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Co sfinansowano z bud¿etu dzielnicy w zakresie infrastruktury i zieleni?
Tegoroczny bud¿et dzielnicy wynosi ponad 2,5 miliona
z³otych i jest podzielony na obszary oznaczone literami od
A do N. Zadania realizowane przez dzielnicê w obrêbie
terenów zielonych, dróg wewnêtrznych i dróg gminnych
znajduj¹ siê w obszarze B i C i konsumuj¹ ponad po³owê z
ogólnej kwoty bud¿etu.
Infrastruktura piesza
W tym roku z pewnoci¹ najbardziej widoczne by³y inwestycje w infrastrukturê piesz¹. Dzielnica XIV razem z Zarz¹dem Zieleni Miejskiej stworzy³a kilka nowych lub wyremontowa³a istniej¹ce chodniki.

Chodnik przy ul. Markowskiego.

Pi³kochwyt, ogródek Babci Zosi.

wi¹tecznie w dzielnicy
W okresie przedwi¹tecznym czy¿yñscy radni
nie zapomnieli o najm³odszych i najstarszych mieszkañcach dzielnicy.
Co roku Rada Dzielnicy XIV Czy¿yny organizowa³a zabawê miko³ajkow¹ dla dzieci, a dla osób ubogich, chorych i samotnych spotkanie przy wigilijnym stole na terenie Parafii w.
Brata Alberta na os. Dywizjonu 303.
Pomimo panuj¹cej obecnie pandemii nie zapomniano o tych,
którzy co roku czekaj¹ na nasz¹ pomoc. Zakupiono s³odycze
dla najm³odszych dzieciaków, a dla starszych (potrzebuj¹cych
pomocy) artyku³y ¿ywnociowe.
Bardzo dziêkujemy czy¿yñskim parafiom, Miejskiemu
Orodkowi Pomocy Spo³ecznej Filia nr 1 oraz placówkom
owiatowym z naszej dzielnicy za pomoc w ustaleniu listy
osób oczekuj¹cych naszej pomocy.
Zadowolenie i umiech na twarzy osoby odbieraj¹cej paczkê jest dla nas bardzo wa¿na, zw³aszcza w tym trudnym okre-

Za kwotê 130 tysiêcy z³otych powsta³y: chodnik po
wschodniej stronie bloku Orliñskiego 9 (u³atwiaj¹cy mieszkañcom dojcie do szko³y), chodnik ³¹cz¹cy ulice Orliñskiego i Medweckiego (skracaj¹cy drogê do przystanku autobusowego przy ulicy Medweckiego), chodnik wzd³u¿ ulicy
Markowskiego w kierunku Jana Paw³a II, dwa chodniki w
rejonie ulicy Franciszka Wê¿yka.
Ze rodków tych wyremontowano chodnik od bloku
2 Pu³ku Lotniczego 45 do Alei Jana Paw³a II oraz wespó³
z Zarz¹dem Dróg Miasta fragmenty chodnika wzd³u¿ ulicy
So³tysowskiej, Og³êczyzny oraz Ciep³owniczej gdzie wyremontowano tak¿e zatokê przystankow¹ przeznaczaj¹c
³¹cznie na te cele ponad 330 tysiêcy z³otych. Aby poprawiæ dostêpnoæ przystanku autobusowego przy Bora-Komorowskiego w rejonie Osiedla Akademickiego wybudowano
schody.
Infrastruktura drogowa
W zakresie inwestycji drogowych w tym roku przeznaczono ogó³em ok. 600 tysiêcy z³otych. Wykonano remont ulicy Kwiatów Polskich za kwotê 275 tysiêcy z³otych. Przebudowa ulicy Strumyk z obustronnym chodnikiem poch³onie
kwotê 314 tysiêcy z³otych (na odcinku od ul. Dolnom³yñskiej do ul. Poleskiej).Prace rozpoczn¹ siê jeszcze w tym
miesi¹cu a zakoñczenie planowane jest w 2021 roku. Ta
inwestycja jest kosztowna z uwagi na wykonanie pod³¹czenia do instalacji kanalizacji w ul. Poleskiej.
Rekreacja
Warto zwróciæ uwagê tak¿e na wydatki zwi¹zane z projektowaniem nowych i doposa¿aniem istniej¹cych placów zabaw. Na ten cel przeznaczono 12 tysiêcy z³otych na projekt nowego ogródka jordanowskiego przy ulicy Pisarka,
znanego jako plac zabaw z samolotami. Sam¹ realizacjê
projektu przewidziano na kolejne dwa lata.
Za kwotê 15,5 tysi¹ca powsta³ pi³kochwyt na terenie
ogródka im. Babci Zosi przy ulicy Marii D¹browskiej.
Ponad 60 tysiêcy przeznaczono na doposa¿enie istniej¹cych
ogródków jordanowskich i najwiêkszym beneficjentem z tej
puli pieniêdzy by³ plac zabaw przy bloku 47 na osiedlu 2
Pu³ku Lotniczego.
Na koniec krótko o kwocie ponad 100 tysiêcy z³otych na
nowe nasadzenia, ³awki oraz kosze w ró¿nych miejscach
w dzielnicy. Jak wiemy szczególnie ucieszy³y nowe ³awki
mieszkañców ulicy Tomickiego, ale tak¿e innych rejonów
dzielnicy, gdzie wnioskowano o tego typu elementy ma³ej
infrastruktury.
Wiêcej zdjêæ i bie¿¹cych relacji z odbiorów inwestycji
mo¿na znaleæ na oficjalny profilu facebook dzielnicy pod
adresem https://www.facebook.com/dzielnica14czyzyny.

Termomodernizacja budynku
Szko³y Podstawowej nr 155
zakoñczona

Grzegorz M¹czka
sie. Pozwala to na chwilê wróciæ do czasów przed pandemi¹.
By³o mi³o s³yszeæ od naszych mieszkañców, ¿e dobrze, ¿e
o nich pamiêtamy.
Szczególnie cenne s¹ opinie najm³odszych. Szecioletnia
przedszkolanka odbieraj¹c paczkê powiedzia³a: Fajnie, ¿e
Miko³aj w Czy¿ynach nie choruje na covida.
Anna Moksa

W dniu 30.11.2020 roku odby³ siê
koñcowy odbiór prac zwi¹zanych z termomodernizacj¹ budynku Szko³y Podstawowej nr 155 na os. 2 Pu³ku Lotniczego nr 21 w Krakowie. W odbiorze
uczestniczyli przedstawiciele Miejskiego Centrum Obs³ugi Owiaty, wykonawcy z Firmy MAL-BUD , cz³onkowie zarz¹du Rady Dzielnicy XIV
Czy¿yny oraz dyrekcja SP 155.
Na termomodernizacjê budynku szko³y wydano ³¹cznie kwotê 1 269 999, 74
z³otych brutto, a zadanie zosta³o wykonane w systemie zaprojektuj i zbu-

duj. Tak wysokie rodki finansowe
uzyskano dziêki staraniom Wojciecha
Krzysztonka  radnego Miasta Krakowa, który tak¿e przyby³ na koñcowy
odbiór prac. Dziêki ociepleniu budynku szko³y wewn¹trz w okresie zimowym bêdzie cieplej, latem ch³odniej a
i zapewne op³aty za ogrzewanie bêd¹
ni¿sze. Bry³a budynku zewn¹trz prezentuje siê bardzo ³adnie i nowoczenie
a wykonane prace objêto dziesiêcioletnim okresem gwarancyjnym.
Bogdan Krupa
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