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Renowacja nowohuckich murków
Integracja - aktywni niepełnosprawni
Modernizacja chodników i ulic naszych osiedli
Przedszkola i szkoły zmieniają swoje oblicze
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Nowe róże w Alei Róż
Aleja Róż – ta nazwa zobowiązuje. Kiedyś
ulica była niezwykle ukwiecona i napawała dumą nowohucian. Rada Dzielnicy dokłada wszelkich starań aby wróciła
do czasów swojej największej świetności.
W 2016 roku na nasadzenia róż właśnie
w Alei Róż przeznaczone zostało ponad
20 tysięcy złotych. Kwiaty nasadzone zostały od ul. Mościckiego w kierunku Placu
Centralnego. Warto zaznaczyć, że optymalizując wybór radni stawiają na kwiaty,
które są rekomendowane do nasadzeń
w pasach drogowych. Wybierane są kwiaty odporne na trudne warunki. – Można
mieć zastrzeżenia i takie się oczywiście pojawiają, że są pilniejsze potrzeby niż kwiaty.
Jednak estetyka otoczenia ma ogromny
wpływ na nasze samopoczucie. Każdy wie
i niejednokrotnie tego doświadcza, że jeśli
dookoła jest szaro i brzydko czujemy się
źle. Piękne otoczenie natomiast podnosi
energię życiową, pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. Realizujemy wiele
zadań związanych z infrastrukturą czy
edukacją, wśród naszych działań muszą

jednak być i te, które podnoszą estetykę
otoczenia i do nich należy nasadzenie róż
w naszej nowohuckiej Alei Róż – mówi
Adam Krztoń radny Dzielnicy XVIII. Nie
jest to jedynie opinia radnych potwierdzają

Sesje Rady Dzielnicy XVIII:
3 poniedziałek miesiąca, godz. 18.00
Dyżury radnych:
Adam Krztoń - przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

ją konsultacje z nowohucianami. – Rozmawiałem z mieszkankami os. Zielonego,
które z nostalgią wspominają czasy pięknych czerwonych róż i marzą by Aleja Róż
odzyskała dawny wygląd.- mówi Adam
Krztoń.

Z myślą o niepełnosprawnych…
Wśród licznych zadań jakie mają w swoim
statucie krakowskie Dzielnice znajduje się
finansowanie programów wspierających
osoby niepełnosprawne. W osiemnastce
te środki wydawane są w różny sposób.
Warto wiedzieć, że zgodnie ze statutem,
łączna ich wartość to nie mniej niż 5 % całości budżetu. Część z tych środków radni
Nowej Huty przekazują bezpośrednio do
organizacji pozarządowych.
- Problematyka osób niepełnosprawnych była
jest i będzie niezwykle ważna dla nowohuckich radnych. Staramy się myśleć o tych ludziach kompleksowo: dostosowując miejską
infrastrukturę do ich potrzeb i możliwości,
dofinansowując programy dla osób niepełnosprawnych oraz różnego rodzaju imprezy
– bo to też w życiu każdego człowieka ważny aspekt. Od zeszłego roku przeznaczamy
również środki na inicjatywy podejmowane
na rzecz niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe. Pieniądze przekazywane
są bezpośrednio do wszystkich organizacji,
które zgłoszą się do konkursu grantowego
i przedstawią swoją propozycję projektu –
zgodnie rzecz jasne z odpowiednimi wytycznymi i przepisami – informuje Małgorzata
Bąk, członek zarządu Rady Dzielnicy XVIII,
odpowiedzialna m.in. za problematykę osób
niepełnosprawnych w dzielnicy. Zaznacza,
że te organizacje będąc często najbliżej
osób niepełnosprawnych dobrze orientują
się w ich potrzebach. Warto wspomnieć, że

Integracja sportowa niepełnosprawnych
w Nowej Hucie.

w roku ubiegłym ze wsparcia skorzystało aż
8 organizacji. Realizowane przez nie projekty były niezwykle różnorodne. – Widząc
ogromne zapotrzebowanie, oraz niezwykle
efektywne wykorzystanie tych pieniędzy postanowiliśmy pomysł kontynuować – mówi
Małgorzata Bąk. I tak zgodnie z Dzielnicowym programem wspierania osób niepełnosprawnych radni Dzielnicy XVIII podjęli
stosowną uchwałę przeznaczając na wsparcie organizacji pozarządowych działających
na rzecz osób niepełnosprawnych 75.000
zł z zastrzeżeniem, że każda organizacja,
która chciała zrealizować swoje zadanie
może starać się o dofinansowanie do kwoty
5.000 zł. Zasada przyznawania środków była
prosta. Podobnie jak w roku ubiegłym aby
dostać pieniądze i zrealizować swoje zadanie
każda organizacja lub stowarzyszenie miały
przedstawić w Urzędzie Miasta Krakowa
w Referacie ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych zakres proponowanego
zadania publicznego. Po raz kolejny z dofinansowania skorzystało kilka organizacji z Nowej Huty. Proponowane przez nie
działania i projekty były niezwykle różnorodne. – Chętnie odwiedzamy organizację
rozmawiamy o realizacji projektu o planach
na przyszłość. Jest to dla nas, jako radnych,
okazja do jeszcze bliższego poznania działających na naszych terenie NGO. – mówi
Bogumiła Drabik przewodnicząca Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnych.

Stanisław Moryc, Przewodniczący Rady:
w każdy I wtorek miesiąca w godz. 11.00-12.00,
oraz III wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00
Małgorzat Bąk, Członek Zarządu:
w każdy III czwartek miesiąca
w godz. 17.00-18.00
Miłosława Ciężak: w każdy II czwartek
miesiąca w godz. 17.00-18.00
Bogumiła Drabik: w każdy III czwartek
miesiąca w godz. 17.00-18.00
Krystyna Frankiewicz: w każdy II wtorek
miesiąca w godz. 17.00-18.00
Katarzyna Kapelak-Legut: w każdy III wtorek
miesiąca w godz. 17.00-18.00
Andrzej Kowalik, Członek Zarządu: w każdy
I poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00 w
siedzibie Rady oraz w godz. 18.30-19.30 w Szkole
Podstawowej im. Św. Wincentego Pallottiego
os. Krakowiaków dla mieszkańców okręgu
wyborczego

W ramach 56 Międzynarodowych Integracyjnych Sportowych Spotkań Przyjaciół
“Decathlon” do Nowej Huty przyjechało 60 niepełnosprawnych sportowców
m.in. z Czech, Węgier, Rumuni i Ukrainy. Organizatorem zawodów po raz 8
było Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej
Gaudium et Spes współpracujące od 24
lat z Europen Association for Disabled
People „Integrative Meetings of Friends”
z siedzibą w Wiedniu.
Sportowe spotkania są międzynarodową
imprezą integracyjną, która skupia wokół
siebie kilkanaście drużyn z 8 krajów europejskich takich jak; Austria, Chorwacja,
Niemcy, Czechy, Rumunia, Ukraina, Węgry
i Polska. Impreza ma wielu zwolenników
ponieważ wychodzi naprzeciw potrzebom
i możliwościom osób niepełnosprawnych,
dając szansę także osobom na wózkach
uzyskania takiego wyniku jaki przy swojej
dysfunkcji mogą osiągnąć. Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem IMF.
Regulamin „Decathlonu” nie przewiduje
żadnych dyskwalifikacji, nieudanych prób,
ustalania stopnia niepełnosprawności, wieku itp. Dominującą rolę odgrywa tu lekko-

nych sportowców. Polskę reprezentowało
95 zawodników. Kraków reprezentowali
sportowcy z : Domu Pomocy Społecznej os.
Hutnicze, Warsztaty Terapii Zajęciowej os.

w przyjacielskiej atmosferze. Sportowcy walczyli dzielnie, ciesząc się każdym
osiągniętym wynikiem. Zaproszeni gości
min. wice przewodniczący Rady Miasta
Sławomir Pietrzyk, radna Dzielnicy XVIII,
przewodnicząca komisji mieszkalnictwa,
rodzin i osób niepełnosprawnych Bogumiła Drabik oraz kierownik obiektu sportowego pani Dominika Przewinda pogratulowali sportowcom osiągniętych wyników
oraz wręczyli medale , puchary i nagrody.
Drużynowo najwięcej punktów zdobyli sportowcy z Rumuni, drugie miejsce

Bogumiła Drabik przewodnicząca
Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny
i Osób Niepełnosprawnych

Górali, Warsztaty Terapii Zajęciowej z ulicy
Królowej Jadwigi. Łącznie w imprezie wzięło udział 255 osób w tym 155 zawodników,
50 opiekunów, 10 sędziów, 35 wolontariuszy,
5 osób z obsługi technicznej oraz ratownik
medyczny. Nie zabrakło również kibiców,
którzy okrzykami i brawami zachęcali sporwywalczyli mieszkańcy DPS z Łyszkowic,
trzecie zawodnicy z Charkowa. Wręczono
również złote, srebrne i brązowe medale
zawodnikom w poszczególnych grupach
sprawnościowych . Wśród zwycięzców
byli sportowcy z Proszowic, Krakowa, Śle-

Kacper Rosa: w każdy I poniedziałek miesiąca
w godz. 17.00-18.00
Iwona Sewiło: w każdy I poniedziałek miesiąca
w godz. 18.30-19.30 w Szkole Podstawowej im.
Św. Wincentego Pallottiego os. Krakowiaków
dla mieszkańców okręgu wyborczego
Józef Szuba, Z-ca Przewodniczącego Rady:
w każdy II wtorek miesiąca w godz. 10.00-12.00
oraz IV wtorek miesiąca w godz. 10.00-12.00
Mariusz Woda, Członek Zarządu: w każdy
IV czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00
Magazyn Nowohucki
pismo Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

Małgorzata Bąk, Członek Zarządu
Rady Dzielnicy XVIII
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atletyka. Każdy zawodnik bierze udział we
wszystkich dziesięciu konkurencjach. Zwycięzca każdej grupy klasyfikacyjnej otrzymuje należny danej grypie tytuł, oraz złoty
medal, a zwycięski zespół tytuł Mistrza
„Integrative Meetings of Friends”. W tym
roku w międzynarodowym IMF Decathlon,
który odbył się w dniach 22-24 sierpnia
wzięły udział 24 drużyny niepełnospraw-

towców do walki o medale. Po raz pierwszy w zawodach wziął udział uczestnik
poruszający się na wózku, mieszkaniec DPS
w Łyszkowicach w myśl zasady czego nie
mogą zrobić nogi, zrobią ręce.
Zawodnicy biegali, skakali wzwyż i dal,
rzucali piłką do kosza, pchali kulą, strzelali
gole do bramki, rzucali piłeczką tenisową,
grali w golfa i boccię. Impreza przebiegała

sina, Tuchoric-Czechy, Charkowa -Ukraina, Łyszkowic. Każdy zespół otrzymał
puchar oraz nagrodę, a uczestnicy Decathlonu otrzymali medal za udział oraz
upominek. Tadeusz Skiba Prezes Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et
Spes podsumowując zawody, podziękował
serdecznie wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania i przeprowadzenia
zawodów.

Inwestycje i remonty w naszej dzielnicy
Na tegorocznej liście rankingowej zadań
związanych z infrastrukturą w Dzielnicy XVIII znalazło się niemal 40 pozycji. Realizowane są one kolejno aż do
wyczerpania środków, szczegółowa lista
znajduje się w uchwale. Budżet na to
zadanie wyniósł ponad milion trzysta
tysięcy złotych- co jest kroplą w morzu
potrzeb. Wśród inwestycji dominują remonty chodników i miejsc parkingowych.
Infrastruktura to zawsze temat trudny i,
co tu dużo kryć, drażliwy. Nie ma bowiem
możliwości aby w temacie remontów zadowolić wszystkich co byłoby marzeniem
radnych naszej dzielnicy. Choć, tradycyjnie
już, na zadanie pn. „budowa, modernizacja,
prace remontowe: miejskiej infrastruktury drogowej” Rada Dzielnicy przeznacza
lwią część budżetu, w tym roku była to
kwota milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, nie są to środki wystarczające
aby zrealizować wszystkie oczekiwania
mieszkańców. – Trzeba pamiętać, że Nowa
Huta jest największą krakowską dzielnicą,
jej powierzchnia to 6,5 tys. hektarów. Niestety środki, które otrzymują dzielnice nie
są wprost proporcjonalne do ich wielkości.
Niemniej staramy się tak planować remonty
aby zrealizować potrzeby jak najliczniejszej
grupy mieszkańców. Pamiętamy o tym, aby
w każdym, oczywiście w miarę możliwości,
okręgu zaplanować jakąś inwestycje. Dbamy
zarówno o osiedla w centrum osiemnastki
jak i o tereny peryferyjne –mówi Józef Szuba zastępca przewodniczącego Zarządu
Rady Dzielnicy XVIII.
Wśród zaplanowanych na ten rok zadań inwestycyjnych znalazły się również udrożnienia rowów melioracyjnych i rowów
przydrożnych znajdujących się na terenach

osiedli podmiejskich . W minionych latach
z budżetu miasta na to zadanie przeznaczano średnio około miliona złotych rocznie.
To nie jedyne działania podejmowane na
tych obszarach -Wykonane zostały prace
w osiedlach podmiejskich jak np. nakładki asfaltowe, drogi Siejówka, Podbiałowa.
Postawiono również wiaty przystankowe
w Kościelnikach i Wolicy. Wciąż na swoją
wiatę czeka przystanek ul. Ostafina, we-

mieszkańców aż dwóch dzielnic XVII i XVIII.
W tym rejonie udało się również przedłużyć
linię autobusu 141 z Przylasku Rusieckiego
do Ruszczy. Dodatkowo na terenach peryferyjnych wykonane zostały prace w osiedlach Branice, Wyciąże, Chałupki, Mogiła
i Lesisko wraz z budowa stanowiska pomp
w Wolicy, Kujawach i Lesisku . Na rok
bieżący zaplanowano udrożnienie rowu
w rejonie ul. Nadbrzezie, rowu przy ul.
Pysocice, przy ul. Nadwodnej, Rzepakowej
oraz ul. Ostafina. Oprócz tego na terenach
peryferyjnych Dzielnicy XVIII realizowana
jest budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, którą rozpoczęto w os. Chałupki.
Wyremontowany chodnik na os. Stalowym 14

Józef Szuba z-ca przewodniczącego
Rady Dzielnicy XVIII

dług zapewnianiem jednostki wykonującej
ta wiata pojawi się w najbliższym czasie.
Nie zapomniano również o wycince drzew
zagrażających bezpieczeństwu, oraz pielęgnacji tych które tego wymagały To niektóre
z pozycji, które zostały wykonane w moim
okręgu. Oczywiście lista tych, które czekają
na realizację jest długa. Wciąż zabiegam
o dokończenie remontu ul. Równej – mówi
Jerzy Daniec okręgu 1 Rady dzielnicy XVIII.
Kolejne inwestycje i działania podejmowane na tym terenie wymienia Marek Kurzydło radny wybrany z okręgu 2: Utwardzenie
drogi Zaporębie boczna os. Branice, zmiana
organizacji ruchu przy ul .Rusieckiej w os.
Ruszcza, która poprawi bezpieczeństwo

Jerzy Daniec przewodniczący
Komisji Infrastruktury

Inwestycja jest długo oczekiwana przez
lokalną społeczność, mamy zapewnienie
MPWiK, że będzie realizowana w możliwie
najkrótszym czasie. Wracając do zadań realizowanych ze środków dzielnicy zauważmy,
że wśród zaplanowanych na ten rok inwestycji i remontów zdecydowanie dominują
remonty chodników. Wśród zakończonych
na koniec listopada zadań jest aż 15 takich

remontów, kolejne miejsce zajmują remonty parkingów. – To jest codzienność naszych
mieszkańców, klawiszujące chodniki i zniszczone miejsca parkingowe- oraz ich brak,
to najczęstsze bolączki naszych wyborców.
Dokładamy wszelkich starań aby ich życie było możliwie najbardziej komfortowe.
Mieszkamy w przepięknej dzielnicy Krakowa,
doceniajmy to. Mając na uwadze estetykę
naszego otoczenia dbamy również o elementy
małej architektury jakimi są znane wszystkim nowohuckie murki. Chcę wykorzystać
okazję i zwrócić uwagę mieszkańców na fakt,
że nareszcie udało się odremontować murki
wraz z platformą, schodami i chodnikiem
na os. Zgody 7 przy „Świecie Dziecka” oraz
os. Centrum A wzdłuż bloków 2 i 3.Inwestycja była możliwa dzięki przychylności rady
Miasta. – mówi Józef Szuba.
Mówiąc o małej architekturze nie sposób
nie wspomnieć marzenia wielu nowohucian jakim jest fontanna w rejonie Alei Róż.
Na chwile obecną ta inwestycja pozostaje
rzeczywiście w sferze marzeń mamy jednak
nadzieję, że jest to marzenie realne!
Na terenie dzielnicy trwa kompleksowa wymiana oświetlenia. Do tej pory nowe lampy
wraz z okablowaniem pojawiły się już na
kilku nowohuckich osiedlach. Trwa również dobudowa punktów oświetleniowych
oraz dowieszek w miejscach wskazywanych
przez mieszkańców dzięki podjętej uchwale
rady Dzielnicy XVIII.

Chodnik po remoncie os. Szkolne

Marek Kurzydło - Radny
Dzielnicy XVIII

Długooczekiwany chodnik i murek przy Świecie Dziecka.

os. Willowe 36 parking po remoncie

Warto na koniec zauważyć, że remonty
w naszej dzielnicy to nie tylko chodniki
i parkingi wewnątrz osiedli. Jak widzą
mieszkańcy na chwile obecna trwa remont
ulicy Andersa wraz z poboczem i zatokami
parkingowymi, o który od lat zabiegała
Rada Dzielnicy XVIII oraz kontynuowany
jest remont Alei Przyjaźni (od strony Alei
Andersa). Te miejsca są wizytówką naszej
dzielnicy. Inwestycje doszły do skutku
dzięki przychylności ZIKiTu i decydentów
naszego miasta. Mamy nadzieję, że przyszły
rok dla Nowej Huty będzie równie udany.
Są przesłanki, że może nawet okazać się
lepszy. Życzmy sobie tego nawzajem!

Nowohuckie przedszkola, przyjazne maluchom.
Przez całe życie każdy z nas ma jakiś
„drugi dom”. Dla dorosłych drugim domem jest praca, dla młodzieży szkoła. Dla
dzieci pierwszym takim drugim domem
jest przedszkole. Dlatego tak ważne jest
by przedszkole było miejscem przyjaznym
dla małego człowieka.
Często wrażenia i emocje związane z tym
miejscem rzutują na całe życie. Wiedząc
o tym Rada Dzielnicy XVIII dokłada wszelkich starań by placówki przedszkolne znajdujące się na jej terenie spełniały najwyższe standardy. – Przedszkole to dla małego
człowieka pierwsza, instytucja zewnętrzna
z którą się spotyka. W przedszkolu spędza
nie chwilkę a kilka godzin, które dla trzylatka
są niemal jak wieczność. Zwłaszcza, że czas
spędzony w przedszkolu to czas bez mamy.
Wrażenia jakie dziecko stąd wyniesie mogą
wpłynąć na jego relacje z osobami oraz na

jego stosunek do instytucji w całym dorosłym
życiu. Dlatego tak wielką troską otaczamy
przedszkola, starając się zarówno dbać o ich
poziom edukacji jak i infrastrukturę. Rada
Dzielnicy patronuje wielu konkursom organizowanym na terenie przedszkoli, wspiera
inicjatywy takie jak Rodzinne Kolędowanie
czy Teatrzyk Mamy i Taty, które integrują
społeczności przedszkolne. Jednak równie
ważne jak atmosfera jest otoczenie w jakim
dzieci przebywają. Dlatego też corocznie przeznaczamy środki na remonty w nowohuckich
przedszkolach. Jako członek Zarządu dbam
o to aby tych środków było jak najwięcej.
Choć niestety nie jesteśmy w stanie zaspokoić
wszystkich potrzeb jednak decyzje o podziale
i wysokości przyznawanych środków zapadają
zawsze po rozmowach z paniami dyrektorkami przedszkoli. – mówi Mariusz Woda
członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy
edukacji.
W tegorocznym budżecie na remonty w nowohuckich przedszkolach przeznaczono
prawie ćwierć miliona złotych. Biorąc pod
uwagę, że tego typu placówek mamy w Dzielnicy XVIII kilkanaście to kropla w morzu
potrzeb. – Wiemy, że potrzeby są znacznie
większe, jednak na chwilę obecną środki jakimi dysponuje Rada Dzielnicy nie pozwalają
na więcej – mówi Mariusz Woda i zapewnia,
że jeśli budżety dzielnic wzrosną on pierwszy

będzie zabiegał o zwiększenie środków na
edukację.
Remonty w przedszkolach odbywają się
głownie w okresie wakacji. Ich zakres wynika z potrzeb zgłaszanych przez dyrekcję
i ustaleń z Zespołem Ekonomiki Oświaty.
– Mamy przyjętą zasadę, że co roku środki
dostaje każde z nowohuckich przedszkoli -

wiele z naszych przedszkoli ma tyle lat co
Nowa Huta, wymiana instalacji elektrycznej
to konieczność. Oprócz przewodów obejmuje
ona również wymianę oświetlenia, która znacząco wpływa na komfort zabawy i zdrowie
oczu naszych dzieci – podkreśla Mariusz
Woda. Z kolei w Przedszkolu nr 104 na os
Hutniczym w ramach zaplanowanych re-

podkreśla Mariusz Woda. Dodaje jedno- montów powstała sala do pracy terapeucześnie, że oczywiście nie są to jednakowe tycznej z dziećmi o szczególnych potrzebach
środki, ich wysokość zależy od zaplanowa- edukacyjnych - nie tylko tych, które posiadanych remontów czy inwestycji. W niektórych ją orzeczenia o niepełnosprawności. – Takie
zagospodarowanie pomieszczeń gospodarczych było możliwe dzięki znacznej pomocy
finansowej od Rady Dzielnicy XVIII. Sala jest
czysta, przestronna dzieci uczestnicząc w zajęciach mają swobodną przestrzeń do działania
w różnym zakresie. – mówi Celina Piwowarczyk dyrektor przedszkola. Często zdarza
się, że środki przeznaczane są na sprawy
związane z codziennych funkcjonowaniem
jak na przykład w przedszkolu nr 94 na os.
Ogrodowym gdzie m.in. wymieniony został
Mariusz Woda - członek zarządu
okap kuchenny. – Nareszcie o tym co jest na
Rady Dzielnicy XVIII
obiad dzieci dowiedzą się kiedy dostaną posiłek a nie kilka godzin wcześniej – jak do tej
pory kiedy zapachy z kuchni roznosiły się po
placówkach są to remonty widoczne „na całym przedszkolu. – mówią zadowolone ze
pierwszy rzut oka”. Tak było w tym roku zmiany panie pracujące w kuchni.
w Przedszkolu nr 99 na os. Stalowym gdzie
wymieniono ogrodzenie. – Ta zmiana wpły- Warto na koniec dodać, że Rada Dzielnicy
wa bardzo korzystanie na wizerunek naszej dostrzega potrzeby przedszkoli i w miarę
placówki. Każdy kto nas odwiedza, a również wolnych środków wychodzi im naprzeciw. –
osoby, które mieszkają na osiedlu lub tędy W zeszłym roku we wszystkich przedszkolach
przechodzą, zauważają zmianę. – mówi Iwo- w naszej dzielnicy założony został monitoring
na Aleksandrowska-Wojtas dyrektor przed- – rodzice i dyrektorzy są z tej inwestycji bardzo
szkola. Kilka wykonanych w tym roku re- zadowoleni, kilka lat wcześniej kupiliśmy kamontów dotyczyło sal, w których odbywają mizelki odblaskowe dla wszystkich przedszkosię zajęcia. Tak było m.in. w przedszkolu nr laków. Obecnie, widzimy ogromną potrzebę
105 na os. Spółdzielczym. - Jak co roku nasze doposażenia przedszkolnych ogródków. Jeśli
przedszkole mogło liczyć na pomoc finansową tylko pojawią się wolne środki kupimy dla naze strony Zarządu Rady Dzielnicy XVIII. Po szych przedszkolaków atestowane urządzenia
wakacjach dzieci i rodzice zastali wycyklino- zabawowe – zapewnia Mariusz Woda.
wane, błyszczące parkiety i wymalowane sale
zabaw. – mówi Dorota Kura dyrektor pla- Pełna lista zadań zrealizowanych
cówki. Część placówek zdecydowała środki w ramach prac remontowych przedszkoli
z Rady Dzielnicy przeznaczyć na remonty i szkół w Dzielnicy XVIII w 2016 roku znajinstalacji elektrycznych. – Pamiętajmy, że duje się na naszej stronie internetowej.

Remonty w nowohuckich szkołach.
Gdy rozpoczął się nowy rok szkolny tysiące dzieci i młodzieży wróciło w Nowej Hucie do szkolnych ławek. Przez 10
miesięcy znaczącą część dnia spędzą oni
w szkolnych murach. Rada Dzielnicy XVIII
dokłada wszelkich starań by było to środowisko przyjazne i estetyczne. Tradycyjnie
już wraz z końcem wakacji zakończyły
się remonty w nowohuckich placówkach
oświatowych. – informuje Mariusz Woda
członek Zarządu Rady Dzielnicy XVIII
Nowa Huta.
Na remonty w szkołach w tegorocznym
budżecie radni Dzielnicy XVIII przeznaczyli prawie pół miliona złotych. Kwota, dla
jednych mała dla innych ogromna, nie jest
jednak wystarczająca by w naszych szkołach wykonać wszystkie niezbędne prace.
Potrzeby nowohuckich szkół są ogromne
i niezwykle różnorodne. Każda z nich mogłaby swobodnie zagospodarować na ich
realizację cały budżet dzielnicy. Niestety
nie ma takiej możliwości. Trzeba zatem
dokonywać wyborów i wśród potrzeb
wskazać te najpilniejsze. – Przyjęliśmy
taką zasadę przydzielania środków, która

łoby się, że uczniowie wkroczą znów w te
same mury. Jednak przekroczenie progu
szkoły mile zaskoczyło uczniów i rodziców.
– W okresie wakacji w naszej placówce
została wyremontowana szatnia i świetlica. Nie byłoby to możliwe, gdyby Rada
Dzielnicy XVIII nie przekazała środków
pieniężnych na ten cel. Dzięki tym funduszom zyskaliśmy w szatni nowe boksy
oraz bezpieczną antypoślizgową posadzkę.
Aby dopełnić całości należało wymalować
ściany. Uruchomiono środki własne i dzięki temu społeczność zyskała nową estetycznie wyglądająca szatnię. Pomimo, że
już sierpień odsłaniał kartki w kalendarzu
to w naszej szkole nadal nie zakończono
remontów. Kolejne pomieszczenie czekało
na odnowienie. Mając na uwadze fakt, że
najmłodsi uczniowie spędzają poza salami
lekcyjnymi najwięcej czasu w świetlicy
szkolnej chcieliśmy, aby to miejsce było dla
nich przyjazne. Jasne kolory ścian sprawiły, że pomieszczenie nabrało słonecznego
i radosnego wyglądu. Świetlica wzbogaciła
się również o nowe elementy wyposażenia.
Szkoła ma jeszcze plany remontowe, które chciałaby przeprowadzić w kolejnych

nam jako radnym wydaje się najsprawiedliwsza, że każda szkoła z naszej dzielnicy
corocznie dostaje pieniądze na remont.
Nie są to oczywiście równe kwoty, gdyż to
nie miałoby sensu. Niemniej nikt nie jest
pominięty. – mówi Mariusz Woda członek
Zarządu odpowiedzialny za edukację.
Są szkoły, w których efekty remontów zauważyć można niemal natychmiast. Wśród
nich znalazła się w tym roku Szkoła Podstawowa nr 37 im. J. Tuwima z os. Stalowego,
o której można po wakacjach powiedzieć
„nowa-stara szkoła”. Z zewnątrz wydawa-

latach. Mamy nadzieję, że uda nam się je
zrealizować przy wsparciu Rady Dzielnicy
XVIII. – mówi dyrektor szkoły Mirosław
Krzuś.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie każdy remont dzieci i ich rodzice są w stanie
zauważyć od razu 1września. – Pamiętajmy, że wiele z naszych szkół jest wiekiem
zbliżone do Nowej Huty i jedną z pilniejszych potrzeb jakie zgłaszają jest wymiana
instalacji elektrycznej. Tego typu remonty
przeprowadzone zostały w tym roku aż w 5
placówkach. Obejmują one zarówno wy-

mianę przewodów jak też wymianę oświetlenia. Nowe lampy są nie tylko bardziej
estetyczne, ale również pozwalają chronić
wzrok naszych dzieci. – mówi Mariusz
Woda. W czasach kiedy w każdej szkole
są tablice multimedialne a dzieciaki na
przerwach, niestety, wiele czasu spędzają
patrząc w ekrany telefonów odpowiednie
oświetlenie w szkołach powinno być jednym z priorytetów, dlatego aż tyle szkół

Monika Fiołek - przewodnicząca
Komisji Edukacj

decyduje się na ten cel przeznaczyć środki.
W tym roku instalacje elektryczną remontowano w ZSOI nr 5 os. Słoneczne, ZSO nr 52
os. Kościelniki, ZSO nr 19 os. Willowe, SP nr
80 os. Na Skarpie oraz SP nr 88 os. Szklane
Domy. - Średni koszt remontu instalacji na
jednym tylko piętrze to 40-45 tys. zł. To są
prace, których często nie widać na pierwszy rzut oka, ale bardzo ważne z punktu
widzenia bezpieczeństwa uczniów. – mówi
Monika Fiołek przewodnicząca Komisji
Edukacji.
Dwie z nowohuckich szkół środki z budżetu dzielnicy przeznaczyły w 2016 roku
na modernizację kotłowni; są to SP nr 74
z ul. Branickiej, oraz ZSP nr 9 z ul. Prawocheńskiego. Te remonty były niezwykle
potrzebne. Modernizacja kotłowni przyniesie znaczne oszczędności dla budżetu
szkół, które wydawały ogromne kwoty na
ogrzewanie – mówi Monika Fiołek.
Widoczny dla wszystkich i bardzo ważny dla całej szkolnej społeczności remont
przeprowadzono w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 na os.
Teatralnym. W szkole odnowione zostały
łazienki. W tej chwili szkoła, która w ubiegłym roku przeszła termomodernizację,
może śmiało przyjmować gości i być dobrą wizytówką naszej dzielnicy. W trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży
w ZSOS nr 2 przebywało 300 pielgrzymów
z Francji. Przyjezdni byli zachwyceni
warunkami lokalowymi i sanitarnymi.
W szkole często odbywają się turnieje
sportowe, jesteśmy przekonani, że jako
gospodarz nowohucka szkoła nie będzie się

miała czego powstydzić. Z kolei w Gimnazjum nr 48 z os. Kolorowego wymieniono
drzwi do sal lekcyjnych. Uczniowie od
razu zauważyli zmianę. W Zespole Szkół
Ogólnokształcących Sportowych nr 1 na os.
Handlowym przeprowadzono różne prace remontowe, m.in. wymienione zostały
okna. W tej placówce wymiana stolarki
okiennej odbywa się sukcesywnie, szkoła
ma bowiem około 400 okien, większość
z nich jest już wymieniona. Tego typu inwestycja to nie tylko kwestia wyglądu, wymiana okien w znaczący sposób wpływa na
koszty ogrzewania szkoły. Rada Dzielnicy
dba o wszystkie szkoły, nie tylko te leżące
blisko centrum. – Bardzo ważne są dla nas
również placówki z terenów peryferyjnych,
które często pełnią zupełnie inną rolę niż
szkoły miejskie. To właśnie te szkoły są
mini centrami kultury, muszą też przejmować funkcje przedszkoli, których na tych
terenach brakuje. Zawsze z troską pochylamy się nad nimi. – mówi Mariusz Woda.
Dowodem na to są przekazane w tym roku
dla Szkoły Podstawowej nr 142 z ul. Drożyskiej środki na dokończenie adaptacji
pomieszczeń na łazienki dla przedszkola
oraz na wykonanie sanitariatów w sali dla
przedszkolaków.
– Szkoły i przedszkola będą dla mnie zawsze priorytetem w działaniach dzielnicy.
Uważam, że inwestowanie w wychowanie
naszych dzieci to inwestycja w naszą przyszłość, a warunki w jakich pobierają one
naukę mają ogromny wpływ na jakość
edukacji. Dlatego zawsze walczyłem i będę
walczyć o środki na ten cel. Na szczęście
w tym temacie jako Rada jesteśmy zgodni. Od lat dokładamy starań, aby placówki oświatowe w naszej dzielnicy były na
możliwie najwyższym poziomie nie tylko
współfinansując remonty, ale również działania edukacyjne. Mogę ze swojej strony
zapewnić, że ta strategia się nie zmieni. –
mówi Mariusz Woda.

Ćwierć wieku kultury.

Beata Poszwa przewodnicząca Komisji
Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji

Ośrodek Kultury Kraków–Nowa Huta
obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia.
Można powiedzieć, że nie jest to typowy „dom kultury”, wyjątkowy charakter
placówki wynika z faktu, że to właściwie
kilkanaście oddzielnych małych ośrodków
kultury rozsianych po całej Nowej Hucie.
W Dzielnicy XVIII działa aż 7 ośrodkowych klubów; Herkules, Jędruś, Jedność,
Karino, Wersalik, Klub Zgody i Klub pod
Kasztanami.

Łącznie w ramach Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta na terenie pięciu dzielnic
nowohuckich działa kilkanaście klubów.
W Dzielnicy XVIII jest ich aż 7. Rozsiane są
po całej praktycznie dzielnicy: w os. Ogrodowym, os. Zgody, os. Centrum A oraz na
peryferiach: w Wolicy, Branicach, Chałupkach i Kościelnikach. Każdy klub jest inny,
każdy realizuje inne działania, programy,
projekty. Można powiedzieć, że to właściwie
sieć małych ośrodków aktywności. Takiego

ośrodka kultury nie ma w naszym mieście,
prawdopodobnie jest unikatowy na skalę całego kraju. Skąd taki pomysł? Czemu
Ośrodek Kultury Kraków- Nowa Huta nie
jest „jak inne” po co aż tak się rozdrabnia?
Odpowiedź jest dość prosta a trzeba jej szukać w historii tej instytucji. Kiedy bowiem
sięgamy do historii tej placówki okazuje się…
że kluby są starsze niż Ośrodek. Ośrodek

pracuje od samego początku, w Urzędzie,
w Wydziale Kultury podjęła pracę w 1987
roku. Przyznaje, że w momencie utworzenia
Ośrodka niewiele się zmieniło, po prostu
to co przedtem „dla klubów” robił Urząd
po 1990 robił Ośrodek. Skoro decyzja o powstaniu ośrodka zapadła w 1990 roku dlaczego 25-lecie obchodzimy w roku 2016 a nie
2015? - Formalności związane z tworzeniem

dzielnicy, każdy może tu z powodzeniem
odnaleźć cos dla siebie i realizować swoje
pasje – mówi Stanisław Moryc przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
To co wyróżnia tą placówkę to różnorodność. – Każdy klub jest inny, każdy realizuje
swój autorski program. Kiedy kilka lat temu
tworzyliśmy strategię dla Ośrodka próba
napisania jednej strategii dla całej placówki

Kultury Kraków-Nowa Huta powstał niejako dla ratowania ich przed likwidacją. To
nie kluby stworzone zostały przez Ośrodek
to on stworzony został dla nich. Pierwotnie
bowiem podlegały one pod Urząd Dzielnicowy z siedzibą właśnie na os. Zgody. Były
to świetlice – miejsca spotkań mieszkańców,
tworzone często jako inicjatywy oddolne.
Kiedy w 1990 roku likwidowano a właściwie
przekształcano Urząd pojawiło się pytanie co z klubami? Aby zachować ciągłość
ich działalności i utrzymać ich charakter
postanowiono stworzyć Ośrodek Kultury.
Decyzją Naczelnika Urzędu Dzielnicowego
Kraków-Nowa Huta z 12 września 1990 roku
utworzono „zakład budżetowy o nazwie
Ośrodek Kultury w Nowej Hucie”. – Kiedy zastanawialiśmy się nad siedzibą wybór
padł na obecną lokalizację, os. Zgody 1, istniał tu wtedy klub „Przyjaźń” po prostu tu
było najbliżej z Urzędu Dzielnicowego więc
najprościej było nam przenieść wszystkie
dokumenty – wspomina Anna Ślęzak - Kierownik Działu Administracji, która w OK

ośrodka trwały od września 1990 do końca
roku ale prawdziwa działalność ruszyła od
początku roku 1991. My jesteśmy zdecydowanie praktykami liczymy więc jubileusz od
momentu rozpoczęcia działalności – wyjaśnia Małgorzata Jezutek dyrektor Ośrodka
Kultury Kraków – Nowa Huta.
Na uroczystościach związanych z obchodami Jubileuszu, które odbyły się 12 września w Teatrze Łaźnia Nowa, obecni byli
znamienici goście m.in.: Prezydent Miasta
Krakowa Jacek Majchrowski, poseł Ireneusz
Raś, senator Jerzy Fedorowicz, radni Miasta
Krakowa Sławomir Pietrzyk, Jan Franczyk,
Tomasz Urynowicz i przedstawiciele Rad
Dzielnic wśród których nie zabrakło oczywiście radnych z naszej dzielnicy. – Ośrodek
Kultury Kraków Nowa Huta jest miejscem
w którym tradycja spotyka się z teraźniejszością. Szczególnie na osiedlach peryferyjnych naszej dzielnicy w klubach ośrodka
toczy się życie społeczności lokalnej. Oferta programowa jest kierowana do dzieci
i młodzieży oraz starszych mieszkańców

okazała się bardzo trudna. Odeszliśmy więc
od tego pomysłu i każdy klub stworzył swoją
mini strategię w oparciu o przeprowadzoną
analizę SWOT ( słabe mocne strony). Tym
sposobem każdy klub realizuje plan, który został wypracowany przez zespół ludzi
pracujących właśnie w tym klubie – mówi
Małgorzata Jezutek. I tak przykładowo
w Klubie Jędruś (os. Centrum A) organizowane są pikniki sąsiedzkie. Przez całe
lato ludzie spotykają się na podwórkach
aby wspólnie spędzać czas. Klub animuje
te spotkania jednak z czasem coraz większa
inicjatywę przejmują mieszkańcy, przynoszą
ciasta organizują przestrzeń do wspólnego
spędzania czasu, w Chałupkach w Klubie
Karino powstała nieformalna grupa Kobiet
Aktywnych, panie w wieku 30-50 wspólnie
spędzają czas. Z okazji Dnia Kobiet urządziły Babski Galimatias czyli zabawę taneczną
w stylu lat 20 i 30-stych inicjują też inne
wydarzenia. Na terenach peryferyjnych
kluby są często jedynym miejscem spotkań, dają możliwość wspólnego spędzania

czasu. Mieszkańcy tych obszarów czują się
często bardziej, niż mieszkańcy blokowisk,
gospodarzami tych miejsc. Ma to również
uzasadnienie w historii klubów. W Wolicy na przykład pawilon, w którym mieści
się klub stoi na tzw. wspólnocie gruntowej,
czyli na ziemi która należy do wielu mieszkańców. Ludzie oddali po kawałku swojego
gruntu aby go wybudować. Potem mieszkańcy pracowali przy jego budowie w czynie
społecznym, środki na budowę pochodziły
po części z dotacji. – Oczywiście nie w całej
Nowej Hucie ludzie są aktywni i chętni do
działania. W blokowiskach jest zdecydowanie trudniej, ale i tu się udaje przykładowo
w Klubie Jędruś – rodzice uczestniczący
w zajęciach w ramach Klubu Rodzica sami
składają projekty mające wzbogacić ofertę
klubu. Wiele też zależy od pracowników ich
zaangażowania i charyzmy to oni aktywizują mieszkańców – podkreśla Małgorzata
Jezutek.
Wśród realizowanych przez Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta na terenie Dzielnicy XVIII inicjatyw wspomnieć należy: Dożynki Dzielnicowe, Pikniki sąsiedzkie przy
Klubie Jędruś i Klubie Zgody, Ekofestyny
w Klubach Jedność i Herkules, Truskawkowy Dzień Dziecka w Klubie Karino, Cykl
dla dzieci Podwórkowe zabawy w Klubie
Zgody, Święta osiedli – plenerowe tematyczne imprezy rodzinne: Dzień Branic-Klub Herkules, Dzień Wolicy – Klub Jedność, Przegląd Choreograficzny dla Dzieci
i Młodzieży Tańcem opowiadam w Klubie
Zgody, Klub Rodziców w Klubie Jędruś,
Stację Wersalik w Klubie Wersalik (dzień
otwarty, z wieloma warsztatami dla całych
rodzin), Dary Jesieni - święto ziemniaka w Klubie Herkules, Akademię Dzieci
i Młodzieży w Klubie Wersalik, dodatkowo
każdy z klubów realizuje Akcję Lato i Zima
w mieście.
-Dzielnica XVIII Nowa Huta systematycznie
wspiera finansowo kluby przeznaczając
środki zarówno na działalność jak i na
drobne zakupy oraz remonty. Dzięki temu,
że wsparcie jest regularne, co rok możemy
planować jakieś działania. Należy pamiętać,
że niewysokie kwoty przyznawane odrębnie na każdy klub, po zsumowaniu dają
jednak niemałe środki dla jednej instytucji.
W 2015 roku Dzielnica wsparła kluby łącznie kwotą 68 600 zł, a w 2016 było to 69 100
zł. Bez tego wsparcia trudno byłoby nam
funkcjonować jesteśmy za nie wdzięczni. –
mówi Małgorzata Jezutek.
Warto wspomnieć, że Ośrodek realizuje
projekty, które wykraczają poza jego klubowość. Wśród nich najbardziej chyba
kojarzone przez mieszkańców są koncerty
Nowa Huta. Dlaczego Nie?!. -Nieprzerwanie od 2004 roku cykl cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Zorganizowaliśmy

Święto na Willowym - XVI LO ma już 45 lat
W sobotę 19 października 2016 roku krakowskie XVI Liceum Ogólnokształcące im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego obchodziło jubileusz 45–lecia swojego istnienia.
Na uroczystość licznie przybyli absolwenci
z dawnych roczników, emerytowani nauczyciele, obecni uczniowie i ich rodzice. Szkolne mury gościły radnych miasta,
przedstawicieli samorządu dzielnicy, delegacje z urzędu prezydenta miasta oraz
kuratorium. Oficjalne obchody zostały
uświetnione wystąpieniami dyrektor Małgorzaty Kozak-Zasadni, nauczycieli i zaproszonych gości. Młodzież przygotowała
program artystyczny odwołujący się do
sylwetki patrona liceum. Pierwszoklasiści
składali tego dnia uroczyste ślubowanie.
Nieformalne spotkania i rozmowy pedagogów i wychowanków Szesnastki przeciągnęły się do późnego popołudnia, natomiast

już 46 koncertów. Pomysłodawczynią na- zajęć są m.in.: kursy językowe: angielski,
zwy jest prowadząca koncerty Lidia Jazgar. niemiecki, włoski, zajęcia ruchowe: gimnaUtrzymując formułę bezpłatnych koncer- styka i joga, kursy artystyczne: rękodzieło
tów chcemy dać mieszkańcom Nowej Huty i rysunek oraz pierwsza pomoc i samomożliwość wzięcia udziału w wyjątkowym
obrona dla pań. Dwa razy w miesiącu orwydarzeniu jakim jest każdy z koncertów. ganizowane są wykłady oraz spotkania
Podobnie jak Lidia Jazgar uważamy, że dla- z kulturą. Studenci/ seniorzy dostają indekczego nie tu, dlaczego nie w Nowej Hucie
sy i w systemie roku akademickiego biorą
mają występować artyści „z górnej półki” udział w zajęciach. – Największym powo- mówi Magdalena Smolik kierownik Dzia- dzeniem cieszą się kursy językowe oraz
łu Imprez i Promocji. Koncerty odbywa- gimnastyka, z roku na rok ilość studentów
ją się w różnych miejscach, w kościołach, wzrasta, choć za zajęcia trzeba płacić. Nasi
w plenerze w nowohuckich teatrach. Od
studenci chwalą sobie to, że przyjmujemy
4 lat Ośrodek organizuje Festiwal Zaklęte
każdego. Nie trzeba mieć wykształcenia
w Dyni jest to projekt interdyscyplinarny, jak na innych Uniwersytetach Trzeciego
mający na celu umocnienie tożsamości re- Wieku. Wystarczy mieć ukończone 50 lat
gionalnej mieszkańców Małopolski poprzez – informuje Magdalena Smolik.
upowszechnianie tradycji uprawy dyni, Mottem swojej działalności Ośrodek Kulktóra nota bene uprawiana jest właśnie
tury Kraków–Nowa Huta uczynił trzy
w Dzielnicy XVIII Nowa Huta w os. Branice. hasła Animacja, Bliskość, Różnorodność.
Specjalnie przygotowany program warszta- Poprzez swoją codzienną pracę placówka
tów jak i różnorodność atrakcji podczas
skutecznie je realizuje. Gratulując dotychimprezy umożliwiają udział w nich różnych czasowych osiągnięć życzymy, również
grup wiekowych i społecznych. Najśwież- sobie i mieszkańcom naszej dzielnicy, wieszą inicjatywą Ośrodka jest Nowohucka
lu kolejnych projektów i inicjatyw i wielu,
Akademia Seniora, prowadzona wspólnie
wielu lat owocnych działań – mówi Beata
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowej Huty. Poszwa przewodnicząca Komisji Kultury
Działa nieprzerwanie od 6 lat. W ofercie Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta..

wieczorem w jednej z krakowskich restauracji odbył się okolicznościowy bal.
Powstałe w 1970 roku XVI LO wpisało się
na trwałe w krajobraz krakowskiej oświaty.
Szkoła zawsze była związana z osiedlem
Willowym w Nowej Hucie. Przez kilkadziesiąt lat funkcjonowała w swoim starym
budynku, nieco na uboczu. Od trzech lat
jej siedziba znajduje się na os. Willowym 1,
gdzie wraz z Gimnazjum 35 tworzy Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 19.
Choć Szesnastka jest już jedną z najstarszych szkół w Krakowie, należy dziś, zarówno pod względem metod nauczania,
jak i wyposażenia sal, do najnowocześniejszych w mieście. Zajęcia klasowe prowadzone są metodami aktywizującymi
a wymiany i programy międzynarodowe
pozwalają młodzieży przygotować się do
studiowania i życia we współczesnym

Inscenizacja Powstania Warszawskiego w wykonaniu uczniów Liceum nr XVI

świecie. W ciągu ostatnich lat liceum
współpracowało ze szkołami partnerskimi
z dwudziestu krajów Europy a uczniowie
wyjeżdżali na wymiany do Izraela, Chin
i Turcji. Wielkim powodzeniem cieszą się
prowadzone w szkole klasy pedagogiczne
i policyjno - wojskowe. Warto dodać, że
XVI LO jest jedyną placówką w Krakowie,
w której zajęcia prowadzą oficerowie Komendy Wojewódzkiej Policji i żołnierze
Czerwonych Beretów.
Nauczyciele Szesnastki od lat działają na
rzecz budowy w Polsce społeczeństwa
obywatelskiego, krzewią wśród młodzieży
wartości demokratyczne, równość i tolerancję, współpracują z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi. Chcą,
by ich podopieczni wyrośli na ciekawych
życia i otwartych na świat patriotów i Europejczyków.

Szczęśliwa trzynastka!
Za nami 13-ta, bynajmniej nie pechowa,
edycja Nowohuckiej Ligi Parafialnej, która organizowana jest przy Parafii Matki
Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej.
Przez te lata biorące udział w rozgrywkach
reprezentacje poszczególnych parafii rozegrały niemal tysiąc meczy, strzelonych
goli nie próbujemy nawet zliczyć. W tej
inicjatywie najważniejsze jest jednak to co
niepoliczalne: zdrowa rywalizacja, dobra
zabawa i budowanie relacji.
Choć jest to liga całkowicie amatorska jej
organizacja i przebieg są w 100% profesjonalne. Od początku cieszy się dużym
zainteresowaniem. Ta liga ma swój klimat,
od lat spotykają się ci sami ludzie, choć
wiadomo że jest rotacja zawodników. Bywa
i tak, że w drużynach grają rodziny- ojciec
z synem, tak np. jest w drużynie Ruszczy czy MB Pocieszenia. Zawsze jest czas
na wspólne rozmowy przed i po meczu,
a nie tylko rywalizacja na boisku. Należy
też pamiętać, że w niektórych zespołach
grają księża. Jest dowodem na to, że przy
parafiach pojawiają się naprawdę różne,
ciekawe inicjatywy. Zresztą wartość sportu
była i jest zauważana przez Kościół. Wystarczy przytoczyć słowa naszego Papieża,

gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt,
uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą
konfrontację. Tak właśnie dzieje się podczas Nowohuckiej Ligi. Najważniejsza jest
dobra zabawa i współdziałanie, choć oczywiście wszyscy grają „na sto procent” - Nie
można jednak powiedzieć, że nie ma tu
emocji. Są i to naprawdę duże. Założenie
było takie, że będziemy się dobrze bawić
i tak jest każdy chce grać dla przyjemności, ale nikt nie chce przegrać. Bo też co
to za przyjemność przegrać. Bywa ostro,
staramy się jednak egzekwować grę fair
play. Corocznie przyznawany jest Puchar
Fair Play. Zawodnicy na każdym meczu
zbierają punkty za kartki oraz za wyklucze-

Tak że kibice mogą śledzić poczynania
swojej drużyny. - Liga jest w pełni amatorska – nie dopuszczamy zawodników
zrzeszonych w klubach, kiedyś można
było wystawić jednego takiego zawodnika
w drużynie, ale to powodowało tylko zamieszanie i niepotrzebne konflikty. – mówi
Andrzej Kowalik.
Tegoroczne rozgrywki zakończyły się, jak
jest to już w wieloletniej tradycji, podczas niedzielnej Mszy Świętej w kościele
MB Pocieszenia. W tym roku przypadło
to w dniu 9 października. W XIII edycji Nowohuckiej Ligi Parafialnej wzięło
udział 6 drużyn. Mistrzem została ekipa
reprezentująca parafię z osiedla Teatralnego wyprzedzając Arkę Pana i drużynę
z parafii Św. Grzegorza z Ruszczy. Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny
z parafii Matki Bożej Zwycięskiej z Borku
Fałęckiego oraz Parafii Św. Jakuba z Więcławic. Ostatnie miejsce w tegorocznych
rozgrywkach tym razem przypadło ekipie
gospodarzy z Parafii Matki Bożej Pocieszenia z Ul. Bulwarowej. Królem strzelców
został Wojciech Kociński z Arki Pana. Tradycyjnie podczas uroczystego zakończenia
zwycięscy otrzymali pamiątkowe puchary,
które kapitanom drużyn wręczył Przewod-

Świętego Jana Pawła II, który powiedział:
Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest
on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego.
Poczucie braterstwa, wielkoduszność,
uczciwość i szacunek dla ciała - stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego
dobrego sportowca - przyczyniają się do
budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja,

nia. Drużyna, która uzbiera ich najmniej
dostaje puchar.- mówi Andrzej Kowalik
pomysłodawca i organizator Ligi, radny
Dzielnicy XVIII. Liga rozgrywana jest systemem każdy z każdym, mecz i rewanż
rozgrywki rozpoczynają się w kwietniu
i trwają w zależności od ilości drużyn do
października, czasem listopada. Drużyna,
która zdobędzie najwięcej punktów zostaje
mistrzem. Dokładnie tak jak w ekstraklasie, punktacja jest na bieżąco aktualizowana w tabeli na stronie internetowej.

niczący Dzielnicy XVIII Stanisław Moryc.
Na koniec organizatorzy Ligii dziękują
Małgorzacie Bartkowskiej Prezes Firmy
MARGARET i Radzie Dzielnicy XVIII za
ufundowanie nagród, oraz Panu Andrzejowi Rosadzińskiemu z MZPN za czuwanie
nad obsadą sędziowską w naszych rozgrywkach. Na ręce Pani Dominiki Przebindy z MOS Kraków Wschód składamy
podziękowania za udostępnienie nam boiska i miłą współpracę tak, aby rozgrywki
przebiegały bez zakłóceń.

Andrzej Kowalik koordynator
Nowohuckiej Ligi Parafialnej

