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Z powodu epidemii nasze życie zwolni-
ło tak jakby świat się zatrzymał. Bardzo 
ostrożnie wracamy do normalności, 
która wydaje się być bliska, a zarazem 
daleka.

Stan zagrożenia koronawirusem wy-
musił na nas podjęcie decyzji o odwo-
łaniu naszej sztandarowej imprezy dla 
najmłodszych mieszkańców „Święto 
Czyżyn – Czyżyny Dzieciom” i wielu in-
nych imprez, aby nie narażać Państwa 
zdrowia. Jest to dla nas bardzo trudna 
decyzja. Środki finansowe z tych zadań 
przeznaczymy na rozwój infrastruk-

Zdaniem Przewodniczącej

Pragnienie powrotu  
do normalności

tury, remonty placówek oświatowych 
oraz zadbamy o zieleń na terenie naszej 
dzielnicy.

Przed nami okres wakacyjny i zapew-
ne w tej kwestii koronawirus również 
„pokrzyżował” Państwu plany. Dla Tych 
wszystkich, którzy będą spędzać lato 
w Czyżynach będziemy przedstawiać 
oferty naszych placówek kulturalnych 
i oświatowych, bo lato w mieście rów-
nież może być piękne i pełne atrakcji.

Przewodnicząca Rady i Zarządu 
Dzielnicy XIV Czyżyny

Rekord w Budżecie 
Obywatelskim  
miasta Krakowa!
Dorota Głowacka-Prus

Do 30 kwietnia 2020 roku każdy 
mieszkaniec miasta Krakowa mógł 
przygotować i zgłosić swój pomysł 
do Budżetu Obywatelskiego. Do za-
gospodarowania jest kwota łącznie 
32 mln zł.
W dobie pandemii mieszkańcy, w ra-
mach VII edycji, złożyli łącznie 988 pro-
jektów. Dla porównania w roku 2019 
było ich 949. W tym roku mniejszym 
zainteresowaniem cieszył się budżet 
ogólnomiejski – złożono 181 wniosków 
(224 w ubiegłym roku). Nastąpił wzrost 
projektów dzielnicowych – złożono aż 
807 (725 w roku 2019).

W związku z obecną sytuacją zagro-
żenia epidemicznego przedłużono ter-
min na dostarczenie list poparcia (do-
tychczas, aby wniosek był kompletny, 
wnioskodawca musiał dostarczyć listę 
poparcia do 7 dni od zgłoszenia projek-
tu) maksymalnie do 24 lipca 2020 roku.

Złożone projekty przejdą równole-
głą weryfikację formalną i merytorycz-
no-prawną do 7 sierpnia 2020 roku. 
Ostateczną listę wybranych projektów, 
poddanych pod głosowanie poznamy 
10 września 2020 roku.

Budżet Obywatelski  
miasta Krakowa 2020
Budżet obywatelski to proces, w którym 
mieszkańcy nie tylko decydują o prze-
znaczeniu części budżetu miasta Kra-
kowa, ale przede wszystkim otrzymują 
możliwość bezpośredniego oddziały-
wania na miasto wskazując i realizując 
potrzeby lokalnych społeczności.

To mieszkańcy najlepiej znają swo-
je potrzeby, a budżet obywatelski jest 
narzędziem służącym ich zaspokajaniu. 
Narzędziem, które wzmacnia budowę 
lokalnego kapitału społecznego i poszu-
kiwanie innowacji społecznych. 

W tym procesie najważniejszym ele-
mentem jest czynny udział mieszkań-
ców. Ich aktywność i doświadczenie 
tworzą wspólny interes i kompromis 
lokalnych społeczności. Rolą samorzą-
du jest kształtowanie postaw obywatel-
skich m.in. wiedzy o mieście, poczucia 
sprawstwa i odpowiedzialności.

Zmiany w regulaminie budżetu 
obywatelskiego 2020

1. Zgłoszone projekty powinny 
uwzględniać – o ile jest to możliwe 
– uniwersalne projektowanie,

2. Realizacja projektów odbywać się 
będzie w cyklu jednorocznym,

3. Doprecyzowano pojęcia ogólno-
dostępności. W przypadku projek-
tów infrastrukturalnych, remonto-
wych lub polegających na zakupie 
sprzętu lub urządzeń – muszą być 
udostępniane w wymiarze co naj-
mniej 25 godzin tygodniowo, reali-
zowanych pomiędzy 6.00–22.00. 
Pozostałe projekty – realizowanych 
w przestrzeni publicznej, należy 
umożliwić wszystkim zaintereso-

wanym mieszkańcom możliwość 
korzystania w pełnym zakresie 
z efektów realizowanego zadania.

Nowości w ramach VII edycji 
Budżetu Obywatelskiego
Program Wspólne Projekty 2020.
Głównym jego celem była poprawa ja-
kości propozycji zadań, dyskusja lokal-
na na temat potrzeb społeczności oraz 
wspólne wypracowywanie propozycji 
zadań przez mieszkańców. 

Zaplanowano spotkania i warszta-
ty z udziałem Ambasadorów Lokalnej 
Partycypacji, podczas których wszyscy 
zainteresowani mieli razem pracować 
nad pomysłami i wszystko konsultować 
z ekspertami. Z racji pandemii koronawi-
rusa spotkania bezpośrednie odwołano, 
a konsultacje przeprowadzono przez in-
ternet. Praca online odbywała się w 18 
grupach na Facebooku. Tam toczyły się 
dyskusje oraz wymiana propozycji.
Bank pomysłów Budżetu Obywatel-
skiego 2020.
To miejsce, gdzie mieszkańcy mogli 
przesyłać swoje pomysły. Było to wy-
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godne rozwiązanie dla osób, które np. 
nie mogły poświęcić za wiele czasu na 
uczestnictwo w projekcie. Polegało to 
na wpisaniu kilku prostych informa-
cji i przesłaniu swojego pomysłu wraz 
z krótkim opisem. Następnie pomysł był 
widoczny dla wszystkich mieszkańców 
na stronie budzet.krakow.pl w zakładce 
„Bank Pomysłów”.

Na potrzeby tegorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego miasta Krakowa, 
we współpracy z Wydziałem Geodezji 
UMK oraz przy zaangażowaniu członka 
RBO, przygotowana została specjalna 
kompozycja mapowa. Dzięki mapie każ-
dy Wnioskodawca w momencie składa-
nia wniosku BO 2020 mógł sprawdzić, 
czy na wybranej działce potencjalnie 
możliwa jest realizacja projektu w ra-
mach budżetu obywatelskiego. 

Rekordowe kwoty do 
rozdysponowania
W VII edycji Budżetu Obywatelskiego 
miasta Krakowa na projekty przezna-
czono łączną kwotę 32 000 000 zł. Aż 
80% tej kwoty przypadło na dzielnice.

20% przeznaczono na zadania ogól-
nomiejskie, tzn. kwota na realizację pro-
jektów o charakterze ogólnomiejskim 
wynosi 6 400 000 zł. Koszt realizacji jed-
nego projektu nie może być niższy niż 
25 000 zł oraz wyższy niż 1 280 000 zł

W przypadku projektów o charakte-
rze dzielnicowym minimalna wartość 
zgłoszonego projektu wynosi 2500 zł. 
Najwięcej pieniędzy otrzymały: Dębniki 
(2 124 mln zł), Nowa Huta (2 112 mln zł), 
i Prądnik Biały (1 994 mln zł). W zależ-
ności od dzielnicy kwoty maksymalne 
przeznaczone na projekt różnią się. 
Szczegóły przedstawiono na stronie 
budzet.krakow.pl. Dzielnica Czyżyny 
otrzymała kwotę 1 356 mln zł na zada-
nia dzielnicowe. Mieszkańcy mogli zgła-
szać propozycje zadań do maksymalnej 
kwoty 542 720,00 zł

Kalendarium Budżetu 
Obywatelskiego 2020 roku:

Do 7 sierpnia 2020 roku – weryfikacja 
złożonych projektów,

7 sierpnia – ogłoszenie wyników oce-
ny merytorycznej i formalno-prawnej,

7 do 14 sierpnia – możliwość złożenia 
protestów wobec negatywnej oceny,

24 od 31 sierpnia – rozpatrywanie 
protestów,

10 września – ogłoszenie listy projek-
tów poddanych pod głosowanie,

26 września – 05 października – gło-
sowanie

26 października – ogłoszenie wyni-
ków i listy zwycięskich projektów.

17 grudnia 2019 roku minął rok od 
rozpoczęcia VIII kadencji Rady Dziel-
nicy XIV Czyżyny, członkowie rady 
obradowali na 15 sesjach podejmując 
181 uchwał, a zarząd odbył 69 po-
siedzeń, na których podjął 85 uchwał 
i przygotował 156 projektów uchwał 
na sesję.

Wszystkie uchwały zostały podję-
te zgodnie z kompetencjami i nie są 
sprzeczne z prawem.

Na bieżąco monitorowano realizację 
zadań, członkowie rady dokonywa-
li terminowych odbiorów i w wyniku 
tych działań dzielnicowy budżet został 
zrealizowany w 99,73 % w stosunku do 
ogólnej kwoty przyznanej na realizację 
wszystkich zadań.

Środki finansowe zostały zrealizowa-
ne w następujących obszarach i kwo-
tach:

1. Roboty budowlane przy istniejących 
żłobkach, przedszkolach i szkołach, 
których prowadzenie stanowi zada-
nie własne gminy – 690 926,36 zł.

2. Roboty budowlane związane 
z ogródkami jordanowskimi, zie-
leńcami i skwerami – 417 607,57 zł.

3. Roboty budowlane w zakresie dróg 
wewnętrznych oraz dróg gminnych 
klasy dojazdowej – 646 907,02 zł.

4. Lokalne wydarzenia oświatowe, 
kulturalne, sportowe i rekreacyjne 
– 135 577,00 zł

5. Program poprawy bezpieczeństwa 
dla Gminy Miejskiej Kraków „Bez-
pieczny Kraków” – 50 973,27 zł.

6. Dzielnicowy Program Wspiera-
nia Osób Niepełnosprawnych – 
118 564,44 zł.

7. Dzielnicowy Program Ochrony Zdro-
wia i Profilaktyki Zdrowotnej zreali-
zowano na kwotę 14 932,50 zł.

8. Dzielnicowy Program Wspierania 
Działalności Miejskich Szkół i Pla-
cówek Oświatowych, Kultury. Spor-

tu, Pomocy Społecznej i Zdrowia – 
168 956,96 zł.

9. Współpraca z organizacjami poza-
rządowymi działającymi na obsza-
rze dzielnicy – 9 050,00 zł.

10. W obszarze komunikacja z miesz-
kańcami zrealizowano zadania na 
kwotę 42 316,00 zł.

11. Obsługa administracyjno-biuro-
wa Rady i Zarządu Dzielnicy XIV – 
19 541,40 zł.

12. W obszarze obejmującym pozosta-
łe zadania wynikające z zapisów 
statutów, czyli zadania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego zrealizo-
wano na kwotę 49 944,00 zł.

13. Program „Nowa Huta Dziś” zo-
stał zrealizowany w 99,9 %. Wy-
datkowano kwotę 362 378,18 zł 
i za te środki wykonano remont 
chodnika przy ul. Medweckiego, 
ul. Centralnej oraz wyremontowano 
część ulicy Franciszka Hynka.

Szczegółowy opis realizacji wszyst-
kich zadań będzie zamieszczony w Biu-
letynie Informacji Publicznej Miasta 
Krakowa oraz na naszej stronie interne-
towej zaraz po przyjęciu sprawozdania 
na najbliższej sesji Rady Dzielnicy XIV 
Czyżyny.

Przedstawiając powyższe sprawozda-
nie Zarządu z działalności merytorycznej 
oraz realizację zadań pragnę podkreślić, 
że jest to wynik pracy wszystkich człon-
ków Rady Dzielnicy XIV Czyżyny VIII ka-
dencji, bo bez ich pomocy tak wysoki 
poziom realizacji w 99,73 % byłby nie-
możliwy.

W imieniu Zarządu Rady Dzielnicy XIV 
bardzo dziękuję za owocną i zgodną 
współpracę.

Powyższe sprawozdanie zostało jed-
nogłośnie przyjęte na XVIII sesji Rady 
Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbyła się 
w dniu 29 kwietnia 2020 roku w sali 
konferencyjnej UMK os. Zgody 2.

Sprawozdanie Zarządu  
Rady Dzielnicy XIV Czyżyny 
z działalności merytorycznej 
za 2019 r. 
Anna Moksa – Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
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18 grudnia 2019 roku Rada Miasta 
Krakowa przyjęła budżet na 2020 
rok wraz ze zgłoszoną autopoprawką 
Prezydenta. Za budżetem głos „za”  
oddało 25 radnych, „przeciw” głoso-
wało 17 radnych.

Pierwotnie plan wydatków miasta 
miał sięgnąć 6 mld 657 mln zł, ale po 
zgłoszeniu (przez radnych) 470 popra-
wek przyszłoroczne wydatki Krakowa 
wzrosły do poziomu 6 mld 734 mln zł.

W 2020 roku dochody miasta sięgną 
ogółem 6 mld 254 mln zł. Priorytetem 
budżetowym jest utrzymanie finanso-
wania inwestycji, które są w realizacji, 
a więc trwa budowa lub została opra-
cowana dokumentacja projektowa wraz 
z uzyskaniem decyzji administracyjnych 
zezwalających na rozpoczęcie budowy.

Bardzo dużą część wydatków, bo aż 
5 mld 496 mln złotych, stanowią wy-
datki bieżące, które zapewniają spraw-
ne funkcjonowanie i utrzymanie miasta 
na odpowiednim poziomie. 

Wśród nich największą część stano-
wią: edukacja (30,6% ogółu wydatków 
bieżących), wsparcie dla rodzin (17%), 
transport i łączność (13,9%).

Rada i Zarząd Dzielnicy XIV Czyży-
ny skutecznie zabiegały o ujęcie wielu 
zadań dzielnicowych w budżecie miej-
skim poprzez podejmowanie uchwał, 
wniosków oraz interwencje u radnych 
miejskich. 

Nie bez znaczenia była również po-
moc mieszkańców Czyżyn, którzy zgła-
szali i głosowali na zadania Budżetu 
Obywatelskiego.

W wyniku wspólnych działań nastę-
pujące zadania, realizowane w Czyży-
nach, zostały ujęte w budżecie Rady 
Miasta Krakowa na 2020 rok:

1. Budowa basenu przy Szkole Podsta-
wowej nr 155 na os. 2 Pułku Lotni-
czego 21 – 11 467 000 zł.

2. Studium wykonalności budowy 
szybkiego bezkolizyjnego transpor-
tu szynowego w Krakowie – 5 230 
225 zł (dot. dzielnic: I, II, V, XIV/XV 
i XVIII)

3. Rewitalizacja Parku Lotników Pol-
skich – 5 000 000 zł.

4. Zamieszkaj obok parku – zakończe-
nie budowy nowego parku o pow. 
3 ha wokół pasa startowego w Czy-
żynach 5 000 000 zł.

5. Zimowy Ogród Doświadczeń – po-
szerzenie oferty Ogrodu Doświad-
czeń im. Stanisława Lema, zakup 
i montaż modeli edukacyjnych 
i elementów wyposażenia ogrodu 
– 2 269 490 zł.

6. Budowa przystanków auto-
busowych przy skrzyżowaniu 
ul. I. Stella -Sawickiego i Orlińskie-
go – 2 386 000 zł.

7. Rewitalizacja zespołu zabytkowego 
hangaru lotniczego przy ul. Izydora 
Stella- Sawickiego – 2 070 438 zł.

8. Budowa Archiwum Miejskiego przy 
ul. Na Załęczu nr 2 – 1 100 000 zł 
(budowa 3 hali magazynowej wraz 
z wyposażeniem w regały).

9. Modernizacja alejek w Parku Skal-
skiego – 900 000 zł.

10. Remont ul. Hynka (do skrzyżowa-
nia z ul. Uniwersału Połanieckiego) 
– ok. 600 000 zł.

11. Modernizacja budynku XXX Liceum 
Ogólnokształcącego – os. Dywizjo-
nu 303 nr 66 – 550 000 zł.

12. Rozbudowa węzła „Mistrzejowi-
ce” wraz z linią tramwajową K S T 
ul. Stella-Sawickiego – 500 000 zł. 
(zadanie wspólne dla dzielnic XIV, 
XV i XVI dotyczy wypłaty odszko-
dowań na podstawie ostatecznych 
decyzji).

13. Budowa zespołu szkolno-przed-
szkolnego w rejonie Łęgu – 
500 000 zł.

14. Termomodernizacja budynku Szko-
ły Podstawowej Nr 155, os. 2 Pułku 
Lotniczego 21 – 500 000 zł.

15. Przebudowa ul. Strumyk o długości 
80 mb od ul. Poleskiej do ul. Dol-
nomłyńskiej wraz z budową dwu-
stronnego chodnika – 314 000 zł.

16. Budowa hali widowiskowo-sporto-
wej dostosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych na terenie XXX 
Liceum Ogólnokształcącego os. Dy-
wizjonu 303 nr 66 – 300 000 zł.

17. Budowa ul. Lema wraz z przebudo-
wą skrzyżowania z al. Jana Pawła II 
i ul. Meissnera oraz al. Pokoju – 250 
000 zł (zadanie wspólne dla dzielnic 
II, III i XIV, dotyczy wypłaty odszko-
dowań na podstawie ostatecznych 
decyzji).

18. Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sa-
wickiego z planowanym Małopol-

skim Centrum Nauki przy al. Bora 
Komorowskiego – 210 000 zł 
(w tym dotacja 105 000 zł).

19. Budowa Parku Kieszonkowego w re-
jonie ul. Na Załęczu – ok. 200 000 zł.

20. Przebudowa ul. Niepokalanej Panny 
Marii – opracowania dokumentacji 
projektowej – 100 000 zł.

21. Budowa oświetlenia przy psim 
wybiegu os. 2 Pułku Lotniczego – 
100 000 zł.

22. Budowa przepompowni Na Wyso-
kie Stany przy ul. Nowohuckiej – 
100 000 zł

23. Doposażenie ogródków jordanow-
skich na terenie Dzielnicy XIV Czy-
żyny – 75 000 zł.

24. Remont Żłobka Samorządowego 
nr 12 os. 2 Pułku Lotniczego 12 – 
50 000 zł.

25. Zakup i montaż piłkochwytów na 
terenie ogródka jordanowskiego 
im Babci Zosi – 40 000 zł.

26. Budowa wiat rowerowych na tere-
nie dzielnicy XIV Czyżyny – 30 000 zł.

27. Zakup i montaż ławek oraz koszy 
na śmieci na terenie Dzielnicy XIV 
Czyżyny – 30 000 zł.

28. Budowa chodnika przy bloku nr 26 
os. 2 Pułku Lotniczego – 30 000 zł.

29. Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysow-
skiej – 30 000 zł. (Budżet Obywa-
telski- edycja VI).

30. Ścieżka rowerowa na wjeździe 
w ul. Medweckiego od zachodu – 
30 000 zł.(Budżet Obywatelski- edy-
cja VI).

31. Park kieszonkowy w okolicy dawne-
go pasa lotniska – 30 000 zł (Budżet 
Obywatelski- edycja VI).

32. Aleja zieleni pomiędzy ul. Orliń-
skiego, Avią i 2 Pułku Lotniczego 
– 30 000 zł (Budżet Obywatelski- 
edycja VI).

33. Budowa chodnika przy ul. Orlińskie-
go – 20 000 zł.

34. Budowa chodnika przy ul. Wężyka 
– 20 000 zł.

Przy planowaniu wydatków występu-
je efekt tzw. „za krótkiej kołdry”, bo po-
trzeby miasta są bardzo duże – w tym: 
inwestycje infrastrukturalne, oświata 
i edukacja, ale także pomoc socjalna, 
wypłaty odszkodowań za pozyskane 
grunty pod inwestycje celu publiczne-
go, modernizacja placówek leczniczych 
i wiele innych.

Pomimo napiętego budżetu miasta 
i trudności wynikających ze zmiany 
w Ustawie o PIT, w Dzielnicy XIV Czyży-
ny zaplanowano zarówno dokończenie 
istniejących, jak również rozpoczęcie 
nowych inwestycji, co pozwoli na dalszy 
rozwój dzielnicy.

Czyżyny w budżecie Rady Miasta 
Krakowa na 2020 rok
Anna Moksa
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Plan ochronny 
przed zabudową 
dla 2 Pułku 
Lotniczego  
i Dywizjonu 303 
uchwalony!
Paweł Meysztowicz

Rada Miasta Krakowa podjęła w dniu 
22 stycznia 2020 r. uchwałę w spra-
wie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
„Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Puł-
ku Lotniczego”.

Zgodnie z ogłoszeniem w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopol-
skiego obowiązuje on od dnia 20 lute-
go 2020 r. Planem objęty został obszar 
o powierzchni 130,1 ha. Finalnie miej-
skim planem objęte zostały osiedla wo-
kół wschodniej części pasa startowego 
dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny: 

2 Pułku Lotniczego, Avia, Dywizjonu 
303 oraz ul. Orlińskiego i ul. Marii Dą-
browskiej oraz otoczenie zabytkowego 
hangaru i nowego parku powstającego 
przy ul. Stella-Sawickiego.

Zakres opracowania dotyczy obsza-
ru z wyłączeniem terenów objętych 
sporządzanym oddzielnie miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego „Dla wybranych obszarów przy-
rodniczych miasta Krakowa”, którym 
objęty jest m.in. Park im. gen. Pil. Stani-
sława Skalskiego na os. Dywizjonu 303.

Głównym celem planu jest ochrona 
pozostałych terenów zielonych, pasa 
startowego i przyległych terenów przed 
zabudową.

Starania o powstanie MPZP dla tego 
terenu podjął Zarząd Rady Dzielnicy XIV 
już w poprzedniej kadencji. Pracę nad 
planem rozpoczęto w grudniu 2016 r. 
Po ponad 3 latach Radni miejscy uchwa-
lili projekt. Był on wielokrotnie wykła-
dany i konsultowany z mieszkańcami. 
Swoje uwagi składała również Rada 
Dzielnicy XIV, Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Czyżyny oraz mieszkańcy

Zanim uchwalono plan wydanych zo-
stało kilka pozwoleń na budowę, które 

będą obowiązywać mimo wejścia w ży-
cie planu. Nie ma pewności, co do tego 
jak ostatecznie będą wyglądać niektóre 
działki prywatne. 

Rada Dzielnicy XIV dokładała naj-
większych starań, by zapisy planu były 
zgodne z oczekiwaniami okolicznych 
mieszkańców oraz uwzględniały aspek-
ty związane z ochroną przyrody. Istotne 
było również powstrzymanie chaotycz-
nej i intensywnej zabudowy mieszka-
niowej, jaka miała miejsce w ostatnich 
latach w Czyżynach.

Mimo że Czyżyny zabudowano już 
bardzo gęsto, pozostało kilka miejsc, 
które bez ochrony mogłyby zostać za-
budowane. Uchwalony plan zabezpie-
cza te tereny.

Wśród nich wymienić można: m. in. 
część terenu tzw. górki saneczkowej 
przy Szkole Podstawowej nr 155 na os. 
2. Pułku Lotniczego, teren przed blo-
kiem nr 26 na os. 2. Pułku Lotniczego, 
obszar wokół zabytkowego hangaru 
(obiekt cenny kulturowo), działki w są-
siedztwie Kościoła im. Św. Brata Alberta 
na os. Dywizjonu 303 w Kraków i inne.
Plan wszedł w życie dnia 20.02.2020 r.

Nowy park 
w Dzielnicy 
dzięki głosom 
mieszkańców 
Tekst i zdjęcie: Sławomir Bieniek

Trwa kolejna edycja Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Krakowa, w ramach 
której mieszkańcy mogą poddać pod 
głosowanie inicjatywy w swojej dziel-
nicy lub w całym mieście. Jednym 
z projektów miejskich wybranych 
przez mieszkańców w 2016 roku jest 
nowy park w Czyżynach, który wresz-
cie doczekał się realizacji. 

Długo nie było pewne, czy park po-
wstanie. Okazało się, że wobec działek 
na których miał zostać zrealizowany 
zgłoszono roszczenia. Dzięki determi-
nacji mieszkańców oraz dobrej woli 
urzędników sprawa została doprowa-
dzona do finału – na niemal trzech hek-
tarach u zbiegu ulic Stella-Sawickiego 
i Orlińskiego, które jeszcze do niedawna 
były pokryte asfaltem, dzisiaj zielenią się 
drzewa. 

Oprócz roślin, które już wcześniej 
obecne były na omawianych terenach, 

posadzono około 250 nowych, dorod-
nych drzew oraz tysiące innych roślin. 
W parku znalazły się także boisko, no-
woczesny plac zabaw oraz strefa re-
laksu. Ciekawostką jest strefa parkour 
umożliwiająca pokonywanie różnego 
rodzaju przeszkód terenowych i kształ-
towanie sprawności fizycznej. Watro 
nadmienić, że w parku znajdzie się rów-
nież toaleta. 

Biorąc pod uwagę intensywną za-
budowę, która powstała w ostatnich 
latach w tej okolicy, taki teren zielony 
z pewnością okaże bardzo przydatny. 
Poza zapewnieniem relaksu, będzie 
także dobrym miejscem do uprawiania 

aktywności fizycznej. Bardzo cieszy, że 
mieszkańcy okolicy oraz osoby, które 
dopiero miały w niej zamieszkać zmobi-
lizowały się i w 2016 roku zagłosowały 
za budową parku. Dzisiaj z satysfakcją 
mogą oglądać owoce swojego zaanga-
żowania. 

A to jeszcze nie koniec zmian w tej 
okolicy. W najbliższych latach graniczą-
ce z pakiem tereny będące pozostałością 
po Lotnisku Rakowice-Czyżyny zostaną 
zaadaptowane na oddział Muzeum In-
żynierii Miejskiej, co będzie się bardzo 
dobrze uzupełniać z nowym miejscem 
rekreacji i wypoczynku w Czyżynach.
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Coroczny przegląd 
stanu technicznego 
placówek 
oświatowych
Tekst: Regina Zadęcka
Zdjęcia: Małgorzata Kaplińska

Jak co roku, w dniach 24 i 25 lutego 
2020 r., odbył się przegląd czyżyń-
skich placówek oświatowych. Miał 
on na celu ocenę stanu technicznego 
oraz wyłonienie propozycji inwesty-
cyjnych i remontowych do zaplano-
wania oraz realizacji w roku 2021. 

Przeglądów w poszczególnych pla-
cówkach dokonała komisja złożona 
z przedstawicieli inspektorów Miejskie-
go Centrum Obsługi Oświaty w Krako-
wie, członków Rady Dzielnicy XIV Czyży-
ny oraz dyrektorów przedszkoli i szkół.

Ocenie poddawano poszczególne 
elementy budynku, które potencjalnie 
mogły wymagać remontów włączając: 
konstrukcję budynku, schody oraz dach, 
instalacje: sanitarne, kanalizacyjne, cen-
tralnego ogrzewania, gazowe, odgro-

mowe oraz elektryczne, ogrodzenia, 
boiska, place zabaw, chodniki. Ocenia-
no również wnętrza budynków w tym: 
kuchnie, gabinety pomocy przedme-
dycznej oraz inne pomieszczenia pod 
kątem malowania, wymiany okien, 
drzwi i podłóg oraz innych drobnych 
remontów.

Dużą wagę komisja przywiązywała 
do zaleceń Państwowej Inspekcji Pra-
cy, Inspektora Sanitarnego, Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 
Zalecenia poszczególnych służb muszą 
być wykonane w pierwszej kolejności.

Istotną rolę odgrywało również do-
stosowanie budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo włączając 
elementy tj. podjazdy, windy, pochylnie 
i sanitariaty oraz, ze względu na bezpie-
czeństwo: monitoring wizyjny.

Większość inwestycji i remontów bę-
dzie finansowana z budżetu Dzielnicy 
XIV Czyżyny, dlatego po wycenie zadań 
przez Miejskie Centrum Obsługi Oświa-
ty w Krakowie, środki finansowe należy 
ująć w prowizorium budżetowym dziel-
nicy na rok 2021.

Projekt  
Uczeń – Obywatel 
w Czyżynach
Tekst i zdjęcie: Bogdan Krupa

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny od wie-
lu lat bierze udział w projekcie edu-

kacyjnym pt. Uczeń – Obywatel. Ma 
on na celu zapoznanie uczniów klas 
licealnych z funkcjonowaniem i struk-
turą samorządu lokalnego, a także 
promowanie wśród młodzieży idei 
samorządności. 

W tym roku, w ramach zajęć edu-
kacyjnych radni „czternastki” spotkali 
się z młodzieżą z XXX Liceum Ogólno-
kształcącego im. Brata Alberta Chmie-
lowskiego z os. Dywizjonu 303 w to-

warzystwie nauczyciela z XXX LO oraz 
pracownicy Domu Kultury im H. Jorda-
na, promotorki projektu.

Moderatorem spotkania był członek 
Zarządu Dzielnicy XIV, Pan Bogdan Kru-
pa. Sposób funkcjonowaniu Rady Dziel-
nicy XIV Czyżyny wyjaśniła przewodni-
cząca Rady Pani Anna Moksa.

Przewodniczący Komisji Praworząd-
ności i Porządku Publicznego Zbigniew 
Ulmaniec przedstawił rolę i zasadę dzia-
łania komisji w naszej jednostce samo-
rządowej.

Projekt umożliwił przeprowadzenie 
ciekawej prelekcji omawiając „od kuch-
ni” działalność samorządową oraz do-
starczył wiedzy z zakresu działalności 
obywatelskiej oraz potrzebie pracy na 
rzecz lokalnej społeczności.

Projekt Uczeń – Obywatel edukacyjny 
szkolny projekt, dzięki któremu ucznio-
wie zdobywają doświadczenia i wiedzę 
potrzebną w dorosłym życiu. 

W opinii Radnych projekt jest war-
tościowy, cieszy się zainteresowaniem 
uczniów i będzie kontynuowany przez 
czyżyńskich radnych, w kolejnych latach 
potwierdzając, że „jaki uczeń, taki Oby-
watel”.
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W dniu 11 marca 2020 r. Dyrektor 
XXX Liceum Ogólnokształcącego 
w Krakowie p. Ewa Dziekan-Feliksiak 
zaprosiła dr. inż. Krzysztofa Kontka 
celem wdrożenia w szkole systemu 
wideokonferencji oraz działania mo-
nitorów interaktywnych. 

System stosowany w USA

System jest standardem w szkołach 
i uczelniach w USA, bo pozwala zdal-
nie realizować zadania dydaktyczne 
oraz ułatwia kontakt z nauczycielami, 
rodzicami oraz uczniami. W przypadku 
utrudnionego dojazdu do szkoły np. 
przez osoby z niepełnosprawnościami 
lub chorobami pozwala na nagranie 
zajęć i pokazów w celu późniejszego 
odtworzenia. Dodatkowym autem sys-
temu jest możliwość korzystania z niego 
za pomocą smartfonów, laptopów lub 
monitorów interaktywnych. 

Podczas premierowej prezentacji była 
możliwość uczestnictwa w wideokonfe-
rencji ze szkołami w Londynie, Zurichu, 
Mediolanie i Los Angeles, a XXX LO za-
prezentowało swoje pokazy taneczne. 

Szkolenie z udziałem telewizji

Kolejnym etapem wdrażania systemu 
wideokonferencyjnego oraz monito-
rów interaktywnych było szkolenie 
Rady Pedagogicznej prowadzone przez 
firmę Acnet z udziałem telewizji TVN. 
7 kwietnia odbyła się konferencja Rady 
Pedagogicznej, którą prowadziła Pani 
Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak, a 29 
kwietnia miał miejsce się Wirtualny 
Dzień Otwarty XXX Liceum Ogólno-
kształcącego. Oba przeprowadzone 
zdalnie z zastosowaniem systemu wi-
deokonferencyjnego. 

Wirtualny dzień otwarty

W prezentacji szkoły, w czasie Wirtual-
nego Dnia Otwartego, grono pedago-
giczne XXX LO zaprezentowało ofertę 
edukacyjną na przyszły rok szkolny, 
przedstawiło profile klas, zaprezen-
towało pokazy taneczne, a uczniowie 
opowiedzieli o szkole oraz atmosferze 
w niej panującej. 

Prace remontowe  
w Łęgu
Tekst i zdjęcie: Bożena Stanek

W marcu br. został zakończony remont 
chodnika o długości 123 m przy ul. 
Ogłęczyzna w Łęgu. Zniszczone płytki 
chodnikowe zostały zastąpione bezfa-
zową kostką betonową, wymieniono 
także krawężniki uliczne. Jest to pierw-
szy etap inwestycji przy ul. Ogłęczyzna, 
drugi etap przewiduje budowę chodni-
ka na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. 
Na Załęczu wraz z przejściem dla pie-
szych. Obecnie trwa przygotowanie do-
kumentacji projektowej, która jest nie-
zbędna, aby rozpocząć następny etap 
realizacji przedmiotowego zadania.

Po zakończeniu realizacji zadania zna-
cząco zwiększy się poziom bezpieczeń-
stwo ruchu pieszego w tym rejonie, o co 
zabiegali od lat mieszkańcy Łęgu.

XXX Liceum Ogólnokształcące prekursorem 
wdrażania systemu wideokonferencyjnego 
Tekst i zdjęcie: Anna Moksa

Na ręce Pani Dyrektor i Grona Peda-
gogicznego XXX LO zostały złożone 
podziękowania od Ministra Cyfryzacji 
Pana Marka Zagórskiego za działania 
podjęte w tym trudnym dla wszystkich 
okresie. „Jest to budujący przykład oby-

watelskiej inicjatywy i zaangażowania. 
Dzięki takim postawom łatwiej – jako 
społeczeństwu – uda nam się sprostać 
wyzwaniom, jakie stawia przed nami sy-
tuacja, której obecnie doświadczamy” 
– powiedział Pan Minister. 
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie 
ul. Radziwiłłowska 8b 
tel. 12 421 82 42, całodobowy: 12 421 92 82 

 

BEZPŁATNA  
24 GODZINNA  

POMOC PSYCHOLOGICZNA 
W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

W KRAKOWIE 
 

W sytuacji, kiedy przez najbliższy czas wszyscy mamy pozostać 
w swoich domach, zachęcamy do skorzystania z możliwości kontaktu 

z psychologami Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
 

Nasze zaproszenie kierujemy zwłaszcza do: 
 OSÓB CHORYCH, SAMOTNYCH, SENIORÓW,  

OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ,  
do wszystkich, którzy źle znoszą sytuację odosobnienia, boją się 

o swoją przyszłość, czują się opuszczeni, smutni. 
 

Jeśli potrzebujesz porozmawiać, uzyskasz wsparcie pod nr telefonu: 
12 421 92 82 czynny przez CAŁĄ DOBĘ 

lub 502 273 430 w godzinach od 8:00 do 20:00 
 

Radzenie sobie z trudnościami będzie łatwiejsze dla każdego, 
kto zechce skorzystać z naszej oferty.  

 
Zapraszamy do kontaktu! 

Jesteśmy również na:  

Facebook , WhatsApp  oraz Skype   po wcześniejszym 
umówieniu z psychologiem. Na www.oik.krakow.pl znajdują się 

dodatkowe nr telefonów, pod którymi codziennie dyżurują specjaliści. 



Ważne informacje

Pomoc dla seniorów  
w dostarczaniu zakupów

Zadzwoń pod nr 887 202 948 

lub napisz na adres e-mail: 
senior@mops.krakow.pl

od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8.00–14.30

Punkt informacyjny 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

tel. 12 616 54 08 

Pomoc dla osób  
w kwarantannie  
w dostarczaniu 

żywności

Telefonicznie:
887 202 946 lub 887 202 947 

od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8.00–19.00 

w sobotę i niedzielę  
w godzinach 10.00–14.00

lub mailowo:  
kontakt@mops.krakow.pl

od poniedziałku do piątku  
w godzinach 19.00–8.00

w sobotę i niedzielę  
w godzinach 14.00–10.00

Pomoc psychologiczna

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
12 421 92 82, 502 273 430, 500 741 575

Ośrodki Poradnictwa i Terapii Rodzin 
12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 423 02 28,

12 682 11 50,12 644 12 66 w. 24, 
783 222 263, 692 960 436.

Krakowski Instytut Psychoterapii
783 222 700, 603 890 858, 661 011 023

Pomoc będzie świadczona od poniedziałku do piątku  
w godzinach 10.00–18.00

Kontakt z Centrami Aktywności Seniora  
na terenie Nowej Huty

CAS Nowe Centrum Aktywności Seniorów, Fundacja Nowe Centrum
733 956 640

CAS Fruwająca Ryba, Fundacja Ukryte Skrzydła
794 387 527 lub 660 569 100 

CAS Seniorzy nauczycielami życia  
Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „GAUDIUM et SPES”

 608 473 767

CAS Cyfrowe Centrum II, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw
 506 303 304 lub 501 148 630

CAS Nestor Spot Ptaszyckiego, Stowarzyszenie SIEMACHA
601 619 428

Pełne informacje dotyczące wsparcia dla krakowskich seniorów można  
znaleźć pod adresem strony internetowej: dlaseniora.krakow.pl
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