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Poznaj swojego Dzielnicowego
Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bez-
pośredni kontakt ze społecznościami lo-
kalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich 
potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko 
pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno 
indywidualnego, jak i publicznego. Dziel-
nicowi diagnozują wspólnie z mieszkańca-
mi lokalne problemy, ustalają ich przyczyny 
i pomagają w poszukiwaniu skutecznych 
sposobów ich rozwiązania. 

Dzielnicowi to policjanci, do których 
można zwrócić się o pomoc w granicach 
kompetencji Policji lub przekazać infor-
macje dotyczące bezpieczeństwa.
Dzielnicowi to ludzie otwarci, kompeten-
tni, dostępni, wzbudzający zaufanie, zna-
jący swoje kompetencje jako policjanci, 
ale umiejący również wskazać podmioty 
odpowiedzialne za poszczególne obszary 
życia społecznego, do których należy rów-
nież szeroko pojmowane bezpieczeństwo. 
Dzielnicowi to ludzie wykształceni posia-
dający minimum wykształcenie średnie. 
Ponad jedna trzecia z nich posiada wy-
kształcenie wyższe.

Spektrum zadań dzielnicowych jest bardzo 
szerokie, dla przykładu można wymienić: 
prowadzenie rozpoznania przydzielone-
go mu rejonu pod względem osobowym, 

terenowym, zjawisk i zdarzeń mających 
wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, realizowanie zadań z zakresu 
profilaktyki społecznej, realizowanie za-
dań z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, rozwiązywanie konfliktów 
sąsiedzkich w zakresie pozostającym we 
właściwości Policji, dokonywanie wywia-
dów i ustaleń na rzecz podmiotów upraw-
nionych, realizowanie zadań z zakresu 
ścigania sprawców przestępstw i wykro-
czeń, kontrolowanie przestrzegania prawa 
powszechnie obowiązującego oraz przepi-
sów prawa miejscowego.

Policja jest instytucja zhierarchizowaną. 
Dzielnicowi realizują swoje zadania na 
poziomie lokalnym. Dzielnicowi pełnią 
służbę w podstawowych jednostkach or-
ganizacyjnych Policji, którymi są komen-
dy powiatowe/miejskie/rejonowe Policji 
oraz komisariaty Policji. W ramach tych 
jednostek występują komórki takie jak 
rewiry czy posterunki Policji.
Teren działania każdej jednostki organiza-
cyjnej Policji podzielony jest na mniejsze 
obszary, które w przypadku dzielnicowych 
nazywają się rejonami służbowymi dziel-
nicowych.
Każdy dzielnicowy posiada „swój rejon 
służbowy”. W Polsce wyodrębniono po-

nad 8 tysięcy rejonów służbowych dziel-
nicowych.
Z całą pewnością zamieszkujecie Państwo 
w jednym z takich rejonów. Warto przypo-
mnieć, że dzielnicowi odpowiedzialni są 
nie tylko za kontakty w miejscu państwa 
zamieszkania, ale również pracy, nauki 
czy wypoczynku, a więc za całokształt 
działań w zakresie bezpieczeństwa w swo-
im rejonie służbowym.

Dzielnicowi są policjantami pierwszego 
kontaktu w związku z czym dla Państwa 
wygody zostali wyposażeni w niezbędne 
narzędzia komunikacji. Każdy dzielnico-
wy został wyposażony w służbowy telefon 
komórkowy, którego numer został „przy-
pisany do rejonu służbowego”, co oznacza, 
iż nawet w przypadku zmiany personalnej 
na stanowisku dzielnicowego znany Pań-
stwu numer nie ulega zmianie. W tabeli 
obok podajemy imiona i nazwiska obec-
nych Dzielnicowych, wraz z obszarem 
za który odpowiadają,  oraz ich telefon 
kontaktowy. 

WAŻNE! Dzielnicowi nie pełnią służ-
by całodobowo. W sytuacjach nagłych 
lub zagrażających bezpośrednio życiu 
i zdrowiu należy korzystać z numerów 
alarmowych 112 lub 997.
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Od Przewodniczącego 
Tym razem przede wszystkim życzenia! W końcu jesteśmy w połowie 2019, 
który dla Nowej Huty jest rokiem jubileuszowym. Z okazji 70-lecia po-
wstania naszej dzielnicy w sposób wyjątkowy obchodziliśmy Dni Nowej 
Huty, barwna relacja z tego wydarzenia na kolejnych stronach Biuletynu. 

A wracając do życzeń to bądźmy dla siebie życzliwi! Życzę Nam wszystkim 
również byśmy żyli w Nowej Hucie, która będzie przyjazna i otwarta na 
potrzeby mieszkańców.

W bieżącym numerze relacja z wyjątkowego Turnieju Piłkarskiego Rad 
Dzielnic. Na kolejnych stronach poznacie swoich dzielnicowych – publi-
kujemy bardzo przydatną tabelę z nazwiskami oraz numerami telefonów 
dzielnicowych. Poznacie również powody dla których Nowa Hutę określić 
można jako „miejsce dobre do odpoczywania”. 

Na koniec pamiętajmy, aby Nam się spełniły wszystkie życzenia dla Nowej 
Huty i dla Nas Nowohucian w roku jubileuszu 70-lecia. Wszystkiego 
Najlepszego dla Nowej Huty!

Stanisław Moryc
Przewodniczący Rady 
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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Nowohuckie środowisko pod ochroną radnych…
Rada Dzielnicy podejmuje wiele działań 
w różnych obszarach. Stara się zawsze 
wybierać te, które mają znaczący wpływ 
na życie mieszkańców. Do takich niewąt-
pliwie należą działania związane z ochro-
ną środowiska.  W rozpoczętej właśnie 
kadencji powołana została specjalna ko-
misja do zajmowania się tą problematyką. 

Ochrona środowiska naturalnego to w na-
szej dzielnicy sprawa niezwykle ważna, 
ale niestety dość trudna. Nowa Huta jest 
niezwykle różnorodna, mamy tu osiedla 

z małymi podwórkami, peryferia, domki 
jednorodzinne, na terenie naszej dzielnicy 
znajduje się kombinat i spalarnia śmieci. 
Tematów związanych z ochroną środo-
wiska jest zatem niezwykle dużo. Wśród 
najważniejszych spraw mieszkańcy wy-
mieniają stan powietrza – wskazując na 
Acellor Mittal, ale też podkreślając rolę 
domowych palenisk, wiele mówi się o za-
nieczyszczeniu wody mamy  Przylasek 
Rusiecki i rzekę Dłubnię, niestety nie 
brakuje na terenie naszej dzielnicy niele-
galnych wysypisk śmieci. Rada dzielnicy 
od lat pochyla się nad tymi problemami. 

– Stan naturalnego środowiska to jedna 
z kluczowych dla naszych mieszkańców 
spraw. Reagowanie na zgłaszane przez nich 
problemy jest priorytetowym zadaniem 
radnych. Od lat włączamy się w działania 
związane z ograniczeniem zanieczyszczeń 

– prowadząc wspólnie ze Strażą Miejską 

szeroko zakrojone działania mające na celu 
ograniczenie „palenia byle czym” w domo-
wych piecach, uczestniczymy w spotkaniach 
organizowanych przez jednostki miejskie 
i organizacje pozarządowe o charakterze 
ekologicznym. Od słów przechodzimy do 
czynów – „osiemnastka” od lat jest part-
nerem akcji „Sprzątanie Dłubni”, podczas 
Dni Nowej Huty promujemy działania 
związane z ochroną środowiska. W obecnej 
kadencji w naszej Radzie powołana zosta-
ła specjalna komisja Ochrony Środowiska 
i Zieleni, jestem przekonany, że dzięki temu 

jeszcze skuteczniej będziemy działać w tym 
obszarze, zwłaszcza, że jej przewodniczą-
cym został Marcin Pawlik – nowohucianin 
od lat działający w „ekobranży” – mówi 
Stanisław Moryc przewodniczący Rady 
dzielnicy XVIII.
Faktycznie Marcin Pawlik - choć w samo-
rządzie jest świeżakiem działań na rzecz 
ochrony środowiska ma na swoim kon-
cie całkiem sporo można zatem śmiało 
powiedzieć, że to właściwy człowiek na 
właściwym miejscu. Chętnie opowiada 
o planowanych działaniach komisji Ochro-
ny Środowiska i Zieleni.

Czy Ochrona środowiska jest i była dla 
Ciebie ważna?

Marcin Pawlik przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska i Zieleni:
Zawsze od najmłodszych lat ciągnęło mnie 

w stronę zieleni. To przełożyło się na eduka-
cję. Jestem absolwentem XXVIII LO w Kra-
kowie, które jako pierwsze w naszym mieście 
miało w programie nauczanie biologiczno-

-chemiczny profil jak  również edukację eko-
logiczną. Na początku lat 90 tych było to no-
wość. Potem studiowałem Ochronę Zasobów 
Leśnych przy ówczesnej Akademii Rolniczej. 
W międzyczasie zostałem przewodnikiem po 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz prze-
wodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego 
oraz Lektorem Zajęć Środowiskowych OPN. 

Po półrocznej pracy w komisji, jakie 
problemy związane z ochroną środowi-
ska, wysuwają się na pierwszy plan w na-
szej dzielnicy?

MP: Problemów jest wiele. Część bardzo 
lokalnych. Inne obejmują całą dzielnice czy 
nawet całe miasto Kraków. Zanieczyszczenie 
powietrza i wód powierzchniowych to są te 
najczęściej zgłaszane i obejmujące w więk-
szym wymiarze całą Nową Hutę. Z lokal-
nych z pewnością “zieleń kontra parkingi”, 
ocieplanie budynków, ochrona ptaków przed 
zniszczeniem ich siedlisk gniazdowania, dzi-
kie wysypiska śmieci, zabudowa korytarzy 
dla zwierząt czy całkiem małe ale jak ważne 

- rozjeżdżanie płazów na drogach. 

Jaki plan pracy ma komisja, czym chcecie 
się zająć w najbliższym czasie?

MP: Aktualnie przygotowujemy artykuł do-
tyczący zasad postępowania przy remontach 
budynków i ochronie miejsc gniazdowania 
ptaków - co należy zrobić, gdzie zgłosić - prze-
wodnik krok po kroku. Mamy nadzieję, że 
taki przewodnik pozwoli nie tylko zorien-
tować się w temacie mieszkańcom, którym 
leży na sercu dobro ptaków, ale również da 
wspólnotom i zarządcom budynków jasną 
informację jakie kroki należy przedsięwziąć 
przed rozpoczęciem remontu budynku. In-
nym niezwykle aktualnym problemem jest 
stan powietrza nad dzielnicą. Nowa Huta 
jest nierozerwalnie związana z kombina-
tem. Trzeba też zaznaczyć, że dużą jej część 
położona jest obrębie osiedli domów jednoro-
dzinnych. Problem niskiej emisji jest bardzo 
widoczny w okresie zimowym. Zbliżająca się 
zima będzie jednak wyjątkowa. We wrześniu 
tego roku wchodzi zakaz palenia węglem 
i drewnem oraz władze ArcelorMittal ogło-
siły wygaszenie wielkiego pieca. Czy to ozna-
cza rozwiązanie problemu, choćby na jakiś 
czas,  zanieczyszczonego powietrza w Nowej 
Hucie? Poczekamy, zobaczymy. Samochody 
przecież nadal jeździć będą.

Teatrzyk Mamy i Taty 
– nowohucka innowacja

Takie rzeczy mogą dziać się tylko tu, tyl-
ko w Nowej Hucie! Od 6 lat rodzice nowo-
huckich przedszkolaków przygotowują 
wyjątkowe przedstawienia. Profesjonalne 
spektakle teatralne z pełną scenografia 
i wyjątkowymi kostiumami zachwycają 
!Wszyscy, którzy mają okazję je obejrzeć 
są zgodni to teatralny majstersztyk! Jedy-
ne czego można żałować to to, że każdy 
z tych spektakli prezentowany jest na 
scenie tylko jeden raz!

Wszystko zaczęło się w Samorządowym 
Przedszkolu nr 104 na os. Hutniczym gdzie 
rodzice dzieciaków corocznie przygotowy-

wali dla nich przedstawienie.  Rozmach 
i poziom jaki prezentowali skłonił dyrektor 
placówki – Celiną Piwowarczyk do próby 
rozszerzenia pomysłu na wszystkie nowo-
huckie przedszkola. Pierwszy Nowohucki  
Przegląd Grup Teatralnych Rodziców „Te-
atr Mamy i Taty”, który się w 2014 roku 

rzucił widzów na kolana! To, że na widok 
rodziców na scenie „oszalały” przedszko-
laki to było do przewidzenia, ale spektakle 
wywarły ogromne wrażenie  również na 
goszczących na widowni radnych oraz dy-
rektorach przedszkoli. Scenografie wykona-

ne z wyjątkową precyzją, kostiumy godne 
desek najlepszych teatrów a nade wszystko 
aktorski kunszt jakim wykazali się rodzice 

– wszystko to skłoniło obecnych do jednej 
refleksji. To trzeba kontynuować!  Tak tez 
się stało. Teatr Mamy i Taty to coroczna tra-
dycja w nowohuckich przedszkolach. Prze-
gląd odbywa się w Ośrodku Kultury im. C. 
K. Norwida, który od samego początku jest 
partnerem wydarzenia. Przed po brzegi wy-
pełnioną widownią kina Sfinks pojawiają 
się rodzice przedszkolaków, którzy na kil-
kanaście minut stają się aktorami, zupełnie 
wyjątkowymi aktorami…jednego widza! Bo 
choć zachwyceni są bez wyjątku wszyscy 

oglądający spektakl nie sposób ukryć że to 
relacja jeden na jeden! Ten moment kiedy 
stremowany rodzic wypowiada pierwszą 
kwestię i gdzieś na widowni w jednym ser-
duszku zapala się ogień miłości i wyjątkowa 
duma znajduje wyraz w radosnym okrzyku 
: Mama!! Tata!! Ten moment sprawia, że być 

może radni czy przemiłe panie dyrektorki 
nowohuckich przedszkoli żałują że spektakl 
zaprezentowany został tylko raz Rodzice 
jednak mówią – nie żałujemy tych godzin 
przygotowań! Dla uśmiechu i radości na-
szych dzieci, warto!

A plany długoterminowe? Jakie główne 
kierunki zadań wyznacza sobie Komisja?

MP: Przede wszystkim edukacja. Jako prze-
wodniczący Komisji Ochrony Środowiska 
i Zieleni chciałbym dotrzeć do każdego 
mieszkańca Nowej Huty z informacją jak 
może polepszyć stan środowiska w którym 
żyje i na tym skorzystać, również finansowo, 
poprzez oszczędności dzięki inwestowaniu 
w ekologiczne technologie. Wymiana pie-
ców to nie jedyna możliwość jaką oferuje 
miasto Kraków. Baterie słoneczne mogą np. 
obniżyć koszty wspólnoty za oświetlenie klat-
ki, monitoringu czy piwnic. Kolejny pomysł 
do realizacji to edukacja ekologiczna dzieci 
i młodzieży - zajęcia w terenie. Nic tak nie 
wpływa na naszą przyszłość jak nasze dzieci. 
Już wkrótce to one będą podejmować decyzje, 
dotyczące ochrony środowiska. Jeśli dziś prze-
konamy dzieci, że każdy jest odpowiedzialny 
za otaczający nas świat one jutro podejmą 
mądre decyzje! Kolejnym zadaniem jakie 
stawia sobie komisja jest wspieranie działań 
proekologicznych mieszkańców w najszer-
szym tego słowa rozumieniu. Razem może-
my więcej. I choć wiem, że może to są dość 
górnolotne życzenia, nie boję się wyzwań tak 
jak nie bałem się wrzucić kajaka do Dłubni 
i spłynąć nim przez całą Nową Hutę.

Na koniec pytanie przewrotne – czy 
mieszkańcy powinni zgłaszać się do Was 
z wszystkimi problemami dotyczącymi 
środowiska naturalnego?

MP: Tak i nie. Jeśli jesteśmy świadkami po-
żaru traw - oczywiście dzwonimy po Straż 
Pożarną numer wszyscy kojarzą 998. Po-
dobnie jeśli widzimy zanieczyszczenie wód, 
palenie opon, kabli czy widzimy lub podej-
rzewamy nielegalną wycinkę drzew - zawsze 
włączamy w to Straż Miejską, znowu znany 
numer alarmowy  -986. Interweniujemy bez-
pośrednio i nie bójmy się tego robić. W tych 
przypadkach czas odgrywa bardzo ważną 
rolę. Radny za pośrednictwem mieszkańców 
może składać wnioski o zapobieganie tym 
zdarzeniom przed Komisją lub Radą Dzielni-
cy. Komisja i Rada ma się do takiego wniosku 
ustosunkować, wydać opinię i jeśli to zasadne 
przekazać ją dalej do Rady Miasta Krakowa. 
Taka jest kolej działania - Chciałbym móc 
nakładać mandaty, jednak nie od tego jest 
radny. Od tego są służby miejskie. Wspólnie 
naprawdę możemy zdziałać więcej! 

W Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni 
oprócz wspomnianego już Marcina Pawli-
ka, który jest przewodniczącym,  pracują 
radni: Bogumiła Drabik, Andrzej Kowa-
lik, Sebastian Piekarek, Iwona Sewiło 
i Łukasz Zarodkiewicz.
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Dni Nowej Huty – święto całej dzielnicy
To był naprawdę wyjątkowy czas. Tego-
roczne Dni Nowej Huty na długo pozo-
staną w pamięci mieszkańców. Barwny 
Korowód, który przeszedł ulicami na-
szej dzielnicy, godziny wspólnej zabawy 
przy dobrej muzyce, występy naszych 
milusińskich, dziecięca radość korzysta-
jących z wesołego miasteczka czy wresz-
cie wspólne, jak przystało na rodzinną  
imprezę, uśmiechnięte zdjęcie.

Nowohucianie to ludzie naprawdę wy-
jątkowi. Potrafią współpracować ponad 
podziałami, potrafią okazać solidarność 

w chwilach trudnych potrafią również 
wspólnie dobrze się bawić co udowodnili 
podczas Dni Nowej Huty. Tegoroczne 
święto było wyjątkowe obchodzimy bo-
wiem rok Jubileuszu 70-lecia Nowej Huty. 
Świętowaliśmy zatem urodziny naszej 
dzielnicy. Jak przystało na jedną wielką 
rodzinę na początku do głosu dopusz-
czone zostały dzieci , na scenie pojawiły 
się bowiem przedszkolaki oraz zespoły 
dziecięce z nowohuckich placówek kultu-
ralno- oświatowych – by tańcem, śpiewem 
i wszelakimi występami ubogacić ten wy-
jątkowy dzień. Potem głos zabrała „rada 
rodu”. Życzenia – te już nieco bardziej 

poważne złożyli nowohucianom przed-
stawiciele władz Jacek Majchrowski - Pre-
zydent Miasta Krakowa, Jarosław Gowin 

– Wiceprezes Rady Ministrów, Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Tomasz 
Urynowicz – Wicemarszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz Sławomir Pie-
trzyk – Wiceprzewodniczący rady Miasta 
Krakowa. „Panowie w garniturach” ze-
szli ze sceny i zaczęła się szalona zabawa. 
Najmłodsi korzystali z darmowego we-
sołego miasteczka oraz propozycji nowo-
huckich placówek kultury, stowarzyszeń 
i innych organizacji, które prezentowały 

się w specjalnie rozstawionych namiotach. 
Starsi rozmawiali biesiadując przy stołach. 

– Na Dni Nowej Huty przychodzę co roku, 
nigdy się nie zawiodłam. Dla mnie –matki 
trójki dzieci – bardzo ważne jest, że atrak-
cje dla dzieciaków są darmowe.  Staramy 
się też zostać na wieczornym koncercie, 
ale dzieci nie zawsze wytrzymują. –wy-
znała jedna z zapytanych o opinię mam.  
Przez cały czas imprezy trwała loteria, 
która tradycyjnie cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem nowohucian. Wyraźnie 
widać było, że ten czas i to miejsce nowo-
hucianie chętnie wykorzystują na to by po 
prostu pobyć ze sobą! To naprawdę się 

udało – stworzyć przestrzeń i warunki do 
wspólnego świętowania, do bycia razem, 
do porozmawiania o tym co ważne i o tym 
co błahe! - Dobrze, że jest też miejsce żeby 
usiąść. Ja akurat ma dwójkę dzieci – w ta-
kim wieku, że same już biegają i korzystają 
z atrakcji a my z mężem możemy spokojnie 
pogadać.  Fajne jest to, że tu zaczyna się 
od rozmów ze znajomymi a kończy na tym, 
że poznaje się nowe osoby, które potem 
czasami spotyka się gdzieś w Nowej Hucie 
i mówi się sobie dzień dobry. Dni Nowej 
Huty to dla mnie okazja  do spędzenia 
czasu w gronie „swojaków” w gronie no-

wohucian – podkreśla zadowolona pani 
Monika.  Wieczorne występy zespołów 
muzycznych, na scenie zaprezentowali 
się kolejno: Kapela Górole, Arczi, Ryszar-
dy, Bobi, Blu Rey, Playboys oraz gwiazda 
wieczoru Urszula, były okazją do tego 
aby się „razem pogibać”.  Nowohucianie 
byli zgodni. Impreza się po prostu udała! 

- Dni Nowej Huty to super wydarzenie na 
terenie „najmłodszej siostry Krakowa”. 
Niezwykle atrakcyjne miejsce - czyli pięk-
na łąka leżąca w sercu  Dzielnicy XVIII, 
świetna zabawa w gronie przyjaciół, miło 
spędzony czas z koleżankami i kolegami 
Radnymi Dzielnicy XVIII i nie tylko to 
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wszystko sprawiło, że ten czas był dla mnie 
pełen pozytywnych wrażeń.  Mieszkańcy 
myślą chyba podobnie bo z roku na rok 
impreza ta przyciąga coraz więcej osób. 
Wszystko dzięki  świetnej  zabawie oraz 
dlatego, że jest tu wiele atrakcji dla każde-
go.- mówi Beata Poszwa radna dzielnicy 
XVIII
W niedzielę przyszedł czas na spotkanie 
przy kawie w samym sercu Nowej Huty – 

centralnym miejscu Alei Róż i na wspólną 
fotografię. Tak o tym wyjątkowym zdarze-
niu mówi autor tego niezwykłego portretu 
Nowohucian jest Grzegorz Ziemiański/ 
Projekt Nowohucianie: Dni Nowej Huty, 
z mojego punktu widzenia, odbyły się z per-
spektywy zdjęcia wspólnego Nowohucian. 
Czy wielu Ich przyszło? To zależy jak na 
to spojrzeć. Jeśli przez pryzmat obecno-
ści na koncertach głównych, to zapewne 
nie bo czymże jest 200, może 300 osób 
w obliczu wypełnionej łączki między NCK 
a Centrum E gdy występowali Arczi czy 
Urszula. Gdy jednak spojrzymy na ten mo-
ment, w kalendarzu Dni Nowej Huty, przez 
pryzmat próby uchwycenia nowohuckiej 
lokalnej tożsamości to mamy szansę na 
odmienne zdanie. Mamy szansę dostrzec 
potrzebę integracji, przynależności i co 
ważniejsze, wyrażenia tej przynależności 
wobec innych, wobec szerszej społeczności. 
Nie umiem powiedzieć jeszcze, czym, tak 
naprawdę jest nowohuckość, jednakże czu-
ję pod skórą że ona się destyluje z takich 
postaw, z takich drobnych gestów. Czułem 
to stojąc na dźwigu, będąc tam osobiście 
i widząc ekscytację tych, którzy w tym roku, 

po raz pierwszy, zdecydowali się zamani-
festować publicznie swoją przynależność 
i powiedzieć głośno „Jestem z Nowej Huty!“
Kończąc radosne świętowanie w ramach 
Dni Nowej Huty, ale absolutnie nie koń-
cząc świętowania Jubileuszu 70-lecia No-
wej Huty mamy jedną, niezwykle ważną 
refleksję!

-Nowohucianie to ludzie wyjątkowi i takie 
też było ich świętowanie. Nie byłoby Dziel-

nicy w takim kształcie, gdyby nie współ-
działanie jej mieszkańców. Nie byłoby 
też Dni Nowej Huty, gdyby nie partnerzy 
i sponsorzy.- podkreśla Stanisław Moryc 
przewodniczący Rady dzielnicy XVIII 
i dodaje - przyszła chwila, kiedy chcemy 
im serdecznie podziękować. 

Tegoroczne Dni Nowej Huty wsparli 
jako Sponsorzy: Krakowski Holding 
Komunalny, Miejskie Przedsiębior-
stwo Oczyszczania, Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne.

W organizację Święta Dzielnicy włączyli 
się jako Partnerzy: Zarząd Zieleni Miej-
skiej, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Biblioteka Kraków, Wojewódzki Urząd 
Pracy, Szkoła Aspirantów PSP, Ochot-
nicza Straż Pożarna Przylasek Rusiecki, 
Straż Miejska Krakowa, Policja, Szpital 
Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, OK 
Kraków-Nowa Huta, Muzeum Krakowa, 

Teatr Ludowy, Fundacja Teatru Ludowe-
go, Fundacja Bartla, Fundacja Pomocy 
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydo-
zę Matio, Hutnicza Fundacja Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej, Fundacja 
Promocji Nowej Huty, Fundacja Faktor 
Kultura, Fundacja Eco Travel, MKS Kra-
kus, OK im. C.K. Norwida, ARTZona, 
AP Hutnik, FB/Nowohucianie, Stowa-
rzyszenie Rawelin, NH Team Poland, 

Holiday Inn Kraków City Center, Park 
Wodny Kraków, Hotel Boruta Zakopane.

Patroni medialni Dni Nowej Huty: Głos 
Tygodnik Nowohucki, KalendarzNowa-
Huta.pl, radio Pallotti.FM

Szczególne podziękowania i słowa uz-
nania kieruję do Pana Dyrektora Zbi-
gniewa Grzyba oraz wszystkich pracow-
ników Nowohuckiego Centrum Kultury, 
których praca i zaangażowanie przyczy-
niły się do fantastycznego i bezpieczne-
go przebiegu tegorocznych DNI NOWEJ 
HUTY.

Na koniec przytoczę słowa jednego 
z facebookowych komentarzy: „Jedno 
się rzuca w oczy: Jacy ci Nowohucianie 
uśmiechnięci!!! Tacy jesteśmy”

Dziękuję!!!

W imieniu Rady Dzielnicy XVIII 
Nowa Huta
Stanisław Moryc
Przewodniczący!
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Dyżury radnych:

 
Stanisław Moryc, Przewodniczący Rady:
w każdy III czwartek miesiąca w godz. 16.30-17.30
Marta Bielecka-Woźniak, w każdy III 
poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00-18.00
Rafał Andrzej Brzeziński: w każdą II środę 
miesiąca w godzinach 16.30-17.30 
Bogumiła Drabik: w każdy II wtorek miesiąca 
w godzinach 17.00-18.00
Krystyna Frankiewicz: w każdy II czwartek 
miesiąca w godzinach 17.00-18.00
Amelia Juszczak-Michalska: w każdy II 
czwartek miesiąca w godzinach 16.30-17.30

Andrzej Kowalik: w każdy I poniedziałek 
miesiąca w godz. 17.00-18.00 w siedzibie Rady 
oraz w godz. 18.30-19.30 w Szkole Podstawowej 
im. Św.Wincentego Pallottiego os. Krakowiaków 
dla mieszkańców okręgu wyborczego

Tomasz Kudelski: w każdy II czwartek miesiąca 
w godzinach 17.30-19.00

Jarosław Matuszczyk: każdy I wtorek miesiąca 
w godzinach 18.30-20.00 w siedzibie Klubu 
Jedność os. Wolica 

Marcin Pawlik: w każdy II czwartek miesiąca 
w godzinach 17.00-18.30

Sebastian Piekarek: w każdy III poniedziałek 
miesiąca w godzinach 17.30-18.00 oraz w każdą 
III środę miesiąca w godz. 18.30-20.00

Beata Poszwa: w każdy II wtorek miesiąca 
w godzinach 17.00-18.00

Jan Pyż: w każdy I poniedziałek miesiąca 
w godzinach 18.00-19.30 w siedzibie Klubu 
Karino os. Chałupki

Stanisław Rachwał: w każdy II czwartek 
miesiąca w godzinach 15.00-16.30

Iwona Sewiło: w każdy I poniedziałek miesiąca 
w godz. 18.30-19.30 w Szkole Podstawowej im. 
Św. Wincentego Pallottiego os. Krakowiaków dla 
mieszkańców okręgu wyborczego

Józef Szuba: w każdy II wtorek miesiąca w godz. 
10.00-12.00 oraz w każdy IV wtorek miesiąca 
w godz. 10.00-12.00

Mariusz Woda: w każdy IV piątek miesiąca 
w godz. 17.00-18.00

Łukasz Zarodkiewicz: w każdy I poniedziałek 
miesiąca w godz. 17.30-18.30

Agnieszka Żołądź: w każdy I poniedziałek 
miesiąca w godz. 16.00-17.00

Lech Kucharski (Radny Miasta): w każdy III 
czwartek miesiąca w godzinach 15.30-16.30

Komisje problemowe: 
 
Komisja Edukacji 
Rafał Brzeziński – Przewodniczący, Krystyna 
Frankiewicz, Tomasz Kudelski, Beata 
Poszwa, Kacper Rosa, Mariusz Woda, Łukasz 
Zarodkiewicz, Agnieszka Żołądź

Komisja Infrastruktury i Rozwoju 
Gospodarczego 
Agnieszka Żołądź – Przewodnicząca, Jarosław 
Matuszczyk, Sebastian Piekarek, Jan Pyż, 
Stanisław Rachwał, Józef Szuba, Mariusz Woda

Komisja Planowania Przestrzennego i Mienia 
Jan Pyż – Przewodniczący, Jarosław Matuszczyk, 
Stanisław Rachwał, Józef Szuba, Agnieszka Żołądź

Komisja Kultury, Zabytków i Promocji 
Łukasz Zarodkiewicz – Przewodniczący, Marta 
Bielecka-Woźniak, Rafał Brzeziński, Amelia 
Juszczak-Michalska, Marcin Pawlik, Sebastian 
Piekarek, Beata Poszwa, Stanisław Rachwał, 
Kacper Rosa

Komisja ds. Rodzin, Zdrowia i Osób 
Niepełnosprawnych 
Bogumiła Drabik – Przewodnicząca, Marta 
Bielecka-Woźniak, Krystyna Frankiewicz, Amelia 
Juszczyk, Stanisław Moryc, Iwona Sewiło

Komisja Mieszkalnictwa 
Beata Poszwa - Przewodnicząca, Tomasz Kudelski, 
Stanisław Moryc

Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni 
 Marcin Pawlik – Przewodniczący, Bogumiła 
Drabik, Andrzej Kowalik, Sebastian Piekarek, 
Iwona Sewiło, Łukasz Zarodkiewicz

Komisja Prawa i Porządku Publicznego 
Iwona Sewiło - Przewodnicząca, Rafał Brzeziński, 
Edward Porębski, Beata Poszwa, Mariusz Woda

Komisja Rewizyjna 
Krystyna Frankiewicz – Przewodnicząca, Tomasz 
Kudelski, Beata Poszwa

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego 
Sebastian Piekarek – Przewodniczący, Marta 
Bielecka-Woźniak, Stanisław Moryc, Beata 
Poszwa, Łukasz Zarodkiewicz

 
Komisja Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych 
Jarosław Matuszczyk – Przewodniczący, Stanisław 
Moryc, Edward Porębski, Jan Pyż, Agnieszka 
Żołądź

Komisja Sportu, Rekreacji 
i Turystyki 
Tomasz Kudelski – Przewodniczący, Rafał 
Brzeziński, Bogumiła Drabik, Andrzej Kowalik.
Marcin Pawlik

 
Siedziba: 
os. Centrum B bl. 6, 31-927 Kraków 
tel. 644-78-40, 
e-mail: rada@dzielnica18.krakow.pl

Godziny przyjmowania mieszkańców w Biurze 
Rady Dzielnicy XVIII:

Poniedziałek       11.00 - 15.00

Wtorek              8.00 - 13.00

Środa                8.00 - 15.00

Czwartek           11.00 - 17.00

Piątek                8.00 - 14.00
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Zagrali radni – wygrało Hospicjum
W ubiegły weekend odbył się Chary-
tatywny Turniej Rad Dzielnic na rzecz 
Hospicjum św. Łazarza. Do sportowej 
rywalizacji stanęło 5 drużyn piłkarskich. 
Połączyła ich dobra zabawa, gra fair play 
i szczytny cel. Inicjatorem wydarzenia 
była Rada Dzielnicy XVIII – Nowa Huta, 
organizacją imprezy zajął się członek 
Zarządu Andrzej Kowalik wraz z rad-
nymi z Komisji Sportu. Turniej obył się 
w ramach obchodów Jubileuszu 70-le-
cia Nowej Huty. W swoje gościnne progi 
sportowców zaprosiła dyrekcja Szkoły 
Podstawowej nr 91.

Do turnieju zgłosiły się drużyny z 4 kra-
kowskich dzielnic – XII Bieżanów-Proko-
cim, XIII – Podgórze, XIV Czyżyny i XVIII 
Nowa Huta, oraz zawodnicy z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Turniej rozegrano w syste-
mie każdy z każdym. Los okazał się prze-
wrotny i w rywalizacji sportowej Turnieju 
Dzielnic wygrał...Urząd Marszałkowski, 
kończąc tym samym dyskusję „która dziel-
nica najlepsza”. Ta drużyna spotyka się re-
gularnie to było wyraźnie widać na boisku. 
Udowodnili, że w piłce nożnej najważniejsza 
jest gra zespołowa – mówi Andrzej Ko-
walik członek Zarządu RD XVIII. Może 
to sygnał dla członków rad dzielnic aby 
spotykać się czasem „poza salą obrad”, być 
może ta inicjatywa zmobilizuje radnych 
do integracji na boisku. Warto pamiętać, 
że niekwestionowanym zwycięzcą tego 
dnia było Hospicjum Świętego Łazarza. 
Podczas ceremonii wręczenia nagród re-
prezentująca Hospicjum Świętego Łaza-
rza Renata Połomska koordynator Żon-
kilowych Pól Nadziei dziękując zebranym 
powiedziała – Jesteśmy bardzo wdzięczni 
za wsparcie. Myślę, że inicjatywa powinna 
być kontynuowana nie tylko ze względu na 
Hospicjum, ale również ze względu na moż-
liwość integracji środowiska członków rad 
dzielnic, takiej integracji ponad podziałami. 

Jeśli będzie kolejny turniej mam nadzieję, 
że weźmie w nim udział również drużyna 
z Hospicjum Świętego Łazarza. Kiedy wo-
lontariusze dowiedzieli się o inicjatywie byli 
nią żywo zainteresowani. Organizatorzy 
zapewniają, że będzie taka możliwość. My 
ze swojej strony deklarujemy, że impreza 
będzie cykliczna. Jeśli któraś z krakowskich 
rad dzielnic podejmie się w przyszłym roku 
organizacji i „zaprosi do siebie” –  pomo-
żemy. Jeśli nie turniej na pewno odbędzie 
się w Nowej Hucie. Już dziś zapraszamy na 
kolejną edycję – podkreśla Andrzej Kowa-
lik. Wspieranie działalności nowohuckiego 

Hospicjum „leży bowiem radnym na sercu”. 
Pamiętajmy o tym, że Hospicjum Świętego 
Łazarza jest jednym z pierwszych hospicjów 
w Polsce. Można powiedzieć, że to u nas 
w Nowej Hucie niemal 40 lat temu rozpoczę-
ła się polska idea otaczania opieką chorych 
u kresu życia. Jako samorządowcy włączamy 
się w tą ideę w każdy z możliwych sposobów. 
Ten turniej to okazja do zwrócenie oczu sa-
morządowców w kierunku potrzebujących 

– podkreśla przewodniczący Rady Dzielnicy 
XVIII Stanisław Moryc. 
Łącznie dzięki imprezie Hospicjum zostało 
wsparte kwotą 1805, 25 zł. Każda z grają-
cych drużyn wpłaciła kwotę 250 zł – wpi-
sowego. Warto przy tej okazji napisać, że 
Dzielnica XVI Bieńczyce zgłosiła się do tur-
nieju, ale problemy ze skompletowaniem 
drużyny nie pozwoliły jej przystąpić do 
gry. Pomimo to przewodniczący Dzielnicy 
XVI Zygmunt Bińczycki wpłacił w imieniu 
radnych zadeklarowaną kwotę. Podczas 
turnieju wolontariusze kwestowali na rzecz 
hospicjum, każdy z obecnych mógł zatem 
dołożyć swoją cegiełkę. Turniej – choć miał 
charakter charytatywny – nie był pozba-
wiony nagród. Drużyny walczyły o Puchar 
Przewodniczącego Rady dzielnicy XVIII. 
Sam przewodniczący Stanisław Moryc, 
tym razem nie wystąpił w roli zawodnika, 
natomiast mocno kibicował wszystkim 

bez wyjątku – tracąc przy tej okazji głos. 
Zawodnicy zdecydowanie dali z siebie 
wszystko. Podczas tych 10 meczy padło 
niemal 90 bramek! Królem strzelców został 
Marcin Kuś – członek Rady Dzielnicy XIII, 
strzelając 14 goli. 
Jednak tego dnia najważniejsza była nie 
rywalizacja, a idea opieki nad chorymi. 

– To honor dla Hospicjum być tu dzisiaj 
szczególnie że turniej odbywa się w ramach 
jubileuszu 70-lecia Nowej Huty. Hospicjum, 
które działa na terenie Bieńczyc od 38 lat jest 
istotną częścią historii Nowej Huty. Przez 
cały ten czas nasza placówka spotyka się 

z ogromną życzliwością i wsparciem ze 
strony mieszkańców – podkreśliła podczas 
wydarzenia Renata Połomska koordynator 
Żonkilowych Pól Nadziei . Mamy nadzieję, 
że dzięki takim wydarzeniom, ta życzliwość 
i wsparcie będą jeszcze bardziej widoczne. 
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy 
zechcieli w jakikolwiek sposób włączyć się 
w wydarzenie. Szczególne podziękowania 
dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 
91 z os. Handlowego, którzy zaangażowali 
się w pomoc przy organizacji wydarzenia.

Warto przy tej okazji wspomnieć, 
że Andrzej Kowalik członek Zarzą-
du, organizator Turnieju otrzymał 
w ostatnich dniach wyróżnienie 
w konkursie o Nagrodę Samorzą-
du Województwa Małopolskiego 

„AMICUS HOMINUM” dla osób 
działających na rzecz dobra innych 
w kategorii działalność filantropij-
na. Wyróżnienie przyznane zostało 
za bezinteresowne zaangażowanie 
w działalność społeczna i charyta-
tywna na rzecz podopiecznych Ho-
spicjum. Gratulujemy!



Nowa Huta – dobre miejsce do … odpoczywania
Dzielnica osiemnasta jest miejscem wy-
jątkowym na mapie Krakowa. Ciekawa 
architektura łączy się tu z coraz piękniej 
uporządkowaną zielenią. Mamy wszystko 
co potrzeba by spędzać czas na wolnym 
powietrzu. Każdy bez względu na wiek 
może znaleźć miejsce do odpoczynku 
w przestrzeni miejskiej. Dla małych są 
ogródki jordanowskie, dla starszych parki 
z miejscami do „posiedzenia”, dla aktyw-
nych siłownie za wolnym powietrzu, dla 
całych rodzin kilometry ścieżek rowero-
wych. Zapraszamy dziś na małą wycieczkę 

„śladami tego co już cieszy i tego co jeszcze 
do zrobienia”. 

Place zabaw – radość dla najmłodszych

Wbrew statystykom, które mówią, że dzieci 
spędzają coraz więcej czasu przed kompute-
rami czy telewizorem nowohuckie ogródki 
jordanowskie są pełne. Może to zasługa co-
raz ciekawszych coraz bardziej kolorowych 
urządzeń, które pojawiają się na nowohu-
ckich placach zabaw? Przypomnijmy, że na 

terenie Dzielnicy 18 mamy takich miejsc aż 
34. Dbanie o place zabaw jest jednym z pod-
stawowych zadań Rady Dzielnicy. Ta dbałość 
wyraża się na wiele sposobów: radni chodzą 
na przeglądy ogródków jordanowskich – 
podczas, których sprawdzany jest dokładnie 
stan techniczny urządzeń, ze środków Rady 
dzielnicy regularnie doposażane są nowo-
huckie place zabaw – na 2019 rok na ten 
cel przeznaczone zostało ponad 200 tyś zł. 
Ogródki zyskają nowe urządzenia zabawo-
we: huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, zestawy 
zabawowe. W ramach tej kwoty zostaną 
przeprowadzone działania w zakresie spraw 

„drobnych” jak coroczna wymiana piasku 
w każdej z nowohuckich piaskownic, czy też 
dostawianie na placach zabaw ławek i koszy 
na śmieci.  Kwota wydatkowana z budżetu 
dzielnicy na modernizacje lub powstawanie 

ogródków jordanowskich przy tak dużej ich 
liczbie nie jest niestety wystarczająca.

Siłownie zewnętrzne – sposób na 
kondycję w każdym wieku

Orbitreki, twistery czy popularne wioślarze – 
te, stojące na wolnym powietrzu, urządzenia 
cieszą się rosnącym z roku na roku powo-
dzeniem. Dziś z zewnętrznych siłowni ko-
rzystają ludzie w każdym praktyczni wieku, 
a przestrzenie gdzie stoją urządzenia stały 
się miejscem spotkań towarzyskich. Do-
strzegając ten trend Rada Dzielnicy XVIII 
dba o zlokalizowane na jej terenie siłow-
nie zewnętrzne i w miarę możliwości stara 
się stwarzać nowe miejsca tego typu. - Na 
chwilę obecną na większości naszych placów 
zabaw znajdują się urządzenia do ćwiczeń 
dla dorosłych. To odpowiedź na potrzebę ro-
dziców czy dziadków, którzy przychodząc 
z dziećmi na plac zabaw nie mają ochoty 
siedzieć. Coraz częściej  tworzone są miejsca 
w których znajdują się tylko urządzenia do 
ćwiczeń dla dorosłych i  widać wyraźnie, że 

są one potrzebne. W ubiegłym roku powstał 
taki na os. Hutniczym i w miarę posiada-
nia środków finansowych dzielnica będzie 
finansować kolejne takie miejsca w dzielnicy 

- mówi Andrzej Kowalik członek zarządu 
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Parki i skwery – miejsce spotkań 
i rozrywki

Nowa Huta zachwyca zielenią. Parki, Łąki 
Nowohuckie, osiedlowe skwery – przy ład-
nej pogodzie zapełniają się mieszkańcami. 
Wykorzystują oni przestrzeń publiczną do 
spędzania wolnego czasu. Z tego powodu 
Rada Dzielnicy stara się jak najefektywniej 
zorganizować ta przestrzeń. Wiele osób 
chwali zrewitalizowany w  2015 roku Park 
Ratuszowy, który rzeczywiście może być 
nazywany wizytówką Nowej Huty. Nawią-

zujące do wieloletniej tradycji gry w karty 
i warcaby stoliki, ławko dookoła drzewa czy 
też oświetlenie znajdujące się bezpośred-
nio „w trawniku” tworzą atmosferę, która 
przyciąga spacerowiczów oraz stwarza ide-
alne warunki do organizacji imprez. Pikniki, 
spotkania sąsiedzkie, wydarzenia kulinarne 
i kulturalne odbywają się tu przez całe lato. 
Warto przypomnieć, ze rewitalizacja Parku 
Ratuszowego kosztowała ponad 2 mln zł To 
jednak nie jedyne „zielone miejsce spotkań” 
w naszej dzielnicy. Mamy przecież Wiśniowy 
Sad na os. Kolorowym z nowymi urządze-
niami do ćwiczeń, mamy przepiękny nowo 
utworzony plac zabaw wraz z cudownym 
miejscem do odpoczynku w Parku Żerom-
skiego. Nowym pomysłem na zagospoda-
rowanie przestrzeni są Parki Kieszonkowe 

- publicznie dostępny niewielkich rozmiarów 
park. Za maksymalny rozmiar takiego zie-
leńca uważa się 5000 m2.  

 
Nowohuckie podwórka – codzienność 

też może być piękna

To tu jesteśmy codziennie, pod swoimi 
blokami i na nic się zdadzą zielone parki 
i zachwycające place zabaw jeśli na naszych 
osiedlach, pod balkonem będzie po prostu 
brzydko. Radni, którzy również sa prze-
cież mieszkańcami, doskonale zdają sobie 
z tego sprawę. Dlatego estetyka najbliższego 
otoczenia ma dla nich ogromne znacze-
nie.  Jednym ze sposobów dbałości o „to co 
najbliżej” jest organizowany od lat projekt 

„ogrody osiemnastki”. Dzięki niemu sami 
mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły na za-
gospodarowanie ich najbliższego otoczenia. 
Powstają rabaty, ogródki – według projektów 
i według marzeń mieszkańców. Szczegóły 
tego projektu znajdują się na stronie www.
dzienica18.krakow.pl  warto wspomnieć, że 
w tym roku pomysły można zgłaszać od 
miesiąca maja W latach 2018-2020 w naszej 
dzielnicy realizowany jest również projekt 

„Spotkajmy się na podwórku”, w ramach 
którego zrewitalizowanych zostanie aż 8 
nowohuckich podwórek  na osiedlu Zgody, 
Zielonym, Górali, Centrum A,B,D, Na Skar-
pie i Ogrodowym.

- Wymienione tu projekty i działania to tylko 
kropla w morzu inicjatyw podejmowanych 
i wspieranych przez Radę Dzielnicy. Każdego 
roku członkowie rady dokładają wszelkich 
starań by przestrzeń zielona w naszej dziel-
nicy stawała się coraz ładniejszym i atrak-
cyjniejszym miejscem do wypoczynku dla 
mieszkańców i coraz liczniej przyjeżdzających 
turystów do Nowej Huty – mówi Stanisław 
Moryc przewodniczący Rady Dzielnicy 
XVIII Nowa Huta.


