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Hangar uratowany.

Czy teraz trafi do

mieszkańców?
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Zagospodarowanie na potrzeby miesz-
kańców zabytkowego hangaru lotniczego,
znajdującego się przy ul. Stella-Sawickiegą
było postulatem podnoszonym, odkąd
pamiętam. PojawiaĘ się kolejne pomysły,
ale brak pieniędzy uniemożliwiał podjęcie

konkretnych działań. Zadanie przerastało
możliwości finansowe dzielnicy, a radni
miasta kolejnych kadencji nie widzieli
w nim priorytetu.W efekcie obiekt niszczał.
Smutny to było widok, kiedy na naszych
oczach, rok po roku, dosłownie przecho-
dził do historii obiekt wybitnego polskiego
architekta okresu międzywojennego prof.
lzydora Stella-SaWickiego.

Zbawienna dla hangaru okazała się
dopiero obecna kadencja samorządu.
To W niej po raz pierwszy Rada Miasta
Krakowa zabezpieczyła, dzięki moim
poprawkom do budżetu, środki finansowe
potrzebne na konieczne ratunkowe prace
remontowe. Miasto oraz Społeczny KomF
tet Odnowy Zabytków Kraków przekazały
na ten cel łącznie ponad 3 mln zł. Dzięki
tym środkom udało się m.in. położyć nowe
poszycie dachu, wzmocnić konstrukcję
oraz wymienić ściany i bramę. Te prace
uratowały zabytkową substancję budynku.
Od samego początku remont miał być
jedynie pierwszym krokiem. Koniecznym,
ale nie Wystarczającym. Niezmiennym
celem jest bowiem Wykorzystanie tego
magicznego miejsca na działalność kul-
turalną lub edukacyjną. Dlatego obiekt
został przejęty przez Muzeum lnżynierii
Miejskiej, które zamierza uruchomić w nim
swoją filię.Taka inicjatywa zyskała również
poparcie Rady Miasta Krakowa, dzięki przy-
gotowanej przeze mnie uchwale kierun-
kowej. Kilka tygodni temu MlM złożyło
wniosek na rewitalizację hangaru wraz
z otoczeniem do Regionalnego Programu
Operacyjnego. To zadanie ma doprowa-
dzić do utworzenia w hangarze ekspozy,
cji, dostępnej dla mieszkańców. Więc po
Wielu latach, kiedy obiekt niszczał, nie tylko
udało się go uratować i zabezpieczyć, ale
jest też realna szansa na to, że będzie on
służył mieszkańcom.
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na os 2 Pułku Lotniczego najnowocześniej-
szy i najlepiej wyposażony spośród krakow-
skich wybiegów. lnwestycję zrealizował
ZZM na działkach wskazanych przez Radę
Dzielnicy XlV. Na terenie 30 arów znajduje
się bardzo bogate wyposażenie sportowe
oraz naturalne. lnwestycja ta kosztowała
miasto 280 tysięcy zł. Udało się ją zreali-
zować z rozmachem, bo zamiast trzech
planowanych w tej kwocie powstał tylko
jeden tego typu obiekt.To prawdziwa strefa
relaksu dla psów. Plac zabaw już z daleka
wzbudza spore zainteresowanie. Kilka
wydzielonych siref nadaje mu charakteru
bardzo przemyślanego i nowoczesnego
miejsca. W strefie sportowej odnajdziemy
wyposażenie agility: pochylnię prostą, prze-
skok pojedynczy, cztery pochylnie łamane,
przeskok potrójny, tunel prosty, tor z rurek,
słupki do slalomu, płotki duże i małe, tale-
rzyki oraz równoważnie. Strefa naturalna,
oddzielona od strefy sportowej dodatkową
psią toaletą wypełnioną piaskiem i pali-
kami, to zróżnicowane podłoże (piasek
oraz trawa), na którym ustawiono głazy,
rUry betonowe oraz konary, które służą
psom jako elementy do ćwiczeń, zabawy
oraz poznawania otoczenia. Strefa rekreacji
dla opiekunów to drewniana platforma do
5pacerowania orazławki, na których można
odpocząć. l nwestycji towarzyszyły nasadze-
nia zieleni, posadzono nowe drzewa i roślin-
ność na panelach ogrodzeniowych. Teren
jest ogrodzony dla bezpieczeństwa ludzi
i zwierząt, posiada chodnik z kostki bruko-
wej i podwójne śluzy wejściowej. Ustawione
zostały kosze na psie odchody oraztzw. pit-
nik z bieżącą wodą. Obiekt oczywiście jest
bezpłatny i czynny całą dobę. Od samego
początku cieszy się dużym zainteresowa-
niem i sprzyja nawiązywaniu więzi społecz-
nych. Zapraszamy osoby, które nie miały
okazji zapoznać się atrakcjami.
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Dzień otwarty
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W program Święta Miasta Krakowa,,Dzień
otwarty Ma9istratu" wpisał się już na
stałe.Tegoroczna edycja, która odbyła się
3 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta
Krakowa była organizowana w klimacie
nawiązującym do lat 20. i 30. XX wieku oraz
do obchodów Setnej Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę. Dla Rady
Dzielnicy XlV,,Czyżyny" była to szczególna
sposobność do zaprezentowania 5ię.

Na naszym stoisku przedstawiliśmy histo-
rię Szkoły Podstawowej nr i56 przy ul.
Centralnej w Krakowie, która jest najstarszą
placówką oświatową w naszej dzielnicy oraz
dzieje Muzeum Lotnictwa Polskiego znaj-
dującego się na terenie dawnego lotniska
Rakowice - Czyżyny, gdzie zgromadzone
są eksponaty związane z historią lotnictwa,

które w znacznym stopniu przyczyniło się do
odzyskania niepodległości naszego kraju,
Na odwiedzających czekały artykułu pro-
mujące Dzielnicę XlV Czyżyny oraz słodycze.
Była też okazja do rozmowyz Przewodniczą-
cym Rady Miasta Krakowa p. Bogusławem
Kośmiderem, który odwiedził nasze stoisko.
W sali obrad Rady Miasta Krakowa trady-
cyjnie zorganizowany został finał 7 edycji
spotkań edukacyjnych,,Uczeń - Obywatel'i
którego uczestnikami byli uczniowie szkół
podstawowych, średnich i gimnazjal nych,
Można się było zapoznać z informacjami
dotyczącymi nowo wprowadzanej Karty
Krakowskiej, a takze projektami zrealizo-
wanymi w ramach dotychczasowych edycji
Budżetu Obywatełskiego.
Była to wyjątkowa okazja nie tylko do
zwiedzania budynku będącego siedzibą
władz miasta - Pałacu Wielkopolskich, ale
też możliwość udziału w różnego rodzaju
Warsztatach artystycznych inspirowanych
sźuką i modą dwudziestolecia międzywo-
jennego, a takźe projekcjach filmowych
w specjalnie na tę okazję zaaranżowanym
kinie w bramie. Na gości czekało też wiele
atrakcji rekreacyjno-sportowych nawiązu-
jących do zabaw podwórkowych sprzed
lat. lmpreza zakończyła się koncertem
Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego.
Władze Miasta Krakowa i organizatorzy
zaplaszają wszystkich za rok w pierwszą
niedzielę czerwca bez konieczności zapi-
sów, a wstęp na wszystkie atrakcje jest
wolny.

Bezpłatny
biuletyn
informacyjny
.Echo Czyżyn"
Rady Dzielnky XlV

ISSN:1642 387X

Kraków,

lipiec 2018 rok

Wydawca: Urząd Miasta Krakowa, Pl,Wszystkich Świętych 3-4,31-004 Kraków
BiuletYn-Echo CzYŻYn" Rady Dzielnicy XlV redagują: Anna Moksa (redaktor naczelny), Łukasz Cieślik, Michał FranczyĘ Bogdan Krupa, Halina Krzynówek,
Wojciech Krzysztonek, Paweł Meysztowicz, Marek Sadowski, Jolanta Szatko-Nowak, Weronika Szelę9iewicz, Marta Tatulińska, ZbigniewUlmaniec, Jerzy Woź_
niakiewicz, Regina Zadęcka i Marek Ziemiański.
Zdjęcia: Michał Franczyk, Bogdan Krupa, Anna Moksa.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skracania nadesłany<h artykułów.
Adres redaktji: os. Dywizjonu 303 nr 34, 31 -869 Kraków,źel".12 647-61-64, e-mail: rada@dzielnica1 4.krakow.pl
Skład i druk Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., ul. Wielicka 25O, 30-663 KrakóW iel. 12 267 36 60, wwwekodruk.eu, Nakład: 1 5 tys. egz.
projekt graficzny: @ iff;:;i",1;

lipi.{ 2ól8 j EcHo czYŹYN


