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S¥ SUKCESY, LECZ WIELE JEST DO ZROBIENIA
Niestety ta zasada sprawdza siê równie¿ w dzia³aniach podejmowanych
przez Radê Dzielnicy. Od lat mieszkañcy naszej dzielnicy narzekali na wygl¹d
zabytkowych murków wpisanych w
pejza¿ starej Nowej Huty. Rada Dzielnicy podejmowa³a zatem starania, aby
poprawiæ ich stan. Kiedy wreszcie uda³o siê pozyskaæ rodki z bud¿etu miasta na realizacje tego zadania  opinie
mieszkañców niestety s¹ podzielone.
Wiêkszoæ z nich jest zdecydowanie za
rewitalizacj¹ coraz bardziej niszczej¹cych murków. Niestety s¹ i tacy, którzy
uwa¿aj¹, ¿e pomimo, i¿ ich remont
wi¹¿e siê z popraw¹ wizerunku naszej
dzielnicy oraz popraw¹ bezpieczeñstwa,
te pieni¹dze przeznaczyæ mo¿na by³o
na inny cel, np. remonty chodników.
Przypomnijmy, ¿e Rada Dzielnicy,
dzia³aj¹c na podstawie statutu, ma za
zadanie wykonywaæ prace s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb jej mieszkañców. Za
takie zadanie wiêkszoæ radnych uzna³a, s³uchaj¹c opinii mieszkañców, rewitalizacjê murków.  Nowohuckie murki s¹ w bardzo z³ym stanie. Wiele z
nich zagra¿a³o zdrowiu mieszkañców.
rodki na ich remont nie pochodz¹ bezporednio z bud¿etu Rady Dzielnicy.
Uda³o siê je pozyskaæ z bud¿etu miasta. Zadanie jest bardzo dobrze postrzegane przez mieszkañców, o czym
wiadcz¹ liczne telefony do rady i nasze bezporednie rozmowy z nimi 
mówi Stanis³aw Moryc, przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVIII Nowa
Huta. Koszt remontu nowohuckich
murków to kilka milionów z³otych. 
Rady Dzielnicy nie staæ na taki wydatek, te remonty poch³onê³yby na lata
ca³y nasz bud¿et. Nasze dzia³ania i
zabiegi o pozyskanie tych rodków na
murki zosta³y zwieñczone wprowadzeniem ich do bud¿etu miasta, za co dziêkujemy radnym miejskim  mówi Józef
Szuba, z-ca przewodnicz¹cego Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Realizacja
tego zadania wymaga³a jednak od radnych wielu lat pracy. Na ostatnim etapie powo³any zosta³ Zespó³ ds. Inwentaryzacji i Rewitalizacji Murków na
terenie Dzielnicy XVIII, w sk³ad którego wchodzili przedstawiciele ZIKiT-u,
ZBK i Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz radni Dzielnicy
XVIII. Zinwentaryzowano ponad 30
tych zabytkowych elementów ma³ej
architektury. Realizatorem tego zadania
jest ZIKiT, który od 2015 roku remontuje murki. Obecnie trwaj¹ prace na os.
Zgody 7, obok wiatu Dziecka, gdzie
oprócz murku wyremontowana zostanie
platforma i czêæ chodnika biegn¹cego
do przejcia dla pieszych w kierunku
parku Ratuszowego, oraz na os. Centrum A wzd³u¿ alei Solidarnoci, gdzie
remont obejmie równie¿ schody prowadz¹ce do sklepu spo¿ywczego oraz
chodnik na ca³ej d³ugoci bloków 2 i 3.
Warto przy tej okazji wspomnieæ, ¿e
ZBK remontuje równolegle murki pozostaj¹ce pod jego zarz¹dem.
Wygl¹d naszej dzielnicy to nie tylko
murki czy chodniki, ale równie¿ zieleñ.
Od niedawna za jej stan odpowiada
Zarz¹d Zieleni Miejskiej. Mieszkañcy
s¹ zadowoleni z prac wykonywanych
przez tê jednostkê miejsk¹. Do zadañ

realizowanych przez ZZM z bud¿etu
dzielnicy nale¿¹ m.in. opracowania projektów ogródków jordanowskich, dofinansowanie ogrodów spo³ecznych czy
te¿ zakup i nasadzenie zieleni. Niezwykle ciekawym projektem realizowanym
przez Nowohuck¹ Bibliotekê Publiczn¹
i ZZM, a sfinansowanym przez Radê
Dzielnicy XVII, jest Biblioteka w Parku Ratuszowym  BOOK PARK-ing
ciesz¹ca siê powodzeniem wród odwiedzaj¹cych park.
Bie¿¹cy kontakt radnych z mieszkañcami pozwala wskazaæ tak¿e inne potrzeby i bol¹czki dotykaj¹ce ich codziennoci.  Oczywicie, ¿e w naszej
dzielnicy s¹ miejsca, które podobnie
jak murki wymagaj¹ natychmiastowej
interwencji. Nie sposób jednak  podobnie jak w domowym bud¿ecie  zrealizowaæ wszystkiego naraz  zaznacza
J. Szuba. Zastrze¿enia pojawiaj¹ siê nie
tylko w stosunku do bud¿etu Rady
Dzielnicy, ale równie¿ do realizacji zadañ kompensacyjnych w ramach umowy spo³ecznej. Przypomnijmy, ¿e umowa ta jest zobowi¹zaniem z³o¿onym
mieszkañcom Nowej Huty przy okazji
budowy Zak³adu Przekszta³cania Termicznego Odpadów (ZPTO  ekospalarni). Ponad 60% z zadañ zapisanych
w umowie zosta³o zrealizowane. Szczegó³owy ich zakres wraz z kwotami
przekaza³a rada w G³osie Tygodniku
Nowohuckim (w numerach od padziernika do grudnia 2015 r.) oraz na
stronie internetowej dzielnicy. Czêæ z
tych zadañ jest realizowana obecnie,
jak chocia¿by przebudowa ul. Igo³omskiej, czêæ natomiast, np. remont ul.
Klasztornej, jest w fazie projektu konsultowanego z mieszkañcami. S¹ te¿
inwestycje, np. Winiowy Sad na os.
Kolorowym, gdzie mieszkañcy s¹ bardzo niezadowoleni ze sposobu realizacji umowy spo³ecznej.
W naszej dzielnicy, która ma przyjêty
lokalny plan zagospodarowania przestrzennego, wystêpuje kilka miejsc, w
których developerzy mog¹ wybudowaæ
nowe budynki. Tak w³anie jest na os.
Kolorowym, przy rondzie Czy¿yñskim.
Powstaje tu blok, którego budowa przera¿a mieszkañców.  To nie do pomylenia, ¿eby na tak ma³ym terenie wciskaæ
kolejny budynek mieszkalny! Czemu
nikt nas, mieszkañców, nie zapyta³ o
zdanie! To skandal  mówi jedna z
mieszkanek os. Kolorowego. Rada
Dzielnicy nie pozostawia mieszkañców
z tym problemem samych. Podjête zosta³y uchwa³y w sprawie cofniêcia decyzji zabudowy tego terenu oraz do odpowiednich urzêdów skierowane pisma.
Dzia³ania Rady Dzielnicy powinny
dawaæ wymierne efekty. Przyk³adem
jest tu zmiana organizacji ruchu (monta¿ sygnalizacji wietlnej) przed tunelem w os. Ruszcza. Starania o ten remont, dziêki któremu przed³u¿ona zostanie linia autobusu nr 110, trwa³y kilka lat. Jedynie determinacja mieszkañców, pracowników MOPS i aktywnoæ
radnych spowodowa³y, ¿e sprawa ma
pozytywne zakoñczenie.  Nie uda³oby
siê rozwi¹zaæ tego problemu bez cis³ej
wspó³pracy nas radnych z MOPS-em,
filia nr 4 na os. Szkolnym  mówi J.
Szuba. Podobnie jest z sytuacj¹ kierow-

Biblioteka w parku Ratuszowym.

Remont murka  os. Centrum A.

Rewitalizacja murków trwa kolejny rok. W 2015 r. odremontowany zosta³ murek na os. Centrum B.
ców na skrzy¿owaniu al. Jana Paw³a II
z ul Zachemskiego. Pisma, spotkania i
ustalenia radnych z jednostkami odpowiedzialnymi za organizacjê ruchu
wprowadz¹ zmianê na skrzy¿owaniu
umo¿liwiaj¹c¹ udro¿nienie przejazdu t¹
tras¹. Tak¿e na ostatniej sesji rady
Dzielnicy XVIII Nowa Huta podjêto
uchwa³ê w sprawie przywrócenia linii
autobusowej nr 501 na wczeniejsz¹

trasê do Kombinatu. Obecnie zaproponowana trasa kursowania tej linii jest
zupe³nie nie do przyjêcia dla mieszkañców dzielnicy. W zwi¹zku z uchwa³¹
oraz licznymi wnioskami mieszkañców
informujemy, ¿e w siedzibie rady mo¿na podpisaæ listy poparcia petycji
mieszkañców w tej sprawie.
Na zakoñczenie warto wskazaæ realizowane obecnie na terenie Dzielnicy

XVIII zadania inwestycyjne i remontowe miejskiej infrastruktury drogowej.
Rozpoczêto prace na os. Szkolnym, os.
Ogrodowym, os. Willowym, os. Sportowym, os Kolorowym, remontami objête zosta³y równie¿ tereny podmiejskie: ul. Siejówka oraz ul. Trzcinowa.
Wymienione inwestycje to tylko czêæ
remontów przewidzianych do realizacji
w bie¿¹cym roku.
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