
PISMO RADY DZIELNICY XVIII

Rok 13 nr 2 (44) 2019



Tramwaj wodny  z Nowej Huty do Centrum Krakowa?
Czy będący do tej pory atrakcją tury-
styczną środek transportu jakim jest 
pływający po Wiśle tramwaj ma szansę 
uzupełnić miejski transport? 

Choć ilość korzystających z niego osób 
stale wzrasta wciąż traktowany jest jako 
atrakcja a nie alternatywa komunika-
cji miejskiej. Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska Marcin Pawlik 
marzy by  aby ten środek transportu na 
dobre zawitał do Nowej Huty a przystań 
w Mogile traktowana była jako stacja prze-
siadkowa dla zjeżdżających z S7 i chcących 
dostać się do Centrum Krakowa.
Krakowski tramwaj wodny kursuje od maja 
do września. Korzystają z niego głównie 
turyści traktując go raczej  jako atrakcję niż 
środek transportu. Jeśli na tramwaj wsia-
dają mieszkańcy naszego miasta to rów-
nież po to by „obejrzeć miasto z innej per-
spektywy”. Do pracy, szkoły czy na zakupy 
jeżdżą samochodem, autobusem czy też 
rowerem. Powód jest bardzo przyziemny – 
cena, za podróż tramwajem zapłacić trzeba 
12 zł na kurs między Galerią Kazimierz 
a Salwatorem i aż 35 zł za podróż z Dąbia 
do Tyńca.  Od 2020 roku pieczę nad tram-
wajem wodnym, którego operatorem do 
tej pory była Aqua Fun przejmuje Zarząd 
Zieleni Miejskiej. - Chcemy, by tramwaj 

kursował częściej, został włączony w system 
komunikacji miejskiej, a dzięki temu woził 
więcej pasażerów - zapowiada Piotr Kempf, 
dyrektor ZZM i dodaje, że rozważana jest 
możliwość zwiększenia ilości przystanków, 
tak by szczególnie mieszkańcy Nowej Huty 
mieli lepszy dostęp do tego typu transportu 
i zamiast Alei Pokoju w drodze do centrum 
wybierali Wisłę.

- Pomysł bardzo nam się podoba, będziemy 
go lobbować! Tramwaj wodny to będzie 

świetny sposób by uniknąć korków Ja oso-
biście jestem za każdym eko-rozwiązaniem. 

– podkreśla Marcin Pawlik. – Będziemy 
zastanawiać się także, czy nie zwiększyć 
liczby przystanków– zaznacza Kempf.
Urzędnicy ZZM i ZTP zgodnie podkreślają, 
że uruchomienie tramwaju po nowemu 
poprzedzi akcja edukacyjna i informacyj-
na dla mieszkańców, by poznali korzyści 
z takiego sposobu przemieszczania się 
wzdłuż miasta.
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Od Przewodniczącego 
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Ciepła dłoni najbliższych
Radości z dnia codziennego.
Wiary w przyjaźnie ludzkie
I życzliwości bliźniego.

Uśmiechu, gdy promień słoneczny
Łagodnie muśnie po twarzy.
I cudów nieoczywistych,
Byś, marzyć się odważył.

Magicznej mocy Betlejem
Co pierwszą gwiazdę zaświeci.
Kolędy pełnej miłości,
Która pod niebo uleci.

Wigilii, która z dzieciństwa
Przywoła najsłodsze wspomnienia
I złączy to, co kochasz,
W tajemny dar istnienia.

Odwagi, serca czystego
I myśli bez błądzenia
W ten czas szczęśliwych świąt
Bożego Narodzenia.

życzy
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Budowniczowie Nowej Huty
na dużym ekranie?
Powstaje fi lm, który zaprezentować ma 
sylwetki osób, które w latach -tych 
budowały naszą dzielnicę. Inspiracją 
dla przedsięwzięcia była zrealizowana 
w  roku wystawa fotografi czna „Bu-
downiczowie – narodziny miasta” orga-
nizowana przez Fundację Faktor Kultura 
w Klubokawiarni Kombinator.

Wystawa zawierała trzynaście portretów 
wykonanych przez Magdę Rymarz oraz 
tyle samo historii opisanych przez dzien-
nikarkę Renatę Radłowską . Wystawie 
towarzyszyło wydanie katalogu, który 

zebrał wszystkie te materiały w całość 
i był dostępny bezpłatnie dla wszystkich 
odwiedzających wystawę w okresie od 
listopada 201 roku do stycznia 201 roku. 

- Wernisaż oraz sama wystawa cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców 
dzielnicy oraz całego Krakowa. Dużym 
sukcesem był również rozgłos medialny 
wokół projektu, który pokazał, że tego typu 
działania są bardzo ważne i potrzebne. Od 
tamtego czasu nie było wątpliwości, by kon-
tynuować przedsięwzięcie i przenieść je na 
nową  – fi lmową  płaszczyznę.- mówi Jacek 
Dargiewicz organizator. 
Jak postanowili… tak robią! Na początek 
to, co najtrudniejsze, czyli zgromadzenie 
funduszy. Funacji udało się pozyskać cześć 
fi nansowanie z różnych źródeł. Urząd 
Miasta Krakowa przyznał na przedsię-
wzięcie dotację  w wysokości 50 000 zł 

(brutto). To jednak mniej niż połowa po-
trzebnej kwoty! - Pozostałą  część budżetu 
fi lmu pokryjemy z dotacji otrzymanej od 
Fundacji PZU, ze zbiórki croudfundingo-
wej którą wsparło aż  osób z całej Polski 
oraz dotacji przyznanej od Rady Dzielnicy 
XVIII- dodaje Agnieszka Dargiewicz. Po-
nadto twórcy fi lmu, obniżyli swoje stawki 
za wykonaną pracę, przez co obniżyliśmy 
koszty realizacji i produkcji fi lmu. 

Za warstwę wizualną i techniczną odpo-
wiada Magda Rymarz oraz Wojciech Szałaj. 
Scenariusz fi lmu powstał na podstawie 

rozmów przeprowadzonych z seniora-
mi przez Agnieszkę Dargiewicz i Magdę 
Rymarz. Spotkania i rozmowy z naszymi 
bohaterami to był szczególny czas. Czujemy 
się zaszczyceni, że zaproszone przez nas 
osoby, podzielili się z nami swoimi histo-
riami i wpuścili do swojego życia - mówi 
Agnieszka Dargiewicz. Początkowo naszym 
rozmowom towarzyszyła niepewność, ale 
szybko poczuliśmy, że robimy coś bardzo 
ważnego, i to bardzo motywowało nas do 
dalszej pracy - dodaje Magda Rymarz. 
Kiedy premiera? Na przełomie roku - od-
powiada Wojciech Szałaj. Chcemy zakoń-
czyć rok jubileuszu, tak jak go rozpoczęli-
śmy - z przytupem i międzypokoleniowo! 
Bo fi lm połączył już teraz trzy pokolenia 
nowohucian. Co najmniej  spodziewamy 
się na premierze - śmieje się Agnieszka 
Dargiewicz. 

Z dniem 1 stycznia 201r. na mocy ustawy 
z dnia 20 lipca 201r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 
z 201 poz. 1 – t.j.),  prawo użytkowa-
nia wieczystego gruntów, oddanych przez 
gminę lub Skarb Państwa  pod zabudo-
wę na cele mieszkaniowe, z mocy pra-
wa przekształciło się w prawo własności.  
Co to oznacza dla właścicieli budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych  czy  lokali 
mieszkalnych, którzy do tej pory płacili 
co roku opłatę z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu? Oznacza, po pierwsze 
konieczność uiszczenia opłaty przekształ-
ceniowej oraz ujawnienie przekształcenia 
prawa  użytkowania wieczystego w pra-
wo własności zarówno w księdze wieczy-
stej prowadzonej dla nieruchomości  jak 
i w ewidencji gruntów i budynków. Po 
drugie oznacza to, że od  1 stycznia 201r. 
stali się oni z mocy prawa właścicielami 
bądź współwłaścicielami gruntu, na któ-
rym zlokalizowany jest budynek jedno czy 
wielorodzinny.  

Ujawnienie przekształcenia użytko-
wania wieczystego w prawo własności 
w Księdze Wieczystej

Ujawnienie przekształcenia użytkowania 
wieczystego w prawo własności,  zarów-
no w księdze wieczystej  jaki i ewidencji 
gruntów i budynków, następuje na pod-
stawie zaświadczenia  wydanego przez 
wskazany w ustawie przekształceniowej  
organ.W przypadku Krakowa organem 
właściwym do  jego wydania jest przed 
wszystkim  Prezydent Miasta Krakowa.  
Zaświadczenie zawiera oznaczenie nieru-
chomości gruntowej lub lokalowej, według 
ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg 
wieczystych prowadzonych dla tych nie-
ruchomości. W zaświadczeniu potwier-
dza się przekształcenie oraz informuje 
o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty 
przekształceniowej, wysokości i okresie 
wnoszenia tej opłaty, a także o możliwości 
wniesienia  jej jednorazowo i zasadach 
tym towarzyszących. Zaświadczenie do-
ręcza się dotychczasowym użytkownikom 
lub współużytkownikom  wieczystym na 
adresy wskazane w ewidencji gruntów 
i budynków lub inne adresy, na które 
przed dniem przekształcenia doręczano 
korespondencję dotyczącą użytkowania 
wieczystego. W terminie 1 dni od dnia 
wydania zaświadczenia przekazane ono 

zostaje  do sądu właściwego dla prowa-
dzenia księgi wieczystej nieruchomości, 
którym dla miasta Krakowa jest Sąd Re-
jonowy dla Krakowa – Podgórza, IV Wy-
dział Ksiąg Wieczystych.
Sąd z urzędu dokonuje w Księdze Wie-
czystej nieruchomości  wpisu własności 
gruntu oraz w Dziale III Księgi  wpisu 
roszczenia o opłatę. Nie jest zatem ko-
nieczne składanie odrębnego wniosku 
przez dotychczasowych użytkowników czy 
współużytkowników wieczystych w tym 
zakresie.  Dokonanie wpisu w księdze wie-
czystej potwierdzone zostaje  pisemnym 
zawiadomieniem  doręczanym na adres 
wskazany w zaświadczeniu. Za dokona-
nie wpisów w księdze wieczystej z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności  nie uiszcza 
się opłat sądowych.  Takiego zwolnienia, 
nie przewidziano już dla wniosku o wy-
kreślenie wpisu roszczenia o opłatę, od 
którego pobiera się opłatę stała w wyso-
kości 250zł w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej, w pozostałych przypadkach  
w wysokości 75zł.

Opłata za przekształcenie użytkowania 
wieczystego w prawo własności.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel 
gruntu zobowiązany jest ponieść opłatę na 
rzecz dotychczasowego właściciela  gruntu, 
którym w przypadku miasta Krakował 
była gmina lub Skarb Państwa. Wysokość 
opłaty przekształceniowej   jest równa 
wysokości opłaty rocznej z tytułu użyt-
kowania wieczystego, która obowiązywała 
w dniu przekształcenia tj. 1 stycznia 201r. 
Zgodnie z ustawą przekształceniową nowy 
właściciel gruntu zobowiązany jest do uisz-
czania  opłaty przekształceniowej przez 20 
lat, licząc  do dnia przekształcenia, w ter-
minie do 31 marca każdego roku, z tym 
że opłatę należną za rok 201r., zgodnie 
z przepisami przejściowymi,  można uiścić 
do 2 lutego 2020r. Oznacza to  pewien 
rodzaj kumulacji na rok  2020 gdzie  ko-
niecznym będzie wniesienie dwóch  opłat  
w krótkim , miesięcznym odstępie czasu 
za dwa lata tj. za rok 201 i 2020.  

Bonifi kata przy opłacie jednorazowej.
 
Właściciel uwłaszczonego gruntu może 
jednak skorzystać z prawa do uiszczenia 
opłaty przeształceniowej jednorazowo, co 
jest  jednoczenie  z przyznaniem  bonifi ka-
ty. Maksymalna wysokość bonifi katy z ty-

tułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności zarówno 
gruntów gminnych jak i Skarbu Państwa 
w Krakowie wynosi 0 %.                      Aby 
z niej skorzystać, po otrzymaniu za-
świadczenia o przekształceniu właściciel 
gruntu  musi zgłosić  właściwemu orga-
nowi (w przypadku Prezydentowa Miasta 
Krakowa do Wydział Skarbu Miasta ul. 
Kasprowicza 2), zamiar dokonania jed-
norazowej opłaty. Organ w terminie 1 dni 
od zgłoszenia powinien poinformować 
pisemnie o wysokości opłaty jednorazowej 
(której wysokość odpowiada iloczynowi 
wysokości opłaty obowiązującej w roku, 
w którym zgłoszono zamiar wniesienia 
opłaty jednorazowej, oraz liczby lat po-
zostałych do upływu 20- letniego okresu 
opłat) oraz wysokości kwoty należnej do 
zapłaty, z uwzględnieniem przysługującej 
bonifi katy.  Jeżeli  zaświadczenie  zostanie 
doręczone osobom fi zycznym będącym 
właścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych 
lub spółdzielniom mieszkaniowym do 
30 listopada 201r. zgłoszenie, o którym 
mowa powyżej jak i opłata jednorazowa 
muszą zostać dokonane w 201r. Czasu 
zatem postało niewiele.  Ci , którym do  
30 listopada 201r. nie zostanie doręczone 
zaświadczenie o przekształceniu nie mu-
szą się obwiać utraty prawa do bonifi katy 
w maksymalnej wysokości. Ustawodawca 
przewidział taką okoliczność regulują tę 
kwestę w następujący sposób.  Skorzy-
stanie z 0% bonifi katy   będzie możliwe  
jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia do-
ręczenia  zaświadczenia  właścicielu lub 
współwłaściciele uwłaszczonych gruntów 
złożą w organie, który wydał zaświad-
czenie, zgłoszenie o zamiarze uiszczenia 
opłaty jednorazowo i uiszczą ją  następnie 
w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia 
informacji  o wysokości opłaty jedno-
razowej oraz wysokości kwoty należnej 
do zapłaty.  Im później zostanie złożone 
zgłoszenie o zamiarze uiszczenia jednora-
zowo opłaty przekształceniowej, tym niż-
sza będzie przysługiwała bonifi kata, która 
w roku 202r. wyniesie  zaledwie 10%. 

% bonifi kata przy opłacie jednorazowej. 

Powyższe zasady co do prawa skorzystania 
z bonifi katy nie dotyczą: 
1) osób, w stosunku do których orzeczono 
niepełnosprawność w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, oraz osobób, w sto-
sunku do których orzeczono niepełno-

sprawność przed ukończeniem 1 roku 
życia, lub zamieszkujących w dniu prze-
kształcenia z tymi osobami opiekunów 
prawnym lub przedstawicieli ustawowym 
tych osób,
2)członków rodzin wielodzietnych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
201 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 132, z późn. zm.),
3)inwalidów wojennym i wojskowym 
w rozumieniu ustawy z dnia 2 maja 17 
r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 
i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 213 oraz z 201 r. poz. 3 
i 752),
)kombatantów oraz ofi ar represji wojen-
nych i okresu powojennego w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 stycznia 11 r. o komba-
tantach oraz niektórych osobach będących 
ofi arami represji wojennych i okresu po-
wojennego (Dz. U. z 201 r. poz. 27 oraz 
z 201 r. poz. 752),
5)świadczeniobiorców do ukończenia 1 
roku życia, u których stwierdzono ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie albo nieule-
czalną chorobę zagrażającą życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu, o których 
mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 
sierpnia 200 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej fi nansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 201 r. poz. 1510, 
z późn. zm.), lub ich opiekunów prawnym,
będącym właścicielami budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych lub lokali miesz-
kalnych służących wyłącznie zaspokaja-
niu potrzeb mieszkaniowych tych osób. 
W przypadku tych osób  przy jednorazo-
wej opłacie przekształceniowej bonifi kata  
wynosi % i nie jest  ograniczona w czasie 
co oznacza, że wniosek o jej udzielnie 
może być złożony w każdym  terminie.   

Pytanie czy korzystać czy nie korzystać 
z bonifi katy wydaje się być jedynie py-
taniem retorycznym. Odpowiedź na nie 
może być tylko jedna – korzystać. Rachu-
nek ekonomiczny jest prosty -  zamiast 
często  kilku tysięcy złotych  -  przy  bo-
nifi kacie w maksymalnej wysokości za-
płacimy kilkaset złotych. Innym pytaniem, 
które pozostaje bez odpowiedzi,  jest kwe-
stia czy każdego mieszkańca Krakowa, 
którego dotyczy ustawa o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów będzie 
stać na jednorazowy wydatek nawet kil-
kuset złotych.  

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Ostatni chwile  na skorzystanie z bonifi katy w pełnej wysokości. 

które pozostaje bez odpowiedzi,  jest kwe-
stia czy każdego mieszkańca Krakowa, 
którego dotyczy ustawa o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów będzie 

stia czy każdego mieszkańca Krakowa, 
którego dotyczy ustawa o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów będzie 
stać na jednorazowy wydatek nawet kil-

tów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów będzie 
stać na jednorazowy wydatek nawet kil-stać na jednorazowy wydatek nawet kil-stać na jednorazowy wydatek nawet kil-stać na jednorazowy wydatek nawet kil-
w prawo własności tych gruntów będzie 
stać na jednorazowy wydatek nawet kil-stać na jednorazowy wydatek nawet kil-stać na jednorazowy wydatek nawet kil-



 fot. Gzegorz Ziemiański / fotohuta.pl

Biegiem sprzątajmy!

Od niedawna Nowa Huta przyłączyła 
się do ploggingu. Choć Plogging brzmi 
dziwnie w rzeczywistości powinien być 
powszechnym. Szczególnie dla tych 
z nas, którym bliskie jest własne zdrowie 
i ochrona środowiska. W Nowej Hucie 
już to zrobiono a efekty przerosły ocze-
kiwania organizatorów.

Trash Run Nowa Huta

To nic innego jak plogging. W skrócie: 
bieganie i sprzątanie. Ta moda, na ak-
tywność połączoną z ochroną środowiska 
poprzez sprzątanie śmieci właśnie podczas 
biegania, systematycznie opanowuje świat. 
Tak też i dotarła do Nowej Huty podczas 
pierwszego zorganizowanego przez Fun-
dację Ecotravel - Trash Run Nowa Huta.
A może jednak Trash Run to coś więcej? 
Fundacja Ecotravel słynie z opieki nad 
Dłubnią i z akcji jej sprzątanie Dłubni 
odbywających się rokrocznie na nowo-
huckim odcinku rzeki. Tym razem włą-
czyła do programu odrobinę rywalizacji 
i edukacji ekologicznej. 2 września 201 
ruszyły pierwsze zawody Trash Run Nowa 
Huta. Na odcinku 5 km uczestnicy zbierali 
i segregowali śmieci. Zebrano  worki 
posegregowanych śmieci.

Rywalizacja to nie jest główny cel Trash 
Run’u jest nim edukacja. Taka właśnie jest 
idea ploggingu. Zawodnicy w pakietach 
startowych otrzymali worki w różnych 
kolorach dopasowanych do odpowied-
niego rodzaju śmieci. Biegnąc musieli je 
segregować. Jak to robić dowiedzieli się 
podczas wykładu o segregacji przez star-
tem. Czas w jakim wykonali zadanie był 
ważny, ale również odpowiednie śmieci 
w odpowiednim worku były punktowane 
i ta punktacja decydowała o ostatecznym 
wyniku biegu. W biegu udział brały całe 
rodziny, dziadkowie i wnuki, grupy zna-
jomych a nawet biegano w parze z psem. 
Były medale dla wszystkich uczestników, 
puchary dla zwycięzców, ciepły posiłek i ... 
stosy zebranych posegregowanych śmieci. 
Czy to koniec? Absolutnie nie! To dopiero 
początek Trash Run’ów w Nowej Hucie. 

Więcej informacji:
strona wydarzenia: http : / / fundac ja .ecotravel .pl /rodzinny-trash-run-nowa-huta/
podsumowanie: http : / / fundac ja .ecotravel .pl / t rash-run-nowa-huta-za-nami/
Plogging: https : / /en.wikipedia .org/wiki/Plogging
inne źródła: https : / /poradyf it .pl /plogging- jogging-w-sty lu-eko-na-czym-polega/

Królewska gra w szkole „Pod Krzyżem”
Choć zapewne w szachy grano w Nowej Hu-
cie od jej zarania, to z pewnością pierwszym 
ważnym historycznie momentem, który 
skrzyżował losy nowej dzielnicy i królew-
skiej gry, było założenie sekcji szachowej 
w ramach Hutnika w 11 roku. Do połowy 
lat 70. XX wieku klub działał bardzo ak-
tywnie, a jego barwy reprezentowało wie-
lu znakomitych szachistów z mm Jerzym 
Kostro i m Romanem Gąsiorowskim na 
czele. Przez dwanaście sezonów (w latach 
13-17) zespół grał w pierwszej lidze 

seniorów, a wisienką na torcie drużynowych 
sukcesów był srebrny medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski zdobyty w 1 roku. 
Niestety pogarszające się warunki w 175 
roku zmusiły sekcję do połączenia sił z prze-
żywającym trudne chwile Krakowskim Klu-
bem Szachistów. Pomimo początkowych 
sukcesów z wielkich planów wyszło bardzo 
niewiele i na dobrą sprawę już wkrótce  wy-
czynowe szachy zniknęły z Nowej Huty na 
dłuższy czas… 
Także w 11 roku w Nowej Hucie – jako 
pierwszą „Tysiąclatkę” oddaną w Krakowie – 
otwarto Szkołę Podstawową nr 7, która jest 
usytuowana nieopodal Teatru Ludowego. 
Niedługo później, także i tutaj pojawiły się 
szachy. W ramach innowacji Polski Związek 
Szachowy, we współpracy z wybranymi 
szkołami, rozpoczął nauczanie królewskiej 
gry w ramach obowiązkowych zajęć lekcyj-
nych. Niestety po kilku latach zaniechano 

pomysłu i na dłuższy czas o tej szlachetnej 
dyscyplinie w placówce na osiedlu Teatral-
nym zapomniano. 
Trzeba było odrobiny przypadku, by historia 
zatoczyła koło. Stało się tak dzięki zaanga-
żowaniu dyrektor placówki p. Doroty Petlic, 
która podjęła energiczne kroki, by w pro-
wadzonej przez siebie szkole, wprowadzić 
klasy sportowe o profi lu szachowym. Jak się 
okazało, pomysł szybko podchwycili działa-
cze Krakowskiego Klubu Szachistów, który 
po chudych latach odbudowuje – choć tym 

razem raczej w gronie juniorskim – swoje 
znaczenie na arenie ogólnopolskiej. Od do-
brego pomysłu do jego realizacji nie trzeba 
było wiele czasu. Już we wrześniu 2017 roku 
w murach szkoły pojawili się instruktorzy 
i w pięciu klasach rozpoczęto obowiązkowe 
zajęcia szachowe. Podejmowane działania 
mają charakter bardzo szeroki. 
Obok codziennej pracy dydaktycznej 
w szkole są organizowane liczne turnieje 
szachowe przeznaczone głównie dla dzieci 
i młodzieży. Największą imprezą jest roz-
poznawalny w całej Polsce południowej 
festiwal „Szachy wiosną!”, w którym bierze 
udział ponad 300 uczestników (rekordowa 
edycja z 201 roku przyciągnęła do No-
wej Huty 3 graczy z całej Polski, a także 
liczną grupę gości z Ukrainy), ale obok 
niej organizowane są imprezy nieco tylko 
mniejsze (m.in. „Otwarty Turniej o laur 
arcymistrza Bogdana Śliwy” oraz „Sza-

chowe Mikołajki z Krakowskim Klubem 
Szachistów”). 
Uczniowie szkoły bardzo chętnie bio-
rą udział w rywalizacji turniejowej od-
nosząc coraz większe sukcesy. W tym 
roku w Krakowskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży, w ramach Igrzysk Dzieci, druży-
na dziewcząt w składzie: Emilia Szopa 
i Julia Majewska zdobyła złoty medal,
a z rozgrywanych w katowickim Spod-
ku Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół 
i Przedszkoli kilkunastoosobowa ekipa 

przywiozła jeden medal (złoty!), wywal-
czony w grupie dziewcząt z klas szóstych. 
Najbardziej rozpoznawalną szachistką szko-
ły jest wychowanka Krakowskiego Klubu 
Szachistów, 12-letnia Emilia Szopa. Emi-
lia jest słuchaczem prestiżowej Akademii 
Szachowej PZSzach i w samym 201 roku 
z mistrzowskich imprez przywiozła dwa 
medale: złoty w Drużynowych Mistrzo-
stwach Europy Juniorek do lat 12 i srebrny 
zdobyty w ramach Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w kategorii dziewcząt do lat 12. 
Jak widać, przynajmniej na razie, wszystko 
układa się koncertowo. Zainteresowanie 
szachami w szkole rośnie, jest gwiazda wo-
kół której tworzy się silna drużyna. Dzięki 
rozpoczęciu zajęć prowadzonych bezpo-
średnio przez Krakowski Klub Szachistów 
pojawiła się możliwość profesjonalnego 
treningu dla dzieci spoza szkoły. A plany 
mamy jeszcze ambitniejsze…





Placówki oświatowe w osiemnastce
Edukacja to bardzo ważny temat spo-
łeczny – bez dobrego kształcenia mło-
dych ludzi nie ma dobrego, dorosłego 
społeczeństwa.  W edukacji bezspornie 
najważniejsi są uczniowie, którzy otrzy-
mują wiedzę od wyspecjalizowanej ka-
dry nauczycielskiej, ale wiedza ta  musi 
mieć warunki do jej przekazywania, 
w tym  te techniczne.

Na terenie dzielnicy XVIII zlokalizowa-
nych jest 35 jednostek oświatowych i 3 
żłobki.  W rankingach liczbowych w sto-
sunku do innych dzielnic miasta Krakowa  
osiemnastka plasuje się na pierwszym 
miejscu,  nie tylko pod względem ilo-
ści  tego typu obiektów  zlokalizowanych 
na ternie jednej dzielnicy,  ale również 
i wiekiem budynków, w których są one 
zlokalizowane. Budynki żłobków, przed-
szkoli i szkół dzielnicy XVIII  bez mała 
dorównują wiekowi dzielnicy, która w tym 
roku  obchodziła swoje 70-te urodziny. 
Bez większego problemu można sobie  

zatem wyobrazić, iż  ich potrzeby remon-
towe są ogromne.  
W świetle zapisów  §3  statutu  Rad  Dziel-
nic miasta Krakowa,  środki na remon-
ty i modernizacje budynków jednostek 
oświatowych i żłobków winny być za-
bezpieczane z budżetu Rad poszczegól-
nych  dzielnic. Budżet dzielnicy XVIII, jak 
wskazują Radni, jest niewystarczający aby 
samodzielnie zrealizować  w całości za-
dania remontowe czy modernizacyjne 
w w/w obiektach, zwłaszcza te  wymaga-
jące  dużych nakładów fi nansowych jak 
remonty dachów,  elewacji (w tym robót 
dociepleniowych), wymiana całościowa  
instalacji  c.o.  czy modernizacja instalacji 
wentylacji  (wentylacji mechanicznej) , 
które to prace  aby spełniły prawidłowo 
swoją funkcję, co do zasady  winny być 
realizowane w całości, bez ich etapowa-
nia przez kilka lat.  Nie bez znaczenia dla 
kosztów prac remontowych w dzielnicy 
XVIII jest fakt, iż Nowa - Huta jako układ 

urbanistyczny od roku r. jest wpisana 
do rejestru zabytków, co przy wykonywa-
niu robót budowlanych realizowanych na 
zewnątrz budynków wymaga w pierwszej 
kolejności uzgodnienia planowanych prac 
z Konserwatorem Zabytków, które jest 
wydawane  zazwyczaj w formie decyzji 
administracyjnej. To oznacza wydłuże-
nie  w czasie procesu remontowego, który 
w przypadku obiektów oświatowych i żło-
bów jest krótki w roku kalendarzowym bo 
przypada  w znakomitej większości na okres 
wakacji, kiedy nie ma zajęć w szkołach lub 
przedszkola mają przerwę wakacyjną. Nie 
zawsze jest możliwe uzyskanie przed tym 
okresem wymaganych zgód i pozwoleń ad-
ministracyjnych na prowadzenie prac.  
Z  problemami  remontowym istniejący-
mi  w obiektach oświatowych i żłobkach z  

„bliska” przygląda się działająca w Radzie 
Dzielnicy XVIII – Komisja Edukacji  w skła-
dzie:  Rafał Brzeziński  (przewodniczą-
cy), Beata Poszwa, Krystyna Frankiewicz, 
Agnieszka Żołądź, Mariusz Woda, Łukasz  

Zarodkiewicz i Tomasz Kudelski.  Członko-
wie Komisji Edukacji  w ramach  jej dzia-
łania nie tylko biorą udział w corocznych 
przeglądach technicznych w poszczególnych  
obiektach oświatowych czy opiniują wpły-
wające wnioski od Dyrektorów żłobków,  
przedszkoli czy szkół ale również starają 
się zapoznać z problemami remontowymi, 
z którym borykają  Dyrektorzy  poprzez 
organizowanie posiedzeń komisji w  da-
nej placówce, co bezspornie sprzyja  za-
poznaniu się ze skalą problemów  - mówi  
przewodniczący Komisji Edukacji – Rafał 
Brzeziński. 
Ze środków budżetowych w roku 201r.  
Rada Dzielnicy XVIII wygospodarowała 
ponad 750 000 zł, z których zostały wy-
konane remonty sanitariatów,  remont 
parkietów i malowanie sal  dydaktycznych, 
wymiana instalacji elektrycznych, a na 
zewnątrz  budynków -  remonty  tarasów  
czy  ogrodzeń. Znając jednak niemalejącą 
skale potrzeb w tej materii  Rada Dzielnicy  

na rok 2020r. przeznaczyła na remon-
ty w obiektach edukacyjnych  o ponad 
200 000 zł więcej niż na rok bieżący tj. 
kwotę 5 000zł . 
To nadal jednak  tylko kropla w morzu 
potrzeb. Do skutecznego  wykonywania 
prac remontowych  potrzebne są znacznie 
większe środki niż te, którymi dysponuje 
Rada Dzielnicy XVIII dlatego tak ważna 
i nie do przecenienia w procesie remon-
towym jest  pomoc samego miasta, która 
realizowana jest w ramach istniejących 
programów miejskich. Z takiego  właśnie 
programu w tym roku została wykonana 
termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
nr 12 ul. Drożyska .
Kolejnym źródłem fi nansowania proce-
sów remontowo-budowlanych są środki 
zewnętrzne, pochodzące z dotacji unij-
nych. Przykładem może być istniejący 
w Gminie Miejskiej Kraków program 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych (ZIT), w ramach którego w 201r.  
zrealizowana została termomodernizacja 

Przedszkola Samorządowego nr 10 na os. 
Handlowym. 
Nie można tu również nie wspomnieć 
o Zespole Szkół Specjalnych nr  przy 
ul. Tadeusza Ptaszyckiego, gdzie w tym 
roku zakończyły się prace moderniza-
cyjno-remontowe realizowane w ramach 
Umowy społecznej czyli tzw. rekompensat 
spalarnianych. Istniejący budynek nie 
tylko został wyremontowany ale również 
rozbudowany o nowe skrzydło rehabili-
tacyjne, na które niepełnosprawne  dzieci 
uczęszczające do tej szkoły jak i ich rodzi-
ce oczekiwali od lat. 
Istnienie takich programów wspomagają-
cych budżet dzielnicy daje większą szansę  
na to, iż dzieci  uczęszczające do żłobków, 
przedszkoli czy szkół osiemnastki będą 
mogły się uczyć w  wyremontowanych 
i zadbanych budynkach  co  nie jest bez 
znaczenia dla środowiska i warunków, 
w którym prowadzone są zajęcia edu-
kacyjne.
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Wydatki na infrastrukturę w 2019
Ponad milion dwieście tysięcy  złotych 

– tyle w tegorocznym budżecie Rady 
Dzielnicy XVIII przeznaczone zostało na 
infrastrukturę. Wydaje się dużo jednak 
Nowa Huta to kilometry chodników, hek-
tary parkingów, liczne parki, place zabaw 
i drogi główne, wewnętrzne, osiedlowe. 
Kwota jaką dysponuje Rada to jedynie 
kropla w morzu infrastrukturalnych po-
trzeb Nowej Huty.

Kończy się kolejny rok, to najlepszy czas 
na małe podsumowanie działań na rzecz 
nowohuckiej infrastruktury. Choć wyraźnie 
widać, że Dzielnica XVIII pięknieje wciąż 
wiele jest miejsc wymagających sporych 
nakładów fi nansowych.  – Skromne środki 
jakimi dysponuje Rada staraliśmy się dzie-
lić tak by rozwiązać jak najwięcej potrzeb 
dotyczących jej mieszkańców – mówi Stani-
sław Moryc przewodniczący Rady dzielnicy 
XVIII i podkreśla, że budżet dzielnicy jest 
niewystarczający aby samodzielnie zrealizo-
wać duże inwestycje zaczynając od projektu 
a następnie do wykonania zadania w ca-
łości . Dlatego też radni ( skutecznie) od 
lat zabiegają o realizację niektórych zadań 
z budżetu Rady Miasta. W 201 roku  w ten 
sposób udało się wyremontować wiele no-
wohuckich ulic m.in. ul. Rydza Śmigłego 

– w całości, ul. Mierzwy ul. Orkana czy ul. 
Czuchajewskiego. 

-Przypomnijmy, że Nowa Huta jest najwięk-
szą krakowska dzielnicą, której powierzchnia 
wynosi , tys hektarów. Dodatkowo warto 
podkreślić,  że problem infrastruktury Dziel-
nicy XVIII jest skomplikowany z uwagi na 
jej specyfi kę. Obejmuje ona bowiem swoim 
zasięgiem nie tylko zwartą zabudowę osied-
lową, ale także osiedla położone na obrze-
żach Dzielnicy. Dlatego podejmowane przez 
radnych decyzje dotyczące nowohuckiej in-
frastruktury są niezwykle trudne.  Próba 
zaspokojenia niezliczonej ilości niezwykle 
różnorodnych potrzeb przy, co tu dużo kryć, 
bardzo ograniczonym budżecie to poniekąd 
walka z wiatrakami, dlatego jesteśmy dumni, 
że częściowo tę walkę wygrywamy! – pod-

kreśla viceprzewodniczący Rady i Zarządu 
Dzielnicy XVIII Józef Szuba.  
W tegorocznym (201) budżecie dzielnicy 
na zadanie budowa modernizacja prace re-
montowe miejskiej infrastruktury drogowej 
przeznaczone zostało ok 25% całości środ-
ków jakimi dysponowała Rada, czyli około 
1 200 000 zł.  Z tych środków wyremonto-
wano kilkadziesiąt chodników, nakładek, 
parkingów. Wśród nich znalazły się m.in. 
chodniki na os. Hutniczym, os. Sporto-
wym, os. Zielonym, os. Krakowiaków, os. 
Ogrodowym, os. Uroczym wyremontowa-
no również wiele parkingów m.in.  na os. 
Kolorowym czy też ul. Jeziorko w pobli-
żu cmentarza os. Ruszcza, udało się rów-
nież wykonać nowe nakładki  m.in. na os. 
Krakowiaków czy też na ul. Kościelnickiej. 
W 201 roku, również ze środków Rady 
Dzielnicy, w os. Mogiła wykonany został 
remont wejścia do Lasku Mogilskiego.
Na liście rankingowej remontów przewi-
dzianych na 201 rok znajduje się jeszcze 
wiele pozycji,  ich realizacja będzie możliwa 
kiedy po rozliczeniu wcześniejszych zleceń 
oraz przesunięciu środków z zadań inwesty-
cyjnych na remonty  zostaną wolne środki. 
Kolejnym źródłem fi nansowania remontów 
jest program Nowa Huta Dziś.  Pozwolił 
on zrealizować w 201 roku inwestycje na 

łączną kwotęprawie pół miliona złotych 
Wśród tych remontów znalazły się m.in. 
os. Centrum A2, os Szkolne, os Willowe, os 
Sportowe  czy też os. Szklane Domy, 
W Radzie Dzielnicy pracuje Komisja Infra-
struktury i Rozwoju Gospodarczego w skła-
dzie : Agnieszka Żołądź ( przewodnicząca), 
Jarosław Matuszczyk, Sebastian Piekarek,  
Jan Pyż, Stanisław Rachwał, Józef Szuba, 
Mariusz Woda. To jej członkowie w sposób 
szczególny pochylają się nad potrzebami 
mieszkańców w tych obszarach. Warto za-
znaczyć, że ich praca to nie tylko przeglądy 
nowohuckiej infrastruktury, tworzenie list 
rankingowych czy opiniowanie. – W bie-
żącym roku w trakcie posiedzeń Komisji 
Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 
oraz Komisji Planowania Przestrzennego 

i Mienia podejmowane były również inne 
ważne tematy jak chociażby budowa bezkoli-
zyjnego przejścia dla pieszych i rowerzystów 
do Kopca Wandy pod planowanym odcin-
kiem S. W tym celu została złożona na ręce 
pana Ministra Adamczyka petycja. Liczymy, 
iż jako ciało reprezentujące mieszkańców od-
niesiemy sukces i uda się nam uzgodnić takie 
rozwiązanie, które pozwoli zapobiec odcięciu 
dziedzictwa kulturowego naszej dzielnicy 
od jej mieszkańców i ruchu turystycznego. 
Szukamy rozwiązania, które wpłynie na 
rozwój turystyczny tego regionu, zwłaszcza 
turystykę rowerową gdyż taki przejazd po-
zwoli na połączenie szlaku rowerowego przy 
ul. Igołomskiej, który ślepo kończy się na 
wysokości  skrzyżowania z ul. Gierdroycia. 
Ponieważ nie ma jeszcze ostatecznych decyzji 
w tej sprawie więc rada dalej pracuje nad 
tym tematem.  Kolejnym, ważnym z punktu 
widzenia ochrony przeciwpowodziowej, te-
matem jest modernizacja wałów Wiślanych 
i cofk owych rzeki Dłubni do ul. Ptaszyckie-
go. Ten temat również monitoruje Komisja 
Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.  
W październiku  odbyły się konsultacje 
społeczne dotyczące ww zadania. To inwe-
stycja Wód Polskich, która rozpocząć ma się 
w  roku a zakończyć do czerwca . 
Projekt umocnienia przewiduje nie tylko 
modernizację wałów, ale i budowę nowego 
odcinka, który zabezpieczy mieszkańców os. 
Mogiła (pod Kopcem Wandy) na wysokości 
ul. Powiatowej i ul Bardosa – gdzie do tej 
pory wał nie istniał. W ramach projektu pod 
uwagę brana jest również kwestia przebiegu 
po modernizowanych odcinkach wału tras 
rowerowych-  wyjaśnia Agnieszka Żołądź 
(przewodnicząca komisji) 
Jak widać nowohucka infrastruktura to te-
mat niezwykle szeroki i różnorodny. W po-
szczególnych obszarach zakłada współpracę 
z różnymi podmiotami. Podziały i prze-
kształcenia jednostek miejskich nie ułatwia-
ją radnym pracy. Nie zawsze bowiem wia-
domo do kogo z czym się zwrócić. Pomimo 
to jednak współpraca ta przebiega owocnie. 

- Trzeba przy te okazji podkreślić , że władze 
miasta dostrzegają potrzeby i problemy na-
szej dzielnicy, za co oczywiście jesteśmy im 
wdzięczni. Zarząd  Dróg Miasta Krakowa (  
który jest realizatorem remontów i inwesty-
cji) dokłada wszelkich starań by zadania były 
wykonane zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kańców.  Niezwykle ważne jest aby dostrze-
gać zaangażowanie i dobre chęci i wbrew 
powszechnej tendencji do narzekania my 
chcemy podziękować i pochwalić podmioty 
z którymi współpracujemy w zakresie infra-

– zaznacza viceprzewodniczący Józef Szuba. 
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Kapsuła czasu na kościele św. Bartłomieja
Wyjątkowego odkrycia dokonano pod-
czas tegorocznego remontu Kościoła 
Świętego Bartłomieja.  października, 
w znajdującej się na wieżyczce dachu 
kościoła kuli znaleziono… kapsułę czasu!  
Miesiąc później –  listopada – w odno-
wionej kuli umieszczono nowe „przesła-
nie dla pokoleń”.

Najpełniej cała historię opowiada włożony 
do odnowionej kuli „list do przyszłych 
pokoleń”, który pozwolę sobie zacytować 
w całości:

 listopada  r. za czasów ojca Opata 
Piotra Chojnackiego, o. Przeora Adriana 
Mroza, o. Podprzeora Cypriana Świer-
czyńskiego, o. Proboszcza Wincentego Za-
krzewskiego, o. Mateusza Kawy - Ekonoma 
Opactwa.

W sierpniu tego roku kiedy prace re-
montowe dachu skoncentrowały się 
wokół wieżyczki, cieśla Janusz Pilar-
czyk zaalarmował inspektora nadzoru 
inż. Wiesława Zakręckiego o złym sta-
nie słupków na których stała iglica.  
października około godziny piętnastej, 
dźwig podniósł iglicę naszej wieżycz-
ki z dachu kościoła św. Bartłomieja. 
W poniedziałek 7 października został zdję-
ty krzyż i odkręcona kula. W kuli pod krzy-
żem znajdowała się kapsuła czasu. Zawie-
rała ona dokumenty papierowe w dwóch 
zalakowanych butelkach; w jednym za-
winiątku wizytówki papierowe, monety 
obiegowe z okresu ostatniego remontu, 
a także jedną starszą, bitą we Francji oraz 
5 medalików. Wizytówki ówczesnego pro-
boszcza ks. Leopolda Siemińskiego, jego 
siostry Józefy Siemińskiej, cieśli Zygmunta 
Zasadzkiego oraz karteczki z napisem: 
R.P. 1, pozostały w Pracowni EM - Ewy 
i Piotra Pietrzaków. Zawartość dużej bu-
telki to odręczne pismo wspomnianego 
powyżej cieśli, który zakończył remont 
2 lipca 1 roku. Pismo z mniejszej, nie-
bieskiej butelki staje się czytelne w świetle 
UV i zawiera datę poprzedniego remontu, 
który miał miejsce w 1752 roku.  paź-
dziernika dr inż. Stanisław Karczmarczyk 

- rzeczoznawca zdecydował, że zrekonstru-
owana iglica, z której oryginalny pozostał 
zaledwie wieniec - podstawa i dwie łaty, 
niebawem znów znajdzie się na dachu 
kościoła. Wszystko to za sprawą niezwykle 
starannej Tatrzańskiej Firmy Budowlanej 
z Małego Cichego, którą kieruje Wojciech 
Pawlikowski. W iglicy wieżyczki znajdo-
wał się również dzwonek. Teraz został 
oczyszczony i odpowiednio przygotowa-

ny przez mistrza kowalskiego Wincente-
go Trąbkę oraz ponownie zamontowany 
przez cieślę. Organizacją procesu pro-
jektowo - budowlanego oraz regulacjami 
fi nansowymi kierowała fi rma Leonowicz 
Architekci. Bezpośrednią troską konser-
watorską, podczas tego remontu, kościół 
w Mogile objęła mgr Elżbieta Wyszyńska 
z Biura Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków. Bardzo istotne było zaangażowanie 
dra Zbigniewa Beiersdorfa ze SKOZK-u, 
które przyczyniło się do rozpoczęcia prac.
Kiedy zdejmowaliśmy wieżyczkę nie mie-
liśmy absolutnie pojęcia, że stoi tam 131 lat. 
Dlatego z przekonaniem, że warto i trze-
ba stworzyliśmy tę kolejną kapsułę czasu. 
Tym razem będzie się ona składać z dwóch 
miedzianych tub, które włożymy do kuli 
pod krzyżem. Kula jest oryginalna - z 1 
roku. Zalutowanie miedzianych zasobni-
ków nastąpi dzisiaj przy okazji poświę-
cenia nowego krzyża wykonanego z pła-
skowników miedzianych.  Kula i krzyż 
znajdą się wkrótce na sygnaturce kościoła 

św. Bartłomieja. W jednej tubie złożymy 
dokumenty papierowe, a w drugiej pa-
miątki metalowe: monety obiegowe, dewo-
cjonalia, medale, tabliczki oraz wizytówki. 
Remont sygnaturki i dachu, o którym 
mowa powyżej odbywał się, gdy Metro-
politą Krakowskim był Arcybiskup Marek 
Jędraszewski, Miejskim Konserwatorem 
Zabytków w Krakowie był mgr Jerzy Zbie-
gień, a przewodniczącym Społecznego 
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa 
był prof. dr hab. Franciszek Ziejka. Mar-
szałkiem Województwa Małopolskiego był 
Witold Kozłowski, którego reprezentuje 
dzisiaj wicemarszałek Tomasz Urynowicz 
zaś przewodniczącym Rady Dzielnicy 
XVIII - Nowa Huta jest Stanisław Moryc.
Powyższy dokument sporządził o. Wincen-
ty Zakrzewski OCist – proboszcz. Do od-
nowionej kuli trafi ły dwie miedziane tuby, 
dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza 
poznaliśmy ich dokładną zawartość. Co 

zostawiliśmy potomnym? Pierwsza tuba  
zawierała dokumenty papierowe:
1. Dokument sporządzony przez Ojca 
Proboszcza ( zacytowany powyżej)
2.  Dokument sporządzony przez Ko-
mendanta Szkoły Aspirantów PSP
3. Egzemplarz Gazety Krakowskiej z piąt-
ku .11.
. Egzemplarz Gazety Parafi alnej Mogil-
ski Krzyż.
5. Proporczyk Szkoły Aspirantów
Druga tuba zawierała:
1. Po dwie z każdej monety obiegowe 
NBP
2. Pen-drive z wersją elektronicz-
ną dwóch ostatnich numerów gazety 
parafi alnej
3. Odznaka „niepodległa“ z munduru 
Komendanta Szkoły Aspirantów
. Medal z okazji 300 - lecia koronacji 
Matki Boskiej Częstochowskiej
5. Medal z okazji Intronizacji Chrystusa 
Króla, która odbyła się w Łagiewnikach
. Medaliki ze św. ks. Zygmuntem Goraz-
dowskim - założycielem Zgromadzenia 
Sióstr Świętego Józefa
7. Medal z okazji 70-lecia Nowej Huty 
wykonany przez Ośrodek Kultury Cy-
priana Kamila Norwida
. Tabliczka z okazji 0 rocznicy pobytu 
pp. Jana Pawła II w Mogile - wykonana 
przez Nowohuckie Centrum Kultury
. Tabliczka od wicemarszałka Woje-
wództwa Małopolskiego p. Tomasza 
Urynowicza
10. Tabliczka od przewodniczącego Rady 
Dzielnicy XVIII p. Stanisława Moryca
11. Tarcze i odznaki szkół istniejących na 
terenie Parafi i św. Bartłomieja
12. Srebrna foska - znaczek Ruchu 
Światło-Życie
13. Srebrny Szkaplerz Świętego Michała 
Archanioła
1. Klucz „Lednica 2000“

Kuli nie wymieniano na nową, tylko wyre-
montowano dotychczasową. Oczyszczo-
no też i na nowo zamontowano w iglicy 
sygnaturki oryginalny dzwonek. Nato-
miast dotychczasowy krzyż, zwieńczony 
kogutkiem, został zastąpiony wykonaną 
repliką. Na tym remont zabytkowego 
kościółka i jego otoczenia się nie kończy. 
W przyszłym roku przewidziana jest m.in. 
wymiana ogrodzenia oraz drogi przeciw-
pożarowej. Trzyletnie prace remontowe 
w kościele św. Bartłomieja będą koszto-
wać w sumie ponad 2,1 mln zł. W 5 proc. 
koszty te pokryje dotacja przyznana przez 
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków 
Krakowa. 
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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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Zaznacz „swoją wiewiórkę” na mapie
Żyjąc w mieście często zapominamy, że 
wciąż jesteśmy częścią pewnego ekosyste-
mu. Przestajemy zauważać żyjące wokół 
nas zwierzęta, czujemy się „panami nasze-
go świata”.  Warto jednak zmienić punkt 
widzenia i przypomnieć sobie o naszych 
braciach mniejszych. Okazją do tego może 
stać się nowe narzędzie jakim jest „Mapa 
Wiewiórek”.

Widziałeś wiewiórkę? Oznacz ją na ma-
pie! Chcesz spotkać wiewiórkę? Sprawdź 
na mapie gdzie jest ich najwięcej! Powstało 
proste narzędzie, „Mapa Wiewiórek”, któ-
re pozwala to zrobić! Okazuje się, że zna-
kowanie i szukanie wiewiórek to nie tylko 
zabawa. - Głównym celem powstania mapy 
jest odpowiedź na pytanie gdzie w Krakowie 
występują wiewiórki a gdzie ich nie ma. Po co 

chcemy to wiedzieć? A chociażby po to żeby 
zastanowić się jakie bariery architektonicz-
ne zatrzymują te sympatyczne stworzenia. 
Mamy też nadzieję wykorzystać mapę do 
pozyskanie informacji gdzie i dlaczego giną 
na drogach wiewiórki – odpowiada Marcin 
Pawlik z Fundacji Ecotravel.
Na chwile obecną na mapie oznaczonych 
zostało już 30 wiewiórek, w kilkunastu 
lokalizacjach. Na razie wygląda na to, że 
w Nowej Hucie najwięcej tych sympatycz-
nych stworzeń mamy w starej części dziel-
nicy.  - To chyba na razie bardziej świadczy 
o aktywności mieszkańców niż o aktywności 
wiewiórek w danym obszarze. Myślę, że aby 
te dane traktować wiążąco trzeba zwiększyć 
ilość użytkowników mapy. Dla mnie to super 
zabawa! Kiedy zgłaszam wiewiórkę i patrzę 
czy „moja wiewiórka” jest już na mapie! Faj-
nie żeby więcej osób zaczęło się w to „bawić” 
bo z tego co czytam na stronie wynika, że 
organizatorzy chcą tą zabawę wykorzystać dla 
dobra wiewiórek” – mówi Agnieszka, która 
na mapie zaznaczyła już „swoją” wiewiórkę

- To bardzo proste. Wystarczy wysłać zgłosze-
nie zawierające datę, lokalizację i ilość zaob-
serwowanych wiewiórek oraz zdjęcie/fi lm na 
e-mail fundacja@ecotravel.pl. To wszystko! 

- Proszę pamiętać, że również, co jest bardzo 
ważne, prosimy wysyłać obserwacje mar-
twych zwierząt jak i tych z zaobserwowanych 
przed laty. - podkreśla Marcin Pawlik pomy-
słodawca mapy

Jeżo-sfery w Nowej Hucie?
Pomysł nie grabienie liści jesienią po to 
aby mogły w nich przezimować jeże re-
alizowany jest już w takim miastach jak 
Wrocław czy Gdańsk. Od listopada  
również w Krakowie te sympatyczne zwie-
rzaki zyskają przywileje.   Pierwsze jeżo-
sfery powstają na fragmencie Plant. Na 
Grzegórzkach stanie  domków dla jeży. 
Czy Nowa Huta dołączy do „jeżolubnych”?

Choć jeż jest zwierzęciem powszechnie zna-
nym, to nie wszyscy znają jego cykl rocznego 
funkcjonowania. Warto wiedzieć i pamię-
tać, że jeże zapadają w zimowy sen. Mniej 
więcej w październiku zaczynają budować 
gniazdo na zimę i gromadzić w nim rezer-
wy. Aby ułatwić im znalezienie odpowied-
niego miejsca tworzy się tzw. jeżosfery. To 
nic innego jak miejsca, w których nie grabi 
się opadłych liści dając tym samym jeżom 
możliwość schronienia. Takie rozwiązanie 
zostanie przetestowane na fragmencie Plant. 
W Ogrodzie Wawel - który obejmuje obszar 
między ulicami: Podzamcze i Franciszkań-

ską wzdłuż ul. Straszewskiego - liście nie 
będą grabione aż do wiosny. ZZM chce właś-
nie do takiej strefy „zaprosić“ na zimę jeże, 
ponadto podkreśla, że część opadłych i nie-
zebranych jesienią liści zamieni się w nawóz. 

-Jeśli zmiany zostaną przez mieszkańców za-
akceptowane, będziemy rozszerzać ten sposób 
pielęgnacji zieleni - zapowiada Piotr Kempf 
dyrektor ZZM.  Do przyjaznych jeżom obsza-
rów dołącza również dzielnica Grzegórzki 
gdzie, jako efekt fi nalny akcji „Dokąd tupta 
jeż”, ustawionych zostało 30 domków dla 
tych zwierząt. – Myślę, że w Nowej Hucie rów-
nież powinniśmy pomyśleć o takich rozwiąza-
niach. Tworzenie specjalnych jeżosfer pozwoli 
przetrwać zimę naszym jeżom – warto pa-
miętać, że sa to niezwykle pożyteczne, żywią 
się m.in. ślimakami i różnymi chrząszczami, 
wśród których jest wiele szkodników można 
powiedzieć że jeże są sprzymierzeńcami osób 
uprawiających ogródki. Tworzenie jeżosfer 
ma jeszcze jedna ogromną zaletę, wiemy jak 
duży problem mamy w Nowej Hucie z liśćmi 
i ich grabieniem. Nie grabienie a pewnych 

obszarach pozwoliłoby zaoszczędzić środki 
na usuwanie liści tam gdzie to naprawdę 
konieczne – podkreśla Marcin Pawlik prze-
wodniczący Komisji Zieleni i Ochrony Śro-
dowiska RD XVIII.

chcemy to wiedzieć? A chociażby po to żeby 
zastanowić się jakie bariery architektonicz-
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Serce Dzielnicy, miejsce dla wrażliwych radnych…
Komisja Rodzin, Zdrowia i Osób Niepeł-
nosprawnych działająca w Dzielnicy XVIII
ma szeroki zakres działania. W Komisji 
pracują Bogumiła Drabik – przewodniczą-
ca oraz członkowie: Marta Bielecka -Woź-
niak, Iwona Sewiło, Amelia Juszczak-Mi-
chalska, Krystyna Frankiewicz. Komisja 
zajmuje się polityką społeczną, rodzinami, 
osobami niepełnosprawnymi i polityką se-
nioralną, jak również pozostaje z ramienia 
Dzielnicy w komunikacji z placówkami 
zdrowia publicznego.

Ta Komisja jest komisją bardzo szczególną 
i wymaga od osób w niej pracujących wraż-
liwości i otwarcia się na drugiego człowieka, 
aby być blisko spraw ludzkich trzeba poznać 
je od wewnątrz, toteż założeniem Komisji 
jest organizowanie jej posiedzeń nie tylko 
w Radzie Dzielnicy ale i na zewnątrz w pla-
cówkach – Dziennych i Całodobowych Po-
bytów Osób Niepełnosprawnych jak i  Osób 
Starszych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, 
Poradni Psychologicznej i Placówkach Zdro-
wia Publicznego.
Rada Dzielnicy stara się wspierać swoimi 
środkami programy dla Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczając je na realizację 
działań organizacji pozarządowych, które 
wiedzą jak pozyskane środki mogą pomóc 

im w rehabilitacji i rozwoju osób niepełno-
sprawnych.
Za sukces poczytuje sobie radna  –działa-
jąca już druga kadencje Bogumiła Drabik, 
z dużym powodzeniem realizowany pro-
jekt Dzień Matki dla Mam osób niepełno-
sprawnych, pod wiele  mówiącym tytułem „ 
Mamo w sercu Cię kołyszę”. To wydarzenie 
ma już swoją kontynuację, w tym roku od-
było się po raz czwarty. Z dużym sukcesem 
udaje się nam zapraszać coraz więcej Mam 

-chwali się pomysłodawczyni tego przedsię-
wzięcia Bogumiła Drabik i dodaje – kiedy  
lat temu zaczynałyśmy wspólnie z koleżanką 
radną Małgosia Bąk, nie przypuszczałyśmy 
wówczas że wydarzenie to wpisze się na 
stałe w kalendarium imprez  i będzie konty-
nuowane. Radni DZ.XVII już po pierwszym 
koncercie zauważyli ile radości sprawia tym 
wyjątkowym Mamom ten drobny gest.  One 
na co dzień zmagają się z wieloma trudnoś-
ciami. Często są tak zaangażowane w opiekę 
nad dziećmi, ze nie mają ani chwili dla 
siebie. Ich dzieci wymagają znacznie więcej 
uwagi i zaangażowania niż dzieci zdrowe. 
One jednak nie narzekają i każdego dnia 
podejmują trud bycia Mamą.
Dostrzegamy ich heroiczny wkład w wycho-
wanie i dlatego pragniemy, aby w tym dniu 
Ich święta – Dnia Matki mogły poczuć się 

wyjątkowo -  podkreśla przewodniczący 
RDZXVIII Stanisław Moryc.
Członkowie Komisji co roku uczestniczą 
w wielu uroczystościach, spotkaniach oko-
licznościowych gdzie przebywają osoby 
niepełnosprawne, w Domach Pomocy Spo-
łecznej, w Warsztatach Terapii Zajęciowej, 
prowadzonych przez Stowarzyszenia. Sto-
warzyszenie Gaudium et spes , organizuje 
przy wsparciu DZ.XVIII bal karnawałowy, 
jak również duże trwające kilka dni wyda-
rzenie, które ma rangę międzynarodową ja-
kim są Krakowskie Spotkania Artystyczne. 
W naszej komisji nie zapominamy o Senio-
rach. W obecnych czasach panuje moda 
na aktywnych seniorów. Seniorzy dzisiaj 
to osoby zadbane, radosne, świetnie się 
angażujące w różnego rodzaju projekty 
tematyczne co pozwala im na realizację 
swoich marzeń i ambicji. Doskonałym 
przykładem są tu Przeglądy Amatorskich 
Zespołów Artystycznych, w których wy-
stępują seniorzy, organizowanym przez 
Zarząd PZREI, którego przewodniczącą 
jest Pani Mirosława Miśta- wymienia Bo-
gumiła Drabik radna Dzielnicy.
Wymienione tu działania i aktywności, to 
tylko niektóre wspierane przez Komisję 
Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnospraw-
nych.

151




