NASZA NOWA HUTA

Magazyn Informacyjny Rady Dzielnicy XVIII
Nr 15/2015 (509)

20 listopada 2015 r.

INWESTYCJE W OSIEMNASTCE
Nowa Huta jest najwiêksz¹ krakowsk¹ dzielnic¹, jej powierzchnia to 6,5 tys. hektarów. Niestety
rodki, które otrzymuj¹ dzielnice, nie s¹ wprost
proporcjonalne do ich wielkoci. Bud¿et Dzielnicy
XVIII Nowa Huta jest zbyt ma³y, aby zaspokoiæ
nawet te, zdaniem mieszkañców, najpilniejsze
potrzeby. Przed radnymi, którzy staraj¹ siê zadbaæ
o infrastrukturê na tym obszarze stoi niezwykle
trudne zadanie. Trzeba tak rozdysponowaæ ograniczone rodki, by zarówno utrzymaæ istniej¹c¹
infrastrukturê w jak najlepszym stanie, jak i budowaæ nowe drogi, miejsca parkingowe i chodniki.  Pamiêtamy o ca³ej dzielnicy. Tak planujemy remonty, aby mieszkañcy ka¿dego okrêgu
mogli zauwa¿yæ zmiany w swoim otoczeniu. 
mówi Józef Szuba, zastêpca przewodnicz¹cego
Zarz¹du Rady Dzielnicy XVIII, i dodaje  Mnie
oczywicie najbli¿sze jest os. Kolorowe, którego
mieszkañcy od lat wybieraj¹ mnie jako swojego
reprezentanta do Rady. Cieszê siê z inwestycji,
które zosta³y tu zaplanowane na ten rok  remontu chodnika miêdzy gimnazjum a kortami tenisowymi oraz remontu chodnika i miejsc postojowych
przed blokiem 20. W naszych dzia³aniach du¿y
nacisk k³adziemy na realizacjê zadañ w ramach
umowy oko³ospalarnianej. Takimi przyk³adami s¹
Park Winiowy Sad, w obrêbie którego obecnie
s¹ montowane urz¹dzenia zabawowe dla dzieci.
Kolejnym parkiem, w którym odbywa siê rewitalizacja, jest Park Ratuszowy, wokó³ którego zo-

sta³y wyremontowane chodniki. Wiem, ¿e nasze
zadania realizowane w tym roku, a tak¿e w poprzednich latach, to kropla w morzu potrzeb
Dzielnicy. Staramy siê tak planowaæ inwestycje
Rady, aby poprzez rozs¹dnie gospodarowanie publicznymi pieniêdzmi dbaæ o wszystkie nowohuckie
osiedla.
W tym roku Rada Dzielnicy zaplanowa³a wykonanie 35 zadañ zwi¹zanych z infrastruktur¹. Remonty i modernizacja dróg chodników i miejsc
parkingowych wykonywane s¹ zarówno w centrum Nowej Huty, jak i na osiedlach peryferyjnych.
 Rada Dzielnicy realizuje na bie¿¹co zadania
zaplanowane na rok 2015. Na dzi ¿adne z nich
nie jest zagro¿one w zakresie wykonania w terminie. Warto zaznaczyæ, ¿e zadania z zakresu infrastruktury, czyli remontów, modernizacji i budowy dróg, chodników, miejsc parkingowych i
owietlenia, poch³on¹ oko³o 40% rodków bud¿etu
Dzielnicy XVIII. Naszym priorytetem s¹ remonty wewn¹trz osiedli. Zadania realizowane na
g³ównych ci¹gach pieszych staramy siê wykonywaæ z bud¿etu miejskiego przy wspó³pracy z ZIKiT-em.  mówi Stanis³aw Moryc, przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Na zdjêciach prezentujemy niektóre z miejsc po
wykonanych w tym roku remontach. Pe³na lista
zadañ zaplanowanych na ten rok dostêpna jest na
naszej stronie internetowej w uchwale bud¿etowej.

Osiedle Wandy  remont nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych oraz remont chodnika.

Osiedle Sportowe  nowa nak³adka asfaltowa jezdni wraz z miejscami parkingowymi.

Osiedle Stalowe  remont nak³adki asfaltowej
jezdni od bramy bloku nr 4 do zakola jezdni przy
blokach nr 6 i 7.

Wyremontowany chodnik os. Kolorowe. Inwestycja oczekiwana od lat przez mieszkañców (w
pobli¿u znajduj¹ siê a¿ 3 szko³y ZSE nr 2, XII
LO i Gimnazjum nr 48.

Osiedle Krakowiaków  nowe miejsca parkingowe.

Nowe miejsca postojowe na os. Hutniczym. W kolejnym etapie zostan¹ wyremontowane chodniki
oraz nawierzchnia asfaltowa jezdni.

Osiedle Ogrodowe  nowa nawierzchnia jezdni i miejsca postojowe.
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