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Plac Centralny  czekaj¹c na zmiany!
Spaceruj¹ tu tysi¹ce nowohucian, odwiedzaj¹ to miejsce zagraniczni turyci, odbywaj¹ siê imprezy, które ci¹gaj¹ wielu mieszkañców ca³ego Krakowa. Centralna czêæ Nowej Huty Plac Ronalda Regana, który dla wielu na
zawsze pozostanie Placem Centralnym  to miejsce mocno niedoinwestowane, które potrzebuje wysokich nak³adów, aby odzyskaæ dawny blask i staæ
siê wizytówk¹, której nie bêdziemy musieli siê wstydziæ.
 Wiele uda³o siê zrobiæ, wiele jest
jednak wci¹¿ do zrobienia!  mówi
Józef Szuba zastêpca przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy XVIII Nowa
Huta  Trzeba pamiêtaæ, ¿e potrzeby w
rejonie Placu Centralnego znacznie
przekraczaj¹ mo¿liwoci finansowe
Rady. Staramy siê pozyskaæ rodki na
niezbêdne remonty, wskazujemy miejsca, które wymagaj¹ zmian, analizujemy wreszcie i zg³aszamy do ZIKiT-u
nieprawid³owoci w dzia³aniu sygnalizacji wietlnej. Niestety nasze starania
i proby nie spotykaj¹ siê ze zbyt du¿ym zrozumieniem ze strony w³adz miasta.
Wród najpilniejszych potrzeb zg³aszanych przez mieszkañców oraz zauwa¿onych przez radnych wymieniæ
nale¿y sygnalizacje wietln¹ w obrêbie
Placu Centralnego. Na skrzy¿owaniu
Alei Jana Paw³a II z ul. Zachemskiego
obecny stan powoduje du¿e utrudnienia
w ruchu (korki) zarówno przy skrêcie
w lewo, zawracaniu jak i jedzie na
wprost. Jad¹c od Placu Centralnego w
kierunku ul. Ptaszyckiego sygna³
wietlny jest w opinii kierowców zbyt
krótki by komunikacja odbywa³a siê w
bardziej przystêpny sposób. Zdaniem
zmotoryzowanych u¿ytkowników tego
miejsca powinna byæ mo¿liwoæ jazdy
na wprost tak¿e z lewego pasa na tym
skrzy¿owaniu. Pozwoli³oby to zmniejszyæ korki  up³ynniæ ruch. Podobne
utrudnienia wystêpuj¹ przy wjedzie do
Palcu Centralnego jad¹c od strony ul
Ptaszyckiego sygna³ wietlny zielony
da kierowców jest zdecydowanie zbyt
krótki.  Przekazujemy te uwagi do
ZIKiT-u jestemy w ci¹g³ym kontakcie
z Zespo³em Zarz¹dzania Ruchem, niestety obszar Placu Centralnego jest
ci¹gle w fazie testowania, usprawniania, dostosowywania sygnalizacji.
Szkoda, ¿e cierpi¹ na tym mieszkañcy,
którzy u¿ytkuj¹ czy to jako kierowcy czy
jako piesi t¹ czêæ naszej dzielnicy 
mówi Józef Szuba.
Kolejny zauwa¿ony w tym rejonie
problem to zakaz zatrzymywania obowi¹zuj¹cy na odcinku Alei Jana Paw³a

II od przystanku autobusowego do
muzeum PRL-u (dawne kino wiatowid) . Po co i dlaczego? Pytaj¹ radni i
mieszkañcy. Czemu nie mo¿na na tym
odcinku skorzystaæ z pobocza aby zaparkowaæ samochód? Zw³aszcza, ¿e po
tej stronie jezdni znajduj¹ siê sklepy?
Bêd¹c w tym rejonie nie sposób nie
zwróciæ uwagi na budynek Muzeum
PRL-u. Kiedy (jako kino wiatowid)
by³o to serce kulturalne Nowej Huty 
têtni¹ce ¿yciem. Obecnie budynek jest
w ruinie, poprze¿erane obróbki blacharskie, odpadaj¹ce tynki, rozlatuj¹ce
siê attyki, wokó³ budynku zdemolowane chodniki, od wiosny do jesieni stosy puszek, butelek, pe³no rozbitego
szk³a. Powód, prosty  w pobli¿u znajduje siê sklep monopolowy otwarty
24h/dobê. Pij¹cy wydeptuj¹ cie¿kê na
wprost do boiska szkolnego gdzie za³atwiaj¹ swoje potrzeby fizjologiczne. 
Interweniowalimy w tej sprawie, niestety sklep znajduje siê w dozwolonej
przepisami odleg³oci od szkolnego
wejcia. Niejednokrotnie podejmowalimy problem zbyt du¿ej iloci koncesji
na sprzeda¿ alkoholu w naszym miecie. Niestety zdanie radnych dzielnicowych nie jest w tym temacie brane pod
uwagê. To przykre  mówi Józef Szuba.
Kolejny problem w tym rejonie to
nowohucki szkieletor znajduj¹cy siê za
hotelem  Centrum przy Alei Jana
Paw³a II. Budynek, którego budowa
rozpoczê³a siê niemal 30 lat temu, niestety nie zosta³ dokoñczony. Zamaskowany blaszanym parkanem, który regularnie, przy ka¿dych wyborach, jest
oklejany reklamami, podobiznami tych,
których rzekomo na Nowej Hucie zale¿y ur¹ga naszej dzielnicy! Dodatkowo jest du¿ym zagro¿eniem dla dzieci
i m³odzie¿y spêdzaj¹cych tam wolny
czas, o ka¿dej porze dnia. Stanowi powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia,
niedokoñczona konstrukcja posiada
m.in. zewnêtrzne niezabezpieczone w
¿aden sposób schody, które gro¿¹
upadkiem.  Wielokrotnie zwracalimy
siê do Nadzoru Budowlanego z prob¹

o uregulowanie sytuacji tego budynku,
bez efektu  informuje Józef Szuba.
Z kolei z drugiej strony Palcu Centralnego martwi radnych i mieszkañców sprawa owietlenia. Chodzi o lampy w okolicach parku otaczaj¹cego
NCK. Konkretnie o owietlenie rêkawa
ulicznego od. Ul. Bp. Tomickiego w
kierunku Smoczego Skweru oraz NCK.
To owietlenie praktycznie nie istnieje.
Rozlatuj¹ce siê oprawy wietlne powoduj¹ du¿e zagro¿enie dla mieszkañców
spaceruj¹cych po tym terenie, stanowi¹
równie¿ zagro¿enie dla mienia  w ka¿dej chwili rozlatuj¹ca siê lampa mo¿e
uszkodziæ parkuj¹ce pod ni¹ samochody. Oczywicie lampy nie wiec¹, w tej
chwili poza tym ¿e zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu to nie pe³ni¹ ¿adnej funkcji.
Po przeciwnej stronie Placu Centralnego wyremontowana zosta³a ostatnio
Aleja Przyjani. Ta inwestycja poprawi³a zdecydowanie komfort jazdy, niestety po remoncie zmniejszy³a siê iloæ
miejsc parkingowych w obrêbie ulicy i
to a¿ o 20%! Kierowcy, którzy do tej
pory parkowali przy ulicy przenieli siê
do wewn¹trz osiedli powoduj¹c du¿e
zagêszczenie aut na osiedlowych drogach, zwiêkszaj¹c problem z parkowaniem i znacznie utrudniaj¹c ¿ycie
mieszkañcom tych rejonów.
To tylko niektóre problemy w rejonie
Placu Centralnego, o takich drobiazgach jak dziury w chodnikach w centralnej czêci Alei Ró¿  gdzie odbywaj¹ siê liczne imprezy szkoda nawet
wspominaæ.
 Oczywicie to nie jest tak, ¿e siedzimy z za³o¿onymi rêkami i czekamy na
zmiany. Te remonty i naprawy, które
mo¿na zrobiæ w oparciu o bud¿et Rady
Dzielnicy s¹ planowane i konsekwentnie realizowane. Pozosta³e problemy
zg³aszamy do Rady Miasta i skutecznie
zabiegamy, aby w bud¿ecie miasta znalaz³y siê rodki na inwestycje.  mówi
Stanis³aw Moryc przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 
Piszemy pisma, rozmawiamy, szukamy
zrozumienia dla problemów, które dotycz¹ mieszkañców osiemnastki. Niestety Plac Centralny wci¹¿ czeka na to,
aby kto go zauwa¿y³. Miejmy nadziejê, ¿e tak siê wkrótce stanie, na pewno
wszystko nie zostanie zrobione od razu,
wierzê jednak, ze ma³ymi kroczkami
bêdziemy posuwaæ siê naprzód.  wyznaje Józef Szuba.

Nowohucki szkieletor psuje estetykê otoczenia.

Nieuzasadniony zakaz zatrzymywania przy Alei Jana Paw³a II.

Lampy w okolicy NCK s¹ w op³akanym stanie.

Udana inauguracja basenu
Przez ca³y weekend mieszkañcy mogli bezp³atnie skorzystaæ z nowoczesnego basenu na os. Handlowym przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Sportowych nr 1. Okazjê do obejrzenia obiektu i pop³ywania w nowohuckim
basenie wykorzysta³o ponad 300 osób. Kto nie zd¹¿y³ bêdzie mia³ jeszcze
szansê!

Warto przypomnieæ, ¿e ten nowoczesny obiekt to niemal 900 m 2 powierzchni u¿ytkowej, na której znajduj¹ siê szeciotorowa niecka basenu o
wymiarach 25 x 16 metrów, sauna fiñska, jacuzzi oraz oczywicie szatnie i
natryski. Jest to pierwszy w Krakowie

basen z ruchomym dnem, dziêki temu
rozwi¹zaniu mog¹ z niego korzystaæ
praktycznie wszyscy, zarówno umiej¹cy p³ywaæ jak i zupe³nie pocz¹tkuj¹cy,
seniorzy, niemowlêta i osoby niepe³nosprawne, dla których przygotowano
specjaln¹ szatniê. W sobotê i niedzielê

basen by³ otwarty dla wszystkich chêtnych. Wystarczy³o zapisaæ siê poprzez
formularz dostêpny na stronie szko³y.
Z tej okazji skorzysta³o ponad 300
osób.  Chêtni pojawiali siê od samego rana od godziny 7. Najbardziej
niecierpliwi okazali siê seniorzy,
których w godzinach porannych by³o
zdecydowanie najwiêcej. W ci¹gu dnia
z okazji do pop³ywania korzysta³y osoby w ró¿nym wieku, chêtnie przychodzili ca³ymi rodzinami  z dzieæmi 
mówi¹ pracownicy basenu. Tego dnia

mo¿na by³o nie tylko pop³ywaæ, ale
równie¿ posiedzieæ w jacuzzi. Niestety
nie mo¿na by³o skorzystaæ z sauny. Z
informacji uzyskanych od operatora
basenu, jakim jest ZSOS nr1, wynika,
¿e zostanie ona uruchomiona ju¿ w
czasie kiedy basen bêdzie dzia³a³ na
pe³en zegar. Podczas otwartego
weekendu kiedy na jedn¹ godzinê zapisanych by³o do 50 osób trudno by³oby dopilnowaæ sprawnej wymiany
osób w saunie st¹d decyzja o jej póniejszym uruchomieniu. Osoby, które

zdecydowa³y siê przetestowaæ nowohucki basen by³y zadowolone. Pracownicy basenu notowali uwagi i z odpowiadali na pytania.
Dla osób, które nie zd¹¿y³y zapisaæ
siê na darmowy weekend mamy dobr¹ wiadomoæ, jeszcze w najbli¿sz¹
sobotê, 30 kwietnia, oraz w poniedzia³ek 2 maja bêdzie mo¿na obejrzeæ i
przetestowaæ basen na os. Handlowym.
Zapisy na darmowe skorzystanie z basenu bêd¹ odbywaæ siê za porednictwem formularza dostêpnego na stronie
www.zsos1.pl w zak³adce basen, tam
równie¿ znajduj¹ siê dodatkowe informacje dotycz¹ce zasad funkcjonowania
basenu w tym cennik i informacje o
wynajmie.
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