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ZAKOÑCZY£A SIÊ REWITALIZACJA PARKU TYSI¥CLECIA
W zakresie jego modernizacji wykonane zosta³y nastêpuj¹ce roboty
budowlane:
l remont alejek (wykonano nowe z asfaltobetonu i kostki bezfazowej
w miejscach gdzie id¹ instalacje podziemne),
l wymiana s³upów owietleniowych wraz z oprawami,
l wykonanie elementów ma³ej architektury: ³awki, kosze na mieci,
le¿aki, stoliki do szachów z siedziskami,
l remont fontanny,
l wykonanie punktu widokowego,
l remont schodów z wykonaniem pasów z kostki integracyjnej,
l remont sceny,
l wykonanie alejki sensorycznej,
l wykonanie skateparku,
l wykonanie boiska do siatkówki pla¿owej,
l remont placów zabaw (dolnego i górnego)  wyremontowano czêæ
urz¹dzeñ oraz do³o¿ono nowe,
l wykonanie si³owni,
l wykonanie nowych rabat z krzewami i nasadzenia drzew.
Usuniêto 22 szt. drzew oraz krzewy. Nasadzono:
roliny cebulowe na powierzchni 3 711,00 m2
pn¹cza  383 szt.
byliny  2 373 szt.
roliny sezonowe  1 005 szt.
drzewa  48 szt.
krzewy ró¿  1 652 szt.
krzewy liciaste  4 702 szt.
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Aktualne informacje umo¿liwiaj¹ce mieszkañcom kontakt z Dzielnicowym obs³uguj¹cym
dany rejon Dzielnicy XV Mistrzejowice
Komisariat Policji VII os. Z³otej Jesieni 11C, 31-827 Kraków tel. 47 83-52-911

Kierownik Rewiru

RADA I ZARZ¥D DZIELNICY MISTRZEJOWICE: Przewodnicz¹cy: Marek Hohenauer, zastêpca przewodnicz¹cego: Konrad Maciejowski, cz³onkowie zarz¹du: Krzysztof B¹k, Maciej Cielik,
Anna Trzoniec. Biuro Rady Dzielnicy: ul. Minieñska 58 (osiedle Tysi¹clecia), tel. 12 648-96-18, przyjmowanie mieszkañców: poniedzia³ek, wtorek, czwartek i pi¹tek w godz. 11.0015.30 oraz roda od
12.00 do 16.00. Dy¿ur cz³onków Zarz¹du: Przewodnicz¹cy  druga roda miesi¹ca w godz. 16.0017.00, zastêpca Przewodnicz¹cego  trzecia roda miesi¹ca w godz. 15.0016.00, Krzysztof B¹k  ostatni
czwartek miesi¹ca w godz. 17.0018.00, Maciej Cielik  ostatni wtorek miesi¹ca w godz. 17.0018.00, Anna Trzoniec  pierwszy wtorek miesi¹ca w godz. 14.3015.30. Oficjalna strona internetowa:
www.dzielnica15.krakow.pl, e-mail: rada@dzielnica15.krakow.pl. Dy¿ur Policji: pierwszy czwartek miesi¹ca w godz. 15.0016.00.
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