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Ulica Klasztorna  wiate³ko w tunelu?
Ta ulica to jedna z krakowskich legend. Iloæ obietnic, które jej
dotyczy³y jest niezliczalna, iloæ petycji i interwencji, których inicjatorami byli mieszkañcy podobnie. Nie sposób stwierdziæ ile razy mia³a byæ
zrobiona  ju¿ w tym roku, wkrótce, w pierwszym mo¿liwym
terminie. Trudno siê zatem dziwiæ, ¿e nikt ju¿ tu nie chce s³uchaæ
kolejnych zapewnieñ  wszyscy czekaj¹ na fakty a one s¹ nastêpuj¹ce...
Mieszkañcy ul. Klasztornej jak i ka¿dy uczestnik ruchu drogowego przeje¿d¿aj¹cy ul. Klasztorn¹ z niecierpliwoci¹ oczekuj¹ na jej remont. Trudno

szukaæ w Krakowie drugiej ulicy klasy lokalnej w takim stanie degradacji.
Iloæ ubytków, spêkañ, nierównoci
oraz przys³owiowych ³at nawierzch-

ni asfaltowej jak równie¿ zniszczeñ
po³o¿onego wzd³u¿ ulicy chodnika lub
nawet jego braku wiadczy o tym jak
dawno nie by³o na niej prowadzonych
prac remontowych, a przecie¿ ulica ta
od momentu powstania i uruchomienia
mostu Wandy jest jedn¹ z najbardziej
ruchliwych ulic Krakowa. Nawet powsta³a w niedalekiej odleg³oci trasa
S7, która mia³a przej¹æ ruch z ul.
Klasztornej, niestety nie spe³ni³a w pe³ni swego zadania gdy¿ ul. Klasztorna
nadal stanowi skrót dla ogromnej
rzeszy kierowców samochodów ciê¿arowych, którzy mimo jej z³ego stanu
technicznego nie stosuj¹ siê do znaków
dotycz¹cych dozwolonego tona¿u
czy dopuszczalnej prêdkoci, powoduj¹c tym samym szkodliwe immisje
dla mieszkañców w postaci uci¹¿liwego dla ich zdrowia ha³asu jak i szkodliwych drgañ od ruchu komunikacyjnego, przenoszonych na konstrukcjê
s¹siaduj¹cych z ulica domów mieszkalnych.
Ten stan powinien wkrótce ulec zmianie. Wykonawca prac  firma Instbud
 w ostatnich dniach przyst¹pi³a do
pierwszego etapu realizacji inwestycji 
wycinki, koliduj¹cych z zamierzeniem
drzew i krzewów. W po³owie marca
maj¹ ruszyæ prace budowlane, które
rozpoczn¹ siê od budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Na wykonanie przebudowy wykonawca ma 30 miesiêcy od dnia zawarcia Umowy czyli zgodnie z umow¹ potrwaj¹ one do kwietnia 2022r. W ramach robót budowlanych w ul. Klasztornej zostanie wybudowana siec kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej,
zostan¹ przebudowane koliduj¹ce z
przebudowa ulicy sieci: gazowa, wodoci¹gowa czy teletechniczna. Po obydwu
stronach drogi powstan¹ chodniki. Pojawi¹ siê przejcia dla pieszych z wyspami azylu. Dla uspokojenia ruchu
zostan¹ zamontowane progi zwalniaj¹ce. Wraz z przebudow¹ ul. Klasztornej
zostan¹ przebudowane wjazdy z ulic:
¯aglowej, Odmêtowej, Jutrzyñskiej,
Stare Wilisko, Micha³a Hutnika,
Zbyszka z Bogdañca Syrachowskiej

oraz w³¹czenie do ronda przy mocie
Wandy.
Przebudowa ul. Klasztornej to jedna
z najistotniejszych inwestycji drogowych w dzielnicy XVIII. Potrzeby remontowe infrastruktury drogowej w
dzienicy XVII s¹ jednak ogromne. Od

10 lutego .2020 r. ruszy³a 4 edycja
programu Nowa Huta Dzi. Mieszkañcy po raz kolejny mog¹ zg³aszaæ do
programu zadania polegaj¹ce na remoncie chodników, ulic czy istniej¹cego owietlenia. Zg³oszenia s¹ przejmowe do 31.03.2020 r. poprzez formularz

Nowa Huta Dzis 2019  remont wykonany na os. Szkolnym.
wielu lat na kompleksowy remont czekaj¹ równie¿ al. Przyjani oraz al. Solidarnoci, o których remont rok do
roku zabiegaj¹ radni dzielnicy. Bez
rodków miejskich wykonanie remontów wskazanych ulic bêdzie niemo¿liwe, gdy¿ ich koszt przekracza kilkunastokrotnie bud¿et dzielnicy.
W ramach rodków pozostaj¹cych w
dyspozycji Rady Dzielnicy, radni co
roku przeznaczaj¹ ponad 1 000 000 z³
na wykonanie remontów ulic i chodników ale to nadal kropla w morzu potrzeb. Dlatego tak wa¿nym jest inicjatywa spo³eczna w takich programach
jak Nowa Huta Dzi czy Bud¿et Obywatelski, które stanowi¹ dodatkowy
zastrzyk rodków na realizacjê zadañ w
dzielnicy.

zg³oszeniowy dostêpny na stronie
https://razemwdialogu.pl/4-edycja-programu-nowa-huta-dzis. To bardzo wa¿ny program. W ubieg³ym roku w jego
ramach w dzielnicy XVIII zosta³y wykonane remonty chodników i ulic na
os. Szklane Domy, os. Szkolnym, os.
Centrum A, os. Willowym czy os.
Sportowym na kwotê ponad 550 000z³.
To realne pieni¹dze, mo¿liwe do pozyskania z programu Nowa Huta Dzi i
w roku bie¿¹cym, dziêki którym nasze
kolejne osiedla mog¹ doczekaæ siê
remontów, na które czekaj¹ mieszkañcy. Dlatego Drodzy Mieszkañcy zg³aszajcie Wasze propozycje remontów,
bez nich nie bêdzie realizacji zadañ w
programie Nowa Huta Dzi w naszej
dzielnicy.

Ogrody Osiemnastki 2020  zapraszamy do udzia³u
Projekt jest skierowany dla mieszkañców bloków w Nowej Hucie, którzy
chc¹ zagospodarowaæ i upiêkszyæ teren zielony wokó³ swojego bloku. Nawi¹zuje do historii Nowej Huty, pomylanej jako miasto ogrodów. Ma
walor aktywizuj¹cy  wp³ywa pozytywnie na odtwarzanie wiêzi spo³ecznych pomiêdzy s¹siadami, integruje wokó³ wspólnej idei, edukacyjny  popularyzuje wród dzieci i m³odzie¿y postawy proekologiczne, oraz estetyczny
 daje komfort obcowania z zieleni¹ i wp³ywa na atrakcyjnoæ terenu wokó³ bloku, a co za tym idzie, na jakoæ ¿ycia mieszkañców.

1. Do projektu mog¹ przystêpowaæ
wspólnoty poszczególnych bloków. Nie
mog¹ to byæ pojedyncze osoby, ani
mieszkañcy tylko jednej klatki, lecz
przedstawiciele ca³ego bloku. Najlepiej,
aby odby³o siê to w drodze uchwa³y
Rady i Zarz¹du Wspólnoty. Jeli to nie
bêdzie uchwa³a, prosimy o sporz¹dzenie
listy podpisów poparcia 3/4 mieszkañców danego bloku.
2. Uchwa³a (b¹d lista podpisów) powinna byæ za³¹czona do deklaracji przyst¹pienia do projektu, któr¹ mo¿na pobraæ ze strony Rady Dzielnicy XVIII
(lub w jej siedzibie), wype³niæ oraz dostarczyæ osobicie do siedziby Rady
Dzielnicy XVIII, os. Centrum B 6 w
terminie do 30 kwietnia 2020 r.

3. W deklaracji znajduje siê zastrze¿enie, ¿e w ci¹gu roku trwania projektu
oraz w roku nastêpnym wokó³ bloku
Wnioskodawców nie bêd¹ prowadzone
prace inwestycyjno-remontowe, jak np.
termomodernizacja, wymiana kanalizacji
czy owietlenia itp.
4. W deklaracji znajduje siê zobowi¹zanie, ¿e Wnioskodawcy przez 2 lata od
zakoñczenia projektu utrzymuj¹ teren
we w³asnym zakresie (prace pielêgnacyjne). W przypadku niewywi¹zania siê
z umowy Wnioskodawcy nie bêd¹ mogli powtórnie zg³osiæ siê do projektu.
5. Projekt nie obejmuje zadañ infrastrukturalnych, np. remont chodnika czy
miejsc parkingowych oraz wymiany tzw.
ma³ej architektury.

6. Wszystkie z³o¿one deklaracje,
które spe³ni¹ wymogi formalne, wezm¹ udzia³ w konkursie, którego celem jest wytypowanie terenów do rewitalizacji pod przysz³y ogród. Na jedn¹ wspólnotê zostanie przeznaczone
od 2 do 5 tys. z³, w zale¿noci od
wielkoci terenu. Na ca³y projekt
Ogrody Osiemnastki przeznaczona
zostanie kwota okrelona w bud¿ecie
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta na
rok 2020.
7. Zwyciêzców wy³oni na pocz¹tku
lipca 2020 r. komisja konkursowa, w
sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele
Rady Dzielnicy XVIII, Zarz¹du Zieleni Miejskiej oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.
8. Oceniany bêdzie pomys³ i zaanga¿owanie mieszkañców. Priorytet w
przyznaniu rodków maj¹ wspólnoty,
wokó³ których teren w najwiêkszym
stopniu wymaga rewitalizacji.
9. Z autorami zwyciêskich wniosków bêd¹ przeprowadzone warsztaty
projektowe, podczas których powstan¹
projekty ogródków wraz z wykazem

gatunków, uwzglêdniaj¹ce potrzeby
mieszkañców i specyfikê miejsca.
10. Projekt wraz z wykazem gatunków bêdzie opracowany we wspó³pracy mieszkañców z Zarz¹dem Zieleni
Miejskiej. Na tej podstawie zostan¹
zakupione roliny, krzewy i sadzonki i
przekazane Wnioskodawcom.
11. Projekty bêd¹ wymaga³y uzgodnienia z biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.
12. Przygotowanie terenu do nasadzeñ oraz ich wykonanie nale¿y do

Wnioskodawców. Zakup sadzonek
oraz ich dostarczenie nale¿y do Zarz¹du Zieleni Miejskiej.
13. Projekt finansuje Rada Dzielnicy
przy mo¿liwym wspó³udziale Zarz¹du
Zieleni Miejskiej. Za organizacjê i
przeprowadzenie warsztatów projektowych z mieszkañcami odpowiada Zarz¹d Zieleni Miejskiej.
14. Wszystkie te prace zostan¹ wykonane na prze³omie wrzenia i padziernika 2020, najpóniej do koñca
bie¿¹cego roku.

Harmonogram konkursu
Przyjmowanie deklaracji od Wnioskodawców
à do koñca kwietnia
Wybór uczestników projektu Ogrody Osiemnastki
à lipiec
Procedury formalne/przygotowanie do realizacji
à lipiecsierpieñ
Realizacja projektu
à wrzesieñpadziernik

2020 r.
2020 r.
2020 r.
2020 r.
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