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Zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości budowy na
terenie Dzielnicy XIV Czyżyny Czyżyńskiego Centrum Kultury.
Obecnie Dzielnica XIV Czyżyny nie ma na swoim terenie żadnego domu kultury. Filia
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, czyli Klub 303 działa na terenie należącym do SM
Czyżyny. Zajmuje pod swoją działalność kilka pomieszczeń o łącznej powierzchni 200
m2, które znajdują się złych warunkach.
Rada Dzielnicy XIV Czyżyny podejmowała w dniu 24.09.2020 roku Uchwałę Nr
XXIII/273/2020 o budowie CDK wskazując lokalizację po dokonaniu punktowej zmiany w
MPZP. (działka nr 257/73, 257/66 i 257/69 obręb nr. 7 jedn. ew. Nowa Huta). W
odpowiedzi od Pana Prezydenta otrzymała odmowę z uwagi na trudną sytuację finansową
MK, ze wskazaniem prowadzenia działalności w Hangarze lub Nowohuckim Centrum
Kultury. Po dokonaniu wizytacji w Hangarze okazało się, że nie ma tam możliwości
prowadzenia działalności świetlicowej.
Na terenie Dzielnicy XIV działa Centrum Aktywności Seniora, które mieści się na terenie
XXX LO. W ubiegłym roku Dyrekcja XXX LO planowała wypowiedzieć wynajem, ponieważ
szkoła bardzo rozwija swoją działalność i brakuje im już pomieszczeń. Na terenie naszej
dzielnicy istnieje potrzeba działalności kół senioralnych, niestety brak lokalu jest bardzo
dużym problemem.
Z uwagi na brak Czyżyńskiego Centrum Kultury kultura w Dzielnicy XIV nie może się
odpowiednio rozwijać, liczba czyżyńskiej społeczności rośnie w szalonym tempie z uwagi
na bardzo intensywną zabudowę (os. Avia, ul. Orlińskiego, zabudowa od ul. Centralnej aż
po ul. Na Załęczu). Przybywa nie tylko mieszkańców młodych ale także seniorów, którzy
nie mają się gdzie spotykać, prowadzić działalności. Jeżeli teraz nie zaplanuje się
lokalizacji budowy przedmiotowej placówki kulturalno-oświatowej to za kilka lat nie
będzie gdzie, bo już dzisiaj w Czyżynach występuje bardzo duży deficyt terenów
gminnych - ogólnodostępnych.
Pozwalam sobie poddać Panu Prezydentowi pod rozwagę budowę Czyżyńskiego Centrum
Kultury na działce, na której obecnie stoi siedziba Dzielnicy XIV. Wiązałoby się to z
koniecznością wyburzenia obecnego budynku, należącego do miasta, ale w jego miejsce
można byłoby postawić nowoczesny, bardziej funkcjonalny budynek, w którym znalazłoby
się miejsce zarówno dla Rady i Zarządu Dzielnicy XIV, jak również dla Klubu 303, a także
innych środowisk i instytucji działających na terenie Dzielnicy XIV. W ten sposób, przy
względnie niewielkich nakładach finansowych (działka jest własnością miasta)
moglibyśmy stworzyć w Czyżynach nowe, ważne centrum życia kulturalnego,
administracyjnego, a być może także obejmujące wiele innych ważnych obszarów życia
społecznego. Bardzo proszę o rozważanie takiej możliwości.
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