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Zdaniem Frzewodn iczącej

en numer,,Echa CzyŻyn" jest numerem niezwykłym.
Nasz dzielnicowy biuletyn powraca do Państwa po
długiej przerwie. Wznowienie wydawania naszej dziel
nicowej gazety stało sięjednym z priorytetów nowego

Zarządu Rady Dzielnicy XlV. Wreszcie udało się - przetar9 został
rozstrzygnięty, umowy podpisane i,,Echo" pojawiło się w Pań-
stwa domach.
Chcę, aby nasza dzielnicowa gazetka była bardziej demokra-
tyczna iwiarygodnie informowała Państwa o wszystkim, co dzieje
się w XlV Dzielnicy miasta Krakowa. Nowy Zarząd to nowi ludzie,
pełni nowej energii, doświadczenia i chęci do pracy w zgodzie,
bez podziałów i konfliktów. Ludzie, którzy pamiętają, że bycie
radnym to wielki zaszczyt, odpowiedzialność, ale przede wszyst-
kim służenie mieszkańcom.

Nowy Larząd

- WracarrEcho Czyzyn"
Bardzo Państwa przepraszam, że tak długo nie było edycji naszej
gazetki, mam jednak nadzieję, że jeszcze trzy Wydania W 2018
roku wynagrodzą dotychczasowy brak wiadomości. W każdym
numerze gazetki Rada Dzielnicy XlV będzie Zamieszczać arty-
kuły o istotnych wydarzeniach w naszej,,czternastce'l Nie będzie
promocji żadnych lokalnych stowarzyszeń i reklam, bo tak być
nie powinno. W ostatnich miesiącach bardzo wiele się działo,
nasza dzielnica się rozwija, intensywnie poprawianyjest stan dróg
i chodnikóW a tereny zielone i rekreacyjne rozkwitają.Współpraca
z placówkami oświatowymi wróciła na właściwe,,tory".
Przed nami okres wakacyjny, pozwolę sobie życzyć Państwu
wypoczynku, ciepłego i udanego rodzinnego urlopu, podczas
którego, mam nadzieję, znajdą Państwo czas na przeczytanie
naszych informacji.
Serdecznie Państwa zapraszam do lektury i dalszej współpracy.

W sierpniu 2017 r, został odwołany
poprzedni przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XlV, co skutkowało odwołaniem
całego Zarządu, Wybierając radnego p.
Marka Ziemiańskiego na funkcję prze-
wodniczącego Rady DzieInicy XlV Czyżyny,
radni obdarzyli go kredytem zaufania,
licząc na kierowanie radą zgodnie z obo-
wiązującym statutem, oczekiwaniami spo-
łeczności lokalnej, kontynuacją wzorowej
współpracy z miejskimi placówkami dzia-
łającymi na terenie naszej dzielnicy oraz
zgodną współpracę ze wszystkimi radnymi
naszej dzielnicy,
Niestety aroganckie zachowanie p. Marka
Ziemiańskiego w stosunku nie tylko do
radnych oraz skonfliktowanie środowisk
szkolnych przyczyniło się do odwołania
go z funkcji przewodniczącego.
Uważam, źe jesteśmy Państwu winni
przedstawić zarzuty, które przyczyniły
się do odwołania p. Marka Ziemiańskieqo
oraz zmiany składu Zarządu Rady Dziel-
nicy XlV Czyżyny.

'l. skonfliktowanie środowiska szkol-
nego, co zaowocowało licznymi
skargami do Prezydenta m. Krakowa
złożonymi przez Dyrektorów czyżyń-
skich placówek oświatowych.

2. Brak zainteresowania i ucżestnictwa
w obchodach jubileuszu 140-1ecia
Oświaty w Czyżynach organizowa-
nych przez Szkołę Podstawową nr 1 56
z udziałem najwyższych władz Miasta
Krakowa,

3. Poparcie wbrew opinii środowisk
szkolnych rejonizacji szkół podstawo-
wych niekorzystnej dla czyżyńskich
uczniów i czyżyńskich szkół.

Dokończenie na stŁ 2

Kamień węgielny Dzielnica xlv
pod basen w Czyżynach wmurowany! Czyżyny
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22 marca odbyła się uroczystość wmuro-
Wania kamienia Węgielnego pod budowę
nowoczesne.j, krytej Ąwalni przy Szkole
Podstawowej nr 155 na os,2 Pułku Lotni-
czego. W wydarzeniu udział wzięli m.in.
prezydent Krakowa prof Jacek Majchrow-

ski, dyrektor SP 1 55 Anna Kurek, dyrektor
Zarządu łnfrastru ktUry Sportowej Krzysz-
tof kowal, radni miasta krakowa i radni
Dzielnicy XlV na czele z przewodniczącą
Anną Moksą. Tym samym ruszyła inwe-
stycja, o którą od lat Walczyli mieszkańcy
Czyżyn, )eśli nie dojdzie do opóźnień
w realizacji, basen zostanie oddany do
użytku we wrześniu 201 9 roku.

Dokończenie na str.3

na Facebooku!

Zarząd Dzielnicy XlY Czyżyny zaprasza
Państwa do odwiedzin nowej, oficjalnej
strony facebookowej Dzielnicy XlV: www.
facebook,com/dzielnica l 4<zyzyny.
Strona Dzielnicy używana przez ostatnie
lata do komunikacji z mieszkańcami nie
jest już niestety stroną oficjalną, prowa-
dzoną przez osoby upoważnione przez
Radę Dzielnicy XlV, gdyż były przewodni-
czący Rady p. Marek Ziemiański przejąłją,
gdy Rada Dzielnicy odwołała go z funkcji.
Odmówił przekazania jej wraz ze stroną
internetową RD XlV nowej przewodniczą-
cej. W związku z tymZarząd Dzielnicy nie
odpowiada za treści publikowane przez
pana Marka Ziemiańskiego na profiIu,
który wciąż nosi nazwę,,Dzielnica XlV Czy-
żyny"i opatrzonyjest grafiką podobną do
logo Dzielnicy, wprowadzając tym samym
w błąd mieszkańców Czyżyn i Krakowa.
Wyjaśnień tych udzielamy w odpowiedzi
na napływające skargi mieszkańców doty-
czące treści publikowanych na tym profilu,
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