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SPORTOWA OSIEMNASTKA
Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta wspiera i propaguje sport we wszelkich
jego aspektach. Nie tylko finansuje budowê i remonty infrastruktury sportowej, ale równie¿ wspó³organizuje i wspiera finansowo przeró¿ne imprezy.

Ruch jest naturaln¹ potrzeb¹ cz³owieka bez wzglêdu na wiek. W czasach kiedy elektronika staje siê
wszechobecna  czêsto ju¿ nawet zakupy robimy nie ruszaj¹c siê z
domu, stwarzanie okazji do uprawiania sportu powinno staæ siê priorytetem dla osób odpowiedzialnych
za kszta³towanie naszych nawyków.
HHH
 Od lat wspieramy wiele imprez
sportowych na terenie naszej dzielnicy s¹ wród nich turnieje dla dzieci i
dla doros³ych, s¹ te¿ wydarzenia sportowe w których bior¹ udzia³ niepe³nosprawni. Dzia³ania Rady propaguj¹ce uprawianie sportu nie ograniczaj¹
siê jednak tylko do wspó³finansowania wydarzeñ, zdajemy sobie sprawê,
¿e aby uprawiaæ sport  trzeba mieæ
gdzie to robiæ! Dba³oæ i infrastrukturê sportow¹ w naszej dzielnicy to
jeden z naszych priorytetów. Wci¹¿
powstajê nowe obiekty sportowe na
terenie osiemnastki ca³y czas dbamy
o ju¿ istniej¹c¹ infrastrukturê. Wspieramy równie¿ dzia³aj¹ce na terenie
dzielnicy kluby sportowe  mówi Stanis³aw Moryc przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy XVIII.
W Radzie Dzielnicy dzia³a Komisja
Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji,
która w sposób szczególny pochyla siê
nad tematami zwi¹zanymi ze sportem,
jej przewodnicz¹c¹ jest Beata Poszwa
 osoba niezwykle dynamiczna. Z ramienia zarz¹du za dzia³ania tej komisji
odpowiada Andrzej Kowalik, który od
lat nie tylko wspiera nowohucki sport,
ale równie¿ czynnie siê w niego anga¿uje.  Od lat gram w pi³kê no¿n¹ i
wiem, ¿e ruch jest wa¿ny dla osób w
ka¿dym wieku. Jako radny zawsze stara³em siê wspieraæ wszelkie inicjatywy,
ceniê sobie zarówno sport zwi¹zany z
ruchem, jak i te dyscypliny, które gimnastykuj¹ nasz umys³ jak szachy czy
scrabble  mówi.
Mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e Rada
wspiera wszystkich sportowców: od
przedszkolaków, przez m³odzie¿, po
osoby doros³e. Przybli¿my inicjatywy,
które odbywaj¹ siê na terenie Nowej
Huty i które finansowo wspiera dzielnica osiemnasta.
HHH
Ogólnopolski Turniej Miko³ajowy
w Minipi³ce Siatkowej dziewcz¹t i
ch³opców, który corocznie odbywa siê
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
Sportowych nr 2 w Krakowie, na os.
Teatralnym. W ka¿dej jego edycji bierze udzia³ kilkaset dzieci z ca³ej Polski.
Szko³a ma ambicje kszta³towania postaw m³odzie¿y tak, by rozumia³a ona
koniecznoæ rozwijania pasji, doskonalenia nie tylko swoich zdolnoci, ale
te¿ twórczego konfrontowania teorii z
praktyk¹. Turniej to wydarzenie, które
ju¿ na sta³e wpisuje siê w kalendarz
wa¿nych krajowych m³odzie¿owych
imprez sportowych.

HHH
Miêdzynarodowy Mityng Kraka
organizowany przez Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych Sportowych nr 1
w Krakowie, na os. Handlowym. Zawody lekkoatletyczne, podczas których
m³odzie¿ krakowska ma mo¿liwoæ
wziêcia udzia³u w rywalizacji sportowej z rówienikami z ca³ej Polski jak
i z zagranicy. Do tej pory gocilimy na
tych zawodach m³odzie¿ z Czech, ze
S³owacji, z Bia³orusi i Ukrainy. Tutaj
swoje kariery sportowe zaczynali 
olimpijczycy, zawodnicy Mistrzostw
wiata i Europy: Marcin Urba, Olga
Cander, Aneta Lemiesz, Jan Ciepiela,
Katarzyna Broniatowska.  Zaanga¿owanie m³odzie¿y i rodziców sprawia, ¿e
³¹cz¹ siê tu pokolenia, tworz¹c wspania³¹ atmosferê tych zawodów  mówi
Beata Poszwa.
HHH
Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki
Rêcznej o Puchar Lajkonika rozgrywany od 1981 r. w ZSOS nr 1 dziêki
tradycji i wysokiemu poziomowi sportowemu sta³ siê znan¹ mark¹ w Europie.  Jestemy swoistym pomostem
pomiêdzy wschodem a zachodem Europy. W turnieju bra³y udzia³ ekipy Austrii, Niemiec, Szwecji, Litwy, Ukrainy
i Mo³dawii. Poprzez popularyzacjê pi³ki rêcznej dzia³amy na rzecz integracji
miêdzy ró¿nymi narodowociami i kulturami. Anga¿ujemy m³odzie¿ i rodziców w nieocenion¹ pomoc w trakcie
przygotowañ do turnieju. Ekipom zagranicznym przybli¿amy kulturê naszego kraju, umo¿liwiaj¹c zwiedzanie naszego miasta i regionu. Anga¿ujemy
rodowisko lokalne do wspó³pracy na
rzecz promocji dzielnicy Nowa Huta 
mówi¹ organizatorzy.
HHH
Zimowy Integracyjny Turniej Pi³ki
No¿nej INTEGA FUTSAL CUP po
raz pierwszy zosta³ zorganizowany w
2012 roku. Pomys³odawc¹ turnieju jest
Warsztat Terapii Zajêciowej Towarzystwa Przyjació³ Dzieci mieszcz¹cy siê
przy ulicy Truskawkowej. W turnieju
uczestnicz¹ reprezentacje ma³opolskich
warsztatów terapii zajêciowej, rodowiskowych domów samopomocy oraz
domów pomocy spo³ecznej. Corocznie
bierze w nim udzia³ blisko 100 zawodników z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ oraz chorych psychicznie kobiet i
mê¿czyzn. Turniej ma za zadanie aktywizacjê przez sport doros³ych osób niepe³nosprawnych.
HHH
Mistrzostwa Krakowa w Scrabble
odby³y siê w NCK po raz pi¹ty.  To
dziêki wsparciu Rady Dzielnicy, zarówno finansowym, jak i organizacyjnym,
mo¿emy gociæ w Nowej Hucie mi³oników tej najpopularniejszej gry s³ownej na wiecie. Co roku na imprezê
przybywa ponad setka graczy z ca³ej
Polski. Kraków jest bardzo lubianym
przez scrabblistów miejscem, a sam
turniej pe³en jest dodatkowych atrakcji

i konkursów. Zawody nale¿¹ do cyklu
Grand Prix oraz Mistrzostwa Regionów, organizowane pod egid¹ Polskiej
Federacji Scrabble. Patronem honorowym jest tak¿e co roku Prezydent Miasta Krakowa.
Rada Dzielnicy wspiera równie¿ imprezy dla m³odzie¿y szkolnej i przedszkolaków, wród nich, presti¿owy ju¿,
Ogólnopolski wi¹teczny Turniej Szachowy Przedszkolaków, ca³oroczne
imprezy dla osób w ka¿dym wieku, jak
chocia¿by Amatorska Liga Parafialna i
wiele innych sportowych wydarzeñ. 
Zawsze wspieramy te dzia³ania, które
pomagaj¹ aktywowaæ wszystkich mieszkañców dzielnicy, poczynaj¹c od przedszkolaków, a koñcz¹c na m³odzie¿y
uprawiaj¹cej sport wyczynowo w klubach. Choæ rodki finansowe nie s¹
dostateczne, aby zaspokoiæ wszystkie
proby i potrzeby, staramy siê tak dzieliæ nasz bud¿et, aby ka¿dy klub czy placówka owiatowa z naszej dzielnicy
organizuj¹ca imprezê sportow¹ otrzyma³y wsparcie finansowe  mówi Andrzej Kowalik.

Andrzej Kowalik
Aktywny i zaanga¿owany w sprawy
mieszkañców radny z os. Krakowiaków. Od 12 lat szefuje Amatorskiej
Lidze Parafialnej, której jestem za³o¿ycielem. Przez ca³y ten czas bierze
czynny udzia³ w rozgrywkach. Obecnie
jestem cz³onkiem zarz¹du odpowiedzialnym za sprawy kultury, sportu
i rekreacji.

Beata Poszwa
Po raz pierwszy pe³ni mandat radnej
dzielnicy z osiedla Spó³dzielczego. Od
wielu lat zaanga¿owana w pracê spo³eczn¹. Wspiera wszelkie dzia³ania integruj¹ce mieszkañców. Cz³onek Spo³ecznej Rady Rodziców w ZSOS nr 1.
W obecnej kadencji jest przewodnicz¹c¹ Komisji Kultury, Zabytków, Sportu
i Rekreacji.

Turniej Miko³ajowy.

Zimowy Integracyjny Turniej Pi³ki No¿nej INTEGA FUTSAL CUP.

Lajkonik CUP.

Scrabble.
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