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Szanowni Państwo,
Oj, działo się w październiku! Sportowo i kulturalnie.

Także edukacyjnie, ale w sportowym kontekście. Po
kolei jednak. Najpierw Bitwa o Mistrzejowice i finał
mistrzostw Polski w jeździe na deskorolce. Najlepsi
zawodnicy w kraju rywalizowali na Plantach
Mistrzejowickich o mistrzowskie medale. Tu radość,
bo brąz mistrzostw Polski w kategorii open przypadł
lokalnemu riderowi, Maćkowi Stępniowi, uczniowi
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w
Nowej Hucie.

W kolejny październikowy weekend świetnym stylu i w licznej obsadzie udało
nam się przygotować i zrealizować trzecią już edycję Nowohuckiego festiwalu
biegowego. Zorganizowaliśmy go z Radą Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
Przygotowaliśmy trasy biegowe dla wszystkich – biegaczy profesjonalnych,
amatorów, dla seniorów i maluchów. Najważniejsze, że wszyscy świetnie się
bawili i już zapowiedzieli powrót na biegowe trasy przyszłorocznego festiwalu.

Wmurowanie aktu erekcyjnego przy okazji budowy nowej hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 89 na osiedlu Piastów, z udziałem naszych dostojnych
gości, to kolejny element sportowego października w Mistrzejowicach.
Cieszymy się więc, że dzielnica zyska kolejny profesjonalny obiekt dla
wszystkich jej mieszkańców, nie tylko dla uczniów.

Huta jazzu - to nowy kulturalny projekt mojego autorstwa. Pierwsza edycja
już za nami. To warsztaty jazzowe dla uczniów szkół muzycznych
instrumentalnych II stopnia z całej Polski, którzy grali w kilkuosobowych
zespołach pod czujnym okiem wybitnych muzyków. Całość zwieńczył wspólny
koncert uzdolnionej muzycznie młodzieży.

Za nami także Przystanek Mistrzejowice 2022, kolejny przegląd muzyczny
od poezji śpiewanej do ciężkiego brzmienia.

Zachęcam więc do zapoznania się w naszej gazetce z relacjami z wszystkich
tych wydarzeń.

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.
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Nowy projekt muzyczny pod patronatem przewodniczącego dzielnicy

Huta jazzu w Mistrzejowicach

Na przełomie września i października w
Mistrzejowicach odbyły się warsztaty jaz-
zowe dla uczniów szkół instrumental-
nych II stopnia pod nazwą Huta jazzu.
Była to pierwsza edycja nowej inicjaty-
wy Marka Hohenauera, Przewod-
niczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XV
Mistrzejowice.

Na trzy dni do Nowej Huty przyjechali
młodzi jazzmani z całego kraju, aby pod
okiem doświadczonych artystów pogłębiać
swoją wiedzę muzyczną i konfrontować
umiejętności z rówieśnikami. Jednym z
uczestników był mieszkaniec naszej dziel-
nicy, uczeń Szkoły Podstawowej nr 85 –
Krzysztof Idzi.

Warsztaty poprowadzili wybitni muzy-
cy: Kateryna Ziabliuk, Piotr Damasiewicz
i Maciej Trifonidis. Pod ich okiem uczest-
nicy grali w kilkuosobowych zespołach, a
na koniec wystąpili we wspólnym koncer-
cie. Specjalne podziękowania należą się

Dorocie Rudy-Rudkowskiej i Joannie
Rudkowskiej za stworzenie przyjaznych
warunków w mistrzejowickim domu kultu-
ry oraz Radnej Miasta Krakowa, Małgo-
rzacie Jantos za objęcie patronatu nad im-
prezą.

Organizatorami warsztatów byli: Młod-
zieżowy Dom Kultury im Andrzeja Bursy,
stowarzyszenie Huta jazzu oraz Rada
Dzielnicy XV Mistrzejowice. Mamy nadzie-
ję, iż za sukcesem tego wydarzenia poja-
wią się kolejne jazzowe imprezy w Mist-
rzejowicach.

Zdjęcia:
Piotr Banasik
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Październikowe spotkanie fanów muzy-
ki to już jedenasta edycja przeglądu mu-
zycznego od poezji śpiewanej po heavy
metal, realizowana przez Młodzieżowy
Dom Kultury im. Andrzeja Bursy z ini-

cjatywy i dzięki finansowemu wsparciu
Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Impreza co roku wzbogaca kulturalną
ofertę Dzielnicy XV. Jej celem są twórcze kon-
frontacje muzycznych zespołów stojących u

progu kariery, stwarzające płaszczyznę do in-
tegracji, wspólnej zabawy, dobrej rozrywki i
tak było w tym roku.

Finałowe prezentacje oceniła Loża eks-
pertów w składzie: Leszek Gnoiński –
dziennikarz muzyczny, pisarz, radiowiec,
scenarzysta, Tomek Bysiewicz – basista,
który z zespołem Empty Ashtray był laurea-
tem pierwszej edycji Przystanku. Aktualnie
jest współorganizatorem festiwalu TAK
BRZMI MIASTO i realizuje projekt edukacyjny
pod nazwą Tak Brzmi Miasto INKUBATOR.
Trzeci juror to Bartłomiej Dulewicz – członek
zwycięskiej grupy Yantra z ubiegłorocznej
edycji.

Yantra właśnie nagrała płytę i rusza w
swoją pierwszą trasę. Mamy więc nadzieję,
że kolejny raz sprawdzi się teza, iż Przysta-
nek to dobry początek.

W minioną sobotę Loża ekspertów wy-
różniła dwa zespoły. Główną nagrodę otrzy-
mał Unphased – zespół złożony z młodych
i utalentowanych twórców, mocno różniących
się osobowościowo, proponujący autorską
mieszankę gatunku. Wyróżnienie przyznano
zespołowi Moon Valley – założony pod koniec
2020 roku, tworzy własny materiał, inspiro-
wany szerokim spektrum odmian muzyki
rockowej.

Suma muzycznych doznać była nie do
przecenienia. Organizatorzy gratulują wszyst-
kim twórcom prezentującym się na deskach
Sceny „i”.

Tekst: MDK im. A. Bursy
Zdjęcia: Karolina Nęga

Przystanek MIstrzejowice 2022

Dobry początek
muzycznej drogi

Loża expertów

UNPHASED
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MOON VALLEY

OWERFLOW

DREAM CATCHERS

TAK ŻEM CZUŁ

RIPOSTA BAND

Po ogłoszeniach loży expertów
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Początek roku szkolnego 2022/2023 w
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 144 miał niezwykle intensywny
charakter. Korytarze szkolne zapełniły się
rosłymi ósmoklasistami, a dolne piętra wy-
pełniła roześmiana gromada pierwszaków,
o których tak naprawdę nie wypad już mó-
wić „maluchy”. Od momentu pasowania na
ucznia stali się częścią szkolnej społecz-
ności.

Wrzesień to szczególny miesiąc w SP
144. Oprócz typowej atmosfery towarzyszącej
inauguracji nowego roku pojawiły się także
dodatkowe emocje. Powodem były galowe
obchody Święta patrona szkoły – Bohaterów
Września 1939. W tym roku uroczystości zor-
ganizowane zostały w środę, 28 września.
Świętowanie szkolne rozpoczęła uroczysta
msza odprawiona w Kościele Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy. W odpowiedni nastrój

wprowadził uczestników chór szkolny pod ba-
tutą Sebastiana Cygana oraz uczniowie,
którzy z namaszczeniem recytowali piękne
fragmenty poezji.

Zainteresowanie wzbudziło wystąpie-
nie Katarzyny Rusin, która przejmująco od-
śpiewała pieśń patriotyczną oraz przypo-
mniała zgromadzonym elegię Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego. Po zakończeniu mszy,
wyprowadzono sztandar oraz złożono kwia-
ty i znicze przed tablicą pamiątkową upa-
miętniającą patrona szkoły. Szczególnym
momentem spotkania był Apel Poległych
wygłoszony przez ks. por. Jarosława Chleb-
dę, kapelana Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kolejnym punktem uroczystości był
wspólny spacer, przypominający uroczysty
przemarsz, w którym wzięła udział społecz-
ność SP 144. Trasa marszu nie była przy-
padkowa. Wyznaczała ją linia łącząca ulice,
które nazwane zostały na cześć Bohaterów
Września 1939 roku. Uczniowie przeszli uli-
cami: Generała Kazimierza Sosnkowskiego,
Franciszka Kleeberga, Generała Bernarda
Monda, Obrońców Warszawy oraz Bitwy
nad Bzurą. Przy każdej z ulic znajdował się
punkt informacyjny, gdzie uczestnicy marszu
zdobyli wiedzę na temat patronów ulic. War-
to te informacje przywołać raz jeszcze:

Gen. broni Kazimierz
Sosnkowski

10 września 1939 r. został mianowany
dowódcą Grupy Armii Południowych. W
rozpaczliwym położeniu przyjął koncepcję
dowodzenia aktywnego i agresywnego. Kil-
kakrotnie przełamał niemieckie okrążenia.
Stoczył szereg zwycięskich walk. W nocy z
15 na 16 września w Czarnokońcach, roz-
bił elitarny pułk zmotoryzowany SS-Stan-
darte Germania. W niektórych starciach
osobiście walczył z karabinem w ręku. 22
września, widząc bezcelowość dalszych
walk (wobec kapitulacji Lwowa przed Armią
Czerwoną), nakazał swym żołnierzom roz-
proszenie i przedzieranie się na Węgry. Sam
przedostał się tam przez tereny okupowa-
ne przez Armię Czerwoną. Na początku paź-
dziernika 1939 r. przez Szwajcarię i Francję
dotarł do Wielkiej Brytanii. W latach 1943-
1944 pełnił funkcję Wodza Naczelnego Pol-
skich Sił Zbrojnych. Zmarł na emigracji w Ka-

Święto patrona Szkoły
Podstawowej nr 144
„Myślę o Tobie… Polsce się poświęcam. Chowaj naszego syna na dzielnego Polaka”. Te ostatnie słowa, śmiertelnie rannego pod-
czas bitwy nad Bzurą, generała Franciszka Włada stały się mottem obchodów Święta patrona Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 144. Patronem nowohuckiej placówki są Bohaterowie Września 1939 roku.
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nadzie. Trzykrotnie odznaczony Orderem
Virtuti Militari.

Gen. dyw. Franciszek Kleeberg
Od 9 września 1939 r. pełnił funkcję do-

wódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej Po-
lesie. W dniach 29-30 września, dowodzone
przez niego wojsko pobiło – pod Jabłoniem
i Milanowem – wysunięte kolumny oddziałów
Armii Czerwonej. 6 października 1939 r., po
czterodniowych walkach z Niemcami pod
Kockiem, został zmuszony do kapitulacji z po-
wodu braków w zaopatrzeniu i amunicji.
Złożył broń jako ostatni polski generał. Klee-
berg pozostał jedynym dowódcą Samo-
dzielnej Grupy Operacyjnej bez porażki –
przeciwnik pod Kockiem został pobity. Po bi-
twie dostał się do niewoli niemieckiej. Zmarł
5 kwietnia 1941 r. w obozie jenieckim. Jego
symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie. Został trzy-
krotnie odznaczony Orderem Virtuti Militari.

Gen. bryg. Bernard Mond
W wojnie obronnej 1939 r. dowodził 6. Dy-

wizją Piechoty. Gen. Mond bronił korytarza
pszczyńskiego, na który nacierała niemiec-
ka 5. Dywizja Pancerna. 20 września 1939
r. wraz z dywizją złożył broń po bitwie pod To-
maszowem Lubelskim. Trafił do niewoli nie-
mieckiej. Po wyzwoleniu obozu trafił do
Francji, skąd w styczniu 1946 r. wrócił do kra-
ju i podjął pracę w Państwowym Biurze
Podróży Orbis, jako kierownik oddziału. Do
kraju wrócili również jego dwaj synowie,
którzy znaleźli się w niemieckich obozach po
Powstaniu Warszawskim. Żona i córki zginęły
podczas wojny. W 1950 r. został zwolniony
z powodów politycznych z pracy w Orbisie i
pracował jako pomocnik magazyniera ma-

teriałów budowlanych w Spółdzielni Grze-
górzki w Krakowie. Został pochowany na
Cmentarzu Wojskowym przy ul. Prandoty w
Krakowie. Odznaczony Orderem Virtuti Mi-
litari.

Obrońcy Warszawy
Obrońcy Warszawy, to bohater zbiorowy

bitwy powietrzno-lądowej stoczonej w obro-
nie stolicy w czasie wojny obronnej 1939 r.
W obliczu bezpośredniego zagrożenia mias-
ta, 8 września utworzona została Armia
Warszawa, której zadaniem była obrona

Stolicy. W trakcie walk o miasto oddziały woj-
skowe uzyskały znaczne wsparcie ze strony
ludności cywilnej, reprezentowanej przez
jej prezydenta Stefana Starzyńskiego, mia-
nowanego komisarzem cywilnym obrony
Warszawy.

26 września Niemcy przeprowadzili szturm
generalny. Mimo znacznej przewagi liczebnej
oraz technicznej przeciwnika, około 120 tysięcy
żołnierzy polskich odparło zarówno szturm z
26 września, jak i natarcia ponawiane przez
Niemców w dniu następnym. Mimo to, w ob-
liczu poważnych strat własnych (żołnierze –
2000 poległych i około 16 000 rannych, lud-
ność cywilna – 10 000 zabitych i około 50 000
rannych), 28 września dowództwo obrony War-
szawy podjęło decyzję o kapitulacji. Do niewoli
trafiło 100 000 polskich żołnierzy. Podczas ob-
lężenia zniszczeniu uległo ok. 10 procent za-
budowy miasta.

Bitwa nad Bzurą
Ulica upamiętnia bohaterstwo polskich

żołnierzy z września 1939 r. Od 9 do 22
września – dwie polskie armie Poznań i Po-
morze stoczyły zacięty bój z niemieckimi 8.
Armią i 10. Armią z Grupy Armii Południe
Süd. Bitwa miała wyjątkowe znaczenie, po-
nieważ to Polacy wykazali inicjatywę i byli
stroną atakującą. Bitwa nad Bzurą była naj-
większą bitwą wojny obronnej 1939 roku.

To był niezwykły dzień. Święto patrona
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września
1939 przeszło już do historii. Pozostało
wspomnienie niezwykłej uroczystości, której
nie udałoby się zorganizować bez zaan-
gażowania ludzi wielkiego serca.
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W skateparku na Plantach Mistrzejowic-
kich, 24 i 25 września, odbyły się ostat-
nie w tym roku zawody z serii „Desko-
rolowych mistrzostw Polski”. W sobotę,
podczas tradycyjnej, 10. już Bitwy o
Mistrzejowice można było zgarnąć ostat-
nie dzikie karty uprawniające do startu w
niedzielnym finale.

Zawody odbyły się w trzech kategoriach
– open, girls i U16. Zawodniczki i zawodni-
cy mieli dwa przejazdy. Każdy z nich trwał
dokładnie minutę. Liczył się lepszy przejazd,
który sędziowie oceniali, biorąc pod uwagę
trudność tricków, płynność jazdy i wyko-
rzystanie przeszkód w skateparku.

Wśród dziewczyn najlepsza okazała
się Marcelina Detkoś, za którą na podium
uplasowały się Weronika Choromańska i
Małgorzata Burkacka. W juniorach na szczy-
cie podium znalazł się Krzysztof Dymnicki, a
kolejne miejsca zajęli Kuba Kostyszyn i Pa-
weł Stryszowski.

W kategorii open prym wiódł Filip Sza-
lak. Na drugim miejscu wylądował Maciek
Stępień, a trzecie miejsce zajął Przemek
Hippler.

Drugi dzień zaskoczył organizatorów z
krakowskiego Stowarzyszenia Cool Team
deszczową aurą. Całe szczęście, około go-
dziny 14, deszcze ustały i udało się rozegrać
zawody. W niedzielę w skateparku jeździli już
tylko ci zawodnicy, którzy we wcześniej-
szym przystankach cyklu mistrzostw Polski
zdobyli dzikie karty. Poziom zawodów był bar-
dzo wysoki.

Zawody odbyły się w tej samej formule,
co sobotnie eliminacje, a startujący byli do-
pingowani zarówno przez fanów deskorolki
z całej Polski, jak i okolicznych mieszkańców.
Dodatkowo w Internecie można byli śledzić
relacje live.

Tytuł mistrza Polski w kategorii open bez-
apelacyjnie obronił Filip Szalak. Wicemist-
rzem został Jean Seeman, a trzecie miejs-
ce na podium przypadło lokalnemu riderowi
Maćkowi Stępniowi, uczniowi Szkoły Mist-
rzostwa Sportowego Marcina Gortata w No-
wej Hucie.

BITWA O MISTRZEJOWICE I
W JEŹDZIE NA
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Wśród pań najlepsza była Zuza Bone, a
drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno We-
ronika Choromańska i Marcelina Detkoś. W
kategorii junior tytuł mistrza zdobył Krzysz-
tof Dymnicki, a kolejne miejsca zajęli Kacper
Mania i Kuba Kostyszyn.

Po tej części zawodów odbył się jeszcze
best trick – zawody na najlepszy wykonany
trick. W nim najlepsze sztuczki zrobili Maciek
Stępień i Maciek Olszewski.

Podczas obu dni zawodnicy walczyli o na-
grody finansowe i rzeczowe, które wręczyli
im Radny Miasta Krakowa, Kazimierz Chrza-

nowski, Przewodniczący Rady Dzielnicy XV
Mistrzejowice, Marek Hohenauer i Prezes
Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich,
Bartosz Pisarek.

Bardzo cieszymy się, że impreza tej kla-
sy już po raz kolejny odbywa się w Krakowie,
a miejsca na podium zajmują lokalni za-
wodnicy, którzy niejednokrotnie są również

członkami kadry narodowej. To pokazuje
jak ważny jest rozwój infrastruktury sportowej.

Liczymy na to że za rok, znów, mistrzo-
stwa Polski w jedzie na deskorolce zawitają
do krakowskiej Nowej Huty.

Partnerami wydarzenia byli:
Dzielnica XV Mistrzejowice, Polski
Związek Sportów Wrotkarskich, Cen-
trum Młodzieży im dr Henryka Jordana,
Techramps, Etnies, MPEC Kraków, Gru-
pa MP Mosty, Wodociągi Miasta Krako-
wa, Red Bull, On Lemon i Międzyszkol-
ny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód.
Organizatorem zawodów był krakowski
Cool Team we współpracy z Polish Ska-
te Federation.

FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI
DESKOROLCE

Zdjęcia Łukasz Hospod
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W ostatnią sobotę października odbył się
III Nowohucki festiwal biegowy, w ramach
którego rozegrano, aż cztery imprezy o
charakterze sportowym: XIX Memoriał
Biegowy im. księdza Józefa Kurzei, II
Mistrzejowicki Bieg Przedszkolaka, I Bieg
Przedszkolaka na Prądniku Czerwonym
i wreszcie II Marsz Seniora.

Impreza pod patronatem Rady Dzielnicy
XV Mistrzejowice oraz Rady Dzielnicy III
Prądnik Czerwony została przygotowana i
przeprowadzona przez Ognisko TKKF Oś-
wiecenia, które w tym roku obchodzi swoje
dwudziestolecie oraz grupę biegową Nowa
Huta Team.

Wsparcia jak zawsze udzieliło Miasto
Kraków, Wodociągi Miasta Krakowa, Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Cen-
trum Młodzieży im. dr Henryka Jordana
oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Kra-
ków-Wschód”. Na miejscu obecni byli: Rad-
ny Miasta Krakowa Kazimierz Chrzanowski,
Przewodniczący Rady Dzielnicy XV Mist-
rzejowice, Marek Hohenauer oraz Rady
Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Piotr Mos-
kała.

Punktem centralnym wszystkich biego-
wych wydarzeń był park Reduta. W zaprzy-
jaźnionej dzielnicy III Prądnik Czerwony or-
ganizatorzy biegu wykorzystali przestrzeń zie-

loną, znajdującą się w jednym z najmłodszych
parków w Krakowie.

XIX Memoriałowy Bieg ks.
Józefa Kurzei

Z samego rana, na dystansie 5 kilomet-
rów, rywalizowali biegacze, którzy w liczbie
około 150 osób poznawali uroki malowni-
czych oraz wymagających ścieżek biegowych
ciągnących się od parku Reduta, przez
ścieżkę edukacyjną „Drugie Życie Drzew”, a

III Nowohucki festiwal biegowy

W kilku atrakcyjnych
odsłonach
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kończąc w parku na osiedlu Złotego Wieku.
Wśród pań wygrała Olga Jarotska z czasem
22:38min. Wśród panów wygrał Bartłomiej
Marek z czasem 19:23 min.

Bieg Przedszkolaka 2022 -
Prądnik Czerwony oraz
Mistrzejowice

W ramach tegorocznej edycji biegu za-
prosiliśmy do wspólnej zabawy przedszkola
z Dzielnicy III oraz XV. W zawodach wzięło
udział blisko 350 przedszkolaków z 10 pla-
cówek wspieranych przez swoich rodziców
oraz wychowawców.

Młodzi zawodnicy rywalizowali na 350
metrowej pętli. Formuła wydarzenia ma na
celu promowanie sportu wśród najmłod-
szych oraz integrowanie poprzez współza-
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wodnictwo. Dla każdej z placówek nato-
miast przewidziane były nagrody pie-
niężne z przeznaczeniem na sprzęt spor-
towy, a czynnikiem determinującym wy-
sokość oraz miejsce danego przedszkola
była liczba uczestniczących w biegu pod-
opiecznych.

II Marsz Seniora
Tegoroczna edycja marszu miała cha-

rakter edukacyjno-sportowy, ponieważ na na-
szych dojrzałych uczestników czekała nie tyl-
ko profesjonalna rozgrzewka oraz 3-kilo-
metrowa pętla, ale również spora ilość wie-
dzy dotyczącej nordic walkingu. Prowadzący

chętnie dzielili się wiedzą dotyczącą sportu,
a zaangażowanie uczestników było godne
podziwu. Mimo niedużej frekwencji liczymy
na to, że formuła tych zawodów przyjmie się
na większą skalę w kolejnych edycjach, a
ruch i regularny trening będzie nieodzownym
elementem życia każdego krakowskiego se-
niora.

Podsumowując, dzięki zaangażowaniu
organizatorów, uczestników oraz patronów
tego festiwalu udało się przeprowadzić wy-
darzenie, które poprzez aktywność fizyczną
nie tylko integruje, ale również pozwala
mieszkańcom na poznanie walorów rekrea-
cyjnych w przestrzeni ich dzielnic. Liczymy na
to, że kolejna edycja festiwalu zaangażuje
jeszcze większą liczbę osób, a dzięki sze-
rokiej gamie wydarzeń każdy z nas znajdzie
coś odpowiedniego dla siebie.

Zdjęcia:
Maryla Adamek
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To będzie kolejna w ostatnim czasie
pętla, która przechodzi modernizację w
związku z dużą miejską inwestycją. Jest jed-
nak istotna różnica. Pętla na Kurdwanowie
przy okazji budowy Trasy Łagiewnickiej nie
przeszła całościowej przebudowy, lecz zys-
kała możliwość wjazdu i wyjazdu z przeciw-
nej strony, by móc obsługiwać tramwaje
kursujące od strony ulicy Zakopiańskiej.

Pętla Krowodrza Górka, która właśnie te-
raz przechodzi przebudowę, w jej efekcie
częściowo straci na znaczeniu. Główny ruch
będzie poprowadzony do nowej pętli na
Górce Narodowej, a w dotychczasowym
miejscu skończy bieg znacznie mniej tram-
wajów, co ma też odzwierciedlenie w para-
metrach nowej infrastruktury.

Zupełnie inaczej będzie w przypadku pęt-
li Mistrzejowice, która zostanie wybudowana
praktycznie od nowa, a jej długość zwiększy
się niemal dwukrotnie. Po inwestycji dojedzie
do niej znacznie więcej tramwajów niż dziś.

Czas najwyższy
– Pętla w Mistrzejowicach została odda-

na do użytku w listopadzie 1974 roku i już w
pełni zasługuje na to, by po pół wieku prze-
jść całkowitą metamorfozę. Jej nowa wers-
ja, którą mieszkańcy zobaczą po zakończe-

niu prac, będzie spełniać wszystkie aktualne
standardy, będzie znacznie bardziej funk-
cjonalna i ułatwi pieszym dostęp do tramwaju
– komentuje Marcin Hanczakowski, dyrektor
Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Co dokładnie zmieni się na pętli? Po
pierwsze, będzie ona obsługiwać dwa kie-
runki: tramwaje będą z niej mogły pojechać
zarówno w stronę Prądnika Czerwonego, jak
i w stronę Nowej Huty. Na szlaku powstaną
dwa perony o długości 65 m, a na pętli dwa
kolejne o długości 45 m, które umożliwią bez-
pieczne wysiadanie z i wsiadanie do tram-
wajów. Pojawią się na nich nowoczesne
tablice informacji pasażerskiej, wiaty przy-
stankowe i udogodnienia dla osób z nie-
pełnosprawnościami.

Dla różnych grup
Ważną zmianą będzie przesunięcie prze-

jścia dla pieszych przez ul. Jancarza w kie-
runku zachodnim, dzięki czemu skróci się tra-
sa i czas dojścia do terminalu autobusowe-
go po przeciwnej stronie. W ten sposób nowa
pętla ułatwi przesiadkę pomiędzy tramwaja-
mi i autobusami. Tuż przy peronach tram-
wajowych znajdzie się też zatoka autobuso-
wa przystanku zlokalizowanego obecnie
przy skrzyżowaniu z ul. Załuskich.

Piesi mogą też liczyć na to, że nie będą się
już musieli poruszać przedeptami – w każdej
istotnej relacji przewidziany jest chodnik po-
zwalający bezpiecznie i wygodnie poruszać się
po całym rejonie pętli. Z kolei przy wspom-
nianym skrzyżowaniu z ul. Załuskich, na wnio-
sek mieszkańców, przewidziany jest dodatkowy
pas do skrętu w prawo z ul. Jancarza.

Projektanci nie zapomnieli też o rowe-
rzystach. Do pętli doprowadzona będzie
wydzielona droga dla rowerów biegnąca po
południowej stronie ul. Jancarza, dowiązana
do istniejącego ciągu pieszo-jezdnego po
wschodniej stronię pętli. Zaprojektowano
także parking dla rowerów. W przyszłości
miasto planuje również dowiązanie ścieżki ro-
werowej po przeciwnej stronie ul. Jancarza.

Nowa aranżacja
Zgodnie z zapowiedziami, pętla będzie

nie tylko funkcjonalna, ale też zielona.
– Pętla zostanie zalesiona. Między alej-

kami pojawi się kilkadziesiąt drzew, m.in. klon
pospolity, sosna czarna, brzoza brodawko-
wata i lipa drobnolistna. Kompozycję uzu-
pełnią odpowiednio dobrane krzewy i trawy,
m.in. róża okrywowa czy śmiałek darniowy.
Na tramwaj będzie można oczekiwać w cie-
niu, siedząc na jednej z ławek – mówi Ag-
nieszka Gurgacz, specjalistka ds. ochrony
środowiska w firmie Gülermak.

Zieleń ma się też pojawić na dwóch pe-
ronach od strony ul. Jancarza. Drzewa za-
projektowano z zastosowaniem rozwiązań
umożliwiających przyszły rozrost bryły ko-
rzeniowej w wydzielonej przestrzeni pod
chodnikiem.

Źródło:
www.tramwajdomistrzejowic.pl

Linia tramwajowa do Mistrzejowic

Pętla jak nowa
Budowa nowej linii do Mistrzejowic przyniesie duże zmiany nie tylko tam, gdzie tory
tramwajowe pojawią się po raz pierwszy. Nowy wygląd, a przede wszystkim funk-
cjonalność zyska też dotychczasowa pętla.
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Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 89 na osiedlu Piastów

Akt erekcyjny na jubileusz

Stało się! 20 października 2022 wmu-
rowany został kamień węgielny pod
nową inwestycję sportową w naszej
dzielnicy. W uroczystości udział wzię-
li: Zastępca Prezydenta Miasta Krako-
wa, Andrzej Kulig, radny RMK z naszej
dzielnicy, Kazimierz Chrzanowski, dy-
rektor Zarządu Infrastruktury Sporto-
wej, Krzysztof Kowal, przedstawiciele
wykonawcy, dyrektorka SP nr 89,
Grażyna Janawa, prezes Wojewódz-
kiego TKKF, Leszek Tytko, rodzice z
Rady Rodziców SP nr 89, młodzież
szkolna, niżej podpisany, reprezen-
tujący Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejo-
wice oraz pozostali goście z UMK i lo-
kalni dziennikarze.

Z reguły tego typu uroczystości pachną
sztampą i pompatycznością. Tym razem
był pełen luz, o czym świadczyły wypowie-
dzi zaproszonych gości oraz sam przebieg
wmurowania kamienia węgielnego. Zastęp-
ca PMK, Andrzej Kulig powiedział m.in.:, Gże
w pewnym momencie obawiał się wychodzić
z gabinetu w UMK, bo gdy tylko się pojawiał,
to od razu był atakowany przez radnego Ka-
zimierza Chrzanowskiego o realizację i bu-
dowę hali sportowej w osiedlu Piastów.

Powiedział również znamienne słowa,
które powinny być mottem budowy tego
obiektu: G „Hala sportowa wyrasta już na na-
szych oczach i wiemy, że pójdzie w dobre
ręce. Cieszę się, że tutejsza, bardzo aktywna
i zaangażowana młodzież, będzie mogła z

niej wkrótce korzystać, realizować się spor-
towo, a także przychodzić tu dla rekreacji i
by odpocząć. Muszę powiedzieć, że to jest
dla nas duże wyzwanie. Proszę pamiętać o
tym, że przyszły rok będzie bardzo trudny fi-
nansowo, wręcz dramatyczny dla miasta Kra-

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl

Fot. Archiwum ZIS w Krakowie
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kowa, a mimo tego podjęliśmy tę decyzję.
Przede wszystkim w trosce o tych, którzy z
tej hali będą korzystali. To chociażby boisko
wielofunkcyjne, dwie sale gimnastyczne i
wreszcie ta hala, która właśnie powstaje. Pa-
miętajmy o tym, że osiedle Piastów niezwykle
się rozbudowuje i zależy nam bardzo, żeby
te obiekty pracowały niemal 24 godziny na
dobę.

Reprezentująca i pełniąca rolę gospodyni
uroczystości, dyrektorka SP nr 89, Grażyna
Janawa, dziękując prezydentowi, inwesto-
rowi, radnym i wszystkim zebranym pod-
kreśliła fakt, iż szkoła podstawowa, przy któ-
rej powstaje nowy obiekt, istnieje od 1982
roku i jest jej niezmiernie miło, że na jubile-
usz 40-lecia SP nr 89 otrzyma właśnie taki
prezent w postaci dobudowy hali sportowej.

Miłym akcentem tej imprezy był występ
najmłodszych uczestników, czyli uczniów
klas początkowych, którzy z tej okazji przy-
gotowali krótki występ recytatorski oraz
wręczyli wiceprezydentowi ozdobny list
dziękczynny.

W części praktycznej uczestnicy gali po-
kazali również, że oprócz bystrości umysłu
oraz sprawnego działania długopisem, nie
obce są im również prace budowlane, po-
legające na fachowym władaniu kielnią mu-
rarską.

Dzięki temu kamień węgielny wraz z ak-
tem erekcyjnym został zamurowany po
wsze czasy w ścianie przyszłej hali sporto-
wej.

O tej uroczystości nie zapomnieli również
rodzice i opiekunowie uczniów ze szkoły pod-
stawowej nr 89, którzy z tej właśnie okazji
przygotowali piękny tort w kształcie budo-
wanej hali sportowej. Prawdziwe dzieło
sztuki cukierniczej zostało wprawną ręką (z
lekką pomocą przewodniczącej RR SP nr 89,
Moniki Sosnowskiej) podzielone przez m.in.
wiceprezydenta Andrzeja Kuliga, dyrektora
ZIS, Krzysztofa Kowala oraz radnego RMK,
Kazimierza Chrzanowski

Przypominamy, iż przewidywany koszt
budowy dodatkowej hali sportowej wynie-
sie blisko 19 mln zł. Zakończenie prac pla-
nowane jest na sierpień 2024 roku. Jednak
jak nas zapewnił w trakcie uroczystości,
przedstawiciel wykonawcy, jeśli zima bę-
dzie łaskawa, to istnieją duże szanse na
przyśpieszenie robót budowlanych i ukoń-
czenie tej inwestycji wcześniej, czyli przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego w
2023.

Krzysztof Bąk
Członek Zarządu RD XV Mistrzejowice

Fotografie autora
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POZIOMO: PIONOWO:
A1 główny projektant Mistrzejowic 1A mnich z Mogiły
A12 można się przy nim ogrzać, np. na ulicy 2G hoduje mini rybki
B11 policja w PRL 3A arcydzieło, błyskotka, rarytas, perełka
C1 kierunek w sztuce, element ideologii i propagandy, w Polsce od 1949 4F inna parówka
D11 głównie liczy przychody i rozchody 5A na tym tworzywie też można skakać
E1 Tokio dawniej 5M może być na psa
E7 słynny Grek tańczący sirtaki 6F korekta, spis poprawek
F4 może być bzdur albo mięsny 7A gadu-gadu, a ona po peronie skacze
F11 głowa rodu 7N nazwa lasu iglastego składającego się z wiekowych drzew
G1 mocny, japoński alkohol 8G klasyczny bob, romantyczne fale, czub, osełedec
G6 broni nieba Wielkiej Brytanii 9A nagrody francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej
H14 łajdak, nikczemnik, nicpoń 10L potocznie: sąsiad, kolega
I1 są prostokątami 11D klimaty dla Maty
J14 często jest ich kilka po jakimś dziwnym wydarzeniu 12A niezapomniana wokalistka Maanamu
K1 Frania była i jest gdzieniegdzie królową 12L piernik, starzec, wapniak, zgred
L7 reprezentuje spółkę min. przed sądem 14A kuchenka na kempingu
L17 Szmaragdowe Miasto jest stolicą tej krainy 15F odpowiednik pułkownika w policji
M1 cukierek albo… 31 października 16A czasami przy rybce stają w gardle
M15 może być małpia albo wietrzna 16M boss, kierownik
N9 przyrząd służący do pomiaru rezystancji 17D króluje w dyskotekach
O16 filozof i reformator, nazywany księciem humanistów 18A Panna w filmie Andrzeja Wajdy
P1 brzydactwo, potwór, dziwoląg, pokraka 18L bywa słomiany
P10 dziennikarz muzyczny ze słynnym jamnikiem Puzonem 19 F wybitny czeski pisarz, „Pociągi pod specjalnym nadzorem”

20A zachód słońca nad morzem, na obrazie lub fotografii
20L podobno ona wraca do ludzi, bo każda akcja wywołuje reakcję

HASŁO: ( B5, E2, F9, D20, H17, I8, L15, P13, P18, L11, B5, N9, J18, 016, F4, M3, L14, J6, P7, N16, I8, N12, B3, A18, F12, B5, P12, FE, K1,
N5, P4, I8, J18, E2, C9, D7, G4, 019, N13, D15, B3 )
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