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RADA I ZARZĄD DZIELNICY XVII, os. Na Stoku 15, tel. 12 645 30 09, tel/faks 12 645 14 17. Przewodniczący - Andrzej Dziedzic, zastępca przewodniczącego - Leszek Zaleński, członkowie zarządu - Wiesław Czyż, Wiesław 
Wojnarski, jerzy Wójcik.

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU RADY DZIELNICY XVII  w siedzibie Rady Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15. Andrzej Dziedzic – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII - w każdy  poniedziałek  i  środę  w 
godzinach  14.oo – 15.oo po uzgodnienie terminy w sekretariacie rady pod nr tel 12 / 645 30 09 Leszek Zaleński – Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy XVII -  w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.oo – 18.3o Jerzy Wójcik – 
Członek Zarządu Dzielnicy XVII -  w trzecią środę miesiąca  w godz.  11.oo – 12.oo oraz w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.3o – 18.oo Wiesław Czyż – Członek Zarządu Dzielnicy XVII - w drugi czwartek miesiąca  w 
godzinach  18.oo – 18.3o Wiesław Wojnarski – Członek Zarządu Dzielnicy XVII -  w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 17.3o – 18.oo

PATRIOTYCZNA WIECZORNICA W SP98
Szkoła podstawowa nr 98 od lat pokazuje, że patriotyzm jest wartością bez-

cenną. Dzięki Żywym Lekcjom Historii miłość do Ojczyzny nabiera sensu i 
głębi. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Wieczornicę, patriotyczne 
śpiewanie w podzięce dla seniorów, którzy jak nikt inny rozumieją i potrafi ą 
przekazać znaczenie słów „Wolna i Niepodległa”.

8 listopada, późne popołudnie, za-
zwyczaj opustoszałe o tej godzinie 
korytarze Szkoły Podstawowej nr 
98 zapełniają się gośćmi, radosny 
tłum podąża ku sali gimnastycz-
nej, która na ten jeden wieczór za-
mieniła się w kawiarnię. Wystrój w 
bieli i czerwieni, stoliki z białymi 
obrusami, unoszący się w powie-
trzu zapach kawy i wszechobecna 
atmosfera ekscytacji dopełniają 
dzieła, wszyscy czują się, jakby od-
byli podróż w czasie do 11.11.1918 
roku, do czasu odzyskania przez 
Polskę niepodległości po 123 latach 
zaborów. Na ten oryginalny pomysł 
wpadła Angela Wcisło-Chojnacka – 
wicedyrektor szkoły: „Uważam, że 
należy podziękować seniorom za to, 
że uczą wnuków patriotyzmu. Stąd 
wziął się pomysł na akcję „Mło-
dzież Seniorom”i naszą Wieczorni-

cę. To ważne, aby pokazać i docenić 
osoby starsze, bo dzięki nim i ich 
doświadczeniom młodzi mogą zro-
zumieć słowo PATRIOTA w pełni”.  

8 listopada na Wieczornicy, poja-
wiło się wielu znamienitych gości, 
byli wśród nich Przedstawiciele 
Zarządu  Dzielnicy XVII:  Prze-
wodniczący Andrzej Dziedzic oraz 
Wiceprzewodniczący Leszek Za-
leński,  Przedstawiciele 6 Brygady 
Powietrznodesantowej 

Dowódca  Major Tomasz Miedziń-
ski oraz Chorąży  Dariusz Wandas, 
nie zabrakło Proboszcza Parafi i 
Miłosierdzia Bożego ks. dr Jana 
Abrahamowicza, przedstawicie-
li Fundacji Promocji Nowej Huty 
Sebastiana Adamczyka i Karola 
Wielgusa, reprezentantów Rady 
Rodziców SP98, Grupy  Parafi al-
nej Miłosierdzia Bożego, członków 

Klubowej Grupy Poetica – Klubu 
Dukat oraz przedstawicieli Szcze-
pu Związku Harcerstwa  Polskiego 
Orogen. 

Licznie dopisali seniorzy z Cen-
trum Aktywności Seniora „Uskrzy-
dlone Wzgórza”, z Klubu Seniora 
Ostoja, a także Babcie i Dziadkowie 
uczniów z klasy 2c, jednej z gwiazd 
programu artystycznego.

Spotkanie prowadzili ósmoklasi-
ści i to oni czuwali nad atmosferą 
patriotycznego uniesienia. Uroczy-
stość otwarli odwołując się do bo-
haterów z przeszłości, którzy: pra-
gnęli, by niepodległa Polska była 
zawsze wolna, piękna i lepsza. My 
również tym marzeniem połącze-
ni, o ojczyźnie naszej dziś chcemy 
mówić i śpiewać. Ewa Rzepecka - 
Dyrektor SP98 zadbała o historycz-
no-patriotyczne tło, podkreślając w 
swym przemówieniu wagę niepod-
ległości, która jak mówił Marszałek 
Piłsudski nie jest dana na zawsze. 
Dziś w czasie konfl iktu Rosji z 
Ukrainą, który jest przecież tak bli-

sko naszych granic, tym bardziej po-
winniśmy rozumieć wartość, którą 
niesie wolność i pracować na rzecz 
jej utrzymania - mówiła z przeję-
ciem. Po tych pełnych emocji wy-
stępach, przyszedł czas wyrażenia 
się w śpiewie. Publiczność z wiel-
ką ochotą przyłączyła się do chóru 
mistrzowsko przygotowanego przez 
Katarzynę Kucharską. Wszyscy z 
werwą śpiewali Legiony, Pierwszą 
Kadrową czy Wojenko Wojenko. 
Dla nieznających słów przygoto-
wane były śpiewniki, kolejna po 
kotylionach patriotyczna pamiątka 
z Wieczornicy. Utwory te nostal-
giczne i bardziej radosne niosły 
się po okolicy przez cały wieczór. 
W przerwie od śpiewania, klasa 2c 
zaprezentowała swoją artystycz-
ną wizję rozbioru Polski i walki o 
odzyskanie niepodległości. Mło-
dzi aktorzy byli bardzo przejęci i z 
zaangażowaniem odgrywali swoje 
role Jestem babcią i mówię wnuko-
wi o walce o niepodległość, bardzo 
podoba mi się ta postać - opowiada 

ośmioletnia Gabrysia. W trakcie 
rozśpiewanego wieczoru zebrani 
oglądali prezentacje multimedialne 
dotyczące walki o niepodległość, 
mogli też wysłuchać oryginalnego 
przemówienia Marszałka Piłsud-
skiego. Wzruszeni goście na pod-
sumowanie uroczystości w pełnym 
skupieniu odśpiewali Rotę napisaną 
przez Marię Konopnicką 114 lat 
temu. Wszyscy opuszczali gościn-
ne progi Szkoły Podstawowej nr 98 
już czekając na kolejne zaproszenie. 
Świętowanie niepodległości przez 
śpiew, porusza serce i raduje duszę 
- taki pełen pogody powinien być 11 
listopada. Wolność należy czcić, ale 
i się nią cieszyć. Wieczornica była 
sukcesem i już czekamy na następną 
jej odsłonę. Dyrekcja SP 98 wraz z 
koordynatorkami całego przedsię-
wzięcia Małgorzatą Świerz i Ma-
riolą Nowak już zapraszają za rok. 
Trzymamy za słowo.

Budżet Obywatelski – znamy zwycięzców!
W tym roku na projekty zgło-

szone do Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Krakowa oddano 42 965 
ważnych głosów! Decyzją miesz-
kańców łącznie będzie realizo-
wanych 185 projektów, w tym 13 
ogólnomiejskich oraz 172 zadania 
dzielnicowe, w Dzielnicy XVII bę-
dzie to 10 projektów. 

W tegorocznej, IX już edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego Miasta Kra-
kowa, do dyspozycji mieszkańców 
zostało przeznaczonych 38 milio-
nów złotych. Z tego 30 mln 400 tys. 
złotych przeznaczono na projekty 
dzielnicowe, natomiast 7 mln 600 
tys. złotych na wnioski ogólnomiej-
skie. Podobnie jak w roku ubiegłym 
większość osób zagłosowała na wy-

brane przez siebie projekty przez 
Internet –w ten sposób oddano 25  
998 głosów, ale w tym roku wy-
jątkowo dużym zainteresowaniem 
cieszyło się także głosowanie w for-
mie tradycyjnej – 20 097 oddanych 
głosów. Do popularności tej formy 
przyczyniły się na pewno wyda-
rzenia promujące BO, na których 
można było oddać głos. Najbardziej 
aktywną grupą głosujących okaza-
ły się  osoby pomiędzy 36 a 45 ro-
kiem życia (11 779 głosów) oraz te 
w przedziale od 26 do 35 roku (10 
038 głosów). Wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób zaangażowali 
się w promocję BO, oraz wszystkim 
którzy oddali swój głos serdecznie 
dziękujemy!

W Dzielnicy XVII mieszkańcy zdecydowali, że środki z BO przeznaczone zostaną na 
następujące projekty:

• Projekt nr 28 – Błonie 4.0, za kwotę 250 000 zł
• Projekt nr 13 – Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej, za kwotę 630 000 zł
• Projekt nr 19 – Śmiech to zdrowie – parkowe spotkanie z kabaretem w Wadowie, 
• za kwotę  40 000 zł
• Projekt nr 30 – Dynamiczne Zakole, za kwotę 375 200 zł
• Projekt nr 5 – Kolorowo w Parku Zielony Jar, za kwotę 125 000 zł
• Projekt nr 2 – Doświetlenie przejść pieszych przy ul. Architektów, 
• za kwotę 100 000 zł
• Projekt nr 14 – Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Darwina w Luboczy, 
• za kwotę 95 000 zł
• Projekt nr 6 – Zakup lektur i książek z duża czcionką do Filii nr 52 BK, 
• za kwotę 8 000 zł
• Projekt nr 4 - W zdrowym ciele zdrowy duch-pilates w Klubie Krzesławice,
•  za kwotę 2 900 zł
• Projekt nr 7 - Pakiet DAY SPA ZŁOTO SWOSZOWIC dla naszych seniorów, 
• za kwotę 3 850 zł 
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