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przewodniczącego

W Y D A R Z E N I A ( 18 . 0 5 - 2 3 . 0 6 . )
29.05. Sesja Rady Dzielnicy X. Podjęto uchwały m.in. w sprawie korekty listy zadań priorytetowych na rok 2013. Środki w wysokości 12 000 zł,
przeznaczone na wykonanie studni przy SP nr 97,
przekazano na budowę przyłącza przy tej placówce, służącego nawadnianiu trawiastego boiska przyszkolnego (7 000 zł) oraz na zakup zabawek ogrodowych dla ﬁlii Przedszkola nr 145 przy
ul. Dr Judyma (5 000 zł).
Z licznym udziałem uczniów, ich rodzin, nauczycieli i zaproszonych gości w Szkole Podstawowej
nr 43 w Swoszowicach odbył się Festyn Zdrowia
(więcej – str. 6).
Fot. Michał Bujała

Głos

CZERWIEC 2013

1.06. W Osiedlowym Klubie Kultury Wróblowice odbył się turniej szachowy, impreza, kończąca
tegoroczną „Artystyczną Wiosnę” Dzielnicy X
(więcej – na str. 7).

Szanowni Państwo,
Inwestycje, remonty, poprawianie
infrastruktury - to sprawy, na których
skupia swoją uwagę i działania
nasza Rada. Ale przecież nie samym
chlebem człowiek żyje... Dlatego
nie zapominamy również o kulturze
i sporcie.
sporcie
Jak już informowaliśmy, po
wakacjach rozpocznie działalność
Klub Kultury Kliny.
Kliny Jego otwarcie

2.06. Trzynasta edycja „Dnia Otwartego Magistratu”. W Pałacu Wielopolskich, głównej siedzibie
Urzędu Miasta Krakowa, na zwiedzających czekało wiele atrakcji. Można było obejrzeć ciekawe
wystawy, zobaczyć, w jaki sposób powstają impresje malarskie techniką grafﬁti wykonane przez
artystów z miast partnerskich Krakowa, zwiedzić
gabinety prezydenta Krakowa i przewodniczącego Rady Miasta. Sala obrad RMK wypełniła się
młodzieżą, uczestniczącą w projekcie „Uczeń –
obywatel”. Na specjalnych stanowiskach zaprezentowały się poszczególne dzielnice Krakowa,
w tym oczywiście Dzielnica X Swoszowice.

5.06. Podczas sesji radni Dzielnicy X podjęli
uchwałę o przeznaczeniu w 2014 r. 94 350 zł na
budowę windy, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 35 przy ul. Mirtowej. Rada zaopiniowała pozytywnie budowę odcinka ul. Korpala od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej oraz renowację
kapliczki przy ul. Sawiczewskich.
15.06. Na obiektach WLKS „Krakus” przy ul.
Moszyńskiego rozpoczęła się dwudniowa, czternasta już swoszowicka paraﬁada, zorganizowana
przez Radę Paraﬁalną i Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Paraﬁi Opatrzności Bożej oraz Radę
Dzielnicy X. (Relacja z tej imprezy – str. 8).

to w dzisiejszych finansowych
realiach Krakowa wydarzenie
doprawdy wyjątkowe. A sport? Tu
też dzieje się nie mało. W czerwcu na
obiektach Szkoły Podstawowej nr 97
odbył się trzeci już międzyszkolny
Fot. „Dziesiątka”

turniej piłki nożnej, siatkówki
i koszykówki z udziałem ponad
200 uczniów z Dzielnicy X. Około
250 osób uczestniczyło w I Biegu
Swoszowickim. Wcześniej
emocjonowaliśmy się sukcesami
Rafała Majki, wychowanka klubu
„Krakus”, w prestiżowym wyścigu
kolarskim Giro d’Italia.
Serdecznie zapraszam do lektury
tego wydania „Dziesiątki”, wszystkim

2.06. „Rodzinna mila” i „Swoszowicka piątka”
- to dwa dystanse I Biegu Swoszowickiego, w którym uczestniczyło około 250 osób. Organizatorami tej sportowej imprezy były Fundacja „I Ty
Możesz Być Wielki” i WLKS Krakus, przy wsparciu
Krakowskiego Klubu Biegacza Dystans.

19.06. Na obiektach Szkoły Podstawowej nr 97
rozpoczął się trzydniowy III Międzyszkolny Turniej
Sportowy Dzielnicy X. Uczestnicy - uczniowie szkół
podstawowych - rywalizowali w piłce nożnej, siatkówce i koszykówce (więcej – str 5).
22.06. Festyn Opatkowicki przy ul. Inicjatywy
Lokalnej (fotorelacja na str 3.)

Na okładce: członkowie odnoszącej duże sukcesy
sekcji kolarskiej WLKS „Krakus” Swoszowice
Fot. z arch. WLKS „Krakus”

mieszkańcom Dzielnicy X życzę
udanych wakacji i urlopów.

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Swoszowice Miasta Krakowa, nakład 1800 egz. bezpłatnych
MACIEJ NAZIMEK
PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY X
maciejnazimek@op.pl
ORAZ

Adres redakcji: siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 Kraków, tel. 12 264 92 01,
e-mail: dzielnica10@um.krakow.pl, www.dzielnica10.krakow.pl
Redaktor prowadzący: Adam Rymont, tel. 601 949 701
Druk: Wydawnictwo-Drukarnia EKODRUK, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 30-553 Kraków
Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty i skracania nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnymi tytułami. Nie odpowiadamy za treść
zewnętrznych ogłoszeń.

NR 3 (16) | DZIESIĄTKA | 3

CZERWIEC 2013

Tak

Wszyscy na festyn!
słych. W planie imprezy, zorganizowanej
na terenie Osiedlowego Stowarzyszenia
Sportowego Opatkowianka, był również
koncert zespołu „Kontrast” i zabawa taneczna do białego rana.
(R)

Szanowni Państwo,
Rok temu Prezydent
Jacek Majchrowski nie otrzymał
absolutorium. Ale zamiast się kłócić,
zaczęliśmy rozmawiać o trudnych
sprawach naszego miasta. Po roku
widać, że Kraków ma się lepiej:
na czas płacimy swoje rachunki,
podejmujemy nowe inwestycje.
To efekt porozumienia, zawartego
między Radą a Prezydentem, rezultat
naszej wspólnej pracy, trudnych,
czasem niepopularnych decyzji.
To właśnie dzięki nim sytuacja
Krakowa jest coraz lepsza.
Optymizmem napawa również
fakt, iż rysują się duże szanse na
większe, bardzo znaczące środki
z Unii Europejskiej na lata 20142020. Przed nami wielka szansa
i musimy ją wykorzystać.

BOGUSŁAW KOŚMIDER
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KRAKOWA
boguslaw.kosmider@gmail.com

www.kosmider.krakow.pl

Fot. „Dziesiątka”

Burza, która przeszła kilka godzin
wcześniej nad Krakowem, nie odstraszyła uczestników tegorocznego Festynu Opatkowickiego. Zjawili się tłumnie
przy ul. Inicjatywy Lokalnej, gdzie czekały liczne atrakcje dla dzieci i doro-

to widzę…
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Fot. „Dziesiątka”
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Zbigniew Klęk przygotowuje rowery do wyjazdu na mistrzostwa Polski w Sobótce

Swoszowicka wylęgarnia talentów
który w majowym Giro d’Italia zajął znakomite, siódme miejsce, tuż za innym
zawodnikiem z Małopolski, Przemysławem Niemcem. Jeszcze nigdy żaden Polak nie uplasował się tak wysoko w tym
prestiżowym wyścigu kolarskim.
Dziennikarze, którzy zjawiają się na
obiektach WLKS Krakus przy ulicy Moszyńskiego, w klubie, w którym Rafał

Fot. „Dziesiątka”

Ze Zbigniewem Klękiem umówić się
nie łatwo. Jest ciągle w rozjazdach. Jedynie późną jesienią i zimą ma trochę
więcej czasu dla rodziny i domu. Teraz
jest jeszcze bardziej zajęty niż zwykle.
Wiadomo - szczyt sezonu. No i to nagłe
zainteresowanie mediów, będące pokłosiem bezprzykładnego sukcesu jednego
z jego wychowanków – Rafała Majki,

Poczesne miejsce w salce klubowej Krakusa zajmuje koszulka podarowana przez słynnego Alberto Contadora, kolegę Rafała Majki z grupy zawodowej Saxo-Tinkoff.

Majka zaczynał swoją karierę, nie kryją
zdumienia, że w tak skromnych, by nie
rzec spartańskich warunkach rozwijają
się tak wielkie talenty. Wciąż niewykończony budynek klubowy, przypominający klepisko plac, marne boisko do piłki
nożnej. Ot, sceneria polskiej peryferyjnej rzeczywistości sportowej. A przecież
i tak jest lepiej niż było: w ubiegłym
roku za pieniądze z budżetu Rady Dzielnicy X wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania,
wyremontowano szatnie. Zapadła decyzja o budowie, również z dzielnicowych
funduszy, nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego.
Przedstawiciele świata mediów nie
mogą też uwierzyć, że za sukcesami
miejscowych kolarzy stoi tylko jeden
trener - Zbigniew Klęk. Ba, oprócz szkolenia czysto sportowego zajmuje się on
także organizowaniem zgrupowań i zawodów, serwisem rowerów i załatwianiem pieniędzy, umożliwiających funkcjonowanie sekcji kolarskiej Krakusa,
jedynej takiej w Krakowie. Właśnie to
zadanie, jak wielokrotnie podkreśla Zbigniew Klęk, jest najważniejsze i najtrudniejsze, bowiem władze odpowiedzialne
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Swoszowic. Od lutego 2011 r. jeździ w zawodowej
duńskiej grupie Saxo-Bank. W tegorocznym Giro
d’Italia był liderem ekipy Saxo-Tinkoff. Do końca
walczył o zwycięstwo w rywalizacji młodzieżowców (ostatecznie był drugi), zajął znakomite,
siódme miejsce w klasyﬁkacji generalnej wyścigu.

Kolarze Krakusa mogą trenować
i startować głównie dzięki sponsorom,
wśród których jest wielu byłych sportowców. Również ci, którzy wybili się
w świecie zawodowców, wspomagają
młodszych kolegów sprzętem. Dokładają
się też rodzice zawodników.
– Często się zastanawiam, jak to
możliwe, że to się wszystko jakoś kręci…
– mówi Zbigniew Klęk.
Z sekcją kolarską Krakusa jest związany od 1975 r. Najpierw jako zawodnik,
a od 1983 r. – trener. Wyszukuje talenty
(także poprzez dwie filie sekcji, w Raciechowicach i Ochotnicy Dolnej), szlifuje
je aż do wieku juniorskiego włącznie,
mnóstwo uwagi poświęcając pracy wychowawczej. A utalentowanych sportowo, odpowiednio zmotywowanych młodych ludzi ponoć nie brakuje. Teraz, po
sukcesie Rafała Majki w Giro, zainteresowanie kolarskimi treningami w swoszowickim klubie z pewnością jeszcze
wzrośnie.
ADAM RYMONT

Dobra zabawa i wielkie emocje
Fot. Witold Gawin

210 uczniów uczestniczyło w tegorocznym, III Międzyszkolnym Turnieju
Sportowym Dzielnicy X na obiektach
Szkoły Podstawowej nr 97. Były medale
i dyplomy dla członków trzech najlepszych drużyn w każdej konkurencji. Zwycięskie ekipy otrzymały puchary, a najlepsi zawodnicy nagrody indywidualne
- statuetki i piłki. Każdy mógł się posilić
drożdżówką. Organizatorzy zadbali również o odpowiedni zapas wody mineralnej, która bardzo się przydała albowiem
imprezie towarzyszyła upalna pogoda.
A oto wyniki turnieju:
Piłka nożna, klasy I-II: 1. SP 97, 2.
SP 134, 3. Rajska Szkoła. Najlepszy zawodnik - Cezary Wilk (SP 97).
Piłka nożna, klasy III-IV: 1. SP 97, 2.
SP 134, 3. Rajska Szkoła. Najlepszy zawodnik - Dominik Hodurek (SP 97).
Piłka nożna klasy V-VI: 1. SP 97, 2.

SP 43, 3. SP 134. Najlepszy zawodnik Szymon Hodurek (SP 97).
Siatkówka dziewcząt: 1. SP 97, 2. SP 43,
3. SP 134. Najlepsza zawodniczka - Majka Karczmarczyk (SP 97).
Koszykówka dziewcząt: 1. SP 43, 2.
SP 97, 3. SP 135. Najlepsza zawodniczka
- Natalia Klotzer (SP 43).
Koszykówka chłopców: 1. SP 43, 2.
SP 97, 3. SP 134. Najlepszy zawodnik Kacper Ufir (SP 43).
(X)

Oto mistrzowie Krakowa!
Grzywacz, Kacper Tatar, Michał Pawłowski. Podczas zawodów w Tarnowie
nieobecny był Wojciech Broda.

Miło nam poinformować, że drużyna
ze Szkoły Podstawowej nr 97 zdobyła mistrzostwo Krakowa w mini piłce nożnej
i awansowała do zawodów wojewódzkich
w Tarnowie, gdzie zajęła piąte miejsce.
Opiekunem zespołu, dla którego nie był
to pierwszy sukces w podobnych turniejach, jest Łukasz Oramus. Gratulujemy!
Na zdjęciu w górnym rzędzie od lewej: Jakub Musiał, Oskar Kohlbrenner,
Bartek Stoch, Maksymilian Żurek, Szymon Hodurek, Mateusz Nowak. Rząd
dolny od lewej: Ernest Kudzia, Maciej

Fot. z arch. Szkoły Podstawowej nr 97

Rafał Majka, wychowanek WLKS Krakus ze

III Międzyszkolny Turniej Sportowy Dzielnicy X

Nowe boiska na Klinach
Na gminnej działce w okolicach os.
Pod Fortem powstały – z inicjatywy

Fot. „Dziesiątka”

Fot. z arch. WLKS Krakus

za finansowanie sportu nie dostrzegają lub nie doceniają osiągnięć klubu ze
Swoszowic. A to przecież nie tylko Rafał
Majka, lecz także olimpijczyk Tomasz
Marczyński, czy świetna kolarka szosowa Katarzyna Niewiadomska. Na 145
klubów sklasyfikowanych w systemie
sportu młodzieżowego w Polsce, Krakus
zajmuje siódme miejsce. W ubiegłorocznym Tour de Pologne startowało trzech
jego wychowanków.

i dzięki funduszom Rady Dzielnicy X –
dwa place do gry w piłkę nożną. Teren
został pozbawiony darni, oczyszczony,
wyrównany. Teraz wystarczy zaczekać,
aż wyrośnie i ukorzeni się zasiana na
nim trawa. Boiska, każde o wymiarach
10 na 22 metry, mają służyć mieszkającym w tej części Klinów dzieciom, które
z braku innych, bezpieczniejszych i lepszych miejsc, bawią się obecnie na pobliskiej pętli autobusowej.
(X)
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Poezja
wśród książek

Festyn w Szkole Podstawowej nr 43

Zdrowie jest najważniejsze

24 maja swoszowicka filia Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
gościła Urszulę Edytę Mastek, poetkę,
zajmującą się również pisaniem i wykonywaniem piosenek. Artystka, mieszkanka Swoszowic, w bardzo ekspresyjnej
formie, z użyciem oryginalnych rekwizytów, interpretowała wiersze własne
z tomiku „Drewniana księżniczka” oraz
utwory Wojciecha Olejnika, członka Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Odbywający się w bardzo kameralnej
atmosferze wieczór poetycki nosił tytuł
„Na poręczy z tęczy”.

Uczniowie, ich rodzice i rodzeństwo, znajomi i nauczyciele, kuracjusze
z uzdrowiska oraz zaproszeni goście: lekarze, pielęgniarki, dietetyk, sportowcy,
trenerzy, właściciele gospodarstw produkujących żywność ekologiczną – oto
uczestnicy Festynu Zdrowia w Szkole
Podstawowej nr 43 w Swoszowicach.
Przybył również Bogusław Kośmider,
przewodniczący Rady m. Krakowa.
Podczas imprezy, zorganizowanej 29
maja, można było obejrzeć film edukacyjny, zabawić się w gry ruchowe, zdegustować zdrowe potrawy, zmierzyć sobie

ciśnienie, poziom cukru i wskaźnik BMI,
a przy okazji nauczyć się – od specjalisty
– wiązania węzłów ratowniczych.
Były też warsztaty kulinarne, konkurs
wiedzy o zdrowym odżywianiu i liczne
konkurencje sportowe. Każdy chętny
mógł wziąć udział w biegu „Złotówka dla
zdrówka”. Pieniądze pozyskane z opłaty
startowej – 1 zł od każdego uczestnika –
zostały przeznaczone na zakup pomocy
dydaktycznych dla szkoły. Temu samemu celowi służyła licytacja piłki z autografami piłkarzy „Wisły” Kraków.
(X)

(R)

Pod takim hasłem odbyła się kolejna
edycja konkursu w Ratułowie na Podhalu. Spotkaniom osób z różnych szkół
imienia ks. prof. Józefa Tischnera z całej Polski towarzyszy niezapomniana,
serdeczna atmosfera. Gospodarze starają się nie tylko o wyśmienite, góralskie
potrawy, ale przede wszystkim o szczery,
rozbrajający uśmiech na twarzach. To
miejsce, gdzie młodzież i dzieci z różnych regionów kraju integrują się, krzewi się piękno słowa mówionego, słyszy
się podhalańską gwarę, przypomina, co
to polska gościnność.
Tego wszystkiego miały okazję zakosztować dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 im. ks. prof. Józefa
Tischnera przy ul. Mirtowej 2. Wszystkie
wróciły zauroczone, a niektórym z nich
udało się odnieść sukcesy. Joanna Wrona z kl. 5b zajęła 3 miejsce w konkursie
recytatorskim, Antonina Pyzik z kl. 2b
gimnazjum - 2 miejsce, Jakub Hołuj z 3a,
Dobrochna Stróżek z 3b oraz Katarzyna
Barnaś z 5b otrzymali wyróżnienia.
Podczas innego konkursu, zorganizowanego w Wadowicach, uczniowie mogli
spróbować swoich sił jako młodzi poeci. Uczennica 3 klasy gimnazjum w ZSO
nr 35 Nikola Król otrzymała wyróżnienie.
TERESA BASZA
NAUCZYCIEL, BIBLIOTEKARZ W ZSO 35

Fot. z arch. Szkoły Podstawowej nr 43

Człowiek
i człowieczeństwo

Program edukacyjny w Samorządowym Przedszkolu nr 145

Nie pal przy mnie, proszę...
„Czyste powietrze wokół nas” – to temat programu edukacyjnego, realizowanego od marca do maja w Samorządowym
Przedszkolu nr 145 przy ul. Poronińskiej
przez pracujące tam nauczycielki. Jego
celem była promocja aktywnego stylu
życia i profilaktyka antynikotynowa –
uświadomienie 5- i 6-letnim dzieciom, jak
szkodliwe jest palenie i przebywanie w zadymionych pomieszczeniach, wykształcenie asertywnych postaw dziecka w sytuacji, gdy osoba dorosła pali w ich obecności.
Przedszkolaki uczestniczyły w pięciu
zajęciach warsztatowych, podczas których dowiedziały się m.in. co i dlaczego
dymi, co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy, jak unikać dymu papierosowego.

Wiemy, że niektórzy z rodziców palą
tytoń także przy dzieciach. Dla dzieci
w wieku przedszkolnym bierne palenie
oznacza tymczasem m.in. zaburzenia
rozwoju psychoruchowego i zachowania,
mniejszą odporność na infekcje. Dlatego ważnym elementem w całym przedsięwzięciu było zapoznanie rodziców
z zasadami i znaczeniem ochrony dzieci przed dymem papierosowym. Przypomnienie, że to od nich tak naprawdę
zależy kształtowanie pożądanych postaw
i nawyków, zapewniających prawidłowy
rozwój dziecka.
MAŁGORZATA KAMIEŃ
IRENA URBANIAK
(X)
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III Festiwal Piosenki i Poezji Wiosenno-Turystycznej „Pora Wiatru”

Wielu uczestników, wysoki poziom
Niewiele brakowało, a III edycja
Festiwalu Piosenki i Poezji Wiosenno-Turystycznej „Pora Wiatru” w klubie
kultury Wróblowice odbyłaby się w…
zimie. Na szczęście ta w ostatniej chwili
zdecydowała się odejść na dobre.
Przybyło nam uczestników festiwalu, w tym roku było ich 52 i wystąpili
w trzech kategoriach: śpiewu indywidualnego, zespołów wokalnych oraz recytacji.
Szczególnie liczna była grupa solistek. Wysoki poziom artystyczny zaowocował, co rzadko się zdarza, aż
trzema pierwszymi miejscami (nie licząc Grand Prix) w grupie wiekowej od
11 roku życia wzwyż; przyznano także
wiele wyróżnień. Jury było pod ogromnym wrażeniem talentu i pracy włożonej w przygotowanie programu przez
młodych artystów. Pewnie dlatego kilka
godzin przesłuchań nie zdołało znużyć
publiczności, wręcz przeciwnie, wszyscy mówili o bardzo dobrej atmosferze
muzyczno-poetyckiego spotkania.
Nagrody w postaci ślicznej biżuterii,
ufundowanej przez Janinę Heine, albumów fotograficznych (fundatorka – Dorota Łabęcka) i książek bardzo przypadły do gustu obdarowanym.
Następnym razem zapraszamy szczególnie serdecznie chłopców, którzy, mamy

nadzieję, tylko ze względu na nieśmiałość
w tym roku nie dopisali (mieliśmy jednego rodzynka).
A oto laureaci:
W grupie wiekowej powyżej 11 lat,
śpiew:
Grand Prix - Zuzanna Rosa z OKK Wola
Duchacka;
I miejsce – Wiktoria Oliwa (zgłoszenie indywidualne); Zofia Sydor i Agata
Skrzyńska z OKK Wróblowice;
II miejsce – Wiktoria Twardosz z Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana; Julia
Wenc z OKK Wróblowice;
III miejsce – Wiktoria Denis i Gabriela
Krówczyńska z OKK Wola Duchacka;
wyróżnienie – Katarzyna Sobczyszyn
i Ada Kostrubiec (zgłoszenia indywidualne); Magdalena Pletnia z OKK Wróblowice; Emilia Tabiś z Centrum Młodzieży
im. Dr H. Jordana.
W grupie wiekowej 7 - 10 lat, śpiew:
I miejsce – Wiktoria Paradowska z Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana;
II miejsce – Oliwia Maak, Studio Ruchu
i Piosenki „Nutki”;
III miejsce – Zuzanna Szlachetka z Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana;
wyróżnienie – Gabriela Wypasek ze
Szkoły Podstawowej nr 3.

Szachy dla każdego

Fot. z arch. OKK Wróblowice

Siedem - tyle lat miał Leon Heród,
najmłodszy uczestnik czerwcowego turnieju szachowego w Osiedlowym Klubie
Kultury Wróblowice. Najstarszy liczył
ich sobie... dużo, dużo więcej. Imprezę,
która kończyła tegoroczną „Artystyczną Wiosnę” Dzielnicy X, zorganizował

OKK Wróblowice oraz Małopolski Związek Szachowy. W turnieju, rozgrywanym
w kategorii Open, pod czujnym i wprawnym okiem sędziego FIDE Mariusza
Stanaszka, uczestniczyło 17 zawodników. Wśród nich najlepszy okazał się
Arkadiusz Piwowarczyk. Drugie miejsce
zajęła Renata Gołdyn, trzecie - Antoni Lewczuk, czwarte - Jerzy Błaszczak,
a piąte - Michał Trębala.
Zwycięzca otrzymał puchar, były też
nagrody rzeczowe, dyplomy za udział
i słodki poczęstunek.
Po zakończeniu imprezy gracze dopytywali się o możliwość rewanżu. Tak
więc do zobaczenia na kolejnych turniejach w OKK Wróblowice!
(X)

Zespoły wokalne:
I miejsce – „Nutki” z Centrum Młodzieży
im. Dr H. Jordana;
II miejsce – „Violinki” z OKK Wróblowice;
III miejsce – trio wokalne ze Szkoły
w Modlniczce.
Recytacja:
I miejsce – Julia Jawor ze Szkoły
w Modlniczce;
II miejsce – Marianna Ernst ze Szkoły
Podstawowej nr 47; Maja Grabowska
z OKK Soboniowice;
III miejsce – Zuzanna Polańska ze Szkoły
Podstawowej nr 47.
JADWIGA SZAREK

Wróbelki
i inne ptaki
Aż 308 prac z 28 placówek szkolnych i kulturalnych wpłynęło na konkurs plastyczny „Wróbelki i inne ptaki”, zorganizowany w OKK Wróblowice
w ramach Festiwalu „Pora Wiatru”,
w związku ze społeczną inicjatywą Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka,
mającą na celu przywrócenie liczebności populacji drobnych ptaków. Poziom
nadesłanych dzieł okazał się bardzo
wysoki. Z olbrzymią przyjemnością
komisja konkursowa przyznała wiele
nagród.
Oceny dokonano w trzech kategoriach wiekowych: 4 - 7 lat, 8 - 11 lat, 12
i więcej lat. A oto zwycięzcy - laureaci
pierwszych miejsc:
Joanna Niemczycka z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi,
Kacper Dudek z Pracowni Ceramicznej
przy ul. Senatorskiej,
Łucja Chmura ze Szkoły Podstawowej
nr 1,
Ola Kotarba z OKK Wróblowice,
Marysia Kamińska, Marianka Zapolska i Bartłomiej Wąsik z Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”.
(X)
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Atrakcje w pełnym słońcu
Jak co roku nie zabrakło atrakcji.
Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Było wesołe miasteczko dla
dzieci, były różnorakie konkursy i zawody. Można było spróbować sił, grając w siatkówkę i piłkę nożną. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się pokazy
modeli samochodów, a także szybowiec,
prezentowany przez Aeroklub Krakowski. Wszyscy podziwiali występy artystyczne, popisy paralotniarzy i pokaz

ogni sztucznych, bawili się przy muzyce
tanecznej. Jak zwykle nie zawiodła też
gastronomia.
Odrobinę emocji dostarczyło losowanie nagród w loterii, z której dochód zostanie przeznaczony na budowę nowego
kościoła w Swoszowicach. Nowością był
pchli targ, pozwalający sprzedać lub wymienić zbędne rzeczy.
(R)

Fot. „Dziesiątka”

Fot. „Dziesiątka”

Wspaniała, słoneczna pogoda towarzyszyła tegorocznej, czternastej już swoszowickiej parafiadzie, zorganizowanej
przez Radę Parafialną i Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich Parafii Opatrzności
Bożej w Swoszowicach przy współudziale, także finansowym, Rady Dzielnicy X.
Nic dziwnego, że mieszkańcy stawili się
na obiektach klubu sportowego „Krakus”
tak tłumnie, iż trzeba było urządzić dodatkowy parking dla zmotoryzowanych.

