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Za nami okres wakacyjny. Rok szkolny 
rozpoczął się, a życie znów przyspie-
szyło. Zaczęła się bieganina pomiędzy 
szkołą, pracą i domem. Przybyło obo-
wiązków uczniom i rodzicom. Również 
dla członków Rady Dzielnicy XIV rozpo-
czął się gorący okres, bo należy zadbać 
o realizację zadań budżetowych za bie-
żący rok, na które oczekują Czyżynia-
nie, np. szczepienia przeciw grypie dla 
osób po 65. roku życia, w październiku 
głosowanie na zadania z Budżetu Oby-
watelskiego oraz jakże ważne zadania 
infrastrukturalne. 

Zdaniem Przewodniczącej

Już po wakacjach

Nie ukrywam, że znacznie gorzej pra-
cuje się w dobie panującej epidemii, bo 
trudno przewidzieć, co będzie w na-
stępnych miesiącach, ale na pewno nie 
zapomnimy o naszych najmłodszych 
czekających na Świętego Mikołaja oraz 
o osobach samotnych i potrzebujących 
pomocy w okresie świątecznym.

Pracy jest wiele, ale jest też satysfakcja, 
wzruszenie z dostarczenia chwil radości 
tym, którym na co dzień jest trudno.

Przewodnicząca Rady i Zarządu 
Dzielnicy XIV Czyżyny

W tym roku odbędzie się VII edy-
cja budżetu obywatelskiego miasta 
Krakowa. Na projekty o charakterze 
ogólnomiejskim przeznaczone zosta-
nie 6 400 000 zł, a 25 600 000 zł do 
podziału na zadania o charakterze 
dzielnicowym.

Dzielnicy XIV Czyżyny w tym roku 
przypadnie kwota 1 356 800 zł, w tym 
maksymalnie 542 720 zł na pojedyncze 
zadanie.

W stosunku do poprzedniego roku za-
szło kilka zmian regulaminowych, w tym:
• zgłoszone projekty powinny 

uwzględniać – w miarę możliwości 
– projektowanie uniwersalne

• projekty realizowane będą tylko 
w cyklu jednorocznym

• doprecyzowano pojęcie „ogólno-
dostępności”, tzn. czy każdemu 
z mieszkańców zostanie zapewnio-
na nieodpłatna możliwość korzysta-
nia z efektów projektu.

Głosowanie

Od 26 września do 5 października 
będzie można zagłosować na wybra-
ne projekty.

Głosowanie przeprowadzone będzie 
za pomocą dedykowanej platformy in-
ternetowej oraz papierowych kart do 
głosowania (w wyznaczonych przez 
miasto punktach).

Głosować może każdy mieszkaniec 
miasta na 3 wybrane przez siebie projekty 
ogólnodzielnicowe, przydzielając odpo-
wiednio 3 punkty, 2 punkty oraz 1 punkt 
wybranym przez siebie zadaniom.

Na podstawie głosów mieszkańców 
utworzona zostanie lista rankingowa. 
O kolejności na niej decydować ma ilość 
zdobytych punktów.

Ogłoszenie wyników

Do realizacji wybrane będą te pro-
jekty, które uzyskają największą liczbę 

punktów aż do wyczerpania środków 
przeznaczonych na budżet obywatelski. 

26 października ogłoszone zosta-
ną wyniki głosowania oraz zwycięskie 
projekty.

Wybrane projekty o charakterze 
dzielnicowym

Wśród zgłoszonych projektów, na 
które mieszkańcy Czyżyn będą mogli 
głosować wymienić można:

 – „Klasy, Alfabet, Tarcze – Gry Po-
dwórkowe” – stworzenie przestrze-
ni z grami terenowymi na terenach 
między ul. Kłosowskiego a pasem 
startowym (8 000 zł).

 – „Równym chodnikiem do Parku Lot-
ników” – remont chodnika między 
Parkiem Lotników oraz ul. Stella 
Sawickiego wraz z wymianą na-
wierzchni na asfaltową (100 000 zł).

 – „Park kieszonkowy w okolicy daw-
nego pasa lotniska” – wykonanie 
nowego parku kieszonkowego po-
między blokami 64a i 64b na os. Dy-
wizjonu 303 (380 000 zł).

 – „Czyżynśki minigolf - budowa pola 
do gry dla każdego!” – budowa 
pola do mini golfa na terenie by-
łego pasa startowego oraz jego 
otoczeniu pola do gry w mini golfa 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(500 000 zł).

 – „Miejsce relaksu i zabawy” – wyko-
nanie parku kieszonkowego w są-
siedztwie samolotowego placu za-
baw (150 000 zł).

 – „Park kieszonkowy po wschodniej 
części pasa startowego” – wykona-
nie parku kieszonkowego na części 
pasa startowego przy pawilonie 
handlowym na os. 2 Pułku Lotni-
czego (300 000 zł).

 – „Oświetlony Skatepark w Parku 
Lotników Polskich” – wykonanie 
oświetlenia w Skateparku w Parku 
Lotników Polskich (100 000 zł).

 – „Doposażenie ogródka jorda-
nowskiego przy cukierni” – zakup 
i montaż nowych 26 urządzeń za-
bawowych w sąsiedztwie Parku 
Skalskiego i Szkoły Podstawowej 
nr 52 (542 720 zł).

Budżet obywatelski 2020
Tekst Michał Adamski
Zdjęcia Grzegorz Mączka
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 – „Bezpieczniej wzdłuż ulicy Cie-
płowniczej” - remont wzdłuż uli-
cy Ciepłowniczej na odcinku od 
ul. Szafrańskiej w kierunku ulicy 
Nowohuckiej (45 000 zł).

 – „Kosze na śmieci i ławki wzdłuż 
ul. Orlińskiego i Włodarczyka” 
– montaż nowych koszy i ławek 
(14 000 zł).

 – „Park Kieszonkowy os. Dywizjonu 
303 okolice dawnego pasa” – wyko-
nanie nowego parku kieszonkowe-
go, w sąsiedztwie pasa startowego 
dawnego lotniska oraz kościoła na 
os. Dywizjonu 303 (385 000 zł).

 – „Profesjonalne zajęcia biegowo-
-ruchowe na terenie Dz. XIV” – 
zatrudnienie trenera i organizacja 
otwartych zajęć ruchowych dla 
mieszkańców (4 800 zł).

 – „Remont ulicy Nastrojowej wraz 
z poboczami podjazdami” – wyko-
nanie remontu nakładkowego na 
ul. Nastrojowej od wjazdu z ul. Gał-
czyńskiego do wjazdu w ul. Kwia-
tów Polskich (400 000 zł).

 – „Bariero-siedziska przy przystanku 
przy ul. Stella Sawickiego os. Dywi-
zjonu 303 kierunek Wiślicka” – mon-
taż bariero-siedzisk przy przystanku 
w celu separacji ruchu pieszego 
oraz rowerowego (10 000 zł).

 – „800 darmowych biletów dla se-
niorów do Kina „Paradox””- zakup 
biletów oraz przekazanie ich czy-
żyńskim seniorom (10 000 zł).

 – „Maseczka ochronna dla Czyżynia-
nina!” – zakup 30 946 sztuk ma-
seczek wielorazowego użytku dla 
mieszkańców Czyżyn (123 784 zł).

 – „Odpocznij przy Orlińskiego” – na-
sadzenia krzewów na działkach 
miejskich w pobliżu bloku na ul. Or-
lińskiego 9A (10 000 zł).

 – „Mobilne lodowisko w Czyżynach!” 
– Przygotowanie, montaż oraz 
utrzymanie lodowiska w sezonie 
od grudnia 2021 do lutego 2022 
(390 000 zł).

Termomodernizacja SP 155
Tekst i zdjęcia Karol Goryl

Nowe tablice informacyjne 
Rady Dzielnicy XIV Czyżyny
Halina Krzynówek

Zagłosować można będzie również 
na jeden z projektów, który realizowa-
ny będzie w ramach ubiegłorocznego 
budżetu obywatelskiego, tj.:

 – „Mali ratownicy” – szkolenia 
z pierwszej pomocy dla nowohuc-
kich dzieci (5 000 zł).

 – „Darmowe kino plenerowe dla 
mieszkańców w Parku Lotników!” 
– 4 edycje kina plenerowego w są-
siedztwie Tauron Areny (30 000 zł).

 – „100 nowych drzew w dzielnicy 2.0” 
– zakup i zasadzenie 100 drzew na 
osiedlach: 2 Pułku Lotniczego, Avia, 
osiedlu Dywizjonu 303, w Starych 
Czyżynach i na Łęgu (105 000 zł).

Zapraszamy

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny zachęca 
wszystkich do wzięcia udziału w głoso-
waniu w ramach budżetu obywatelskie-
go. Każdy, nawet pojedynczy głos, ma 
znaczenie i może wpłynąć na realizowa-
ne inwestycje oraz na poprawę jakości 
życia w naszej dzielnicy. 

 – „Budowa boiska o nawierzchni bez-
piecznej” – propozycja budowy bo-
iska wielofunkcyjnego o nawierzch-
ni poliuretanowej w sąsiedztwie 
Parku Skalskiego i Szkoły Podsta-
wowej nr 52. (370 000 zł).

 – „Budowa mini-fontanny w Parku 
Im. Generała Skalskiego” – wykona-
nie oczka wodnego w Parku Skal-
skiego w sąsiedztwie istniejącego 
placu zabaw (542 700 zł).

 – „Pas startowy miejscem spotkań 
– koszykówka na pasie” – remont 
betonowych płyt pasa startowego 
i postanowienie nowych tablic do 
gry w koszykówkę (47 700 zł).

 – „Oświetlenie chodnika obok Lot-
niczego Parku Jordanowskiego” 
– wykonanie oświetlenie chodnika 
w sąsiedztwie samolotowego pła-
zu zabaw na os. Dywizjonu 303 
(60 000 zł).

 – „Tyrolka na placu zabaw - ogródek 
im. Babci Zosi” – doposażenie pla-
cu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego 
w tyrolkę (55 000 zł).

Od pewnego już czasu trwa termo-
modernizacja Szkoły Podstawowej nr 
155 na os. 2 Pułku Lotniczego. Reali-
zatorem jest Miejskie Centrum Ob-
sługi Oświaty w Krakowie, a wartość 
inwestycji to 1 254 600 zł.

Inwestycja jest wykonywana w syste-
mie „zaprojektuj i wybuduj” przez firmę 
„MAL-BUD” z Gołkowic Górnych.

Dzięki tej inwestycji szkoła zyska nie 
tylko nową, ładną fasadę, która nie bę-
dzie odstawała od nowo budowanego 
basenu, ale przede wszystkim obniży 
rachunki za ogrzewanie. 

Co ciekawe, obniżone zostaną kosz-
ty „za chłodzenie”. Aula oraz niektóre 
sale są wyposażone w klimatyzację. Ter-
momodernizacja wpłynie na obniżenie 
rachunków za elektryczność.

Zakończenie prac planowane jest na 
koniec października 2020 roku.

Na początku września na os. 2 Puł-
ku Lotniczego zamontowane zostały 
2 nowe tablice ogłoszeń informa-
cyjnych Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 
Jedna stanęła w sąsiedztwie sklepu 
„Biedronka” i Szkoły Podstawowej nr. 
155, druga przy ul. Jana Kremskiego 
obok Pasażu Bielaka.

Poprzednie tablice zostały usunięte 
z uwagi na ich zły stan techniczny.

Tablice sfinansowano ze środków 
Rady Dzielnicy, a zamontowano przy 
udziale Zarządu Zieleni Miejskiej oraz 
Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Zapraszamy okolicznych mieszkań-
ców do zapoznawania się na bieżąco 
z ogłoszeniami dotyczącymi działalno-
ści „Czternastki”.

Jednocześnie przypominamy, że ta-
blice są prawnie chronione i naklejanie 
wszelkich innych ogłoszeń na nich jest 
zabronione.

Do tegorocznego budżetu zgłoszone 
ponownie zostały zgłoszone projekty 
takie jak:
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Pomimo trudności związanych 
z epidemią Covid-19 w placówkach 
oświatowych dobiegają końca zapla-
nowane remonty, tak aby dzieci od 
września mogły wrócić do swoich 
jeszcze piękniejszych sal, pomiesz-
czeń, korytarzy, a pracownicy do wy-
remontowanych kuchni i pomiesz-
czeń gospodarczych.

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny wspólnie 
z dyrektorami placówek ustaliła zakres 
wykonywanych prac oraz przeznaczyła 
na ten cel określone kwoty.

Czyżyńskie przedszkola

Dzieci z przedszkola nr 185 „Słonecz-
ko” będą mogły korzystać z wyremon-
towanych alejek (90 000 zł) w ogrodzie 
przedszkolnym. 

W przedszkolu nr 182, doposażo-
no ogródek przedszkolny w urządze-
nia zabawowe dla grupy integracyjnej 
(10 000 zł). Dodatkowo, w ramach 
I etapu remontu, odnowiono kuchnię. 
Usprawni to pracę oraz zapewni kom-
fortowe warunki dla pracowników. Ko-

lejny etap remontu i zakończenie inwe-
stycji nastąpi w przyszłe wakacje.

W samorządowym przedszkolu 
nr 110 przy ul. Ciepłowniczej również 
odnowiona kuchnię i pomieszczenia 
gospodarcze (10 000 zł) oraz częścio-
wo odnowiono ogrodzenie przedszko-
la. Wyremontowano również altanę 
w ogrodzie przedszkolnym (22 500zł), 
dzięki której dzieci mogą się schować 
przed upałami podczas przebywania 
w ogródku. 

Żłobek

W żłobku nr 12, „Bajkowym Dom-
ku”, odmalowano pomieszczenia oraz 
wymieniono instalację elektryczną 
(73 000 zł).

Czyżyńskie szkoły

Gruntowne remonty przeszły wszyst-
kie placówki. W Szkole Podstawowej 
nr 52 wyremontowano podjazd dla 
niepełnosprawnych oraz parkiet w sali 
gimnastycznej, gdzie zainstalowano 

Wakacyjne remonty w czyżyńskich placówkach oświatowych
Regina Zadęcka

Dlaczego warto zgłaszać? Inicjatywa 
lokalna sprzyja rozwojowi demokra-
cji lokalnej, pobudza i integruje śro-
dowisko poprzez wspólne działania. 
Przede wszystkim jej czas realizacji 
następuje w danym roku, w którym 
został złożony wniosek.

Podczas realizacji inicjatywy, miesz-
kańcy mogą zaoferować swoją pracę 
społeczną, wkład rzeczowy (np. przed-
mioty, projekty konieczne do wykonania 
inicjatywy) lub wkład finansowy. Gmina 
zaoferować może pomoc finansową lub 
rzeczową. Ważne jest jednak, by rozu-
mieć, że w przypadku inicjatywy Gmina 
nie przekazuje mieszkańcom żadnych 
środków finansowych (dotacji). Reali-
zuje ona jedynie niezbędne zakupy czy 
prace swoimi narzędziami, a pomoc 
rzeczową przekazuje w ramach użycze-
nia na czas realizacji danej inicjatywy.

Wnioskowanie

Wniosek o inicjatywę lokalną może 
złożyć każdy mieszkaniec bezpośrednio 
lub za pośrednictwem  organizacji po-

Masz pomysł? 
Zgłoś inicjatywę lokalną

Anna Moksa

nowe drabinki do ćwiczeń. Wymieniono 
instalację grzewczą, podłogi w salach 
lekcyjnych i drzwi oraz pomalowano 
ściany (łącznie 107 000 zł). Sala gim-
nastyczna świeci teraz pełnym blaskiem 
i czeka na uczniów.

Dla Szkoły Podstawowej nr 155 za-
kupiono oraz zamontowano agregat 
chłodniczy, by uruchomić klimatyza-
cję w szkolnej auli. Upały nie będą już 
straszne dla uczniów. Generalny remont 
przeszło również wejście boczne do 
szkoły oraz sale komputerowe (łącznie 
125 000 zł).

Szkoła Podstawowa nr 156 wzbo-
gaciła się o długo wyczekiwaną nową 
pracownię logopedyczną (25 000 zł). 
Pracownia w tej szkole jest niezbędna 
ze względu na rosnącą liczbę dzieci 
z zaburzeniami mowy. W szkole wy-
mieniono drzwi wejściowe, stolarkę 
okienną, posadzki w salach lekcyjnych 
oraz wymalowano pomieszczenia. Sta-
ra, zdezelowana brama wjazdowa zo-
stała zastąpiona nową automatyczną 
(106 000 zł).

Jako Rada Dzielnicy mamy nadzieję, 
że wszystkie te remonty i inwestycje 
ucieszą naszych milusińskich i poprawią 
ich warunki kształcenia.

zarządowej. Do wniosku musi być dołą-
czona imienna lista poparcia podpisana 
przez co najmniej 15 mieszkańców, bio-
rących udział w zadaniu. 

Wymagana jest też deklaracja po-
twierdzająca zaangażowanie przez mi-
nimum 2 osoby - uczestników inicjaty-
wy potwierdzających swój wkład pracy 
społecznej w danym zadaniu.

Wniosek o inicjatywę lokalną moż-
na złożyć za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, platformy e-PUAP lub 
osobiście do Wydziału Polityki Społecz-
nej i Zdrowia- Referat ds. Partycypacji 
i Dialogu w Krakowie przy ul. Dekerta 
24 lub w Miejskim Centrum Dialogu w 
Krakowie, ul. Bracka 10.

Zakres działania

Działania mieszkańców powinny wpi-
sywać się w zakres obszarów takich jak:
• działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych 
(z wyjątkiem zadań dotyczących bu-
dowy lub rozbudowy kanalizacji i sie-
ci wodociągowej [regulują je odręb-
ne uchwały Rady Miasta Krakowa]).

• działalność charytatywna;
• podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• działalność na rzecz mniejszości na-

rodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultu-
ry i dziedzictwa narodowego;

• promocja i organizacja wolontariatu;
• edukacja, oświata i wychowanie;
• wspieranie i upowszechnianie kul-

tury fizycznej;
• turystyka i krajoznawstwo;
• ekologia i ochrona przyrody;
• porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Rady Dzielnic dysponują ograniczo-
nymi środkami budżetowymi. Ich roz-
dysponowanie odbywa się wyłącznie 
poprzez podjęte uchwały w Radach 
Dzielnic oraz w Radzie Miasta Krakowa, 
co wiąże się z wydłużonym terminem 
oczekiwania na dyspozycje środków.

Tymczasem inicjatywa lokalna jest re-
alizowana w terminie 8 tygodni od daty 
złożenia wniosku.

Więcej informacji oraz wzór wniosku 
w ramach inicjatywy lokalnej można po-
brać ze strony : https://dialogspoleczny.
krakow.pl – zakladka: Inicjatywa Lokalna.

Wśród członków Rady Dzielnicy XIV  
„Czyżyny” radna Dorota Głowacka-Prus 
jest Ambasadorem Lokalnej Partycypa-
cji, która chętnie wspomoże w działaniu 
mieszkańców naszej dzielnicy.

https://dialogspoleczny.krakow.pl
https://dialogspoleczny.krakow.pl
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Spacer po 
Muzeum Lotnictwa
Bogdan Krupa

Nowy park w Czyżynach 
przy ul. Stella-Sawickiego
Michał Adamski

8 września w ramach programu 
„Bądź Turystą w swoim Mieście” 
odbył się spacer  „Spotkajmy się 
w Muzeum Lotnictwa”. Patronem był 
Prezydent Miasta Krakowa, a w wy-
darzeniu uczestniczyli mieszkańcy 
oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy 
XIV Czyżyny.

Była to okazja do obejrzenia ekspo-
natów znajdujących się w Muzeum 
Lotnictwa. Ich ilość przekracza ponad 
200, z czego większość to zbiory po-
wojenne. Najstarsze z samolotów mają 
ponad 100 lat. Wiele obiektów jest od-
restaurowanych, a kolejne czekają na 
renowacje.

7 sierpnia tego roku został dopusz-
czony do użytkowania 3-hektarowy 
Nowy park w Czyżynach przy ul. Stel-
la-Sawickiego.

Budowa parku była pomysłem miesz-
kańców dzielnicy, którzy zgłosił projekt 
do III edycji Budżetu obywatelskiego 
miasta Krakowa. Projekt zdobył drugie 
miejsce w głosowaniu uzyskując 11649 
punktów. Koszt inwestycji wyniósł oko-
ło 11 mln złotych. 

Mieszkańcy są bardzo zadowoleni 
z nowego parku, opisują go jako miej-
sce ciekawe, rozwojowe i wyróżniające 
się na tle innych tego typu obiektów. 
Doceniają, że mają gdzie się przejść, 
zrelaksować a także uprawiać sport 
(np. parkour). 

W parku umieszczono donice, w któ-
rych mieszkańcy mogą wspólnie upra-
wiać ziemię, pojawiły się już pierwsze 
nasadzenia. Warto zwrócić uwagę na 
nawierzchnię, gdzie znalazły się wize-
runki nawiązujące do lotniczej historii 
tego miejsca.

Ukoronowaniem otwarcia parku 
był Piknik Krakowski zorganizowany 
15 sierpnia na terenie parku oraz wie-
czorem, tego samego dnia, kino na tra-
wie.

Przewodnik, Pan Krzysztof Suchaniak, 
opowiadał o historii i roli znajdujących 
się tam samolotów. 

Spacer był okazją do odbycia lekcji 
historii oraz dokładnego przyjrzenia 

się eksponatom znajdującym się w Mu-
zeum Lotnictwa. 

Jako Rada Dzielnicy gorąco zapraszamy 
i zachęcamy do odwiedzenia muzeum, 
zwłaszcza z udziałem przewodnika.
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Oddając krew 
ratujesz życie
Paweł Dobrowolski

12 września, w sobotę, w Dzielnicy 
XIV Czyżyny prowadzona była akcja 
krwiodawstwa. Została ona zorgani-
zowana przez Radę Dzielnicy XIV Czy-
żyny, Parafię św. Brata Alberta oraz 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Krakowie przy 
wsparciu lokalnych społeczności.

„Krwiobus” (mobilny punkt odbioru 
krwi) stanął na Parafialnym parkingu 
przy dawnym pasie startowym Lotniska 
Cżyżyny–Rakowice. Łącznie zarejestro-
wano 52 osoby, z czego 37 osób odda-
ło po 450 ml krwi, co daje sumarycznie 
16,65 litra zebranej krwi pełnej.

Krwiodawstwo w Czyżynach

Na terenie Dzielnicy XIV krwiodaw-
stwo jest propagowane już od wielu lat. 

W XXX LO organizowano zarówno 
akcje wyjazdowe mobilnego centrum 
krwiodawstwa jak i wyjścia młodzieży 
do Centrum Krwiodawstwa.

Wyjazdowe akcje zbiórki krwi cały 
czas odbywają się w całej Polsce, 
a krwiobus pojawia się w różnych miej-
scach województwa małopolskiego.

Nie jest możliwe wyprodukowanie 
krwi, dlatego jedynym jej źródłem są 
dawcy. Niestety krwi ciągle brakuje, 
zwłaszcza w okresach wakacyjnych. 

Dodatkowo, ze względu na zagro-
żenie epidemiologiczne cześć stałych 
krwiodawców nie decyduje się dokony-
wać donacji.

Kto może oddać krew?

Osoba oddająca krew musi być zdro-
wa, ważyć minimum 50 kg i być w wie-
ku 18-65 lat. 

Przed każdą donacją wypełnia się 
ankietę, by wykluczyć ryzyko, że od-
dana krew nie będzie się nadawać do 
transfuzji. Przede wszystkim wykluczają 
przebyte choroby zakaźne, poddanie się 
różnym zabiegom od medycznych po 
tatuaże, jak również wyjazdy do państw 
i stref podwyższonego ryzyka. Niektó-
re czynniki wymuszają odpowiednią 
karencję, a część wyklucza całkowicie 
i wtedy nie można zostać dawcą.

Wstępna weryfikacja

Przed każdą donacją wykonywane 
jest badanie krwi pod kątem stęże-
nia hemoglobiny (kobiety 12–16 g/dl 
i 14–18 g/dl mężczyźni), a w uzasad-
nionych wypadkach badania się rozsze-
rza. Następnym krokiem jest badanie 
lekarskie, obejmujące między innymi: 
kontrolę ciśnienia krwi, wagi, a obecnie 
również temperatury ciała.

Oddawanie krwi

Po pozytywnej weryfikacji dokonuje-
my donacji, najczęściej oddaje się krew 
pełną, ale można również oddać oso-
cze lub płytki krwi, które są filtrowane, 
a reszta krwi wraca do organizmu.

Po oddaniu krwi jest czas poświęcony 
na regenerację, uzupełnienie płynów.

Dlaczego warto

Każdemu dawcy otrzymuje pa-
kiet o wartości kalorycznej 4500 kcal 
(tj. 8 czekolad, 1 wafelek i 1 soczek).

Dodatkowo dawcy przysługuje zwol-
nienie z pracy w dniu donacji, zwrot 
utraconego zarobku na zasadach prze-
pisów prawa pracy oraz zwrot kosztów 
dojazdu. Ponadto dawca ma prawo do 
ulgi podatkowej wyliczanej na podsta-
wie ilości krwi oddanej w danym roku 
rozliczeniowym. Honorowi Zasłużeni 
Dawcy Krwi II stopnia mają prawo do 
darmowych przejazdów komunikacją 
miejską w Krakowie, co uzyskuje po 
oddaniu 15 litrów w przypadku kobiet 
i 18 litrów w przypadku mężczyzn.

Po donacji

Krew pełną można pobrać od kobiet 
do 4 razy w ciągu roku, a do 6 razy od 
mężczyzn, przy minimalnym 56-dnio-
wym odstępie regeneracyjnym czyli 
8-tygodniowym.

Po dokonaniu donacji należy wypo-
cząć i pozwolić organizmowi się zrege-
nerować. 

Wielu dawców, co było również 
w moim wypadku, obawia się przed 
pierwszą donacją, że po oddaniu krwi 
będą czuli anemicznie przy ogólnym 
osłabieniu. Wbrew pozorom, więk-
szość dawców twierdzi, że jest wręcz 
odwrotnie i oddanie krwi daje im uczu-
cie posiadania nadmiaru energii i chęci 
do działania.

Donacja szpiku

Rejestrując się jako Dawca Krwi rów-
nież możemy zarejestrować się jako 

Dawcy Szpiku. Wtedy, gdy nasz „gene-
tyczny bliźniak” potrzebuje pomocy, to 
w większości wypadków komórki ma-
cierzyste są filtrowane z Krwi.

Jako Rada Dzielnicy bardzo serdecz-
nie zapraszamy wszystkich by zostali 
dawcami, zwłaszcza, że mamy okazję, 
bo mobilne Centrum Krwiodawstwa 
przyjeżdża do Nas do Dzielnicy.

Przydatne linki

• https://rckik.krakow.pl/ – strona 
Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

• https://rckik.krakow.pl/ekipy-
-wyjazdowe/ – informacje doty-
czące harmonogramu wyjazdów 
krwiobusa.

• https://www.facebook.com/rc-
kikkrakow/ – konto facebookowe 
RCKiK w Krakowie.
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„Pola Nadziei – Czas Pomagania”
czyli jak możemy pomóc chorym
i Hospicjum św. Łazarza
Tekst i zdjęcie Paweł Dobrowolski

Słysząc o Hospicjum, wiele osób 
podchodzi z rezerwą. Należy jednak 
pamiętać, że z dnia na dzień coraz 
więcej ludzi przekonuje się, ile serca 
daje pacjentom cały zespół hospicyj-
ny. Pacjenci są pod troskliwą opieką 
w jednym z 3 oddziałów stacjonar-
nego Hospicjum oraz Hospicjum Do-
mowego. 

Obecnie Rada Dzielnicy XIV Czyżyny 
wraz z mieszkańcami działa w ramach 
Zespołu Hospicyjnego. Pomoc ta pole-
ga m.in. na zbieraniu w dzielnicy plasti-
kowych zakrętek, a podczas wydarzeń 
dzielnicowych zbiórek datków do hospi-
cyjnych puszek-skarbonek.

Wolontariat

Najważniejszą formą pomocy dla 
Hospicjum jest oczywiście wolontariat, 
która może być realizowana w różnych 
formach.

Najbardziej wymagający, w którym 
niezbędne jest specjalne przygotowa-
nie, jest wolontariat medyczny. Pomoc 
realizowana jest przy łóżkach pacjen-
tów, zarówno na oddziale stacjonar-
nym, jak i pomagając pacjentom, któ-
rzy dzięki wsparciu mogą poradzić sobie 
w swoich domach. Pacjentom pomaga 

się w codziennych czynnościach, które 
dla osób zdrowych mogą wydawać się 
banalnie proste, jak również spędza 
z pacjentami czas na rozmowie, grach, 
spacerach. 

Wolontariat akcyjny, dostępny dla 
każdego, polega przede wszystkim na 
kwestowaniu, a chętni mogą w poro-
zumieniu z hospicyjnym zespołem pozy-
skiwania środków organizować kwesty. 
W tej formie pomocy mogą brać udział 
nawet dzieci, dla których napełnienie 
puszki skarbonki daje frajdę z dobrze 
wykonanego zadania. 

Nastolatkowie mogą brać udział 
w wolontariacie młodzieżowym, który 
został nazwany „Wolontariatem z żon-
kilem w tle”. Zapraszani są do niego 
uczniowie szkół podstawowych i śred-
nich. 

Dla osób o bardziej specjalistycznej 
wiedzy czy umiejętnościach jest wo-
lontariat administracyjno-gospodarczy, 
gdzie wolontariusze oferują swoją po-
moc w dziedzinach, na których się znają, 
bo taka pomoc jest również potrzebna.

Jest wolontariat pracowniczy, gdzie 
pracownicy firm wspólnie mogą włą-

czyć się w działalność na rzecz hospi-
cjum i pacjentów.

Każda z form wolontariatu jest rów-
nie ważna i niezbędna, by móc stworzyć 
dla pacjentów dom, w którym będą się 
czuli dobrze. 

Dobrze, żeby każdy człowiek chociaż 
na chwilę stał się wolontariuszem. Kon-
takt z pacjentami zmienia perspektywę 
patrzenia na świat. Uśmiech pacjentów 
czekających na kolejny dyżur wolon-
tariusza i zapytania: „to kiedy znowu 
się zobaczymy?” są naprawdę wielkim 
wygrodzeniem i sprawiają, że chce się 
wracać. 

Pacjenci stają się częścią życia wo-
lontariuszy, którzy zostają z nimi do 
samego końca.Opieka, troska oraz ofe-
rowana pomoc sprawia, że pacjenci nie 
czują się sami w tym trudnym czasie. 
Czas pomagania, bo każda chwila ma 
znaczenie.

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny zachęca 
wszystkich, by otworzyć serce i czerpać 
radość dawania. Spotkajmy się w gronie 
wolontariuszy. 

Zawsze pierwszy krok na drodze 
pomagania, można zacząć od małe-
go gestu, który nic nas nie kosztuje. 
Na przykład przekazania 1% podatku, 
a na stronie www.hospicjum.krakow.pl 
wrzucenia datku do wirtualnej puszki 
Pól Nadziei. Niech każdy z nas pomaga 
jak może, jak umie, a doświadczy rado-
ści pomagania.
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Z dzielnicowego profilu 
na Facebooku
Tekst i zdjęcia Grzegorz Mączka

Czyżyny w obiektywie. Remont chod-
nika przed blokiem numer na 2 na 
os. 2 Pułku Lotniczego. 

Wczoraj było o chodnikach, dziś fotki 
z ulicy Hynka. Po remoncie tego frag-
mentu ulicy zostanie jeszcze do wyko-
nania krótki odcinek w rejonie nowobu-
dowanych bloków. 

Lada moment po wschodniej stro-
nie Orlińskiego 9 rozpocznie się budo-
wa krótkiego chodnika po przedepcie. 
Wkrótce dzieci uczęszczające do Szkoły 
Podstawowej numer 52 nie będą musia-
ły już brodzić po błocie.

Jesienią powstanie jeszcze kilka po-
dobnych chodników, m.in. od bloku 26 
na 2 Pułku Lotniczego do Orlińskiego, 
od Orlińskiego do przystanku autobu-
su przy Medweckiego, przy Jana Pawła 
II w rejonie sklepu rowerowego  oraz 
wzdłuż Markowskiego (w północnej 
części Parku Lotników Polskich).

Jakabe Projekty pokazuje jak będzie 
wyglądał powstający pawilon przy 
oczku wodnym w Parku Lotników Pol-
skich. Jest szansa na otwarcie przed 
końcem tego roku. 

Dodatkowy piłkochwyt na placu 
zabaw im. Babci Zosi zamontowany. 
Mamy nadzieję, że ta ażurowa kon-
strukcja pozwoli bezpieczniej korzystać 
z trawki przy boisku.

Polub oficjalny profil dzielnicy 
www.facebook.com/dzielnica14czyzyny/ 
i bądź zawsze na bieżąco.

Jak seniorzy pomagają innym w dobie koronawirusa
Anna Moksa

Członkowie Rady Krakowskich Se-
niorów przyłączyli się do walki z ko-
ronawirusem i uszyli kilkanaście ty-
sięcy maseczek ochronnych, które 
przekazali innym. Ich maski trafiły 
do najbardziej potrzebujących, tj. do 
szpitali, Domów Pomocy Społecznej 
i Miejskich Centrów Opieki i licznych 
przychodni, a także do czyżyńskich 
seniorów. 

Podczas spotkania w siedzibie Rady 
Dzielnicy XIV Czyżyny z seniorami i prze-
wodniczącym Krakowskiej Rady Senio-
rów, p. Antonim Wiatrem, dowiedzieli-
śmy się dużo o ich wspólnej aktywności. 
Ich chęć niesienia pomocy innym zasłu-
guje na duże uznanie, w tym trudnym 
okresie izolacji dali wspaniały przykład 
zaangażowania i wzajemnego zrozu-

mienia. Czyżyńscy seniorzy i radni czter-
nastki bardzo dziękują za przekazanie 
maseczek i to wspaniałe świadectwo 
solidarności.
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Firma InPost przekazała na potrzeby 
Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kie-
rowców Urzędu Miasta Krakowa trzy 
Paczkomaty „Urząd 24”. Pozwolą one 
mieszkańcom załatwiać sprawy urzę-
dowe bez potrzeby wchodzenia do 
budynku i bezpośredniego kontaktu 
z urzędnikami.

Paczkomaty zostaną zamontowane 
przy trzech siedzibach Wydziału Ewi-
dencji Pojazdów i Kierowców – przy 
al. Powstania Warszawskiego 10, na 
osiedlu Zgody 2 w Nowej Hucie i przy 
ul. Wielickiej 28A. Dokumenty można 
odebrać w maszynie znajdującej się przy 
tej siedzibie urzędu, w której składano 
wniosek. Jeśli wniosek został złożony 
elektronicznie, to dokumenty można 
odebrać z paczkomatu przy al. Powsta-
nia Warszawskiego 10.

Składając wniosek w załatwianej 
przez siebie sprawie, należy zapytać 

Krakowianie mogą załatwiać 
sprawy urzędowe w paczkomacie

urzędnika, czy możliwe jest odebranie 
dokumentów z paczkomatu. InPost po-
informuje przez sms na podany numer 
telefonu, gdy dokumenty będą czekać 
na odbiór skrzynce maszyny. W wiado-
mości będzie widoczny kod potrzebny 
do jej otworzenia oraz maksymalny ter-
min odbioru dokumentów z maszyny.

Mieszkańcy, przez Paczkomat 
Urząd 24 mogą:

 – otrzymać dodatkową tablicę reje-
stracyjną na bagażnik;

 – wymienić dowód rejestracyjny z po-
wodu braku miejska na badanie 
techniczne;

 – otrzymać wtórnik dowodu rejestra-
cyjnego;

 – otrzymać wtórnik karty pojazdu;
 – otrzymać wtórnik tablic rejestracyj-

nych;
 – wymienić dowód rejestracyjny, jeśli 

istnieją zmiany w dowodzie powo-
dujące konieczność jego wymiany;

 – otrzymać wtórnik prawa jazdy;
 – otrzymać wtórnik pozwolenia na 

kierowanie tramwajem;
 – otrzymać profil kandydata na kie-

rowcę;
 – otrzymać międzynarodowe prawo 

jazdy;
 – otrzymać wpis kwalifikacji zawo-

dowej (kod 95 – pod warunkiem 
wcześniejszego zwrotu dotychcza-
sowego prawa jazdy).

Szczegółowe informacje oraz pro-
cedury dotyczące załatwiania spraw 
w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kie-
rowców UMK można znaleźć na stro-
nie internetowej bip.krakow.pl oraz 
pod numerem informacji telefonicznej: 
12 616 91 09 (czynna w godzinach 
7:40–15:30).

mailto:rada@dzielnica14.krakow.pl

