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Są środki
na zagospodarowanie terenu
przed Szkołą Podstawową nr 155
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650 tys. złz budżetu miasta udało się wywalczyć na zaqo-
spodarowanie jeszcze w tym roku terenu przed Szkołą
Podstawową nr 155 na os.2 Pułku Lotniczego.To efekt
zgłoszonej przeze mnie poprawki, z które środki zostały
uruchomione przez prezydenta Krakowa.
26 marca odbyła się wizja lokalna tej sprawie. Wzięli w niej
udział m.in. Anna Kurek, dyrektor szkoły, Anna Moksa,
przewodnicząca Dzielnicy XlV Michał Franczyk, członek
zarządu Dzielnicy XlV oraz przedstawiciele Zarządu ZieIeni
Miejskiej. W trakcie spotkania ustaliliśmy, że na terenie

przed szkołą jeszcze w tym roku ma powstać boisko do
siatkówki, bieżnia oraz napowietrzna siłownia.
Warto dodać, że pozostałe tereny leżące pomiędzy
szkołą a pasem startowym znajdują się w znacz-
nej części w rękach właścicieli prywatnych. Są one
objęte opracowywanym obecnie miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego. Aktualne
propozycje zakładają utrzymanie tego obszaru jako
terenu zielonego. PoZa tym kilka miesięcy temu,
z mojej inicjatywy, Rada Miasta Krakowa zawnioskowała
stosowną uchwałą do prezydenta Krakowa o ich wyku-
pienie, ochronę przed zabudową i przeznaczenie na cele
rekreacyjne dla m ieszkańców.

Kolejne obszary Czyżyn
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Na sesji Rady Dzielnicy XlY Czyżyny w dniu 9 kwietnia
2018 r. zaopiniowano pozytywnie miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzen nego obszar u,,Czyży ny - os.
Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego"pod warunkiem przy-
wrócenia przeznaczenia wschodniej części pasa starto-
wego (działki o nr 157 /100,157/101 oraz157 /226i 157 /226
obręb Nowa Huta) - jako tereny zielone, streĄr ochrony
konserwatorskiej wolnej od zabudowań. Ta uwaga jest
zgod,nazprzeznaczeniem w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowan ia przestrzennego.
Plan jest już po uzgodnieniach z jednostkami miejskimi,
dlatego liczymy, że wkrótce będzie wyłożony do publicz-

nego wglądu, bo zależy nam na udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania
terenów i rozwiązań komunikacyjnych określonych w pla-
nie. Każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu
miejscowego.
Obecnietrwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"DIa wybranych obszarów przyrodniczych miasta Kra-
kowa" wraz z prognóząoddziaływania na środowisko
i niezbędną dokumentacją, które obejmują tereny ten
sam teren co powyższy plan, ale z uwzględnieniem
terenów zielonych w Czyżynach jak np. Park Skalskiegą
Ogród Zielono mi oraz tereny wzdłuż ul. Marii Dąbrow-
skiej.

Ze środków finansowych Rady DzieInicy XlV Czyżyny
wyremontowany został kolejny odcinek ul. Franciszka
Hynka. Od skrzyżowania z ul. Braci Schindlerów do skrzy-
żowania z ul. Kremskiego wyremontowano zatoczki par-
kingowe, wymieniono zniszczone płytki chodnikowe na
kostkę brukową, którą otoczono obrzeżami trawnikowymi
i krawężnikami ulicznymi. Radni z tego okręgu Jolanta
Szatko-Nowak i Zbigniew Ulmaniec skutecznie zabie-
gali, aby powstały nowe zatoczki parkingowe, ponieważ
W tym rejonie każde miejsce postojowe jest na,,Wagę
złota".
Wszystkie miejsca parkingowe i ulica na w/w odcinku
Zostały pokryte asfaltem, a później wymieniono próg
orazwyznaczono i wymalowano pasy w znajdującym
się ciągu pieszym.
Ulica F. Hynka należy do najdłuższych ulic naszej dzielnicy
ijej remontjest bardzo dużym wyzwaniem dla budżetu
dzielnicowego, dlatego Rada Dzielnicy XlV wystąpiła
z wnioskiem do Prezydenta Krakowa o ujęcie komplekso-
Wego remontu tej ulicy w budżecie miejskim na 201 9 rok.
Niezależnie od decyzji Rady Miasta ,,czternastka" zabez-
pieczyła w budżecie na 201 9 rok następne środki finan-
sowe na remont ul. F. Hynka, ponieważ pragniemy, aby
cała ulica wyglądała tak ładnie jak wyremontowana jej
część,
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