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Szanowni Państwo,
Cieszę się, że mogę przekazać Państwu te kilka słów

niedługo po naszym dzielnicowym święcie, które i tym
razem pełne było radości, uśmiechu i fantastycznej
atmosfery. Kolejny raz mogliśmy spotkać się,
porozmawiać, popatrzeć na Mistrzejowice jako na naszą
małą ojczyznę. Towarzyszy nam w tym kolejne pokolenia
mistrzejowiczan. W szczególności dzieci, którym od lat
stwarzamy warunki dla ich rozwoju, realizowania ich
pasji i hobby.

Rozwijamy też naszą dzielnicę, otaczającą nas przestrzeń. Jednym ze
sposobów na to są projekty zgłaszane w ramach budżetu partycypacyjnego. I tym
razem nie zabrakło więc wielu naszych projektów zgłoszonych do tegorocznej
edycji Budżetu obywatelskiego 2022. Pozytywną weryfikację przeszło dwadzieścia
jeden z nich. I tu gorąca prośba do Państwa – głosujmy dla dzielnicy, dla nas.
Po to, aby przestrzeń wokół nas z każdym rokiem zmieniała się i piękniała.
Zwłaszcza, że i w tym roku budżet na realizację zweryfikowanych i przegłosowanych
projektów to ponad milion złotych. Jest więc o co zawalczyć. Liczę więc na Państwa
zaangażowanie, które przełoży się na liczną frekwencję przy głosowaniu.

Za nami także corocznie realizowana w dzielnicy akcja „Lato na sportowo”.
Blisko tysiąc dzieci i młodzieży skorzystało z tej formy spędzania wakacyjnego
czasu. Nie wszyscy, z takich czy innych względów, wyjechali poza Kraków. Dla
nich sportowych atrakcji nie zabrakło.

Relacjonujemy to w naszej gazetce Mistrzejowice. Także dramatyczne dla wielu
związanych z krakowską hutą decyzje właściciela – ArcellorMittal Polska, związane
z planowanym wyłączeniem kolejnego wielkiego pieca. Tym razem w Dąbrowie
Górniczej, gdzie pracowało wielu krakowskich hutników.

Zwracam także Państwa uwagę na tekst o szybkim tramwaju, który na razie
powoli, bo to jeszcze faza projektowa, ale jednak, nadjeżdża do Mistrzejowic.
W nim także nasze, czyli rady dzielnicy, uwagi z tym związane. Zapraszam do lektury.

Marek Hohenauer,
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice
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Budżet obywatelski 2022

Głosujmy – dla dzielnicy, dla nas!
Za nami weryfikacja projektów, które w tym roku zgłosiliśmy
jako mistrzejowiczanie do Budżetu obywatelskiego 2022. Te-
raz czeka nas głosowanie, które odbędzie się w dniach od 30
września do 14 października.

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów, na które
będzie można głosować w ramach tegorocznej edycji budżetu oby-
watelskiego. Łącznie pod głosowanie poddanych jest 558 projektów
w tym 93 projekty ogólnomiejskie oraz 465 projektów dzielnicowych.
W Mistrzejowicach to 21 konkretnych projektów.

Głosować można na sześć różnych projektów. Można oddać
trzy głosy na projekty o charakterze dzielnicowym i trzy głosy na
projekty o charakterze ogólnomiejskim. Najwyżej oceniony przez
głosującego projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt. Zagłoso-
wać będzie można elektronicznie, albo w punktach do głosowa-
nia.

Przypomnijmy, że w ramach budżetu partycypacyjnego dla
Mistrzejowic przewidziano w tym roku ponad 1,3 mln złotych. Jest
więc o co walczyć!

– Zachęcam wszystkich i proszę, jak co roku, aby głosowali.
Dla dzielnicy, dla nas, wszystkich jej mieszkańców. Co roku Mist-
rzejowice i ich przestrzeń zyskują coraz więcej blasku. Właśnie

dzięki zaangażowaniu się naszych mieszkańców w głosowanie nad
zweryfikowanymi projektami, więc i tym razem oddajmy swój głos
na zaproponowane i pozytywnie zweryfikowane projekty – mówi
Marek Hohenauer, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV
Mistrzejowice.

PROJEKTY DZIELNICOWE MISTRZEJOWIC
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Czy podobny scenariusz ma się ziścić,
tym razem w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim?
Kierownictwo AMP S.A. uzasadnia swoją de-
cyzję trudną sytuacją rynkową i wysokimi ce-
nami energii. W oficjalnym komunikacie,
przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej,
przedstawiciele spółki podają, że ograni-
czenie produkcji jest spowodowane kilkoma
czynnikami: spowolnieniem aktywności gos-
podarczej w Europie, schodzeniem ze stanów
magazynowych przez klientów, rosnącym im-

portem spoza Unii Europejskiej, a także
wzrostem cen gazu i energii.

Ceny uprawnień do emisji CO2, które
nie obejmują producentów stali spoza Unii
Europejskiej, osiągnęły w tym roku re-
kordowo wysoki poziom ponad 100 euro
za tonę, gdy jeszcze w kwietniu 2020
roku było to 20 euro za tonę. Ten potężny

wzrost cennika uprawnień do emisji spra-
wia, że produkcja stali w Europie staje się
mało konkurencyjna.

Na razie trzymamy się tej oficjalnej wersji
zarządu firmy, ale bardzo dobrze pamiętamy
o tym, że podobne informacje pojawiały się,
gdy był zatrzymywany wielki piec w Krako-
wie. Słabym też pocieszeniem dla pracow-
ników AMP S.A jest informacja koncernu AM
Europe, czy też jego konkurenta US Steel, że
zatrzymania lub nieuruchamianie wielkich pie-

ców, dotyczą również innych europejskich
krajów.

Mądre powiedzenie, mówi, że „bliższa ko-
szula ciału, niż sukmana”, a na przykładzie
Krakowa wiemy już, czym takie decyzje
mogą się skończyć dla pracowników. Za-
trzymanie jednego wielkiego pieca nr 3 w
Dąbrowie Górniczej (i tak był przewidywany

do remontu w roku 2023), z dwóch obecnie
pracujących, będzie oznaczać spowolnienie
produkcji w całej firmie.

Pracownicy krakowskiej huty dzwonią i
pytają wprost: jak ta decyzja przełoży się na
ich sytuację ? Niestety, oznacza ona nie tyl-
ko spowolnienie produkcji blach, w części
przetwórczej krakowskiego zakładu, ale rów-
nież przymusowe wysyłanie pracowników na
zaległe urlopy i tzw. postojowe. W tym cza-
sie przewiduje się również prowadzenie
szkoleń i wykonywanie bieżących remontów
urządzeń oraz instalacji.

Warto również przypomnieć naszym czy-
telnikom, że przemysł hutniczy jest strate-
gicznym z punktu widzenia obronności
każdego państwa, o czym można się prze-
konać np. na wojnie w Ukrainie. W ocenie
wielu ekspertów, z dziedziny mate-
riałoznawstwa, stal jest najlepszym mate-
riałem, jaki wymyślił człowiek. Można z niej
wyprodukować setki tysięcy produktów, po-
cząwszy od łyżeczki do kawy, a na samolo-
cie lub czołgu kończąc. Jest to produkt pod-
legający pełnemu recyklingowi i może być
wielokrotnie użyty do produkcji nowych wy-
robów. Mam nadzieję, że rządzący naszym
krajem, jak również decydenci z UE o tym pa-
miętają, w przeciwnym przypadku będziemy
zdani na dyktat cenowy oraz łaskę i niełas-
kę producentów stali spoza Unii Europejskiej.

Krzysztof Bąk, członek Zarządu
Dzielnicy XV Mistrzejowice

Polityka czy ekonomia? – z ostatniej chwili

Kolejny wielki piec
w ArcellorMittal Polska
wygaszany
Zarząd ArcelorMittal Poland S.A., 8 września poinformował pracowników tej firmy oraz opinię publiczną, że z końcem wrześ-
nia planuje czasowo wygasić kolejny wielki piec w Polsce, tym razem w Oddziale Dąbrowa Górnicza. Przypominamy naszym
czytelnikom, że w roku 2019 został zatrzymany wielki piec w Krakowie. Rok później, w październiku 2020 roku, nastąpiło
całkowite zamknięcie części surowcowej krakowskiej huty.

ArcelorMittal S.A. jest największym
producentem stali w naszym kraju
(ponad 70 procent rynku) i na świecie.
AMP S.A. zatrudnia w Polsce około 10
tys. pracowników. W spółkach za-
leżnych pracuje kolejne ponad 4 tys.
osób. Zakład produkuje stalowe wy-
roby długie, płaskie, specjalne oraz
półwyroby na potrzeby min. budow-
nictwa, przemysłu AGD i transporto-
wego.
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Linia tramwajowa do Mistrzejowic to
pierwsza w Krakowie tak duża inwestycja dro-
gowa realizowana w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego. To doskonała alter-
natywa dla tradycyjnego modelu finansowa-
nia inwestycji w dobie trudnej sytuacji finan-
sowej Krakowa. Formuła PPP doskonale
sprawdza się już od lat w całej Europie.

Umowa z tureckim wykonawcą, konsor-
cjum firm PPP Solutions i Gülermak, gwa-
rantuje bezawaryjny środek transportu pub-
licznego w czasie 20 lat eksploatacji linii tram-
wajowej. Po tym czasie wykonawca i operator
odda miastu infrastrukturę w odpowiednim
stanie technicznym.

Budżety inwestycyjne samorządów są
ograniczone z uwagi na konieczność finan-
sowania coraz to nowych zadań. Samorządy
mają też coraz mniejszą zdolność do
zadłużania się, a więc bezpośredniego fi-
nansowania nowych inwestycji. Kraków po-
stanowił więc wykorzystać rządowe wspar-
cie dla projektów w modelu PPP. Zgłosił
świetny pomysł, a ten został zauważony i wy-

brany. Kwota inwestycji obejmuje nie tylko
budowę 4.5 km trasy tramwajowej, ale także
najistotniejszą w późniejszym czasie kwes-
tię, czyli usługę jej utrzymania przez kolej-
ne 20 lat.

– Ogromną zaletą takiego rozwiązania
jest znacznie szybszy czas realizacji inwe-

stycji. W PPP wykonawcami są firmy wy-
specjalizowane, mające dostęp do kadr i od-
powiednich technologii. Opierają się także na
doświadczeniach z realizacji wcześniejszych,
podobnych kontraktów – wyjaśnia Marcin
Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Mias-
ta Krakowa i dodaje: - Projekt jest kompaty-

Krakowski szybki tramwaj zawita do Mistrzejowic

Szybciej do centrum miasta
Nowa trasa tramwajowa (KST IV) poprowadzona będzie od skrzyżowania ulicy Lema z Meissnera do pętli przy ul. Ks. Janca-
rza. Pozwoli ona skrócić czas dojazdu z Mistrzejowic do centrum Krakowa o 12 minut. Głównie za sprawą bezkolizyjnych roz-
wiązań, czyli podziemnemu przebiegowi torowiska pod rondem Młyńskim i rondem Polsadu. Pierwsi pasażerowie skorzystają
z połączenia tramwajowego między Mistrzejowicami a centrum Krakowa na przełomie 2024 i 2025 roku. Inwestycja ma kosz-
tować 1,3 miliarda złotych.
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bilny z wieloletnimi planami rozwoju Krako-
wa. Uwzględnia więc możliwość integracji in-
frastruktury z kolejnymi liniami tramwajowy-
mi, a więc daje m.in. możliwość wykorzys-
tania odcinka tunelowego do obsługi plano-
wanej linii premetra.

Swoje uwagi do projektowanej inwestycji
tramwajowej, zawarte w uchwałach, zgłosiła
także Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice.

– Wnioskowaliśmy o bezkolizyjny prze-
jazd tramwaju przez ulicę Bohomolca, aby nie
generować korków, ale miasto nie uwzględ-
niło naszego wniosku – wyjaśnia Marek Ho-
henauer, przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Zaprojektowane szybkie połączenie tram-
wajowe poprowadzone będzie ulicami: Meiss-
nera, Młyńską, Lublańską, Dobrego Pasterza,

Krzesławicką, Bohomolca i Jancarza. Na tra-
sie zlokalizowanych będzie 10 par przy-
stanków tramwajowych.

KST IV – to trasa tramwajowa o długoś-
ci 4,5 km. To skrócenie czasu dojazdu
z Mistrzejowic do centrum Krakowa o
12 minut. To podziemny przebieg to-
rowiska pod rondem Młyńskim i ron-
dem Polsadu. KST IV to nie tylko toro-
wisko. To przestrzeń wokół przyjazna
pieszym, rowerzystom i osobom nie-
pełnosprawnym. To także nasadzenia
kompensacyjne – ponad 1000 drzew,
6500 metrów kwadratowych krzewów.
Aż 74 procent powierzchni zajętej pod
budowę tramwaju będą stanowić tere-
ny biologicznie czynne. Zdjęcia i wizualizacja z arch. Gülermak
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W sobotę, 10 września 2022 r., Centrum
Młodzieży im. dr. H. Jordana, na zlece-
nie Rady i Zarządu Dzielnicy XV, zorga-
nizowało „Pożegnanie lata” na Plan-
tach Mistrzejowickich. Organizatorzy z ra-
dością witali dzieci, młodzież i całe ro-
dziny. Mistrzejowiczanie, jak zwykle, nie
zawiedli i tłumnie przybyli na święto swo-
jej dzielnicy.

Na uczestników czekały różnorodne at-
rakcje przygotowane przez Centrum Młod-
zieży im. dr H. Jordana: występy zespołów
tanecznych i muzycznych, zabawy dla przed-
szkolaków, zajęcia rekreacyjno-sportowe,
teatralne przebieranki i warsztaty rzemiosła
artystycznego oraz konkursy z nagrodami.

Każdy mógł też posilić się daniami oferowa-
nymi przez food trucki i skorzystać z szero-
kiej oferty smacznych przekąsek. Imprezę
można było pożegnać, wykonując w foto-bud-
ce pamiątkowe zdjęcie.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 15,
wraz z pojawieniem się na scenie młodych
artystów. Jako pierwsze zaprezentowały się
przedszkolaki z Przedszkola nr 131, a później
wystąpili reprezentanci szkół podstawowych
nr, 89, 144, 85 i 126. Były piosenki i tańce.
Po nich publiczność oklaskiwała Zespół Pie-
śni i Tańca „Małe Słowianki” z Centrum
Młodzieży oraz ZPiT „Nowa Huta” z Nowo-
huckiego Centrum Kultury. Prezentowała
się także solistka z piosenką aktorską, trio gi-
tarowe oraz zespół muzyczny, w których
skład wchodzą uczestnicy zajęć w centrum
młodzieży.

Podczas święta Mistrzejowic nie za-
brakło również miejsca dla sportu – zoba-
czyliśmy zmagania judoków z CM i zawod-
ników - reprezentantów naszego kraju na za-
wodach międzynarodowych muaythai ze
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MAXI-
MUS. Wieczorem natomiast zamiast ze-
społu Gosia Markowska Band w centrum
uwagi znalazła się burza, która skutecznie
udaremniła występ naszej gwiazdy. Miejmy
nadzieję, że zagra dla nas za rok!

Święto Dzielnicy XV Mistrzejowice

Fantastyczne
„Pożegnanie lata”
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Podczas pikniku swoją ofertę prezento-
wały różne instytucje i firmy: Centrum Młod-
zieży proponowało zapisy na zajęcia poza-
lekcyjne dla dzieci i młodzieży, Oriflame za-
chęcało do skorzystania z porad kosme-
tycznych, a Floreally oferowało biżuterię z
kwiatów i żywicy oraz świece sojowe. Dużo
radości przyniosły też animacje szczudlarzy,
którzy zabawiali najmłodszych bańkami myd-
lanymi i chustą animacyjną.

Sponsor imprezy „Wawel-Service – in-
westycja Piasta Park – gdzie miasto łączy się
z naturą” zapraszał dzieci do wzięcia udziału
w bardzo atrakcyjnej grze terenowej. Należało
wykonać kilka zadań, np. malować kartono-
we domki, układać puzzle, pokonać tor prze-
szkód, szukać skarbu. Zbierało się pieczątki,
a na koniec wygrywało atrakcyjne nagrody.

Innego rodzaju atrakcje zaproponowali
strażacy i policjanci. Pierwsi z nich, strażacy
z jednostki nr 7, przyjechali samochodem ra-
towniczo-gaśniczym. Z kolei policjanci z
Wydziału Ruchu Drogowego oraz VII Komi-
sariatu zaprezentowali supernowoczesny
motor oraz samochód wraz ze sprzętem. Na
stanowisku policyjnym można było roz-
wiązywać zadania związane z bezpieczeń-
stwem na drodze. Nie zapomnimy też kon-
kursów i zadań przygotowanych i przepro-
wadzonych przez Wydział Profilaktyki Straży
Miejskiej Miasta Krakowa. Nowością tego-
roczną były gry i zabawy dotyczące zasad se-

gregacji odpadów przeprowadzone przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna
prezentowała sprzęt w karetce, przeprowa-
dzała szkolenia z pierwszej pomocy na fan-

tomach. Zapewniała opiekę lekarską wszyst-
kim uczestnikom, a Boss Protection Group -
bezpieczeństwo.

Na pożegnaniu lata w Mistrzejowicach nie
mogło zabraknąć włodarzy naszego miasta
- Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, An-

drzeja Kuliga, posła na Sejm RP, Aleksandra
Miszalskiego, radnych miasta: Kazimierza
Chrzanowskiego i Sławomira Pietrzyka, rad-
nych Dzielnicy XV, z przewodniczącym Mar-
kiem Hohenauerem na czele oraz dyrektora
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana
Bartłomieja Kocurka – organizatora wyda-
rzenia.

- To radosny dzień dla nas wszystkich, dla
całej naszej lokalnej społeczności. Spotka-
liśmy się, rozmawialiśmy o rozwijającej się z
roku na rok dzielnicy, śmialiśmy się. Myślę,
że był to bardzo miły czas dla uczestników

„Pożegnania lata”, które na trwałe wpisało się
już w nasze działania na rzecz lokalnej
społeczności – podsumował Marek Hohe-
nauer, przewodniczący Rady i Zarządu Dziel-
nicy XV Mistrzejowice.

Dziękujemy współorganizatorom impre-
zy, w tym Wawel Service, Park Wodny, Orif-
lame, za ufundowanie licznych nagród kon-
kursowych, a także Klubowi Kuźnia Ośrod-
ka Kulturzy im CK Norwida za wspaniałą
współpracę.

Impreza Święto Dzielnicy XV „Pożegna-
nie lata” przebiegła w atmosferze zabawy,
przy dosyć kapryśnej pogodzie, lecz, jak
zwykle, przy wspaniałej frekwencji.

Małgorzata Surma
Zdjęcia z archiwum

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
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„ AKCJA LATO NA SPORTOWO – 2022”
DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE

Tegoroczna „Akcja Lato 2022” prowa-
dzona na terenie Dzielnicy XV Mistrze-
jowice przebiegała w oparciu o ustalony
i zatwierdzony plan i preliminarz wy-
datków. Strona internetowa Dzielnicy
jak i uczestniczących placówek SP 85, SP
89, SP 130 i Domu Kultury „Bursa”, pla-
katy i zaproszenia informowały o termi-
nach prowadzonej akcji. Bazę do pro-
wadzenia akcji stanowiły boiska wielo-
funkcyjne i sale gimnastyczne szkół SP 89
na os. Piastów, SP 130 na os. Oświecenia,
SP 85 os. Złotego Wieku oraz Dom Kul-
tury im. A. Bursy.

W większości zaplanowane imprezy ad-
resowane były do dzieci i młodzieży miesz-
kańców Dzielnicy XV pozostających w miej-
scu zamieszkania w okresie wakacji. Nie za-
pomniano również o dorosłych i całych ro-
dzinach.

W lipcu i sierpniu udało się zorganizować
szereg imprez o charakterze sportowo-rek-
reacyjnym pn. „Akcja Lato na sportowo”,
Dzielnicowy Mundial 2022 o Puchar Prze-
wodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XV,
dzielnicowy Volleyball oraz wiele konkursów
sprawnościowych.

Każdorazowo po zakończeniu działań
rekreacyjnych ciekawą i nową propozycją były
pokazy sztuki tajskiej walki muaythai, w któ-
rych czynnie uczestniczyły wszystkie dzieci.
Pokazy i instruktarz prowadził Mariusz Kudłak
z klubu MAXIMUS.

Tradycyjnie już w miesiącach wakacyj-
nych na boiskach do siatkówki plażowej w
Nowej Hucie odbyły się eliminacje i finały
Mistrzostw Małopolskiego TKKF w siatków-
ce plażowej.

Dzieci i młodzież – najlepsi uczestnicy te-
gorocznej akcji zarówno w konkurencjach in-

dywidualnych jak i zespołowych otrzymywali
dyplomy, nagrody rzeczowe oraz koszulki
i worki sportowe, a wszyscy pozostali brelo-
ki, buttony, drobne upominki oraz napoje
i słodycze ufundowane przez Radę Dzielni-
cy XV Mistrzejowice i MOPS PAL Mistrzejo-
wice. Dodatkowo zespoły piłkarskie uczest-
niczące w cyklu turniejów pn. „Dzielnicowy
Mundial - 2022” otrzymały poczęstunek w
postaci pizzy.Należy nadmienić, że oprócz ko-
ordynatora, Leszka Tytko, do tegorocznej „Ak-
cji Lato 2022” bardzo aktywnie włączyli się
działacze Ogniska TKKF „Apollo” w osobach:
Doroty Radomskiej, Darka Dutkiewicza, Ka-
tarzyny Szwed, Teresy i Władysława Łopat-
ki, Zbigniewa Kiecia, Mikołaja Opacha, Ka-
roliny Widła, Andrzeja Wiśniewskiego, Je-
rzego Piątkowskiego, Piotra Rylskiego oraz
grupa wolontariuszy AWF.

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa
i Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice przez okres

wakacyjny w os. Piastów, na boisku wielo-
funkcyjnym przy SP 89, prowadzone były dla
dzieci i młodzieży, codziennie od ponie-
działku do piątku, zajęcia rekreacyjno-spor-
towe w grach zespołowych w godz. 18-21
(piłka nożna, siatkówka) oraz liczne konkur-
sy sportowo-rekreacyjne. Codziennie zajęcia
prowadzone były przez 2 instruktorów. Dzien-
nie korzystało z zajęć 15-25 dzieci. Ogółem
z wielu ciekawych form czynnego wypo-
czynku w okresie wakacyjnym skorzystało po-
nad 900 dzieci i młodzieży.

„Akcję Lato 2022” należy uznać za bar-
dzo udaną i jak zawsze cieszącą się dużym
powodzeniem, zarówno wśród najmłodszych
mieszkańców Mistrzejowic, jak i uznaniem ro-
dziców, którzy chętnie przyglądali się swoim
pociechom.

Leszek Tytko
Koordynator „Akcji

Lato na sportowo – 2022”



Klub Mirage zaprasza na bezpłatne pol-
sko-ukraińskie warsztaty artystyczne dla
kobiet oraz koncert finałowy, realizo-
wane w ramach programu Krakowski
Archipelag Kultury.

W ramach międzykulturowego projektu
adresowanego do kobiet z Polski i z Ukrai-
ny, zakończonych koncertem finałowym dla
mieszkańców Nowej Huty, odbędą się 2-dnio-
we warsztaty, których celem jest wymiana
wiedzy folklorystycznej i umiejętności arty-
stycznych. Polki poznają charakterystyczne

dla Ukrainy utwory muzyczne i rękodzieło, a
Ukrainki charakterystyczne dla okręgu kra-
kowskiego utwory muzyczne i plastyczne,
będące świadectwem dziedzictwa kulturo-
wego. Całość zwieńczą wspólne warsztaty
kulinarne oraz otwarty dla publiczności kon-
cert finałowy, będący uroczystym zakoń-
czeniem działań projektowych. Koncertowi to-
warzyszyć będzie po warsztatowa wystawa
prac rękodzieła.

W czasie warsztatów dzieciom uczest-
niczek zapewniamy „zabawy podwórkowe”

pod opiekę animatorów. Tak, aby mamy
mogły w pełni uczestniczyć w przygotowa-
nych dla nich zajęciach.

Tekst: Klub Mirage

Kiedy wybuchła wojna za naszą wschodnią
granicą, wszyscy byliśmy przerażeni, ale w
obliczu ogromu zła i nieszczęścia szybko
odnaleźliśmy się jako zorganizowany na-
ród z wielkim sercem i chęcią bezintere-
sownego pomagania. Szybko zrozumieliś-
my, jak bardzo to jest trudny czas dla ko-

biet, które przybyły do nowego miejsca.
I że trudno jest im się odnaleźć i choć na
chwilę uwolnić myśli od tragedii, jaka
dzieje się w Ukrainie. Także ich dzieciom,
którym wojna odebrała dzieciństwo.

To właśnie z myślą o nich, ich samopo-
czuciu, dziecięcych potrzebach stworzyliśmy

MIEJSCA SPOTKAŃ. Zapewniliśmy w nich
różnorodne zabawy i warsztaty, po to, aby
choć na chwilę mogły się oderwać od kosz-
maru. Dla kobiet była to przestrzeń, gdzie
mogły spotkać się i innymi uchodźczyniami,
wypić kawę, porozmawiać lub po prostu po-
milczeć.

Pracownicy naszego ośrodka oraz wo-
lontariusze – m.in. tłumacze języka ukraińskiego
pomagali również w załatwianiu wielu spraw
związanych z pobytem czy załatwianiem pro-
blematycznych spraw urzędowych. Dzięki wiel-
kiej hojności mieszkańców Mistrzejowic, w
czasie zbiórki prowadzonej przez klub, zgro-
madziliśmy ogromne ilości zabawek, materiałów
plastycznych, higienicznych, słodyczy , które
wykorzystaliśmy w trakcie spotkań. Trafiły one
także do potrzebujących rodzin goszczących
w Mistrzejowicach.

Jednak większość trafiła do ponad 200
dzieci z ukraińskiego Domu Dziecka z Char-
kowa. Mieszkańcy Mistrzejowic wykazali się
ogromnym sercem i wielkodusznością, za co
nieustannie i w każdej okoliczności dzięku-
jemy. Szczególną opieką objęliśmy dzieci z
Ukrainy. Staraliśmy się zorganizować im
wolny czas na beztroskiej zabawie. Wszel-
kie działania opiekuńcze, edukacyjne, ukie-
runkowane były na przyjemność i radość. W
nowym roku szkolnym proponujemy dzie-
ciakom bezpłatny udział w naszych stałych
zajęciach.

Tekst: Klub Mirage
Foto: Klub Mirage
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W Mirage dla rodzin z Ukrainy

Miejsca spotkań

Sąsiedzka wymiana
W programie warsztatów:

30.09.2022 (piątek) godz. 17 - „Sztuka
po krakowsku” – zdobienie chust tech-
niką modrodruku krakowskimi wzora-
mi oraz „Petrykivka” – ukraińskie ma-
larstwo dekoracyjne
7.10.2022 (piątek) godz. 17 - warsztaty
muzyczne prowadzone przez muzy-
ków Filharmonii Krakowskiej - nauka
pieśni ludowych krakowskich oraz tra-
dycyjnych pieśni ukraińskich
7.10.2022 (piątek) godz. 18.30 - otwar-
cie wystawy rękodzieła, Polsko-Ukra-
iński Koncert Finałowy oraz warszta-
ty kulinarne tradycyjnych dań pol-
skich i ukraińskich.
Na warsztaty obowiązują zapisy tel.
126457209, 504419,139. Ilość miejsc
ograniczona, wstęp wolny. Szcze-
gółowe informacje o projekcie w Klu-
bie Mirage i na profilu fejsbukowym
Klub Mirage Ośrodka Kultury Kraków-
Nowa Huta oraz stronie internetowej
www.krakownh.pl
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50 lat Przedszkola nr 131
„STOKROTKA”

Samorządowe Przedszkole Nr 131 „Sto-
krotka” na osiedlu Złotego Wieku 13
„zdmuchuje” w tym roku 50 świeczek na
swoim „urodzinowym torcie”. Z tej
okazji w czerwcu nasza placówka, uro-
czyście uczciła swój jubileusz na scenie
Klubu Kuźnia.

W tym wyjątkowym dniu dyrektor Aneta
Dziewońska serdecznie przywitała wszystkich
zebranych gości, którzy zaszczycili nas
swoją obecnością. Przybyli także dyrektorzy
placówek oświatowych Dzielnicy XV, a
także kierownik Klubu Kuźnia. Gorąco po-
witani zostali również byli pracownicy Sa-
morządowego Przedszkola, którzy tworzyli
historię placówki od 1 września 1972 roku.
Wtedy jeszcze na osiedlu Letnim. Ciepło
wspomniano także o tych pracownikach,
których już nie ma wśród nas.

Po powitaniu nastąpił czas na zabawę -
bo urodziny, bo przedszkole. Jak na 50 LAT
przystało, przedszkolaki zaprezentowały
TOP of the TOP zabaw: „My jesteśmy kras-
noludki”, „Jedzie pociąg z daleka”, nie mogło
zabraknąć ludowej nuty „Czerwone
jabłuszko”, po którym nastąpiły prezentacje
taneczne: nieco starszy aczkolwiek znany
wszystkim twist oraz nowoczesny modern do
hitu Jasona Derulo. Cała uroczystość roz-
poczęła się polonezem wykonanym przez ze-
rówkowiczów.

Na okoliczność 50 urodzin „Stokrotki“ wy-
konaliśmy prześliczne stokrotkowe świece
oraz bransoletkę lilou. Oczywiście ze sto-
krotką. Po uroczystej gali, w ogrodzie przed-

szkolnym odbył się festyn, na którym gości-
liśmy rodziców ze swoimi pociechami. Cze-
kało mnóstwo atrakcji: zabawy taneczne, za-
mek dmuchany, straż pożarna, zabawy spor-
towe, budka foto oraz wata cukrowa i popcorn
To były naprawdę udane urodziny, na których
nie zabrakło też tradycyjnego: „100 lat, 100
lat, niech żyje namF”.

I mimo, że z tych stu lat minęło już 50, to
„Stokrotka“ stara się nadążyć za szybko
przemijającym czasem. Rozwijamy w dzie-
ciach świadomość zdrowego i ekologiczne-
go stylu życia oraz miłości do literatury i sztu-
ki. Dla wszystkich pracowników każdy „kwia-
tuszek” jest ważny i wyjątkowy.

Mamy nadzieję, że kolejne lata do 55.
jubileuszu przedszkola miną nam twórczo,
niezwykle i radośnie. W „Stokrotce“ każdy
dzień jest przygodą, podróżą w nieznane,
o czym świadczy te 50 lat owocnego ist-
nienia.

W roku jubileuszowym pożegnaliśmy
Anetę Dziewońską, która była u nas dy-
rektorem przez 18 lat, dziękując jej za
współpracę. Jednocześnie nowy rok szkol-
ny rozpoczęliśmy od powitania nowej dy-
rektor - Iwony Duran. Wieloletniego nau-
czyciela z olbrzymim doświadczeniem i do-
robkiem zawodowym. Laureata licznych na-
gród: Kreatywnego Nauczyciela, Nauczyciela
z Pasją czy Nagrody Prezydenta Miasta Kra-
kowa.

Dyrektor Iwonce życzymy sukcesów i nie-
zwykle owocnej współpracy z pracownikami
„Stokrotki“, rodzicami, dziećmi oraz środo-
wiskiem lokalnym.

Opracowała:
Ewa Gieracka

Zdjęcia z arch. „Stokrotki”
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Od września w Szkole Podstawowej nr 85
w osiedlu Złotego Wieku rusza projekt
międzypokoleniowy „Wiek to tylko licz-
ba”. Projekt wygrał konkurs „Działajmy
razem” Urzędu Miasta Krakowa i otrzy-
mał dofinansowanie na jego realizację.

W projekcie weźmie udział grupa uczniów
z SP nr 85 oraz grupa seniorów związanych
z Fundacją Edukacji i Aktywności Seniorów
LokoMotywa. Projekt zakłada integrację se-
niorów z młodzieżą szkolną w ramach usta-
lonych spotkań, które odbędą się na terenie
szkoły.

Dzięki zaangażowaniu w projekt klas
VI-VIII, uczniowie będą mieli niespotykaną
okazję spędzić czas z osobami z pokolenia
ich dziadków. Integracja międzypokoleniowa,
poznawanie i uczenie się od siebie nawza-
jem to tylko niektóre z walorów projektu „Wiek
to tylko liczba”.

Każde z zaplanowanych spotkań w
swojej nazwie ma ukrytą liczbę, np. Naj-

trudniejszy pierwszy krok, Π(Pi)onki w
ruch, Pleść trzy po trzy, Wyostrz swój

szósty zmysł, Co dwie głowy to nie jedna,
Za siedmioma górami, za siedmioma la-
sami. Nazwy te nawiązują do tematyki
spotkań.

Fotorelacja już wkrótce! (W kolejnym
numerze gazetki dzielnicowej)

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa
edukacyjna realizowana przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki. Celem jest stwo-
rzenie nowoczesnej szkoły, w której za-
jęcia będą prowadzone w sposób cieka-
wy, angażujący uczniów oraz sprzyjający
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu
zainteresowań.

Takie, najnowocześniejsze laboratorium
językowe, powstało w czasie tegorocznych
wakacji w Szkole Podstawowej nr 85 na
osiedlu Złotego Wieku.

Najnowszej generacji sprzęt, wspoma-
gający nauczanie języków obcych, ma za za-
danie uatrakcyjnić lekcje, a praca ze słuchaw-
kami ma umożliwić uczniom większe sku-

pienie podczas rozmów w parach czy mniej-
szych grupach. Różnorodne opcje dialogo-
we: „każdy z każdym”, grupy, połączenia lo-
sowe, odsłuch, zagwarantują wysoką jakość
kształcenia i niezawodność.

Oprócz sprzętu do pracowni językowej
zostały zakupione dodatkowo nowe meble,
ławki i krzesła.

W przygotowanie całości zaangażowali
się również rodzice uczniów z SP 85, którzy
pomogli w remoncie sali – w prywatnym, wol-
nym czasie (ZA CO OGROMNE PODZIĘ-
KOWANIA!) wymalowali ściany i sufit.

- Od 1 września nauka języków obcych
w naszej szkole stanie się przyjemnością! –
zapewnia dyrektor SP nr 85. kp

Działajmy razem

W Szkole Podstawowej nr 85

Laboratorium językowe
to mądra inwestycja
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Od wielu lat, mieszkańcy naszej dzielni-
cy, mogli tylko pozazdrościć mieszkańcom
pozostałych dzielnic Krakowa nowych
obiektów sportowych, typu kryty basen
lub prawdziwa hala sportowa. Pomału i
nasze marzenia się ziszczają, a obok bu-
dowanej przy SP nr 144, w osiedlu Bo-
haterów Września 13, krytej pływalni z za-
pleczem sportowo-rekreacyjnym, po-
wstaje równolegle nowa hala sportowa w
osiedlu Piastów 34a, przy Szkole Pod-
stawowej nr 89.

Bolączką dyrektor tej szkoły, Grażyny Ja-
nawy, rodziców (w tym niżej podpisanego) i
samych dzieci, szczególnie z młodszych
klas, był brak dostępu do sali gimnastycznej.
Spowodowane to jest bardzo dużą liczbą
uczniów. Obecnie uczęszcza ich do tej
szkoły 650 osób, a nieduża sala gimna-

styczna wykorzystywana jest maksymalnie,
co i tak nie pozwala na skorzystanie z niej np.
uczniom z klas I-III.

W tej kwestii dyrektor Grażyna Janawa
powiedziała min.: F„Cieszę się, że na tere-
nie szkoły znalazło się na tyle miejsca, aby
wybudować nową halę sportową zacho-
wując dotychczasową salę gimnastyczną.
Dzięki temu, na czas budowy, uczniowie klas
starszych mogą realizować zajęcia wycho-
wania fizycznego w szkole. Niestety, na tak
dużą liczbę godzin w-fu, lekcje na sali kończą
się o godz. 16.55, mimo, iż wykorzystujemy
do tych zajęć również małą salę gimna-
styczną, która nie do końca spełnia swoje
funkcje. Klasy I-III nie mają w ogóle możli-
wości korzystania z sali. Dlatego zorganizo-
wane mają zajęcia ruchowe na basenach
oraz na korytarzu szkolnym”.

Stanęło więc na tym, że my rodzice
oraz mieszkańcy Dzielnicy XV Mistrzejowice,
wesprzemy dyrektorkę SP nr 89, po-
mysłodawczynią i inicjatorkę, w staraniach o
budowę hali sportowej z prawdziwego zda-
rzenia.

W maju 2018 roku, w trakcie wizyty w hu-
cie prezydenta miasta Krakowa, prof. Jacka
Majchrowskiego, wręczyłem mu petycję pod-
pisaną przez blisko 700 osób, w sprawie bu-
dowy hali sportowej przy SP nr 89 w Krako-
wie. Machina urzędnicza ruszyła. Odbyło się

kilka spotkań z wiceprezydentami miasta Kra-
kowa, odpowiedzialnymi za inwestycje szkol-
no-sportowo, z radnymi miasta Krakowa
oraz przedstawicielami Zarządu Infrastruktury
Sportowej UMK. Stronę społeczną w tych
spotkaniach reprezentowali min. dyrektorka
SP nr 89, Grażyna Janawa, prezes Zarządu
Wojewódzkiego TKKF, Leszek Tytko i niżej
podpisany. Od początku planowanej inwe-
stycji głównym wspierającym ten pomysł, a
właściwie „ojcem chrzestnym” tej hali spor-
towej był radny miasta Krakowa, Kazimierz
Chrzanowski.

Oddajmy w tym miejscu głos dyrektorce
SP nr 89: F„Kiedy tylko ukazała się infor-
macja o kolejnej reformie systemu oświaty
(zmiana 6-letniej szkoły podstawowej na 8-
letnią), wiedziałam, że trzeba podjąć temat
rozbudowy szkoły. Do naszego rejonu należy
m. in. osiedle Piastów, na którym powstają
wciąż nowe bloki. I na nim jedna szkoła pod-
stawowa. Miałam świadomość, że to nie jest
wystarczające rozwiązanie, gdyż brakuje
nam również sal dydaktycznych. Na prze-
strzeni tych lat odbyłam wiele spotkań i roz-
mów z prezydentem, z radnymi miasta, dy-
rektorem Zarządu Infrastruktury Sportowej,
rodzicami i wieloma innymi zaangażowany-
mi w życie szkoły osobami, aby wreszcie do-
szła do skutku budowa hali. Cieszę się, że na
40-lecie szkoły rozpoczęliśmy realizację no-
wej inwestycji przy szkole. Zakończenia
prac najbardziej nie mogą się doczekać
uczniowie. Zapewni im ona nowoczesne
miejsce, w którym będą mogli się uczyć i
uprawiać sport. W dzisiejszych czasach nie-
zbędne staje się inwestowanie w rozwój fi-
zyczny dzieci.”.

Sukces ma wielu ojców, ale największy-
mi zwycięzcami będą w tym konkretnym wy-
padku nasze dzieci i wnuki. Także miesz-
kańcy dzielnicy XV Mistrzejowice, ponie-
waż – po godzinach lekcyjnych – będzie rów-
nież istniała możliwość skorzystania z tej sali
przez nich samych, w ramach np. zajęć
TKKF.

Realizatorem budowy jest firma: Przed-
siębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘG-
PRZEM, Kraków, ul. Ciepłownicza 1.

Trzymamy kciuki za wykonawcę i cze-
kamy z niecierpliwością na oddanie tej hali
sportowej do użytku. Planowany termin to po-
czątek sierpnia 2024 roku.

Krzysztof Bąk
Członek Zarządu RD XV Mistrzejowice
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Ostatni dzień sierpnia był w Klubie Kuźnia
dobrą formą aktywnego pożegnania z wa-
kacjami, a zarazem rozpoczęcia sezonu kul-
turalnego 2022-2023. Piknik rodzinny

pn. Zielone Mistrzejowice zorganizował
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Nor-
wida przy finansowym wsparciu Zarządu i
Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Zaprosiliśmy mieszkańców Mistrzejowic
do wspólnego piknikowania i zabawy, na zie-
lony warsztat ogrodniczy, zorganizowany
przez Ogrody Nowej Huty oraz warsztaty re-
cyklingowe i pilates na trawie. Jak zwykle
dużą popularnością cieszyły się bańki myd-
lane i wspólne zabawy sportowe, a że pogoda
była piękna, więc wszystkie zaplanowane wy-
darzenia odbyły się na terenach zielonych
przed Kuźnią.

Podczas pikniku można było się zapo-
znać z ofertą Kuźni na przyszły sezon. War-
to pamiętać, że jeżeli ktoś chce rozwijać się
artystycznie, zapraszamy do Klubu Kuźnia na
warsztaty plastyczne, teatralne i taneczne,
muzyczne, naukę gry na instrumentach.
Jeżeli chce zadbać o ciało i ducha to czekają
na niego zajęcia pilates, tai chi, joga czy sztu-
ki walki.

Więcej informacji na FB Klubu Kuźnia i
stronie www.kuznia.edu.pl.

Piknik rodzinny przed Klubem Kuźnia

Zielone
Mistrzejowice
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KRZYŻÓWKA DZIELNICOWA NR 2/2022

POZIOMO: PIONOWO:
A1 poeta, ma swój pomnik w osiedlu Złotego wieku 1A ona i on w jednej szkole
A13 tak miało nazywać się osiedle Bohaterów Września 1L w latach 80. piwny np. Rewiński, Smoleń, Piasecki

ulubione drzewo koali 3A sacharydy, proste i złożone
D11 tą metodą też można zmniejszyć brzuch 3G był gościem na najsłynniejszym polskim weselu Lucjana Rydla
E1 pretensje, złośliwe uwagi, narzekanie 5A postać z włoskiej commedii dell’arte
F11 czapka cudzoziemskiego legionisty 5I pozostaje po ściętym zbożu
G1 fragment morza, oceanu lub jeziora 7A czasami jest trudniejsza niż pytanie
G14 końcówki do węży hydraulicznych 8J francuski myśliwiec lub klub osiedlowy z naszej dzielnicy
H6 hymn Unii Europejskiej 9A niewesoła przełęcz w Tatrach Zachodnich, Słowacja
I1 niewola turecka lub tatarska 10L kto sieje wiatr, ten podobno ją zbiera
J15 w piosence, poszedł za Karolinką do Gogolina 11D niektórzy wierzą, że jest cudowny na wszystko
K2 mogą być na liście przebojów 12B rozpuszczalnik do odtłuszczania
L5 bez niego ciężko jest obniżyć tarcie 12L każdy z nich marzy o złotej rybce
L12 program teatrów, kin, filharmonii 14A na tym festiwalu Polska jeszcze nie wygrała, w kategorii seniorów
M1 jaki jest, każdy widzi, mawiał Benedykt Chmielowski 15J twórca, pomysłodawca, inicjator
M8 płyty lub bloczki betonowe z otworami 16A najsłynniejsza była kościuszkowska
N3 może być reklamowy lub wyborczy 17J okrąglak, panorama
N12 silne i duże psy 18A 14 października ma swoje święto
O7 nosi się ją za kimś ważnym 20A egocentryzm jest przeciwieństwem tego uczucia
P1 taniec lub typ wieczka 20I niektórzy trzymają tam swoje oszczędności
P14 do śniadania dla Anglika

HASŁO: ( A1, A7, A19, C6, E11, D18, E7, G15, J15, L7, O9, H14, P3 ), ( G3, F14, N15, P17, L6, N18, A13, N20, P4, H18, L13, M3)

Autor: Krzysztof Bąk


