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DNI ZESŁAWIC
NOWA HUTA – DZIEJE …

DZIEŃ KANTOROWIC
HUTA TO TEŻ PERYFERIA

Stowarzyszenie Sympatyków Zesławic i Okolicy „Bez Granic” to ludzie z pasją
i chęcią do pracy na rzecz innych. Powstało z inicjatywy mieszkańców
w 2011 roku i działa do dzisiaj. Celem Stowarzyszenia jest działalność
społeczna, która w głównej mierze dotyczy naszego kawałka na ziemi,
czyli Zesławic, miejsca w którym żyjemy. Chcemy naszym marzeniem
o pięknych Zesławicach zarażać innych, chcemy aby nasza okolica stawała
się coraz piękniejsza, coraz bardziej zintegrowana, coraz silniejsza. Patrząc
zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniemy
stan, w którym nie ma rzeczy niemożliwych. Tym się kierujemy. Patrzymy
wokół siebie, zastanawiamy się co jeszcze można zrobić i działamy. Trwa
to czasem dłużej, czasem krócej ale w tak doborowym towarzystwie każde
zadanie sprawia przyjemność.

Ideą założenia Stowarzyszenia „Nasze Kantorowice”
było przede wszystkim uzyskanie osobowości prawnej
w celu skuteczniejszego działania na rzecz osiedla
Kantorowice i jego mieszkańców, troska o ochronę
środowiska naturalnego, wspieranie i pobudzanie aktywności mieszkańców
w życiu społecznym i gospodarczym jak i w innych dziedzinach służących
społeczności lokalnej. Każdy może dołączyć w skład Stowarzyszenia
i wnieść swój pomysł.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo na stronie:
https://www.facebook.com/stowarzyszeniebezgranic
Data wpisu do rejestru KRS 7 czerwca 2011r.

Nasza aktywność: od 2011r. organizujemy festyn – Dzień Kantorowic –
Święto plonów z tradycyjnym wieńcem dożynkowym. Reaktywowaliśmy
przedstawienia jasełek, corocznie wspieramy mieszkańców w BO, braliśmy
udział w Dniach Ziemi poprzez sadzenie 16 miododajnych lip oraz rok
w rok uczestniczymy w akcji recyklingowej. Doprowadziliśmy do powstania
ogrodu społecznego, zablokowaliśmy sprzedaż działek na tzw. błoniu,
doprowadziliśmy do wydłużenia linii autobusu 422 na ul. Kantorowicką,
podjęliśmy działania w celu powstania Klubu Zakole, czynnie wspieraliśmy
mieszkańców w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego,
współorganizujemy coroczne inicjatywę „Anioł w Dzielnicy XVII”.

Nasza aktywność: od 2011r. co rok organizujemy Dni Zesławic,
doprowadziliśmy do powstania placu zabaw - „Smoczego Skweru”, boiska
do gry w piłkę nożną, wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę
i siatkówkę, niebawem zostanie wykonana kolejna inwestycja – park
kieszonkowy. Wspieraliśmy niejednokrotnie mieszkańców w ich
inicjatywach i podejmujemy czynności mające na celu wdrożenie wszelkich
pomysłów mogących się przysłużyć naszej okolicy.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo na stronie:
https://www.facebook.com/naszekantorowice
Data wpisu do rejestru KRS 26 lipiec 2011r.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. św. Stanisława BM
w Krakowie – Kantorowicach, Zastów 122, 32-010, Kocmyrzów
tel. 12 645-68-87
Proboszcz Parafii: ks. mgr Jan Krzyżowski
www.kantorowice.pl
kantorowice@poczta.onet.pl

Program Aktywności Lokalnej
„Po prostu Zesławice i Kantorowice”
ul. Gustawa Morcinka 15
31-762 Kraków
Celem głównym PAL jest przeciwdziałanie izolacji mieszkańców poprzez
wykreowanie inicjatyw odpowiadających na potrzeby społeczności
osiedli Zesławice i Kantorowice tak, aby uzyskać ich zaangażowanie
w rozwiązywaniu ważnych lokalnych problemów.
Godziny otwarcia PAL uzależnione są od organizowanych zajęć bądź
inicjatyw społecznych. O dokładnych godzinach oraz planach pracy
informujemy systematycznie na tablicy ogłoszeniowej oraz stronie
Facebook.
Osoby prowadzące PAL:
Specjalista pracy socjalnej – animator lokalny
Krystyna Pawełek nr tel. 780 511 834
Pracownik socjalny – animator lokalny
Elżbieta Jurczuk nr tel. 660 637 861
Zapraszamy do udziału w działaniach PAL.

Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta
Klub Zakole jest XIII klubem Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, który
rozpoczął swoją działalność w X.2018r. Atut to jego malownicze położenie
pośród drzew. W ofercie Klubu znajdują się stałe zajęcia dla dzieci
i młodzieży (taniec współczesny, zajęcia plastyczne, muzykogranie), zajęcia
dla dorosłych (fitness, zumba). Dodatkowo powstała „Strefa Mieszkańca”
– miejsce spotkań, podczas którego można spędzić miło czas wśród gier
i zabaw. W ramach tego cyklu organizujemy
spotkania poświęcone codziennej sztuce
kulinarnej pt. „Sąsiadka gotuje”. Prowadzimy
również „Klub Rodzica”, na który zapraszamy.
ul. Zakole 31, 31-763 Kraków,
tel.: 517 293 030
e-mail: zakole@krakownh.pl

MSZE ŚW. W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
9,00 11,00 18,00
18,00 (17,00 X-III) (sobota)
MSZE ŚW. W ŚWIĘTA ROBOCZE
8,00 (17,00) 18,00
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
poniedziałek, środa – 8,00 (IV środa – wieczorem)
wtorek, czwartek, piątek, sobota – 18,00 17,00 (X-III)
V, VI – codziennie o 18,00
X i Adwent – codziennie o 17,00
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Codziennie przed każdą Mszą św.
I piątek miesiąca – 2 godz. przed Mszą św.
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna codziennie po Mszy św.
z wyjątkiem niedziel, świąt i I piątków miesiąca

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie
o powierzchni 2381,55 ha i ludności 20205.
Osiedle Na Stoku 15, 31-703 Kraków
Telefon: 12 645 3009
Biuro Rady Dzielnicy czynne w godzinach:
poniedziałek, środa 9:00 -15:00;
wtorek 11:00 – 15:00;
czwartek, piątek 9:00 – 13:00
oraz w godzinach popołudniowych w terminach posiedzeń Komisji
Merytorycznych Rady Dzielnicy XVII
Aktualny skład Rady kadencji VIII /2018-2023/: Sebastian Adamczyk,
Ewa Balińska, Wiesław Czyż, Andrzej Dziedzic, Katarzyna Frankiewicz,
Zygmunt Gawłowski, Jan Kawa, Jadwiga Kolasa, Lucyna Korzec, Agnieszka
Kubik, Lucyna Madej, Paweł Mleczko, Zbigniew Rajski, Stanisław Stroński,
Wiesław Wojnarski, Waldemar Wołoch, Jerzy Wójcik, Leszek Zaleński,
Aleksander Zdziebko, Teresa Ziętara.
Dyżury Członków Zarządu można sprawdzić na stronie
www.dzielnica17.krakow.pl

WITAMY!
Drodzy czytelnicy!
Mam ogromną przyjemność złożyć na wasze ręce pierwszy numer naszej osiedlowej gazetki „OZI ZIK Osobliwe Źródło Informacji Zesławic i Kantorowic”. Wraz z moimi koleżankami, kolegami oraz przy udziale
mieszkańców obu naszych sąsiadujących osiedli, udało nam się utworzyć namiastkę gazety. Nie było łatwo.
Długo debatowaliśmy nad artykułami, które chcieliśmy zamieścić na łamach, nie wiedzieliśmy jaką nadać
nazwę, jak zorganizować naszą wspólną pracę oraz jak podzielić się obowiązkami. W pocie czoła zamknęliśmy
pierwszy numer i jesteśmy na początku drogi.
Mam nadzieję, że wszystkie informacje, artykuły, reportaże oraz ciekawostki zawarte na stronach
„OZI ZIK” przypadną Państwu do gustu i nie okażą się nudne. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Na sąsiedniej stronie zostały wymienione instytucje i organizacje, które aktywnie działają w naszej społeczności
realizując różne przedsięwzięcia. Warto zapoznać się z tym, co oferuje nam nasza okolica. Przedstawiliśmy
w naszej gazecie artykuł z okazji 70-lecia Nowej Huty, reportaże z pikniku w Zesławicach, dożynek
w Kantorowicach oraz gry miejskiej. Piszemy również o Klubie Honorowych Dawców Krwi „CEGIELNIA”,
który powstał przy Stowarzyszeniu Sympatyków Zesławic i Okolicy „Bez Granic” i który kontynuuje wcześniej
prowadzone akcje krwiodawstwa. Znajdziecie informacje o nowo powstającym parku kieszonkowym, którego
otwarcie nastąpi już wkrótce. W gazecie zamieszczone są także różne ciekawostki.
Jako redaktor naczelny gorąco pragnę podziękować wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu
przyczynili się do powstania tej gazety. Bez Was nie powstałaby ta mała skarbnica wartościowej wiedzy
i wspomnień, która odmieni trochę nasze osiedla. W bieżącym numerze znajdziecie dodatkowo kalendarz
Zesławicki na 2020 rok.
Zapraszam zatem do czytania, kolejnego numeru możecie wypatrywać już w grudniu.

Joanna Wilkosz
Redaktor Naczelna
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NOWA HUTA – DZIEJE …
Nowa Huta – jedna z krakowskich dzielnic,
na pozór niczym nie różni się od innych, ale jest w niej
coś niezwykłego. To historia, którą możemy odkrywać we
wspomnieniach, architekturze i krajobrazie.
Powstała jako północno-wschodnia część Krakowa;
zaprojektowana, jako miasto od podstaw, którego budowę
rozpoczęto w 1949 roku. Jej powstaniu przyświecała idea
budowy największego na ziemiach Polskich kombinatu,
który pozwoliłby zwielokrotnić ówczesne możliwości
produkcyjne istniejących i działających wówczas hut.
Wraz z wielkim hutniczym zakładem, zaplanowano
budowę pierwszego, budowanego od podstaw miasta
o założeniach komunistycznych. Miało powstać
miasto idealne, którego specyficzną rolą miało być
kształtowanie nowego człowieka. Kompozycja miasta
miała dawać mieszkańcom poczucie przestrzennego ładu
a nowoczesne na owe czasy osiedla miały zaspokajać
wszelkie potrzeby ich mieszkańców. Budowa zaplecza
mieszkaniowego miała wyprzedzić powstanie kombinatu
o dwa lata. Generalnym projektantem Nowej Huty
mianowano w 1949 roku Tadeusza Ptaszyckiego.
W następstwie tej decyzji nastąpiły wywłaszczenia
chłopów podkrakowskich wsi, którym zaoferowano
bardzo niskie odszkodowania lub inne niewspółmierne
propozycje.

Wraz z rozpoczęciem robót ziemnych przystąpiono
również do zakrojonych na szeroką skalę badań
archeologicznych. Prowadzono je na terenie samego
kombinatu, powstającego miasta oraz w następujących
miejscowościach: Bieńczyce, Branice, Cło, Kościelniki,
Krzesławice, Kujawy, Mogiła, Pleszów, Ruszcza, Wyciąże,
Zesławice. Od czasu powstania i przez kilka następnych
lat sukcesywnie teren Nowej Huty poszerzał się o kolejne
podkrakowskie wsie. W 1990 wprowadzono nowy
podział administracyjny Krakowa i na obszarze Nowej
Huty utworzono 5 dzielnic samorządowych: Dzielnica
XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica
XVI Bieńczyce, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie
i Dzielnica XVIII Nowa Huta. Obecnie nowohuccy
mieszkańcy to pokolenia rdzennych mieszkańców
podkrakowskich wsi oraz osoby, które zdecydowały się tu
osiedlić z różnych powodów, ale szczególnie tych, którzy
zbudowali Nową Hutę.
Ten artykuł jest wstępem, zaproszeniem do poznania
historii Nowej Huty. Naszych czytelników zapraszamy do
obszernej literatury tematu oraz do odwiedzenia Muzeum
Historycznego Krakowa – oddział Dzieje Nowej Huty czy
Muzeum PRL, gdzie pełno jest ciekawostek i niezwykłych
opowieści.

HUTA TO TEŻ PERYFERIA
W dniach 28 i 29 czerwca 2019 roku odbył się cykl
trzech wydarzeń przygotowanych z okazji obchodów
jubileuszu 70 rocznicy powstania Nowej Huty. Wydarzenia
miały wspólny tytuł „ Huta to też peryferia”.
Celem organizacji tych wydarzeń była promocja
osiedli peryferyjnych Nowej Huty, jak również
przypomnienie historii jej tworzenia, zaangażowanie
mieszkańców osiedli peryferyjnych w obchody
jubileuszu, zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa
na osiedla peryferyjne, wzmacnianie poczucia wzajemnej
więzi mieszkańców Dzielnic Nowej Huty.
W działania zaangażowali się pracownicy
nowohuckich Programów Aktywności Lokalnej oraz
przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasze Kantorowice”,
Stowarzyszenia Sympatyków Zesławic i okolicy
„Bez granic”, Towarzystwa Przyjaciół Grębałowa,
Stowarzyszenia Przyjaciół Łucznowic, Stowarzyszenia
Bezpieczna Ruszcza i okolice, Stowarzyszenia Przyjaciół
Wadowa, Stowarzyszenia Przyjaciół Luboczy oraz
gospodarstwa „Jeziorkowo” z Przylasku Rusieckiego.
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Małgorzata
Gryga

Zespół PAL

Na całość przedsięwzięcia złożyło się między
innymi: spotkanie na terenie Dworku Matejki przy ul.
Wańkowicza, gdzie uczestnicy mogli spędzić wieczór przy
muzyce jazzowej i pięknym recitalu Agaty Kuliś. Ponadto
obecni goście mogli zwiedzić dworek i zapoznać się z jego
historią pod opieką Kustosza Pana Michała Pawelca.
Równocześnie odbywała się rejestracja uczestników
gry miejskiej i prezentacja na temat osiedli, które
zaangażowały się w realizację całego przedsięwzięcia.
Niewątpliwe ogromnym zainteresowaniem cieszyły się
przedstawicielki Stowarzyszenia Przyjaciół Łuczanowic,

które przybyły w strojach regionalnych opowiedziały
o nich oraz zaprezentowały 100 letnie elementy stroju
regionalnego.
Drugim etapem przedsięwzięcia była gra miejska
- na której starcie stawiło się 10 grup. Zmagania

rozpoczęły one przy bramie wjazdowej dawnego
Centrum Administracyjnego Huty przy ul. Ujastek,
potem podstawionymi samochodami grupy udały się
w podróż po mało znanych, a wielce ciekawych osiedlach
peryferyjnych Nowej Huty.

fot. Katarzyna Szymańska - Polek

PTASI SKWER
W tym roku członkom Stowarzyszenia udało się
doprowadzić do kolejnej inwestycji, czyli realizacji parku
kieszonkowego, który powstaje na terenie Zesławic.
Dzięki staraniom Stowarzyszenia Sympatyków
Zesławic i okolicy „Bez Granic” a w szczególności Radnego
Dzielnicy XVII Leszka Zaleńskiego i Aleksandry Faron,
Krystyny Pawełek oraz Elżbiety Jurczuk z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, przede wszystkim jednak
wizualizacje: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Katarzyna
Szymańska-Polek

i obecnego roku, realizowany przez Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie - tworzenie „Ogrodów Krakowian”,
czyli tzw. parków kieszonkowych, cieszących się na świecie
coraz większą popularnością. Swoją nazwę wzięły
od wielkości, gdyż zazwyczaj nie przekraczają powierzchni
5000 m2. Jednak mimo, iż jest to niewielki teren,
planowany jest w sposób taki, aby pełnił doskonale swoją
funkcję. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany
teren zielony, powstaną nowe ławko-huśtawki, hamaki,
stół piknikowy oraz warzywniak, który będzie przekazany
do dyspozycji mieszkańców.
Pozostaje nam złożyć podziękowania Zarządowi
Zieleni Miejskiej za udoskonalenie naszego miejsca
zamieszkania, wszystkim którzy przyczynili się również
do powstania tego ogrodu i cieszyć się kolejną inwestycją,
która rozwija i cieszy naszą małą lokalną społeczność.
Zapraszamy do szerszej lektury z zakresu ogrodów
kieszonkowych na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej https://
zzm.krakow.pl/dla-krakowian/ogrody/ogrody-krakowian.
html.

ogromnemu wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej,
będziemy mogli cieszyć się terenem zielonym, który
przysporzy nam wiele radości już niebawem.
Jest to jeden z głównych projektów minionego

fot. Katarzyna Szymańska - Polek
OZI ZIK
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Katarzyna
Szymańska-Polek

Stowarzyszenie Sympatyków Zesławic i Okolicy
„Bez Granic” oraz Ośrodek Kultury Kraków Nowa
Huta jak co roku zorganizowało w ramach Dni Zesławic
kolejny piknik. W tym roku nosił dumną nazwę „Ptasi
Piknik”. Patronem zabawy była jak zawsze Rada
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Piknik odbył
się 15 czerwca bieżącego roku.
Skąd nazwa pikniku? W tym roku członkowie
Stowarzyszenia nawiązali do kolejnej inwestycji, czyli
wykonania parku kieszonkowego, który powstanie
na terenach Zesławic w niedalekiej przyszłości, dzięki
staraniom Radnego Dzielnicy XVII Leszka Zaleńskiego,
Aleksandry Faron - członków Stowarzyszenia „Bez
Granic”, Krystyny Pawełek oraz Elżbiety Jurczuk
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
ogromnemu wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej. Pomysł
na temat wziął się od nazwy, którą nadali mieszkańcy dla
parku kieszonkowego „Ptasi Skwer”.
Rok w rok pikniki dają możliwość zarówno podjęcia
nowych tematów i pomysłów inwestycyjnych w okolicy
jak i przedstawienia ewentualnych sukcesów.
Piknik rozpoczął nowy Prezes Stowarzyszenia
– Tomasz Polek i niezastąpiona Krystyna Pawełek
działająca w naszej okolicy w imieniu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Prowadzeniem całej imprezy zajęli
się Małgorzata Gryga i Mirosław Nowakowski, którzy
stanęli na wysokości zadania i uświetnili to wydarzenie.
Współgospodarzem był radny Dzielnicy XVII Leszek
Zaleński, a zarazem wiceprezes Stowarzyszenia.
W programie pikniku jak zawsze znalazło się wiele
atrakcji. Na boisku przez kilka godzin toczył się turniej
piłki nożnej dzieci i młodzieży, który prowadzili dzielnie
Edyta i Rafał Morozewicz przy wsparciu Artura Kiklicy.
Turniej rozgrywał się pomiędzy sześcioma drużynami,
składającymi się z dzieci i młodzieży z naszych osiedli
oraz klubu sportowego PKS Jakub Pałecznica.
Dodatkową atrakcją był rozegrany pierwszy
w historii Zesławic mecz w starszej grupie wiekowej
pomiędzy blokami Zesławic a Wiejskim Zakątkiem,
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który był inicjatywą mieszkańców.
Na niedawno otwartym boisku wielofunkcyjnym
odbył się pokaz tenisa jak również toczyły się rozgrywki
w rzutach karnych i w rzutach do kosza prowadzone
przez Artura Kiklicę, w których główną nagrodą były
puchary Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
Tomasza Urynowicza.
Wielką sympatią cieszyło się stanowisko Straży
Pożarnej, które jak co roku jest u nas dzięki wsparciu
jednego z członków Stowarzyszenia – Roberta
Krakowskiego i jego niezastąpionych kolegów z pracy.
W upale atrakcje straży pożarnej były dla niektórych
zbawienne. Do dyspozycji uczestników był grill oraz
dmuchane zamki i zjeżdżalnia, dzięki czemu podczas
zabawy znaleźli coś dla siebie i rodzice i ich pociechy.
Podczas tegorocznego pikniku Stowarzyszenie
chciało pokazać mieszkańcom również jak wiele się dzieje
w tej okolicy. Na scenie przedstawiali się liderzy coraz to
nowszych inicjatyw.
Edyta Morozewicz i Justyna Kowalska przedstawiły
nowopowstały przy Stowarzyszeniu „Bez Granic” Klub
Honorowych Dawców Krwi „Cegielnia” Zesławice.
Joanna Wilkosz przedstawiła inicjatywę gazety OZI ZIK,
którą właśnie macie możliwość czytać, Alicja KowalskaKoczwara przedstawiła wszystkie projekty BO, które
zostały złożone przez mieszkańców w tym roku.
Istotnym momentem imprezy jak co roku, było
przyznanie tytułu Przyjaciela Zesławic, który jest
przyznawany za okazane wsparcie dla Zesławic i okolicy.
Podziękowaniem były wspaniałe zdjęcia udostępnione
dzięki uprzejmości miłośnika Zalewu Zesławice – Pana
Krzysztofa Czajowskiego.
Rok w rok na pikniku jedną z większych atrakcji
jest bigos księdza Proboszcza Jana Krzyżowskiego, który
uświetnia imprezę i znika w zaskakującym tempie.
Poza sceną odbywały się również cudowne warsztaty
recyklingowe, które przygotowała Marzena Kolarz
a na scenie przeprowadzono mnóstwo konkursów,
w których dzieci i dorośli otrzymali ciekawe nagrody.
Wolontariuszki PAL-a: Julka, Zuzka i Ola malowały
buźki najmłodszym uczestnikom wydarzenia oraz

zabawiały dzieci robieniem baniek mydlanych. Odbył się
konkurs na recytowanie wiersza „Ptasie radio” Juliana
Tuwima, były nagrody za najpiękniejsze przebranie
na paradę ptaków, loteria, w której jedną z nagród była
piłka podpisana przez wielkiego Michała Pazdana.
Atrakcją był również konkurs wśród kobiet i mężczyzn
na najsilniejsze uderzenie na automacie siłowym.
Obchody Dnia Zesławic zakończyła zabawa taneczna
przy muzyce zespołu „Records”. Na parkiecie jak zawsze
bawiło się mnóstwo ludzi a muzyka niosła się daleko
poza granice Zesławic.
Realizacja imprezy w tej formie była możliwa dzięki
wsparciu Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie,
sponsorom, darczyńcom oraz pracy i inicjatywom
członków Stowarzyszenia Sympatyków Zesławic
i Okolicy „Bez Granic”, którzy swoim zaangażowaniem
pokazują jak wiele można zrobić. Na wsparcie również
zawsze można liczyć od działającego na naszym osiedlu

Programu Aktywności Lokalnej, a personalnie Krysi i Eli,
które zawsze służą ogromnym zaangażowaniem. Dzięki
wszystkim tym osobom udała się realizacja pikniku
w poprzednich latach, w tym roku i uda się w kolejnych.
Mnóstwo atrakcji jak na jeden dzień.
Do zobaczenia za rok.

fot. Katarzyna Szymańska - Polek

Szanowna Pani Bronisławo
Kończysz 80 lat, poznałaś dobrze świat,
wiesz co ma wartość , co złudnym jest, za Twoją mądrość Kochamy Cię.
Dziś Ci życzymy zdrowia dobrego każdego dnia – przeszczęśliwego,
dużo radości, szczęśliwych chwil, odważnie spełniaj najskrytsze sny.
Żyj pełną piersią, nie zmieniaj się, bo taką właśnie Kochamy Cię.
Serdeczne gratulacje z okazji urodzin składają koledzy i koleżanki, przyjaciele i znajomi.
Zespół PAL i członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Zesawic i Okolicy „Bez Granic”.
OZI ZIK
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MOJE HOBBY
ASTRONOMIA

Mateusz
Gryga

Nocne niebo nad nami skrywa wiele ciekawostek
i niesamowitych zjawisk. Czas jesieni i zimy dzięki
coraz dłuższym nocom pozwala nam oglądać wiele
ciekawych obiektów i zjawisk. W Listopadzie będziemy
mogli oglądać tranzyt Merkurego, czyli przejście tejże
planety na tle tarczy słońca. Noc zaprezentuje nam
powoli pojawiające się gwiazdozbiory nieba zimowego,
czyli widoczne gołym okiem Plejady oraz gwiazdozbiór
Oriona. Po uzbrojeniu się w lornetkę będziemy mogli
zobaczyć już dużo więcej, między innymi Wielką
Mgławicę w Orionie. Mając już niewielki teleskop
można podziwiać ich szczegóły. Poza tymi dwoma
„celami” mamy dostępne całe niebo z Wielkim i Małym
Wozem, Andromedą i innymi gwiazdozbiorami,
które najlepiej poznawać jeden po drugim. Wystarczy,
że uzbroimy nasz telefon w aplikację z mapą nieba.
Do obserwacji poza przyrządami potrzebujemy jeszcze
dwóch elementów. Po pierwsze odpowiednio ciemnego
nieba. My jeszcze przez jakiś mamy do dyspozycji jak
na Kraków cudowne miejsce. Na wzniesieniu, z dala
od świateł daje bardzo dobre możliwości oglądania
(widzieliśmy stamtąd nawet galaktykę andromedy).
Po drugie niezbędni są towarzysze, którzy swoją
obecnością humorem oraz dobrą energią pozwolą
przetrwać komary, zimno i inne drobne niedogodności.
Dołączcie do nas w kolejnych przygodach z niebem nad
naszymi głowami.

PORADY
ZŁOTEJ RĄCZKI

Bywa, że czasem coś się w domu zepsuje.
Co robimy? Najczęściej wzywamy fachowca, a można
inaczej: samemu.
Żeby to zrobić potrzebne są podstawowe narzędzia,
które powinny znajdować się w każdym domu, a są to:
- młotek
- dłutko
- kombinerki
- śrubokręty: płaski i krzyżak
- metr
- klucz hydrauliczny tzw. „szwed” lub żabka hydrauliczna
- taśma izolacyjna
- poziomica
- wskaźnik napięć (próbnik)
- taśma malarska, pędzel.
Oczywiście musimy te skarby gdzieś przechowywać, więc
niezbędna jest do tego nieduża skrzynka narzędziowa.
Dobrze jest mieć również wkrętarkę z kompletem
bitów oraz wyrzynarkę. Mile widziana jest wiertarka
oraz komplety wierteł: do metalu, drewna i do betonu.
Jeżeli będziemy mieć jeszcze kilka różnych kołków
rozporowych i wkrętów, śrubek, gwoździków i nakrętek
to wiele drobnych usterek nie sprawi nam kłopotów.
Powodzenia.

IRENA RADZI:
JESIENNY MAKIJAŻ

fot. Mateusz Gryga
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Janusz
Markowski

Irena
Skrybuk

Jesień nie może być nudna. Ostatnio bardzo
popularny był makijaż w odcieniach nude. Lekko
rozświetlona cera, transparentny podkład, oczy
pomalowane tylko maskarą, usta pociągnięte
błyszczykiem i wystarczy. Ale wizażyści po raz
kolejny próbują przekonać nas do kolorowych maskar
i eyelinerów. Dlatego jesienią zamiast po paletę nude
możemy sięgnąć po „śmiałe” kolory.
Ciekawym trendem w nadchodzącym sezonie
będzie odcień złota w makijażu. Na razie można
zapomnieć o matowych paletach i szminkach. Ale
niezależnie od tego, czy odważysz się na śmiały makijaż
czy zostaniesz przy swoim ulubionym make up, nie
powinno zabraknąć blasku w twoich oczach.

KRWIODAWSTWO
W dniu 4 kwietnia 2019r. został założony i rozpoczął
działalność Klub Honorowych Dawców Krwi „CEGIELNIA”
przy Stowarzyszeniu Sympatyków Zesławic i Okolicy
„Bez Granic”.
Podczas pierwszego spotkania krwiodawców został
wybrany Zarząd klubu:
Prezes klubu – Mirosław Nowakowski
Członkowie Zarządu – Edyta Morozewicz, Justyna
Kowalska, Paweł Dudziak, Mateusz Gigoń.
Klub działa według ustalonego statutu. Patronat nad
klubem sprawuje Stowarzyszenie Sympatyków Zesławic
i Okolicy „Bez Granic”, znajdujące się w Krakowie,
ul. Gustawa Morcinka 23a.

Mirosław
Nowakowski

Podpisana została współpraca z RCKiK w Krakowie
oraz z Oddziałami Terenowymi, w celu zabezpieczenia
ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa. Klub
będzie propagował i popularyzował ideę honorowego
krwiodawstwa
ze
szczególnym
podkreśleniem
bezinteresowności daru krwi.
Klub ma za zadanie zrzeszać
krwiodawców z Zesławic,
Kantorowic, Zakola i okolic
oraz organizować dla nich akcje
honorowego krwiodawstwa.

fot. Paweł Dudziak

W dniu 23 czerwca 2019r. w Zesławicach odbyła
się pierwsza akcja krwiodawcza, zorganizowana przez
nowopowstały klub krwiodawców „CEGIELNIA” przy
Stowarzyszeniu Sympatyków Zesławic i Okolicy „Bez
Granic”. Podczas akcji zgłosiło się 16 krwiodawców
a krew oddało 12. Zebrano 5400 ml pełnej krwi.

Szarlotka Asi
Czas przygotowania: 40-50 minut
Czas pieczenia: 45-55 minut
Składniki:
- 3 szklanki mąki pszennej lub tortowej
- 1/2 szklanki cukru + 2- 3 łyżki do jabłek
- 250 dag margaryny
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 4 żółtka
- 2 łyżki śmietany 18%
- 2 kg jabłek
- cynamon
- cukier puder

Druga akcja krwiodawcza, odbyła się 31 sierpnia
2019r. w godz. 10-14. Tym razem zgłosiło się 7
krwiodawców i udało się zebrać 3100 ml.
Zapraszamy na kolejne akcję krwiodawstwa.
Zachęcamy też gorąco wszystkich zainteresowanych ideą
krwiodawstwa do przystąpienia do klubu.

Joanna
Wilkosz

1. Jabłka obieramy i trzemy na tarce o grubych oczkach. Posypujemy do
smaku cukrem. Następnie odciskamy sok (nie za mocno), posypujemy
cynamonem i mieszamy.
2. Mąkę przesiewamy z proszkiem do pieczenia. Dodajemy cukier,
margarynę, 4 żółtka oraz śmietanę. Zagniatamy ciasto. Dzielimy na 2 części.
Jedną część wałkujemy i wykładamy na blachę (20x40 cm), wysmarowaną
margaryną i posypaną mąką. Nakłuwamy ciasto w kilkunastu miejscach
widelcem i smarujemy białkiem.
3. Wykładamy jabłka na ciasto a następnie nakrywamy rozwałkowanym
pozostałym ciastem. Pieczemy w temp. 180 C ok. 50 minut. Po ostudzeniu
posypujemy cukrem pudrem.
Smacznego!
OZI ZIK
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DWA JUBILEUSZE PARAFII
Dla Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Krakowie – Kantorowicach rok 2019 jest wyjątkowy.
W tym roku bowiem w naszej wspólnocie przeżywamy dwa
wielkie Jubileusze.
2 II 1994 XXV 2 II 2019
12 III 1989 XXX 12 III 2019
Pierwszy z nich to Jubileusz 25 rocznicy erygowania
naszej Parafii. Aktu tego dokonał w dniu 2 lutego 1994
roku ks. kard. Franciszek Macharski. Z dniem powstania
Parafii ks. Andrzej Kamiński, dotychczasowy duszpasterz
w Kantorowicach, został równocześnie pierwszym jej
proboszczem.
Dla uczczenia Srebrnego Jubileuszu powstania Parafii
w dniu 3 lutego 2019 roku przybył do naszej wspólnoty
ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, obecny metropolia
krakowski. Na uroczystość bardzo licznie przybyli
duchowni z dekanatów Bieńczyce
i Mogiła, księża rodacy oraz inni księża,
przewodniczący Rady Dzielnicy XVII
wraz z radnymi miasta i dzielnicy, wójt
gminy Kocmyrzów - Luborzyca i wielu
zaproszonych gości a nade wszystko
Parafianie.
Drugi Jubileusz to 30 rocznica
poświęcenia
kościoła.
Kościół
w Kantorowicach został wybudowany
w latach 1984 – 1986 staraniem
ówczesnego proboszcza z Raciborowic –
ks. Stanisława Migasa, początkowo jako
kościół filialny Parafii Raciborowice.
Został on poświęcony dnia 12 marca
1989 roku przez ks. bp Kazimierza
Nycza, który w tym czasie był
biskupem pomocniczym archidiecezji
krakowskiej, a obecnie jest metropolitą
warszawskim i kardynałem. W tym
czasie duszpasterzem w Kantorowicach
został ks. Andrzej Kamiński, który
był
równocześnie
wikariuszem
Parafii Raciborowice.
Z
tej
okazji
jubileuszu
przeżywaliśmy w tym roku misje święte,
na zakończenie których w dniu 17 marca
gościliśmy u siebie ks. kard. Stanisława
Dziwisza, który równocześnie dokonał
poświęcenia dzwonów i dzwonnicy.
Uroczystość
ta
zgromadziła
w
kościele
ponownie
licznie
duchowieństwo
z
okolicznych
Parafii i księży rodaków. Przybyli
przedstawicieli dzielnicy XVII, do
10
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Ks. Jan Krzyżowski
Proboszcz

której należy nasza Parafia, na czele z jej przewodniczącym
panem Andrzejem Dziedzicem, a także projektant
dzwonnicy i architekt pan Kamil Stecuła, budowniczy
dzwonnicy pan Osiński a także wykonawca dzwonów pan
Zbigniew Felczyński z ludwisarni z Taciszowa. Dopisali
także Parafianie.
Z okazji poświęcenia dzwonów została wykonana
specjalna
wystawa
plenerowa,
przedstawiająca
poszczególne etapy budowy dzwonnicy począwszy
od prac ziemnych aż po zawieszenie i uruchomienie
dzwonów. Poświęcenie kościoła, które miało miejsce
30 lat temu, to tzw. pierwsze poświęcenie. Drugie to
konsekracja kościoła, czyli oddanie budynku świątyni
na wyłączną własność Panu Bogu. Planujemy dokonać
tego w przyszłym roku. Metropolita krakowski,
ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, podczas Jubileuszu
25 lecia erygowania Parafii, obiecał przewodniczyć
temu dziełu.

fot. Katarzyna Szymańska - Polek

DZIEŃ KANTOROWIC / REPORTAŻ
Jest taki piękny zakątek w mieście Krakowie jak błonia
kantorowickie przy ulicy Zakole. Miejsce to, po raz kolejny
było świadkiem doniosłego wydarzenia pod tytułem:
„Dzień Kantorowic – Święto Plonów”.

Grzegorz
Broś

Krzesławickie, Ośrodkiem Kultury Kraków Nowa Huta,
Programem Aktywności Lokalnej „Po prostu ZiK”
w Krakowie może przynieść wiele uśmiechu i radości
wszystkim, którzy nas odwiedzają i z nami świętują.

To grupa zapaleńców w 2011 roku powołała
Stowarzyszenie Nasze Kantorowice, aby poprzez
swoją działalność zadbać o wygląd osiedla, jak
również zintegrować jego mieszkańców. Świętowanie
w dniu 25.08.2019 roku nie byłoby możliwe bez wsparcia
finansowego Rady i Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza
Krzesławickie oraz naszych wspaniałych ludzi ze
Stowarzyszenia.
Od dawna zbieraliśmy najpiękniejsze kłosy zbóż,
które stały się podstawą wieńca dożynkowego. Piękne
kompozycje kwiatowe oraz różnorodne zioła dodały mu
kolorytu i wdzięku. Dumnie zanieśliśmy okazały wieniec
do kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika, aby Ksiądz Proboszcz Jan Krzyżowski
poświęcił owoc pracy rolników. Dbając o tradycję
wystąpiliśmy w strojach regionalnych, aby podkreślić
przywiązanie do ziemi krakowskiej oraz naszej ojczyzny.
Dla zgromadzonych rozbawionych tłumów mieszkańców
Kantorowic jak i całej dzielnicy XVII przygotowaliśmy
szereg atrakcji. Wszyscy mogli podziwiać występy
iluzjonisty, rodzimych młodych talentów, maluszków
z przedszkola Kolorowy Obłoczek, oraz pracowników
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta z Klubem Zakole
na czele. Każdy chętny mógł udać się na przejażdżkę
zabytkowym autobusem marki Jelcz z 1971 roku,
zapoznać się z tajnikami służby straży pożarnej i jej
najnowocześniejszym, świetnie wyposażonym wozem.
Dla mieszkańców Kantorowic jest budujące,
że współpraca z Radą Dzielnicy XVII Wzgórza

fot. Klub Zakole

fot. Katarzyna Szymańska - Polek

fot. Katarzyna Szymańska - Polek
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Martyna Polek

Urszula Koczwara

Oliwier Kowalski

Z okazji 70-lecia Nowej Huty w okresie przedwakacyjnym został ogłoszony konkurs „Nowa Huta oczami dziecka”. Prace konkursowe
napłynęły do nas przed piknikiem zorganizowanym w ramach Dni Zesławic, a w czasie jego trwania ich autorzy zostali nagrodzeni.
Dodatkową nagrodą miała być ich publikacja na łamach pierwszego numeru OZI ZIK tak więc składamy gratulacje wszystkim
laureatom konkursu i publikujemy w formie przepięknego kolażu. Gratulacje dla autorów.
Agata Polek

Martyna Polek
Rozalia Kolarz

Adam Gryga

