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Szanowni Państwo,
Pierwsza okołoświąteczna refleksja, że za nami

trudny, naznaczony dramatycznymi wydarzeniami
rok. Wojna na Ukrainie sprawiła, że wielu Ukraińców
trafiło do Krakowa. Do Mistrzejowic także. Zrobiliśmy
i robimy nadal dla Nich wszystko, aby czuli się tu
komfortowo, bez ciągłej myśli o wydarzeniach na
Ukrainie i o swoich bliskich, którzy tam zostali. I myślę,
że wszystkie te działania nasi goście przyjmują z
radością i zrozumieniem.

Druga moja refleksja, że był to także kolejny trudny rok w sferze finansów
publicznych. Z galopującą inflacją, skokowym wzrostem cen materiałów
budowlanych i usług oraz mnóstwem zadań dzielnicowych do realizacji. A mimo
to udało nam się zrealizować wiele nowych inwestycji i remontów w
Mistrzejowicach. O najważniejszych z nich informujemy w tym, ostatnim,
tegorocznym numerze naszej gazetki dzielnicowej.

Trzecia – że kolejny już raz nie zawiedli nasi mieszkańcy, którzy od lat
utożsamiają się z naszą dzielnicą. Tą drogą wszystkim Państwu, którzy wzięli udział
w tegorocznym głosowaniu w ramach Budżetu obywatelskiego Krakowa,
chciałbym serdecznie podziękować. I choć frekwencja wyborcza nie tylko w
Mistrzejowicach, ale w całym Krakowie, nadal nie jest oszałamiająca, to
najważniejsze, iż po raz kolejny realizowane będą zwycięskie projekty. Te zmieniają
pozytywnie naszą przestrzeń, dając radość i satysfakcję wszystkim mieszkańcom,
bez względu na ich wiek, bowiem każdy znajduje w nich coś dla siebie.

Kończy się więc kolejny rok naszej misji, jako radnych Mistrzejowic, wobec
mieszkańców dzielnicy. Mam nadzieję, że i tym razem pozytywnie przez Państwa
ocenianej. Tym samym życzę Państwu spokojnych, radosnych świąt Bożego
Narodzenia w rodzinnej atmosferze i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

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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W Mistrzejowicach wybrano 8 projektów w Budżecie obywatelskim 2022

Oświecenia na sportowo

Strefa FIT na Złotego Wieku (600 tys. zł),
Sportowy kompleks na Oświecenia – konty-
nuacja (450 tys. zł) i Siłownia na Oświecenia
– kontynuacja (380 tys. zł) – to największe z
8 projektów, które w kolejnych latach będą
realizowane w Mistrzejowicach.

– Cieszę się z tego, że wybraliśmy ko-
lejne projekty w ramach Budżetu obywatel-
skiego 2022, które nadal w doskonały spo-
sób zmieniać będą przestrzeń, w której żyje-
my, naszą dzielnicę. Zwłaszcza zyska osied-
le Oświecenia, które już od jakiegoś czasu
jest sportowym centrum Mistrzejowic. Teraz
kompleks ten będzie rozbudowywany, aby
nadal służył wszystkim naszym mieszkańcom
– komentuje dzielnicowe wybory Marek Ho-
henauer, przewodniczący Rady Dzielnicy
XV Mistrzejowice.

W tym roku do dyspozycji mieszkań-
ców przeznaczono z budżetu miasta 38
milionów złotych. Z tego 30 mln 400 tys.
złotych na projekty dzielnicowe, nato-

miast 7 mln 600 tys. złotych na wnioski
ogólnomiejskie.

Przypomnijmy: w tegorocznej edycji
złożonych zostało 862 wniosków, z czego
693 o charakterze dzielnicowym i 169 o
charakterze ogólnomiejskim. Pod głoso-
wanie zostało poddanych 93 projekty
ogólnomiejskie i 465 dzielnicowych.

Posadźmy drzewa na Rynku Głównym,
zagospodarowanie Bagrów oraz Kraków
zrywa z betonem – to projekty ogólnomiej-
skie, które zyskały największe poparcie
mieszkańców podczas głosowania w tego-
rocznym budżecie obywatelskim.

Podobnie jak w roku ubiegłym prefero-
wanym sposobem głosowania był ten elek-
troniczny – 25 998 głosów, ale w tym roku
dużym zainteresowaniem cieszyło się także
głosowanie w formie tradycyjnej – 20 097 od-
danych głosów. Stacjonarne głosowanie od-
bywało się w rekordowej liczbie 150 punktów,
które były czynne przez cały okres głoso-

wania w filiach Biblioteki Kraków, domach kul-
tury czy siedzibach rad dzielnic.

W ten sposób najchętniej oddawały
głos osoby najmłodsze (do 15 roku życia)
oraz seniorzy.

Najbardziej aktywną grupą były osoby po-
między 36. a 45. rokiem życia (11 779
głosów) oraz te w przedziale od 26. do 35.
roku (10 038 głosów).

Najbardziej aktywnymi głosującymi, już
po raz kolejny, okazali się mieszkańcy dziel-
nic: Dębniki, Podgórze oraz Nowej Huty.

Natomiast najwięcej projektów zostało
poddanych pod głosowanie w dzielnicach
Prądnik Czerwony, Nowa Huta oraz Prądnik
Biały.

Podobnie, jak poprzednio i tym razem
nie ma zaskoczenia, gdyż ponad 34 proc.
to zadania z obszaru zieleni i ochro-
ny środowiska, 25 proc. wniosków wy-
branych zostało z puli szeroko rozumia-
nej kultury, a 16 proc. to sport i infra-
struktura sportowa.

We wszystkich dzielnicach będą realizo-
wane łącznie 172 projekty. Najwięcej zadań
z budżetu zostanie wykonanych w Dzielnicy
V (Krowodrza) i XIII (Podgórze) po 14, naj-
mniej w IX (Łagiewniki – Borek Fałęcki) – 5.

W Dzielnicy XIV Czyżyny oddano po tyle
samo głosów na dwa projekty, dlatego pod-
czas konferencji prasowej, zgodnie z regu-
laminem Budżetu obywatelskiego, jeżeli dwa
lub więcej projektów poddanych głosowaniu
otrzyma tę samą liczbę punktów, o ich ko-
lejności na liście zadecyduje publiczne lo-
sowanie.

Poznaliśmy już wyniki głosowania w tegorocznym budżecie partycypacyjnym. Do rea-
lizacji trafi łącznie 185 projektów. W tym 13 ogólnomiejskich oraz 172 zadania dziel-
nicowe. W tym roku głos oddało 46 095 osób. W tej liczbie 42 965 to głosy ważne.
Najistotniejsze jest to, że w Mistrzejowicach realizowanych będzie 8 projektów za łączną
kwotę 1 515 495,17 zł.

Kompleks sportowy na os. Oświecenia powstał i jest systematycznie rozbudowywany w ramach
kolejnych edycji Budżetu obywatelskiego



Mimo kolejnego trudnego finansowo roku
i tym razem udało się w Mistrzejowicach
zrealizować mnóstwo dużych inwestycji
drogowo-parkingowych, które pochłonęły
grubo ponad 3,5 miliona złotych. A prze-
cież oprócz nich realizowane były corocz-
ne wymiany chodników w wielu miejscach
dzielnicy. Słowem – dla Mistrzejowic był to
kolejny mocny inwestycyjnie rok.

– Mogę potwierdzić to, że i tym razem
udało nam się solidnie zmienić mistrzejowicką
przestrzeń. Myślę, że z każdym rokiem miesz-
kańcy coraz mocniej widzą te zmiany. Cie-
szymy się z tego i nadal realizujemy naszą
misję wobec mieszkańców i dzielnicy. Do rea-
lizowanych lub już zrealizowanych inwestycji
i remontów dochodzą przecież także realizo-

wane z roku na rok zwycięskie projekty ko-
lejnych edycji budżetów obywatelskich. Jed-
nym słowem, nasza przestrzeń pięknieje i sta-
le się zmienia – mówi Marek Hohenauer, prze-
wodniczący Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Środki finansowe na realizację poszcze-
gólnych zadań pochodzą z zadań uchwalo-
nych przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice,
z modernizacji dróg i chodników w ramach
przygotowań Krakowa do organizacji Igrzysk
Europejskich 2023, a także z poprawek
budżetowych składanych przez Radnych
Miasta Krakowa naszego rejonu: Kazimierza
Chrzanowskiego i Łukasza Sęka.

Najważniejsze zadania inwestycyjne
zrealizowane w Mistrzejowicach w 2022
roku to:

� remont parkingu przy ul. Jancarza i Wa-
welskiej; koszt 750 tys. zł;

� przebudowa drogi w zakresie nawierzch-
ni jezdni wraz z bezpiecznikami na ul. Po-
pielidów; koszt 628 tys. zł

� remontchodnika wzdłużul.DobregoPasterza,
od przestanku MPKAkademickie w kierunek
ul. Bohomolca; koszt zadania 243 145 zł;

� przebudowa drogi w zakresie nawierzch-
ni jezdni na ul. A. i J. Załuskich, w os. Oś-
wiecenia 41-43; koszt 201 431 zł;

� remont nawierzchni jezdni i parkingu się-
gacza w os. Piastów 27; koszt 120 266 zł;

� remont nawierzchni jezdni i parkingu się-
gacza w os. Piastów 3; koszt 146 867 zł;

� przebudowa nawierzchni jezdni i parkin-
gów przy pętli na ul. Wawelskiej; koszt 467
358,25 zł;

� przebudowa nawierzchni jezdni i parkingu
sięgaczy przy ul. Jadźwingów, os. Piastów
13-14; koszt 399 988 zł;

� sięgacz w os. Nowe Mistrzejowice 14;
koszt 208 150 zł.
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INWESTYCJE

Finiszują tegoroczne inwestycje i remonty w Mistrzejowicach

Widać zmiany

Remont parkingu u zbiegu ulic Jancarza i Wawelskiej.

Przebudowa drogi w zakresie jezdni wraz z bezpiecznikami - ulica Popielidów

Przebudowa nawierzchni ul. Załuskich w os. Oświecenia 41-43
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INWESTYCJE

Remont chodnika wzdłuż ul. Dobrego Pastrzerza

Remont nawierzchni jezdni i parkingów przy pętli na ul. Wawelskiej

Remont nawierzchni jezdni i parkingu sięgacza ul. Jadźwingów w os. Piastów 13-14

Remont nawierzchni jezdni i parkingu sięgacza w os. Piastów 27

Remont nawierzchni jezdni i parkingu sięgacza w os. PIastów 3

Remont sięgacza w os. Nowe Mistrzejowice 14
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SpORT

Za nami 5. edycja turnieju koszykarskiego Nowa Huta Gortat Cup

Historyczny finał
W hali sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 130 na osiedlu Oświecenia, 3 grud-
nia, odbyła się piąta edycja turnieju
streetballa „Nowa HuTa Gorta Cup 2022”.
Pomysłodawcą rozgrywek jest Marek Ho-
henauer, Przewodniczący Rady i Za-
rządu Dzielnicy XV Mistrzejowice. Orga-
nizatorami byli UKS Marcina Gortata w
Krakowie, obchodzącę w tym roku 20.
rocznicę powstania Ognisko TKKF Oś-
wiecenia oraz Centrum Młodzieży im. Jor-
dana. Wsparcia finansowego udzieliło
miasto Kraków, turniej patronatem objęła
Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice.

W I fazie zawodów drużyny rywalizowały
w grupach. Do ćwierćfinałów awansowało
osiem najlepszych drużyn, które zagrały
systemem pucharowym, wg kolejności:

1. Mountain Bears
2. 3x3 Krk
3. Shootout 3x3
4. RockyBallers 3x3
5. Wawelskie Złomy
6. Space Team
7. SQD Squad
8. Jura Basket
Największą niespodziankę w ćwierć-

finałach sprawili najniżej rozstawieni
koszykarze z Jury Zabierzów (Jura Basket),
którzy wyeliminowali najlepszych po fazie



grupowej Mountain Bears! Oprócz nich do
półfinałów awansowały drużyny: 3x3 KRK,
Shootout 3x3 i Wawelskie Złomy.

Ćwierćfinały:
(1) Mountain Bears – (8) Jura Basket

11:15
(2) 3x3 Krk – (7) SQD Squad 19:10
(3) Shootout 3x3 – (6) Space Team

18:10
(4) RockyBallers 3x3 – (5) Wawelskie

Złomy 11:21
Półfinały:
Jura Basket – Wawelskie Złomy 13:19
3x3 Krk – Shootout 3x3 20:16
Mecz o 3 miejsce: Jura Basket –

Shootout 3x3 8:21
FINAŁ: 3x3 Krk – Wawelskie Złomy

18:16 (po dogrywce!)
Finał turnieju przejdzie do historii, jako

jeden z najlepszych meczów! Walka kosz za

kosz, nieustanne zmiany prowadzenia, akcje
and1 (czyli trafienia z faulem, z dodatkowym
rzutem osobistym) i wreszcie dogrywka, w
której zwycięski rzut trafia Krzysztof Popek

– trójka, daleko, daleko za linią! Na szczęście
mamy to nagrane i będzie można oglądnąć
na turniejowym FB.

Klasyfikacja końcowa:
1. 3x3 KRK (Krzysztof Popek, Vova

Zhartun, Bohdan Sym, Mirosław Satora)
2. Wawelskie Złomy (Mikołaj Nadczuk,

Cezary Wilk, Filip Pitra)
3. Shootout 3x3 (Damian Marcinowski,

Ralph Okehie, Olivier Vincent, Dominik
Tuszyński)

Turniej rozegrano wg oficjalnych
przepisów gry w koszykówkę 3x3 FIBA.
Mecze trwały max 10 min., lub do zdobycia
przez jedną z drużyn 21 pkt przy punktowaniu
za 1 i 2 pkt. Wszyscy zawodnicy ukończyli
turniej zdrowi, bez najmniejszej kontuzji,
dzięki czemu ratownik medyczny mógł
spokojnie oglądać rywalizację.
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Tradycyjnie już listopad był okazją do
uczczenia na sportowo Święta Niepo-
dległości. Na obiektach sportowych Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr. 5, na
osiedlu Oświecenia 30, 9 listopada, od-
był się więc Turniej Niepodległości Szkół
Podstawowych z terenu Dzielnicy XV
Mistrzejowice.

W piłce siatkowej dziewcząt wzięło udział
5 szkół (SP nr 89, 126, 85, 144 i 130). Zwy-
ciężyła Szkoła Podstawowa nr 130 przed SP
144 i 89, miejsce IV – SP 126, a miejsce V
– SP 85.

W halowej piłce nożnej chłopców wzięło
udział 5 zespołów szkolnych (SP nr 85, 89,
126, 144, 130). Tu również zwycięstwo przy-
padło gospodarzom, SP 130 przed SP 144
i 126, IV SP 85, V – SP 89.

Najlepszym strzelcem bramek został Ja-
kub Skiba ze Szkoły Podstawowej nr 130. Na-
tomiast MVP siatkarek została Milena Mo-
rawska również z SP nr 130.

Trzy najlepsze zespoły siatkówki i piłki
nożnej zostały nagrodzone piłkami, okolicz-
nościowymi medalami i dyplomami.

Wszyscy uczestnicy turnieju w liczbie ok.
100 osób, otrzymali okolicznościowe ple-
caczki z nadrukiem i logo Dzielnicy XV Mist-
rzejowice, napoje, batony i smaczną pizzę.

Nagrody zostały wręczone przez dyrek-
torkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5,
mgr Magdalena Kubicka oraz prezesa

Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kul-
tury Fizycznej, Leszka Tytko.

Turniej prowadzili wykwalifikowani sę-
dziowie – Pan Leszek Ciuła i Stanisław
Jamróz, a obsługę techniczną zabezpieczy-
li Katarzyna Szwed i Tadeusz Kowalczyk.

Organizowane wydarzenie dało możli-
wość uczestnikom indywidualnej i zespołowej
rywalizacji, sprawdzenia własnych umiejęt-
ności oraz oceny osiągniętych wyników.
Sportowa i koleżeńska atmosfera podkreśliła
rangę turnieju.

Leszek Tytko
Koordynator turnieju

Zdjęcia:
archiwum Małopolskie TKKF

Turniej Niepodległości
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Turniej piłkarski dla szkół podstawowych z Mistrzejowic

Puchary dla najlepszych

Już po raz czwarty, tym razem 3 grudnia,
odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej dla
dzieci szkół podstawowych z Dzielnicy XV
Mistrzejowice. Wzięło w nim udział 12 ze-
społów w dwóch kategoriach wieko-
wych – grupa młodsza kl. IV i grupa star-
sza kl. V. Turniej odbył się w hali spor-
towej III Liceum Ogólnokształcącego na
osiedlu Wysokim 6.

Dzieci grały system każdy z każdym. Po
zakończeniu gier rozpoczął się konkurs rzu-
tów karnych systemem pucharowym. W
końcowej klasyfikacji klas IV zwyciężyła:
Szkoła Podstawowa nr130 przed SP nr 89 i
SP nr 144. Królem strzelców został Jan Ko-
zek ze

SP nr 130. Najlepszym bramkarzem – Ty-
mon Blak Sp nr 89. W rzutach karnych zwy-
cięstwo przypadło Szkole Podstawowej nr
144.

W grupie dzieci starszych klas V zwy-
ciężyła: Szkoła Podstawowa nr 130, przed SP
nr 126 i SP nr 144. Królem strzelców został
Tomasz Białek SP nr 130, najlepszym bram-
karzem Gabriel Mruk, a w rzutach karnych
zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 130.

Trzy najlepsze drużyny z każdej kategorii
wiekowej otrzymały puchary, medale, dy-
plomy i piłki, a najlepsi zawodnicy zostali wy-
różnieni statuetkami. Wszyscy uczestnicy tur-
nieju otrzymali okolicznościowe worki spor-
towe oraz poczęstunek.

Nagrody wręczali: Kazimierz Chrzanow-
ski, Radny Miasta Krakowa oraz po-
mysłodawca wydarzenia, Marek Hohenauer,
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV
Mistrzejowice,.

Z ramienia organizatora nad przebiegiem
turnieju czuwał Leszek Tytko, prezes Małopol-
skiego TKKF, Karol Oleksy, wiceprezes

Małopolskiego TKKF oraz grupa wolonta-
riuszy.

Sędziami turnieju byli: Stanisław Ob-
szański, Stanisław Jamróz i Grzegorz Rybicki.
Obsługę medyczną zapewniła Elżbieta Fik.



Wraz z jesiennym wietrzykiem po całej
Dzielnicy XV Mistrzejowice rozbrzmiewała
skoczna muzyka i słychać było wesołe
śpiewy przedszkolaków. Wszystko za
sprawą VII Przeglądu Artystycznego – Na
Jesienną nutę, który odbył się 25 listo-
pada w Młodzieżowym Domu Kultury im.
A. Bursy. Organizatorem przeglądu było
Samorządowe Przedszkole nr 64 w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w
Krakowie.

Cieszymy się, że udało nam się spotkać
na żywo po prawie trzech latach przerwy.
Ostatni raz w 2019 na scenie MDK święto-
waliśmy 70-lecie Nowej Huty. Później prze-
gląd odbył się w nieco innej formie bo on-line.
W tym roku udało nam się spotkać. Posta-
nowiliśmy pokazać piękno naszego kraju

ukryte w przyrodzie. Tematem przewodnim
stała się nasz polska złota jesień.

Występy artystyczne przedszkolaków
przyniosły nam wiele pozytywnych wrażeń.
Świetnie się bawiliśmy oglądając jesienne
przedstawienia i tańce, słuchając jesien-
nych piosenek i wierszy.

W świętowaniu towarzyszyli nam za-
proszeni goście m.in. dyrektor MDK im. A.
Bursy – Joanna Słomka, oraz dyrektorki z
Samorządowych Przedszkoli z Mistrzejo-
wice”:
▪ z Samorządowego Przedszkola nr 152 – dy-

rektor Małgorzata Konopka
▪ z Samorządowego Przedszkola nr 64 w

ZSP nr 5 – dyrektor Magdalena Kubicka i
wicedyrektor Agnieszka Wójtowiec

▪ z Samorządowego Przedszkola nr 177 – dy-
rektor Iwona Mildner

▪ z Samorządowego Przedszkola nr 148 – dy-
rektor Bożena Rutkowska

▪ z Samorządowego Przedszkola nr 125 – dy-
rektor Aneta Stachyra

▪ z Samorządowego Przedszkola nr 131– dy-
rektor Iwonę Duran

▪ z Samorządowego Przedszkola nr 144 – dy-
rektor Halina Antoniuk

▪ z Samorządowego Przedszkola nr 187 – dy-
rektor Ewa Zajączkowska.

Trzem przedszkolom akompaniowała na
pianinie rytmiczka – Renata Byrdy.

W przeglądzie wzięło udział 8 przed-
szkoli z naszej dzielnicy. Jako pierwsze, w
pięknych, ludowych wielkopolskich strojach,
zaprezentowało się Samorządowe Przed-
szkole nr 152 wykonując piosenkę ,,Jesienny
kujawiaczek” oraz nasz polski taniec ludowy
kujawiak.

W kolorowy jesienny nastrój wprowadziło
nas Samorządowe Przedszkole nr 64 z
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VII pRZEGLĄD aRTYSTYCZNY pRZEDSZKOLI Z DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE

Na jesienną nutę

Występ przedszkolaków z Przedszkola nr 64

Uczestnicy przeglądu wraz z wychowawcami



ZSP nr 5, które wykonało instrumentację do
utworu ,,Jesień” A. Vivaldiego, piosenkę
,,Jesienna pogoda” oraz taniec do utworu
,,Czerwone jabłuszko”.

Za sprawą dzieci z Samorządowego
Przedszkola nr 177 poczuliśmy się jak na
scenie teatru. Przedszkolaki przygotowały
przedstawienie ,,Plotki i zamieszanie u pani
Jesieni na dywanie” składające się z zaba-
wy tanecznej ,,Kasztanek”, piosenki ,,Taniec
z Jesienią” oraz ,,Plotek

i opowieści Zuzi”. Następnie tanecznym
krokiem na scenę wkroczyły kolorowe, wi-
rujące na wietrze listeczki – czyli przed-
szkolaki dzieci z Samorządowego Przed-
szkola nr 148 prezentując ilustrację ru-
chową piosenki ,,Jedzie jesień” oraz ,,Taniec
Jesienny”.

W drugiej części przeglądu jako pierwsze
pokazały swoje niezwykłe umiejętności dzieci

z Samorządowego Przedszkola nr
125, które zaprezentowały nam układy ta-
neczne ,,Przepióreczka” i ,,Dumka na dwa
serca”.

Niezapomniane wrażenia wizualne po-
zostawiły w naszej pamięci dzieci z Samo-

rządowego Przedszkola nr 131, które po-
kazały nam jak piękne kolory dominują je-
sienią wykonując ,,Jesienną piosenkę” oraz
,,Taniec z szarfami” do utworu Maringe
D’amour.

Nawet smutną jesień można rozweselić,
gdy tylko się chce. Udowodniły nam to
przedszkolaki z Samorządowego Przed-
szkola nr 144, zapraszając na opowieść
według autorskiego scenariusza ,,W króle-
stwie smutnej jesieni”, gdzie wykorzystano
utwory ,,Jesienna cza-cza” i ,,Tańcowała je-
sień”.

Na zakończenie dzieci z Samorządo-
wego Przedszkola nr 187 przedstawiły bo-
gaty program pt. ,,Jesień to już jesień”, któ-
ry składał się z wiersza E. Kaczmarskiej pt.
,,Jesień”, instrumentacji piosenki ,,Jesień to
już jesień” oraz układu tanecznego do muzyki
z ,,Dziadka do orzechów” Piotra Czajkow-
skiego.

Przedszkolaki, po zaprezentowaniu włas-
nego programu, oglądały występy swoich ko-
legów i koleżanek z innych przedszkoli, na-
gradzając ich gromkimi brawami. Na koniec
dyrektor ZSP nr 5 – Magdalena Kubicka i
wicedyrektor ZSP nr 5 ds. Samorządowego
Przedszkola 64 – Agnieszka Wójtowiec wrę-
czyły podziękowania i fantastyczne nagrody,

których sponsorem była nasza Rada Dziel-
nicy XV Mistrzejowice. Wykonano również
pamiątkowe zdjęcia.

Występy artystyczne przygotowane zos-
tały na bardzo wysokim poziomie. Prze-
piękne kolorowe stroje, bogactwo rekwizytów,
a przede wszystkim radość występujących
dzieci sprawiły, że jesienna nuta będzie
długo grać w naszych sercach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom, zaproszonym gościom i gos-
podarzom imprezy za wspólnie spędzony
czas. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
spotkamy się kolejny raz. A jaki będzie temat
przewodni? – słychać głosy w oddali. Choć
głowy pełne pomysłów, na razie niech to po-
zostanie niespodzianką i tajemnicą, którą od-
kryjemy za kilka miesięcy.

Autorki artykułu:
Marta Piotrowska, Elżbieta Braska
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Uroczyste wręczenie nagród
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W MDK im. andrzeja Bursy

Kraków był pierwszy!

Wystawa upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez
Polskę, opowiadająca o wydarzeniach i ludziach tamtego cza-
su z uwzględnieniem pionierskiej roli miasta Krakowa do obej-
rzenia w gościnnych prograch Młodzieżowego Domu Kultury
im. Andrzeja Bursy.

W nocy z 30 na 31 października 1918 roku w budynku dowództwa
lotniska Rakowice-Czyżyny, ówczesny komendant, pułkownik pilot
Roman Florer, narażając się na rozstrzelanie, aresztował pilotów au-
striackich. Jednocześnie nakazał unieruchomić samoloty i wywiesić
flagi polskie. 31 października polskie odziały z Podgórza pod do-
wództwem Antoniego Stawarza przejęły odwach przy wieży Ratu-

szowej. Austriacy zostali zmuszeni
do podpisania aktu przekazującego
władzę i majątki wojskowe stronie
polskiej. Kraków stał się pierwszym
wyzwolonym polskim miastem.

Ekspozycja to zestawienie ar-
chiwalnych zdjęć historycznych
miejsc i obiektów z ich współczesną
odsłoną w obiektywie krakowskiej fo-
tografki Klaudyny Schubert. Także,
portrety bohaterów tamtych dni. Je-
den z nich Jędrzej Moraczew-
ski opisał to słowami :

„Niepodobna oddać tego upoje-
nia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie
ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Nie-
podległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To
nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek,
złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzi-
li. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte do-
czekało. (...)”

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy, osiedle Ty-
siąclecia 15, zaprasza do swojej galerii od poniedziałku do piątku
w godzinach 15.30 - 19.00.

Radek Radoszek
Zdjęcia z archiwum MDK im. Bursy
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Obejmuje on ponad 911-hektarowy ob-
szar w Nowej Hucie. Użytkownikiem wie-
czystym większości terenu jest ArcelorMittal
Poland. Przedstawiciele miasta przedstawi-
li założenia planu, który ma zostać przed-
stawiony radnym podczas sesji Rady Mias-
ta Krakowa. AMP SA, zwracając się do pre-
zydenta o przygotowanie planu zagospoda-
rowania, wnosił o wzięcie pod uwagę ciągłoś-
ci produkcji, zagrożeń jakie występują na te-
renie huty oraz planów inwestycyjnych, któ-
re spółka będzie wdrażała w Krakowie.

Niestety, przygotowany plan stanowi
duże zagrożenie dla funkcjonowania i dal-
szego rozwoju spółki. Jeśli zostałyby zaak-
ceptowane proponowane rozwiązania (wpro-
wadzenie terenów usługowo-przemysłowych
oraz dróg publicznych przecinających kra-
kowski Oddział AMP SA wszerz i wzdłuż) to
wówczas produkcja koksowni, a nawet wal-
cowni stoi pod znakiem zapytania. Całkowi-
cie pominięto kwestie dotyczące bezpie-
czeństwa publicznego, a także bezpieczeń-
stwa funkcjonowania zakładu. Ponadto pod
znakiem zapytania będzie praca spółek hut-
niczych i wielu kontrahentów przetwa-
rzających wyroby hutnicze. W dyskusji przy-
pomniano o zagrożeniach chemicznych
(amoniak i inne substancje produkowane
przez koksownię). Nie da się przewidzieć

błędów ludzkich przy produkcji i awarii
urządzeń, które mogą doprowadzić do za-
grożenia osób poruszających się np. po
drogach (w założeniu planistów publicz-
nych).

Przedstawiciele prezydenta zapewniali,
że decyzje to daleka przyszłość i powinno do-
jść do kompromisu w rozmowach z Za-
rządem AMP ale po drodze jest jeszcze Rada
Miasta Krakowa, która może np. wprowadzić
jeszcze bardziej restrykcyjne zapisy do pla-
nu zagospodarowania. Dlatego też najwięk-
sze organizacje związkowe z krakowskiego
Oddziału AMP wystosowały apel do Radnych
Miasta Krakowa oraz Prezydenta Miasta
Krakowa, by przyjmując plan zagospodaro-
wania przestrzennego „Kombinat” wzięli pod
uwagę zgłaszane przez pracowników i
związkowców obawy.

Niestety, nasze obawy potwierdziły się
podczas posiedzenia Rady Miasta Krakowa,
26 października. Urząd Miasta Krakowa,
jak i część radnych uważała, że AMP chce,
poprzez stworzenie obszaru przemysłowego
stworzyć strefę, która zezwala działającym na
jej terenie firmom na zwiększenie dopusz-
czalnych norm jakości powietrza. Duża gru-
pa radych broniła wystąpień spółki przy-
wołując wcześniejsze decyzje o likwidacji WP
i Stalowni. Obecnie huta jest ekologiczna i

spełnia wszystkie wymogi środowiskowe.
Przedstawiciel AMP, Andrzej Morzonek,
przedstawiał argumentację przemawiającą za
podjęciem wspomnianej decyzji tzn. AMP
chce inwestować w część przetwórczą (po-
wstaną kolejne miejsca pracy), chce unor-
mować własność działek z firmami funkcjo-
nującymi na terenie huty. Natomiast projekt
dróg publicznych zagraża bezpieczeństwu
osób postronnych. Nikt nie chce wziąć od-
powiedzialności za przyszłe zaprojektowane
drogi. Jedna z nich przecina krakowską Ko-
ksownię co praktycznie uniemożliwi jej funk-
cjonowanie. Po burzliwej dyskusji Andrzej Mo-
rzonek, w imieniu Zarządu AMP S.A., złożył
na ręce Rafała Komarewicza, Przewod-
niczącego Rady Miasta Krakowa pismo syg-
nowane przez członków zarządu, Tomasza
Ślęzaka i Adama Preissa, w którym wnoszą
o dokonanie istotnych poprawek lub jego od-
rzucenia w głosowaniu przez Radę Miasta
Krakowa. Radni otrzymali także sygnowane
przez trzy największe związki zawodowe wy-
stąpienie o zmiany w planie zagospodaro-
wania „Kombinat”, aby wyeliminować wszel-
kie możliwe zagrożenia i pozwolić na pro-
dukcję w hucie.

Krzysztof Wójcik
Przewodniczący NSZZ Pracowników

ArcelorMittal Poland S.A.

Miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego „Kombinat”

Obawy i zagrożenia
W Urzędzie Rady Miasta Krakowa, 19 października 2022 roku, miało miejsce spotkanie Jerzego Muzyka, Zastępcy Prezyden-
ta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Elżbiety Szczepińskiej, Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego
z przedstawicielami strony społecznej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków, Krzysztofem Wójcikiem (NSZZ Prac. AMP SA)
oraz Romanem Wątkowskim (KRH Solidarność). Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego „Kombinat”,
który przygotowali miejscy urzędnicy.



Korzystając z uprzejmości Pana Prze-
wodniczącego oraz Rady Dzielnicy XV na
łamach Magazynu Informacyjnego Rady
Dzielnicy XV Miasta Krakowa – Mistrzejowi-
ce „Piętnastka” chcielibyśmy pokrótce przed-
stawić owoce całorocznej pracy Zarządu
Krakowskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Na-
sza siedziba znajduje się w budynku parafii
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kra-
kowie – Mistrzejowicach, na osiedlu Ty-
siąclecia 86.

Rok 2022 był dla Krakowskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnos-
prawnych bardzo pracowity. Obfitował w
wydarzenia, które krakowskim seniorom do-
starczyły wiele radości, pomogły odnaleźć się
w trudnej dla nich rzeczywistości.

Dzięki staraniom Zarządu KZERiON przy
udziale licznych i hojnych sponsorów w roku
2022 udało się nam zrealizować wiele cie-
kawych imprez i spotkań, by wśród naj-
ważniejszych wymienić:
� spotkanie okolicznościowe dla 150 se-

niorów z okazji Świąt Wielkanocnych w Za-
jeździe „Zielone Wzgórze” w Zielonej w
gminie Koniusza – wsparcia finansowego
udzielił nam Urząd Miasta Krakowa;

� imprezę integracyjną pn. „Powitanie lata”
na Zarabiu, w której wzięło udział 150 se-
niorów. Seniorów gościli właściciele Za-
jazdu Banderoza w Myślenicach;

� imprezę integracyjną pn. „Pożegnanie
lata”, w której również wzięło udział 150 se-
niorów – mieszkańców Krakowa, a której
organizację wsparł Wojewoda Małopolski.
Oprawę i poczęstunek przygotowali właś-
ciciele Zajazdu Banderoza w Myśleni-
cach;

� spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia
Seniora, objęte Patronatem Honorowym
Prezydenta Miasta Krakowa. W spotkaniu
tym wzięło udział 130 starszych i nie-
pełnosprawnych mieszkańców Krakowa.

Zarząd KZERiON pozyskał efektywnie
fundusze na wyjazdy krajoznawczo- rek-
reacyjno-integracyjne dla seniorów. Dzięki
wsparciu finansowemu Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego nasi podopieczni
mogli wziąć udział w kilkudniowych wy-
cieczkach do Kazimierza Dolnego nad Wisłą,
czy Wrocławia.

Odwiedzili i odpoczęli w Basenach Ter-
malnych w Bukowinie Tatrzańskiej oraz w Ora-
vicy na Słowacji. Z środków pochodzących z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przekazanych nam za
pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie, kilkudziesięciu se-
niorów mogło wypocząć w Bartkowej przy
ognisku i dźwiękach muzyki góralskiej.

Realizowane przedsięwzięcia pomogły
zniwelować ubóstwo, alienację społeczną
osób starszych.

SENIORZY
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Zapraszamy wszystkich seniorów do
uczestnictwa w zajęciach prowadzonego
przez nas Klubu Seniora. Mieści się on w bu-
dynku parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kol-
bego w Mistrzejowicach. Każdy znajdzie
coś interesującego dla siebie.

Prowadzimy zajęcia usprawniające dla
seniorów, ciekawe spotkania edukacyjne z le-
karzem na temat profilaktyki ochrony zdrowia,
spotkania z przedstawicielami policji, straży
miejskiej na temat bezpieczeństwa.

Członkowie stowarzyszenia spotykają
się w klubie przy okazji różnych drobnych,
lecz jakże miłych okoliczności: Dnia Babci,
Dnia Dziadka, Dnia Matki, zabawy walen-
tynkowej. Dzięki uprzejmości i życzliwości nie-
zawodnych sponsorów: Wodociągów Miej-
skich w Krakowie, Miejskiego Przedsiębior-
stwa Oczyszczania, Miejskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej.

Udzielamy wsparcia najuboższym, po-
zyskując żywność pochodzącą z Banku
Żywności, czy instytucji Unii Europejskiej.
Dary rozdysponowaliśmy wśród kilkuset se-
niorów.

Koniec roku również obfituje w ważne i
ciekawe wydarzenia. Obecnie intensywnie
przygotowujemy się do okresu Bożego Na-

rodzenia. Zarząd KZERiON wespół z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kra-
kowie i Urzędem Miasta Krakowa przygoto-
wuje, zwyczajem lat ubiegłych, paczki
świąteczne z żywnością dla osób, które ze
względu na sytuację rodzinną i materialną wy-
magają wsparcia. Paczki wydamy tuz przed
Wigilią Świąt Bożego Narodzenia tak, aby nikt
w tym świątecznym czasie nie czuł się sa-
motny, czy opuszczony.

Przy okazji, w imieniu Zarządu KZERiON
chcielibyśmy serdecznie podziękować
wszystkim osobom, instytucjom publicznym
i sponsorom, którzy niezawodnie wspierali
nas i współpracowali z nami przy realizacji
tych jakże ważnych dla osób starszych i
opuszczonych działań. W trudnym dla
wszystkich okresie znaleźli czas i wolę nie-
sienia pomocy innym, bardziej potrze-
bującym.

Wyrazy szczególnego uznania kierujemy
do: Pana Jacka Majchrowskiego Prezyden-
ta Miasta Krakowa, Pana Witolda Kozłowskie-
go Marszałka Województwa Małopolskiego,
Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopol-
skiego; Pana Marka Hohenauera Przewod-
niczącego Dzielnicy XV, Członków Rady
Dzielnicy XV; pracowników Urzędu Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Krako-
wie, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu
Miasta Krakowie, Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Krakowie, księdza An-
drzeja Kopicza – proboszcza parafii pw. św.
Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-
Mistrzejowicach, który przygarnął nasze sto-
warzyszenie pod swój dach; Zarządom:
Wodociągów Miejskich w Krakowie S.A.,
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania,
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej, Banku Żywności.

Podziękowania składamy też na ręce se-
niorów oraz ich rodzin, którzy dali nam odczuć
słowem, gestem, że nasza praca jest
pożyteczna i potrzebna. Dziękujemy za Waszą
życzliwość, przychylność i aktywność!

SENIORZY
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KRZYŻÓWKa DZIELNICOWa NR 4/2022

POZIOMO: PIONOWO:
A1 wybitny piłkarz ręczny Hutnika, brąz IO 76 i MŚ 82 1A kto mu w drogę włazi, on na niego z góry
A12 miejsce godów i walk jeleniowatych 1N za tego króla popuszczano pasa
C1 wie najwięcej o człowieku, jego rozwoju i rasach 3A błahostka, bagatela, głupstwo
D10 twórca doktryny złotego środka, słynny filozof 3J bukiet, wiązka
E1 zastępują żaluzje i rolety 5A wg Agathy Christie, czai się wszędzie
F10 trzyma kasę 5E kultowy zespół Kurta Cobaina
G1 dyletant, nieuk 5M druga po Wiśle
H14 producent węgla drzewnego 6C bywa ludzki
I4 na świątecznym stole 7I zakonnik znany ze stygmatów
J1 rodzaj medytacji 7M potocznie przykra niespodzianka
J14 wyraz przeciwny, odwrotny 8A na zagrodzie byli równi wojewodom
K3 niefachowiec 9L mniej niż jeden
L11 dawniej stosowane przy omdleniach 10A wyjątkowo atrakcyjny, niski krzew z Chin
L16 bohater powieści Żeromskiego pt. „Ludzie bezdomni” 11D właśnie mija
M2 chałupnictwo, rzemiosło 11L miejsce IO w 2014 roku
N11 miedź 12A lepiej czasami trzymać w nich niepokornego
N14 pomocnik Mikołaja 13D podobno niektórzy śmieją się do niego
P1 ekloga, idylla, bukolika 14A na nim króluje Iga Świątek
P10 tak miało nazywać się osiedle Piastów 15D ozdoby, przybranie, dekoracja, wystrój
P17 córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy 15M bohater brytyjskiego serialu ’Allo ’Allo!

16A jednostka napięcia elektrycznego
17D komputerowy program obliczeniowy
17J powłoka, izolacja, oplot
18A przydaje się w zimie
20A bohater epopei Homera, król Itaki
20L przedwojenna polska waluta

HASŁO: ( A16, D19, E19, G4, A3, B12, N3, F8, H14, P14, J7, P17, K17 )
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