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Szanowni Państwo,
Mamy to! Za nami kolejna, ósma już edycja

Budżetu obywatelskiego Krakowa. Tym razem
przedstawiliśmy pod głosowanie 29 projektów,
zmieniających naszą dzielnicę. Nasza przestrzeń,
w której funkcjonujemy od lat i która na naszych
oczach od lat zmienia się. Także dzięki realizowanym
rok po roku projektom pozytywnie zweryfikowanym
w Budżecie obywatelskim.

Wiemy już, że sześć z naszych projektów, dzięki
Państwa głosom, doczeka się realizacji. To projekty głównie dotyczące
zarówno zieleni w Mistrzejowicach, ale wśród pozytywnie przegłosowanych
jest także projekt dotyczący rozbudowy kompleksu sportowego zlokalizowanego
przy Szkole Podstawowej nr 130 na osiedlu Oświecenia. Tak czy owak, dzięki
budżetowi obywatelskiemu nasza dzielnica zyskała ponad 1,3 mln złotych
w nowych inwestycjach, o których piszemy w tym numerze gazetki.

W nim także prezentujemy cały szereg remontów, które w Mistrzejowicach
już się dokonały lub są w trakcie realizacji.

Zakończono już lub kontynuowane są remonty sięgaczy wraz z tak istotnymi
dla mieszkańców miejscami postojowymi w osiedlu Piastów. Trwa remont miejsc
postojowych na osiedlu Złotego Wieku. Aż przyjemnie popatrzeć na niektóre
ulice jak np. Korony Polskiej, które po całkowitym remoncie nabrały zupełnie
nowego blasku, a ulica Budziszyńska jest obecnie remontowana.

Oczywiście, jak co roku nie zapominamy o naszych najmłodszych
mieszkańcach i miejscach zabaw dla nich. Osiedle Piastów 3, osiedle
Bohaterów Września - w tych miejscach maluchy mogą już korzystać z nowych
urządzeń do bezpiecznych zabaw. Ogródki jordanowskie zostały zmodernizowane.

Na koniec prośba. Dbajmy o siebie i swoich bliskich. Szczepmy się
i doszczepiajmy, bo pandemia koronawirusa kolejny raz pokazuje swoją moc.
Niestety...

Marek Hohenauer,
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice
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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.



Za nami głosowanie nad projektami prze-
znaczonymi do realizacji w ósmej edycji
budżetu obywatelskiego Krakowa. Do
realizacji trafi łącznie 180 projektów – 13
ogólnomiejskich i 167 dzielnicowych.

W głosowaniu oddano 51 229 ważnych
głosów. O 6429 głosów więcej niż przed rokiem.
W głosowaniu elektronicznym oddano 36 683
głosów. To o 6 333 głosy więcej niż w roku
ubiegłym.

Najważniejsza wiadomość – Mistrzejowice
zrealizują projekty w ramach budżetu obywa-
telskiego 2021 na dokładnie 1 338 062,69 zł!
Tyle tym razem zyska dzielnica. Z 29 mistrze-
jowickich projektów poddanych pod głowoanie
wybrano 6 do realizacji.

– To kolejny raz, gdy dzięki zgłoszonym i
przegłosowanym projektom Mistrzejowice zys-
kają zarówno w kontekście finansowym, po-

prawy przestrzeni publicznej, jak i sportowym.
Wszystkim mieszkańcom naszej dzielnicy,
którym bliskie są jej losy i w związku z tym
głosowali w kolejnej edycji budżetu obywatel-
skiego Krakowa, chciałbym serdecznie po-
dziękować – mówi Marek Hohenauer, prze-
wodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV
Mistrzejowice.

W tym roku do dyspozycji mieszkańców
przeznaczono aż 35 milionów złotych. Z tego
7 milionów złotych na projekty ogólnomiejskie,
natomiast aż 28 mln zł na wnioski dzielnico-
we.

Pod głosowanie zostało poddanych łącznie
596 zadań, w tym 99 ogólnomiejskich i 497 dziel-
nicowych. Blisko 70 proc. krakowian wybrało
głosowanie elektroniczne. W ten sposób naj-
chętniej oddawały głos osoby w przedziale wie-
kowym od 26 do 45 lat. Także ta grupa była naj-

bardziej aktywna, gdyż oddała ponad połowę
wszystkich głosów.

Jako ciekawostkę warto podać, że frek-
wencja głosujących w grupie do 15 lat, wyniosła
ponad 10 procent. To dobry znak na przyszłość
– wzrastająca świadomość młodych ludzi,
żeby dbać o swoje miasto i otoczenie.

– Cieszy nas coraz większe zaintereso-
wanie mieszkańców projektami ekologicznymi.
Ta tendencja zmieniła się na przestrzeni lat. W
pierwszych edycjach budżetu obywatelskiego
chętniej były wybierane projekty infrastrukturalne
– zaznaczył wiceprezydent Andrzej Kulig pod-
czas konferencji podsumowującej tegoroczne
rozstrzygnięcia budżetu obywatelskiego Kra-
kowa.

Najbardziej aktywną w głosowaniu była
dzielnica Dębniki, następnie Podgórze i Nowa
Huta. Natomiast najwięcej projektów poddano
pod głosowanie w Podgórzu, Nowej Hucie,
Prądniku Białym i w dzielnicy Wzgórza
Krzesławickie.

Najchętniej wybierane były wnioski do-
tyczące zieleni i ochrony środowiska – 39%, kul-
tury – 17% oraz sportu i infrastruktury sporto-
wej – 14%.

Krakowianie od wielu lat stawiają na pro-
jekty zielone, infrastrukturalne i kulturalne. To już
stały trend w budżecie obywatelskim.

BUDŻET OBYWATELSKI

3Nr 3 (23) listopad 2021 r. Piętnastka

Budżet obywatelski Krakowa 2021

Ponad milion złotych
dla Mistrzejowic

1. Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów –
koszt realizacji 535 225,08

Niebanalna zieleń połączona z betonem, drewnem i metalem w zróżni-
cowanych formach geometrycznych. Pergola, kawałki materiałów usta-
wione w żagle trójkątne, ławki huśtawkowe, hamaki, stojaki rowero-
we, tabliczki edukacyjno-informacyjne. Całość projektu ma inspiro-
wać, cieszyć i relaksować. Mocno postępująca zabudowa osiedlowa
potrzebuje przeciwwagi i mini miejsc dających możliwość odpoczynku
i relaksu.

2. Piłkarski kompleks na osiedlu Oświecenia – koszt realizacji
530 000 zł

Budowa dwóch dodatkowych małych boisk ze sztuczną trawą uzu-
pełni duże boisko utworzone w ramach BO 2019. Dzięki temu stwo-
rzymy na osiedlu Oświecenia przy ZSP nr 5 kompleks piłkarski, z któ-
rego będą mogli korzystać amatorzy piłki nożnej od przedszkolaka
aż po osoby dorosłe. Pilnej modernizacji wymaga ogrodzenie bois-
ka, oświetlenie oraz chodnik prowadzący od głównego wejścia do
szkoły do boiska głównego. W ramach zadania zakupiony zostanie
także sprzęt sportowy (bramki, piłki, pachołki, reboundery, drabinki,
sprzęt do treningu motorycznego oraz drobne akcesoria sportowe).
Powstanie nowych boisk poszerzy ofertę sportową dla mieszkańców
osiedla Oświecenia oraz osiedli okolicznych.

3. Zielone Mistrzejowice – Zasadź swoje drzewko! 6.0 – koszt rea-
lizacji 120 000 zł

Projekt zakłada posadzenie 100 drzew na terenie dzielnicy, według
wskazań Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice. Mieszkańcy mogą kierować
do rady dzielnicy wnioski i sugestie dotyczące nowych nasadzeń drzew,
które następnie zostaną przekazane do Zarządu Zieleni Miejskiej do
końca marca 2022 r., aby przeprowadzić szczegółową analizę
możliwości wykonania nasadzeń w proponowanych lokalizacjach. To
mistrzejowiczanie wiedzą najlepiej, gdzie warto sadzić drzewa.

4. Bezpieczniej w Mistrzejowicach – spokojne osiedla! – koszt
realizacji 120 000 zł

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa w naszej dzielnicy przez
zwiększenie liczby patroli policji w godzinach wieczornych oraz do-
posażenie straży pożarnej w potrzebny sprzęt według wskazań Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7, ul Rozrywki 26. Patrole policji
powinny odbywać się zwłaszcza w godzinach wieczornych podczas
wzmożonej aktywności osób stanowiących zagrożenie dla miesz-
kańców dzielnicy. Dodatkowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy będzie sta-
nowił wzmocnienie potencjału jednostki ratującej ludzkie życie.

5. Domki dla najmniejszych mieszkańców Mistrzejowic –
koszt realizacji 21 000 zł

Projekt zakłada wykonanie tzw. ekostrefy dla jeży polegających na
wykonaniu strefy, w której jeże oraz inne drobne zwierzęta będą
mogły spokojnie przezimować. Strefa taka zostanie oznaczona spe-
cjalną tabliczką informującą o występowaniu jeży na danym ob-
szarze (strefa jeży). Miejsce takiej ekostrefy zostanie wyznaczo-
ne przez wykwalifikowanego przyrodnika, który wskaże najwięk-
sze skupiska jeży.

6. Zdrowy kręgosłup – bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2022
– koszt realizacji 5500 zł

Projekt "Zdrowy kręgosłup" dotyczy grupowych zajęć sportowo-
rekreacyjny dla osób dorosłych, kobiet i mężczyzn, mieszkańców
dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wzmac-
niających i rozciągających mięśnie kręgosłupa z wykorzystaniem
popularnych przyrządów gimnastycznych i rehabilitacyjnych tj. piłki,
hantle, rolki, gumy itp. Zajęcia będą prowadzone przez wykwali-
fikowanego instruktora gimnastyki ogólnorozwojowej z doświad-
czeniem w pracy z wadami postawy oraz schorzeniami kręgosłupa
charakterystycznymi dla osób dorosłych, prowadzących na co dzień
siedzący tryb życia.

Mistrzejowickie projekty przegłosowane do realizacji



INWESTYCJE

4 Piętnastka Nr 3 (23) listopad 2021 r.

Ulica Budziszyńska w remoncie

Wyremontowana ulica Zjazdu Gnieźnieńskiego

Tej jesieni w Mistrzejowicach

Remonty dróg, chodników
i ogródków jordanowskich
Jak co roku i tym razem w wielu miejscach Mistrzejowic nie zabrakło ekip zajmujących się remontami całych ulic, dróg i chod-
ników. Modernizowane były także ogródki jordanowskie w szybko rozwijającej się demograficznie dzielnicy. Osiedle Piastów
3, osiedle Bohaterów Września - w tych miejscach maluchy mogą już korzystać z nowych urządzeń do bezpiecznych zabaw. Za-
kończono już lub kontynuowane są remonty sięgaczy wraz z tak istotnymi dla mieszkańców miejscami postojowymi w osiedlu
Piastów. Trwa remont miejsc postojowych na osiedlu Złotego Wieku.
Aż przyjemnie popatrzeć na ulice Zjazdu Gnieźnieńskiego czy Korony Polskiej, które po całkowitym remoncie nabrały zupełnie
nowego blasku, a ulica Budziszyńska jest obecnie remontowana.
Poniżej seria zdjęć dokumentujących postęp prac na mistrzejowickich ulicach i te prace, które już zostały zakończone.



INWESTYCJE

5Nr 3 (23) listopad 2021 r. Piętnastka

Kontynuacja remontu sięgaczy wraz z miejscami postojowymi przed blokami przy ul. Jadźwingów na osiedlu Piastów

Trwa remont miejsc postojowych wzdłuż bloków nr 29 i 35
na osiedlu Złotego Wieku

Odnowiony ogródek jordanowski na osiedlu Piastów 3
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Remont ulicy Korony Polskiej
w ramach programu „Nowa Huta dziś”

Zakończono modernizację sięgaczy wraz z miejscami postojowy-
mi na osiedlu Piastów nr 24, 26, 28. Inwestycja wymagała budo-

wy zbiornika retencyjnego na wody opadowe.

Zmodernizowany ogródek jordanowski na osiedlu Bohaterów Września
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Niestety, 18 września, w sobotę, pogoda
nie pozwoliła na to, by zawody w koszykówce
ulicznej „3x3 Nowa Huta Gortat Cup” mogły
odbyć się na boisku przy ulicy Wawelskiej.
Wydarzenie udało się przenieść do hali
Szkoły Podstawowej nr.103 (os. Oświecenia
30). W turnieju zmierzyło się 16 drużyn. Wy-
grała ekipa „ILE MOŻNA”, pokonując w finale
po kapitalnym meczu drużynę „PIEKŁO
JEST PUSTE”. Trzecie miejsce wywalczyła
fantastyczna młodzież z „CYGAŃSKICH
CHMUR”.

Pomimo słabej pogody, stan skteparku na
Plantach Mistrzejowickich pozwolił na prze-
prowadzenie zawodów BMX, które przy-
ciągnęły kilkudziesięciu uczestników. Zmie-
rzyli się oni w trzech kategoriach - „junior”,
amator” oraz „PRO”.

Wyniki (BMX):

Kat. Junior U12
1. Kacper Warzecha
2. Jakub Nieścioruk
3. Jakub Stadnicki

Kat. AM
1. Michał Frączek
2. Olek Tarkowski
3. Bartlomiej Sokołó

Kat. PRO
1. Patryk Lipien
2. Kacper Lekki
3. Kuba Kundzierewicz

Best trick
Kacper Lekki
Patryk Lipień

W niedzielę, 19 września, w skateparku
został rozegrany Przystanek Deskorolko-
wego Pucharu Polski, pod Patronatem Polish
Skate Federation i Polskiego Związku Spor-
tów Wrotkarskich. Zawody te były równo-
cześnie oficjalnymi Mistrzostwami Małopol-
ski w kategorii „Street”.

Zawody odbyły się w kategoriach „Junior”,
„Girls”, „Open”. Był to ostatni przystanek te-
gorocznego pucharu, więc zawodnicy i za-
wodniczki do końca walczyli o jak najwyższe
miejsca.

Wyniki (jazda na deskorolce):

Girls:
1. Wanessa Curyło
2. Weronika Choromańska
3. Nelly Zarzycka

Junior:
1. Kacper Mania
2. Gustaw Kozina
3. Dawid Pełka

Open:
1. Andrzej Palenica
2. Jean Semaan
3. Maciej Stępień

W Mistrzejowicach

Piknik sportów miejskich
W drugiej połowie września w hali Szkoły Podstawowej nr 130 i skateparku na Plantach Mistrzejowickich królowały koszykówka,
BMX-y i deskorolka.
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Bazę do prowadzenia akcji stanowiły
boiska wielofunkcyjne SP 89 na os. Piastów,
SP 130 na os. Oświecenia, SP 144 na os. Bo-
haterów Września, SP 85 os. Złotego Wieku,
Dom Kultury im. Bursy i 126 na os. Ty-
siąclecia. Także sala gimnastyczna szkoły nr
89 i nr 85 oraz stoły betonowe w osiedlach
Piastów i Bohaterów Września.

Ze względu na zachowanie szczególnych
środków ostrożności i wytycznych GIS, MEN,
MZ zajęcia odbywały się w małych grupach
przy odpowiednich odległościach.

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa,
Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, przez
okres wakacyjny, w os. Piastów na boisku
wielofunkcyjnym przy SP 89 przeprowadzo-
ne były dla dzieci i młodzieży, codziennie –
od poniedziałku do piątku, zajęcia rekrea-
cyjno-sportowe w grach zespołowych (piłka
nożna, siatkówka, piłka ręczna) oraz liczne
konkursy sportowo-rekreacyjne. Zajęcia pro-
wadzone były przez 2 instruktorów i 2 wo-
lontariuszy. Dziennie korzystało z zajęć 15-
25 dzieci. Ogółem z wielu ciekawych form

czynnego wypoczynku w okresie wakacyjnym
skorzystało ponad 1100 dzieci i młodzieży.

Dzieci mieszkańców dzielnicy brały udział
w wieloboju sprawnościowym w 10 konku-

rencjach m.in. ringo, serso, zbieranie piłeczek
na czas, hulajnoga, skacząca piłka, kostki Ru-
bika, tunel, rzuty do celu, mini koszykówka,
drabina oraz w torze przeszkód na hulajno-
dze. Działania rozpoczęto w pierwszych
dniach lipca na boiskach wielofunkcyjnych
szkół 130 i 144.

W wieloboju sprawnościowym w SP
130 uczestniczyło 91 dzieci. Wśród naj-
sprawniejszych wyróżniły się: Martyna Zym,
Leon Przybyłowicz, Maja Obakiewicz, Bru-
no Cichoń, Emilia Krasnik, Sebastian Cza-
ja, Natalia Machalska, Bartosz Skóra, Zofia
Góra, Igor Banaś, Sara Zątek, Dawid Ka-
miński, Kamil Wawro, Pola Musiał, Oliwier
Miler, Lena Cempura, Michał Nowosad, Mi-
lena Grochowska, Sebastian Hojny, Hania

Tochowicz, Borys Kyc, Lena Cempura,
Adam Łuczkowski, Tomek Stochliński, Róża
Maszula, Aleksander Stępień, Daria San-
decka, Piotr Gierlach, Amelia Gos, Julia Ro-
dzińska, Jakub Madlewski,Hania Waś-
kowska, Zuzanna Jaworska, Karol Sos-
nowski, Ewelina Buzowska, Daniel Chaj-
decki, Gabriela Koźbiał, Kamil Ślęzak, Emi-
lia Krajnik, Zuzanna Biel.

Na boisku wielofunkcyjnym SP 144
wzięło udział 28 uczestników. Najbardziej
sprawnymi okazali się: Emilia Hołda, Bartosz
Krysa, Urszula Fidlewicz, Piotr Suder, Maja
Sołtysiak, Filip Cudek, Patrycja Janduła, Ja-
kub Bucała, Joanna Sobota, Michał
Wołowiec, Micayla Bertodi, Santiego Berto-
di, Alicja Suder, Dariusz Zarobski, Katarzy-
na Maciejas, Jan Pawłowski, Magdalena
Kaczmarska, Kamil Maciejas.

W SP 85 w wieloboju sprawnościowym
uczestniczyło 39 dzieci. Wśród najspraw-

niejszych wyróżniły się: Jagoda Siekieła, Mi-
chał Dudziak, Blanka Kubala, Dominik Cygal,
Kornelia Mitoń, Jakub Skrzeczek, Aleksandra
Mars, Adam Drożdż, Kornelia Guśtak, Oskar
Czopek, Amelia Jarońska, Roksana Brel,
Maria Matysiak, Dominik Walaszczyk, Eliza
Stanok, Mikołaj Batko, Aleksandra Sękot,
Dima Siemyniak, Wiktoria Kowalewska, Ka-
rol Witek, Aleksandra Jękot, Matfi Markov, An-
toni Matysiak, Kacper Kowalewski.

Natomiast tego samego dnia, w SP 126,
wśród 17 dzieci, najzręczniejszymi okazali się:
Emilia Pisarczyk,Adam Bomba,Anastazja Du-
niec,Aleksander Łukianowicz, Dorota Bryk, Ka-
mil Wiciejowski, Mateusz Zieliński,

W SP 130 wśród dzieci, które pokonały
wielobój najsprawniej, spośród 43 uczestników

W Mistrzejowicach

Akcja Lato Na Sportowo – 2021
Tegoroczna Akcja Lato na sportowo – 2021 prowadzona na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice przebiegała w oparciu o usta-
lony i zatwierdzony plan i preliminarz wydatków. Strona internetowa Dzielnicy i szkół podstawowych nr: 85, 77, 144, 89, 126
i 130, plakaty i zaproszenia informowały o terminach prowadzonej akcji. W większości zaplanowane imprezy adresowane były
do dzieci i młodzieży mieszkańców Dzielnicy XV pozostających w miejscu zamieszkania w okresie wakacji. Nie zapomniano rów-
nież o dorosłych i całych rodzinach.
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znalazły się: Milena Czerkas, Adam Łuczkow-
ski, Klaudia Turczyńska, Borys Kyc, Lena Cem-
pura, Jakub Madlewski, Agnieszka Stój, Bru-
no Cichoń, Lena Policht, Szymon Wójcik,
Martyna Zym, Karol Mogilski.

Na boisku wielofunkcyjnym SP 144 naj-
bardziej sprawne dzieci to: Nikola Stępień, Mi-
chał Krzywda, Micaela Bertoli, Santiego Berto-
li, Zuzanna Bochenek,KacperKopeć,AlicjaOlsza
,Krzysztof Pączek, Izabela Piechuta, Patryk
Małysz Bartosz Krysa, Emilia Michalik, Stanisław
Kulawik, Julia Zawadzka, Bartosz Czarnek.

W dniu 13.07.2021 na boisku wielofunk-
cyjnym SP 126 najbardziej sprawne dzieci to:
Anastazja Paradysz, Patryk Chmura, Dorota
Bryg, Grzegorz Kisiel, Maja Wójtowicz, Mate-
usz Chmura, Gabriel Paradysz, Iga Walczuk,
Emilia Regulska - Kulpińska, Emilia Wojtko-
wicz.

W dniu 13.07.2021 w SP 85 w wieloboju
sprawnościowym uczestniczyło 44 dzieci.
Wśród najsprawniejszych wyróżniły się: Ma-
rika Karbowy, Piotr Kwapisz, Roksana Biel,
Oskar Czopek, Aleksandra Mars, Mateusz
Wszołek, Adam Drożdż, Maja Marszalik, An-
tek Śmigla, Eliza Stauch, Kacper Strojniak, Jo-
anna Burkowicz, Karol Witek, Anna Czachor,
Kamil Pieniążek, Aleksandra Andruchowiczk,
Hanna Czachor, Mikołaj Batko, Daria Wszołek.

W dniu 22.07.2021 w SP 89 w ramachAk-
cji Lato przeprowadzono „Osiedlowe EURO–
2021 o Puchar Przewodniczącego Rady Dziel-
nicy. W kategorii dzieci młodszych zwyciężył
zespół Trzy Minuty przed MKS Mistrzejowice

i Błękitni „Piast”. Zwycięski zespół grał w
składzie: Kuba Teichman, Mikołaj Skop, Olek
Najda, Jasiu Połetek, Patryk Tresz, Konrad Po-
cięgiel i Kamil Gołębiowski.

W sierpniu 2021, wspólnie z klubem „MI-
RAGE”, na boisku SP 89 zorganizowano 4
edycje sportowe dla dzieci w dniach:

04.08.2021 – Turnus I. W wieloboju wzięło
udział 19 dzieci. Wśród najsprawniejszych
dzieci znalazły się: Julia Zawalska, Mateusz
Chmura, Zuzia Stawiarska, Filip Joniec, Mile-
na Chamerlińska oraz Patryk Chmura.

11.08.2021 – Turnus II. Udział w wielobo-
ju wzięło 18 dzieci. Najbardziej sprawne dzie-
ci to: Aya Elsemelechy, Janek Turecki, Emilia
Fila, Franek Sowa, Jerzy Miśkiewicz i Bartek
Michalski.

18.08.2021 – Turnus III. W wieloboju
wzięło udział 12 uczestników. Do najspraw-

niejszych dzieci w tym turnusie należały wś-
ród dziewczynek: Natalia Wojnicka, Maja Za-
lech i Liliana Ptasznik, a wśród chłopców: Ma-
teusz Chmura i Filip Joniec.

25.08.2021 – Turnus IV. W tym dniu
udział wzięło 11 dzieci. Najsprawniej wielobój
pokonały dziewczynki: Anna Ćwik, Emilia
Fila, Lena Pycia i Pola Miśkiewicz, a wśród
chłopców: Jerzy Miśkiewicz, Kuba Mazur i Ma-
teusz Majcherkiewicz.

Tradycyjnie już na pożegnanie lata w
miesiącu wrześniu przewidujemy turniej teni-
sa stołowego na betonowych stołach w os.
Piastów.

W dniu 14.08.2021 w SP 89 zorganizo-
wano kolejny turniej piłkarski pn. „Osiedlowe
EURO – 2021 dla grupy młodzieżowej o Pu-
char Przewodniczącego Rady Dzielnicy XV.
Wzięło udział 7 zespołów: Deeks United,
Cartel de la Columbia, MKS Mistrzejowice II,
Cracow Elite, Partyzant NH, Błękitni „Piast” i

Bagry. Zwyciężył zespół Deeks United przed
MKS Mistrzejowice II i Bagry.

Zwycięzcy grali w składzie: Szymon Boń-
czyk, Grzegorz Szafraniec, Mateusz Uroda,
Patryk Bąk, Szymon i Piotr Powałka, Szymon
Chmiel, Jakub Dyc, Kuba Węgrzyn i Patryk Ci-
chy.Królem strzelców turnieju został Alan Mar-
szałek. Wszystkie zespoły otrzymały poczęs-
tunek: pizzę, napoje, a 3 najlepsze zespoły na-
grody rzeczowe oraz okolicznościowe statu-
etki i koszulki.

Dzieci i młodzież – najlepsi uczestnicy te-
gorocznej akcji otrzymali dyplomy, nagrody rze-
czowe oraz koszulki. Wszyscy pozostali breloki,
buttony, drobne upominki oraz napoje i słody-
cze ufundowane przez Radę Dzielnicy XV Mist-
rzejowice. W sierpniu, na boisku wielofunk-
cyjnym przy SP 89, rozegrano kolejną edycję
turnieju siatkarskiego „Dzielnicowy Volleyball –

2021”. W turnieju wystąpiło 9 zespołów: Siat-
karze z Majami I, Siatkarze z Majami II, 4 Fun,
Wataha Yorków, Tuje Kraków, Głodne Wilki,
Panda Team, Proszowice Team, które rozeg-
rały łącznie 23 spotkania. W każdym zespole
występowały przynajmniej po 2 kobiety.

W finale najlepsze okazały się zespoły:
I miejsce – Perfect Team BVK
II m-ce – Tuje Kraków
III m-ce – Siatkarze z Majami I
IV m-ce – Siatkarze z Majami II
Zespoły z rąk Leszka Tytko otrzymały pu-

chary, medale, okolicznościowe koszulki oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę
Dzielnicy XV Mistrzejowice i sponsorów.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju
otrzymali napoje i poczęstunek.

Sędziami turnieju byli: Lech Gajda, Leszek
Ciuła, Tadeusz Kowalczyk i Stanisław Ob-
szański. Nad stroną medialną czuwał Kurier
Małopolskiego TKKF.

Oprócz koordynatora całości, Leszka Tyt-
ko, do tegorocznej „Akcji Lato 2021” bardzo ak-
tywnie włączyli się działacze Ogniska TKKF:
Dorota Radomska, Darek Dutkiewicz, Kata-
rzyna Szwed, Teresa i Władysław Łopatkowie,
Zbigniew Kie

, Mikołaj Opach, Karolina Widła, Andrzej
Wiśniewski, Jerzy Piątkowski oraz wolonta-
riusze z AWF.

Koordynator Akcji Lato 2021
Leszek Tytko

Zdjęcia z archiwum ZW TKKF
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przystanek Mistrzejowice

Muzyka różna, ale dobra
PRZYSTANEK MISTRZEJOWICE to prze-
gląd muzyczny od poezji śpiewanej po
heavy metal. Realizowany jest już od roku
2012 z inicjatywy Rady Dzielnicy XV Mist-
rzejowice przez Młodzieżowy Dom Kul-
tury im. Andrzeja Bursy. Nadrzędny cel
tego przedsięwzięcia to twórcze kon-
frontacje muzycznych zespołów stojących
u progu swojej kariery.

W imprezie prezentować się mogą ze-
społy, których członkowie ukończyli 16 lat i
uprawiają dowolne style, kierunki, nurty z
wyłączeniem muzyki klasycznej i folkloru.

Pierwsze edycje PRZYSTANKU odby-
wały się w scenerii Parku Tysiąclecia. Po
tym jak w trybie awaryjnym (z powodu po-
gody), impreza została przeniesiona do
sali Teatru SCENA „i”, do dziś realizowana
jest w formie „wewnętrznej”. Patronat nad
imprezą od lat obejmuje Krakowska Scena
Muzyczna.

W tegorocznej edycji, która odbyła się 16
października w Młodzieżowym Domie Kultury
im. A. Bursy na os. Tysiąclecia 15, zagra-
li: Inverie, Black Job, Yantra, Livin Fire,
Jake Starsky, Kinless. Podsumowaniem
niech będą słowa protokołu Loży Expertów:

„Wystąpiło sześć zespołów wyko-
nujących muzykę różną, ale w zdecydowa-
nej większości dobrą. Loża Expertów, po
krótkich i niespotykanie zgodnych nara-
dach postanowiła przyznać DRUGĄ NA-
GRODĘ zespołowi BLACK JOB oraz
PIERWSZĄ NAGRODĘ zespołowi YAN-
TRA!”

W Loży ekspertów zasiadali: Piotr Kra-
kowski, Tomasz Bysiewicz i Leszek Gnoiń-
ski.

Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom i organizatorowi
tego przedsięwzięcia - MDK im. Andrzeja
Bursy. Do zobaczenia za rok.

Zdjęcia: Aleksander Kowalczyk
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Po likwidacji części
surowcowej w ArcellorMitall
oddział Kraków – część 2
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.

Witam !
Wiemy, że hutnictwo jest branżą sku-

piającą wiele dziedzin gospodarki, zatrud-
niającą bezpośrednio i pośrednio wieku pra-
cowników. Polska posiada zasoby węgla
koksującego i importuje dużo starych sa-
mochodów. Dzięki czemu mamy szybki obrót
złomem. I mogłaby sprzedawać te surowce
w postaci wyrobów rynkowych. Hutnictwo to
branża państwowotwórcza. Jeśli ktoś odda-
je taką branżę w obce ręce to oznacza, że nie
jest zainteresowany tym państwem i nie in-
teresuje go skuteczne rządzenie. Twierdzę,
że ci którzy sprzedali hutnictwo w obce ręce
nie byli zainteresowani Polską jako suwe-
rennym państwem. W swoim artykule stawia
Pan pytanie „ Czy u nas jest podobnie” ? I od-
powiada Pan twierdząco. I tu jest różnica mię-
dzy nami. Ja na to pytanie mam odpowiedź
zdecydowanie przeczącą. Najpierw trzeba za-
dać pytanie: Czy Polska ma istnieć jako pań-
stwo ? W przypadku Polski to pytanie wca-
le nie jest szokujące, bo kiedyś już nie istniała.
I dopiero po pozytywnej odpowiedzi można
się zastanawiać jakie dziedziny gospodarki
są państwu potrzebne. W Nowej Hucie nie
chodzi o inwestowanie od zera tylko o wy-
korzystanie tego potencjału który już jest.
Drażnią mnie wszelkiego rodzaju „ głosy w
dyskusji”. Walka o rynki zbytu jest bez-
względna, bezlitosna i ma więcej wspólnego
ze strzelaniem, niż z gadaniem.

Marek Pęczek
Tak , może Pan wykorzystać mój tekst .

Panie Marku, dziękuję za wyrażenie
zgody. Nie mam zamiaru wykorzystywać
Pana danych osobowych, typu adres, ale
dziękuję i za tą informację, bo z niej dowie-
działem się, że jest Pan mieszkańcem naszej
Dzielnicy Mistrzejowice. W kwestii prywaty-
zacji polskiego hutnictwa również się z Pa-
nem zgadzam, lecz niestety Ci którzy do tego
doprowadzili ( rząd SLD) w większości już nie
żyją. Co ciekawe, niektórzy umarli w bardzo
dziwnych okolicznościach, bo według ofi-
cjalnych wersji popełnili samobójstwo. My,

jako pracownicy, nie mieliśmy i nigdy nie bę-
dziemy mieli żadnego wpływu na to kto bę-
dzie właścicielem danej huty w Polsce. Po-
dobnie jak Pan, zdecydowana większość hut-
ników w Krakowie, chciałaby pracować pod
zarządem państwowym, tak jak to miało
miejsce do roku 2004. Do dziś większość pra-
cowników ( średnia wieku około 50 lat) z sen-
tymentem wspomina czasy Huty Sendzimi-
ra, a niektórzy nawet Lenina. Niestety właś-
nie w 2004 roku nasi „kochani” decydenci po-
lityczni

( znowu rząd SLD ) zdecydowali, że na-
leży coś zrobić z tym podobno upadającym
i przynoszącym straty, przemysłem hutniczym
w Polsce. Sprywatyzowali za przysłowiową
złotówkę hutę w Krakowie i kilka innych w
Zagłębiu oraz na Śląsku. Po niespełna
dwóch latach okazało się, że hutnictwo w rę-
kach obcego kapitału jest kurą znoszącą złote
jaja. Obiektywnie trzeba przy tym przyznać,
że inwestor prywatny wyłożył grube miliardy
złotych na unowocześnienie naszej huty w
Krakowie, ale nie robił tego z filantropii, tyl-
ko z chęci zysku. Z tym faktem chyba się Pan
zgadza ? Tyle krótkiej historii poświęconej pry-
watyzacji huty w Krakowie i przejdźmy do
dnia dzisiejszego, bo to co było, jak mawiają
nasi bracia Czesi, „se ne wrati”, a trzeba so-
bie zadać pytanie: co dalej z krakowską hutą
? Owszem, możemy naciskać polskie wład-
ze, by poszły w kierunku nacjonalizacji pol-
skiego przemysłu, tak jak to robili właśnie
Czesi, gdy pan Mittal wycofywał się z hut-
nictwa w ich kraju, ale ostateczną decyzję za-
wsze podejmuje rząd danego kraju. Po wy-
powiedzi premiera Morawieckiego z
ubiegłego roku, który powiedział min. K
gdybyśmy byli państwową hutą sprawa z WP
w Krakowie byłaby inna, a tak on nic nie może
zrobić, bo jest to firma prywatnaK, zrozu-
mieliśmy, że z tej strony nie możemy liczyć
na wsparcie. Nasze wiece i manifestacje,
spotkania oraz rozmowy ( w tym krakowski
okrągły stół ) przedłużyły tylko agonię częś-
ci surowcowej krakowskiej huty o rok. Zna-
miennym jest przy tym fakt, że w ubiegłym
roku we wrześniu, ówczesny wicepremier Go-

win, zapewniał nas, iż możemy spać spo-
kojnie, bo WP w Krakowie będzie pracował.
Jeśli się ma takie zapewnienia to w przy-
szłość można patrzyć z optymizmem ? Oka-
zało się, że nie i my jako związkowcy o tym
wiedzieliśmy, dlatego do końca walczyliśmy
w rożnych formach, łącznie z okupacją bu-
dynku administracyjnego w ostatnim okresie,
by huta w Krakowie pracowała w pełnym cyk-
lu.

Przegraliśmy, ale wg mnie przegrał rów-
nież polski rząd, polska gospodarka i mias-
to Kraków również. Zawsze uważałem i w
dalszym ciągu tak myślę, że hutnictwo jest
branżą strategiczną z punktu widzenia
obronności danego państwa. Jeśli ktoś zga-
dza się na zamykanie i likwidację, tej gałęzi
przemysłu, a wcześniej na jej sprzedaż ob-
cemu kapitałowi, to strzela sobie gola do
własnej bramki. Żeby być dobrze zrozu-
mianym, nie jestem i nigdy nie byłem w żad-
nej partii i nie reprezentuję interesów tako-
wych formacji. Jestem pracownikiem huty z
blisko 43 letnim stażem pracy. Jako pra-
cownik i działacz związkowy zawsze kieru-
ję się przed wszystkim dobrem pracowników
i obroną ich miejsc pracy. Dla mnie, jako pra-
cownika huty w Krakowie, najistotniejsze jest,
bym to miejsce pracy miał, nie na rok lub
dwa, lecz na lata, bym miał za pracę godzi-
we wynagrodzenie i otrzymywał je na czas,
bym miał za co utrzymać rodzinę, bym nie
musiał wyjeżdżać do pracy za granicę, bo w
kraju nie ma dla mnie zatrudnienia i wresz-
cie bym miał zagwarantowaną bezpieczną
pracę. Na zakończenie przedstawię Panu,
poniżej mojego podpisu, odpowiedź przed-
stawiciela polskiego rządu, jaką otrzymali nie-
którzy posłowie, a my ją opublikowaliśmy na
łamach hutniczego „Kuriera Aktualności” (
www.nszzphs.pl - nr 35/ 20 / (1335) z
16.12.2020 ). Proszę zwrócić uwagę na kwo-
tę jaką rząd polski wyasygnował tylko w la-
tach 2015-2020 na różnego rodzaju pomoc
dla AMP S.A. Musimy być bogatym pań-
stwem, jeżeli zgadzamy się dawać tak grubą
kasę, jednocześnie nie uzyskując od właś-
ciciela, gwarancji pełnego zwrotu, w przy-
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padku likwidacji znacznej części przemysłu
hutniczego w Polsce. A może się mylę, bo
przecież nikt nie zna treści umów zawiera-
nych pomiędzy polskim rządem, a właściwie
rządami ( różne ugrupowania polityczne
miały władzę w Polsce od 2004 roku ), a
właścicielem 70 % polskich hut, czyli panem
Mittalem. Niestety, po tym co się stało z
pełnym ciągiem produkcyjnym w krakowskiej
hucie, czyli zamknięciem jej części surow-
cowej, czarno widzę przyszłość polskiego
hutnictwa.

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Bąk

Dotyczy: interpelacji nr 12697 Państwa
Posłów: Pani Darii Gosek-Popiołek, Pana
Ireneusza Rasia oraz Pana Macieja Gdu-
li w sprawie wsparcia ArcelorMittal Poland
w ramach tarczy antykryzysowej.

Szanowna Pani Marszałek, w nawiąza-
niu do Interpelacji nr 12697 Państwa Posłów:
Pani Darii Gosek-Popiołek, Pana Ireneusza
Rasia oraz Pana Macieja Gduli w sprawie
wsparcia ArcelorMittal Poland poniżej prze-
kazuję odpowiedzi na pytania zawarte w ni-
niejszej interpelacji.:

Ad 1. Środki w jakiej wysokości zostały
firmie AMP przekazane w ramach tzw. Tar-
czy antykryzysowej w miesiącach od marca
do chwili obecnej. Szczegóły pomocy przy-
znawanej, dla konkretnych przedsiębiorców,
w ramach programu „Tarcza Finansowa Pol-
skiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm"
nie są jeszcze znane.

Ad 2. Środki w jakiej wysokości zostały
przekazane AMP w roku 2019 i roku 2020 w
związku z ustawą o wsparciu dla przedsię-
biorstw energochłonnych. Przepisy umożli-
wiające przyznanie rekompensat dla przed-
siębiorców energochłonnych, w tym hutni-
czego wprowadzonego ustawą z 19 lipca
2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów
i podsektorów energochłonnych (Dz. U.2019
poz., 1532). Celem ustawy jest możliwość
zwrotu kosztów zakupu przez sektor wy-
twórczy uprawnień do emisji CO2. Rekom-
pensaty mają na celu obniżenie kosztów ope-
racyjnych związanych z zakupem energii w
przedsiębiorstwach energochłonnych oraz u
ich kooperantów. Zgodnie z przyjętą ustawą
rekompensaty dla przemysłu zostały pierw-
szy raz wypłacone w 2020 r. za 2019 r. Na
ten cel zostało przeznaczonych 890 mln
złotych. ArcelorMittal Poland w ramach ww.
pomocy otrzymał w 2020 r. 69 439 871,55
PLN.

Ad. 3 Czy i jakie inne wsparcie finanso-
we firma AMP otrzymała od państwa pol-
skiego w latach 2015-2020? Zgodnie z in-
formacjami zamieszczonymi w Systemie
Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej,
w latach 2015 - 2020 ArcelorMittal Poland
otrzymał pomoc publiczną w wysokości 632
413 909,50 PLN (wartość brutto).

Ad. 4 Czy planowane są działania zmie-
rzające do wsparcia pracowników firmy AMP
i pracowników zakładów zależnych
działających w Krakowie? Z prowadzonego
przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii monitoringu zwolnień grupowych wy-
nika, że ArcelorMittal Poland S.A nie zgłaszał

zamiaru zwolnień, jak również nie dokonał
zwolnień pracowników w roku 2020. Każda
informacja o zagrożeniu istniejących miejsc
pracy jest obiektem szczególnego zaintere-
sowania Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii, ponieważ likwidacja miejsc pracy po-
garsza sytuację na rynku pracy oraz zwięk-
sza napięcia społeczne wynikające z braku
zatrudnienia. Na mocy przepisów ustawy z
dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy pracownicy, którzy
utracą zatrudnienie mogą skorzystać z sze-
rokiego spektrum wsparcia w zakresie akty-
wizacji zawodowej oferowanego przez po-
wiatowe urzędy pracy, obejmującego m.in.:
pomoc w znalezieniu pracy, przede wszyst-
kim przez pośrednictwo pracy, a w razie bra-
ku możliwości zapewnienia odpowiedniej
pracy, także przez poradnictwo zawodowe,-
pomoc w szeroko rozumianym rozwoju za-
wodowym przez oferowane szkolenia, staże,
przygotowanie zawodowe dorosłych, sfi-
nansowanie studiów podyplomowych, sty-
pendia na kontynuowanie nauki,- pomoc w
podjęciu zatrudnienia subsydiowanego u
pracodawcy przez skierowanie do wykony-
wania prac interwencyjnych lub robót pub-
licznych, skierowanie do pracy na refundo-
wane stanowiska pracy,- pomoc finansową
w podjęciu działalności gospodarczej, po-
zwalającą również na pokrycie kosztów po-
mocy prawnej, konsultacji i doradztwa nie-
zbędnego dla osoby zakładającej własną fir-
mę,- pomoc w pobudzeniu własnej aktyw-
ności zawodowej oraz w podjęciu zatrud-
nienia poza miejscem zamieszkania w ra-
mach: bonu szkoleniowego, bonu stażowe-

Maszyna ciągłego odlewania stali w krakowskiej hucie. Tak wyglądała, gdy pracowała.
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go, bonu zatrudnieniowego, bonu na za-
siedlenie. W przypadku, gdy sytuacja na lo-
kalnym rynku pracy i potrzeby bezrobotnych
będą wymagały podjęcia niestandardowych
działań w zakresie aktywizacji zawodowej po-
wiatowe urzędy pracy mają możliwość rea-
lizacji programów specjalnych. Ww. ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy zawiera również przepisy regulujące
obowiązki pracodawców, którzy planują lub
dokonują redukcji zatrudnienia. Zgodnie z art.
70 ustawy pracodawca zamierzający zwolnić
co najmniej 50 pracowników w okresie 3 mie-
sięcy jest obowiązany uzgodnić z powiato-
wym urzędem pracy właściwym dla siedziby
tego pracodawcy lub ze względu na miejsce
wykonywania pracy zakres i formy pomocy
dla zwalnianych pracowników, w tym pra-
cowników niepełnosprawnych, dotyczące w
szczególności: pośrednictwa pracy, porad-
nictwa zawodowego, szkoleń. Ministerstwo
Rozwoju, Pracy i Technologii na bieżąco
współpracuje z powiatowymi urzędami pra-
cy pod kątem wdrażania działań aktywi-
zujących dla pracowników, którzy utracą lub
są zagrożeni utratą pracy w wyniku restruk-
turyzacji branż. Z poważaniem.

Z upoważnienia Robert Tomanek,
Podsekretarz Stanu

Komentarz od autora:
Powyższy artykuł miał się ukazać w na-

szym biuletynie na początku bieżącego roku.
Z przyczyn technicznych jego publikacja
przesunięta została o kilka miesięcy. W mię-

dzyczasie, nastąpił w Europie prawdziwy
boom na wyroby hutnicze, który trwa do dzi-
siaj. Półwyroby, czyli tzw. slaby, niezbędne do
produkcji wyrobów stalowych w krakowskiej
hucie, dostarczane są z oddziału w Dąbro-
wie Górniczej oraz importowane z rożnych
zakątków naszego kontynentu, niekoniecz-
nie z krajów Unii Europejskiej. Podobno taki
sposób produkcji blach w Krakowie oraz sam
interes jest na razie opłacalny dla właścicie-
la. Pracownicy huty pytają tylko: jak długo ?
W tej materii niżej podpisany zdania nie zmie-
nił i w dalszym ciągu czarno widzę przyszłość
tej firmy w Polsce, a szczególnie, i w pierw-
szej kolejności, w części surowcowej Od-
działu AMP S.A. Dąbrowa Górnicza. Z kolei
część przetwórcza (walcownie w Krakowie)
będzie pewnie pracować dotąd, dopóki ko-
niunktura na wyroby stalowe nie obniży się
gwałtownie, a koszty logistyczne oraz tech-
nologiczne pozwolą na osiąganie zysku ze
sprzedaży blach. Taka sytuacja, czyli bardzo
duże zapotrzebowanie na wyroby stalowe,
nie będzie trwać wiecznie, a same koszty pro-
dukcji rosną ( min. ceny prądu i uprawnień do
emisji CO2 w Polsce). UE zamierza z kolei
wprowadzić, za dwa lata, tzw. podatek kar-
bonowy i okaże się, że import półwyrobów
(slabów) z krajów ościennych takich jak Nie-
mcy, Rosja czy Ukraina przestanie być
opłacalny. Wieki piec w Krakowie, którego
niedawny remont kosztował prawie 175 mln
zlotach i mógł spokojnie pracować, przynaj-
mniej do 2025 roku, okazał się być jedynym
w Europie oraz na świecie, jaki został całko-

wicie zamknięty, w grupie ArcelorMittal. Do
dziś pracownicy nie wiedzą, kto tak na-
prawdę (osobowo) o tym zdecydował. W
chwili obecnej, w kontekście bardzo dużego
popytu na blachy, pracownicy huty zasta-
nawiają się tylko, czy decydent lub decydenci
z ArcelorMittal, wydając wyrok o zamknięciu
krakowskiej części surowcowej, nie przewi-
dzieli tego pozytywnego trendu ? Pytanie re-
toryczne. W całej tej sprawie, z punktu wi-
dzenia nie tylko niżej podpisanego, naj-
ważniejsi są ludzie. Na szczęście w tej
kwestii, bazując na porumienieniu z praco-
dawcą, w sprawie działań łagodzących skut-
ki społeczne wynikające z zamknięcia częś-
ci surowcowej w ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział Kraków i zawartym w dniu
06.11.2020 roku, udało się ten etap przejść
w miarę bezboleśnie. Setki pracowników, któ-
rym do emerytury pozostało do 4 lat, mogło
skorzystać z odpraw finansowych lub odejść
na tzw. emerytury pomostowe. Spora grupa
osób znalazła zatrudnienie w innych
zakładach lub spółkach krakowskiej huty. Nie-
stety, jeszcze około kilkudziesięciu pracow-
ników, dla których nie ma na razie miejsca
pracy w Krakowie, dojeżdża codziennie do
pracy w Dąbrowie Górniczej. Z tytułu uciążli-
wości dojazdu otrzymują oni specjalny do-
datek finansowy, który choć w części re-
kompensuje im przebywanie poza domem
ponad 12 godzin dziennie.

Członek Zarządu
RD XV Mistrzejowice

Krzysztof Bąk

To już historyczne zdjęcie wielkiego pieca w Krakowie
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Właśnie rozpoczęła się realizacja zadania
pn. „Asystent dla seniorów 85+ i osób
z niepełnosprawnościami 70+”, które fi-
nansuje Gmina Miejska Kraków. Projekt
jest adresowany do osób w wieku 85+
oraz do osób wieku 70 + z niepełnos-
prawnościami, zamieszkałych w mieście
Krakowie. W ramach zadania zapewnio-
na będzie usługa asystenta dla co naj-
mniej 120 osób w wieku 85+ oraz dla
osób wieku 70 + z niepełnosprawnoś-
ciami, zamieszkałych w mieście Krakowie.

Usługi asystenta w szczególności po-
legać będą na pomocy uczestnikom zada-
nia w:
– towarzyszeniu w miejscu zamieszkania

(np. wspólne czytanie, gotowanie itd.)
– w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wy-

brane przez uczestnika zadania miejsce
(np. dom, placówki oświatowe, szkolenio-
we, kulturalne, świątynie, placówki służby
zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, zna-
jomi, rodzina, instytucje finansowe, wy-
darzenia kulturalne/sportowe/społecz-
ne/rozrywkowe, spacery.

– w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
– zakupach z aktywnym udziałem uczestni-

ka przy ich realizacji
– załatwianiu spraw urzędowych
– nawiązywaniu kontaktu/współpracy z

różnego rodzaju instytucjami i organiza-
cjami

– korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr,
kino, galerie sztuki, itp.)

Usługi asystenta będą realizowane przez
7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasad-
nionych przypadkach godziny usług mogą
być zmienione). Limit godzin usług asystenta
przypadających na jednego uczestnika wy-
nosi 50 godzin w kwartale. Pod opieką
asystenta w tym samym czasie może po-
zostawać tylko 1 uczestnik. Usługi asysten-
ckie realizowane w ramach zadania będą
bezpłatne dla uczestników zadania.

Aby zgłosić się do udziału w zadaniu na-
leży zadzwonić pod numer tel. +48 512 914
645, w godzinach 10– 14 od poniedziałku do
piątku.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału
w zadaniu podpisany zostanie kontrakt trój-

stronny, którego stronami będą uczestnik lub
jego opiekun prawny, fundacja Internationaler
Bund Polska oraz asystent.

Bardzo prosimy o przekazanie informa-
cji w Waszych social mediach, na stronie
www oraz innych miejscach, gdzie komuni-
kują się Państwo ze swoimi mieszkańcami.

Szczegóły projektu oraz regulamin i kar-
tę zgłoszenia znajdą Państwo tutaj:

https://ib-polska.pl/aktualnosci/asys-
tent-seniorow-85-i-osob-z-niepelno-
sprawnosciami-70/

Nowy program finansowany przez Gminę Miejską Kraków

Zostań asystentem seniora!
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Spotkania Anonimowych Narkomanów w Kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego

Walka z uzależnieniem
Łączy ich chęć pozostania czystymi – z dala od substancji psychoaktywnych. Przyświeca im maksyma – Właśnie Dzisiaj. Spoty-
kają się, by dzielić własnymi doświadczeniami.

W kościele pod wezwaniem św. Ma-
ksymiliana Marii Kolbe w Mistrzejowi-
cach, co tydzień, spotyka się grupa Ano-
nimowych Narkomanów (w skrócie NA).
Ich celem jest dawanie sobie wzajemne-
go wsparcia podczas mityngów, gdzie
każdy może podzielić się swoimi emocja-
mi, wyrzucić z siebie smutki oraz podzie-
lić radościami.

Nieważne z jakim narkotykiem ktoś ma
problem. Alkohol dla nas to także narko-
tyk. Liczy się w naszej wspólnocie chęć za-
przestania zażywania substancji zmie-
niających świadomość i pozostanie czy-
stym. Toteż wsparcie na mityngu NA znaj-
dują osoby mające problem np. z uza-
leżnieniem od leków czy nikotyny.

– Świadomość, że jedna dawka to za
dużo, a tysiąc nigdy dość, pozwala skupić
się na tym, co dzieje się tu i teraz, a więc
Właśnie Dzisiaj. Dzięki temu jakoś udaje
mi się przetrwać wolnym od uzależnienia
do dnia następnego. I na tym to polega –
mówi Mariusz, anonimowy narkoman.

Mistrzejowicka grupa NA nosi nazwę
Nasza Huta. Podobnie jak i inne działające
grupy w Krakowie, w Polsce, na całym
świecie, Nasza Huta utrzymuje się z włas-
nych datków, zbieranych dobrowolnie

podczas każdego mityngu. Członkowie
wspólnoty NA starają się pomagać innym.

– Niemalże w każdej rodzinie jest
osoba, która boryka się z problemem
uzależnienia. Staramy się docierać z in-
formacją o mityngach NA w Krakowie, by
dać szansę osobom uzależnionym na
znalezienie pomocy w ich cierpieniu – do-
daje Mariusz, członek NA.

Spotkania grupy Nasza Huta odby-
wają się w każdy wtorek, o godz. 18, w
jednej z kościelnych sal, dzięki przychyl-
ności księży parafii św. Maksymiliana
Marii Kolbe, na Osiedlu Tysiąclecia.

Więcej informacji można znaleźć na
www.anonimowinarkomani.org oraz
pod nr tel. 531 339 988.



KRZYŻÓWKA DZIELNICOWA NR 3/2021

POZIOMO: PIONOWO:
A1 architekt, twórca kościoła w Mistrzejowicach 1A rzeka w naszej dzielnicy
A12 tor do uprawiania sportów ekstremalnych 1I ma szpital w Nowej Hucie
C1 urządzenie o którym niewiele się wie 2G siostra i żona Kronosa
C12 bezwzględne żądanie, ostateczny postulat 3A tworzy szuwary i obrasta jeziora
E1 potomkowie zromanizowanych wikingów 3I stalorytnik, miedziorytnik, rytownik
E12 jak go widzisz, łapiesz się za guzik 4N krzyżówkowa papuga
G1 korab Noego 5A wynik testów IQ albo dzielenia
G6 może być przestępny 5H uderzał butem na mównicy w ONZ
G17 proces, okres, seria, ciąg 6M odmiana alotropowa tlenu
G6 fałszywe mniemanie o kimś lub o czymś 7A napoje z procentami
G18 bywa książkowy lub w szafie 8J pisak, flamaster
H14 słynny bokser Muhammed 9A dren, kateter
I1 dobrze jak wiatr w nie wieje 10L baza, oparcie, ostoja
J14 ssak z rodziny kotowatych, podobny do geparda 12A blaszka do sznurówek, wyjątek w języku polskim
K1 twardo stąpa po ziemi 14A w mit. greckiej bogini łowów, lasów i gór
L8 nie wszystko, co się świeci 15H sęp, chciwiec, krętacz, paskarz
L14 warchlak, prosię 16A imię żeńskie, pochodzenia nordyckiego
N1 broń ze ślepakami 17A pokarm wielu ryb i ssaków
N13 potocznie ten, co nie ze wsi 18A nasze „czarne złoto”
O10 jaki jest każdy widzi 19J w Krakowie mknie niebieski, po szynach
P1 ucieleśnienie, personifikacja, wcielenie 20A bezrękawnik, serdaczek, serdak, kabat
P9 kocha, lubi, ..........

HASŁO: (D1, E5, H18, J14, L15, P1, P8, P20)

Autor: Krzysztof Bąk


