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Spotkajmy się na podwórku
Realizacja projektu trwała łącznie 3 lata.
W tym czasie za kwotę ponad 12 milionów
złotych zrewitalizowano 8 nowohuckich
podwórek! Radni maja ogromną nadzieję,
że na tych 8 się nie skończy. Odnowione podwórka zachęcają do wypoczynku
i spotkań – choć na spotkania trzeba
zaczekać do końca pandemii. Wierzymy
jednak, ze już na wiosnę Nowohucianie
będą mogli w pełni skorzystać ze swoich
„nowych” podwórek.

od konsultacji społecznych i warsztatów.
Niestety te plany musiały zostać zmodyfikowane w związku z pandemią. Przed pandemią udało się zrealizować wspólne sadzenie
roślin z mieszkańcami os. Na Skarpie. Odbyło się ono jeszcze przed zakończeniem
prac rewitalizacyjnych. Dlatego mieszkańcy
mieli możliwość zaangażować się w projekt
i stworzyć przestrzeń własnymi rękoma.
Takie spotkania planowane były na każdym z podwórek, niestety sytuacja związana

Pół miliona wydane na dziecięcą radość!
„Nowa Huta to dzielnica powstała w okresie socrealizmu, który jednym może innym
nie musi się podobać ale bezspornym atutem
tamtych rozwiązań architektonicznych była
budowa osiedli mieszkaniowych tak aby stanowiły one „enklawy „, w których mieszkańcy we
wspólnej przestrzeni mogę się spotykać. Dziś
już niespotykane w nowoczesnym budownictwie fontanny czy piaskownice z ławeczkami
wokół czy też trzepaki lub stojaki że sznurem
na pranie oraz mini ogródki z kwiatami przed
każdym blokiem, pielęgnowane przez mieszkańców. Przez lata niezaopiekowane należycie
przestrzenie wewnętrznych podwórek spowodowowało, że przestały one spełniać swoją
funkcję jak kiedyś, zwłaszcza miejsca spotkań
przy fontannach, piaskownicach czy ogródkach. Projekt spotkajmy się na podwórku jest
krokiem w przywróceniu tym przestrzeniom
po pierwsze właściwego stanu technicznego
wewnętrznej infrastruktury podwórek jak
chodniki, placki czy ulice ale przede wszystkim
miejsc do odpoczynku, spędzania czasu z bliskimi czy integracji społecznej, które w czasach
„życia w niedoczasie“ jest potrzebna jak woda
do życia. Mamy nadzieję jako Rada Dzielnicy,
że projekt nie zakończy się na 8 podwórkach
naszych osiedli i wszystkie doczekają się przywrócenia im dawnej świetności.” - podkreśla
Agnieszka Żołądź przewodnicząca Komisji
Infrastruktury Rady Dzieliccy XVIII

Przypomnijmy, że intencją projektu „Spot- z pandemią SARS-CoV-2 uniemożliwiła ich Całkowita wartość projektu to 12 303
kajmy się na podwórku“ – Rewitalizacja realizację. Jeśli sytuacja się poprawi, plano- 158,23 zł. Zadanie jest współfinansowawnętrz kwartałów zabudowy na terenie wane są spotkania/pikniki na wiosnę lub ne ze środków Funduszy Europejskich
Nowej Huty jest rewitalizacja podwórek na lato w przyszłym roku. Tym sposobem ta w ramach Regionalnego Programu Opeterenie „starej” Nowej Huty we współpracy zrewitalizowana przestrzeń ożyje i odzyska racyjnego Województwa Małopolskiego
z mieszkańcami w celu stworzenia prze- swoje pierwotne przeznaczenie.
na lata 2014-2020.
strzeni integrujących lokalną społeczność.
Rewitalizacji poddanych jest osiem nowohuckich podwórek – po jednym podwórku
z osiedli: Centrum A, Centrum B, Centrum
D, Zgody, Górali, Zielonego, Ogrodowego
oraz Na Skarpie. W tych miejscach naprawdę wiele się zmienia! Powstają nowe place
zabaw (os. Ogrodowe, os. Centrum B), elementy siłowni zewnętrznych ( os. Górali),
odnawiane są kultowe nowohuckie murki
(os. Zielone), i „masowo” pojawiają się nowe
ławki i to nie tylko te „mocno stojące na ziemi” ale również huśtane, domki dla owadów,
karmniki i wiele innych elementów Projekt
zakłada bowiem kompleksową rewitalizację
przestrzeni kwartałów zabudowy objętych
opracowaniem, obejmującą działania w zakresie remontu i modernizacji infrastruktury przedmiotowych podwórek, wymiany
małej architektury oraz odnowienia zieleni.
Co ważne istotnym elementem projektu
było zaangażowanie mieszkańców na każdym etapie realizacji projektu poczynając
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To szczególnie wdzięczne inwestycje, bo
ich użytkownicy wyjątkowo szczerze
okazują radość i zadowolenie. W przypadku placu zabaw satysfakcja jest gwarantowana. Szczególnie kiedy powstają
miejsca tak kolorowe i różnorodne jak
nowe ogródki jordanowskie na osiedlach
peryferyjnych. W tym roku do dziecięcego użytkowania oddano plac zabaw
os. Wolica przy zbiegu ul. Wiązowej z ul.
Brzeską oraz plac zabaw na os. Chałupki
przy ul. Truskawkowej. Łącznie na te
dwa miejsca wydano około 500 tysięcy
złotych.
- O realizację tych zadań staraliśmy się od
kilku lat. Trzeba bowiem pamiętać, że dla
dzieci mieszkających na peryferiach takie
miejsca jak kolorowe place zabaw są równie
potrzebne jak dla najmłodszych z centrum
Nowej Huty. Są nie tylko motywacją do
zażywania ruchu, ale też miejscem socjali-

zacji i budowania dobrych relacji. Dlatego
naprawdę bardzo cieszymy się, że powstały.
– podkreśla Jan Pyż, radny os. Chałupki.
Jego okręg wyborczy to jedno z dwóch
miejsc, na peryferiach dzielnicy, gdzie pojawiły się nowe kolorowe urządzenia zabawowe. Trzeba przyznać, że o te lokalizacje
radni wybrani przez mieszkańców walczyli
naprawdę mocno. W os. Wolica – radny Jarosław Matuszczyk cały czas „trzymał rękę
na pulsie”. Tam w ciągu dwóch ostatnich
lat przy zbiegu ul. Wiązowej z ul. Brzeską
powstał plac zabaw wraz z siłownią napowietrzną. W III kwartale 2018 r. zorganizowano spotkanie w sprawie uzgodnienia
urządzeń, jakie na placu winny się znaleźć.
Wstępnie wybrano wyposażenia placu zabaw, jednak dopiero projekt ukazał, które
z nich mogą być zainstalowane na tym
terenie. Działania radnego Jarosława Matuszczyka, czuwającego nad całą inwestycją,
spowodowały, że w 2019 r. prace nabrały

tempa. Nieocenionym wsparciem okazali
się sami mieszkańcy, dzięki którym udało
się zniwelować i wyrównać teren. Wiosną
2020 r. obiekt został zakończony i odebrany. Jak bardzo te miejsca było potrzebne
świadczy to, że obecnie cieszą się naprawdę
dużym zainteresowaniem mieszkańców
– zarówno tych najmłodszych jak i seniorów, którzy chętnie korzystają z siłowni
na świeżym powietrzu. Oczywiście apetyt
rośnie w miarę jedzenia i już teraz radni
Pyż i Matuszczyk podkreślają, że przy obu
lokalizacjach należałoby pomyśleć o parkingu dla samochodów, którymi rodzice (
bądź dziadkowie, czy opiekunowie ) przyjeżdżają na place zabaw, oraz o nasadzeniu
jeszcze kilku drzew, które dadzą ukojenie
w upalne dni. Idąc o krok dalej radny Jan
Pyż podkreśla, że dla osób, które na plac
zabaw przychodzą pieszo warto byłoby
zadbać o bezpieczną drogę w postaci chodnika wzdłuż ul. Truskawkowej.

Tuż przed wyjątkowym czasem, jakim dla każdego z nas jest Boże Narodzenie
życzymy Wam wszystkiego co najpiękniejsze.
To wyjątkowy rok i zdajemy sobie sprawę, że Święta, które spędzimy
w węższym niż zwykle gronie mogą być trudne.
Dlatego przyjmijcie życzenia zdrowia – które w tym roku nabierają zupełnie innego charakteru
Szczęścia – bo tego nigdy nie jest dość
I bliskości – ponieważ 2020 pokazał, że to jedna z najważniejszych w życiu rzeczy.
Pamiętajmy o sobie nawzajem, bo miłość i troska najlepiej uodparniają
Dbajmy o naszych najbliższych – bo oni bez nas a my bez nich nie przetrwamy
Z troską rozglądajmy się dookoła – bo czasem tuż za ścianą jest ktoś – komu nie ma kto pomóc.
Z nadzieją spoglądając w przyszłość życzymy Wam i sobie by nadchodzący 2021 pozwolił
na powrót do normalności i abyśmy potrafili ją docenić!
Rada Dzielnicy XVIII
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Poznaliśmy zwycięzców BO!
W dniu 24 września 2020 zostały ogłoszone wyniki tegorocznej, VII już edycji
Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.
Do realizacji w przyszłym roku trafi łącznie 195 projektów, z czego w naszej Dzielnicy XVIII Nowa Huta 10 dzielnicowych
i zapewne częściowo kilka ogólnomiejskich. O to, na jakie zostanie wydanych

rekordowa pula 32 mln zł, zdecydowało na
przełomie września i października 42 281
osób, które oddały ważne głosy. W Nowej
Hucie w głosowaniu udział wzięły 4133
osoby, co stanowiło co stanowiło 6 frekwencje w Krakowie na poziomie 8,20%
(4133 głosy ważne na 50395 uprawnionych
mieszkańców wg. stanu na 31.12.2019).

W tym roku z naszej Dzielnicy złożono
najwięcej projektów do Budżetu Obywatelskiego na poziomie 97, a po weryfikacji
do finalnego głosowania zakwalifikowało
się również najwięcej, bo aż 51 projekty,
z czego 10 zostanie zrealizowane! Projekty, które głosami mieszkańców, zostały
zakwalifikowane do realizacji to:

WYNIKI GŁOSOWANIA BUDŻET OBYWATELSKI 2020 - PROJEKTY DZIELNICOWE

numer

tytuł

BO.D18.12/20
BO.D18.8/20
BO.D18.14/20
BO.D18.72/20
BO.D18.23/20
BO.D18.24/20
BO.D18.25/20
BO.D18.89/20
BO.D18.22/20
BO.D18.9/20

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA
Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin.
Punptrack- Arena Młodego Rowerzysty
Budowa placu zabaw przy Branickiej 26
Wspieraj swój lokalny klub
Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy
Plac zabaw dla dzieci Przylasek Wyciąski
Wróżenice miejsce spotkań dla mieszkańców
Domki dla Jeży!
Sad na Twoim osiedlu
Nowości wydawnicze dla Biblioteki Głównej OKN

punkty szacunkowy koszt
2 112 600 zł
2631
300 000 zł
2250
300 000 zł
2040
380 000 zł
1796
200 000 zł
1741
282 700 zł
1643
350 000 zł
1014
222 900 zł
530
15 000 zł
507
45 000 zł
115
12 000 zł

papierowa, a wśród młodych i w wieku
średnim dominował sposób głosowania
w formie elektronicznej, odstępstwem od
tego byli mieszkańcy w przedziale 0-15,
których większość głosowała w formie
papierowej. W tym roku najwięcej wybranych projektów BO 2020 do realizacji jest
z kategorii zieleń i ochrona środowiska
(34%), potem kultura (18%), infrastruktura (14%), sport i infrastruktura sportowa (14%), edukacja (7%), bezpieczeństwo
(7%), zdrowie (3%) i społeczeństwo (3%).
W tym roku działania Budżetu Obywatelskiego wspierało 34 Ambasadorów Lokalnej Partycypacji w tym ambasadorzy
Budżetu Obywatelskiego. Naszą dzielnicę
reprezentowali Bogumiła Drabik, Marek
Kurzydło, oraz Sebastian Piekarek. Każdy Ambasador wskazał obszar Krakowa,
w których razem z jego mieszkańcami
diagnozował lokalne potrzeby i przygotował pomysły na propozycję m.in. zadań
do budżetu obywatelskiego czy zachęcał do udziału w głosowaniu. Obszarem
W tym roku frekwencja w ujęciu całego głosów oddały kobiety, bo 55%, a męż- wskazanym przez Ambasadora Lokalnej
miasta wyniosła 5,96%, a głosowało 44800 czyźni stanowili 45% ogółu głosujących. Partycypacji mógł być np. obszar osiedla,
(razem z 2519 głosami nieważnymi, naj- Największą grupa wiekową byli miesz- kilku ulic, mała część dzielnicy. Ambawięcej z formy papierowej, bo aż 2462 były kańcy w przedziale 26-35 lat (31%), potem sador wybrał również formy partycypanieważne). Większość mieszkańców gło- w wieku 36-45 (26%), 16-26 (11%), 46-55 cji, które są mu najbliższe i w ramach,
sowało w sposób elektroniczny 68% (30351 (10%), 0-15 (8%) i 56-65 i 66+ (po 7%). Naj- których chciałby realizować swoje dziagłosów), a tradycyjną formę papierową popularniejszą formą głosowania wśród łania. Mógł to być budżet obywatelski,
wybrało 32% (14449 głosów). Najwięcej osób starszych powyżej 50 lat była metoda inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne.
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Ambasador mógł podzielić się swoimi
dotychczasowymi dobrymi praktykami
w zakresie partycypacji z innymi ambasadorami i uczestnikami spotkań i mógł
bezpośrednio wpływać na swoją lokalną
rzeczywistość i przedstawić się swoim
sąsiadom. W tym roku również wdrożono
Wspólne Projekty 2020, które z powodu
epidemii koronawirusa wdrożono tylko
w Internecie i działało 18 grup dyskusyjnych na Facebooku. W dyskusji na Facebooku mieszkańcy mogli wypowiadać
się o potrzebach swojej okolicy, pomysłach z banku pomysłów BO, przedstawić
własne pomysły. Następnie mieszkańcy
wysłali swoim Ambasadorom Lokalnej
Partycypacji fiszki pomysłów na projektu.
Autorzy fiszek mogli skorzystać z preweryfikacji, a wiec otrzymać informację
zwrotną na temat swoich pomysłów od
przedstawicieli jednostek weryfikujących, zanim mogli złożyć to oficjalnie
w systemie. W programie mógł wziąć
udział każdy mieszkaniec Krakowa, który
planował złożenie projektu w Budżecie
Obywatelskim i wysłał zgłoszenie chęci
przyłączenia się do wybranej przez siebie
grupy dyskusyjnej na Facebooku. Łącznie
wpłynęło 135 fiszek, które były poddane
owej preweryfikacji ułatwiającej potem
przejście przez sito merytorycznej weryfikacji formalnej danej jednostki miejskiej,
po oficjalnym złożonym wniosku w systemie BO 2020.

Warto przypomnieć, że w Radzie Dz. z aktywności Marka Kurzydło oraz straXVIII pracuje Komisja ds. Budżetu Oby- żaków z jednostek OSP, którzy potrafią
watelskiego w składzie:
nakłonić mieszkańców swojej najbliższej
1. Sebastian Piekarek – Przewodniczący
okolicy, ale nie tylko, do zaangażowania
2. Marta Bielecka-Woźniak
w głosowanie. – Przy tej okazji chciałbym
3. Stanisław Moryc
podziękować Nowohucianom za odda4. Beata Poszwa
nie swojego głosu na zadanie, które ma
5. Łukasz Zarodkiewicz
ogromny wpływ na nasze bezpieczeństwo
– podkreśla autor projektu.
Wszystkim mieszkańcom, którzy w trudnych czasach epidemii głosowali w tego- Nie pierwszy raz w BO wygrywa prorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jekt związany z K.S. Hutnik. Tym raMiasta Krakowa serdecznie dziękujemy! zem mieszkańcy oddali głos na projekt
Zachęcamy do dalszego udziału w ramach „ Wspieraj swój lokalny klub” w ramach,
lokalnych działaniach partycypacyjnych, którego mi.in mieszkańcy otrzymają dardo aktywnego udziału konsultacjach spo- mowe bilety na mecze, młodzi zawodnicy
łecznych do przyszłorocznej edycji, do sprzęt sportowy jak również dofinansoskładania nowych projektów w przyszłym wane zostanie utrzymanie obiektu. Takie
roku i do głosowania!
wsparcie jest niezwykle ważne dla działalności Klubu.
To już kolejna edycja BO, w której Nowohucianie oddają swój głos na projekt „Serdecznie dziękujemy Wszystkim, któ„Bezpieczny ratownik – Bezpieczny No- rzy oddali głos na Nasz projekt! Tylko
wohucianin” - zadanie polega na dopo- dzięki Wam Nasz projekt wygrał! Posażeniu 5 jednostek Ochotniczych Straży zyskane środki będą przeznaczone na
Pożarnych z terenu Dzielnicy XVIII No- wsparcie młodych Zawodników - członwej Huty, sprzęt ratowniczy niezbędny ków Stowarzyszenia w podnoszeniu swopodczas akcji ratowniczo- gaśniczych, ich umiejętności piłkarskich.
zabezpieczeń imprez kulturalnych i uro- W poprzednich latach w ramach projekczystości i sportowych, uroczystości koś- tów udało nam się m.in. przeprowadzić
cielnych. Autorem projektu jest Marek cykl zabiegów na boiskach, dzięki którym
Kurzydło, który został Ambasadorem dziś Młodzi Zawodnicy mają gdzie treLokalnej Partycypacji 2020. Popularność nować.” – Stowarzyszenie Nowy Hutnik
tego projektu wynika między innymi 2001

5

Poznaj swoich radnych
Stanisław Moryc
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy
XVIII Nowa Huta. Pracuje w komisjach:
Budżetu Obywatelskiego, Rodzin, Zdrowia
i Osób Niepełnosprawnych, Mieszkalnictwa, Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych.
Wybrany do rady z okręgu nr 11 obejmującego osiedla Centrum C i Centrum D.
Kontakt do radnego: tel. 600-075-602,
e-mail: smoryc@gmail.com; Radny Miasta
Krakowa
Józef Szuba
Okręg wyborczy nr 1 : os. Kolorowe
Wiceprzewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy XVIII Z ramienia zarządu koordynuje
pracę komisji: Komisja Planowania Przestrzennego i Mienia, Komisja i Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Kontakt do radnego:
email szubajozef@gmail.com,
tel. 600 224 728
Andrzej Kowalik
Okręg wyborczy nr 4: os. Krakowiaków,
Członek Zarządu. Z ramienia zarządu koordynuje pracę komisji: Komisja Sportu Rekreacji
i Turystyki. Pracuje w komisjach:
Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni.
Kontakt z radnym na dyżurach: 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.
Marta Bielecka - Woźniak
Okręg wyborczy nr 17 :osiedle Na Skarpie,
osiedle Centrum E
Członek Zarządu. Z ramienia zarządu koordynuje pracę Komisji Budżetu Obywatelskiego
oraz Komisji ds. Rodzin, Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnych. Oprócz tego pracuje w
Komisji Kultury, Zabytków i Promocji.

Mariusz Woda
Okręg wyborczy nr 15 - os. Stalowe
i bloki 3 i 4 os. Hutnicze
Członek Zarządu
Z ramienia zarządu koordynuje pracę komisji:
Komisja Edukacji i Komisja Prawa i Porządku
Publicznego.
Oprócz tego pracuje w Komisji Infrastruktury
i Rozwoju Gospodarczego
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Beata Poszwa
Okręg wyborczy nr 2: os. Kolorowe,
os. Spółdzielcze
Pracuje w komisjach: Komisja Mieszkalnictwa
– jako Przewodnicząca oraz
Komisja Edukacji
Komisja Kultury Zabytków i Promocji
Komisja Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Rewizyjna
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego
Kacper Rosa
Okręg wyborczy nr 3: os. Teatralne
Pracuje w komisjach:
Komisja Edukacji
Komisja Kultury, Zabytków i Promocji
Iwona Sewiło
Okręg wyborczy nr 5: os. Sportowe i
Górali.
Pracuje w komisjach : Komisja Prawa i
Porządku Publicznego jako Przewodnicząca, oraz Komisja Rewizyjna,
Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni
Komisja ds Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.

Stanisław Rachwał
Okręg wyborczy nr 6: os Słoneczne, os. Szklane Domy
Pracuje w komisjach:
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Planowania Przestrzennego i Mienia
Komisja Kultury, Zabytków i Promocji
Komisja Rewizyjna
Tomasz Kudelski
Okręg wyborczy nr 7 Os. Zielone.
Pracuje w komisjach:
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki
jako Przewodniczący
oraz: Komisja Rewizyjna,
Komisja Mieszkalnictwa
Komisja Edukacji.
Kontakt do radnego:
email kudelskizielone@gmail.com ,
tel: 730 773 689; Radny Miasta Krakowa
Amelia Juszczak-Michalska
Okręg wyborczy nr 8 : os. Urocze (całe),
os. Teatralne 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 24, 33,
34, 35
Pracuje w komisjach:
Komisja Kultury, Zabytków i Promocji,
Komisja ds. Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych

Marcin Pawlik
Okręg wyborczy nr 9 : Os. Szkolne
Pracuje w komisjach: Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni – jako Przewodniczący orazKomisja Kultury, Zabytków i
Promocji
Edward Porębski
Okręg wyborczy nr 10: os Handlowe, os. Zgody
Pracuje w komisjach:
Komisja Rewitalizacji Osiedli Podmiejskich,
Komisja Prawa i Porządku Publicznego.
Kontakt do radnego tel 694-474-313.
Radny Miasta Krakowa
Krystyna Frankiewicz
Okręg wyborczy nr 12: Centrum B
Pracuje w komisjach: Komisja Rewizyjna
- jako Przewodnicząca
oraz Komisja Edukacji
Komisja ds., Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Rafał Brzeziński
Okręg wyborczy nr 13,
osiedle Centrum A
Pracuje w komisjach: Komisja Edukacji
jako Przewodniczący
oraz:
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki,
Komisja Kultury, Zabytków i Promocji
Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Kontakt do radnego: rada@dzielnica18.
krakow.pl
Sebastian Piekarek
Okręg wyborczy nr 18 – os. Młodości,
os. Na Skarpie
Pracuje w komisjach: Komisja Budżetu
Obywatelskiego – jako Przewodniczący
oraz Komisja Kultury, Zabytków i Promocji Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Gospodarczego
Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni
Kontakt do radnego:
tel. 504180321
e-mail s.piekarek@gmail.com
Jan Pyż
Okręg wyborczy nr 20
Pracuje w komisjach: Komisja Planowania przestrzennego i
Mienia – jako Przewodniczący
oraz
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych
Jarosław Matuszczyk
Okręg wyborczy nr 21
Pracuje w komisjach : Komisji Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych jako Przewodniczący
oraz
Komisja Planowania Przestrzennego i Mienia
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Bogumiła Drabik
Okręg wyborczy nr 14: os. Hutnicze
i os. Ogrodowe
Pracuje w komisjach :
Komisja ds. Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych jako Przewodnicząca
oraz
Komisja Edukacji,
Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni

Łukasz Zarodkiewicz
Okręg wyborczy nr 16: osiedla
Wandy i Willowe.
Pracuje w komisjach:
Komisja Kultury, Zabytków i Promocji
jako Przewodniczący,
oraz
Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego
Komisja Edukacji
Agnieszka Żołądź
Okręg wyborczy nr 19 - os.Mogiła i os. Lesisko. Pracuje w komisjach : Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
- jako Przewodnicząca oraz Komisja Edukacji
Komisja Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych
Komisja Planowania Przestrzennego i Mienia

os. Centrum B bl. 6
31-927 Kraków
tel. 12 644-78-40
e-mail: rada@dzielnica18.krakow.pl
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Czysty dom – jesienne wietrzenie
Ponad 100 kompletów pościeli, ręczników oraz kocy trafiło do potrzebujących
mieszkańców Nowej Huty. Działania
zostały zrealizowane dzięki współpracy
Rady Dzielnicy XVIII i Filii nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zasada jest prosta, nie o formę tutaj chodzi, tylko o dobre chęci - bo przecież kolędować każdy może, trochę lepiej lub
trochę gorzej! Nominujemy trzech kolejnych kolędników, którzy mają trzy dni na
podjęcie wyzwania.
Inspiracją do podjęcia realizacji projektu
socjalnego ”Czysty dom – jesienne wietrzenie”, były obserwacje i rozmowy pracowników socjalnych z osobami objętymi
wsparciem ośrodka pomocy. Okazało się, że
większość z nich swoich kołder i poduszek
nie wymieniała od dawna, a nawet bardzo
dawna – 20, 30 lat! Wśród głównych przyczyn braku wymiany pościeli, kołder, poduszek, ręczników, pojawiały się brak środków
finansowych padał również bardzo prosty
argument „a po co” w końcu „zawsze są
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ważniejsze potrzeby”. Trudno nie zgodzić
się z tymi argumentami, wielu powiem
podopiecznych MOPS-u pomimo wsparcia
finansowego jest w stanie zaspokoić wyłącznie podstawowe potrzeby. A wymiana
kołder czy ręczników do takich nie należy.
Chcąc przełamać to myślenie Rada Dzielnicy wraz z Filią nr 4 MOPS-u przygotowała
nietypowe paczki dla 104 gospodarstw domowych. Każda paczka zawierała: 1 kołdrę o wymiarach 160x200 cm, 1 poduszkę
antyalergiczna o wymiarach 70x80 cm, 1
komplet pościeli bawełnianej o wymiarach
160x200cm, 2 ręczniki oraz koc z mikrofibry
Takim działaniem realizatorzy projektu
chcieli zarówno poprawić warunki higieniczne najbardziej potrzebujących jak też
wpłynąć na kształtowanie prawidłowych
postaw higienicznych.
Prezenty okazały się trafione! Obdarowani
nie kryli radości. Wielu paczki odebrało

Komisja dla ludzi z sercem
osobiście, osoby niesamodzielne i starsze
którzy nie opuszczają swoich mieszkań zostały odwiedzone przez pracowników socjalnych i Przewodniczącą Komisji ds. Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Bogumiłę Drabik i Przewodniczącą Komisji
Mieszkalnictwa Beatę Poszwa ( oczywiście
przy maksymalnych zachowaniu reżimu
sanitarnego). Taka wizyta w okresie Mikołajkowym często była powodem wzruszeń.
- Wśród wielu zadań, które realizujemy jako
Rada Dzielnicy, są również właśnie takie,
z pozoru małe inicjatywy, które w przestrzeni publicznej nie zostawią widocznego śladu! Są jednak powodem wzruszeń i poprawiają jakość codziennego funkcjonowania
pojedynczych mieszkańców. Są one równie
ważne jak nowe chodniki, czy termomodernizacje placówek oświatowych – podkreśla
Stanisław Moryc przewodniczący Rady
Dzielnicy XVIII.
Warto zaznaczyć, że Rada Dzielnicy XVIII
z Filią nr MOPS-u współpracuje od lat realizując różne projekty.

Komisja Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych działająca w Dzielnicy
XVIII, bo o nią właśnie chodzi , ma szeroki zakres działania. W Komisji pracują
Bogumiła Drabik – przewodnicząca oraz
członkowie: Marta Bielecka -Woźniak,
Stanisław Moryc, Iwona Sewiło, Amelia Juszczak-Michalska, Krystyna Frankiewicz. Komisja zajmuje się polityką
społeczną, rodzinami, osobami niepełnosprawnymi i polityką senioralną, jak
również pozostaje z ramienia Dzielnicy
w komunikacji z placówkami zdrowia
publicznego.

Dotychczasowym sukcesem, jakim chwali
się działająca już druga kadencje radna –
Bogumiła Drabik, był projekt realizowany
na z okazji wyjątkowego święta jakim jest
Dzień Matki. To impreza odbywająca się
pod wiele mówiącym tytułem „ Mamo
w sercu Cię kołyszę”, organizowana z myślą o Mamach osób niepełnosprawnych.
To wydarzenie co roku miało miejsce na
przełomie maja i czerwca. Niestety rok
2020 był rokiem wielu zmian. Również
koncert „Mamo w sercu Cię kołyszę” musiał zmienić formułę. Pierwotnie, w nadziei
na spadek liczby zachorowań, przeniesiony

czący RDZXVIII Stanisław Moryc. Miejmy
nadzieję ze się w 2021 roku koncert się
odbędzie.
Koncert nie jest rzecz jasna jedyną podejmowaną przez Komisję inicjatywą. Co
roku jej członkowie uczestniczą w wielu
uroczystościach, spotkaniach okolicznościowych gdzie przebywają osoby niepełnosprawne, w Domach Pomocy Społecznej,
w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Gaudium et spes , organizuje
przy wsparciu DZ.XVIII bal karnawałowy, jak również duże wydarzenie jakim

Ta Komisja jest komisją bardzo szczególną
i wymaga od osób w niej pracujących wrażliwości i otwarcia się na drugiego człowieka,
aby być blisko spraw ludzkich trzeba poznać
je od wewnątrz, to też założeniem jest organizowanie posiedzeń Komisji nie tylko
w Radzie Dzielnicy ale i na zewnątrz w placówkach – Dziennych i Całodobowych Pobytów Osób Niepełnosprawnych jak i Osób
Starszych, Warsztatach Terapii Zajęciowej,
Poradni Psychologicznej i Placówkach
Zdrowia Publicznego. Rzecz jasna w obecnej sytuacji jest to niemożliwe, ale powrót
do tego zwyczaju nastąpi wraz z ustaniem
pandemii. Na chwilę obecną posiedzenia
zarówno komisji problemowych jak i całej
Rady odbywają się w trybie zdalnym.
Do tej pory Rada Dzielnicy starała się wspierać swoimi środkami programy dla Osób
Niepełnosprawnych przeznaczając je na
realizację działań organizacji pozarządowych, które wiedzą jak pozyskane środki
mogą pomóc im w rehabilitacji i rozwoju
osób niepełnosprawnych. Pandemia która
ma miejsce sparaliżowała aktywne działania
w/w grup społecznych.

został na wrzesień, finalnie musiał zmienić
formułę - do Mam trafiły paczki wraz
z ciepłym słowem od Rady Dzielnicy XVIII.
-Do tej pory, z dużym sukcesem udaje się
nam zapraszać coraz więcej Mam-chwali
się pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia
Bogumiła Drabik i dodaje – kiedy 5 lat
temu zaczynałyśmy wspólnie z koleżanką
radną Małgosia Bąk, nie przypuszczałyśmy wówczas że wydarzenie to wpisze się
na stałe w kalendarium imprez i będzie
kontynuowane. 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 trudnościami. 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.(zdjęcie z koncertu)
Dostrzegamy ich heroiczny wkład w wychowanie i dlatego pragniemy, aby w tym
dniu Ich święta – Dnia Matki mogły poczuć się wyjątkowo- podkreśla przewodni-

są Krakowskie Spotkania Artystyczne. Ta
kilkudniowa impreza ma już rangę międzynarodową. Prezentowane są prace malarskie, sztuki teatralne odbywa się również
konkurs tańca towarzyskiego.
-W naszej komisji nie zapominamy o Seniorach. 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 występują seniorzy, organizowanym przez
Zarząd PZREI, którego przewodniczącą
jest Pani Mirosława Miśta- wymienia Bogumiła Drabik radna Dzielnicy.
Podkreślić należy, że wymienione tu
działania i aktywności, to tylko niektóre
wspierane przez Komisję Rodzin, Zdrowia
i Osób Niepełnosprawnych. Jej członkowie
szczególnie wyglądają końca pandemii
bo ich działania bazują na bezpośrednim
kontakcie z mieszkańcami. Oni naprawdę
lubią być „blisko ludzi”.
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Kolęda dla Hospicjum św. Łazarza – nasze świąteczne wyzwanie
#KoledaDlaHospicjumChallenge, to akcja
powszechnego kolędowania dla Hospicjum
św. Łazarza w Krakowie – wystarczy zaśpiewać kolędę lub piosenkę świąteczną – nagrać i udostępnić film na swoim profilu FB,
stronie www, czy kanale YouTube, złożyć
kolędowy datek na rzecz Hospicjum na:
www.pomagam.pl/KoledaDlaHospicjum,
nominować innych. Do kolędowania zapraszamy osoby, rodziny, grupy przyjaciół,
firmy, instytucje, szkoły, organizacje, urzędy, dzielnice...

fesjonalną opiekę w tygodniach i dniach
odchodzenia naszych bliskich.

rza, które z powodu pandemii zmaga się
z poważnymi kłopotami finansowymi.
Ponadto jest zachętą do kultywowania
naszych świątecznych tradycji kolędowania, integrowania się i składania życzeń. Niech ten świąteczny czas, pomimo
trudnej rzeczywistości będzie dla nas
wszystkich szczególny. Dla każdego z nas
wyjątkowy w naszych domach, a także dla
tych, którzy święta spędzają w Hospicjum
św. Łazarza.

Ruch hospicyjnej powstał w 1981 roku
w Krakowie z sprzeciwu lekarzy i pielęgniarek oraz ludzi innych zawodów
i wobec braku odpowiedniej opieki dla
chorego na raka, cierpiącego nieuśmierzony ból i inne objawy, bezradności rodziny oraz często samotnej śmierci bez
towarzyszenia przyjaznego człowieka.

Zachęcamy mieszkańców dzielnicy do
Zasada jest prosta, nie o formę tutaj cho- włączenie się w pomoc naszemu nowodzi, tylko o dobre chęci - bo przecież huckiemu Hospicjum. Więcej informacji
kolędować każdy może, trochę lepiej lub o akcji „Kolęda dla Hospicjum” można
trochę gorzej! Nominujemy trzech kolej- znaleźć na stronie www.hospicjum.kranych kolędników, którzy mają trzy dni na kow.pl, profilu FB Hospicjum św. Łazarza
podjęcie wyzwania.
w Krakowie oraz na www.pomagam.pl/
KoledaDlaHospicjum.
Akcja ma na celu wyrażenie solidarności
z chorymi oraz wsparcie finansowe naj- Tylko razem będziemy mogli nadal zastarszego w Polsce Hospicjum św. Łaza- pewnić poczucie bezpieczeństwa i pro-

Od czterdziestu lat zespoły Hospicjum
św. Łazarza obejmują chorego całościową
opieką: medyczną, duchową, socjalną
oraz zapewniają pomoc i wsparcie ich
bliskim. W dobie panowania pandemii
hospicjum ma bardzo małe możliwości
pozyskania dodatkowych środków, dlatego też prowadzenie opieki hospicyjnej
jest poważnie zagrożone. Potrzebna jest
pomoc każdego z nas, członków społeczeństwa.
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Jak można wspomóc Hospicjum św. Łazarza?
1.przekazanie darowizny poprzez wpłatę na konto bankowe TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza”:
Alior Bank nr 92 2490 0005 0000 4530 9034 8688 lub
Bank Pekao S.A. nr 38 1240 1431 1111 0000 0976 3744
wpłaty on-line na stronach: www.hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka/ www.pomagam.pl/KoledaDlaHospicjum/
2. organizując zbiórkę wśród swoich znajomych, na ślubie, na pogrzebie czy uroczystości rodzinnej.
3. organizując w swojej firmie, urzędzie, szkole lub organizacji dzień hospicjum ze zbiórką funduszy wśród współpracowników,
uczniów, członków, lub przyjaciół.
4. poprzez wysłanie do rodziny i znajomych prośby o pomoc dla Hospicjum św. Łazarza
5. udział w świątecznym wyzwaniu „Kolęda dla Hospicjum”
Obecnie w świecie borykającym się ze skutkami COVID-19 specjalistyczna opieka na koniec życia jest ważniejsza niż kiedykolwiek.
Wszytkich Przyjaciół Hospicjum św. Łazarza prosimy o wsparcie, pomóżcie nam abyśmy mogli nadal pomagać.
									Jolanta Stokłosa, Prezes Towarzystwa
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Co w 2020 wydarzyło się w nowohuckiej infrastrukturze
Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań. Choć mijający 2020 wszystkim
nam kojarzył się będzie z coronawirusem trzeba pamiętać, że w tym trudnym czasie Dzielnica XVIII realizowała wszystkie powierzone jej zadania.
Wśród nich tradycyjnie jednym z najważniejszych były działania związane
z infrastrukturą. W tegorocznym budżecie przeznaczono na nie około 1 254
929 zł, co stanowi 1/3 budżetu 2020.
Na początek może odwołajmy się do liczb,
bo one zawsze przemawiają do wyobraźni. W 2020 roku we wszystkich osiedlach
Dzielnicy XVIII zostało zrealizowanych
33 inwestycje, remonty jezdni i chodników
oraz miejsc postojowych i 2 ogródki jordanowskie. Choć liczba wygląda imponująco
i na szczęście większość Nowohucian rozejrzawszy się po najbliższej okolicy dostrzega
wyraźne zmiany na lepsze, nie osiadamy na
laurach i jesteśmy w pełni świadomi, że to

kropla w morzu potrzeb. Nowa Huta jest
jedną z największych dzielnic Krakowa,
której powierzchnia wynosi 6,5 tys. hektarów. Dodatkowo warto podkreślić, że problem infrastruktury Dzielnicy XVIII jest
skomplikowany z uwagi na jej specyfikę.
Obejmuje ona bowiem swoim zasięgiem
nie tylko zwartą zabudowę osiedlową, ale
także osiedla położone na obrzeżach Dzielnicy i tu właśnie w okręgach 1 i 2 powstały
dwa Ogródki Jordanowskie. Jeden zlokalizowany jest w sąsiedztwie ul. Brzeskiej
i Wiązowej, a drugi w Chałupkach przy
ul. Truskawkowej, dzięki pomocy finansowej Zarządu Zieleni Miejskiej. Próba
zaspokojenia niezliczonej ilości niezwykle
różnorodnych potrzeb przy, co tu dużo
kryć, bardzo ograniczonym budżecie to
poniekąd walka z wiatrakami, dlatego je-
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steśmy zadowoleni, że częściowo tę walkę
wygrywamy. Należy podkreślić, że udaje
się to dzięki dobrej współpracy z Jednostkami Miejskimi . Obecny budżet nie napawa optymizmem, coronawirus dodatkowo
ograniczył miejskie środki przeznaczone
dla dzielnicy – końcem tego roku skupmy
się na tym co się udało, a trochę tego jest.
Zatem przypomnijmy!
W zadaniu „Roboty budowlane
w zakresie dróg wewnętrznych oraz
dróg gminnych klasy dojazdowej” już
zrealizowano:
1. os. Na Skarpie - remont parkingu, w rejonie bl. 33,34
2. os. Na Skarpie - remont parkingu
pomiędzy bl. 56 a 57
3. ul. Osiedlowa (os. Krakowiaków) - remont - I etap
4. os. Spółdzielcze - remont nakładki od
bl. 12 w kierunku bl. 11,10,8

Dzielnica korzysta również z programu
„Nowa Huta Dziś”. Z tego programu
w 2020 roku zostały zrealizowane
remonty:
- os .Zielone bl.23,24, remont jezdni,
- os. Zielone bl.25,26 remont chodników,
- os. Teatralne bl.4,5 remont parkingów,
- ul. Powiatowa dokończenie remontu
nakładkowego,
- ul. Żaglowa - wykonanie nakładki
zniszczonego odcinka przy klasztornej
do łączenia z nową nakładką)
Natomiast ZZM w 2020 kontynuuje
remont chodników :
- os. Na Skarpie bl. 41-42 ,
- os. Na Skarpie pomiędzy bl. 18 a 19

- os. Na Skarpie bl. 60,62 i 58
- os. Hutnicze 6 - chodnik
- os. Centrum A bl.14
- os. Willowe przy bl.24
-os. Sportowe1,3,4 oraz 13
- os. Słoneczne pomiędzy Przedszkolem a Szkołą 105 kontynuacja remontu
chodnika.
Na realizację oczekują między innymi:
- os. Na Skarpie - remont chodnika, pomiędzy blokami 45,44 a 40
- os. Teatralne - remont chodnika pomiędzy bl. 5 a 27
- os. Szklane Domy - remont chodnika przy dojściu do SP nr 88 od strony
kapliczki
- os. Urocze - remont chodnika pomiędzy
bl 31-28 a 33-34
- os. Na Skarpie - remont chodnika pomiędzy bl. 31-28 a 33-34
- os. Górali - remont chodnika przy bl 11

- os. Młodości - remont chodników i placyku przy bl 8 a ul. Daniłowskiego.
Infrastruktura w Dzielnicy XVIII z roku
na rok się poprawia, ale wciąż wiele jest
miejsc wymagających sporych nakładów
finansowych. – W budżecie dzielnicy ponad
1/3 środków jest przeznaczana na zadania
z infrastruktury. Kwota jest zawsze za mała
do potrzeb. Rada stara się dzielić pieniądze
optymalnie do potrzeb, które zostały wskazane w danym roku. Nasz budżet pozwala
na realizację zadań małych lub takich, które
możemy podzielić na etapy w zakresie realizacji w kolejnych latach. Takie podejście
do wydatkowania środków na infrastrukturę pozwala nam zrealizować w jednym
roku kilka istotnych zadań dla mieszkańców i kontynuować te większe w kolejnych

latach. Poprzez tak wykonywane remonty
i modernizacje chodników i ulic sukcesywnie z roku na rok poprawia się nasza nowohucka infrastruktura – mówi Stanisław
Moryc przewodniczący Rady Dzielnicy
XVIII. - Podkreśla, że aby samodzielnie
zrealizować duże inwestycje zaczynając od
projektu a następnie do wykonania zadania
w całości radni ( skutecznie) od lat zabiegają o realizację niektórych zadań z budżetu
Rady Miasta Krakowa. W ten sposób udało
się wyremontować wiele nowohuckich ulic
m.in.:
- remont sięgaczy os. Hutnicze,
- ul. Wiewiórcza – remont nawierzchni
jezdni
- ul. Gajocha – przebudowa z nakładką
i chodniki
- ul. Cerchów – przebudowa z nakładką
i chodniki
- os. Hutnicze 6,7 – remont ul. Wewnętrznej
- ul. Daniłowskiego – przebudowa z nakładką i chodniki
- ul. Bulwarowa od ul. Odmogile do ul. Wojciechowskiego - od ul. Orkana do al. Jana
Pawła II kontynuacja
- ul. Mościckiego remont jezdni z nakładką
i chodnikami na odcinku od ul. Wojciechowskiego do Al. Róż
- ul. Wiśniowy Sad remont nawierzchni
oraz przylegający chodnik od bl.3 do bl. 11a
- Realizuje się również długo oczekiwana
inwestycja ul. Klasztorna oraz parking przy
ul. Wiśniowy Sad.
- Zrealizowano również strategiczny ciąg
turystyczno – komunikacyjny na wysokości Parku Szwedzkiego od al. Przyjaźni do
ul. Struga w ramach BO z programu „Nie
złam nogi na chodniku”.
- ul. Dowgiałło remont nawierzchni jezdni.
Wiele jeszcze zostało do zrobienia lista rankingowa potrzeb jest bardzo wydłużona. W Radzie
Dzielnicy pracuje Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w składzie : 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.
- Trzeba przy te okazji podkreślić , że władze
miasta dostrzegają potrzeby i problemy naszej
dzielnicy, za co oczywiście jesteśmy niezmiennie
im wdzięczni. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
i ZZM realizatorzy remontów i inwestycji dokładają wszelkich starań by zadania były wykonane
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Niezwykle ważne jest aby dostrzegać zaangażowanie
i dobre chęci i wbrew powszechnej tendencji do
narzekania my chcemy podziękować i pochwalić
podmioty z którymi współpracujemy w zakresie
infrastruktury – podkreśla Józef Szuba wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy XVIII.
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By Święta były Świętami
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie we współpracy z Radą Dzielnicy XVIII zaplanował w tym wyjątkowym roku realizację projektu Boże Narodzenie 2020”. Projekt jest skierowany
do osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, długotrwale lub przewlekle
chorych, objętych wsparciem systemu
pomocy społecznej.
Projekt realizowany będzie dzień przed
Wigilią Bożego Narodzenia - 23.12.2020r.
Wśród osób objętych wsparciem przez Filię Nr 4 MOPS jest 1370 osób, samotnych.
Ich trudna sytuacja zdrowotna, finansowa,
bytowa, rodzinna, związana często z chorobą i niepełnosprawnościami, w okresie
przedświątecznym potęguje poczucie osamotnienia i wykluczenia społecznego.
Do tej pory spotkania wigilijne organizowane corocznie dla samotnych Klientów

Filii Nr 4, a odbywające się dzięki wsparciu
Rady Dzielnicy XVIII, miały inny charakter. W poprzednich latach spotkania świąteczne odbyły m.in. klasztorze w Mogile,
opactwie w Tyńcu, Sanktuarium w Łagiewnikach, Klasztorze i Muzeum w Hebdowie czy Muzeum Historycznym Miasta
Krakowa. Zwiedzanie tych miejsc zawsze
połączone było z uroczystym posiłkiem,
gdzie wszyscy uczestnicy mogli się wspólnie spotkać, porozmawiać oraz kolędować.
Aktualna sytuacja epidemiczna spowodowała, że w tym roku celebracja Świąt
Bożego narodzenia dla naszych Klientów
będzie inna.
Aby sprostać wymogom sanitarnym- z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zaplanowano przygotowanie posiłku świątecznego i dostarczenie go do miejsca
zamieszkania 41 beneficjentów, mających
trudności z opuszczeniem mieszkania..

Nasza Pani Ewa
Dla 16 innych uczestników zostaną przygotowane dodatkowo świąteczne paczki
z żywnością, również dostarczone do miejsca zamieszkania.
Realizacja projektu świątecznego finansowanego ze środków Rady Dzielnicy XVIII
skierowanego do osób objętych wsparciem MOPS, przyczyni się do integracji
społecznej, podtrzymania tradycji świątecznych. Przyczyni się do zmniejszenia
poczucia osamotnienia osób samotnych,
starszych, niepełnosprawnych, długotrwale lub przewlekle chorych, pozostającym
w izolacji społecznej.
Realizacja projektu nie byłaby możliwa,
gdyby nie pomoc Rady! - to dobrze, że
w tym trudnym czasie nie zapomniała
o tych , dla których święta mogły być naprawdę smutne! Mamy nadzieję, że choć
przez chwilę …ich Święta będą Swiętami.

Na nowohuckim osiedlu Zgody ma swoją
siedzibę Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”. Od 20-tu lat ta, powołana staraniem
rodziców, organizacja prowadzi szeroką
działalność terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami, dając im szansę na lepsze życie
i integrując ich rodziny.
To miejsce, będące zawsze pełne gwaru,
ciężkiej pracy ale i radości, od kilku dni
ucichło i stało się pełne zadumy i smutku…

go remontu na który trzeba było zdobyć
ogromne fundusze… I trzymając wszystko
silną, choć drobną dłonią – dopięła swego!
Funkcję Prezesa Zarządu SDN piastowała
przez blisko 15 lat, ale już wcześniej przez
kilka lat służyła Stowarzyszeniu swoją
wiedzą, dbając o jego finanse i rozliczenia coraz liczniejszych – z biegiem czasu
- projektów terapeutycznych.Ewa Kołodziejczyk na blisko 20 lat związała swoje
życie z „Domem Nadziei,” zupełnie bezinteresownie poświęcając się działalności
na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Co
„Dom Nadziei” żegna swoją Prezes Ewę szczególnie cenne i warte podkreślenia
Kołodziejczyk.
- sama nigdy nie miała w rodzinie – w przeciwieństwie do pozostałych członków SDN
Drobna siwa Pani, z pozoru delikatna – problemu niepełnosprawności. Stąd chai krucha, była siłą sprawczą największych rakteryzowała ją pełna pokory postawa,

osiągnięć Stowarzyszenia, w tym m.in.
otwarcia nowej siedziby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego SDN – sztandarowej placówki SDN. Do dziś uzyskało tu
wsparcie ponad 300 niepełnosprawnym
dzieci.Kto zna Nową Hutę wie, że ten dziś w pełni przystosowany obiekt na os.
Zgody - jeszcze kilkanaście lat temu był
opuszczoną ruderą, straszącym pustostanem. To Prezes Ewa Kołodziejczyk skutecznie, z ogromnym poświęceniem i determinacją, wraz ze sponsorami walczyła
o przyznanie budynku Stowarzyszeniu,
prowadziła rozmowy z władzami Miasta,
urzędnikami, z darczyńcami, nadzorowała wykonawców w trakcie kompleksowe-
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w której nigdy nie ingerowała w programy
pomocowe podejmowane przez innych
członków SDN. Podkreślała zawsze, że
to tylko oni , rodzice i opiekunowie na
co dzień zmagający się z chorobą dziecka
- wiedzą, co najbardziej jest im potrzebne.
Sama skupiała się na zapewnieniu warunków i finansów do realizacji nowych
pomysłów. Robiąc tak wiele - nigdy nie
oczekiwała oklasków. Zawsze skromna,
stojąca z tyłu, rzadko kiedy dawała się namówić na wystąpienia publicznie. I tylko
Rodziny „Domu Nadziei” wiedzą ile serca,
ile ciepła okazywała podopiecznym, jak
przeżywała niepowodzenia, jak cieszyła
się z sukcesów. opiero gdy ciężka choroba

zaczynała powoli wyłączać ją z aktywnej
działalności, a pozostali członkowie Zarządu z konieczności stopniowo przejmowali jej obowiązki – okazało się ile czasu
i wysiłku, pracując w zaciszu swego domu,
poświęcała rozliczeniom działalności Stowarzyszenia, jak niewyobrażalnie żmudna
i niewdzięczna była to praca…
Praca wieloletnia, którą Pani Prezes nie
zwykła była się ani specjalnie dzielić, ani
tym bardziej chwalić. Jedno było pewne:
gdy nad wszystkim czuwała pani Ewa –
reszta mogła spać spokojnie…
Otoczona powszechną sympatią, ale i budząca respekt, darzona szacunkiem przez
Rodziców, kochana przez dzieci …Nie
oczekująca podziękowań, ale zawsze sama
dziękująca wszystkim za wszystko, zawsze

dodająca przekornie, że „dziękuje za już
i prosi o jeszcze”.Taka była NASZA PANI
EWA. Była …Osierocony „Dom Nadziei”
wciąż nie wierzy, że odeszła …Ale będzie kontynuował Jej pracę. By mogła
być dumna ze swoich podopiecznych, by
w pełni zasłużenie odpoczywała w spokoju.
Anna-M. Słupczyńska
Ewa Kołodziejczyk Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski „Dom Nadziei” w latach 2005-2020. Zmarła 8-go listopada
2020 r. w wieku 75 lat
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Zaśpiewaj, pomóż, zachęć znajomych!
niech świąteczny czas będzie szczgólny
także w Hospicjum św. Łazarza

Kolęda Dla Hospicjum
www.pomagam.pl/KoledaDlaHospicjum
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#KoledaDlaHospicjumChallenge
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