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Zdaniem Przewodniczącej

Szanowni Państwo

Inauguracja VIII edycji Czyżyńskiej 
Akademii Samorządności

W miesiącu grudniu mija pierwszy rok VIII kadencji Rady Dzielnicy 
XIV Czyżyny. Był to dla nas bardzo pracowity rok. Zarząd obradował na 
63 posiedzeniach i podjął 63 uchwały, podczas gdy radni uczestniczyli 
w 14 sesjach podejmując łącznie 180 prawomocnych uchwał. Bardzo 
serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu oraz własnym mieszkańcom, 
dyrektorom placówek oświatowych i kulturalnych naszej dzielnicy, 
realizatorom zadań oraz sponsorom za wspólną i zgodną pracę na rzecz 
społeczności lokalnej. Szczegółowe zestawienie tegorocznych działań 
przedstawimy Państwu w następnym wydaniu "Echa Czyżyn" po za-
kończeniu realizacji zadań.

Bardzo proszę o przyjęcie od nas świątecznych życzeń, bo grudzień 
to okres magii Świąt Bożego Narodzenia. Niech te Święta będą dla Pań-
stwa wyjątkowym czasem spędzonym z rodziną,  a zdrowie, radość 
i pokój oraz poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzy-
szą Państwu w nadchodzącym 2020 roku.

Anna Moksa 
Przewodnicząca Rady Dzielnicy XIV „Czyżyny”

Jednym z najistotniejszym skutków 
przemian ustrojowych zapoczątko-
wanych w Polsce w końcu lat 80-
tych XX wieku było przywrócenie 
samorządu terytorialnego. Początkowo funkcjonował on jedynie na poziomie 
gminnym, ale od 1 stycznia 1999 roku wprowadzono trzy poziomy jednostek 
samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i województwa. Więcej o historii i roli 
samorządu w Polsce uczestnicy dowiedzą się podczas zajęć VIII Czyżyńskiej Aka-
demii Samorządności (CAS), która rozpoczęła się w dniu 23 listopada 2019 roku 
w XXX Liceum Ogólnokształcącym przy os. Dywizjonu 303 nr 66 w Krakowie.

Uroczystej inauguracji dokonała Pani Dyrektor XXX Liceum Ogól-
nokształcącego Ewa Dziekan – Feliksiak, która przekazała głos radnemu 
Miasta Krakowa Wojciechowi Krzysztonkowi, założycielowi Czyżyńskiej 
Akademii Samorządności. Następnie dr Ryszard Kozioł – wykładowca 
z Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapoznał 
zebranych gości i uczniów z historią samorządu w Polsce. Na uroczystość 
przybył także Kazimierz Barczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego, który równie ciekawie  na podstawie własnych 
doświadczeń i przeżyć opowiadał o powstawaniu samorządu w Krakowie. 

Podczas przerw uczestnicy mogli „nacieszyć oko” występami ta-
necznymi zdolnej utalentowanej młodzieży oraz skorzystać ze smacz-
nego poczęstunku.

Podczas kolejnych spotkań słuchacze akademii w Sali Obrad Urzę-
du Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa Małopolskiego będą mieć 

okazję do spotkania z Posłem na Sejm Ireneuszem Rasiem. Po zakończe-
niu wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Słuchacze VIII edycji CAS to głównie młodzież licealna, a uzyskana 
wiedza o samorządzie zapewne w przyszłości wpłynie na niejedną decy-
zję współuczestniczenia w procesie budowania wspólnej samorządności.

Honorowy patronat nad projektem objął Przewodniczący Rady Mia-
sta Krakowa -Dominik Jaśkowiec. Rada Dzielnicy XIV Czyżyny od lat 
współfinansuje przedmiotowy projekt i czynnie w nim uczestniczy, bo 
zasadnym jest wzmacnianie roli samorządu terytorialnego na poziomie 
lokalnym – poprzez kształcenie i edukację.

Zainteresowanych informujemy, że w 2020 roku odbędzie się IX edy-
cja Czyżyńskiej Akademii Samorządności, na którą już dzisiaj zaprasza-
my wszystkich mieszkańców Czyżyn.  Udział w zajęciach Czyżyńskiej 
Akademii Samorządności jest bezpłatny.

Bogdan Krupa

Przeczytałeś nie wyrzucaj, przekaż dalej
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Krakowscy radni solidarni z hutnikami Nowy Radny w Radzie 
Dzielnicy XIV CzyżynyAnna Moksa
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W dniu 12 listopada br. Zarząd ArcelorMittal Poland 
poinformował nas, że 23 listopada zmuszony jest 
tymczasowo wstrzymać pracę części surowcowej 
krakowskiej huty. Pomimo wcześniejszych zaprze-
czeń, że do tego nie dojdzie decyzja  oznacza wyga-
szenie wielkiego pieca i zatrzymanie pracy stalowni. 

Po raz kolejny człowieka pokonuje ekono-
mia i zyski. Jest to poważny problem, który 
dotyczy przyszłości kilku tysięcy osób zatrud-
nionych i ich rodzin. Dla wielu nowohuckich 
rodzin to dni niepokoju i wątpliwości co da-
lej?  Rada Miasta Krakowa na swoich dwóch 
sesjach w listopadzie omawiała ten trudny 
temat. Radni przyjęli dwie rezolucje. Pierw-
sza przygotowana przez radnego miejskiego 
z Czyżyn Wojciecha Krzysztonka została skie-
rowana do premiera polskiego rządu z wnio-
skiem o podjęcie działań zmierzających do 
utrzymania w pełnym cyklu produkcyjnym 
krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland 
i zaniechanie realizacji planów wyłączenia 
pracy wielkiego pieca i stalowni.

Druga z kolei rezolucja to apel radnych 
miasta o wsparcie krajowego hutnictwa 

oraz o działania służące rozwojowi go-
spodarczemu Nowej Huty i nowe miej-
sca pracy dla Nowohucian. Apel trafił do 
szerokiego grona adresatów: Prezydenta 
RP, Prezesa Rady Ministrów, parlamen-
tarzystów RP, Przewodniczącego Komisji 
Europejskiej, Prezydenta Miasta Krako-
wa, Marszałka Województwa Małopol-
skiego i Wojewody Małopolskiego. Tylko 
wspólny wysiłek wielu osób i instytucji 
może ograniczyć społeczno-gospodarcze 
skutki decyzji o wygaszeniu krakowskie-
go wielkiego pieca i zamknięcie Wydzia-
łu Stalowni.

Karol Goryl - Radny Dziel-
nicy XIV Czyżyny od 
24.10.2019r., członek Za-
rządu Wspólnoty Mieszka-
niowej 2 PL45 od 2015r., 
Członek dzielnicowych ko-
misji: Komisja Infrastruktury, Komisja Pra-
worządności i Porządku Publicznego.

Ukończył studia licencjackie z zakresu bez-
pieczeństwa wewnętrznego (specjalność: po-
licja w systemie bezpieczeństwa publicznego) 
oraz magisterskie z bezpieczeństwa narodo-
wego, technik budownictwa. Mąż i ojciec. 
Ma 29 lat.

Czyżynianin od urodzenia, bardzo przy-
wiązany do miejsca, w którym żyje i mieszka, 
utożsamia się z jego bogatą historią. Przeciw-
nik betonowania. Wychowanek Klubu Spor-
towego Albertus.

Od ponad 4 lat z powodzeniem współza-
rządza Wspólnotą Mieszkaniową. Sprawdza 
się, jako gospodarz domu i bloku, w którym 
mieszka. Dba o otoczenie. Bardzo dobrze ra-
dzi sobie w sytuacjach kryzysowych.

DOKOŃCZENIE STRONA 3

Nowe życie hangaru w Czyżynach
Sławomir Bieniek
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Zapewne wszyscy znają popadający jeszcze 
do niedawna w ruinę hangar znajdujący się 
przy ul. Izydora Stella-Sawickiego. Na szczę-
ście pojawia się szansa na to, że zabytkowy 
budynek wzniesiony w 1931 roku, jako ele-
ment infrastruktury lotniska Rakowice-Czy-
żyny, wkrótce przejdzie gruntowny remont 
i zyska nową funkcję. 

Najpilniejsze prace przy dachu oraz 
wrotach zostały już wykonane, a wszyst-
ko wskazuje na to, że obiekt zostanie 
w najbliższych latach zmodernizowa-
ny, z zachowaniem jego historycznego 
charakteru i dostosowany do pełnienia 
funkcji oddziału Muzeum Inżynierii Miej-
skiej. Powinna się w nim zmieścić spora 
ekspozycja, ponieważ docelowo ma się 
tam znaleźć ok. 2 tys. metrów kwadra-
towych powierzchni wystawienniczej. 
Poza samym hangarem, wyremontowa-
na ma zostać także znajdująca się obok 
niego kotłownia, która zostanie tune-
lem połączona z głównym budynkiem. 
W hangarze ma powstać również antre-
sola, która umożliwi oglądanie ekspozy-
cji z góry, co powinno dodatkowo uatrak-
cyjnić zwiedzanie.

Na te cele udało się zabezpieczyć po-
nad 16 mln złotych, co potwierdzono 

uroczystym podpisaniem stosownej 
umowy pod koniec października bieżą-
cego roku. Co ważne, budynek i teren 
muzeum mają służyć również lokalnej 
społeczności, choć dokładny zakres tej 
funkcji nie został jeszcze sprecyzowa-
ny. Jednak o takiej potrzebie świadczy 
fakt, że w dniu otwarcia, muzeum od-
wiedziło ok. 6 tys. osób, głównie miesz-
kańców Czyżyn, co przerosło szacun-
ki organizatorów imprezy. Niestety po 
kilku miesiącach obiekt musiano za-
mknąć dla zwiedzających, ponieważ nie 
był odpowiednio dostosowany do cało-
rocznego funkcjonowania, po remoncie 
powinno się to zmienić. Niewiele wiado-
mo jeszcze o zagospodarowaniu terenu 
wokół hangaru, bowiem nie tego doty-
czy otrzymane dofinansowanie. Jednak 

dyrektor MIM Piotr Gój zapewniał, że 
działki te zostaną płynnie połączone 
z powstającym obok parkiem, czyli będą 
dostępne na co dzień dla mieszkańców. 
Planowany termin zakończenia prac, na 
które pozyskano pieniądze to rok 2021, 
miejmy nadzieję, że krótko po tym wro-
ta hangaru zostaną znowu otwarte dla 
zwiedzających.



3

  grudzień 2019 | ECHO CZYŻYN

Żłobek jak z bajki

Drużyna siatkarek ze Szkoły 
Podstawowej nr 155 - walka o finał

Nowe centrum rekreacyjne 
w Parku Lotników Polskich

Jolanta Nowak

Anna Moksa Paweł Meysztowicz
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PAPrzez kilka tygodni trwały intensywne prace przy 
budynku Samorządowego Żłobka nr 12. Biorąc pod 
uwagę końcowy efekt warto było znosić przez ten 
czas pewne uciążliwości związane z inwestycją.

„Bajkowy domek” nie tylko zyskał nową, 
estetyczną elewację, ale także poprawione 
zostały jego energetyczne parametry. Cała 
inwestycja, obejmująca termomodernizację 
kosztowała łącznie 350 tys. zł i została sfi-
nansowana z budżetu miasta Krakowa. Po-
mysł sfinansowania tego zadania z budże-
tu miasta zrodził się w dosyć osobliwych 

okolicznościach. Otóż dyskusja na ten temat 
wywiązała się podczas zeszłorocznych jase-
łek organizowanych przez żłobek. Potrzebę 
takiej inwestycji zasygnalizowała była dy-
rektor „Bajkowego Domku” Jolanta Żem-
ło. Wsparcie zadeklarował obecny na spo-
tkaniu radny miasta Wojciech Krzysztonek. 

Słowa dotrzymał. To na jego wniosek odpo-
wiednia kwota została zabezpieczona w bu-
dżecie Krakowa na 2019 rok, co umożliwiło 
przeprowadzenie inwestycji. 

Serdecznie dziękujemy w imieniu całej 
społeczności żłobka, szczególnie naszych 
maluchów.

Siatkarki ze Szkoły Podstawowej nr 155 mieszczącej się na os.2 Puł-
ku Lotniczego 21 w Krakowie reprezentowały Dzielnicę XIV Czyżyny 
w I Międzydzielnicowych Mistrzostwach Krakowa w piłce siatkowej 
dziewcząt ze szkól podstawowych. Dziewczęta  zdecydowanie zwycię-
żyły w eliminacjach pokonując reprezentacje dzielnic: Dębniki, Nowa 
Huta i Mistrzejowice i  awansowały do finału.

Finały rozpoczną się 17 grudnia od godziny 13:00 w Szkole Podsta-
wowej nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej 46, na który serdecznie zapraszamy. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za zwycięstwo.

Założony w 1966 r. na gruzach fortu Pszorna park w Czyżynach prze-
żywa m.in. dzięki staraniom Rady Dzielnicy XIV swój renesans. Od kilku 
lat trwa jego rewitalizacja. Udało się m.in. oświetlić park, wyremonto-
wać alejki, wyznaczyć ścieżki biegowe, stworzyć nowe place zabaw czy 
zbudować podświetlaną fontannę dzięki wsparciu Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie. 

Pierwotnym założeniem parku było odizolowanie miasta Krakowa 
od kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie. Dziś przez rozrastanie 
miasta znalazł się w jego sercu. Zgodnie z niezrealizowanymi planami 
na powierzchni 230 ha zamierzano wybudować tam m.in. stadion dla 
100 tys. widzów, kryte i otwarte baseny, sztuczne lodowisko oraz we-
sołe miasteczko. Obecnie dzięki Zarządowi Zieleni Miejskiej park Lot-
ników Polskich stał się placem budowy – trwa budowa oczka wodnego 
wraz z pawilonem kawiarniano - edukacyjnym. Nową plażą mieszkań-
cy będą się mogli cię cieszyć już w przyszłym roku, bo wykonawca musi 
zapewnić realizację zamówienia sukcesywnie do końca maja 2020 r. 
Nowy zbiornik wodny w parku powstaje w niecce pomiędzy Ogrodem 
Doświadczeń im. Lema a Tauron Areną (wiele lat temu znajdował się 
tam zbiornik wodny) i ma mieć około półtora metra głębokości nie bę-
dzie kąpieliskiem. Akwen zostanie przedzielony groblą pieszo-rowe-
rową. Oprócz zaplanowanych siedzisk będzie można rozkładać leżaki 
na plaży i tarasie. Dzięki temu możliwa będzie m.in. organizacja kina 
letniego. Nowe centrum rekreacyjne łącznie z wymianą nawierzchni 
i małej architektury ma kosztować 5 mln zł. Dopełnieniem mają być 
nasadzenia drzew, krzewów i roślinności wodnej. Niewykluczone, że 
w perspektywie czasu zbiornik zostanie zarybiony. Cieszymy się, że tak 
ważna inwestycja powstaje w Czyżynach. DOKOŃCZENIE ZE STRONY 2

Lokalny działacz, aktywista, 
posiada na swoim koncie kilka zre-
alizowanych inwestycji, których 
był inicjatorem, takich jak: remont 
chodnika pomiędzy blokami nr 
45 i 44 na os. 2 PL, remont chod-
ników pomiędzy bud. nr 47a a al. 
Jana Pawła II, remont chodnika 
i rewitalizacja zieleni przed bl. 45 
na os. 2 PL (w tym nowe nasadze-
nia drzew i żywopłotów). Współ-
organizator majowego III Pikni-
ku Sąsiedzkiego, który zgromadził 

kilkuset mieszkańców za blokiem 
nr 44 na os. 2 PL.

Interesuje się nowymi tech-
nologiami, bezpieczeństwem 
i jest zwolennikiem monitoringu 
wizyjnego, a także planowaniem 
przestrzennym – brał aktywny 
udział w spotkaniach konsulta-
cyjnych dot. planu zagospoda-
rowania przestrzennego Czyżyn. 
Chętnie jeździ na rowerze i lubi 
zwiedzać.

MGR KAROL GORYL
RADNY DZIELNICY XIV CZYŻYNY
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W ramach tegorocznej edycji budżetu obywatel-
skiego mieszkańcy wybrali do realizacji 171 zadań 
– w tym 10 ogólnomiejskich i 161 dzielnicowych. 
Wśród zwycięskich projektów najwięcej jest tych 
z zakresu zieleni i ochrony środowiska (34 %), in-
frastruktury (15%) oraz sportu i infrastruktury 
sportowej (14%). Łącznie podczas głosowania od-
dano 53 647 głosów, w tym 50 004 było ważnych.

 Dla porównania, w ubiegłym roku zagło-
sowało niecałe 33 tysiące osób. Spośród gło-
sów nieważnych najwięcej było tych z niepra-
widłowo lub niewyraźnie wpisanymi danymi. 
36 670 głosów oddali mieszkańcy elektronicz-
nie i 16 977 w punktach do głosowania. Najwię-
cej głosów oddali mieszkańcy w wieku 26-35 
lat (15 211) i 36-45 lat (12 185). W najmłodszej 
grupie dzieci i młodzieży poniżej 16 roku ży-
cia, która głosowała po raz pierwszy oddano 5 
093 głosów. Najliczniej do głosowania poszli 
mieszkańcy Podgórza – 5621, Dębnik – 5045 
i Prądnika Białego – 4381, a najmniej: Bieńczyc 
– 1045, Podgórza Duchackiego – 1419 i Swoszo-
wic – 1513. Podobnie jak w roku 2018 bardziej 
aktywne były kobiety – stanowiły 55% głosu-
jących. Z propozycji ogólnomiejskich najwię-
cej punktów (ponad 20,5 tys.) zdobyło zada-
nie „Tak dla Parku przy Karmelickiej”. Zadania 
Dzielnicy XIV Czyżyny

W Dzielnicy XIV Czyżyny, podczas 6 edy-
cji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krako-
wa 2019 roku, do głosowania zakwalifikowały 
się 24 projekty. Mieszkańcy do realizacji wy-
brali 8 zadań na łączną kwotę 903 500, 00 zł, 
w tym trzy z zakresu zieleni i ochrony środo-
wiska (koszt realizacji to 430 000,00 zł), dwa 

z infrastruktury (koszt realizacji 361 500,00) 
oraz po jednym z kultury (30 000,00 zł), bez-
pieczeństwa (78 000,00 zł) i zdrowia (4000,00 
zł). Najwięcej punktów otrzymało zadanie 
„100 nowych drzew dla dzielnicy” (1717 gło-
sów). Sfinansowane zostaną także: „Park kie-
szonkowy w okolicy dawnego lotniska” (1382 
głosy), „Bezpieczne wydłużenie ulicy Soł-
tysowskiej”(1371 głosów), „Alejka w ziele-
ni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku” 
(1109 głosów), „Darmowe kino plenerowe 
dla mieszkańców w Parku Lotników”(845 
głosów), „Ścieżka rowerowa na wjeździe 
w ul. Medweckiego od zachodu”(680 głosów), 
„Bezpieczne Czyżyny”(675 głosów) oraz „Mali 
Ratownicy”(242 głosy).

 Zwycięski projekt „100 nowych drzew dla 
dzielnicy”. Realizacja projektu na łączna kwo-
tę 100 000,00 zł odbywać się będzie w prze-
strzeni ogólnodostępnej. Zadanie ma na celu 
zwiększenie ilości drzew na działkach miej-
skich na osiedlach 2 Pułku Lotniczego, Avia 
i Dywizjonu 303 w rejonach najbardziej inten-
sywnej zabudowy mieszkaniowej. Nowe nasa-
dzenia będą realizowane w pasach drogowych, 
w pobliżu garaży, na terenie miejskich placów 
zabaw, miasteczku rowerowym oraz wszędzie 
tam, gdzie rosną stare zdegradowane i pla-
nowane do usunięcia topole. Projekt ten nie-
wątpliwie wpłynie na poprawę estetyki tere-
nu i jakości powietrza na terenie Dzielnicy XIV 
Czyżyny. Serdeczne gratulacje dla wszystkich 
autorów projektów Budżetu Obywatelskiego 
2019 r., które zostały skierowane do realizacji. 
Szczególnie dziękujemy wszystkim mieszkań-
com „czternastki” za zaangażowanie w zgła-
szanie propozycji zadań, a następnie wyraże-
nie poparcia w głosowaniu.

Każdego roku z początkiem sezonu grzewczego 
wraca temat krakowskiego powietrza. Smog jest 
stałym elementem w krajobrazie miasta i stał się 
niemal jego symbolem. Skala problemu jest tak 
duża, że konieczne było podjęcie kroków zapo-
biegawczych. Czy w najbliższych latach powie-
trze będzie czystsze?

Profilaktyka
Miasto Kraków co roku wydaje miliony 

złotych na wymianę starych pieców. Pro-
mowany jest transport zbiorowy. W mie-
ście pojawia się coraz więcej stacji kontro-
li powietrza, a o jego czystości informowani 
są mieszkańcy m.in. na specjalnych tablicach 
informacyjnych. 

Od 1 września w Krakowie obowiązu-
je tzw. uchwała antysmogowa przewidująca 
całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. 

Część budynków włączana jest do sieci MPEC, 
podobnie jak te, które dopiero mają powstać.

Skutki
Czy te działania przynoszą efekty? Obec-

na zima to najniższe wartości stężenia pyłów 
w powietrzu od lat:

Stężenia pyłów PM10 i PM2.5 na stacji przy 
ul. Bulwarowej w Krakowie. Odczyty poka-
zują wartości dla lat: 2016, 2017, 2018 i 2019 dla 
poszczególnych miesięcy: września, paździer-
nika i listopada. Należy zauważyć, że same 
wskazania czujników to za mało, żeby móc 
z pewnością stwierdzić, że następuje popra-
wa. Wielość czynników wpływających na ja-
kość powietrza powoduje, że trudno jedno-
znacznie ocenić efekty zmian.

Jako mieszkańcy mamy nadzieję, że ko-
lejne kroki zostaną przedsięwzięte oraz że 
krakowski smog pozostanie niedługo tylko 
wspomnieniem.

Budżet obywatelski 2019…

Czyste powietrze, jak będzie w Czyżynach?

Czyżyny w obiektywie
Dorota Głowacka- Prus

Michał Adamski

Grzegorz Mączka

Od blisko roku publikujemy dla Was na oficjal-
nym profilu facebook dzielnicy dziesiątki krót-
kich reportaży i zdjęć. Zobaczcie jak to wygląda.

 Największa inwestycja w dzielnicy na prze-
strzeni ostatnich lat. Za kwotę ponad 10 mi-
lionów złotych powstaje Nowy Park w Czy-
żynach. Projekt ten dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców, zwyciężył w Budżecie Obywa-
telskim Miasta Krakowa w 2016 roku, później 
przeszedł opisywaną w prasie prawdziwą ba-
talię w sądach. Ale najważniejsze jest, że rośnie 
już na naszych oczach. Zdjęcia wykonane przez 
Marcina Matuszaka pokazujące postępy prac 
przy budowie parku przy Stella- Sawickiego.

Chyba nie ma wątpliwości, że grający na 
nowej murawie nie będą mieć problemu ze-
spalonymi, nieprawdaż? 

Boisko na ogródku jordanowskim im. Bab-
ci Zosi przy 2 Pułku Lotniczego dostało od Za-
rządu Zieleni Miejskiej w Krakowie świeżutką 
trawę z rolki. To również efekt Waszych gło-
sów, które oddali mieszkańcy na ten projekt 
w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa.

Zdjęcia nowych nasadzeń na działkach miej-
skich przed Szkołą Podstawową nr 155 w Kra-
kowie. Dodatkowe pieniądze na to zadanie po-
zyskano tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu 
i zainteresowaniu sprawami dzielnicy. Oprócz 
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nieco ponad dwumilionowego budżetu dziel-
nicowego, pozyskujemy wręcz miliony z in-
nych programów miejskich jak Budżet Obywa-
telski Miasta Krakowa lub program Nowa Huta 
Dziś! Nie udałoby się jednak ich pozyskać, gdy-
by mieszkańcy tak aktywnie nie angażowali się 
w nasze wspólne dzielnicowe tematy choćby laj-
kując nasze wpisy i udostępniając je znajomym. 
Wspólna aktywność jest widoczna w urzędach,
 a dzięki temu łatwiej jest przekonać urzędni-
ków do wsparcia niektórych zadań dodatkowy-
mi środkami z budżetu miejskiego. 

Trwają także ostatnie prace związane z in-
frastrukturą drogową. W tym roku wyre-
montowaliśmy naprawdę spory kawałek ulicy 
Hynka wraz z zatokami postojowymi. Ostatnie 
metry nowej nakładki będą kładzione w naj-
bliższych dniach. Zadanie realizowane jest ze 
środków Rady Dzielnicy XIV oraz ze środków 
programu Nowa Huta Dziś, na który również 
głosowali mieszkańcy naszej dzielnicy.

A przy nowohuckich łąkach przy ulicy Pad-
niewskiego, tuż obok chwilowo wstrzymanej 
budowy tężni solankowej, powstaje zupełnie 
nowy ogródek jordanowski. Zarząd Zieleni 
Miejskiej w Krakowie chce skończyć go jeszcze 
w grudniu bieżącego roku.. Pierwsze zabaw-
ki już w montażu. To jedno z ostatnich zadań 
dzielnicy na ten rok.

Spora część budżetu dzielnicy wędru-
je do placówek oświatowych. W Szkole 

Podstawowej Nr 155  dofinansowaliśmy 
klimatyzację auli, której realizacja z uwa-
gi na wysokie koszty była realizowana 
w cyklu dwuletnim. Pozostał jeszcze za-
kup agregatu.

Miłośnicy rolek, deskorolek, hulajnóg 
i rowerów mogą trenować i sprawdzać 
swoje umiejętności w Parku Lotników 
Polskich. W 2019 roku został otwarty tam 
nowy skatepark ze środków miejskich. Za-
dania realizował Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Krakowie.

Kolejne nowe wiaty przystankowe tym ra-
zem na skrzyżowaniu al. Pokoju z ul. Central-
ną. Cały remont finansowany jest przez pod-
mioty prywatne, które robią to w zamian za 
możliwość umieszczania reklam. 

Ta ciekawa bryła architektoniczna to budy-
nek Archiwum Urzędu Miasta Krakowa, który 

jest  zlokalizowany w dzielnicy Czyżyny, a do-
kładnie w Łęgu przy ul. Na Załęczu.

 To jest zdjęcie chodnika, który zo-
stał wykonany po przedepcie, a stanowi 
dojście do ogródka jordanowskiego przy 
ul. Hynka. Na terenie pobliskiego pla-
cu zabaw również ze środków dzielnicy 
wykonany został chodnik łączący dwie 
bramy wejściowe. O innych naszych in-
westycjach informujemy na naszej stro-
nie internetowej, na którą serdecznie 
zapraszamy.

„Czternastka” to także zieleń. Ogród 
„Zielono Mi” to nasza duma. Ten kawa-
łek zieleni wśród blokowiska jest bar-
dzo często odwiedzany przez miesz-
kańców. Był czas,że broniliśmy ten 
skrawek zieleni przed zakusami de-
weloperów. Obok są działki, które też 
warto zaadaptować , aby tej zieleni było 
jak najwięcej.

Gorąco zachęcamy do 
odwiedzania nas 

w internecie, aby być na 
bieżąco ze wszystkim co 

dzieje się w dzielnicy.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia 
i polubienia oficjalnego profilu Dzielnicy 
XIV Czyżyny na facebook. Dla ułatwienia 
QR code, który pokieruje na stronę: 
www.facebook.com/dzielnica14czyzyny/ 

Dzielnica Czyżyny na Facebook
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Dnia 8 listopada br. w Samorządowym Przedszkolu nr 185 ,,Sło-
neczko” odbyła się uroczystość z okazji rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Zebranych przywitała Pani Dyrek-
tor Anna Bień, natomiast moderatorem imprezy była Pani Ha-
lina Szyncel, nauczyciel ze „Słoneczka”. 

Przedszkole ozdobiono w biało-czerwone chorągiew-
ki i kotyliony. Dzieci odśpiewały piosenki oraz wyrecy-
towały patriotyczne wiersze. 

Kulminacyjnym momentem była godzina 11:11, gdy 
w całej Polsce wszystkie przedszkolaki, jak również 
uczniowie w szkołach odśpiewali Hymn Polski. 

Podczas uroczystości można było zwiedzić wystawę 
prac dzieci i ich rodziców w konkursie fotograficznym 
pt. „Miejsce w którym mieszkam”. Nagrody w tym kon-
kursie ufundowała Rada Dzielnicy XIV Czyżyny, a wrę-
czały je przedszkolakom przewodnicząca Anna Moksa 
i zastępca przewodniczącej Regina Zadęcka.

   Narodowe Święto Niepodległości  obchodzono uro-
czyście także w Szkole Podstawowej nr 155. Od rana 
trwały akademie, a wieczorem uczniowie, rodzice 
i radni „Czternastki” zostali zaproszeni przez Dyrek-
tor szkoły Panią Annę Kurek do wspólnego śpiewania 
pieśni patriotycznych. Prowadzący spotkanie Rado-
sław Omieciński przeprowadził konkursy i quizy dla 
uczniów i rodziców, które tematyką nawiązywały do 
Święta Niepodległości i zagwarantowały świetną zaba-
wę w patriotycznym nastroju. 

W czwartek 17.10.2019r. seniorzy z Koła nr 25 
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów ob-
chodzili swoje święto. Życzenia z  tej okazji zło-
żyła organizatorka święta i przewodnicząca Koła 
- Pani Izabela Łagodzic. 

Wśród gości znaleźli się m.in. pełno-
mocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. 

Polityki Senioralnej – Pani Anna Walko-
wicz-Okońska, Prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Czyżyny” - Pan Marek Lorenc 
oraz Przewodnicząca Rady Dzielnicy XIV 
Czyżyny - Anna Moksa. Pani Izabela Łago-
dzic zadbała o część artystyczną i oprawę 
muzyczną święta seniorów, a w myśl zasa-
dy, że taniec jest najlepszym lekarstwem na 

wszelkie bolączki dnia codziennego, senio-
rzy mogli zobaczyć występ pary tanecznej 
Pani Emilii Reizner i Pana Stefana Kopcia.

Rada Dzielnicy od lat wspiera działal-
ność kół senioralnych na terenie Czyżyn, 
wszelkie warsztaty, szkolenia i kursy, bo 
takie inicjatywy na poziomie lokalnym 
pomagają seniorom nie tylko się rozwi-
jać, ale również przeżywać drugą młodość.

Seniorom z okazji Ich święta życzymy 
długich lat życia w zdrowiu, szczęściu, 
spełnienia marzeń oraz grona oddanych 
przyjaciół. 

Uroczyste obchody Dnia Niepodległości w  Czyżynach

Dzień Seniora w Czyżynach

Regina Zadęcka

Anna Moksa
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W dniu 16 listopada br., w XXX Liceum Ogól-
nokształcącym Rada Dzielnicy XIV Czyżyny 
zorganizowała Halowe Mistrzostwa w Piłce 
Nożnej. W rozgrywkach brały udział nastę-
pujące drużyny :

Albertus Kraków – 2 drużyny, Bojko 
Team,Straż Miejska, Komisariat VIII Po-
licji, Krakowskie Pogotowie Ratunko-
we,Czyżyny Team i drużyna gospodarzy 
czyli Rady Dzielnicy XIV.

Wszystkie drużyny walczyły ambit-
nie, prezentując naprawdę wysoki po-
ziom. Puchar zdobyła drużyna Bojko 
Team (mieszkańcy ul. Skarżyńskiego 
i os. Dywizjonu 303).

Drugie miejsce zajął zespół Albertus 
Kraków, a trzecie Komisariat VIII Policji 
w Krakowie. Drużyną fair play został ze-
spół Czyżyny Team.

Najlepszym bramkarzem Halowych 
Mistrzostw został Marcin Obyrtacz 
z Klubu Albertus, a statuetkę najlepszego 
strzelca otrzymał Paweł Salamon z Bojko 
Team, najlepszym zawodnikiem został 
Marcin Kowalczyk również z Bojko Team. 

   Organizator rozgrywek zadbał nie 
tylko o zabezpieczenie opieki medycz-
nej ale także o catering. Strudzeni grą 
zawodnicy mogli posilić się gorącym bi-
gosem,boeuf strogonowem oraz zaką-
sić kromką chleba ze smalcem. Wszyst-
kie potrawy zostały przygotowane przez 
Wiceprzewodniczącą Zarządu Reginę Za-
dęcką wraz z mężem.

Dziękujemy wszystkim zespołom za 
walkę i rywalizację. Mamy nadzieję,że 
w 2020 roku zobaczymy się ponownie.

Jazda na rolkach z roku na rok zdo-
bywa coraz większą popularność. 
W Krakowie tradycyjnym miejscem 
kojarzonym z rolkami są Błonia 
i Zalew Nowohucki, jednak wyrasta 
im poważna konkurencja – są nimi 
nowe trasy i alejki parkowe w naszej 
dzielnicy. Poniżej – przegląd najlep-
szych miejsc do jazdy na rolkach na 
terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.

Trasa nad Wisłą
Asfaltowa trasa na wale wi-

ślanym w Łęgu powstała kil-
ka lat temu i jest jedną z najlep-
szych miejsc do jazdy na rolkach 
w całym Krakowie. Formalnie 
jest to ścieżka rowerowa, ale na 
podstawie ogólnych przepisów 
Prawa o Ruchu Drogowym, je-
żeli wzdłuż drogi rowerowej nie 
ma chodnika, mogą po niej le-
galnie poruszać się piesi, a więc 
także rolkarze.

Trasa ma 5,5 km i zaczyna się 
w pobliżu Plazy, a kończy nie-
daleko Mostu Wandy. Nieste-
ty, z obu stron trudno jest na 
nią wjechać na rolkach. Najlep-
szy dojazd z czyżyńskich osiedli 
prowadzi chodnikiem z niefazo-
wanej kostki wzdłuż ulicy No-
wohuckiej, a następnie należy 
skręcić w ulicę Cichociemnych 
AK i Zajęczą.

Park Lotników
Największy krakowski 

park od kilku lat przechodzi 

rewitalizację, która polega rów-
nież na remoncie alejek. Ideal-
nie gładki asfalt pojawił się już 
w północnej, a więc tej mniejszej 
części parku, położonej pomię-
dzy Al. Jana Pawła II a osiedlem 
Eldorado i Muzeum Lotnictwa. 
Jest tu kilka ciekawych pętli, 
w bardzo urozmaiconym pagór-
kowatym otoczeniu – w poro-
śniętych starymi drzewami wą-
wozach. Jesienią należy uważać 
na liście i błoto, które zalegają na 
alejkach i na których można się 
poślizgnąć.

Ulubionym miejscem rolka-
rzy jest też część parku położona 
w rejonie Tauron Areny. W po-
zostałej części Parku Lotników 
jakość alejek pozostawia wiele 
do życzenia, ale w ciągu najbliż-
szych dwóch lat asfalt powinien 
zostać wymieniony na nowy.

Pętla przy Muzeum Lotnictwa
To najmniej znana miejsców-

ka rolkarska w Czyżynach, jed-
nak z roku na rok zyskująca na 
popularności. Mowa o szerokiej 
asfaltowej pętli położonej w wo-
jewódzkim parku na tyłach Mu-
zeum Lotnictwa Polskiego. Rol-
karze chętnie korzystają również 
z położonej kilkaset metrów da-
lej na północ betonowej dro-
gi kołowania, prostopadłej do 
pasa startowego dawnego lot-
niska. Chociaż płyty lotniska są 
w większości popękane i nie na-
dają się do jazdy, to na frag-
mencie drogi kołowania są 

wymienione na nowe, z ideal-
nie gładkiego betonu. To miej-
sce szczególnie upodobali so-
bie rolkarze uczący się jeździć 
oraz zwolennicy slalomu – jest tu 
sporo miejsca, by rozstawić kub-
ki i nikomu nie przeszkadzać.

Park Skalskiego
Co prawda w samym par-

ku alejki są wykonane z bar-
dzo krzywej fazowanej kostki, 
ale na jego obrzeżach znajdu-
je się szeroka i długa na kilka-
set metrów asfaltowa aleja. Po-
łożona jest wzdłuż płotu szkoły 
i łączy się z nowym chodni-
kiem wzdłuż ulicy Hynka, wy-
konanym z przyjaznej rolkarzom 
kostki bezfazowej. 

Skwer na os. 2 Pułku 
Lotniczego

Równie ciekawym miej-
scem jest asfaltowa aleja w re-
jonie skrzyżowania Al. Jana 
Pawła II i Stella Sawickiego. Sze-
roka na kilka metrów, z równym 

asfaltem, bardzo dobrze nada-
je się do jazdy i wypoczynku. 
W sąsiedztwie znajdują się ław-
ki, boisko i siłownia zewnętrzna. 
Z tym miejscem związany był 
nasz kolega, zmarły niedawno 
radny Marek Sadowski.

Nowe inwestycje
Miejsc do jazdy na rolkach bę-

dzie w kolejnych latach przyby-
wać. Od jakiegoś czasu wszystkie 
chodniki budowane lub remon-
towane ze środków Rady Dziel-
nicy są wykonywane z przyjaznej 
rolkarzom nawierzchni, czy-
li kostki niefazowanej lub rza-
dziej asfaltu. Przysłużą się one 
osobom, które rolki, deskorolkę 
lub hulajnogę traktują jako śro-
dek codziennej lokomocji np. 
w dojazdach do pracy lub szko-
ły. Łączenie tej formy aktywno-
ści z codziennymi dojazdami jest 
coraz popularniejsze. Pozwala 
ominąć korki, a także wpisuje się 
w obecne trendy związane z eko-
logią i zdrowym trybem życia.

Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej w Czyżynach

Na rolkach po Czyżynach

Anna Moksa

Jakub Łoginow
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Na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny znajduje się uli-
ca Cichociemnych AK. Mała, niepozorna, z zaled-
wie kilkoma domami. Czy wiedzą jednak Państwo, 
skąd właśnie ta nazwa? 

W nocy 14/15 kwietnia 1944 na placówkę 
w rejonie Proszowic zrzucono ekipę skoczków: 
ppor. Bronisław Kamiński "Golf", ppor. Wło-
dzimierz Lech "Powiślak", ppor. Jerzy Wątrób-
ski "Jelita" i ppor. Jerzy Niemczycki "Janczar". 
Wraz z nimi zrzucono dostawy broni i amuni-
cji, którą Cichociemni mieli dostarczyć do Kra-
kowa. Próba przebicia się do naszego miasta 
odbyła się w maju. Niestety o planach tej akcji 
dowiedzieli się Niemcy i granatowi policjanci, 
którzy zastawili na Cichociemnych pułapkę. 

W Łęgu miały miejsce walki, wskutek których 
żołnierze AK zginęli.

Pamięć o tych wydarzeniach jest przecho-
wywana wśród starszych mieszkańców, ich 
dzieci i wnuków. Być może nie wszystkie hi-
storie z tamtego czasu zostały spisane i udoku-
mentowane. A może były też jakieś inne ważne 
wydarzenia w tej okolicy, które warto opowie-
dzieć i zapisać? 

Okolice ul. Cichociemnych AK, Zajęczej, 
Sierpowej i Niepołomskiej zostały zgłoszone 
przy poparciu Rady Dzielnicy do projektowa-
nego Lotniczego Parku Kulturowego. Celem 
postulowanego parku jest ochrona autentycz-
ności przestrzeni związanej z historią lotnictwa 
w Czyżynach oraz upamiętnianie związanych 

z tym wydarzeń. O funkcjonowaniu pobliskie-
go lotniska krakowianie wiedzą sporo, o ak-
cjach Cichociemnych wciąż niewiele. 

Zachęcam wszystkich, kto zna związane 
z tym historie lub może się czegoś dowiedzieć 
od rodziców, dziadków lub sąsiadów do kon-
taktu w tej sprawie z Radą Dzielnicy oraz do 
przesyłania opowieści i kopii dokumentów na 
adres: rada@dzielnica14.krakow.pl lub Rada 
Dzielnicy XIV Czyżyny, ul. Dywizjonu 303 nr 
34, 31-869 Kraków. Osoby, które czują się na 
siłach a chciałyby podzielić się tymi informa-
cjami osobiście, zapraszamy w szczególności na 
posiedzenia Komisji Promocji i Kultury, najle-
piej po uzgodnieniu telefonicznym lub mailo-
wym z Radą Dzielnicy.

Coraz więcej mieszkańców Łęgu i okolic (m. in. 
ulica Woźnicówi Habina) zwraca się do Rady 
Dzielnicy z prośbą o interwencję w sprawie spa-
cerujących w okolicy dzików. Zwierzęta te bu-
dzą u wielu mieszkańców przerażenie, powodu-
ją szkody w plantacjach kukurydzy i ogródkach. 
Teoretycznie mieszkańcy powinni oczekiwać 
na rekompensaty od Skarbu Państwa za szko-
dy spowodowane przez dziki, jednak ten sys-
tem jako tako działa na obszarach wiejskich, ale 
niezupełnie sprawdza się w praktyce na tere-
nach leżących       w granicach wielkiego mia-
sta. Co zatem można zrobić, gdy dzik spaceru-
je po Łęgu i Czyżynach i jakie kompetencje ma 
Rada Dzielnicy w tej kwestii? Niestety żadne, je-
dynie jak pomagamy mieszkańcom: zgłaszamy 
problem do Wydziału Kształtowania Środowiska 
UMK, który przekazuje sprawę kompetentnym 
Kołom Łowieckim.

Temat jest Radzie Dzielnicy XIV dobrze zna-
ny i Dzielnica informowała o sprawie wspo-
mniany już wydział oraz Koła Łowieckie, 
które odpowiadają za teren naszej dzielnicy. 
W sprawie dzików w Łęgu interpelację skła-
dał też radny miejski Wojciech Krzysztonek.

Mówiąc o „rozwiązaniu problemu dzików” 
należy jednak wziąć pod uwagę kilka kwestii. 
To nie do końca jest tak, że dziki są złośliwe 

i to dlatego wychodzą do ludzi, by niszczyć 
nasz dobytek. To człowiek w ostatnich latach 
znacznie ograniczył ich naturalne siedliska 
i zaburzył równowagę przyrodniczą. Łęg (i jego 
rdzenni mieszkańcy) od zawsze żył w przyjaźni 
z przyrodą, w tym również z sąsiednimi Łąka-
mi Nowohuckimi, Laskiem Łęgowskim i nie-
użytkami, stanowiącymi ostoję dzikiej przy-
rody. Niezabudowanych terenów było w tych 
okolicach tak dużo, że dzikie zwierzęta mia-
ły się gdzie podziać na dużej przestrzeni, stąd 
też nie były uciążliwe i były niezauważalne dla 
mieszkańców. Gwałtowny rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego w ostatnich latach 
spotykał się zarówno ze skądinąd uzasadnio-
nymi opiniami pozytywnymi - „miasto musi 
się rozwijać, ludzie chcą gdzieś mieszkać”, 
jak i z głosami krytycznymi, ostrzegającymi 
o tym, że przyroda nie jest z gumy i likwidując 

tereny dzikiej nieurządzonej zieleni, musimy 
się liczyć z konsekwencjami w postaci anoma-
lii przyrodniczych, uciążliwych dla mieszkań-
ców. Mamy efekty, masowy przyrost populacji 
dzików to nie jest coś, przed czym specjaliści, 
urbaniści, przyrodnicy nie ostrzegali.

Co z tym fantem zrobić?  To zadanie Wy-
działu Kształtowania Środowiska UMK, do 
którego te sprawy każdy mieszkaniec może 
zgłosić bezpośrednio. Można to zrobić wysy-
łając pismo ze zgłoszeniem problemu na ad-
res: Wydział Kształtowania Środowiska Urzę-
du Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 
Kraków. Stosowne pismo można złożyć też 
osobiście na dzienniku podawczym pod wska-
zanym wyżej adresem. Telefon do wydzia-
łu to: 12-616-88-93 oraz  adres mailowy: 
ws.umk@um.krakow.pl , pod który można 
wysyłać interwencje i zgłoszenia.

Ocalić od zapomnienia: Cichociemni w Czyżynach

Dziki w Czyżynach

Jakub Łoginow

Jakub Łoginow


