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KAMIEŃ WĘGIELNY NA JUBILEUSZ
Stało się! 20 października 2022 wmurowany został kamień węgielny pod 

nową inwestycję sportową  w naszej dzielnicy. W uroczystości udział wzięli: 
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Andrzej Kulig, radny RMK z naszej 
dzielnicy, Kazimierz Chrzanowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Spor-
towej, Krzysztof Kowal, przedstawiciele wykonawcy, dyrektorka SP nr 89, 
Grażyna Janawa, prezes Wojewódzkiego TKKF, Leszek Tytko, rodzice z 
Rady Rodziców SP nr 89, młodzież szkolna, niżej podpisany, reprezentujący 
Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz pozostali goście z UMK i lokalni 
dziennikarze.  

Z reguły tego typu uroczystości 
pachną sztampą i pompatyczno-
ścią. Tym razem był pełen luz, o 
czym świadczyły wypowiedzi za-
proszonych gości oraz sam przebieg 
wmurowania kamienia węgielnego. 
Zastępca PMK, Andrzej Kulig po-
wiedział m.in.:, …że w pewnym 
momencie obawiał się wychodzić z 
gabinetu w UMK, bo gdy tylko się 
pojawiał, to od razu był atakowany 
przez radnego Kazimierza Chrza-
nowskiego o realizację i budowę 
hali sportowej w osiedlu Piastów. 

Powiedział również znamienne 
słowa, które powinny być mottem 

budowy tego obiektu: 

„Hala sportowa wyrasta już na 
naszych oczach i wiemy, że pójdzie 
w dobre ręce. Cieszę się, że tutej-
sza, bardzo aktywna i zaangażo-
wana młodzież, będzie mogła z niej 
wkrótce korzystać, realizować się 
sportowo, 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 Krakowa, a mimo tego pod-
jęliśmy tę decyzję. Przede wszystkim 

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 89 na osiedlu Piastów

w trosce o tych, którzy z tej hali będą 
korzystali. To chociażby boisko wie-
lofunkcyjne, dwie sale gimnastyczne 
i wreszcie ta hala, która właśnie 
powstaje. Pamiętajmy o tym, że 
osiedle Piastów niezwykle się roz-
budowuje i zależy nam bardzo, żeby 
te obiekty pracowały niemal 24 go-
dziny na dobę." 

Reprezentująca i pełniąca rolę go-
spodyni uroczystości, dyrektorka SP 
nr 89, Grażyna Janawa, dziękując 
prezydentowi, inwestorowi, radnym 
i wszystkim zebranym podkreśliła 
fakt, iż szkoła podstawowa, przy 
której powstaje nowy obiekt, istnie-
je od 1982 roku i jest jej niezmiernie 
miło, że na jubileusz 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 przygotowali 

krótki występ recytatorski oraz wrę-
czyli wiceprezydentowi ozdobny 
list dziękczynny. 

W części praktycznej uczestnicy 
gali pokazali również, że oprócz 
bystrości umysłu oraz sprawnego 
działania długopisem, nie obce są 
im również prace budowlane, pole-
gające na fachowym władaniu kiel-
nią murarską. 

Dzięki temu kamień węgielny 
wraz z aktem erekcyjnym  został za-
murowany po wsze czasy w ścianie 
przyszłej hali sportowej. 

O tej uroczystości nie zapomnie-
li również rodzice i opiekunowie 
uczniów ze szkoły podstawowej nr 
89, którzy z tej właśnie okazji przy-
gotowali piękny tort w kształcie bu-
dowanej hali sportowej. Prawdziwe 
dzieło sztuki cukierniczej zostało 
wprawną ręką (z lekką pomocą 

przewodniczącej RR SP nr 89, Mo-
niki Sosnowskiej) podzielone przez 
m.in. wiceprezydenta Andrzeja Ku-
liga, dyrektora ZIS, Krzysztofa Ko-
wala oraz radnego RMK, Kazimie-
rza Chrzanowski  

Przypominamy, iż  przewidywa-
ny koszt budowy dodatkowej hali 
sportowej wyniesie blisko 19 mln 
zł. Zakończenie prac planowane 
jest na sierpień 2024 roku. Jednak 
jak nas zapewnił w trakcie uroczy-
stości,  przedstawiciel wykonawcy, 
jeśli zima będzie łaskawa, to istnieją 
duże szanse na przyśpieszenie robót 
budowlanych i ukończenie tej inwe-
stycji wcześniej, czyli przed rozpo-
częciem nowego roku szkolnego w 
2023.

                                                                                                  
Krzysztof Bąk

Członek Zarządu RD XV Mi-
strzejowice
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