MISTRZEJOWICE
Informator Rady i Zarz¹du Dzielnicy XV

wiêto Niepodleg³oci na sportowo
Nieco inaczej w roku bie¿¹cym obchodzone by³o wiêto Niepodleg³oci
w Dzielnicy XV Mistrzejowice. Ze
wzglêdu na pandemiê nie dosz³y do
skutku planowane tradycyjne turnieje
halowej pi³ki no¿nej i siatkówki dla
uczniów szkó³ podstawowych. W zamian w dniach 4, 5, 6 i 17.11.2020 r.
uda³o siê przeprowadziæ dla najm³odszych dzieci gry i zabawy ruchowe
w szko³ach 89, 144, 85 i przedszkolu
144.
Ogó³em w imprezach rekreacyjnych
wziê³o udzia³ 183 dzieci. Wszyscy
uczestnicy otrzymali s³odycze, napoje,
buttony i upominki.
Ostatni¹ z imprez by³ turniej pi³ki

no¿nej dru¿yn m³odzie¿owych. Odby³
siê on 22 listopada na nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego SP
130, os. Owiecenia. W koñcowej rywalizacji turnieju zwyciê¿y³ zespó³
MKS Mistrzejowice przed Owiecenia
Team, miejsce trzecie zaj¹³ zespó³ Naymany, a czwarte  Eksperci.
Zwyciêski zespó³ nagrodzony Pucharem Niepodleg³oci wyst¹pi³ w sk³adzie: Patryk Gajda, Mateusz Mêdrecki,
Damian Urban, Jakub Sawicki, Patryk
Kawa, Kacper Szyszlak, W³odek Suchowicki, Micha³ Lichwa³am i trener
Zbigniew Kieæ.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznociowe medale i worki

sportowe z nadrukiem 102-lecia Odzyskania Niepodleg³oci.
Okolicznociowymi statuetkami wyró¿nieni zostali:
l najlepszy bramkarz  Grzegorz
Rybicki  Eksperci
l król strzelców  Mateusz Mêdrecki  MKS Mistrzejowice
l najlepszy zawodnik  Tomasz Lipieta  Owiecenia Team.
Dru¿yny zosta³y wyró¿nione sprzêtem
sportowym i pi³kami. Na koniec zawodów uczestnicy otrzymali napoje i smakowit¹ pizzê.
Organizatorem Turnieju Niepodleg³oci by³a Rada i Zarz¹d Dzielnicy XV
Mistrzejowice.
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Czy wiesz, ¿e pierwsze kartki wi¹teczne zosta³y wys³ane w 1843 roku?
Na ten pomys³ wpad³ Henry Cole, dyrektor Muzeum Wiktorii i Alberta
w Londynie. Co roku wysy³a³ on ka¿demu znajomemu d³ugi list wi¹teczny. By³o to bardzo czasoch³onne zajêcie. Pewnego razu wpad³ na pomys³
stworzenia ilustracji, któr¹ móg³by rozes³aæ bliskim wraz z krótkim
tekstem. Ilustracjê na bo¿onarodzeniow¹ kartkê dyrektora muzeum
stworzy³ rysownik John Callcott Horsley.

Konkurs na Bo¿onarodzeniow¹
Kartkê wi¹teczn¹
Dzi wczuj siê w rysownika Johna
Callcotta Horsleya i stwórz w³asn¹ bo¿onarodzeniow¹ kartkê wi¹teczn¹. Dostarcz swoj¹ pracê osobicie do Klubu
Kunia do 16 grudnia 2020 roku miêdzy godzin¹ 13.00 a 15.00 i zostaw
tam na portierni albo przelij poczt¹,
tak jak zrobi³ to Henry Cole w XIX
wieku (adres Klubu Kunia odnajdziecie poni¿ej).

HHH
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ dzieci do 14 roku ¿ycia oraz grupy z przedszkoli, szkó³, klubów i domów kultury.
HHH
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone
18.12.2020 r. na stronie internetowej
www.kuznia.okn.edu.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/KlubKuzniaOKN.

SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE:
Klub Kunia
Orodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Z³otego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 648 08 86, klub@kuznia.edu.pl
www.kuznia.okn.edu.pl
www.facebook.com/KlubKuzniaOKN

Zwyciêzca Turnieju Niepodleg³oci  MKS Mistrzejowice.
RADA I ZARZ¥D DZIELNICY MISTRZEJOWICE: Przewodnicz¹cy: Marek Hohenauer, zastêpca przewodnicz¹cego: Konrad Maciejowski, cz³onkowie zarz¹du: Krzysztof B¹k, Maciej Cielik,
Anna Trzoniec. Biuro Rady Dzielnicy: ul. Minieñska 58 (osiedle Tysi¹clecia), tel. 12 648-96-18, przyjmowanie mieszkañców: poniedzia³ek, wtorek, czwartek i pi¹tek w godz. 11.0015.30 oraz roda od
12.00 do 16.00. Dy¿ur cz³onków Zarz¹du: Przewodnicz¹cy  druga roda miesi¹ca w godz. 16.0017.00, zastêpca Przewodnicz¹cego  trzecia roda miesi¹ca w godz. 15.0016.00, Krzysztof B¹k  ostatni
czwartek miesi¹ca w godz. 17.0018.00, Maciej Cielik  ostatni wtorek miesi¹ca w godz. 17.0018.00, Anna Trzoniec  pierwszy wtorek miesi¹ca w godz. 14.3015.30. Oficjalna strona internetowa:
www.dzielnica15.krakow.pl, e-mail: rada@dzielnica15.krakow.pl. Dy¿ur Policji: pierwszy czwartek miesi¹ca w godz. 15.0016.00.

10

4 grudnia 2020 r., nr 49 (1548)

