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W TROSCE O MA£¥ I DU¯¥ INFRASTRUKTURÊ
Jednym z podstawowych zadañ Rady Dzielnicy jest dba³oæ o infrastrukturê. W Dzielnicy Nowa Huta jest to temat niezwykle szeroki i ze wzglêdu
na ogromne potrzeby trudny. Pomimo to Rada Dzielnicy XVIII nie tylko realizuje wiele inwestycji w ramach swojego bud¿etu, ale równie¿ stale zabiega o dodatkowe rodki na infrastrukturê.

Remonty, przebudowy i nowe inwestycje to najbardziej chyba widoczna
dzia³alnoæ Rady Dzielnicy. Radni co
roku mierz¹ siê w trudnym boju o taki
podzia³ mocno ograniczonych rodków,
który pozwoli³by zaspokoiæ jak najwiêcej potrzeb mieszkañców.  W tegorocznym bud¿ecie dzielnicy na budowê,
modernizacjê oraz remonty dróg, chodników oraz miejsc parkingowych przeznaczone zosta³o 1,5 mln z³otych. To
kropla w morzu potrzeb. Infrastruktura w naszej dzielnicy potrzebuje nak³adów wielokrotnie wiêkszych ni¿ ca³y
bud¿et, jakim dysponuje Rada. mówi
Stanis³aw Moryc, przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy XVIII.
Nowa Huta jest najwiêksz¹ krakowsk¹ dzielnic¹, jej powierzchnia to 6,5
tys. hektarów. Przed radnymi osiemnastki, którzy staraj¹ siê zadbaæ o infrastrukturê na tym obszarze, stoi niezwykle trudne zadanie.  Mamy, w porównaniu z innymi nowohuckimi dzielnicami, bardzo ma³o terenów nale¿¹cych do
spó³dzielni mieszkaniowych, na naszym
terenie mamy du¿o wspólnot mieszkaniowych, które nie zajmuj¹ siê infrastruktur¹ w pobli¿u budynków mieszkalnych, w zwi¹zku z tym za bardzo
du¿y obszar odpowiada Rada Dzielnicy. Wiêkszoæ chodników, parkingów i
terenów zielonych, mówi¹c wprost, jest
pod opiek¹ Rady Dzielnicy. Staramy
siê przyjmowaæ postulaty mieszkañców
i jako radni danego okrêgu przedstawiaæ je Radzie. W ten sposób tworzy
siê lista zadañ do realizacji, jest to jednak bardzo d³uga lista.  mówi Józef
Szuba, zastêpca przewodnicz¹cego.
Pomimo to rada co roku realizuje wiele inwestycji.
WSPÓ£PRACA Z ZIKIT-em
Rada Dzielnicy XVIII pozostaje w
sta³ym kontakcie z ZIKiT-em. Trzeba w
tym miejscu powiedzieæ, ¿e wspó³praca
z ZIKiT-em uk³ada siê bardzo dobrze.
Nasze wskazania dotycz¹ce wiêkszych
remontów s¹ uwzglêdniane i realizowane  mówi Stanis³aw Moryc. W bie¿¹cym roku ZIKiT wyremontowa³ ul.
Obroñców Krzy¿a. Na tê inwestycjê
mieszkañcy osiemnastki czekali kilkanacie lat. Wymieniona zosta³a ca³a
nawierzchnia ³¹cznie z podbudow¹,
odnowione zosta³y zatoki autobusowe,
równie¿ chodnik wzd³u¿ ulicy, po stronie os. Teatralnego, zosta³ wyremontowany. Warto wspomnieæ, ¿e chodnik
po stronie os. Krakowiaków, od ul.
Kocmyrzowskiej do wiaty autobusowej, wyremontowany zosta³ dwa lata
temu.  Stan tego chodnika by³ tak
katastrofalny, ¿e nie moglimy czekaæ
na ca³kowity remont ul. Obroñców
Krzy¿a  mówi Józef Szuba. I dodaje,
¿e wie, ¿e w Nowej Hucie jest wiele
chodników w z³ym stanie, nie sposób
jednak wyremontowaæ wszystkich naraz. Obecnie remontowany jest chodnik
w parku Ratuszowym. W tym roku ramach rewitalizacji parku remontowana
jest czêæ chodnika przy alei Ró¿.

W wyniku wspó³pracy z ZIKiT-em w
2015 r. na terenie dzielnicy przeprowadzone zosta³y m.in. nastêpuj¹ce zadania
za ³¹czn¹ kwotê oko³o 2 milionów z³otych:
l ul. Boruty -Spiechowicza  nak³adka asfaltowa
253 000
z³
l os. Handlowe  remont chodnika
80 000 z³
l Dani³owskiego (przy os. Wandy
23)  remont chodnika
94 500 z³
l ul. ¯eromskiego (przy os. Górali)
 remont chodnika
264 000 z³
l ul. Hektary  nak³adka asfaltowa
28 000 z³
l al. Ró¿ (przy os. S³onecznym 14)
 remont chodnika
22 500 z³
l ul. Obroñców Krzy¿a  modernizacja chodników i jezdni
 oko³o 1 000 000 z³.
REMONTY
WEWN¥TRZOSIEDLOWE
Dla Rady Dzielnicy najwa¿niejsi s¹
mieszkañcy, to z ich wskazañ odbywa
siê wiêkszoæ remontów i inwestycji.
Mieszkañcy przekazuj¹ sugestie radnemu ze swojego okrêgu, który nastêpnie
przedstawia ich postulaty ca³ej Radzie,
staje siê orêdownikiem swoich wyborców.  Staramy siê na ka¿dym osiedlu
zaspakajaæ najpilniejsze potrzeby.
Oczywicie nie da siê zadowoliæ

wszystkich, maj¹c ograniczone rodki
musimy ci¹gle wybieraæ miêdzy tym, co
wa¿ne, i tym, co bardzo wa¿ne 
mówi... I wymienia inwestycje, których
realizacja zaplanowana zosta³a na ten
rok. Wród nich znajduj¹ siê chodniki,
m.in. na os. Zielonym, os. Spó³dzielczym, os. Krakowiaków, os. Wandy, os.
Hutniczym i wielu innych, na licie s¹
te¿ remonty miejsc postojowych m.in.
na os. Sportowym przy ul. Winiowy
Sad. Pe³na lista remontów wewn¹trzosiedlowych jest ujêta w bud¿ecie na
2015 rok. Warto jednak zaznaczyæ ¿e
inwestycje realizowane s¹ zarówno w
centrum Nowej Huty, jak i na osiedlach
peryferyjnych.
MA£A ARCHITEKTURA,
OZDOBA NASZEJ DZIELNICY
Oprócz chodników, parkingów, nawierzchni ulic, które s¹ niezwykle wa¿ne w codziennym ¿yciu, w naszej
dzielnicy mamy równie¿ elementy tzw.
ma³ej architektury. Wród nich wymieniæ nale¿y jak¿e charakterystyczne dla
osiemnastki murki oraz piêkne zabytkowe kapliczki. Wydawaæ siê mo¿e, ¿e
nie s¹ to sprawy priorytetowe, jednak
mo¿na powiedzieæ, ¿e stanowi¹ one o
atmosferze naszej dzielnicy. S¹ jej niew¹tpliw¹ ozdob¹, niektórzy nazywaj¹
je dusz¹ osiemnastki.  Zabytkowe
murki to nasza duma i wielka troska,
ich stan jest w wielu miejscach fatalny!
Wymagaj¹ natychmiastowej interwencji! Rozpocz¹³ siê ju¿ proces ich rewitalizacji, te odnowione ciesz¹ oczy
mieszkañców, wród nich murek na os.
Uroczym, na os. Centrum B, na os.
Krakowiaków te wci¹¿ rozwalaj¹ce siê

Osiedle Centrum B  murek odnowiony w ramach programu rewitalizacji murków.

Osiedle Sportowe  wyremontowane chodniki i jezdnia.

Stanis³aw Moryc
Z zaanga¿owaniem podejmuje siê
wszelkich dzia³añ na rzecz dzielnicy.
W swojej dzia³alnoci jest zdeterminowany na realizacjê najlepszych zadañ
dla Nowej Huty. Aktywny i otwarty na
propozycje mieszkañców. W radzie
dzielnicy pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego.

Józef Szuba
Zawsze pamiêta, by godnie reprezentowaæ spo³ecznoæ lokaln¹. Pe³nienie
mandatu radnego traktuje, jako s³u¿bê
zaufania publicznego, przy podejmowaniu decyzji kieruje siê przede wszystkim dba³oci¹ o dobro mieszkañców.
W radzie dzielnicy pe³ni funkcjê z-cy
przewodnicz¹cego.

spêdzaj¹ sen z oczu radnym. Powoli
jednak doprowadzimy do tego, ¿e odnowione zostan¹ wszystkie  mówi Stanis³aw Moryc. Kolejny niezwykle wa¿ny dla mieszkañców Nowej Huty element ma³ej architektury to kapliczki, na
terenie dzielnicy jest ich kilkadziesi¹t.
Wiele znajduje siê w osiedlach peryferyjnych. Poniewa¿ s¹ one zabytkowe,
do ich renowacji potrzebna jest akceptacja miejskiego konserwatora zabyt-

ków.  Mieszkañcy czêsto zg³aszaj¹
chêæ samodzielnego odnowienia kapliczek, jednak nie mo¿emy na to pozwoliæ, nie ma na to zgody konserwatora
zabytków  mówi Jerzy Daniec, przewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury.
Warto zaznaczyæ, ¿e proces rewitalizacji kapliczek ju¿ siê rozpocz¹³, w ramach akcji odnowiony zosta³ krzy¿ na
os. Szklane Domy.  To wyj¹tkowy zabytek  mówi Marek Kurzyd³o, przewodnicz¹cy Komisji Planowania
Przestrzennego,
Ochrony rodowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego  to krzy¿, który sta³ przy
drodze wiod¹cej z Bieñczyc
do Mogi³y, przy nim mieszkañcy pobliskich osiedli modlili siê o budowê kocio³a.
POWOLI
KONSEKWENTNIE
DO PRZODU
Rada Dzielnicy dzia³a racjonalnie, zauwa¿a i zaspokaja najpilniejsze potrzeby
zg³aszane przez mieszkañców, planuje zadania pozosta³e do wykonania w kolejnych latach. Nie zapomina o
zadaniach, które wynikaj¹ z
umowy spo³ecznej, m.in. o
ul. Klasztornej, na której ma
byæ przeprowadzona pe³na
modernizacja z budow¹ kanalizacji, przebudow¹ chodników i jezdni. Up³ynie jeszcze trochê czasu, zanim
wszystkie chodniki w Nowej
Hucie bêd¹ ³adne i wyremontowane, zostan¹ uporz¹dkowane miejsca parkingowe, odnowione elementy
zabytkowe. Dzielnica XVIII
wymaga jeszcze wielu inwestycji, jednak ju¿ dzi widaæ
Osiedle Szklane Domy  krzy¿ odnowiony poprawê stanu infrastruktury
w ramach programu rewitalizacji kapliczek.
na wielu osiedlach.
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