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INWESTYCJE W OSIEMNASTCE – PODSUMOWANIE ROKU
Dobiegający końca rok obfi to-

wał w Nowej Hucie w remonty 
i inwestycje. Warto, zatem tuż 
przed jego końcem zrobić małe 
podsumowanie. Z tegorocznego 
budżetu Rady Dzielnicy, który 
wynosił 4 305 101 zł, na zadania 
związane z infrastrukturą prze-
znaczono ponad milion złotych, 
podobna kwota przeznaczona zo-
stała na remonty w placówkach 
oświatowych. 

Pamiętajmy, że przy ograniczo-
nych środkach i ogromnych potrze-
bach, a tak wygląda „dzielnicowa 
rzeczywistość” zawsze, absolut-
nie zawsze, będą problemy z wy-
borem zadań, które zrealizować. 

Przypomnijmy też, po raz kolejny, 
że Nowa Huta to największa pod 
względem powierzchni dzielnica 
Krakowa! Jej powierzchnia wynosi 
6,5 tys. hektarów. Jest też dzielnicą 
o wyjątkowo dużej liczbie placó-
wek oświatowych – mamy ich bo-
wiem w Dzielnicy XVIII aż 37! Pie-
niądze z budżetu Rady Dzielnicy, 
które są przeznaczone na remonty i 
inwestycje  to kropla w morzu po-
trzeb. Tym bardziej warto docenić, 
że Nowa Huta zmienia się w spo-
sób widoczny, w bieżącym roku na 
naszych osiedlach wykonano około 
50 remontów chodników, nakładek, 
miejsc parkingowych  a w każdej z 
nowohuckich placówek coś zmieni-
ło się na lepsze. Mając na uwadze 
ograniczony budżet dzielnicy rad-

ni nie ustają w staraniach, by duże 
inwestycje i remonty – zarówno te 
dotyczące dróg jak i te niezbędne do 
wykonania w placówkach oświato-
wych,  wykonywane były z budże-
tu miasta. Budżet dzielnicy jest na 
takie inwestycje po prostu za mały! 
Dla zobrazowania remont ulicy 
Klasztornej, na który środki dzięki 
staraniom radnych udało się pozy-
skać z budżetu Miasta Krakowa to 
ponad 25 milionów złotych, a re-
mont ul. Mościckiego (również sfi -
nansowany z budżetu MK) to kwota 
niemal półtorej miliona złotych.  

Mamy nadzieję, że widzicie te 
zmiany chociaż zdajemy sobie spra-
wę, ze wiele miejsc wciąż na zmia-
nę czeka.

– Staramy się dzielić środki z 

budżetu Rady sprawiedliwie mię-
dzy, na ile to możliwe, wszystkie 
osiedla i te bliżej centrum Nowej 
Huty i te położone na jej obrzeżach. 
Nieustannie rozmawiamy z radny-
mi miasta, by nasze potrzeby były 
uwzględniane w budżecie Miasta 
Krakowa. Dziękujemy za dobre 
słowa od osób, które zauważają i 
doceniają zmiany. Dziękujemy tez 
za cierpliwość i zrozumienie osób, 
które wciąż na te zmiany czekają. 
Zamykamy naprawdę dobry dla no-
wohuckiej infrastruktura rok, ale też 
z nadzieją patrzymy na nadchodzą-
cy mając nadzieję na długo oczeki-
wany remont Alei Solidarności, Alei 
Przyjaźni czy też dokończenie re-
montu ul. Wiśniowy Sad z miejsca-
mi postojowymi - zadanie to było 

przyjęte w budżecie miasta na rok 
2020 i wciąż nie zostało do końca 
zrealizowane. 

Warto nadmienić, że  w listopa-
dzie 2022 oddano do użytku długo 
oczekiwaną ul. Igołomską. Warto, 
tradycyjnie już zauważyć, że wła-
dze miasta dostrzegają potrzeby i 
problemy naszej dzielnicy, za co 
oczywiście jesteśmy im wdzięcz-
ni. Zarząd  Dróg Miasta Krakowa i 
ZZM realizatorzy remontów i inwe-
stycji  dokładają wszelkich starań 
by zadania były wykonane zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców.– 
podsumowuje Józef Szuba zastępca 
przewodniczącego Rady Dzielnicy 
XVIII.
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