
21 października 2022 r., nr 42 (1645)12

Nr 13/2022 (274) 21 października 2022 r.

REMONTY I INWESTYCJE W SIEDEMNASTCE
Nasza Dzielnica pięknieje i sta-

je się coraz bardziej przyjazna 
mieszkańcom. W drugiej połowie 
2022 roku doczekaliśmy się reali-
zacji wielu ważnych inwestycji. 
Łącznie w tym czasie na remonty 
w Dzielnicy XVII, z różnych źró-
deł, przeznaczone zostało około 5 
milionów złotych. Można śmiało 
powiedzieć, że większość miesz-
kańców naszej dzielnicy zauważy 
te zmiany w swojej najbliższej 
okolicy. 

Chociaż Rada Dzielnicy podejmu-
je działania w różnych obszarach 
wciąż te najbardziej oczekiwane i 
zauważalne dotyczą infrastruktu-
ry. To właśnie chodniki, parkingi i 
drogi są najczęściej tematem maili i 
telefonów do Rady Dzielnicy.  Nie-
stety działania w tych obszarach są 
niezwykle kosztowne i często spra-
wy zgłaszane przez mieszkańców 
dzielnicy wymagają nakładów prze-
kraczających jej budżet. Dlatego też 
radni nie ustają w działaniach mają-
cych na celu zapewnienie inwesty-
cja z terenu naszej dzielnicy różnych 
źródeł fi nasowania. W ostatnim cza-
sie udało się i na Wzgórza Krzesła-
wickie spłynęły środki fi nansowe 
i to w dużej ilości. Co konkretnie 
udało się zrealizować?

Dzięki dofi nansowaniu z Rządo-
wego Programu Wsparcia Przy-
gotowań III Igrzysk Europejskich 
w 2023 r. w zakresie inwestycji 
infrastrukturalnych zrealizowano 
w naszej Dzielnicy kilka remon-
tów; remont ul. Wadowskiej – od 
budynku nr 2m do skrzyżowania z 
ul. Zagościniec - odnowiona została 
nawierzchnia jezdni oraz chodnik - 
koszt tej inwestycji to 800 tysięcy 
złotych; remont ul Stokowej i ul. 
Twaroga za kwoty odpowiednio 517 
tysięcy oraz 260 tysięcy złotych; w 
trakcie realizacji jest remont ul. 
Zielony Jar –  tu zmodernizowana 
zostanie nawierzchnia jezdni, par-

kingi i chodnik na odcinku od ul. 
Poległych w Krzesławicach do ul. 
Architektów - prace potrwają do 
końca listopada br., a ich koszt to 
ok. 1 200 000 zł; kolejna inwestycja 
w trakcie realizacji to modernizacja 
ul. Sandora Petöfi ego zaplanowano 
tu  odnowienie jezdni na odcinku od 
ogródków działkowych do posesji 
nr 103A- koszt tych działań to ok. 
480 tys. zł.; dodatkowo zmoderni-
zowano i odnowiono ul. Blokową, 
odcinek od przejazdu PKP przysta-
nek ,,Lubocza'' do skrzyżowania z 
ul. Karola Łowińskiego. Koszt re-
montu tego fragmentu ulicy to ok. 
400 tys. zł.

Ze środków z Zarządu Dróg Mia-
sta Krakowa –  z programu rewitali-
zacja miejsc parkingowych realizo-
wany jest remont parkingu wzdłuż 
ul Poległych w Krzesławicach na 
wysokości bloków 16 – 19 os. Na 
Stoku. Koszt tego remontu to 215 
tysięcy złotych oraz przy tej samej 
ulicy chodnik na wysokości – os. 
Na stoku 28 jak również pas asfal-
tu na peronie przystanku autobu-
sowego. Z tego samego programu 
remontowany jest chodnik wzdłuż 
ul. Lubockiej. Dodatkowo z tego 
programu przy jednoczesnym za-
angażowaniu  skromnych środków 
w ramach budżetu Rady Dzielnicy 
realizowany jest remont ul. Niebyła.

Zadaniem natomiast, które w cało-
ści jest fi nansowane z budżetu Rady 
Dzielnicy XVII jest remont ul Pło-
myczka, który kosztuje 140 tysięcy 
złotych. 

Tak duży zastrzyk gotówki dla 
Dzielnicy XVII cieszy, chociaż 
w pełni zdajemy sobie sprawę, że 
potrzeby są o wiele większe. War-
to przy okazji zasygnalizować, 
że kwota przeznczona na zadania 
związane z remontami dróg i chod-
ników w Dzielnicy XVII Wzgórza 
Krzesławickie w roku 2022 wynio-
sła ok 1 200 000 zł. 

Fot. ul Twaroga, remont drogi.

Fot. ul. Płomyczka.

Fot.ul. Zielony Jar - remont parkingu

Fot.ul. Poległych w Krzesławicach - os. Na stoku 28. Fot. ul. Lubocka, chodnik.


