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Wydarzenia (9.06.2016 – 1.09.2016)

Przewodniczącego

Szanowni Państwo,
Tegoroczne wakacje to był
niezwykły okres dla Klinów.
Najpierw odbyły się jakże udane,
również na naszym osiedlu,
Światowe Dni Młodzieży. Potem
nasza sąsiadka – Pani Maria
Springwald, zdobyła medal na
igrzyskach olimpijskich w Rio!
Następnie zakończyliśmy budowę
nowego kompleksu sportowego
przy Szkole Podstawowej
nr 97. Także budowa przedszkola
na Klinach wielkimi krokami
dobiega końca i mocno
przyspieszyliśmy rewitalizację
fortu, zaś Klub Kultury Kliny
przygotował dla Państwa
nową ofertę programową.

9.06. XX Sesja Rady Dzielnicy X. Przyjęto m.in. uchwały dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na kilku ulicach.
5.07. Rada Dzielnicy X przyjęła uchwałę w sprawie zmiany podziału środków
z dzielnicowego budżetu na rok 2017.
Nie zmieniła się jednak ogólna pula
pieniędzy we wspomnianym budżecie –
ogółem Rada będzie miała do dyspozycji nieco ponad 2 mln zł (2 143 014 zł).
24.06. Zakończenie roku szkolnego
2015/16.
27.06. Początek „Wakacji w Klubie Kultury Kliny”. Z trzech tygodniowych turnusów tegorocznej akcji letniej, skróconej
z powodu Światowych Dni Młodzieży, skorzystało łącznie ponad 50 dzieci. (O działalności KKK piszemy szerzej
na str. 8).
31.07. Zakończenie Światowych Dni
Młodzieży. Podczas ŚDM Kliny gościły kilkuset pielgrzymów, m.in. z Włoch,
Ukrainy, Słowenii i Polski. Młodzież
mieszkała w szkołach, salach udostępnionych przez miejscowe parafie, a także w mieszkaniach prywatnych (więcej
na ten temat – str. 7).
21.08. Uroczyste powitanie Marii Springwald, zawodniczki AZS AWF Kraków,
mieszkanki Klinów, która na igrzyskach
olimpijskich w Rio de Janeiro zdobyła
brązowy medal w wioślarstwie (relacja
na str. 3). Z brązowym medalem z Rio
de Janeiro wrócił również inny sportowiec związany z Dzielnicą X – kolarz
Rafał Majka, wychowanek klubu WLKS

Kraków Swoszowice. Prawdopodobnie
żadna inna „mała ojczyzna” w Polsce
nie może pochwalić się podobnym dorobkiem medalowym.
31.08. Podczas sesji Rada Dzielnicy X
w związku z mniejszymi, niż pierwotnie
przewidywano, kosztami II etapu modernizacji kanalizacji deszczowej przy
budynku Szkoły Podstawowej nr 97 na
Klinach przeznaczyła zaoszczędzoną
kwotę (48 800 zł) na remont zewnętrznych toalet przy boiskach sportowych SP
97 oraz na dofinansowanie modernizacji wentylacji w kuchni w zabytkowej siedzibie Przedszkola Samorządowego nr
132 przy ul. Merkuriusza Polskiego
(12 800 zł) w Swoszowicach. Środki te
zostały uwzględnione w budżecie dzielnicy na rok 2016.
Podczas tej samej sesji Rada zaopiniowała pozytywnie sporządzoną na zlecenie ZIKiT koncepcję budowy ul. 8. Pułku
Ułanów od ul. Zawiłej do skrzyżowania
ulic: Brożka, Kapelanka i Grota-Roweckiego. Również pozytywnie zaopiniowano przedłużenie umów najmu kilku
mieszkań socjalnych przy ul. Borkowskiej
i ul. Komuny Paryskiej. Radni podkreślają, że każda taka decyzja jest poprzedzona wnikliwą wizją lokalną oraz wywiadem środowiskowym.
1.09. W szkołach zlokalizowanych na
terenie Dzielnicy X, m.in. w SP 97 przy
ul. Judyma na Klinach, zainaugurowano
uroczyście nowy rok szkolny. (O szkole po
wakacyjnym remoncie piszemy na str. 6).

Wiele jest jeszcze na
naszym osiedlu do zrobienia,
ale bardzo cieszy, że Kliny
prężnie się rozwijają. Jest to
efekt skutecznej pracy naszego
dzielnicowego samorządu
i owocnej współpracy z władzami
Krakowa, z dala od politycznych
sporów. Jesień zapowiada
się równie obiecująco, bo na
Klinach dotrzymujemy obietnic!

Z poważaniem,

Podczas ŚDM w obu parafiach na Klinach ugoszczono 500 pielgrzymów

Maciej Nazimek
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maciejnazimek@op.pl
www.maciejnazimek.com
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Tort na schodach Tak
to widzę...

Ceremonia powitania na Klinach wioślarki Marii Springwald, brązowej medalistki igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro,
przejdzie do historii dzielnicy, podobnie
jak osiągnięty przez nią wynik przejdzie
do historii współczesnego sportu.
Wieżę kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego przepasał kolorowy baner z napisem: „Witamy medalistkę
Igrzysk Olimpijskich Marię Springwald, niedziela 21.08.2016, godz. 13.
Dziękujemy – mieszkańcy Klin”. I po
mszy świętej – na schodach świątyni –
wszystko się zaczęło.
Były przemówienia. Kierownik
Klubu Kultury Kliny Adam Rymont
podkreślił historyczny wymiar wydarzenia. Poprzedni „nasz” medal olimpijski w wioślarstwie zdobył Roger Verey na olimpiadzie w Berlinie w 1936
roku. Kraków czekał więc na kolejny
aż 80 lat!
Był list gratulacyjny podpisany przez proboszcza ks. Jana Jarco
i przewodniczącego Rady Dzielnicy
X Macieja Nazimka: „Dla setek tysięcy sportowców na całym świecie
już sam udział w igrzyskach olimpijskich jest największym marzeniem,
niestety, najczęściej niespełnionym.
Pani wraca z Brazylii z olimpijskim
medalem. W imieniu własnym, Rady
Dzielnicy X oraz, jesteśmy o tym przekonani, całej społeczności Klinów,
serdecznie gratulujemy tego niezwykłego osiągnięcia. Dziękujemy za

emocje i wzruszenia, które dał nam
Pani start w Rio de Janeiro. Jesteśmy
dumni, że mamy wśród nas znakomitą sportsmenkę, której postawa stanowi przykład dla wszystkich młodych
ludzi, pokazując, że wytrwała, ciężka
praca, wzbogacona talentem i poparta ambicją, pozwala realizować najśmielsze życiowe cele…”
Były prezenty. Kwiaty, plecak ŚDM,
wypełniony przemówieniami papieża
Franciszka, dar od proboszcza, który
przywoływał list św. Pawła: „Na stadionie tylko jeden biegacz dostaje medal” i życzył olimpijskiego złota za
cztery lata. Był biało-czerwony tort
z napisem: „Witamy Marię Springwald,
Medalistkę Olimpijską z Klinów”.
Był salut oficerską szablą, były
setki zdjęć z medalistką, które wieczorem rozsadziły krakowskiego Facebooka, były wywiady dla prasy, radia
i telewizji.
Wzruszona medalistka dziękowała
za wspieranie sportu w Dzielnicy X, za
boiska, place zabaw, organizowanie zawodów promujących to, co jest esencją jej życiowej pasji. Zapewne sukces
Pani Marii przyczyni się do promocji
krakowskiego wioślarstwa.
Maria Springwald powiedziała mi
kiedyś, że jako dziewczynka odwiedziła z ojcem pisarza Stanisława Lema, od
którego dostała jabłka i autograf. Teraz
sama rozdaje autografy, a my – za cztery lata – czekamy na złoto.
Jakub Ciećkiewicz

Szanowni Państwo!
Za nami Światowe Dni
Młodzieży – wielkie wydarzenie,
które pokazało, że Kraków potrafi
podołać największym wyzwaniom.
Zapewne wielu z nas zachowa na
długo w swych sercach poczucie
radości towarzyszące ŚDM 2016.
Ale życie toczy się dalej i Kraków
żyje już innymi sprawami –
także lokalnymi, jakże ważnymi
dla miejscowych społeczności.
Rolą władz naszego miasta jest
dbać o zachowanie równowagi
w rozwoju Krakowa. Dlatego
w swej działalności radnego
angażuję się nie tylko w sprawy
ogólnomiejskie,
lecz także w lokalne inwestycje,
współpracując z dzielnicowymi
liderami. Jestem przekonany,
że to jest dobry, rozsądny
kierunek, w którym wspólnie
powinniśmy podążać.
Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com

Fot. Jakub Ciećkiewicz

Tego dnia każdy musiał mieć zdjęcie z medalistką
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Fot. Łukasz Trzeszczkowski

Wioślarski wunderteam: Maria Springwald, Monika Ciaciuch, Joanna Leszczyńska i Agnieszka Kobus

Maria Springwald – specjalnie dla „Dziesiątki”

Z Rio na Kliny
– Wracam szczęśliwa! – powiedziała Maria Springwald na godzinę przed uroczystym powitaniem w klubie AZS-AWF, którego jest reprezentantką.
W trakcie rozmowy, a potem pozowania do zdjęć dla „Dziesiątki”,
była skupiona, konkretna i skromna.
Springwaldów jest w Polsce tylko 32 –
wszyscy są spokrewnieni. Maria z najbliższą rodziną mieszka w Krakowie,
reszta krewnych na Śląsku. W pani
Marii też tkwi jakiś śląski akcent:
pracowitość, dzięki której mimo uprawiania wyczynowego sportu bez trudu
skończyła Liceum im. Nowodworskiego, a potem inżynierię materiałową
w AGH. Przywiązanie do domu rodzinnego, gdzie nadal mieszka i gdzie
pomagała rodzicom w wychowaniu
braci. Religijność. Unikanie poetyzowania sukcesów i zwycięstw. – Dopiero
podczas powitania przez krakowskich

kibiców na Okęciu poczułam wzruszenie i radość – mówi. – Dotarło do mnie
znaczenie olimpijskiego sukcesu. Fajnie jest wiedzieć, że sprawia się przyjemność innym ludziom, tym, co się
robi, robiąc to dobrze.
Jest doświadczoną wioślarką, trzykrotną medalistką ME. Pływając
w składzie z Moniką Ciaciuch, Joanną
Leszczyńską i Agnieszką Kobus w zeszłorocznych mistrzostwach świata
wywalczyła 4. miejsce, uzyskując dla
Polski kwalifikację olimpijską. W tym
roku dziewczęta z cudownej ekipy zdobyły pierwsze miejsca w Pucharach
Świata w Varese, Lucernie i srebrny
medal mistrzostw Europy w Brandenburgu. Mimo sukcesów, aż do 14 lipca,
do chwili ogłoszenia składu reprezentacji olimpijskiej, nie były pewne, czy
pojadą do Rio. – Podejmowano próby
zmiany składu, ale ostatecznie najlepsze wyniki osiągała nasza czwórka.

Cały sezon udowadniałyśmy, że to ten
skład pływa najszybciej.
Jakie emocje przeżywa zawodnik
tuż przed igrzyskami? – Pojechałyśmy walczyć o medal – mówi pani Maria. – Wiedziałyśmy, że będzie ciężko,
że możemy przypłynąć do mety jako
pierwsze albo jako czwarte, bo takie
zajmowałyśmy miejsca w Pucharach
Świata. Starałyśmy się pokonać stres
i nie myśleć o tym, co będzie, tylko
o tym, co należy zrobić, żeby wygrać.
Do Rio przybyły 10 dni przed startem, jako jedna z pierwszych ekip. Wioska zrobiła na nich ogromne wrażenie.
Między blokami, gdzie mieszkali przedstawiciele różnych krajów, ciągnęły się
tereny zielone, place zabaw dla dzieci
przyszłych mieszkańców, była wielka
plaża, olbrzymia siłownia, która i tak
okazała się za mała, kiedy przybyły
wszystkie delegacje, stołówka, pralnia... Na uliczkach mijało się najlepszych sportowców z całego świata, którzy tworzyli wielką olimpijską rodzinę.
Telewizja pokazywała niedoróbki
w wiosce. – Nasz zespół otrzymał trzypokojowe mieszkanie z salonem, kuchnią i dwoma łazienkami. Organizatorzy nie ze wszystkim zdążyli, podłogę
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Fot. Mateusz Żuk

pokrywał kurz po remoncie, w kuchni
brakowało okna, łóżka były z plastiku, zaczynałyśmy więc od porządków,
ale podczas kolejnych dni pojawiły się
sprzątaczki i wszystkie niedogodności
usunięto.
Przed startem w wyścigu eliminacyjnym Polki najbardziej obawiały
się Niemek. – Już raz udało nam się
z nimi wygrać, podczas Pucharu Świata w Lucernie. Wyszłyśmy na prowadzenie tuż po starcie i nie oddałyśmy
pola aż do końca wyścigu. Postanowiły wykorzystać jeszcze raz tę strategię.
Niestety, chociaż wystartowały szybko,
zatrzymywała je wysoka fala. Dotarły
do mety na drugiej pozycji i musiały
walczyć o finał w repasażach.
Co czuły przed kolejnym startem, kiedy ważyły się losy sukcesu? – Mobilizację
i skupienie na tym, co istotne. Podczas
rywalizacji o niczym innym się nie myśli. Dla komfortu psychicznego zależało nam, by wygrać ten bieg. Wyszłyśmy
pierwsze ze startu, jednak Holenderki
ponownie pokazały, że mają mocny finisz i nas wyprzedziły. Cieszyłyśmy się
mimo wszystko, że jesteśmy w finale,
wiedziałyśmy, co trzeba poprawić.
Przed biegiem główny trener Marcin Witkowski powiedział im: – Macie
płynąć po złoto. Biało-Czerwone mają
mocny start, natomiast Niemki są bardzo silne, a Holenderki doskonałe
na ostatnich metrach. Dziewczęta zaczęły na drugim torze i od początku objęły prowadzenie. – Ależ dzielnie płyną
Polki! – krzyczał w studiu komentator
TVP Dariusz Szpakowski.
– Ciągnęłyśmy tak do 1700 metrów –
opowiada Maria Springwald. – Robiłam
wszystko, żeby płynąć jak najszybciej,
zdobyć mistrzostwo olimpijskie, jednak
rywalki były mocniejsze. Miałam świadomość, że trzy osady zostały z tyłu i jesteśmy na pozycji medalowej.
Potem było podium.
Jej ojciec jest historykiem. Jeden
z przyjaciół powiedział Marii „Tworzycie historię”. Początkowo nie mogły w to uwierzyć. – Jeszcze przez dwa
dni Asia powtarzała nam: – Słuchajcie,
mamy medal. Dopiero podczas powitania przez krakowskich kibiców na
Okęciu poczułam wzruszenie i prawdziwą radość. Dotarło do mnie znaczenie sukcesu. To był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu.
Pani Maria skończyła Liceum im.
Nowodworskiego. Dewiza tej szkoły
brzmi: „Semper in altum” – zawsze
wzwyż. Tak też przebiega jej kariera.
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W przedszkolu przy ul. Babińskiego trwają prace wykończeniowe

Przedszkole
prawie gotowe
Przedszkole samorządowe na Klinach zostanie otwarte już w trakcie obecnego roku
szkolnego, prawdopodobnie podczas zimy. Wicedyrektor Wydziału Edukacji Beata
Tracka-Samborska wyjaśnia, że po zakończeniu robót i odbiorze budynku przy ul. Babińskiego trzeba będzie jeszcze formalnie powołać placówkę poprzez stosowną uchwałę, przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora, powołać kadrę i uchwalić budżet.
Czynności te potrwają aż do końca roku.
– Obecnie w przedszkolu trwają ostatnie roboty wykończeniowe. Wykonano
już ocieplenie i wielokolorową zewnętrzną elewację ścian budynku, zamontowano urządzenia tworzące nowoczesny system przeciwpożarowy. Malowane są
sale dla przedszkolaków, trwa flizowanie łazienek, kuchni i zaplecza socjalnego. Montowane są sufity i wykładziny podłogowe. A wokół budynku prowadzone
są roboty drogowe: układana jest kostka i krawężniki – informuje kierownik robót Mateusz Drogoń. – Koniec prac przewidujemy na wrzesień, w październiku
odbędą się odbiory służb.
Budynek mieści 6 sal dla różnych grup przedszkolaków, salę do zajęć ruchowych, aulę, kuchnię, stołówkę, szatnię, 2 salki do zajęć specjalistycznych (np. logopedycznych) oraz zaplecze socjalne i pomieszczenie administracyjne. Na zewnątrz jest plac zabaw i parking.
Przedszkole, tak potrzebne dzielnicy, powstało kosztem 6 milionów złotych.
– Jest to największa inwestycja na naszym osiedlu od kilkudziesięciu lat. Bardzo
się cieszę, że uzyskałem lokalizację na Klinach – mówi przewodniczący Rady
Dzielnicy X Maciej Nazimek (pierwotnie przedszkole miało być zbudowane na
Ruczaju). – Serdecznie dziękuję panu Bogusławowi Kośmiderowi, przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa, za olbrzymią pomoc przy zdobywaniu środków
finansowych na tę inwestycję.
Planowana jest także budowa kolejnego przedszkola, wraz z nową szkołą przy
ul. bpa Albina Małysiaka.

6 | dziesiątka | nr 3 (32)



wrzesień 2016

Szkolne hity SP97
W ciągu ostatnich dwóch lat na modernizację obiektów sportowych Rada Dzielnicy X
wydała 600 tysięcy złotych!
Po wakacyjnej przerwie szkoły Dzielnicy X uroczyście powitały uczniów i rodziców. W SP nr 97 na
Klinach rozpoczęło naukę 824 dzieci
(711 w budynku głównym i 113 w filii

w Jugowicach). Ze względu na zmiany
w prawie, umożliwiające sześciolatkom
przedłużenie dzieciństwa, utworzono
tylko 4 klasy pierwsze dla 94 uczniów
(w tym w filii 1 klasa dla 21 dzieci).

Fot. Mateusz Żuk

Nowoczesne boisko

Bieżnia i skocznia do skoków w dal

Na młodzież czekały pachnące farbą sale, wyremontowane toalety, szatnia do zajęć wychowania fizycznego,
a także pomoce dydaktyczne: tablice
multimedialne i pracownie komputerowe (w budynku głównym kupiono
45 komputerów za 44 tys. zł, a w filii za
22 tys. zł), wszystko to dzięki pomocy
finansowej Rady Dzielnicy X.
Prawdziwym hitem były nowe boiska do koszykówki i siatkówki ze
sztuczną nawierzchnią, nowa tartanowa bieżnia, skocznia do skoków w dal,
a także urządzenia sportowe i zabawki.
Pomysłodawcą tych przedsięwzięć jest
zapalony sportowiec, przewodniczący
Rady Dzielnicy X, Maciej Nazimek.
W ciągu ostatnich dwóch lat na modernizację obiektów sportowych Rada
Dzielnicy X wydała 600 tysięcy złotych,
finansowała także remonty: dachu,
stropu, kanalizacji czy kotłowni. Pieniądze zaoszczędzone z odwadniania
budynku również pozostaną w szkole,
służąc adaptacji pomieszczenia stojącego na zewnątrz, na toalety dla dzieci.
Wiele się tu zmieniło! Jeszcze przed
pięciu laty budynek był w znacznie
gorszym stanie technicznym i wymagał ciągłych remontów, a wieloarowy
teren przyszkolny prosił się o zagospodarowanie. – Najpierw zbudowano boisko trawiaste – wspomina Maciej Nazimek. – Potem plac z urządzeniami do
ćwiczeń gimnastycznych, tzw. „małpi
gaj” i kolejny plac zabaw „Radosna
szkoła”. Potem skwer dla dzieci. A teraz kolejne boiska i urządzenia. Dzięki temu młodzież ze szkoły 97 będzie
mogła brać przykład z mieszkającej po
sąsiedzku Marii Springwald i w przyszłości walczyć o medale. Na razie zdobywa nagrody w Międzyszkolnych Mistrzostwach Dzielnicy X.

Minikoszykówka
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ŚDM w Dzielnicy X
Podczas Światowych Dni Młodzieży nie
doszło do zamachu terrorystycznego,
paraliżu komunikacyjnego, zaśmiecenia
miasta, dewastacji mienia komunalnego.
Pielgrzymi, przybywający z całego świata,
przywieźli w plecakach pozytywną energię, radość, optymizm i nadzieję, a kolorowe chusty i peleryny ubarwiły krakowskie ulice.
Uśmiechnięta młodzież, miasto żyjące przez całą dobę, zabytki, kultura i nowoczesność – taki obraz Krakowa pokazały media, budując strategię
promocyjną, która będzie procentować
jeszcze przez wiele lat. Tylko w polskich publikatorach Kraków pojawił
się w kontekście ŚDM w 5,5 tys. materiałów, co przyniosło ekwiwalent reklamowy w wysokości prawie 67 mln
zł!!! Kilkadziesiąt światowych tytułów
publikowało w tych dniach po 200 informacji. Przekazywało je 5700 zagranicznych dziennikarzy!
Nasza dzielnica przygotowywała
się do światowego święta już od roku
i może dlatego dobra organizacja nie
zawiodła. Na Kliny przybyło 300 zagranicznych gości. Czterej Brazylijczycy,
Polka z Norwegii i 296 Włochów, którzy
trafili do 80 rodzin z osiedli Pod Fortem, Mieczykowa i Klinów-Zacisza. Na
tzw. Starych Klinach mieszkali Ukraińcy. 50 pielgrzymów znalazło gościnę
w domu parafialnym i na plebanii św.
Rafała Kalinowskiego.
Młodzi zjechali w poniedziałek.
Jedni z Kalisza, przez Częstochowę,
inni wprost z Włoch. 30 wolontariuszy
zgotowało im gorące powitanie – śpiewali piosenki, pomagali w rejestracji,
rozprowadzali do domów. Wieczorem,
w domu parafialnym, odbyła się uroczysta kolacja.
– Wolontariusze stworzyli wspaniałą atmosferę – opowiada ks. proboszcz
Jan Jarco. – Codziennie było widać ich
poświęcenie. Pomagali sprzątać po posiłkach, prowadzili grupy pielgrzymów
na Kurdwanów i do Łagiewnik, uczestniczyli w nabożeństwach, wielokrotnie
im dziękowano oklaskami.
Podczas ŚDM zawiązywały się
przyjaźnie, młodzi mieszkańcy Klinów grali w piłkę i bawili się wspólnie z przybyszami. Starsi też byli pod
wrażeniem. Goście okazali się mili,

kulturalni, wracali z miasta po nocach,
ale zachowywali się tak, żeby nikogo
nie niepokoić.
Ksiądz Jarco uważa, że ŚDM to
było mocne świadectwo, które posłuży
wielu Polakom. Ale i odwrotnie. Polska była postrzegana przez pielgrzymów jako kraj duchowy. Niektórzy
mówili, że chcieliby tu studiować, inni
przyjechać ponownie. Za trzy lata wielu z nich spotka się w Panamie. Zapewne także młodzież z Klinów.

Dobra organizacja nie zawiodła, a wolontariusze stworzyli wspaniałą atmosferę
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Klub Kultury Kliny

Zaczynamy nowy sezon!
Jak ten czas leci… Ani się obejrzeliśmy,
a Klub Kultury Kliny, tak przecież niedawno, wydawałoby się, powstały, z inicjatywy przewodniczącego Rady Dzielnicy X
Macieja Nazimka i przy ogromnej życzliwości ks. Jana Jarco, proboszcza parafii
pw. św. Rafała Kalinowskiego (KKK działa w przyziemiu kościoła, w pomieszczeniach użyczonych przez parafię), wkracza
w czwarty już rok swojej działalności.
Poprzedni sezon zakończyliśmy mocnym akcentem. 19 czerwca odbyła się
prapremiera pierwszego spektaklu, zaprezentowanego przez Scenę Kliny –
zespół, w którego skład wchodzą dzieci,
uczęszczające w KKK na zajęcia teatralne, taneczne i wokalne. „O tym, że każdy był kiedyś dzieckiem, ale mogło mu
się o tym zapomnieć”, autorski musical przygotowany przez prowadzącą te

warsztaty Dorotę Kaczor przy współpracy Kamila Błocha, Adama Łoniewskiego, Dominiki Dudały, Alicji Nikoli
i Wojciecha Kiwacza, to piękna i mądra
opowieść o dzieciństwie i dorosłości, podana w nowoczesnej, atrakcyjnej, multimedialnej oprawie. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła występ
młodych artystów owacją na stojąco.
Gdy w szkołach rozbrzmiał ostatni dzwonek, rozpoczęliśmy tradycyjne „Wakacje w Klubie Kultury Kliny”.
Ich uczestnicy w ciągu trzech bardzo
intensywnych tygodni odwiedzili krakowski ogród zoologiczny, Zamek Królewski na Wawelu, warownię i park
miniatur w Inwałdzie, Muzeum Armii Krajowej, gospodarstwo agroturystyczne w Czasławiu. Jeździli konno, strzelali z łuku, wcielali się w rolę
asów wywiadu, detektywów, młodych

naukowców, piratów. Odkrywali w sobie talenty plastyczne, spacerowali po
Krakowie z przewodniczką, bawili się
na placach zabaw i na dyskotece.
Od września sukcesywnie wznawiamy stałe zajęcia w KKK. Nowością w programie będzie m.in. kurs
języka włoskiego dla początkujących.
Jak zwykle ogromne zainteresowanie budzą indywidualne lekcje gry na
pianinie i gitarze. Powraca działający
w KKK Klub Rodziców. W poniedziałki (godz. 10.30) zaprasza na „Spotkania
na dywanie”, przeznaczone dla rodziców oraz dzieci w wieku przedprzedszkolnym (1,5 roku – 3 lata). Celem tych
zajęć, łączących zabawę z elementami
edukacyjnymi, jest integracja środowiska na Klinach, wymiana doświadczeń, przygotowanie dzieci do przedszkola przez ich socjalizację, oswojenie
z przebywaniem i zajęciami w grupie,
ułatwienie kontaktów z rówieśnikami.
Prowadzi Maria Kudroń.
Czwartkowe przedpołudnia (godz.
11.00) przeznaczone są z kolei na fitness dla mam z małymi dziećmi. Zajęcia, prowadzone przez Justynę Czudek,
służą przywróceniu sprawności fizycznej po porodzie i połogu, nauczeniu indywidualnych technik usprawniających do wykorzystania w warunkach
domowych i z udziałem dzieci.
Wszystkie zajęcia i imprezy w ramach Klubu Rodziców są bezpłatne.
Czekamy w Klubie Kultury Kliny
przy ul. bpa Albina Małysiaka. Serdecznie zapraszamy!
Adam Rymont
kierownik Klubu Kultury Kliny
radny Dzielnicy X

