzielnicy:	Gimnastyka	50	+	 
i	Gimnastyka	dla	pań	w	dojrzałym	wieku	prowadzone	
przez	Annę	Morawską	i	Marię	Mleczko	przyciągają	
do	Kuźni	tłumy	–	naprawdę	warto	spróbować,	poznać	
nowych	ludzi,	porozmawiać	i	oczywiście	poćwiczyć.	
Dla	 dbających	 o	 zdrowie	mamy	 także	 jogę,	 pilates	 
z	przyrządami,	Body	art,	Taji	Chi	dla	początkujących	
i	 zawansowanych,	 Shaolin	 Kung	 Fu,	 Wushu.	 Jest	
więc	w	czym	wybierać!
Zapraszamy	także	brydżystów,	w	każdą	środę	i	piątek	
od	9.00	do		13.00	spotyka	się	u	nas	grupa	pasjonatów,	
dla	których	gra	w	brydża	stanowi	rozrywkę	najlepszą	
z	możliwych.
We	 wrześniu	 wznowił	 działalność	 Mistrzejowicki	
Komputerowy	 Klub	 Seniora,	 który	 powstał	 dzięki	
wsparciu	Dzielnicy	XV	Mistrzejowice.	Zapraszamy	
na	 kursy	 komputerowe	 dla	 początkujących	 
i	 zaawansowanych	 oraz	 tematyczne	 spotkania	
komputerowe.	 Zainteresowanie	 jest	 tak	 duże,	 
że	 zapisy	 przyjmujemy	 na	 kursy	 rozpoczynjące	 się	 
w	grudniu.

Także	we	wrześniu	wróciliśmy	do	spotkań,	wykładów	
i	warsztatów	organizowanych	dla	rodziców	z	małymi	
dziećmi	 w	 Mistrzejowickim	 Klubie	 Rodziców	 –	
zapraszamy	 w	 środy	 w	 godz.	 od	 10.00	 do	 11.30,		
w	 przychylnej	 maluchom	 przestrzeni	 (miękka	
wykładzina,	 wygodne	 pufy,	 zabawki)	 można	 się	
spotkać,	porozmawiać,	a	na	warsztatach	i	spotkaniach	
ze	 specjalistami	 można	 poszerzyć	 wiedzę	 na	 temat	
wychowania,	zdrowia	dzieci.	Naprawdę	warto!
Mieszkańców	dzielnicy,	od	kilku	już	lat,	zapraszamy	
na	 Koncerty	 Mistrzejowickie	 organizowane	 we	
współpracy	z	Parafią	pw.	św.	M.	M.	Kolbego	i	Radą	
Dzielnicy	XV	Mistrzejowice.

JG
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Mistrzejowicki Komputerowy Klub Seniora 
Dwugodzinne	spotkania	tematyczne	w	pracowni	
komputerowej	
Mistrzejowicki	 Komputerowy	 Klub	 Seniora	
to	 miejsce	 dla	 seniorów	 zainteresowanych	
poszerzaniem	 swoich	 kompetencji	
komputerowych.	
Informacje:	Joanna	Kornas,	tel.	12	648	08	86

Mistrzejowicki Komputerowy Klub Seniora 
Kursy	dla	początkujących	i	
średniozaawansowanych	
Informacje,	zapisy,	prowadzenie:	Joanna	Kornas,	
tel.	12	648	08	86

Klub Brydżowy
Otwarte	spotkania	brydżowe	odbywające	się	
dwa	razy	w	tygodniu.
Wstęp	wolny

Gimnastyka 50+ 
Zajęcia	 rekreacyjno-rehabilitacyjne	 dla	 osób	
w	 wieku	 50+.	 Zawierają	 elementy	 rehabilitacji	
aparatu	 ruchu,	 pilatesu,	 jogi	 oraz	 techniki	
Aleksandra	wzmacniające	i	uelastyczniające.	
Prowadzenie:	Anna	Morawska.	
Koszt:	60	zł	(zajęcia	odbywają	się	dwa	razy	w	
tygodniu)	

Gimnastyka dla pań wieku dojrzałego 
Profilaktyka	w	zapobieganiu	chorób	
naczyniowych	i	osteoporozy.	
Zajęcia	odbywają	się	dwa	razy	w	tygodniu.	
Prowadzenie:	dr	rehabilitacji	Maria	Mleczko.

Koncerty Mistrzejowickie	 –	 we	 współpracy	 
z	Parafią	pw.	św.	M.M.	Kolbego	w	Mistrzejowicach	
i	 Radą	 Dzielnicy	 XV	 organizujemy	 cykl	
bezpłatnych	 koncertów.	 Koncerty	 propagują	
muzykę	klasyczną	i	poezję.	Szczególnie	wiernymi	
i	licznymi	uczestnikami	tych	spotkań	są	seniorzy	
z	naszej	dzielnicy.

Galeria m	 –	 wernisaże	 wystaw	 artystycznych,	
wystawy;	prezentujemy	także	prace	seniorów.	

Grupa Literacka Sylaba	 -	warsztaty	odbywają	
się	cyklicznie,	w	każdy	drugi	czwartek	miesiąca	
w	Klubie	Kuźnia	OKN	i	mają	charakter	otwarty.	
Ich	 uczestnikami	 są	 osoby	 w	 różnym	 wieku,	
różnych	zawodów,	piszące	poezję	 i	małe	 formy	
prozatorskie.	
Prowadzenie:	Elżbieta	Zechenter-Spławińska
Opiekun	grupy:	Wiesława	Wykurz

Biblioteka Klubu Kuźnia proponuje:

Książka do domu/Audiobooki	 –	 dostarczamy	
je	 do	 domu	 osobom	 starszym,	 chorym,	
niedowidzącym,	 niewidomym	 –	 naszym	
czytelnikom	z	os.	Złotego	Wieku.

Literacki wtorek czytelników	–	raz	w	miesiącu	
zapraszamy	 na	 spotkania,	 podczas	 których,	
można	 porozmawiać	 o	 literaturze,	 dowiedzieć	
się,	co	warto	czytać.

Dyskusyjny Klub Książki  dla dorosłych	 –	
co	 miesiąc	 odbywają	 się	 spotkania	 poświęcone	
wybranej	książce	–	seniorzy	aktywnie	uczestniczą	
w	DKK.

Katarzyna Kosowska

Oferta dla seniorów w Klubie Kuźnia
 Tegoroczna Akcja Lato 2016 prowadzona 
na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice  przebiegała  
w oparciu o ustalony i zatwierdzony plan  
i preliminarz wydatków. Bazę do prowadzenia 
akcji stanowiły boiska wielofunkcyjne  
SP 89 na os. Piastów, SP 130 na os. Oświecenia, 
SP 144 na os. Bohaterów Września, Klub 
Mirage, Zespołu Szkół Salezjańskich, świetlica 
„Stowarzyszenia Mieszkańców Mistrzejowic”, 
sala gimnastyczna Szkoły 89 oraz stoły betonowe 
w osiedlach Piastów i Bohaterów Września.  
W  większości  zaplanowane  imprezy  adresowane  
były do dzieci i młodzieży Dzielnicy  XV  
pozostających  w  miejscu  zamieszkania w  okresie  
wakacji. Nie  zapomniano  również  o  dorosłych   
i  całych  rodzinach.

W	 dniach	 29.06.2016	 oraz	 07.07.2016	 na	 boiskach	
SP	144	przeprowadzono	wielobój	sprawnościowy	dla	
130	 dzieci.	 wielofunkcyjnym	 SP	 89	 cykl	 turniejów	
piłki	nożnej	dla	dzieci	i	młodzieży	pn.	„Dzielnicowy	
Euro	 2016”.	 W	 dniach	 13.07.2016	 i	 14.08.2016	
na	 boisku	 wielofunkcyjnym	 SP	 89	 zorganizowano	
i	 przeprowadzono	 –	 wielobój	 	 sprawnościowy.	
Corocznym	 zwyczajem	 w	 okresie	 wakacyjnym	 na	
zakończenie	Akcji	Lato	2015	przeprowadzono	Finał	
Turnieju	 w	 Tenisie	 Stołowym.	 Najlepsi	 zawodnicy	
wśród	 dziewcząt	 i	 chłopców	 otrzymali	 nagrody	
rzeczowe	 ufundowane	 przez	 Radę	 Dzielnicy	 XV,	
a	 wszyscy	 uczestnicy	 zawodów	 otrzymali	 napoje	
tonizujące,	 słodycze	 i	 opaski	 odblaskowe.	 Dzięki	
wsparciu	 Urzędu	Miasta	 Krakowa,	 Rady	 Dzielnicy	
XV	 Mistrzejowice	 i	 Spółdzielni	 Mieszkaniowej	
Mistrzejowice	 Północ	 przez	 okres	 wakacyjny	 w	
os	 Piastów	 na	 boisku	wielofunkcyjnym	przy	 SP	 89	 
i	 Świetlicy	 Stowarzyszenia	 Mistrzejowice	
prowadzone	były	dla	dzieci	 i	młodzieży,	codziennie	
od	 poniedziałku	 do	 niedzieli	 zajęcia	 rekreacyjno-	
sportowe	 w	 grach	 zespołowych	 (piłka	 nożna,	
siatkówka,	 piłka	 ręczna)	 oraz	 liczne	 konkursy	
sportowo-rekreacyjne.	Codzienne	zajęcia	prowadzone	
były	przez	3	instruktorów	i	wolontariuszy.		Dziennie	
korzystało	z	zajęć	20-25	dzieci.	Podobnie	jak	w	latach	

ubiegłych	dzięki	uprzejmości	Dyrekcji	Szkoły	nr	89	
odbywały	 się	 jeden	 raz	w	 tygodniu	 otwarte	 zajęcia	
koszykówki	(środy).
Należy	 nadmienić,	 że	 oprócz	 koordynatora	 Leszka	
Tytko	 do	 tegorocznej	 „Akcji	 Lato	 2015”	 bardzo	
aktywnie	 włączyli	 się	 działacze	 Ogniska	 TKKF	
„Apollo”	 i	 „Oświecenia”	 w	 osobach:	 Doroty	
Radomskiej,	 	 Karola	 i	 Kasi	 Oleksy,	 Kasi	 Szwed,	
Władysława	 Łopatki,	 Tadeusza	 Poznańskiego,	
Janusza	Borka,	Rajmunda	Góniaka.
Dzieci	 i	 młodzież	 –	 uczestnicy	 tegorocznej	 akcji	
otrzymali	 od	 Rady	 Dzielnicy	 XV	 Mistrzejowice,	
nagrody	 rzeczowe,	 medale,	 opaski	 odblaskowe,	
koszulki	 oraz	 napoje	 i	 słodycze	 dla	 najlepszych	
uczestników	 akcji.	 Podczas	 całej	 akcji	 z	 wielu	
ciekawych	 form	 czynnego	 wypoczynku	 w	 okresie	
wakacyjnym	 skorzystało	 około	 1500	 dzieci	 
i	młodzieży.
Biorąc	 pod	 uwagę	 przyznane	 przez	Radę	Dzielnicy	
środki	finansowe,	wsparcie	rzeczowe	sponsorów,	duże	
zaangażowanie	społecznych	działaczy	i	instruktorów,	
dobrą	bazę	w	postaci	boisk	osiedlowych	Dzielnicy	XV,	
właściwe	nagłośnienie	akcji	w	Dzienniku	Polskim	w	
lokalnej	prasie	dzielnicowej	oraz	rozklejone	plakaty,	
tegoroczną	„Akcję	Lato	2016”	należy	uznać	za	bardzo	
udaną	i	jak	zawsze	cieszącą	się	dużym	powodzeniem	
zarówno	wśród	najmłodszych,	jak	i	rodziców,	którzy	
chętnie	przyglądali	się	prowadzonej	przez	 ten	okres	
akcji.

Leszek Tytko

Podsumowanie Akcji Lato
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