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Szanowni Mieszkańcy Mistrzejowic,
Z wielką radością piszę te kilka słów do Państwa.

Zwłaszcza, że za nami święto – Pożegnanie lata w
naszych Mistrzejowicach. Po przerwie spowodowanej
pandemią koronawirusa znowu mogliśmy się spotkać
– dzieci, młodzież, rodziny, sąsiedzi, nasi przyjaciele.
Dobrze nam znane miejsce świętowania tętniło
życiem. Cieszyłem się, patrząc na to wielkie spotkanie
naszych mieszkańców.

Do szkół i przedszkoli wróciły nasze dzieci, dla których jest to wielka radość.
Po miesiącach spędzonych w domach, znowu spotykają swoich przyjaciół,
nauczycieli i wychowawców. Znowu są radosne i szczęśliwe. Oczywiście, nie
wiemy, co przyniesie czas, najbliższe dni i tygodnie. Obserwujemy sytuację z
powagą, aby w odpowiednim momencie na nią reagować.

Przypominam więc Państwu i jednocześnie proszę o szczepienia przeciwko
koronawirusowi. Zwłaszcza, że codziennie słyszymy o rosnącej liczbie zakażeń.
Szczepieniami chronimy siebie i swoich bliskich. Pamiętajmy o tym, proszę.

Przed nami arcyważna dla naszej dzielnicy kwestia – głosowanie nad
projektami zakwalifikowanymi w VIII edycji Budżetu obywatelskiego 2021. Proszę
o zapoznanie się z poszczególnymi projektami, które dokładnie opisane
znajdziecie Państwo w tym wydaniu Piętnastki. Dzięki kolejnym edycjom budżetu
obywatelskiego dzielnica rozwija się, pięknieje i zyskuje dzięki Państwa głosom.
Proszę więc o liczny Państwa udział w głosowaniu nad projektami, które trwać
będzie od 1 do 10 października.

Marek Hohenauer,
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice
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Biuro Rady
i Zarząd Dzielnicy czynne:

poniedziałek-piątek 11-15.30
Dyżury zarządu Rady Dzielnicy

XV Mistrzejowice:
� Przewodniczący
Marek Hohenauer:

II środa miesiąca 17-18
� Z-ca przewodniczącego

Konrad Maciejowski:
III środa miesiąca 15-16

� Członek Zarządu
Anna Trzoniec:

I wtorek miesiąca 14.30-15.30
� Członek Zarządu

Krzysztof Bąk:
ostatni czwartek miesiąca 17-18

� Członek Zarządu
Maciej Cieślik:

ostatni wtorek miesiąca 17-18

Teksty drukowane w Magazynie Informacyjnym Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice wy-
rażają opinie i poglądy ich autorów. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opra-
cowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie
tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

Wobec ogłoszonych przez Rząd RP obostrzeń
sanitarnych wynikających z rozwijającej
się nadal pandemii koronawirusa w Polsce,
dyżury radnych zostały zawieszone do od-
wołania. Uprzejmie prosimy o kontakt we
wszystkich istotnych dla Państwa sprawach
drogą telefoniczną i mailową. Przepraszamy
za wszelkie niedogodności i dziękujemy za
Państwa wyrozumiałość w tej kwestii.
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Dokonano już weryfikacji projektów
zgłoszonych do tegorocznej, VIII już
edycji budżetu obywatelskiego Krakowa.
Teraz czas na głosowanie nad zweryfi-
kowanymi pozytywnie projektami. Od-
będzie się ono w dniach 1-10 paździer-
nika.
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem
projektów, które zostaną poddane pod
głosowanie mieszkańców w ramach
budżetu obywatelskiego 2021. W szcze-
gólności projektów dotyczących Mist-
rzejowic.
Przypominamy, że głosować na projek-
ty dzielnicowe mogą wyłącznie miesz-
kańcy dzielnicy, której projekt dotyczy.
Aby głos był ważny należy wybrać sześć
projektów – 3 o charakterze ogólno-
miejskim i 3 o charakterze dzielnicowym
oraz przyznać im od 1-3 punktów. Po-
niżej link do wszystkich projektów, na
które będzie można w tym roku głoso-
wać.

Ogłoszenie wyników glosowania nastąpi
29 października, zaś 15 listopada poz-

namy listę projektów BO 2021 zatwier-
dzonych do realizacji.

Budżet obywatelski 2021 – VIII edycja

Czas na głosowanie!
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Wykaz projektów poddanych pod głosowanie w budżecie



BUDŻET OBYWATELSKI

5Nr 2 (22) wrzesień 2021 r. Piętnastka

obywatelskim 2021 – Budżet obywatelski (budzet.krakow.pl)
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Szanowny Pan Krzysztof Bąk.
Zawsze gdy jestem w domu w Polsce

mam dużo czasu , aby naczytać się i
nasłuchać o tym czego nie opłaca się pro-
dukować i jakie zakłady oraz branże należy
zamknąć . Ulubionym chłopcem do bicia jest
branża hutnicza . Gdy już „ naładuję aku-
mulatory “ bezsensownością produkcji stali
wtedy wyjeżdżam do Niemiec, gdzie pracu-
ję, albo na nowych inwestycjach w hutach,
albo przy remontach o charakterze moder-
nizacyjnym linii technologicznych w prze-
myśle hutniczym. Po zakończeniu zadania
wracam do Nowej Huty gdzie ponownie do-
wiaduję się jak niemądra i szkodliwa jest pro-
dukcja stali. Po czym znowu pakuję się i jadę
do Niemiec do jakiejś huty. To działa w pęt-
li. Jak to racjonalnie wytłumaczyć ? Można
czytać sążniste artykuły i merytoryczne ana-
lizy. I co z tego , skoro Niemcy dalej produ-
kują stal i liczą euro. Argumenty z Polski
działają tylko w Polsce. Nad Renem nie działa
logika znad Wisły, a i arytmetyka jest jakaś
inna. Żeby było jasne. Oni też mają proble-
my. Też wchodzą w alianse z hindusami i też
optymalizują zatrudnienie. Ale robią to wszyst-
ko bez wstrząsów, a produkcja idzie cały
czas. Ciekawym tematem jest też problem za-
nieczyszczeń jakie emituje hutnictwo. Zmniej-
szył się wolumen produkowanej stali, a jed-

nocześnie unowocześnieniu uległy wszyst-
kie metody produkcji, w całym ciągu tech-
nologicznym. A mimo to problem zanie-
czyszczeń jest eksploatowany tak jakby to
były lata 70 – te. Co w tej sytuacji mogą po-
wiedzieć mieszkańcy Duisburga ( 486 tysię-
cy mieszkańców ) gdzie pracują dwie huty TK
(ThyssenKrupp ) i HKM ( Huttenwerke Krup-
pManesmann ) ? To tak jakby w Nowej Hu-
cie była jednocześnie Huta Sendzimira i
Huta Katowice. I to nie gdzieś na peryferiach
na terenach z których wywłaszczono chłopów
i zbudowano zakłady. Tylko pomiędzy osied-
lami mieszkaniowymi. Czy w Duisburgu che-
mia procesów hutniczych jest jakaś inna ?
Chemia jest taka sama tylko logika inna. Na
koniec załączam zdjęcia z prac montażowych
przy budowie instalacji filtrów w HKM . Oczy-
wiście roboty były wykonywane przez firmę
polską. Zatrudnianie firm z Polski obniża
koszty i poprawia konkurencyjność nie-
mieckiego hutnictwa. PS . Zdjęć z budowy ko-
ksowni w HKM nie robiłem, bo wtedy nie wie-
działem, że trzeba dokumentować rzeczy
oczywiste.

Marek Pęczek

Dzień dobry.
Panie Marku, dziękuję za bardzo cenne

uwagi i spostrzeżenia. W 100 % zgadzam się

z Panem. Nie byłem w tych hutach o których
Pan pisze, ale miałem okazję, parę lat temu,
odwiedzić hutę stali na terenie byłej NRD, w
miejscowości takiej samej jak Nowa Huta,
czyli Eisenhüttenstadt. Pokreśliłem słowa, że
huta ta jest na terenie byłej NRD, bo jest to
huta stali taka jak nasza i też budowana w la-
tach wczesnego socjalizmu, następnie spry-
watyzowana i modernizowana, podobnie
jak nasz zakład. Właścicielem oczywiście jest
pan Mittal, który przejmował w Europie pod-
upadające zakłady, a następnie wyciągał z
nich (robi to dalej) ile się dało. Jak Pan za-
pewne wie Niemcy są największym produ-
centem stali w Europie i 70 % ich stali jest wy-
tapiane w hutach zintegrowanych (wielki
piec, stalownia i walcownia), a pozostałe
30 procent jest wytwarzane za pomocą elek-
trycznej prasy stalowej. Jednak obowiązujące
prawo, polityka handlowa oraz międzynaro-
dowa ( znacząca rola tego kraju w UE i w
koncernie ArcelorMittal ) Niemiec są zu-
pełnie inne niż Polski. Z Polski nie ma rów-
nież żadnego znaczącego przedstawiciela,
który by reprezentował nasz kraj w za-
rządzie ArcelorMittal w Luksemburgu. Tam
rządzą Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Holen-
drzy i Belgowie, stąd nasz kraj traktowany jest
trochę po macoszemu, w tym koncernie
światowym, przede wszystkim jako tania

Po likwidacji części
surowcowej w ArcellorMitall
oddział Kraków
Po opublikowaniu w gazetce Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, artykułu pt. „Likwidacja części surowcowej – koniec pewnej epo-
ki krakowskiej huty stali”, otrzymaliśmy bardzo ciekawy e-mail od jednego z mieszkańców Nowej Huty. Dane osobowe piszące-
go publikujemy za jego zgodą. Pomiędzy autorem artykułu, a czytelnikiem wywiązała się krótka polemika, której treść pub-
likujemy poniżej (prezentujemy ją w oryginałach). Ocenę stanowisk stron, (trafność diagnozy) związanej z likwidacją części
surowcowej huty oraz przyszłością polskiego hutnictwa, pozostawiamy naszym czytelnikom.

Huta Huttenwerke KruppManesmann w Niemczech – zdjęcia: Marek Pęczek



MKS Krakus Nowa Huta to klub sportowy,
który posiada bogatą, prawie 70-letnią
tradycję (rok założenia 1954). Zajmuje
się szkoleniem młodych piłkarzy we
wszystkich młodzieżowych kategoriach
wiekowych. Od przedszkolaków do ju-
niorów. W nowym sezonie w 18 grupach
trenuje ponad 350 zawodników. W klu-

bie pracuje 16 trenerów z wysokimi
kwalifikacjami.

Krakus swoje zajęcia prowadzi na bois-
kach MOS Kraków Wschód na osiedlu Szkol-
nym oraz dodatkowo, od tego sezonu, na tre-
ningi można przyjść również na obiekty w na-
szej dzielnicy. To boisko sztuczne przy SP
130 na osiedlu Oświecenia oraz hala spor-

towa przy Zespole Szkół Poligraficzno-Me-
dialnych na osiedlu Tysiąclecia. W naszej
dzielnicy trenują najmłodsze dzieci, z rocz-
ników 2013-19.

Już w wakacje można było uczestniczyć
w treningach organizowanych przez MKS
Krakus. Na świeżo wyremontowanej na-
wierzchnie boiska na osiedlu Oświecenia w
godzinach popołudniowych codziennie było
żółto-niebiesko. W zajęciach regularnie brała
udział blisko setka dzieci.

Nową inicjatywą klubu jest projekt MKS
Krakus Nowa Huta Kids. Są to piłkarskie za-
jęcia ogólnorozwojowe, gdzie dzieci jedno-
cześnie się uczą, rozwijają pod względem
psychomotorycznym, a przede wszystkim
świetnie bawią się. Może w nich wziąć udział
każdy chętny. Sprzęt sportowy oraz program
jest dostosowany do najmłodszych. Dzieci z
roczników 2018 i 2019 bawią się na hali spor-
towej wspólnie z rodzicami. Starsze dzieci z
roczników 2015-2017, czyli w wieku przed-
szkolnym trenują już samodzielnie. W naszej
dzielnicy treningi te są prowadzone w Zespole
Szkół Poligraficzno-Medialnych na osiedlu Ty-
siąclecia. Rodziców, którzy chcą, aby ich dzie-
ci przeżyły fantastyczną przygodę ze sportem
zapraszamy do kontaktu z klubem.
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siła robocza,. Zamyka się wielki piec w Pol-
sce, w Krakowie, bo przecież ponad ¼ stali
surowej wytwarzanej w UE jest produkowa-
na w Niemczech i to ten kraj jest ważniejszy
dla zarządu AM.

Z kolei hutnictwo jest dla Niemiec nie tyl-
ko strategiczną gałęzią przemysłu i podstawą
gospodarki, lecz również gwarantuje setki ty-
sięcy miejsc pracy wokół tej branży. Czy u nas
jest podobnie ? Oczywiście, że tak, tylko kto
się tym w Polsce przejmuje ? Odkąd właś-
ciciel podjął decyzję o zamknięciu części su-
rowcowej w Krakowie, nie było żadnej reak-
cji polskiego rządu, dlatego czarno widzę
przyszłość całego polskiego hutnictwa i
branż pokrewnych. Slaby do produkcji blachy
w naszej hucie są importowane właśnie
min. z Niemiec, bo zakład w Dąbrowie Gór-
niczej, gdzie pracują dwa piece, nie jest w sta-
nie zabezpieczyć wsadu dla wszystkich hut
w AMP S.A. Tylko w miesiącach grudzień
2020 i styczeń 2021 przewidziane są dosta-
wy ponad 100 tysięcy ton slabów do naszej
huty min. z tego kraju. Zdarzało się również,
że slaby docierały do nas nawet z Ameryki
Południowej. Przez jaki okres czasu będzie
się to Panu Mittalowi ? W tej kwestii jestem
niestety czarnowidzem i daję hucie w Kra-
kowie jeszcze 3 do 5 lat istnienia, a potem
właściciel zwinie interes i przeniesie go do

krajów, gdzie nie ma takich cen energii,
kosztów uprawnień do emisji CO2 oraz
obostrzeń ekologicznych ( Ukraina, Białoruś,
Kazachstan, Turcja, Rosja itp.). Przypomi-
nam, że AMP S.A. to 70 % polskiego hut-
nictwa. Obudzimy się za parę lat z ręką w
nocniku, bo ukraińska, rosyjska, chińska
oraz niemiecka stal zaleje Polskę i to te kra-
je będą dyktować ceny. Może komuś na tym
właśnie zależy ? Taki scenariusz już przera-
bialiśmy z rosyjskim gazem (premier Pawlak)

oraz obecnie z rosyjskim węglem. Na za-
kończenie chciałbym Pana prosić o wy-
rażenie zgody na przedruk Pana maila w biu-
letynie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice
oraz w naszym biuletynie związkowym (
Kurier Aktualności ) w hucie. Byłby to swo-
isty głos w dyskusji, w sprawie przyszłości
polskiego hutnictwa, osoby z zewnątrz, a jed-
nocześnie związanej z branżą,

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Bąk

Wielki piec w Krakowie

W Mistrzejowicach

MKs Krakus Nowa Huta

Dane kontaktowe klubu
E-mail: kontakt@mkskrakus.pl

Telefon: 780 008 055
www.mkskrakus.pl
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Święto Dzielnicy XV Mistrzejowice

„Pożegnanie lata”
– radosne świętowanie

W sobotę, 11 września 2021 r., Centrum
Młodzieży im. dr. H. Jordana, na zlecenie
Rady i Zarządu Dzielnicy XV, zorganizo-
wało „Pożegnanie lata” w parku Mist-
rzejowickim. Organizatorzy z radością
witali dzieci i młodzież oraz całe rodzi-
ny. Na uczestników czekały różnorodne
atrakcje: występy zespołów tanecznych i
muzycznych, zabawy dla przedszkolaków,
zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyzwania
zręcznościowe oraz konkursy z nagroda-
mi. Każdy mógł też posilić się przy gril-
lu, wybrać danie oferowane przez food
truck lub skorzystać z szerokiej oferty
smacznych przekąsek. Imprezę można
było pożegnać wykonując w foto-budce
zdjęcie, pamiątkę na lata.

Podczas pikniku swoją ofertę prezentowały
różne instytucje i firmy: Centrum Młodzieży pro-
ponowałozapisynazajęciapozalekcyjnedladzie-
ci i młodzieży, zachęcając przedszkolaków do
wspólnych gier i zabaw, proponując zajęcia rek-
reacyjno-sportowe i zręcznościowe, a także pla-
styczne – malowanie na czapkach i tworzenie
dzieł z masy solnej. Klub Mirage oferował sa-
modzielniewykonywane przypinki, aOriflame za-
chęcało do skorzystania z porad kosmetycznych.
W najszerszej alejce Parku Mistrzejowickiego
wrotkarniaPRZEWROTKIzorganizowaławarsz-
taty jazdy na rolkach i wrotkach, przygotowując
toryprzeszkód i różnorodnezadaniapoprawiające
sprawność młodych rolkarzy. Dużo radości przy-
niosły też animacje szczudlarzy oraz dmuchane
zabawki i karuzela dla najmłodszych.

Sponsor imprezy Wawel Service zapra-
szał dzieci do wzięcia udziału w grze tere-
nowej. Należało wykonać kilka zadań, np.

malować kartonowe domki, układać puzzle,
szukać skarbu. Zbierało się pieczątki, a na ko-
niec wygrywało nagrodę.

Innego rodzaju atrakcje zaproponowali
strażacy i policjanci. Pierwsi z nich, strażacy
z jednostki nr 7, przyjechali samochodem ra-
towniczo-gaśniczym i użyczali węży z dużą
ilością wody (ku wielkiej radości dzieci). Z ko-
lei policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
oraz VII Komisariatu zaprezentowali motor,
supernowoczesny samochód wraz ze sprzę-
tem. Ponadto, na stanowisku policyjnym
można było rozwiązywać zadania związane
z poruszaniem się na drodze. Nie zapomni-
my też o „ABC bezpieczeństwa”, czyli kon-
kursie przygotowanym i przeprowadzonym
przez Wydział Profilaktyki Straży Miejskiej.



ŚWIĘTO DZIELNICY

9Nr 2 (22) wrzesień 2021 r. Piętnastka

Służba Medyczna zapewniła wspaniałą
opiekę lekarską wszystkim uczestnikom, a
Boss Protection Group – bezpieczeństwo.

Impreza wystartowała o godzinie 15, wraz
z pojawieniem się na scenie młodych artystów.
Jako pierwsi wystąpili reprezentanci szkół
podstawowych nr 77, 89, 85 i 126 – były pio-
senki, wiersze i tańce. Po nich przyszła kolej na
KumamGre, czyli integracyjne i edukacyjne gry
dla dzieci oraz wesołe animacje z nagrodami.
Pomiędzy występami hojnie rozdawano upo-
minki, które łatwo można było zdobyć odpo-
wiadając na pytania quizu o Mistrzejowicach.

Następnie publiczność porwał zespół
baletowy Largo z Klubu Kuźnia, Zespół Pie-
śni i Tańca „Małe Słowianki” z Centrum
Młodzieży oraz ZPiT „Nowa Huta” z Nowo-
huckiego Centrum Kultury. Podczas Dnia
Mistrzejowic nie zabrakło również miejsca dla
sportu: judo i Muaythai – zobaczyliśmy re-
prezentantów naszego kraju na zawodach
międzynarodowych.

Wieczorem natomiast scenę przejął ze-
spół Blue Version, w którego skład wchodzą
uczestnicy zajęć w Centrum Młodzieży. Na

pożegnanie grupa Beauty Plate poczęstowała
słuchaczy mieszanką fascynującego ta-
necznego popu z nutą mocnych rockowych
riffów.

Na pożegnaniu lata w Mistrzejowicach nie
mogło zabraknąć radnych Dzielnicy XV, na cze-
le z przewodniczącym Markiem Hohenauerem.
To właśnie oni, wraz z MOPS-em, zachęcali
mieszkańców do wypełnienia ankiety do-
tyczących zagospodarowania Fortu Batowice.

Na wydarzeniu pojawili się również rach-
mistrzowie z UMK, którzy zaproponowali
mieszkańcom udział w spisie ludności. Obie ak-
tywności cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Impreza Święto Dzielnicy XV Mistrzejo-
wice „Pożegnanie lata” przebiegła w atmos-
ferze zabawy, przy pięknej słonecznej po-
godzie i wspaniałej frekwencji.

Dziękujemy sponsorom imprezy za ufun-
dowanie licznych nagród konkursowych.

Małgorzata Surma
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Zdjęcia: arch CM im. dr. H. Jordana
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W Samorządowym Przedszkolu nr 152
„Akademia Dziecięcej Twórczości”, z ini-
cjatywy dyrektor Małgorzaty Konopki
oraz przy wielkim wsparciu Rady Miasta
Krakowa, powstał ogród sensoryczny. W
czerwcu nastąpiło jego uroczyste otwar-
cie. Ogród sensoryczny to inaczej ogród
zmysłów, założony po to, aby silniej niż
„tradycyjne” ogrody oddziaływać na
zmysły dzieci i dorosłych.

To wspaniałe miejsce na poznanie i od-
bieranie przyrody poprzez wszystkie zmysły.
Jego głównym zadaniem jest stymulacja: do-
tyku, słuchu, wzroku, węchu oraz smaku. Po-
zwala rozwijać u dzieci świadomość ciała, in-
tegrować wrażenia zmysłowe, rozwijać cie-
kawość świata przez uwrażliwianie je na pięk-
no przyrody. W naszym przedszkolu ogród
ten pełni funkcję terapeutyczną, rewalidacyjną
i dydaktyczną.

Został zaprojektowany uwzględniając
potrzeby rozwojowe dzieci. Kompozycja i
funkcjonalność ogrodu została dopasowana
do możliwości i potrzeb wychowanków.

W ogrodzie dzieci z ogromnym zainte-
resowaniem: obserwują, dotykają,
nasłuchują, wąchają wszystko, co żyje, roś-
nie, porusza się, wydaje odgłosy, pachnie, ma
określoną fakturę w dotyku i interesującą bar-
wę. Ogród sensoryczny to również wspaniałe
miejsce do rozwijania zmysłów przez dzieci
oraz poznawania otaczającego je środo-
wiska. Miejsce to posiada wiele zalet: rozwija
wyobraźnię i kreatywność u dzieci.

Wpływa na poprawę pamięci, motywuje
do nauki, uczy współpracy i współdziałania.
Dzieci bardzo lubią to miejsce, czują się w
nim bezpieczne, mają również możliwość wy-
ciszenia się. Uczone są od najmłodszych lat
poszanowania roślin oraz zwierząt. W ogro-
dzie znajduje się ścieżka sensoryczna, któ-
ra pozwala dzieciom na nabywanie nowych
doświadczeń oraz stymulowanie bodźców.
Przejście po ścieżce sensorycznej pozwala
stymulować receptory na stopach, czyli
wzmacniać wyobraźnię dotykową, pozytyw-
ne wpływa na motorykę małą

i dużą. Pomaga korygować wady stóp
dzieci oraz poprawia krążenie, pobudzając
pracę mięśni, dostarcza wspaniałej zabawy.
Razem z dziećmi bawią się nauczyciele.
Chodząc boso dają przykład poprawnego wy-
konywania ćwiczeń. Uroczyste otwarcie
ogrodu sensorycznego na terenie naszego
przedszkola było zwieńczeniem prac oraz
licznych przygotowań, aby nasze przed-
szkolaki w jak największym stopniu mogły od-
krywać fantastyczny świat zmysłów. Zapro-
szeni goście: Radny Miasta Krakowa, Kazi-
mierz Chrzanowski oraz inspektor Urzędu
Miasta Krakowa – Anna Salwińska– Skiba do-
konali uroczystego otwarcia. Pani Dyrektor
Małgorzata Konopka, z przedstawicielami
Rady Rodziców i przedszkolakami, powitała
i podziękowała gościom za pomoc w reali-
zacji projektu.

Cała społeczność Samorządowego
Przedszkola nr 152 ”Akademia Dziecięcej
Twórczości” wyraża ogromną wdzięczność
Radzie Miasta Krakowa za możliwość ubo-
gacenia naszego przedszkola w ogród sen-
soryczny.

Gdy widzimy uśmiechnięte buzie dzieci
przebywających w ogrodzie, dotykające
różnych faktur, spacerujących boso po
ścieżce sensorycznej, stwierdzamy, że było
warto.

Warto marzyć i spełniać marzenia, war-
to pomagać. Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do otwarcia ogrodu. Do zo-
baczenia w naszym ogrodzie zmysłów.

Dyrektor Małgorzata Konopka
Dominika Chmielowska
Zdjęcia: arch. SP nr 152

W Samorządowym Przedszkolu nr 152

Ogród sensoryczny
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Tytuł to motto spacerów z przewod-
nikiem, organizowanych przez Mło-
dzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja
Bursy, do miejsc upamiętnionych ważny-
mi wydarzeniami historycznymi. Scena-
riusze spacerów przygotowuje i realizu-
je historyk Grzegorz Szymanowski, w
2018 roku uhonorowany Nagrodą im. Ta-
deusza Słowikowskiego przyznawaną w
każdym roku przez Polskie Towarzystwo
Historyczne najlepszemu nauczycielowi
historii.

W czerwcu celem spaceru był Fort arty-
leryjski nr 48 „Batowice", którego budowę roz-
poczęto w latach 1878-79. Jak Fort wygląda
po 142 latach, możemy zobaczyć na załączo-
nych zdjęciach uczestników wycieczki. Teren
porośnięty starodrzewem zachowuje swoją
zieleń, ale forteczna architektura, poza znisz-
czeniami wynikającymi z upływu lat i brakiem
konserwacji, ulega ciągłej dewastacji, głównie
z powodu pseudograffiti, które w takim wydaniu
jest zwykłym wandalizmem. Wydaje się, że
ratunek nadchodzi. Urząd Miasta Krakowa –

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu
6 września rozpoczął konsultacje społeczne
na temat zagospodarowania terenu Fortu nr
48 „Batowice” wraz z uwzględnieniem kom-
pleksu przyrodniczo-parkowego.

Więcej zdjęć Fortu nr 48 „Batowice”
można będzie zobaczyć w Galerii MDK, w lis-
topadzie, na autorskiej wystawie syna i ojca,
Karola Mateusza Mogilskich – uczestników
czerwcowej wycieczki

Na kolejne spacery do historycznych
miejsc zapraszamy w październiku. Obejrzy-
my Fort 48a „Mistrzejowice” przy osiedlu
Piastów, przygotowany do obrony prawej
strony Fortu 48 „Batowice” i doliny Dłubni oraz
Fort 47 1/2 Sudół. Fort 48a „Mistrzejowice”, za-
projektowany przez wybitnego architekta
Emila Gołogórskiego, wykonany w latach
1895-97.

INAUGURACJA sezonu teatralnego w
SCENIE „i”

Nowy sezon, już trzydziesty czwarty,
otworzy 4 października spektakl „Tablaux vi-
vants” (Żywe obrazy) w realizacji jednego z ze-
społów SCENY „i”. Spektakl, którego premiera
miała miejsce w maju, ma na swoim koncie już
trzy nagrody w liczących się Festiwalach:
GRANDE PRIX 41. Małopolski Festiwal Ar-
tystyczny Młodzieży, II NAGRODA 31. Kra-
kowskie Młodzieżowe Prezentacje Teatralne,
SREBRNY RÓG Myśliwski Króla Jana 42.
Ogólnopolska Biesiada Teatralna w Prze-
myślu. Nagrody przyznano, jak czytamy w jed-
nym z uzasadnień, „za artystyczny i eduka-
cyjny zamysł spektaklu, niezwykłą plastycz-
ność, umiejętność myślenia obrazem, udane
połączenie teatru tańca i pantomimy oraz
budzącą uznanie techniczną stronę przed-
stawienia”. Polecamy.

D. R-R.

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Andrzeja Bursy

Historia mija,
ale nie przemija

Jak co roku, zapraszamy mieszkańców
Mistrzejowic do udziału w cyklicznych za-
jęciach, spotkaniach i warsztatach odby-
wających się w Klubie Kuźnia na os.
Złotego Wieku 14. Oferta zawiera szeroki
wachlarz aktywności dla różnych grup
wiekowych, dzięki czemu mogą do nas
dołączyć zarówno dzieci i młodzież, jak
i dorośli i seniorzy.

Dla małych uczestników przygotowa-
liśmy m.in. zajęcia tańca hip-hop, cheer-
leaders oraz baletu, a także twórcze warsz-
taty teatralne, plastyczne i recyklingowe. Na
starszych miłośników ruchu czekają
wschodnie sztuki walki i Taiji Chen oraz za-
jęcia pilatesu zorientowane przede wszyst-
kim na poprawę stanu kręgosłupa czy Gim-
nastyka 50+. Oferujemy również możliwo-

ść aktywnego spędzania czasu rodzicom z
najmłodszymi pociechami, z myślą o których
organizujemy spotkania w Mistrzejowic-
kim Klubie Rodziców z dziećmi do lat 3.

Ze względu na bezpieczeństwo wszyst-
kie zajęcia odbywają się z zachowaniem za-
sad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiolo-
gicznego. Pełną ofertę i szczegółowe infor-
macje można znaleźć na stronie internetowej
Klubu Kuźnia: www.kuznia.edu.pl lub uzys-
kać pod numerem: 12 648 08 86.

W Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida

Nowy sezon czas zacząć!

Klub Kuźnia OKN
os. Złotego Wieku 14

31-616 Kraków
www.kuznia.edu.pl,

e-mail: klub@kuznia.edu.pl
tel. 12 648 08 86



W minione już wakacje na dzieci z Mist-
rzejowic czekały niezwykłe atrakcje.
Wszystko za sprawą Centrum Młodzieży,
które przygotowało bogatą ofertę warsz-
tatów w ramach akcji „Lato w Mieście”.

Nie zabrakło zajęć edukacyjnych, arty-
stycznych czy sportowych.

Harmonogramy zajęć na każdy kolejny
dzień wypełnione były po brzegi atrakcja-
mi. Zadbaliśmy o maksymalną różnorod-

ność tematów i form. Taniec, plastyka,
muzyka, rękodzieło, zabawy sportowe,
specjalne animacje – to tylko niektóre rze-
czy, które działy się na ulicy Miśnieńskiej.
Nie brakowało także aktywności na
świeżym powietrzu czy wyjść do parków i
muzeów.

Półkolonie dla dzieci w wieku 6-9 lat
trwały przez całe dwa miesiące wakacji i od-
bywały się w „Pracowni Mistrzejowickiej”
przy ul. Miśnieńskiej (w budynku Rady Dziel-
nicy XV). Od poniedziałku do piątku grupa
uczestników, wraz z nauczycielami z Centrum
Młodzieży, podejmowała nowe wyzwania i od-
krywała w sobie nowe pasje. Na pewno nikt
się nie nudził.

Jesteśmy pewni, że do wspomnień o na-
szych letnich półkoloniach dzieci będą wra-
cać z uśmiechem przez cały rok!

Zdjęcia: arch CM im. dr. H. Jordana
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Z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Lato w Mistrzejowicach

Zajęcia z elementami hortiterapii, czyli
ogrodoterapii, to przedsięwzięcie pod-
jęte przez grupę pedagogów specjalnych
wraz z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, a także innymi chętnymi
do obcowania z naturą. Od trzech lat pro-
wadzimy przy szkole ogródek – zielony
zakątek.

Miejsce, gdzie sadzimy kwiaty, krzewin-
ki, a także większe krzewy i trawy ozdobne
oraz wykonujemy rozmaite prace ogrodowe,
mające działanie terapeutyczne. Naszym
celem jest także kształtowanie postawy eko-
logicznej oraz poszerzanie zainteresowań i
wiedzy dzieci.

Początkowo uczniowie wraz z opieku-
nami zaprojektowali i stworzyli niewielką, lecz
uroczą rabatę, którą można obejrzeć przy we-
jściu do szkoły. Posadzono na niej różno-
rodne byliny, cebulki tulipanów, żonkili, hia-
cyntów i wykonano prace pielęgnacyjne.
Rok później, po przeciwległej stronie, umiesz-
czono hortensje bukietowe i miskanty. Pla-
nujemy dosadzić kilka krzewów i traw, po-

szerzając ogródek. W planach mamy również
stworzenie małego ogrodu sensorycznego,
bogatego w zioła i inne rośliny pełnego roz-
maitych struktur, zapachów i barw.

Choć z powodu pandemii nasze wspól-
ne prace nieco spowolniły, efekty działań z
ubiegłych lat cieszą oko od wczesnej wios-
ny do dzisiaj. Kolorowe tulipany, intensywnie
wybarwione prymulki i błękitnie kwitnąca
brunera (niezapominajka kaukaska) radoś-
nie zasygnalizowały, że czas na zmiany. Pom-
poniaste hortensje i zwiewne wysokie trawy
zdobią wejście do naszej szkoły, kwitnąc do
późnej jesieni. Miło jest patrzeć, jak malow-
niczo odwdzięcza się nam przyroda.

Agnieszka Kozek
Zdjęcia: arch. SP nr 144

Przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144

Zielony zakątek, czyli jak
założyliśmy ogródek
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W czerwcu w Samorządowym Przed-
szkolu nr 125 im. Jana Marcina Szancera
odbył się uroczysty piknik pt. „Smacznie-
Zdrowo-Szancerkowo”, połączony z ob-
chodami Jubileuszu 50-lecia przedszko-
la. Przestrzegając zaleceń związanych z
pandemią koronawirusa udało się zor-
ganizować imprezę, która była bez-
pieczna, wyjątkowa i ogromnie ucie-
szyła wszystkie dzieci.

Wstępem do obchodów było przygoto-
wanie przez poszczególne grupy plakatów z
warzywami i owocami, które podczas impre-
zy ozdobiły przestrzeń przedszkolnego ogro-
du. Nauczycielki zadbały o ciekawe wpro-

wadzenie do tematyki pikniku, przeprowa-
dzając zajęcia dydaktyczne propagujące zdro-
wy styl życia. Uświadamiały dzieciom, że wa-
rzywa i owoce mają dużą wartość odżywczą
i ich obecność w codziennej diecie jest dla nich
niezbędna. Piknik rozpoczął się w godzinach
porannych. Wszystkie dzieci spotkały się
przy tarasie, na którym dyrektor Aneta Sta-
chyra uroczyście powitała zgromadzonych
gości i zaprosiła do wspólnej zabawy.

Wśród atrakcji z których korzystały dzie-
ci znalazły się m.in: dmuchana zjeżdżalnia,
bańki mydlane, występ magika, tańce, quizy
i kolorowe balony. W strefie artystycznej
przedszkolaki mogły dać upust swojej wy-

obraźni, malując farbami na wielkich foliach
rozpostartych między drzewami.

Jednym z najprzyjemniejszych momen-
tów była chwila, w której wszystkie dzieci uro-
czyście odśpiewały hymn przedszkola oraz
spróbowały wspaniałego marchewkowego
tortu, przygotowanego specjalnie na tę okaz-
ję. Ogromnym zaskoczeniem dla przed-
szkolaków była obecność postaci w masce,
przedstawiającej patrona przedszkola, Jana
Marcina Szancera, która wspólnie z dziećmi
śpiewała i pląsała w rytm znanych melodii.

Uczestnicy pikniku bawili się wyśmieni-
cie dzięki wyjątkowej atmosferze i wspaniałej
pogodzie. W imprezę zaangażowali się nau-
czyciele, rodzice, pracownicy przedszkola,
zaprzyjaźnione osoby oraz instytucje, którym
za wszelki wkład w organizację serdecznie
dziękujemy. Kinga Stępniak

Zdjęcia: arch. SP nr 125

Jubileusz 50-lecia Samorządowego Przedszkola nr 125 im. Jana Marcina Szancera

Z postacią w masce
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W czerwcu w naszym przedszkolu odbyło
się ważne wydarzenie. Odwiedziła nas
mgr Urszula Drabik, specjalistka pielęg-
niarstwa ratunkowego. W bardzo cieka-
wy sposób przedstawiła dzieciom zasady
udzielania pomocy drugiej osobie w sy-
tuacji zagrożenia życia.

Każda grupa miała możliwość poćwiczyć
na misiu opatrywanie ran, bandażowanie.
Usłyszeć bicie swojego serduszka, a także
poznać podstawowe zasady reanimacji.
Utrwalony został numer alarmowy 112. Naj-

większą atrakcją było obejrzenie karetki po-
gotowia i zapoznanie się z jej wyposażeniem.

Spotkanie to miało na celu kształtowanie
pozytywnych postaw. Także zapoznanie
najmłodszych z podstawowymi czynnościa-
mi ratownictwa.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć
panią Urszulę – mamę naszego przedszko-
laka i dziękujemy za poświęcony czas naszym
podopiecznym.

Anna Twardowska
Zdjęcia: arch. SP nr 187

Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 187 „Pod Lipami”

Wiedzą już, jak udzielać
pierwszej pomocy
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Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „MAXIMUS”

Treningi z mistrzami Polski

W ramach „Pożegnania lata” organizo-
wanego przez Dzielnicę XV pokaz Muayt-
hai przeprowadziły dzieci i młodzież Sto-
warzyszenia Kultury Fizycznej „MAXI-
MUS”.

Muaythai – to narodowy tajski sport wal-
ki o tysiącletniej tradycji, nieodłącznie związa-
ny z historią i kulturą tego kraju. Obecnie
wiodący sport narodowy, będący wizytówka
Tajlandii na całym świecie. To sport tzw. „OŚ-
MIU BRONI”. Walczy się za pomocą nóg, ko-
lan, łokci i pięści.

Klub prowadzi zajęcia w Parku Wodnym na
terenie Dzielnicy XV. W pokazie wystąpiły dzie-
ci i młodzież w kategoriach wiekowych 6-8 lat,
9-11 lat i 12-15 lat. W klubie rekreacyjnie tre-
nują już dzieci od 4 roku życia. Trening
najmłodszych odbywa się w głównie poprzez
wszelkiego rodzaju gry i zabawy, z elementa-
mi techniki walki. Z czasem trening przechodzi

w trudniejsze elementy, aż do wieku 10 lat –
gdzie już dzieci mogą zaczynać walki w ringu,
ale co ważne BEZ UDERZEŃ W GŁOWĘ.Wy-
chowankami STK „MAXIMUS” są mistrzowie
Polski, Europy i świata. Klub ściśle współpra-
cuje ze Szkołą Marcina Gortata w Krakowie, w
której już trenują dzieci w szkole podstawowej
i liceum. Klub MAXIMUS to aktualni drużyno-
wi mistrzowie Polski. Trenerem jest Rafał Ślu-
sarz – trener kadry Polski Muaythai.

Zdjęcia: arch. „Maximus”



KRZYŻÓWKA DZIELNICOWA NR 2/2021

POZIOMO: PIONOWO:
A1 niektórzy uważają go za 1 prezydenta Krakowa 1A rower bez pedałów i hamulca
A13 trzyma kasę w UM Krakowa 2I antidotum, lek, środek zaradczy
C1 forma korzystania, bez konieczności zakupu 3A są Jana, Mateusza, Marka i Łukasza
C15 w mit. gr. córka Agenora, króla Tyru lub kontynent 4I jest problemem niejednej troskliwej mamy i babci
D7 tam zakłady VW w Polsce 5A słynny Express z Paryża do Konstantynopola
E1 kowal zawinił, a jego powiesili 6I serwatka z mleka owczego
E15 śpiewają je żeglarze 7A harmonijka ustna
F9 antonim fantazji, fikcji, legendy 8G wymarły dziki koń
G1 gra sportowa, z końmi w roli głównej 9A drobno pokruszone kamienie
G6 fałszywe mniemanie o kimś lub o czymś 9L świadectwo spełnienia norm i określonych cech
G18 bywa książkowy lub w szafie 11A drwina, złośliwość, ukryte szyderstwo
H14 podniebny „szpieg” 11L jedno z podstawowych pojęć w matematyce
I1 przez to działanie ubywa nam lub firmom pieniędzy 13A do mankietów
J14 czwarta władza 14H czarna madonna piosenki polskiej z Krakowa
K1 z utęsknieniem czekają na nią skazańcy 15A zdrobniale Olek, Aleksander
K18 może być ślepy lub szczęśliwy 16G pije zmieszane i nie wstrząśnięte Martini
L8 ulubiony sport polskiego prezydenta 16L okres godowy śledzi
M1 odstępuje od wyznawanych ideałów, wartości itp 17A duża łódź lub mikrobus z NRD
N8 symbol królewskiej władzy 18I ochraniają koronkę oraz piętkę kopyta konia
N14 drobnoustrój chorobowy 19A siła rozpędu, szybkość i rozmach w działaniu
P1 wytrawny znawca czegoś, koneser 20E marzą o nim studenci, nie tylko w USA
P9 tor po którym porusza się obiekt, np. samolot 20J alias, pseudo, przydomek
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