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,,Konkurs Na Najciekawszy ProJekt Edt]l(aCy,jny" organ|-

zowany przez Racię i Zarząd Dzielnicy XlV na rok 2018

został iozstrzyqnięiy, Komisja Edukacji i Kultury Rady

Dzielnicy XlV na swoim k\r'J]etniowyn] posiedzeniu roz-

dysponouvała kwoię 1 0.C00 zł na poszczególne projekty

edukacyjne nadesłane z czyżyńskich placówek ośWiaio-

wych. Adresatami projektów byli najmłodsi mieszkańcy

niszej dzieInicy czyli uczniovvie szkół podstawowych,

gimnizjalnych, przedszkcli oraz żłobka, Ideą konkursu

Lyła aktywizacja wszystkich środowisk szkolnych w tym

uczniów, rodziców, uczniorłskich kół zainteresowań oraz

nauczycieli, a takźe umożliwienie realizacji ciekawych

i nowaiorskich pomysłów w zakresie aiternatywnych form

edukacji, Duże znaczenie dla rozwoju młodeqo człowieka

orazjego sukcesów w clorosłym życiu ma nabywanie kom-

petelrcli społecznych, takich jak komunikacja i współpraca

* gruii", w tym uclział w projektach zespołowych lub

ind;,widua Inych o Gz o(ganizacja l żarządza nle projektami,

Projekt oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych

wyie,1 kompetencji, poma9a również rozwijac u uczniów

pizejsiębiorczość i kreatywność. Konrisja kieruJąc się tym1

przesłankanli, postanowiła dofinansować następuJące

pro]ekty;
, SamorząCovle PrzedszkoIe Nr 1 85,,5łoneczko"projekt

pt,,,ZieIony zakątek" kwota 3.000 Zł

, Sanrorządowe Przecjszkole Nr 182 Z Cddzjałami
I nteg racyj nymi ? r zy Żr odełktl projekt pt,,,Poznajemy

histórię ukrytą w zakątkach naszego osiedIa Dyrłi

Zjcnu 303" kwota 2,000 żl
; Szkoła Podstawowa Nr 52 projekt pi,,Tyle dobra .jest

w nas"dla uczniów k|as lV Vl kwota 2,000Zł

> Samorzadowe Przedszkole Nr 1 10 Filia AWF projekt pi,

,,Plastusiom bliska ochrona środowi5ka" kwota 1 ,000 zł

, Sarnorządorve Przec]szkole Nr 1']0 FiliaŁęq projekt pi,

,TajelnniCa krakowskiego powietrza" kwota '] ,000 Zł

; Złobek5amolządowy Nr 12,,Bajkowy Domek"projekt
pt.,,Wieś moi.h marzen'kword 1,000 zl,

Wś/vstkim uczertnikom konkurL dzlekujemv i serdecznie

gratLrlulemy ciekawych oraz innowacyjnych ponrysłów,
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W tej kadencji udałc sie wrócić do inwestycji i przyspieszyc

jej i-ealiZacje. DZieki mojej popraulce, prZyJęiej pęezprezy,

clenta Krakowa l Radę Miasia, w roku 20'l7 przy€Jotowana

została clokumentacla niezbędna dc ogłoszenia przeta19u,

Choć posteporvanie wyłoni1o ofeńę (na kwote prawie 24 mln

zł), która znacznIe przekraczała środki frnansowe przezna

czone na Ien ceI w Wieloletniej Proqnozie Finansowej (1 5,5

mln zł), to znowu uda}o nam się stanąć na rłysokości zada-

nia. Na !vniosek prezydenta radni clołożyli brakujące środki

finansowe, co umożliwiło podpisanie z wykonawcą umowy,

Ta illwestycja to ogromny sukces wszystkich mieszkańców

Czyżyn,azwłaszcza społecznoścl szkolnej SP ]55, która

od początku wykazywała ogromną determinacje w wa|,€

o tą \^/ażną dla Dzielnicy XlV inwestycję.
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Dokończenie ze str. 1

Br-rclynek pływalni będzie miał formę prostopadło-

ścianu o wymiarach w rzucie 21m x 63rn izostanie
przykryty dachem płaskim. Wykorzy§tane w §im
io.iuną rozwiązania energooszczędne tj, kolektory sło-

neczne służące do ogrzania wody uzytkowej oraz reku

peracje ciepła z powietrza wywiewanego, Sama hala

basenovla z niecką basenową będzie posiadać wymiaty

25 m x 16 m,głębokość od 1,8 m do 1,2 m z zapleczem

technologicznym oraz sanitarnym specjalnie przysioso

wanym dla osób niepełnosprawnych. W hal! znajdzie się

basen rekreacy,jno -treningowy o wymiarach 5 m x 6 m

i głębokości od 
-1,2 m do 0,8 m |deaIny do nauki pływania

iiozgrzewkł przed zawocłami niskiej rangi, do których

basen został przystosowany. Na pływaIni bedzie także

nloduł basenowy Spa, zawiera,lący wannę jaccuzi oraz

brodzik c]la dzieci z atrakc;ami i zabawami wodnyrni, jak

również salka gimnastyczna - przeznaczona do za.lęć fit-

ness, nauki iańca, rytmiki itd.
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a Przypomlri]my, że pcczątkowo budowa basenu w Czyży,
'* ; nach nl iała rozpocząc sie już ul 201 2 roku, N iestety, wtedy ze

'ł: wzqlędu na kryzys 6nansovly, órvcześni racini miasta przesu-

neli w r za:ie,ealizaCję |Ci i4we\tvcjl, min]o, że miała ona jUż

§Fe nnwolllocne oczvlolenie na budowę, ograniczono się wolv
- 

6735 j,l budowy besenu przy ZSOS nr 1 na os, Hand lowym 4

ry

.*'Ł#

ECHO CZYZYN


