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Szanowni Państwo, trzymacie w  rę-
kach pierwszy numer nowej czyżyń
skiej gazety. Jest to gazeta niezwykła 
pod wieloma względami. Powstała 

jako projekt złożony do Budżetu Oby watel
skiego przez znaną z  zaangażo wa nia spo-
łecznego Dorotę GłowackąPrus. Projekt zy-
skał poparcie mieszkańców i właśnie wszedł 
w fazę realizacji. Gazetka jest i trafiła do czy-
telników. Jej powstaniu przyświecał pewien 
cel – miała być tworzona przez mieszkańców 
dla mieszkańców. Artykuły, które w niej znaj-
dziecie, pisali amatorzy, których łączy to, że 
czują się związani z naszą dzielnicą, angażują 
się w  jej sprawy i chcą się nimi z Państwem 
dzielić. Chcą zarażać dobrymi pomysłami, czy 
pokazać swoją walkę o  sprawy ważne dla 
wszystkich, jak chociażby o zieleń. Mamy na-
dzieję, że „Gazetka Czyżyńska” zyska Pań-
stwa sympatię.

Anna Moksa   

W związku z postępującym procesem inwes
tycyjnym osiedla Avia i bloków prz ul. Orliń-

skiego, firma Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. 
chcąc postawić kolejne cztery 8kondygnacyjne 
bloki, zwróciła się do Wydziału Kształtowania 
Środowiska o zgodę na wycinkę 51 drzew i 27 m2 
krzewów. W  dniu 11.02.2016 r. ww. Wydział 
nie zezwolił inwestorowi na wycięcie drzew ko-
lidujących z  rozbudową osiedla, uznając prymat 
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„Gazetka Czyżyńska” to projekt lokalny  
z Dzielnicy XIV Czyżyny wybrany głosami 
mieszkańców. Zajął trzecie miejsce 
w zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 
miasta Krakowa wśród projektów 
dzielnicowych i wszedł do realizacji.

Skąd pomysł?
Jako aktywna mieszkanka i miłośniczka Czy-

żyn zamarzyłam sobie  stworzenie przestrzeni 
do wymiany informacji między mieszkańcami 
o tym, co dzieje się w Dzielnicy: o codziennych 
i odświętnych wydarzeniach w życiu mieszkań-
ców, o osobach z pasją, talentami, o miejscach 
w dzielnicy z potencjałem, historią itp. Pomyśla-
łam o gazetce jako medium wymiany informacji. 
Dodatkowo forma papierowa odpowiadałaby 
potrzebom wszystkich grup np. osób, które nie 
korzystają z  Internetu. Dla mieszkańców miała 
stanowić obiektywne, niezależne politycznie źró-
dło informacji.

Najważniejsze dla mnie było, że będzie re-
dagowana przez mieszkańców dla mieszkań-
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ców, otwarta dla aktywistów i  pracowników 
dzielnicowych instytucji. Takie prasowe forum 
dla osób aktywnych, zaangażowanych w  roz-
wój, sprawne funkcjonowanie dzielnicy oraz 
dobrą komunikację między mieszkańcami. Dla 
osób, które zdecydują się wejść do kolegium re-
dakcyjnego, jak również dla tych, którzy nadeślą 
swoje artykuły ma być okazją do wypowiedzi, 
podzielenia się swoimi uwagami, talentami, 
ciekawostkami o  naszej jakże bogatej w  hi-
storie, miejsca, potencjały osobowe Dzielnicy. 
Pisząc projekt, myślałam również o stworzeniu 
dla mieszkanek i mieszkańców okazji do spraw-
dzenia się w roli redaktora, być może odkrycia 
talentu pisarskiego.

Wierzyłam i  nadal wierzę, że wybrane 
wspólnie przez kolegium redakcyjne zebrane 
materiały zainspirują innych do angażowania się 
i  współpracy na rzecz wszystkich mieszkańców 
oraz spojrzenia w innym świetle na miejsce na-
szego zamieszkania, naszych sąsiadów. Co być 
może przełoży się na bogactwo materiałów do 
następnego wydania.  

„Gazetka Czyżyńska” – realizowany 
  projekt Budżtu Obywatelskiego

Dorota Głowacka-Prus

interesu społecznego lokalnych mieszkańców nad 
interesem indywidualnym dewelopera. W związ-
ku z tym firma skierowała sprawę do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego, które miało spór 
rozsądzić. SKO utrzymało w mocy decyzję Urzędu 
Miasta, wobec czego deweloper odwołał się do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 3 listo
pada WSA w  Krakowie uchylił decyzję Urzędu 
Miasta Krakowa ws. odmowy wydania zezwolenia 
na wycięcie drzew. Urząd Miasta Krakowa ma po-
nownie rozpatrzyć wniosek dewelopera. Wniosek 
wciąż czeka na rozpatrzenie w drugiej instancji.

Mieszkańcy „Starych Czyżyn”, lokalni akty-
wiści, ekolodzy podbudowani precedensową 
w  skali kraju decyzją krakowskiego magistratu 
postanowili iść za ciosem, zapoczątkowując w lu-
tym 2016 roku na Facebooku akcję pod hasłem 
Budimex – zostaw drzewa na os. Avia w spoko-
ju!, która okazała się na tyle nośna, że zaintereso-
wały się nią media oraz włączyła się w nią władza  

Anna Rajca
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Wiele się słyszy i czyta na temat sprzeciwu  
WOBEC bardzo gęstej zabudowy Dzielnicy 
Czyżyny. Mieszkańcy tej dzielnicy chcą mieć 
miejsca, gdzie mogą spokojnie spędzić czas 
wśród zieleni. Stąd dwa projekty w ramach 
Budżetu Obywatelskiego – Modernizacja 
placu zabaw w Parku im. gen. Sanisława 
Skalskiego oraz nowy park Czyżyński po 
zachodniej stronie ulicy B. Orlińskiego.

Prace związane z  rewitalizacją Parku Skal-
skiego rozpoczęto w 2016 r. od rekultywa-
cji terenu. Przy polance pojawił się hamak, 

założona została także łąka kwietna z  hotelem 
dla owadów oraz domkiem dla trzmieli. W  ca-
łym parku wymienione zostały ławki, uzupełnio-
no nasadzenia drzew, żywopłotu i bylin wzdłuż 
deptaka biegnącego od parku w stronę kościoła. 
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) planuje z zaoszczę-
dzonych jeszcze w 2018 roku pieniędzy wykonać 
remont alejek.

Wiosną bieżącego roku został otworzony 
zmodernizowany właśnie w ramach zadań z Bu-

Zielone płuca Czyżyn
dżetu Obywatelskiego plac zabaw, znajdujący się 
w centralnej części Parku Skalskiego. Dzieci sko-
rzystać mogą z piaskownicy, drewnianej dwuoso-
bowej huśtawki oraz elementów do wspinaczki 
ze zjeżdżalnią. 

Wiosną 2016 roku w ramach III edycji Budże-
tu Obywatelskiego zgłoszony został projekt pod 
nazwą „Zamieszkaj obok parku”. Wnioskodawca 
projektu podkreślał, iż najważniejszym zadaniem 
utworzenia na wskazanym terenie –  pomiędzy 
nowo powstającym osiedlem Avia a ulicą Stella-
Sawickiego – parku (bądź innej formy zagospo-
darowania terenu o przeznaczeniu publicznym), 
jest przede wszystkim powstrzymanie postępują-
cej, gęstej zabudowy mieszkalnej. Projekt został 
pozytywnie zaopiniowany przez ZZM i ostatecz-
nie zajął drugie miejsce w zadaniach ogólnomiej-
skich. Na realizację nowego parku przeznaczono 
2,5 mln zł. Przygotowania rozpoczęły się w mar-
cu 2017 r. od wyłonienia w  drodze przetargu 
Wykonawcy. W kolejnych miesiącach, w ramach 
dwóch spotkań,  zostały przeprowadzone konsul-
tacje społeczne, które cieszyły się zainteresowa-
niem mieszkańców i przebiegły pomyślnie. Poja-
wiły się jednak kwestie własnościowe i roszczenia 

spadkobierców poprzednich właścicieli działek, 
którzy po wydaniu pozytywnej dla projektu de-
cyzji Wydziału Architektury złożyli zażalenie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Or-
gan ten wydał formie Postanowienie decyzję 
o  niedopuszczalności odwołań ze względu na 
fakt, iż w momencie wydania Decyzji o Ustalenie 
Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Odwołu-
jący nie byli ujawnieni w  księgach wieczystych. 
W dniu 09.02.2018 r. do ZZM w Krakowie została 
przekazana dokumentacja projektowa oraz kopia 
złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwole-
nia na budowę. Ostatecznie w dniu 13.04.2018 r. 
uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę, która 
dała możliwość otwarcia przetargu na wykonanie 
robót budowlanych.

Na początku maja br. ogromnym echem 
w  sieci rozeszła się informacja, że decyzja znów 
została wstrzymana ze względu na złożone od niej 
odwołanie. Informację potwierdził ZZM w Krako-
wie. Sprawa trafiła do Wojewody Małopolskiego. 
Niewątpliwie kwestie własnościowe oraz plan 
powstania parku wzbudzają wiele kontrowersji, 
a mieszkańcy Czyżyn będą z uwagą śledzili dalszy 
rozwój wydarzeń. 

 

lokalna. Zieleniec, na którym rosną zagrożone 
drzewa, to teren oddzielający istniejące od wie-
lu lat osiedle Dywizjonu 303 od nowo wybudo-
wanych bloków przy ul. Orlińskiego na działce 
nr 299/2 obr. 7 Nowa Huta, to też ostatnia en-
klawa zieleni, jaka pozostała w wyniku inwesty-
cji Budimexu. Duże zróżnicowanie gatunkowe 
świadczy o tym, że drzewa były sadzone w spo-
sób przypadkowy przez okolicznych mieszkańców 
i  stanowią cenne zadrzewienie od strony połu-
dniowej osiedla Dywizjonu 303. Ponadto Wydział 
Kształtowania Środowiska w  decyzji odmownej 
zarzucił Firmie Budimex brak poszanowania ist-
niejącej zieleni w procesie planowania inwestycji.

Spór dewelopera z  mieszkańcami o  drzewa 
i zieleń trwa już dwa lata. W tym czasie odbyło się 

kilka spotkań, w których uczestniczyli przedstawi-
ciele firmy Budimex, władze Miasta, przedstawi-
ciele Dzielnicy XIV, a także mieszkańcy istniejących 
osiedli: Dywizjonu 303, II Pułku Lotniczego, Avia. 
Padło kilka propozycji, począwszy od zmniejsze-
nia ilości mających powstać w przyszłości bloków 
i  urządzenia skrawka pozostałego obszaru jako 
ogólnodostępnego terenu zielonego, odsunięcia 
bloków od szpaleru drzew, zmniejszenia ilości 
kondygnacji z  ośmiu na cztery, po możliwość 
nabycia w całości przez Miasto działki nr 299/2, 
obręb 7 – Nowa Huta.

W  kwietniu br. na prośbę Stowarzyszenia 
Wspólne Czyżyny (w procesie rejestracji) odbyło 
się spotkanie z Zastępcą Prezydenta ds. Rozwo-
ju Miasta Krakowa Elżbietą Koterbą, w  czasie 
którego Pani Prezydent poinformowała o nego-
cjacjach, jakie Urząd Miasta Krakowa prowadził 

z firmą Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. W wy-
niku negocjacji deweloper jest skłonny sprzedać 
zachodnią część działki, na której rośnie więk-
szość z 51 drzew, ma ona zostać urządzona jako 
teren zielony, natomiast na wschodniej części  
deweloper chce postawić dwa bloki. Bloki mia-
łyby być odsunięte od drzew, jednakże firma Bu-
dimex warunkuje zbycie części zachodniej działki 
od uzyskania zamiennego pozwolenia na budo-
wę dwóch 8kondygnacyjnych budynków.

Niestety ugoda zaproponowana przez dewe-
lopera nadal jest sprzeczna z postulatami miesz-
kańców, które zostały niezmienne, mianowicie 
mieszkańcy chcą uszanowania decyzji magistratu 
oraz zmianę przeznaczenia działki, na której ro-
sną drzewa objęte decyzją Wydziału Kształtowa-
nia Środowiska.

Anna Rajca

cd. ze str. 1 – „W obronie drzew...”
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Dnia 22 marca 2018 roku miało miejsce 
uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę krytej pływalni 
przy Szkole Podstawowej nr 155  
im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie. 
Na to ważne wydarzenie przybył sam 
prezydent miasta Krakowa – pan Jacek 
Majchrowski, a wraz z nim wiele ważnych 
dla Dzielnicy XIV osób, między innymi: 
Wojciech Krzysztonek, Adam Grelecki, 
Kazimierz Chrzanowski, Anna Moksa 
i Krzysztof Kowal.

W  ramach uroczystości wszyscy zebrali się 
przed szkołą, a  przybyli goście kolejno 

wygłaszali przemowy, dziękując firmom i  or-
ganizacjom za wsparcie i udział w  realizacji tej 
inwestycji. Następnie prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski, dyrektor szkoły Anna Kurek, prze-
wodnicząca Rady i  Zarządu Dzielnicy XIV Anna 
Moksa, prezes zarządu MurKrak Kamil Murdza 
oraz dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej 
Krzysztof Kowal podpisali akt erekcyjny. Prorek-
tor Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Ro-
bert Stawarz, prezes zarządu spółki „Dynamit” 

Ważne wydarzenie w Czyżynach

Zapraszamy do dzielnicowego wyzwania. To 
zabawa w  przyłapywanie na czymś dobrym. 
Dość przewrotne sformułowanie, ponieważ z re-
guły przyłapuje się na czymś złym. Tak właśnie 
czasami wyglądają nasze relacje z dziećmi. Re-
akcja pojawia się wtedy, kiedy dziecko robi coś 
niezgodnego z naszą wizją. Brakuje przestrzeni 
na dostrzeżenie całego wachlarza działań, które 
warto wzmocnić! A gdyby tak całą uwagę do-
rosłych przekierować na wychwytywanie wszyst-
kiego, co dzieci robią dobrze? I przez jakiś czas 
maksymalnie zrezygnować z upominania, kara-
nia, straszenia oraz uwag? Co może się stać? 

Istnieje szansa, że w taki sposób pozytywnie 
wzmocnimy nasze dzieci. Możliwe, że zbuduje-
my w  nich wewnętrzną motywację. W  sprytny 
sposób wskażemy kierunek zachowania, na któ-
rym nam zależy.

Oto  pięć potencjalnych pomysłów na przy-
łapanie dziecka na czymś dobrym. O! Widzę, 
że kiedy huśtasz się na huśtawce trzymasz się 
uchwytu. Świetnie! Fajnie, że od razu zebrałeś 
te klocki do pudełka. Ale super! Poprosiłam Cię 
o założenie butów i od razu je założyłaś. To na-
prawdę miłe. Dziękuję. Lubię, kiedy mi poma-
gasz nieść zakupy. Wow! Widzę, że wszedłeś do 
łazienki, zdążyłeś i  potem umyłeś ręce! Chodź, 
jeszcze powiesimy ręcznik i spuścimy wodę. 

Aby takie sytuacje wychwycić, czasami trze-
ba być prawdziwym Sherlockiem Holmesem. 
Podkoloryzowanie i fantazjowanie też może być 
przydatne. Warto! Budujemy w taki sposób wia-
rę dziecka we własne siły. Do dzieła! Przyłapuj-
my! 

Jan Ćwiro, prezydent miasta Krakowa Jacek 
Majchrowski, dyrektor szkoły Anna Kurek oraz 
wiele innych osób wzięło udział we wmurowa-
niu kamienia węgielnego wraz z  tubą i  aktem 
erekcyjnym. Uroczystości towarzyszyły wywiady 
z dziennikarzami, w tym między innymi z Radia 
Melo i Radia Eska.

Cieszymy się, iż w skromnych murach szko-
ły mogliśmy gościć tak ważne dla Dzielnicy XIV 
osobistości i  wierzymy, że budowany basen  
zachęci uczniów do aktywnego spędzania wol
nego czasu! 

Przyłapujemy 
dzieci na czymś 
dobrym! 

Anna Kasprzyk

Wakacyjno-letnie wyzwanie  
dla czyżyńskich rodziców!

Czyżyńska Akcja:   ZABAWek MiGrACjA

Mniej zabawek     więcej zabaw

(kl. 6B, Szkoła Podstawowa nr 155  
im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie)

Emilia Grzyb i Magdalena Piwowarczyk

Wszyscy rodzice znamy ten moment, kiedy za-
bawki wysypują się z pojemników, dziecko nie jest 
w stanie zapanować nad posiadanymi rzeczami, 
nowe akcesoria napływają, a reklama zapewniają 
o  walorach edukacyjnych oferowanych produk-
tów. W tym samym czasie córka lub syn oświad-
cza, że się nudzi i chce czegoś nowego. Ta dynami-
ka nieustającej pogoni za materią towarzyszy nam 
do dorosłości. Czasami napotykamy modny trend 

minimalizmu i  przyglądamy się zawartości szafy, 
garażu lub piwnicy. Nowe podejście do zabawek 
to proces. Wymaga czasu i pomysłu. Podrzucamy 
Wam ten temat do dyskusji na place zabaw. 

Trzy powody, dla których warto zmniejszyć ilość 
zabawek: 

• Nuda i  pusta przestrzeń wyzwalają kreatyw-
ność. 

• Mniej oznacza łatwiej. Łatwiej posprzątać, 
zapanować nad ilością i miejscem. 

• Zyskujemy czas, ponieważ mniej układamy. 

Nasze czyżyńskie pomysły: 
• Giełda/wymiana zabawek. Przewidywany ter 

min: październik 2018. 
• Wędrujące pudła. Pudła z różnymi zabawka-

mi, które wędrują pomiędzy dziećmi. Wkła-
damy zabawki, którymi chcemy się podzielić 
i wymieniamy się np. na placu zabaw.

• Zamiast dokupowania akcesoriów do zaba-
wek, staramy się je stworzyć. Makiety do au-
tek, domki dla figurek, ubranka dla lalek szyte 
ze skarpetek.

Pomyślcie o własnych propozycjach zastąpie-
nia zabawek. 

Anna Kasprzyk
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Dnia 3 lutego 2018 roku w Szkole Podstawo-
wej nr 155 im. św. Jadwigi Królowej w Kra-

kowie odbył się Zimowy Piknik Rodzinny pod ha-
słem „Całe Czyżyny Czytają Dzieciom”. Imprezę 
otworzyła około godziny 10 dyrektor szkoły pani 
Anna Kurek. Pani Weronika Szelęgiewicz czyta-
ła opowieść „Koniberki” i  wspólnie z  chętnymi 
dziećmi wyczarowywała opisywane postacie 
z kolorowego papieru. Do podróży z lekturą „Pie-
niny dla rodziny” oraz gier i  zabaw językowych 
zaprosiła autorka wielu książek p. Ewa Stadmul-
ler. Przed godziną 12.00 wysłuchaliśmy „Legendy 
o Smoku Wawelskim” p. Katarzyny Małkowskiej. 
Pani Maria Skowron, była nauczycielka naszej 
szkoły, zaprezentowała swoje utwory. Pan Bo-
gusław Michalec przeczytał wiersze ze zbioru 
„Łakomstwo nosorożca”. Na koniec pani Renata 
Rusnak przedstawiła uczniom klas 6–7 książkę 

Całe Czyżyny  
czytają dzieciom
pt. „Sto siedemdziesiąta pierwsza podróż Bazy-
lii von Wilchek”, zapoznała z  kulisami pracy pi-
sarza i opowiedziała o swoich doświadczeniach. 
Między spotkaniami z autorami na gości czekało 
wiele atrakcji takich jak: fotobudka z kostiumami, 
filmy historyczne o  Gutenbergu i  wynalezieniu 

pisma, malowanie twarzy, zabawy z podłogą in-
teraktywną, czy warsztaty plastyczne prowadzo-
ne przez p. Elżbietę Borysławską i Beatę Windak. 
Podczas pikniku w ramach targu książek, można 
było nabyć lektury wydawnictw: między innymi 
„Literówka”, „Astra” czy „Naturalnie”. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się społeczna akcja 
„Uwolnij książkę”, dzięki której przeczytana już 
książka zyskiwała „drugie życie”, a czytelnik miał 
okazję wymienić ją na inną (tzw. bookcrossing). 
W oczekiwaniu na dzieci rodzice mogli odpocząć 
w kawiarence. 

Moim zdaniem Zimowy Piknik Rodzinny to 
warte powtórzenia wydarzenie, dzięki któremu 
chociaż na chwilę oderwaliśmy wzrok od monito-
rów i poznaliśmy wiele ciekawych książek, gatun-
ków literackich oraz osób. 

    

Emilia Grzyb

Anna Moksa

(kl. 6B, Szkoła Podstawowa nr 155  
im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie)

Problemy związane z wprowadzaniem 
reformy edukacji uderzyły w czyżyńskie 
szkoły. Szczególnie wyraźnie widać to 
było w placówkach na os. Dywizjonu 303 
– ZSO nr 14 i SP 52. Planowane działania 
Wydziału Edukacji UMK, mające na celu 
połączenie w zespół szkół placówek 
funkcjonujących w tym samym budynku, 
wzbudziły duży niepokój rodziców, 
podsycany rozpowszechnianiem wielu 
nieprawdziwych informacji na ten temat. 
Niestety zabrakło spokojnej i rzetelnej 
informacji, która pomogłaby wyjaśnić 
wiele nieporozumień.

W ystępując z  taką inicjatywą, Wydział 
Edukacji miał na celu ułatwienie do-
stępu do całego budynku oraz całej 

infrastruktury sportowej na równych prawach 
wszystkim uczniom bez względu na to, do któ-
rej szkoły uczęszczają. Propozycja włączenia do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 Szkoły 
Podstawowej nr 52 miała przywrócić stan sprzed 
kilku lat, gdy XXX LO i SP 52 tworzyły wspólnie 
ten zespół. Wbrew rozpowszechnianym opiniom 
nie było planów likwidacji SP 52, bo przy włącze-

Porozumienie pomiędzy  
Szkołą Podstawową nr 52  
a Zespołem Szkół  
Ogólnokształcących nr 14  
zostało zawarte

niu w ZSO nr 14 zachowałaby swoją odrębność – 
swój numer, patronkę, nazwę, swoich nauczycie-
li, których stanowiska pracy nie były zagrożone. 
Co by się w takim razie zmieniło? SP 52 zyskałaby 
takie same prawa do budynku co XXX LO – otrzy-
małaby więc więcej sal lekcyjnych, dostęp do sali 
gimnastycznej i obu boisk, które należą do ZSO 
nr 14. Zmieniłby się również dyrektor, ponieważ 
zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę 
edukacji dotychczasowy dyrektor SP 52 stałby się 
wicedyrektorem w  ZSO nr 14. Przeciwko temu 
protestowali rodzice. 

Problem był trudny do rozwiązania w  inny 
sposób, ponieważ SP 52 w  związku z  reformą 
się rozrasta i zaczęło jej brakować sal. Z drugiej 
strony zgodnie z  obowiązującym prawem ZSO 
nr 14 nie może bezpłatnie udostępniać swoich 
pomieszczeń obcym placówkom (a taką jest każ-
da inna szkoła, która nie jest częścią ZSO nr 14). 
Żeby zażegnać rodzący się konflikt, postano-
wiono znaleźć inne rozwiązanie, które zadowoli 
wszystkie strony, a przede wszystkim wyjdzie na-
przeciw potrzebom dzieci. 

Z  inicjatywy radnego Wojciecha Krzysztonka 
w dniu 2 lutego 2018 r. doszło do polubownego 
spotkania. Wzięli w nim udział:

p. Katarzyna Król – Zastępca Prezydenta Mia-
sta Krakowa do spraw edukacji i sportu,

p. Anna KorfelJasińska – Dyrektor Wydziału 
Edukacji UMK,

p. Dariusz Domajewski – Zastępca Dyrektora 
Wydziału Edukacji UMK,

p. Beata TrackaSamborska – Dyrektor Miej-
skiego Centrum Obsługi Oświaty,

p. Wojciech Krzysztonek – Radny Miasta Kra-
kowa,

p. Kazimierz Chrzanowski – Radny Miasta Kra-
kowa,

p. Anna Moksa – Przewodnicząca Rady Dziel-
nicy XIV Czyżyny

oraz :

p. Wiesława MaczekHurlak – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 52,

p. Ewa Dziekan Feliksiak – Dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 14.

Po spotkaniu zostało podpisane porozumie-
nie, na mocy którego Dyrekcja ZSO nr 14 udo-
stępni od nowego roku szkolnego 2018/2019 do 
użytkowania sześć sal lekcyjnych na rzecz Szkoły 
Podstawowej nr 52, na co Wydział Edukacji wyra-
ził zgodę. Dodatkowe pracownie zapewnią dzie-
ciom uczęszczającym do SP 52 jednozmianowość 
i poprawią komfort nauczania.

Po raz kolejny okazało się, że lepiej szukać 
porozumienia, niż podsycać niepotrzebne kon-
flikty. Przy dobrej woli zawsze można wypraco-
wać rozwiązanie korzystne dla wszystkich. Naj-
ważniejsze, żeby kierować się dobrem dzieci. Nie 
dzielić środowiska, ale łączyć. 
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Uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 52 w bieżącym roku 
szkolnym brali udział w projekcie Akademia Młodego Krakowianina.

Celem projektu jest kształtowanie w najmłodszych mieszkańcach 
Krakowa postaw prospołecznych i proekologicznych oraz umożliwienie im 
realizacji zainteresowań kulturalnych i  sportowych. Dzieci poznają działal-
ność instytucji i  spółek nadzorowanych przez samorząd krakowski, zdoby-
wają wiedzę na temat miejskiej infrastruktury, gospodarki odpadami czy 
wodociągów. Mają również możliwość zwiedzenia wielu ciekawych miejsc.  

Pierwszym miejscem, do którego udali się uczniowie był Zakład Uzdat-
niania Wody – „Bielany”. Tam dzieci stały się słuchaczami Akademii Kropelki. 
Najmłodszym w przystępny sposób zostały przybliżone zagadnienia związa-
ne z ochroną najbliższego środowiska, a w szczególności zasobów wodnych. 

Uczniowie żywo wspominali udział w lekcji mobilności, organizowanej 
przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Z entuzjazmem opo-
wiadali o  tym, że nauczyli się, jak bezpiecznie podróżować Komunikacją 
Miejską w  Krakowie oraz ile kamer obserwuje codzienne funkcjonowanie 
miasta. Jednak największą atrakcją był przejazd specjalnym autobusem MPK 
i kontrola biletów, przeprowadzona przez umundurowanych kontrolerów. 

Joanna Kwaśny, wychowawca klasy 2B, zauważa, iż wszystkie zajęcia, 
również te niewymienione powyżej (np. „Przygody z ciepłem” organizowane 
przez MPEC, „Krakowskie dzieci wiedzą jak wyrzucać śmieci” odbywające się 
w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania czy „Mały krakowianin 
na straży” związane z wizytą w Komendzie Straży Miejskiej Miasta Krakowa), 
mają charakter interaktywnej, edukacyjnej zabawy, która sprawia uczniom 
wiele radości, a jednocześnie uczy ich właściwych postaw i zachowań. Do-
daje również, iż dzięki uczestnictwu w  Akademii Młodego Krakowianina, 
w umysłach jej podopiecznych zaczęła rozwijać się świadomość ekologiczna 
oraz wzrosło w nich poczucie lokalnego patriotyzmu.   

Szkoła Podstawowa nr 52 jako pierwsza w dzielnicy rozpoczęła innowa-
cyjną naukę języka angielskiego, poprzez udział w projekcie „Angielski 
5 razy w tygodniu”, polegającym na zapewnieniu dodatkowych, bez-

płatnych zajęć z języka angielskiego. Anna Skwirzyńska i Małgorzata Reguc-
ka, anglistki pracujące w  Szkole Podstawowej nr 52, zwracają uwagę na 

Łukasz Jarmołowicz

Łukasz Jarmołowicz

(Nauczyciel pracujący w SP nr 52)

fakt, że dzięki dodatkowym godzinom przedmiotowym mogą uatrakcyjnić 
prowadzone przez siebie zajęcia oraz wzbogacać je o treści kulturowe w tym 
o filmy w wersji anglojęzycznej, na co nie miałyby czasu w normalnym wy-
miarze godzin lekcyjnych i mogą poświęcić więcej czasu na żywy kontakt 
z językiem np. organizując spotkania uczniów z zagranicznymi studentami, 
działającymi w organizacji Social Erasmus Network Polska.    

Udział w projekcie umożliwia nauczycielkom prowadzenie zajęć eTwin-
ning, polegających na międzynarodowej współpracy szkół przy wykorzysta-
niu technologii informacyjnokomunikacyj nej. Uczniowie nawiązują kontak-
ty ze swoimi rówieśnikami z  różnych krajów, komunikując się za pomocą 
portali społecznościowych, poczt elektronicznych i wideokonferencji. 

Projekt owocuje wieloma sukcesami. Uczniowie ukończyli już dwa pro-
jekty międzynarodowe, kolejne dwa są w trakcje realizacji. Szkoła została na-
grodzona m.in. Krajową Odznakę Jakości, Europejską Odznakę Jakości oraz 
odznaką Szkoła eTwinning (eTwinning School Label).   

Angielski 
5 razy w tygodniu

Akademia Młodego  
krakowianina

Zajęcia w ramach Akademii Młodego Krakowianina (fot. J. Kwaśny)






Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (fot. M. Regucka) 
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Od pewnego czasu jesteśmy świadkami 
intensyfikacji w  zakresie nowych inwe-
stycji w naszym mieście. Zarówno dewe-

loperki mieszkaniowej jak i usługowej. To dobrze 
i  niedobrze. Miasto konkurując z  innymi aglo-
meracjami, musi się rozbudowywać. Kraków 
jest swoistym magnesem dla ludzi poszukują-
cych pracy czy wykształcenia. Tak było i będzie. 
W związku z powyższym istnieje duży popyt na 
nową zabudowę mieszkaniową i usługową, a że 
wolny rynek nie znosi pustki, to rosną nowe in-
westycje jak grzyby po deszczu. Pół biedy jeśli 
na danym obszarze jest plan zagospodarowania 
przestrzennego. Gorzej jeśli go nie ma. Tak wła-
śnie niestety jest w Czyżynach. Za inwestycjami 
nie nadąża planowanie przestrzenne, budowa 
nowych dróg i  parkingów, szkół, przedszkoli, 
polityka ochrony zieleni. W Czyżynach czekamy 
na uchwalenie Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego w  obszarze osiedli Dywizjonu 303 
i 2 Pułku Lotniczego. W związku z dużym praw-
dopodobieństwem, że ustalenia nowego planu 
nie zdążą z  zabezpieczeniem odpowiednich 
rezerw terenowych pod konieczną infrastruktu-
rę, Rada Dzielnicy XIV podjęła wraz Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej oraz ZIKiTem działania 
mające na celu poprawę sytuacji komunikacyjnej 
w obszarze ograniczonym alejami Andersa i Jana 
Pawła II oraz   ulicami StellaSawickiego i Marii 

Dąbrowskiej. Główną osią komunikacyjną oma-
wianego obszaru, na kierunku północpołudnie, 
jest ulica Marii Dąbrowskiej o przekroju 2x2. Jest 
ulicą kategorii powiatowej, klasy zbiorczej. Na 
kierunku wschódzachód jest to ulica Medwec-
kiego mająca również dwie jezdnie po dwa pasy 
ruchu. Posiada kategorię drogi powiatowej klasy 
zbiorczej. Obszar osiedla Avia, Orlińskiego, Ko-
ściuszkowskie, 2 Pułku Lotniczego i  Dywizjonu 
303 posiada, na niemal  całym obwodzie, dro-
gę zbierającą i  rozprowadzającą ruch źródłowy 
i  docelowy. Tworzą ją ulice Włodarczyka, Uni-
wersału Połanieckiego, Kłosowskiego, Hynka 
i  Orlińskiego. Ulice te łączą się z  zewnętrznym 
układem drogowym w ośmiu miejscach.

Na analizowanym obszarze mieszka obecnie 
około 13 500 osób. Po zrealizowaniu wszystkich 
planowanych inwestycji mieszkaniowych ich 
liczba wzrośnie do około 24 575 mieszkańców

Co już udało się zrobić... 

Ulica Orlińskiego została rozbudowana o po-
nad 140 miejsc parkingowych. Został zmoder-
nizowany wyjazd z  ulicy Kłosowskiego – dobu-
dowano jeden dodatkowy pas tak, by lewoskręt 
i  prawoskręt w  ulicę Medweckiego były nieza-
leżne. Zmieniono organizację ruchu na rondzie 
Lewandowskiej – rondo turbinowe.   Udało się 

rozpocząć remont ulicy Hynka, podczas którego 
dobudowano miejsca parkingowe w miejscach, 
gdzie było to tylko możliwe.. Niestety nie uda-
ło się uzyskać porozumienia w  kwestii bezpo-
średniego włączenia ulicy Orlińskiego w  ulicę 
Medweckiego. Za pomocą takiego rozwiązania 
udałoby się odseparować ruch generowany 
przez osiedle Avia i  ulicę Orlińskiego od ruchu 
z osiedla 2 Pułku Lotniczego (część zachodnia), 
Szkoły Podstawowej 155, żłobka, przychod-
ni, sklepów.  Udało się też wynegocjować kilka 
nowych miejsc na stacje rowerów Wavelo. Przy 
placówkach edukacyjnych zostały postawione 
stojaki rowerowe dla uczniów dojeżdzających do 
szkoły na rowerze. 

... a co pozostało do zrobienia?
W planie na 2018 r. jest udrożnienie wyjazdu 

z ulicy Orlińskiego poprzez wybudowanie skrzy-
żowania z  lewoskrętem w  ulicę Stella Sawickie-
go. Konieczne jest wybudowanie włączenia ulicy 
Hynka bezpośrednio w  ulicę Marii Dąbrowskiej. 
Takie rozwiązanie pozwoli odseparować ruch 
z/w osiedla Dywizjonu 303 od ruchu generowa-
nego przez wschodnią część osiedla 2 Pułku Lot-
niczego. Planowane jest też usprawnienie komu-
nikacji w obrębie ulicy Stella Sawickiego poprzez 
zmianę organizacji zawrotek. 

14 maja 2018 r. zbiorowość szkoły uczciła pamięć 
Niezłomnego Księcia, uczestnicząc we mszy  św. 
w  parafii pod wezwaniem św. Judy Tadeusza 
w  Czyżynach. Podczas eucharystii proboszcz 
ks. dr Czesław Sandecki poświęcił chleby, który-
mi wszyscy podzielili się w zespołach klasowych. 
Taka tradycja kultywowana jest od lat. Stanowi 
symbol wrażliwości i  chęci niesienia pomocy 
potrzebującym – dzielenia się z drugim człowie-
kiem dobrami i  cennymi wartościami. Ks. kard. 
A.S. Sapieha był niezwykle uczuciową i  miło-
sierną osobistością. Społeczność Szkoły Podsta-
wowej nr 156 idzie śladami swojego patrona, 
a co roku, w obrębie daty jego urodzin, świętuje 
i  przypomina wszystkim o  niezwykłej postawie 
kardynała.

16 maja 2018 r. Pani Dyrektor Małgorzata 
Markiewicz i  reprezentanci szkoły – uczniowie 
klas 7A  i  7P z  wychowawcami – uczestniczy-
li w  uroczystej mszy św. w  Katedrze na Wawe-
lu. Obecni byli również przedstawiciele innych 
placówek noszących imię ks. kard. A.S. Sapiehy. 
Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór ze Szkoły 
Podstawowej nr 156 pod kierunkiem p. P. Heroda 
i  p. M. Baś. Zgromadzeni w  modlitewnej zadu-
mie upamiętnili swojego patrona, a także uhono-
rowali, składając kwiaty na krypcie, gdzie został 
pochowany.  

Czy grozi nam paraliż komunikacyjny  
w Czyżynach?Marek Ziemiański

Dzień patrona  
w Szkole Podstawowej nr 156  
im. ks. kard. A.S. Sapiehy

Agnieszka Fercikowska
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XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 
jest dziś znane jako jedyne  publiczne 
liceum z klasami taneczno-teatralnymi 
w Polsce, lecz trzeba pamiętać o tym, 
że jest to szkoła nie tylko dla przyszłych 
tancerzy i osób które chcą rozwijać swoje 
pasje i zainteresowania, jakimi są teatr 
i taniec. We wrześniu 2002 roku powstała 
tu pierwsza klasa integracyjna. 

Warto podkreślić, że jest to jedno z nielicz-
nych LO w  Krakowie bez barier architektonicz-
nych, co umożliwia uczęszczanie do szkoły także 
uczniom niepełnosprawnym ruchowo. Ucznio-
wie ci mogą korzystać z nowoczesnej windy, co 
ułatwia samodzielne poruszanie się po piętrach 
szkoły. Drzwi wejściowe do szkoły otwierają się 
automatycznie, jest też podjazd, szerokie kory-
tarze oraz toalety przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych ruchowto. W  liceum znajduje 
się także salka rehabilitacyjna, w której odbywają 
się zajęcia z profesjonalnym rehabilitantem w ra-
mach lekcji wychowania fizycznego. Plan lekcji 
klas integracyjnych jest tak dostosowany, aby za-
jęcia odbywały się w salach, do których bez pro-
blemu uczniowie korzystający z windy mogą się 
samodzielnie dostać. Niestety nie ma możliwości, 
aby uczniowie ci dostali się na stołówkę szkolną, 
co w dużym stopniu utrudnia korzystanie z niej. 

Od kilku lat jest możliwość tworzenia w szko-
le klas integracyjnotanecznych, co pozwala na 
większą integrację uczniów biorących udział 
w  innowacji i  tych, którzy realizują program 
LO, nie biorąc udziału w  zajęciach teatralnych 
i  tanecznych. Uczęszczanie do tego typu klasy 
zwiększa możliwość uczestniczenia w zwiększo-
nej ilości wyjść na spektakle w teatrach, które są 
w programie tej klasy w związku z jej specyfiką.  
W ciągu roku szkolnego istnieje też możliwość 
zobaczenia kolegów i koleżanek z klasy na sce-

integracja w XXX LO w krakowie
nie np. podczas pokazów końcowo rocznych, 
dyplomowych oraz lekcji pokazowych i  uroczy-
stości szkolnych, a  także na dniach otwartych. 
Tematyka innowacji pojawia się w codziennych 
rozmowach wielu uczniów, co jest powodem za-
interesowania  tańcem i teatrem, a to z kolei za-
chęca uczniów niepełnosprawnych do podejmo-
wania aktywności fizycznej. W ubiegłych latach 
w szkole miała swoją siedzibę Fundacja Aktyw-
nej Rehabilitacji (FAR), która prowadziła zajęcia 
weekendowe dla osób niepełnosprawnych (nie-
koniecznie uczniów trzydziestki). W razie potrze-
by uczniowie niepełnosprawni ruchowo mogli 
liczyć na pomoc wolontariuszy z  fundacji np. 
w  sytuacji awarii wózka. Niestety od początku 
bieżącego roku FAR zmienił swoją siedzibę. 

Atmosfera panująca w szkole jest przyjazna 
uczniom i świetnie czują się tu również ucznio-
wie niepełnosprawni ze względu na wyrozumia-
łość, empatię i chęć niesienia pomocy ze strony 
nauczycieli oraz pedagogów. Wzmożona opieka 
psychologicznopedagogiczna wiąże się z  po-
czuciem komfortu i bezpieczeństwa uczniów, nie 
tylko niepełnosprawnych. „Zawsze można było 
liczyć na wsparcie z ich strony w każdej sytuacji, 
czy to w nauce, czy udzieleniu dobrej rady przy 
dokonywaniu jakiś wyborów w  życiu” twier-
dzi jedna z  tegorocznych absolwentek XXX  LO 
w  Krakowie – Hawa Umarowa. Zajęcia rewali-
dacyjne przynoszą  duże efekty w edukacji, wy-
równując szanse edukacyjne uczniów z różnymi 
dysfunkcjami oraz zachęcając do dalszych starań 
w nauce. Do tego świetnego klimatu szkoły przy-
czyniają się również inni uczniowie chętnie in-
tegrujący się z niepełnosprawnymi. Przebywając 
w takim otoczeniu, osobom z różnymi rodzaja-
mi niepełnosprawności łatwo nawiązać kontakt 
z rówieśnikami.

Jak widać XXX Liceum Ogólnokształcące 
w Krakowie to szkoła przyjazna uczniom niepeł-
nosprawnym. Młodzież może tu spędzić miło 
czas wśród rówieśników. Brak barier architekto-
nicznych pozwala na bycie samodzielnym i nie-
zależnym od innych. Nauczyciele wykazujący się 
chęcią niesienia pomocy motywują do dalszej 
nauki. 

Podjazd dla  
niepełnosprawnych 
przed XXX LO  
idzie do remontu

W  dzisiejszych czasach nietrudno jest spo-
tkać osobę niepełnosprawną, która prosi 

o pomoc, gdyż nie może się dostać do jednego 
z  budynków, które jakimś sposobem uniknęły 
obowiązku posiadania podjazdu.

Jakub Basik

Problem ten dotyka również uczniów XXX LO. 
Istnieje wprawdzie podjazd, który prowadzi 
wprost z terenu szkoły do Parku im. Gen. Skal-
skiego, jednakże jest on w bardzo złym stanie. 
Na szczęście zostanie wyremontowany w okresie 
wakacyjnym. Rada Dzielnicy XIV przeznaczyła 
na tę inwestycję 7277 zł, co uzupełni pieniądze 
pozyskane z budżetu miasta na remont terenu 
wokół szkoły. 

Uczniowie mają nadzieję, że nie będzie to je-
den z tych brzydkich, niezadbanych podjazdów, 
lecz w  idealnym stanie, z poręczami i że pozo-
stanie on na długie lata. Jako że jestem jednym 
z  tych właśnie uczniów, którym w  szczególno-
ści będzie ten podjazd potrzebny, uważam, że 
inwestycja jest konieczna i  im szybciej zostanie 
zrealizowana, tym lepiej. 

Julia Marzec

Czy wiesz, że…

 Na terenie dzisiejszego Parku Lot-
ników Polskich w pobliżu Muzeum Lotnictwa 
Polskiego znajdował się Fort XV „Pszorna”, 
fort wewnętrznego pierścienia obrony Twier-
dzy Kraków, wzniesiony w latach 1864–1869. 
Był to nietypowy fort reditowy, stanowiący 
fazę przejściową do fortu artyleryjskiego. Po-
siadał spłaszczony, rozciągnięty wszerz narys 
z  niską reditą artyleryjską. Redita osłonięta 
była nasypem z czołem w postaci płaskiego 
stoku. Fosa posiadała pionowo obmurowa-
ne obie ściany. Został zniszczony (rozebra-
ny) w 1951 roku w związku z budową drogi 
łączącej Kraków z  Nową Hutą – Alei Planu 
6letniego (obecnie Aleja Jana Pawła II), któ-
ra dosłownie przecina fort na pół. Pozostały 
jedynie fragmenty stoków w Parku Lotników 
Polskich oraz fragment muru. Pod ziemią za-
chowały się prawdopodobnie piwnice czy też 
większej wielkości elementy murowane.

 11 kwietnia 1994 r. na pasie star-
towym byłego lotniska Kraków – Rakowice 
– Czyżyny mieszkańcy Krakowa pobili rekord 
Guinnessa – narysowali największy na świecie 
obrazek dla dzieci.

 Pomiędzy ulicą Stella-Sawickiego  
i  An  dersa znajduje się schron przeciwlotni-
czy. Zbudowany został przez Niemców po 
przejęciu lotniska w połowie 1944 r. Schron 
wykonany jest z cegieł z betonowym sklepie-
niem. Bliźniaczy schron znajduje się na tere-
nie Muzeum Lotnictwa Polskiego. Schron zo-
stał odkryty i uporządkowany przez fundację 
Vital, jednocześnie okazało się, że schron nie 
widnieje w żadnej ewidencji, co tym samym 
sprawiło, że Kraków zyskał nowy zabytek.

 Do 1940 roku w Czyżynach nie było 
poczty. Usługi pocztowe świadczył Urząd Po
cztowy Kraków 13 (Dąbie) za pośrednictwem 
mieszkańca Czyżyn, Karola Sznajdera, który, 
nie znając sztuki pisania i  czytania, funkcję 
doręczyciela pełnił wzorowo przez 40 lat. Był 
on też jednocześnie „woźnym” w dyspozycji 
wójta, a później sołtysa.

 Na gruncie zakupionym od Krakow-
skiej Kurii Metropolitarnej w 1937 roku roz-
poczęto budowę obiektu przemysłu tytonio-
wego. Do wybuchu wojny wzniesiono tylko 
budynek mieszkalnoadministracyjny i 2 bloki 
produkcyjne, dając zatrudnienie miejsco-
wej społeczności. Na zapleczu do niedawna 
jeszcze widoczne były wały ziemne otaczają-
ce dawną prochownię, która eksplodowała 
w dniu 30 sierpnia 1920 roku. Budowa Za-
kładów Tytoniowych była pierwszym sympto-
mem wkraczania przemysłu na teren Czyżyn, 
ale jednocześnie zjawiskiem wydzierania na 
rzecz przemysłu ziemi, na której dotąd upra-
wiano zboża i inne płody rolne.

Opracowała: Anna Rajca

Anna Moksa   
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Od 2017 roku w pięciu 
nowohuckich dzielnicach 
(Czyżynach, Mistrzejowicach, 
Bieńczycach, Wzgórzach 

Krzesławickich i Nowej Hucie) działa  
nowy program „Nowa Huta Dziś!”.  
Celem programu jest poprawa 
infrastruktury poprzez realizację zadań 
wskazanych przez samych mieszkańców. 
Jak to działa? Każdy mieszkaniec danej 
dzielnicy może zgłosić swój pomysł na 
remont za pomocą specjalnych formularzy 
na stronie ZIKiT. Zgłaszać można zarówno 
remonty chodników, ulic czy też 
oświetlenia. Warunek? – teren, na którym 
prowadzone mają być prace, musi być 
terenem miejskim. Następnie złożone 
wnioski są oceniane przez inspektorów 
ZIKiT, po czym zostają oddane pod 
głosowanie do Rad Dzielnic, gdzie 
tworzone są listy rankingowe.

Wiele osób myśli, że to nie działa. Otóż nie 
– to działa! W zeszłym roku sceptycznie podcho-
dząc do projektu, sam zgłosiłem jedno z  zadań 
(remont chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego po-
między blokami nr 45 i 44), i okazało się, że już 
jesienią chodnik został wyremontowany, a  więc 
warto! W zeszłym roku dzięki środkom z nowego 
projektu na terenie Dzielnicy XIV udało się wyre-
montować m.in. chodnik na ul. Isep (pomiędzy 
ul. Siwka a  ul. Cuplową), wspomniany remont 
chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego pomiędzy 
blokami nr 44–45 czy remont chodnika przy 
CH Czyżyny. W  sumie do dyspozycji dla naszej 
dzielnicy było prawie 350 tys. zł. Jest to znaczna 
kwota, która pozwoliła choć częściowo popra-
wić stan infrastruktury w  dzielnicy. W  tym roku 
ruszyła druga edycja programu. Niestety pojawiły 
się pewne problemy, ponieważ na stronie ZIKiT 

utworzono listę zadań, które nie zostały zrealizo-
wane w zeszłym roku ze względu na budżet (do 
dyspozycji dzielnic było 2 mln zł, a zgłoszonych 
wniosków było na prawie 18 mln zł). W związ-
ku z  tym osoby, które wchodziły na stronę, aby 
oddać swój głos, widziały tylko listę zadań niezre-
alizowanych z zeszłego roku, nie widząc w ogó-
le nowych pomysłów mieszkańców, co za tym 
idzie nie oddali na nie głosu, gdyż nie wiedzieli 
o nich. Dlatego też głosowanie w takim formacie, 
jaki został zaproponowany, nie ma żadnego sen-
su. Z własnych obserwacji jako osoby, która już 
drugą edycję składa swoje pomysły do realizacji, 
widzę rozwiązanie tego problemu. Powinien być 
osobny czas na składanie wniosków i ich ocenę, 
a dopiero później powinna być zamieszczana li-
sta do głosowania, analogicznie jak to ma miejsce 

Program  „Nowa Huta Dziś!” w praktyce

w  innym programie partycypacyjnym, jakim jest 
np. Budżet Obywatelski Krakowa. Powyższe spra-
wi, że osoba głosująca będzie mogła zobaczyć 
wszystkie pomysły, na które może oddać swój 
głos, a nie tylko te z zeszłej edycji.

Tak czy tak, mam wielką nadzieję, że pro-
gram „Nowa Huta Dziś!” będzie kontynuowany, 
a  mieszkańcy będą tak aktywnie składać swoje 
pomysły jak dotychczas, bo jak widać na przykła-
dach – warto! Warto też, aby Rada Miasta po-
chyliła się nad kwestią budżetu programu, który 
jak pokazuje pierwsza edycja, nie wystarcza na 
zaspokojenie pilnych remontów, których od lat 
nie mogą doczekać się mieszkańcy. Podsumowu-
jąc – CZAS NA NOWĄ HUTĘ! W tym także 
na Dzielnicę XIV Czyżyny. 

 

Karol Goryl

(redaktor Gazetki Czyżyńskiej, 
mieszkaniec Dzielnicy XIV Czyżyny)

Remont chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego pomiędzy blokami 44 i 45 (fot. K. Goryl)
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