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CZY¯YNY W OBIEKTYWIE

Najwiêksza inwestycja w dzielnicy na przestrzeni ostatnich lat. Za kwotê ponad 10 milionów z³otych powstaje Nowy Park w Czy¿ynach. Projekt ten dziêki
zaanga¿owaniu mieszkañców, zwyciê¿y³ w Bud¿ecie Obywatelskim Miasta Krakowa w 2016 roku, póniej przeszed³ opisywan¹ w prasie prawdziw¹ bataliê w
s¹dach. Ale najwa¿niejsze jest, ¿e ronie ju¿ na naszych oczach. Zdjêcia wykonane przez Marcina Matuszaka pokazuj¹ postêpy prac przy budowie parku przy
Stella-Sawickiego.

Chyba nie ma w¹tpliwoci, ¿e graj¹cy na nowej murawie nie bêd¹ mieæ problemu ze spalonymi, nieprawda¿?
Boisko na ogródku jordanowskim im. Babci Zosi przy 2 Pu³ku Lotniczego dosta³o od Zarz¹du Zieleni Miejskiej w
Krakowie wie¿utk¹ trawê z rolki. To równie¿ efekt Waszych g³osów, które oddali mieszkañcy na ten projekt w Bud¿ecie Obywatelskim Miasta Krakowa.

Zdjêcia nowych nasadzeñ na dzia³kach miejskich przed Szko³¹ Podstawow¹ nr
155 w Krakowie. Dodatkowe pieni¹dze na to zadanie pozyskano tylko dziêki
Waszemu zaanga¿owaniu i zainteresowaniu sprawami dzielnicy. Oprócz nieco
ponad dwumilionowego bud¿etu dzielnicowego, pozyskujemy wrêcz miliony z
innych programów miejskich jak Bud¿et Obywatelski Miasta Krakowa lub program Nowa Huta Dzi! Nie uda³oby siê jednak ich pozyskaæ, gdyby mieszkañcy tak aktywnie nie anga¿owali siê w nasze wspólne dzielnicowe tematy choæby lajkuj¹c nasze wpisy i udostêpniaj¹c je znajomym. Wspólna aktywnoæ jest
widoczna w urzêdach, a dziêki temu ³atwiej jest przekonaæ urzêdników do wsparcia niektórych zadañ dodatkowymi rodkami z bud¿etu miejskiego.

Ta ciekawa bry³a architektoniczna to budynek Archiwum
Urzêdu Miasta Krakowa, który jest zlokalizowany w dzielnicy Czy¿yny, a dok³adnie w £êgu przy ul. Na Za³êczu.

Mi³onicy rolek, deskorolek, hulajnóg i rowerów mog¹
trenowaæ i sprawdzaæ swoje umiejêtnoci w Parku Lotników Polskich. W 2019 roku zosta³ otwarty tam nowy skatepark ze rodków miejskich. Zadania realizowa³ Zarz¹d
Zieleni Miejskiej w Krakowie.

HHH
Gor¹co zachêcamy do odwiedzania nas w internecie, aby byæ na bie¿¹co ze wszystkim, co dzieje siê w dzielnicy Czy¿yny.
l www.dzielnica14.krakow.pl
l www.facebook.com/dzielnica14czyzyny/
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