Nowy kompleks sportowy na Olszy

Program Aktywności Lokalnej zaprasza
Program Aktywności Lokalnej „Na Olszy” zaprasza do zapoznania się z ofertą skierowaną do społeczności lokalnej,
a w szczególności do seniorów i młodzieży. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach PAL są bezpłatne dzięki wsparciu
finansowemu Gminy Miejskiej Kraków.
Co robimy?
• spotykamy się, rozmawiamy, motywujemy do działań,
realizujemy wspólne pomysły;
• pokazujemy alternatywne formy spędzania czasu wolnego;
• organizujemy wyjścia grupowe kulturalne i rekreacyjne;
• oferujemy konsultacje psychologiczne;
• Organizujemy warsztaty edukacyjno–rozwojowe dla
młodzieży z zakresu profilaktyki, zachowań ryzykownych, funkcjonowania w grupie itd.;
• realizujemy wolontariat: pomoc w nauce – korepetycje
oraz na rzecz osób starszych;

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec
podczas uroczystego otwarcia kompleksu. Fot. Mateusz Drożdż

Na zakończenie prezydent wraz z uczniami posadził dąb
przy szkole.
Kraków od kilku lat realizuje program rewitalizacji i przebudowy boisk. Dzięki niemu powstało już ponad 200 nowych obiektów. Otwarty na Olszy obiekt to największy
tego typu wielofunkcyjny kompleks sportowy w mieście.
W powstanie kompleksu, ustalenie potrzeb sportowych
placówek oświatowych oraz pobliskiego Integracyjnego
Klubu Kultury Olsza i przedstawienie potrzeb lokalnej społeczności mocno zaangażowany był Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec. Wspierał on także
sprawę udostępnienia kompleksu okolicznym mieszkańcom
po godzinach nauki w pobliskich szkołach.
Paweł Wójcik
Przewodniczący Komisji Promocji, Informacji
i Łączności z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony
• organizujemy zajęcia o różnej tematyce dla osób dorosłych i seniorów min. język angielski, plastyczne, taniec
w kręgu, zdrowy kręgosłup;
Ponadto w siedzibie PAL można pograć w ping–ponga,
piłkarzyki, gry planszowe i edukacyjne, skorzystać z fotela
masującego oraz napić się wspólnie herbaty lub kawy.
Gdzie jesteśmy?
Przy ul. Brogi 26 - wejście od ul. Dobrej.
Kontakt:
animator lokalny: Aneta: 780 511 835,
Arleta 607 808 431 (osoby dorosłe i seniorzy)
streetworker: Katarzyna: 660 637 857,
Bartosz: 780 579 594 (młodzież)
strona: www.mops.krakow.pl –> aktywność –>
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20 września 2019 r. przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec oficjalnie
otworzyli przebudowane zewnętrzne obiekty sportowe.
Z nowego kompleksu mogą korzystać uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 STO oraz mieszkańcy Olszy
i Olszy II.
Obok budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 96 powstał nowoczesny kompleks sportowy z: dwoma boiskami
do gier zespołowych - piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa - o powierzchni 1096,48 m2 oraz
632,45 m2, czterotorową bieżnią o długości 60 m ze skocznią
do skoku w dal, siłownią zewnętrzną, dwoma placami zabaw,
placem ze stołami do gier oraz miasteczkiem drogowym
z placem manewrowym. Wykonawcą obiektu była firma
Eversport Sp. z o.o. z Warszawy, a koszt inwestycji wyniósł
4 083 963,44 zł.
Otwarciu kompleksu towarzyszyło Święto Sportu „Sportowy start z 7!”. Od rana trwały na nim zawody w wieloboju,
które wygrała Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów. Zwycięzcy otrzymali puchar od prezydenta Krakowa. Jacek Majchrowski wręczył również piłki uczniom Społecznej Szkoły
Podstawowej nr 7 STO oraz nagrody laureatom konkursu
plastycznego związanego z nowymi obiektami sportowymi
na Olszy.
Imprezie towarzyszyły pokazy gimnastyczne, hapkido
oraz trialu rowerowego w wykonaniu Mikołaja Woźniaka.
Magdalena Słowik, nauczycielka WF z SSP nr 7 STO, zaprezentowała uczniom, w jaki sposób można rozluźnić mięśnie.

