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Głos

CZERWIEC 2014

WYDARZENIA (6.04. - 13.06.2014)

przewodniczącego

9 . 0 5 . 110 uczestników (dwukrotnie wię-

w Szachach. Uczestniczyło w nich 30 zawodników różnej płci, w różnym wieku
i o zróżnicowanych umiejętnościach. (więcej – str 4).

cej niż przed rokiem) zgromadziła w Osiedlowym Klubie Kultury Wróblowice IV edycja
Festiwalu Piosenki i Poezji Wiosenno–Turystycznej „Pora Wiatru” (szczegóły – str 7).

3 . 0 6 . Sesja Rady Dzielnicy X. Radni
zaopiniowali pozytywnie budowę Centrum Bezpieczeństwa Miasta, „Studium
wykonalności ścieżek rowerowych” oraz
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 43
– przedsięwzięcia zawarte we Wstępnym
Katalogu Inwestycji Miejskich. Rada podjęła uchwałę w sprawie podziału środków
w ramach zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych
na 2015 rok. Postanowiła przeznaczyć 94
350 zł na budowę windy przystosowanej
do potrzeb niepełnosprawnych uczniów
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr
35 przy ul. Mirtowej. Zaopiniowała pozytywnie projekt zagospodarowania terenu
ogródków jordanowskich przy ul. Smoleńskiego ul. Niewodniczańskiego, wykonany na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

1 0 . 0 5 . I Przegląd Artystyczny Przedszkoli Kraków – Południe „Roztańczony Przedszkolak” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 we Wróblowicach. W imprezie,
której pomysłodawcą i organizatorem było
Samorządowe Przedszkole nr 136 przy ZSO
nr 35, uczestniczyło 11 przedszkolnych zespołów tanecznych z sześciu podgórskich
dzielnic Krakowa (więcej – str 6).

1 9 . 0 5 . Przedszkole Samorządowe nr

Szanowni Państwo,

145 było organizatorem I Wojewódzkiego
Konkursu Tańców i Przyśpiewek Regionalnych „Na ludową nutę” w sali OSS Opatkowianka (więcej – str 6).

3 1 . 0 5 . W Klubie Kultury Kliny odby-

MACIEJ NAZIMEK
przewodniczący Rady Dzielnicy X

ły się I Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy X

8 . 0 6 . Klub Kultury Kliny, Parafia św. Rafała Kalinowskiego i Rada Dzielnicy X były
współorganizatorami pikniku „Kliny dla rodziny” (relacja z tej imprezy – str 5).

Na okładce: Turniej „Roztańczone Przedszkolaki” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 we Wróblowicach.
Fot. z arch. ZSO nr 35

FOT. TOMASZ KONIORCZYK

FOT „DZIESIĄTKA”

Piękna pogoda, wakacje za pasem, okres festynów i pikników
– wszelakich plenerowych zabaw.
Rada Dzielnicy X przez całą kadencję konsekwentnie realizuje obrane przez siebie priorytety, czyli
poprawianie infrastruktury drogowej i bazy edukacyjnej. Jednak
nie samymi budowami i remontami
człowiek żyje. Dlatego wspieramy
również instytucje kultury i współorganizujemy lokalne wydarzenia
o charakterze integracyjnym. Jak
co roku z dzielnicowego budżetu
współfinansowana jest swoszowicka parafiada i festyn opatkowicki, międzyszkolny turniej sportowy Dzielnicy X, a po raz pierwszy
– piknik „Kliny dla Rodziny”. Stale
wspomagamy działalność osiedlowych klubów kultury oraz bibliotek w całej dzielnicy. Pamiętajmy,
że „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
Z poważaniem,

1 1 . 0 6 . W Szkole Podstawowej nr 97 rozpoczął się IV Międzyszkolny Turniej Sportowy Dzielnicy X (więcej – str. 4).

maciejnazimek@op.pl

P.S. Wszystkim Państwu życzę
wspaniałych wakacji, a kibicom niezapomnianych wrażeń podczas piłkarskiego mundialu!

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Swoszowice Miasta Krakowa, nakład 1800 egz. bezpłatnych
Adres redakcji: siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 Kraków, tel. 12 264 92 01,
e-mail: rada@dzielnica10.krakow.pl, www.dzielnica10.krakow.pl
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.
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Tak

380 metrów nowych ulic na Klinach

Przetarg ogłoszony

to widzę...

FOT. ARCH. ZIKIT

Szanowni Państwo,

Orientacyjny przebieg nowych ulic na Klinach

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłosił
przetarg na budowę ul. Korpala i ul.
Anny Szwed–Śniadowskiej na odcinku
od ul. Mieczykowej do ul. Krygowskiego. Zgodnie z projektem, wykonanym
w ubiegłym roku przez Biuro Projektów Drogowych Rafał Matusik, nowa
ulica (a właściwie dwie) będzie miała
około 380 m długości i 6,0–6,5–metrowej szerokości jezdnię. Otrzyma chodniki, schody (ze względu na duże nachylenie terenu), pochylnie dla osób
niepełnosprawnych, oświetlenie i kanalizację deszczową. Powstanie nowe
skrzyżowanie z ul. ul. Bartla i Krygowskiego. Dokonana zostanie przebudowa sieci: wodociągowej, gazowej,
teletechnicznej. Projekt zakłada przesunięcie przystanków autobusowych
– ten w kierunku os. Pod Fortem znajdzie się na ul. Bartla, ten w kierunku
centrum miasta na ul. Krygowskiego.
– Nowa ulica przede wszystkim
ułatwi życie zmotoryzowanym mieszkańcom osiedla przy ul. Mieczykowej,
ale też przyczyni się znacząco do poprawy płynności ruchu w całej tej

części Klinów. Jest szansa, że nastąpi to jeszcze tej jesieni, bowiem ZIKiT
wyznaczył termin zakończenia robót
na 30 listopada – mówi Maciej Nazimek, przewodniczący Rady Dzielnicy X, który wraz z przewodniczącym
Rady m. Krakowa Bogusławem Kośmiderem bardzo zaangażował się w zrealizowanie tego przedsięwzięcia.
Jak informuje przewodniczący Nazimek, Rada Dzielnicy X usilnie zabiega również o jak najszybsze
poszerzenie ul. Bartla. Ta ulica to komunikacyjne wąskie gardło Klinów.
Zwłaszcza dla autobusów MPK, które mają ogromne trudności, aby się
na niej wyminąć.
Poprawa infrastruktury drogowej
jest jednym z głównych priorytetów
Rady Dzielnicy X w obecnej kadencji.
Tylko w tym roku nową, trwalszą nawierzchnię asfaltową otrzymała ul. Forteczna na Klinach, na odcinku od ul.
Zawiszy do ul. Borkowskiej. W Swoszowicach wymieniono nawierzchnię na całej 550–metrowej długości ul.
Merkuriusza Polskiego oraz na 150–metrowym odcinku ul. T. Chałubińskiego.

Mówiąc o jakości przestrzeni publicznej w naszym otoczeniu
myślimy nie tylko o infrastrukturze, lecz również, a niekiedy przede
wszystkim, o bezpieczeństwie. Naszym i naszych najbliższych. Doskonale rozumiem te oczekiwania.
Oczywiście walcząc o poprawę bezpieczeństwa w Krakowie skupiam
się nie tylko na centrum miasta,
lecz pamiętam także o osiedlach.
Właśnie wchodzą w życie pierwsze
zaproponowane przeze mnie działania: w Krakowie zwiększona została liczba policjantów, którzy zaczęli patrolować miejsca szczególnie
istotne dla mieszkańców. Wkrótce
odczujemy kolejne nowe działania
krakowskiej policji. Mam nadzieję,
że przyczynią się one do realnego
wzrostu bezpieczeństwa w naszym
pięknym mieście.
Z poważaniem,
BOGUSŁAW KOŚMIDER
przewodniczący Rady Miasta Krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com
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Sportowcy na start!

Szkoła Podstawowa nr 97

Jak zwykle w czerwcu i jak zwykle
na obiektach Szkoły Podstawowej nr 97
przy ul. Judyma rozegrano międzyszkolny turniej sportowy Dzielnicy X. To już
czwarta edycja tej imprezy, która weszła
na stałe do kalendarza dzielnicowych
wydarzeń. Nie trzeba dodawać, że poziom zmagań był wysoki, a mecze zacięte, aczkolwiek prowadzone w duchu fair
play. Specjalne słowa uznania należą się
nauczycielom wychowania fizycznego,
którzy wzorowo zorganizowali trwające

Bartosz Dąbek
z kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 97
(na zdjęciu) zajął
pierwsze miejsce
wśród czterech tysięcy uczniów klas trzecich, uczestników IX
edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakusek”. Wychowawczynią Bartosza jest
Barbara Kucharz. Trzeci w tym samym
konkursie był Kacper Wojtowicz z IIIa
(wychowawczyni Anna Urbanik), a Marek Skupień z IIIe, podopieczny Ewy Lasoty, otrzymał wyróżnienie.
To nie jedyne sukcesy uczniów podstawówki z ul. Judyma w tym roku szkolnym. Byli oni laureatami lub finalistami
wielu innych konkursów – międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich
– o tematyce informatycznej, matematycznej, przyrodniczej, ekologicznej,
humanistycznej, językowej, artystycznej itp. Zwyciężali także w imprezach
sportowych.

trzy dni zawody w trzech dyscyplinach
gier zespołowych. Są to: Ilona Grabowska, Witold Gawin, Łukasz Oramus i Tomasz Koniorczyk.
Warto przypomnieć, że w szkole
na Klinach – to wyjątek w skali całego
Krakowa – odbywają się dodatkowe lekcje wf dla najmłodszych uczniów, finansowane z budżetu Dzielnicy X.
W IV Międzyszkolnym Turnieju
Sportowym Dzielnicy X wzięli udział reprezentanci pięciu szkół podstawowych.

A oto wyniki...
Piłka nożna
chłopców klas 1–2
1. SP 97
2. SP 134
3. Rajska Szkoła

SP 135
SP 97
Rajska Szkoła
SP 134

Piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 135 (klasy 3–4) ze swoim
trenerem, Marcinem Szewczykiem.

Mistrzowie roszad
i gambitów

Piłka nożna
klas 5–6:
SP 135
SP 43
SP 97
Rajska Szkoła

FOT. TOMASZ KONIORCZYK

1.
2.
3.
4.

Koszykówka
dziewcząt:
1. SP 43
2. SP 97

Mecze koszykarek były bardzo zacięte...

Koszykówka
chłopców:
1. SP 97
2. SP 43

1.
2.
3.
4.

SP 97
SP 135
SP 43
Rajska Szkoła

FOT. TOMASZ KONIORCZYK

Siatkówka
dziewcząt:

Uroczyste wręczenie nagród

Piotr Widła zwyciężył w I Otwartych Mistrzostwach
Dzielnicy X w Szachach, które odbyły się w sobotę, 31
maja, w Klubie Kultury Kliny. Wyprzedził Piotra Najmana
oraz Jerzego Jajte
Pachotę. W kategorii
młodzików najlepszy okazał się Maciej
Nazimek jr. Nagrodę dla najmłodszego
uczestnika turnieju otrzymał sześcioletni Piotr Wójcicki.
Impreza, współorganizowana przez
KKK, Małopolski Związek Szachowy
(wielkie podziękowania dla głównego animatora turnieju i sędziego Mariusza Stanaszka) oraz Radę Dzielnicy
X, zgromadziła 30 uczestników, zarówno szachistów zrzeszonych w klubach,
jak i zupełnych amatorów. Na zdjęciu:
Piotr Widła, mistrz szachowy Dzielnicy
X na rok 2014.

FOT. „DZIESIĄTKA”

1.
2.
3.
4.

FOT. „DZIESIĄTKA”

Piłka nożna
klas 3–4:

FOT. Z ARCH. RODZINY DĄBKÓW

Uczniowskie sukcesy
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Kliny dla rodziny
ze studentkami Uniwersytetu Pedagogicznego. Prezentacja kosmetyków.
Popisy młodych tancerzy, wokalistek
i aktorów – uczestników zajęć w Klubie Kultury Kliny. Loteria fantowa
ze szczytnym celem. A na koniec dyskoteka z DJ–em i minipokaz ognistych
fontann. Do tego piękna, słoneczna

pogoda i, co najważniejsze, wielkie zainteresowanie mieszkańców…
Tak, w największym skrócie, wyglądał piknik „Kliny dla rodziny”, zorganizowany w drugą niedzielę czerwca przez Klub Kultury Kliny wspólnie
z Parafią św. Rafała Kalinowskiego
i Radą Dzielnicy X.

ZDJĘCIA „DZIESIĄTKA”

Turnieje siatkówki i tenisa stołowego. Zabawa z klaunem Felixem
i Panem Hula Hop. Koncert zespołu Dzikie Pola. Kolorowy plac zabaw
z imponującej wielkości zjeżdżalnią
i torem przeszkód. Lody, kiełbaski,
karkówka z grilla i napoje chłodzące
w dużym wyborze. Plener artystyczny
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Trochę Italii
w Soboniowicach

10 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 we Wróblowicach odbył się
I Przegląd Artystyczny Przedszkoli Kraków – Południe „Roztańczony Przedszkolak”. W imprezie, której pomysłodawcą i organizatorem było Samorządowe
Przedszkole nr 136 przy ZSO nr 35, uczestniczyło 11 przedszkolnych zespołów tanecznych z sześciu podgórskich dzielnic
Krakowa: VIII Dębniki, IX Łagiewniki,
X Swoszowice, XI Wola Duchacka, XII
Prokocim Bieżanów, XIII Podgórze.
Mali tancerze zaprezentowali swe
umiejętności przed licznie zgromadzoną
publicznością oraz konkursowym jury,
które, biorąc pod uwagę choreografię,
dobór muzyki i stroju, wykonanie oraz
ogólne wrażenie artystyczne, przyznało
następujące nagrody:
Grand Prix – zespół Krakowskie
Smoczusie – Samorządowe Przedszkole
nr 5 „Krakowiak”; opieka artystyczna:
Aneta Korona;
I miejsce – zespół Biedronki – Samorządowe Przedszkole nr 179; opieka artystyczna: Elżbieta Żegleń, Regina Rzepa;
II miejsce – zespół Magic Dance
– Przedszkole „Zaczarowana Planeta”;
opieka artystyczna: Natalia Stafińska;

FOT. Z ARCH. ZSO 35

Roztańczone przedszkolaki

III miejsce – zespół UPA Dance – Samorządowe Przedszkole nr 136; opieka
artystyczna: Natalia Pazdan, Magdalena
Mazur;
Wyróżnienie – zespół Roztańczone
dziewczyny – Samorządowe Przedszkole
nr 176; opieka artystyczna: Irena Geniec,
Anna Wadowska.
Jak podkreślono, w konkursie nie
było przegranych – wszystkie dzieci
otrzymały medale, pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Jak się dowiedzieliśmy, impreza, którą uświetniły występy zespołów M–Team
i Zumba 4 Live, a o jej muzyczną oprawę
zadbał Backoffice Project, ma być organizowana we Wróblowicach rokrocznie.
(X)

I Wojewódzki Konkurs Tańców i Przyśpiewek Regionalnych

19 maja w sali OSS Opatkowianka
odbył się I Wojewódzki Konkurs Tańców
i Przyśpiewek Regionalnych „Na ludową nutę”, zorganizowany przez Dorotę
Kluskę, nauczycielkę z Przedszkola Samorządowego nr 145 w Krakowie.
Tańcom i śpiewom nie było końca.
Dzieci przez kilka godzin prezentowały
swoje umiejętności, oceniane przez jury,
złożone z profesjonalistów, na co dzień zajmujących się zawodowo tańcem, choreografią i wychowaniem przedszkolnym.
Poziom konkursu był bardzo wyrównany i zarazem bardzo wysoki, co znalazło
odzwierciedlenie w wynikach.
Dzieci młodsze:
I miejsce – Motylki z Przedszkola Samorządowego nr 145 filia (Kraków);
II miejsce – Misie z Przedszkola Samorządowego nr 145 (Kraków);
Dzieci starsze:
I miejsce – Odkrywcy (Nowy Sącz);

FOT. Z ARCH. PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 145

Na ludową nutę

II miejsce – zespoły z przedszkoli nr nr: 5, 95, 125, 145 filia (wszystkie
z Krakowa);
III miejsce – Biedronki z Przedszkola Samorządowego nr 145.
Wspieranej przez sponsorów imprezie patronowali: Przedszkole Samorządowe nr 145, Centrum Edukacji
Artystycznej Muzylek Moni oraz wydawnictwo Bliżej Przedszkola.
DOROTA KLUSKA

10 maja, w piękne sobotnie popołudnie, w Klubie Kultury Soboniowice odbył się wernisaż wystawy malarstwa Marii Grzeszczyszyn–Budziosz.
Artystka zaprezentowała siedem niedawno powstałych dużych prac olejnych pod wspólnym tytułem „ Impresje włoskie.”
Inspiracją dla tych pięknych, bogatych kolorystycznie obrazów była
kolekcja starych fotografii, które zatrzymały w kadrze rozmaite sceny ze współczesnego życia włoskich
miast.
Artystkę zachwyciły barwne filtry na fotografiach i właśnie ten klimat starała się oddać w swoich pejzażach – żółcie i ugry słonecznego dnia
kontrastowały z intensywnie kobaltową głębią nieba. W tajemniczych zaułkach urokliwych uliczek raz dominował karmin podbarwiony różowym
fioletem, to znów zieleń przechodząca
w cytrynową mgiełkę. Zachód słońca
na przystani w Wenecji przedstawiony
został w tonacji rozbielonej czerwieni kończącego się dnia, zabarwiającej chmury i morze, oraz niebieskości kamiennej przystani, dominującej
na pierwszym planie. Wyraźna faktura obrazów i ciekawe zestawienia barw
podkreślają niebanalny klimat zaprezentowanego malarstwa.
Wernisaż uświetnił koncert pianisty
Filipa Presseisena. Usłyszeliśmy brawurową interpretację utworów kompozytorów włoskich oraz innych autorów,
którzy tworzyli muzykę czerpiąc z motywów związanych z Italią.
IWONA BLECHARZ
kierownik OKK Soboniowice

FOT. Z ARCH. OKK SOBONIOWICE

Przegląd artystyczny w ZSO nr 35

Maria Grzeszczyszyn–Budziosz i pianista
Filip Presseisen
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Kulturalne Wróblowice

„Pora Wiatru” po raz czwarty

i teatrologii UJ, aktorka krakowskiego
Teatru Lalki i Aktora Parawan i teatrów
offowych, instruktorka teatralna) było
pod ogromnym wrażeniem talentu i pracy młodych artystów.
Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy. A oto wyniki konkursu:
Soliści–wokaliści:
kategoria 7– 10 lat:
I miejsce: Aleksandra Tatarak; II
miejsce: Małgorzata Frey i Weronika Foryś (MDK im. K.I. Gałczyńskiego); Hanna Solarczyk (MDK Dom Harcerza); III
miejsce: Julia Jawor, Izabela Janowicz
(MDK Dom Harcerza); wyróżnienie:
Magdalena Dyląg (OKK Iskierka), Alanis Alvarez (Centrum Młodzieży im. dr
H. Jordana), Weronika Szyba (zgłoszenie indywidualne), Emilia Batko (OKK
Wróblowice), Zofia Pazdan (MDK im.
K.I. Gałczyńskiego);

„Kim bylibyśmy dziś,
gdyby nie
miejsca naszego dzieciństwa, pełne zapachów
i smaków,
zapamiętanych zwrotów
językowych
i piosenek…”.
Tak brzmiało
motto zorganizowanego
w OKK Wróblowice wieczoru autorskiego pisarki Teresy Oleś–Owczarkowej. Autorka, z wykształcenia psycholog,
publikowała m.in. na łamach „Gościa
Niedzielnego”. Zadebiutowała powieścią „Rauska”. We wróblowickim klubie
zaprezentowała kolejną swoją książkę,
„Mrówki w płonącym mrowisku”.

Filmowe spotkanie z Shirley Temple
to kolejna
propozycja
OKK Wróblowice, tym
razem przeznaczona
dla miłośników kina.
Sympatyczny kwietniowy (29.04.)
wieczór przy
herbacie i ciastku urozmaiciły wspomnienia i anegdoty z życia aktorki, które opowiedzieli Mariusz Lachowicz i Ewa
Trzewicarz. W drugiej części spotkania
widzowie mieli okazję obejrzeć jeden
z najpopularniejszych filmów z udziałem
Shirley Temple, wielkiej dziecięcej gwiazdy ekranu – „Mały pułkownik.”

ZDJĘCIA Z ARCH. OKK WRÓBLOWICE

9 maja w Osiedlowym Klubie Kultury Wróblowice odbyła się IV edycja Festiwalu Piosenki i Poezji Wiosenno–Turystycznej „Pora Wiatru”. Jak przystało
na tematykę imprezy, jej uczestnicy spędzili czas w sposób iście turystyczny i piknikowy – biwakując na trawie
przed siedzibą klubu. Słońce przyświecało, temperatura była wysoka, zarówno na zewnątrz, jak i w sali przesłuchań
konkursowych.
Ze względu na udział wykonawców
również spoza Krakowa, tj. z Nowego
Targu, festiwal staje się powoli małopolski. 110 uczestników imprezy (dwukrotnie więcej niż przed rokiem!) zaprezentowało się w kilku kategoriach.
Wysoki poziom artystyczny zaowocował, co rzadko się zdarza, aż sześcioma pierwszymi miejscami oraz dwoma Grand Prix. Przyznano także wiele
wyróżnień.
Jury, pracujące w składzie: Marta Grabysz –Ślusarczyk (absolwentka
PWST w Krakowie, aktorka śpiewająca scen krakowskich, m.in. Kabaretu
Loch Camelot, Piwnicy Pod Baranami,
Sceny Ratuszowej Teatru Ludowego),
Maria Lamers (krakowska artystka, nauczycielka wokalu w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej; pisze
piosenki, komponuje i śpiewa) i Ewa
Trzewicarz (absolwentka polonistyki

kategoria 11–14 lat:
nagroda specjalna – Grand Prix: Wiktoria Oliwa (Gimnazjum nr 12); I miejsce: Magdalena Panek, Martyna Plewa
(SP nr 4 – Nowy Targ); II miejsce: Wiktoria Twardosz (Centrum Mł. im. H. Jordana – Studio Ruchu i Piosenki „Nutki”; III
miejsce: Julia Wenc (OKK Wróblowice),
Katarzyna Słowik (Miejski Ośrodek Kultury – Nowy Targ); wyróżnienie: Zuzanna Konopek (MDK im. K.I. Gałczyńskiego), Gabriela Wypasek (Centrum Mł. im.
H. Jordana), Marysia Janik, Julia Dudek
(OKK Wróblowice), Małgorzata Pawlik
(MDK im. K.I. Gałczyńskiego);
kategoria powyżej 14 lat:
I miejsce: Zofia Sydor (POSM Kraków); II miejsce: Gabriela Krówczyńska
(OKK Wola Duchacka–Wschód), Magdalena Pletnia (OKK Wróblowice); III
miejsce: Agata Skrzyńska (OKK Wróblowice); wyróżnienie: Ada Kostrubiec
(OKK Wola Duchacka–Wschód).
Zespoły wokalne:
nagroda specjalna – Grand Prix:
duet Zofia Żółtko i Eryk Jaworski (SP
nr 26); I miejsce: zespół „Cztery, Pięć,
Sześć” (SP nr 26); II miejsce: zespół
„Domino” (MDK im. K.I. Gałczyńskiego); III miejsce: zespół „Janki” (SP
nr 64); wyróżnienie: zespół „Violinki”
(OKK Wróblowice).
JADWIGA SZAREK, kierownik OKK Wróblowice

Rajski ogród
– to motyw
przewodni malowanych techniką
olejnych obrazów Anny
Tylki, zaprezentowanych na wystawie, której
wernisaż odbył się 17
maja w OKK
Wróblowice. Mieszkająca obecnie w Rabce artystka naukę malarstwa rozpoczęła w Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara,
następnie kształciła się w tej dziedzinie
we współpracy z artystami związanymi
ze Szkołą Rysunku i Malarstwa w Krakowie. Wernisaż wzbogacił swoim koncertem duet „Kamil&Basia”.
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 Robotyka (cykl zajęć praktycznych z wykładami)

 zabawy integracyjne na terenie placówki i plenerze połączonych z wykorzystaniem wierszy Juliana Tuwima
 zajęcia plastyczne (malowanie na szkle, plener malarski, malowidła na asfalcie) – warsztaty rękodzieła
artystycznego (filcowanie, malowanie na tkaninie, orgiami, rękodzieła z masy solnej, origami)
 rozgrywki gier planszowych, bilard i tenis.
 spotkania z filmem oraz wyjazdy na wycieczki.
Planowane wycieczki: Muzeum Inżynierii Miejskiej (zajęcia edukacyjne) do Inwałdu (park miniatur i staropolska
osada) lub parku dinozaurów, owadów i mitologii w Zatorze oraz do parku Jordana.
Zajęcia od 1-25 lipca 2014.
poniedziałki w godz. 15.00-19.00,
wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz. od 10.00 do 15.00
Uczestnicy wnoszą opłatę 30 zł/tygodniowo

