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Problemy związane z wprowadzaniem
reformy edukacji nie ominęĘ Czyżyn.
Likwidacja gimnazjów i wydłużenie
szkół podstawowych oraz planowana
reforma szkół średnich już teraz wpĘ-
wają na wszystkie czyżyńskie szkoły,
co szczególnie wyraźnie widać było
w placówkach na os, Dywizjonu 303,
Planowane działania Wydziału Edu-
ka<ji UMK, mające na celu połączenie
w zespół szkół placówek funkcjonują-
cych w tym samym budynku, wzbudziły
duży niepokój lodziców, podsycany
rozpowszechnianiem wielu niepraw-
dziwych informacji na ten temat. Nie-
stety zabrakło spokojnej i rzetelnej
informacji. która pomogłaby wyjaśnić
wiele nieporozumień.
Występując z taką inicjatywą, Wydział Edu-
kacji miał na celu ułatwienie dostępu do
całego budynku oraz całej infrastruktury

sportowej na równych prawach wszyst-
kim uczniom bez wzgIędu na to, do której
szkoły uczęszczalą. P ropozy Ąa włączen ia
do Zespolu Szkół Ogó|nokształcących
nr 14 Szkoły Podstawowej nr 52 miała
przywrócić stan sprzed kilku Iat, gdy XXX
LO i SP 52 tworzyły wspólnie ten zespół.
Wbrew rozpowszechnianym opiniom nie
było planów likwidacji SP 52, bo przy włą-
czeniu w ZSO ar 14 zachowałaby swo,ją
odrębność - swój numer, patronkę, nazwę,
swoich nauczycieli, których stanowiska
pracy nie były zagrożone. Co by się w takim
razie zmieniło? SP 52 zyskałaby takie same
prawa do budynku co XXX LO - otrzyma-
łaby więc więcej sal lekcyjnych, dostęp
do sali gimnastycznej i obu boisk, które
należą do ZSO nr 14. Zmieniłby się rów-
nież dyrektor, poniewaz zgodnie z przepi
sami wprowadzającymi reformę edukacji
dotychczasowy dyrektor SP 52 stałby się
wicedyrektorem w ZSO nr ']4. Przeciwko
temu protestowali rodzice.

Problem był trudny do rozwiązania
w inny sposób, ponieważ SP 52 W zWiązku
z reforma się rozrasta i zaczęłojej brakować
sal. Z drugiej strony zgodnie z obowiązu-
jącym prawem ZSO nr 14 nie może bez-
płatnie Udostępniac swoich pomieszczeń
obcym p|acówkom (a taką jest każda inna
szkoła, która nie jest częścią ZSo nr 1 4),
Zeby zażegnac rodzący sie konflikt, posta-
nowiono znaleźć inne rozwiązanie, które
zadowoIi wszystkie strony, a przede Wszyst-
kim wyjdzie naprzeciW potrzebom dzieci,
Z inicjatywy radnego Wojciecha Krzysz-
tonka w dniu 2. lutego 2018 r. doszło do
polubownego spotkania. Wzię|i w nim
udział:

) p. Katarzyna Król - Zastępca Prezy-
denta Miasta Krakowa do spraw edu-
kacji i sportu,

l p. Anna Korfel Jasińska Dyrektor
Wydziału Edukacli UMK,

, p, Dariusz Domajewski - Zastępca
Dyrektora Wydziału Edukacji UMK,

, p. Beata Tracka-Samborska - Dyrektr
Miejskiego centrum obsługi oświat

, p, Wojciech Krzysztonek - Radny Mi
sta krakowa,

l p, Kazilnierz Chrzanowski - Radny Mi
sta krakowa,

> p, Anna Moksa - Przewodnicząca Rac

Dzielnicy XlY Czyżyny
oraz :

l p, Wiesława Maczek-Hur|ak - Dyrektr
Szkoły Podstawowej nr 52,

l p. Ewy Dziekan Feliksiak - Dyrektl
Zespołu Szkól Ogó|noksztatcącyc
nr 14,

Na spotkaniu usta|ono główne założen
porozumienia, na mocy którego Dyrekc
ZSo nr 14 udostępni od nowego rol
szkolnego 2O18/2019 do użytkowan
sześć saI lekcyjnych na rzecz Szkoły Podst
wowej nr 52. na ( o Wydział Edukacji wyra.
zgodę. Dodatkowe pracownie zapewn
dzieciom uczęszczającym do SP 521edno
mianowosc i poprawią komfort nauczani

Przyczyny odwołania
poprzednieg oLarządu Rady Dzielnicy XlV Czyżyny
Dokoń(zenie ze st]. 1

4. W ogólnodostępnym cza50piśmie
zamieszczał nieprawdziwe informa-
cje, dyskredytując działania Dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr l 55.

5. Bez zgody i akceptacji radnych na
Facebooku zamieszczał tendencyjne
i kłamliwe informacje oraz fi|miki,
tWierdząc, żejest to stanowisko Rady
Dzielnicy XlY Czyżyny.

6. Nie dekretował ważnych pism do
poszczególnych komisji w radzie, co
skutkowało niemożliwością podjęcia
decyzji na posiedzeniach i ses.iach.

7. Wykazywał brak poparcia i negatyw-
nie wypowiadał się na temat inwesty-
cji pnl'Budowa basenu przy Szkole
Podstawowej nr ']55'i

8. Manipulował nazwami zadań w celu
ukrycia wykonania zadania spoza
listy ustalonej przez Radę Dzie|nicy
XlV Czyżyny.

9. Samowolnie i niezgodnie z pod,ję-
tymi uchwałami Rady Dzie|nicy XlV
pomniejszał zakresy zadań do wyko-
nania, a odbiorów z wykonawcą doko-
nywał osobiście, żeby ukryć ten fakt.

1 0, Przy doborze artykułów do pub|ikac.ji

w,,Echu Czyżyn" dokonywał rażących
manipulacji.

'] ']. Nie informował radnych o szczegóło-
wych rozliczeniach zadań z zakresu
projektów miękkich.

'12, Poslugując się logo Rady DzieInicy
XlV na portalach społecznościowych
zamieszczał i nadal zamieszcza swoje
pryWatne oceny, tendencyjne fi |miki,
wywiady i informacje, co stanowi
istotne naruszenie natury prawnej,

Uzasadnienie Uchwały nr XLIX/379/17
z dnia 29.08.2017 roku Rady Dzieln jcy XlV
było jednoznaczne - p. Marek Ziemiań-
ski utracił zaufanie radnych i większości
środowisk działających na terenie naszej
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dzielnicy i nie,jest zdolny do prawidłowego
kierowania radą, a.jego daIsze trwanie na
stanowisku przewodniczącego rady paraIi-
żuje działalność czyżyńskiego samorządu,
Wśród glosujących radnych na sesji 1 3 gło-
sów było za odwołaniem zarządu, 0 gło-
sów przeciw a '1 osoba wstrzymała się od
głosowania.
W dniu 'l 2,09.20] 7 rokU i zgodnie
z Uchwałą nr L/394l17 przewodniczącą
Rady DzieInicy XlV Czyżyny została

wybrana Anna Moksa, Na sesji w dniu
20.09.2017 roku zatwierdzono kandy-
daturę p. Marty Tatulińskiej na funkcję
zastępcy przewodniczącej oraz członków
Zarządu w następu,jącym składzie: Regina
Zadęcka, Weronika Szelęgiewicz oraz
Michał Franczyk,
Niestety do dnia dzisiejszego nie doszło
do formalnego przekazania dokumentacji
związanej z dotychczasową działalnością
byłego przewodniczącego, hasła do dzie|-

nicowej strony internetowej oraz kodó
zabezpieczających monitoring, a ponad]
ujawniono samowoIne nielegalne podł
czenia internetowe, o czym powiadomior
Kancelarię Rady Miasta Krakowa.
Poniżej zamieszczamy pisemne protes
osób odpowiedzialnych za prawidłorł
działanie placówek oświatowych, któ
były oburzone działaniami byłego przr

wodniczącego Rady Dzielnicy XIV p. Marl
Ziemiańskiego.
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