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INFRASTRUKTURA W OSIEMNASTCE (2)
Wiele jest zadañ i problemów,
które absorbuj¹ uwagê i rodki
Rady Dzielnicy. Nie da siê jednak
ukryæ, ¿e jednym z wiod¹cych tematów, nad którym pochylaj¹ siê
radni, jest infrastruktura. Kontynuuj¹c rozpoczêty w ubieg³ym tygodniu temat przypomnijmy, ¿e infrastruktura w Dzielnicy XVIII z roku
na rok siê poprawia, ale wci¹¿ wiele jest miejsc wymagaj¹cych sporych nak³adów finansowych.  W
bud¿ecie dzielnicy ponad 1/3 rodków jest przeznaczana na zadania z
infrastruktury. Kwota jest zawsze za
ma³a do potrzeb. Rada stara siê
dzieliæ tak pieni¹dze na infrastrukturê, by rozwi¹zaæ jak najwiêcej
potrzeb dotycz¹cych jej mieszkañców  mówi Stanis³aw Moryc,
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
XVIII. Podkrela, ¿e aby samodzielnie zrealizowaæ du¿e inwestycje zaczynaj¹c od projektu, a nastêpnie do wykonania zadania w
ca³oci, radni (skutecznie) od lat
zabiegaj¹ o realizacjê niektórych
zadañ z bud¿etu Rady Miasta Krakowa. Prezentujemy kolejne z nich
na zdjêciach, przypominaj¹c, i¿ w
ten sposób uda³o siê wyremontowaæ wiele nowohuckich ulic m.in.:
 remont siêgaczy os. Hutnicze,
 ul. Wiewiórcza  remont nawierzchni jezdni
 ul. Gajocha  przebudowa z nak³adk¹ i chodniki
 ul. Cerchów  przebudowa z nak³adk¹ i chodniki
 os. Hutnicze 6, 7  remont ul.
Wewnêtrznej
 ul. Dani³owskiego  przebudowa z nak³adk¹ i chodniki
 ul. Bulwarowa od ul. Odmogile
do ul. Wojciechowskiego  od ul.
Orkana do al. Jana Paw³a II bêdzie
kontynuowana
 ul. Mocickiego remont jezdni z
nak³adk¹ i chodnikami na odcinku
od ul. Wojciechowskiego do Al.
Ró¿
 I etap ul. Winiowy Sad remont
z nak³adk¹ przylegaj¹ce parkingi i
chodnik
 Realizuje siê równie¿ d³ugo
oczekiwana inwestycja ul. Klasztorna.
 Zrealizowano równie¿ strategiczny ci¹g turystyczno  komunikacyjny na wysokoci Parku
Szwedzkiego od al. Przyjani do ul.
Struga w ramach BO z programu
Nie z³am nogi na chodniku.
 ul. Dowgia³³o remont nawierzchni jezdni.
Wiele jeszcze zosta³o do zrobienia lista rankingowa potrzeb jest
bardzo wyd³u¿ona. W Radzie
Dzielnicy pracuje Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
w sk³adzie: Agnieszka ¯o³¹d

(przewodnicz¹ca), Jaros³aw Matuszczyk, Sebastian Piekarek, Jan
Py¿, Stanis³aw Rachwa³, Józef
Szuba, Mariusz Woda. To jej
cz³onkowie w sposób szczególny
pochylaj¹ siê nad potrzebami
mieszkañców w tych obszarach.
Warto zaznaczyæ, ¿e ich praca to
nie tylko przegl¹dy nowohuckiej
infrastruktury, tworzenie list rankingowych czy opiniowanie. Szukamy
rozwi¹zania, które wp³ynie na rozwój turystyczny tego regionu,
zw³aszcza turystykê rowerow¹. Poniewa¿ nie ma jeszcze ostatecznych
decyzji w tej sprawie wiêc rada dalej pracuje nad tym tematem. Kolejnym, wa¿nym z punktu widzenia
ochrony przeciwpowodziowej tematem, jest modernizacja wa³ów Wilanych i cofkowych rzeki D³ubni
do ul. Ptaszyckiego. Ten temat równie¿ monitoruje Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. To
inwestycja Wód Polskich, która
mia³a rozpocz¹æ siê w 2020 roku a
zakoñczyæ do czerwca 2022. Projekt umocnienia przewiduje nie tylko modernizacjê wa³ów, ale i budowê nowego odcinka, który zabezpieczy mieszkañców os. Mogi³a (pod
Kopcem Wandy) na wysokoci ul.
Powiatowej i ul. Bardosa  gdzie
do tej pory wa³ nie istnia³. W ramach projektu pod uwagê brana
jest równie¿ kwestia przebiegu po
modernizowanych odcinkach wa³u
tras rowerowych  wyjania
Agnieszka ¯o³¹d, przewodnicz¹ca
komisji.
Dzielnica nie zapomina tak¿e o
pieskach, przeznaczaj¹c rodki na
doposa¿enie wybiegu dla psów.
Jak widaæ nowohucka infrastruktura to temat niezwykle szeroki i
ró¿norodny. W poszczególnych obszarach zak³ada wspó³pracê z ró¿nymi podmiotami. Podzia³y i przekszta³cenia jednostek miejskich nie
u³atwiaj¹ radnym pracy. Nie zawsze
bowiem wiadomo do kogo z czym
siê zwróciæ. Pomimo to jednak
wspó³praca ta przebiega owocnie.
 Trzeba przy tej okazji podkreliæ, ¿e w³adze miasta dostrzegaj¹
potrzeby i problemy naszej dzielnicy, za co oczywicie jestemy im
wdziêczni. Zarz¹d Dróg Miasta
Krakowa i ZZM  realizatorzy remontów i inwestycji  dok³adaj¹
wszelkich starañ, by zadania by³y
wykonane zgodnie z oczekiwaniami
mieszkañców. Niezwykle wa¿ne jest,
aby dostrzegaæ zaanga¿owanie i
dobre chêci i wbrew powszechnej
tendencji do narzekania my chcemy
podziêkowaæ i pochwaliæ podmioty
z którymi wspó³pracujemy w zakresie infrastruktury  podkrela Józef
Szuba, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy XVIII.

Nawierzchnia ul. Cerchów.

Chodnik wzd³u¿ ul. Gajocha.

Chodnik wzd³u¿ ul. Cerchów.

Ul. Winiowy Sad, tu inwestycja realizowana jest
w partnerstwie ze Wspólnot¹.
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