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RODZINNE POPO£UDNIE
W KLUBIE ZAKOLE RADNI UCHWALILI
W obecnej, VIII kadencji, odby³o siê 16 posiedzeñ Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie.
Zachêcamy do zapoznania siê z podjêtymi podczas kolejnych sesji uchwa³ami. Jednoczenie informujemy, ¿e
w kolejnych numerach Magazynu Informacyjnego Rady Dzielnicy XVII na ³amach G³osu TN publikowaæ bêdziemy sukcesywnie wszystkie podejmowane uchwa³y.

Na XI sesji

Na pocz¹tku lutego w Klubie Zakole Orodka Kultury Kraków-Nowa
Huta odby³o siê spotkanie dla mieszkañców Kantorowic, Zes³awic, Zastowa i Raciborowic, dedykowane g³ównie Babciom i Dziadkom. W tym dniu
w Klubie pojawi³o siê blisko 90 osób.
Na pocz¹tku Kantorowicka Grupa Kolêdnicza, która reaktywowa³a siê po kilku latach  korzystaj¹c ze wsparcia re¿yserskiego i wykonawczego pracowników Klubu Zakole  przedstawi³a ja-

se³ka. M³odsza czêæ kolêdników obdarowa³a dziadków i babcie kolorowymi
laurkami z ¿yczeniami z okazji ich niedawnego wiêta. Potem organizatorzy
zaprosili zgromadzonych mieszkañców
do wspólnego kolêdowania na zakoñczenie okresu bo¿onarodzeniowego.
Gra³a i piewa³a grupa muzyków pod
kierunkiem Ma³gorzaty Grygi. Tradycyjnie nie zabrak³o s³odkiego poczêstunku oraz rozmów przy kawie i herbacie.

TWÓRCZE KOMBINOWANIE
W KRZES£AWICACH

Klub Krzes³awice Orodka Kultury
Kraków-Nowa Huta od stycznia zaprasza
mniejszych i wiêkszych mieszkañców
Nowej Huty do udzia³u w niezwykle ciekawych, bezp³atnych warsztatach zatytu³owanych Twórcze kombinowanie. Podczas tych spotkañ dzieci wspólnie z rodzicami poznaj¹ ró¿norodne formy pracy artystycznej i naucz¹ siê wykonywaæ
ró¿ne przedmioty. Podczas styczniowego
spotkania pracowano na minikrosnach. Z
wykorzystaniem klasycznej w³óczki
orazw³óczki-spaghetti i kolorowych

sznurków, instruowani przez prowadz¹c¹
warsztaty, uczestnicy stworzyli swoje
w³asne makatki.
28 lutego o godz. 17.30 odbêd¹ siê kolejne warsztaty cyklu. Tym razem tematem bêdzie graficzna technika druku wypuk³ego  linoryt. Podczas warsztatu
wykonane zostan¹ grafiki wed³ug w³asnego projektu. Uczestnicy poznaj¹ sposób na odbitkê graficzn¹ bez prasy drukarskiej, któr¹ mo¿na powtórzyæ samemu w domu. Wstêp na warsztaty jest
bezp³atny.

Podjêto uchwa³ê w sprawie: zmian w
organizacji ruchu na ul. Petöfiego w
Krakowie. Radni wnioskowali do Wydzia³u Miejskiego In¿yniera Ruchu o
zmianê organizacji ruchu na ul. Petöfiego w Krakowie w sposób nastêpuj¹cy:
 zamontowaæ progi zwalniaj¹ce przy
posesji nr 117 oraz przy latarni oddalonej o oko³o 30 metrów na zachód od
posesji nr 113,
 odcinek o d³ugoci oko³o 70 metrów
ulicy Petöfiego obj¹æ zakazem zatrzymywania siê,
 wprowadziæ strefê tempo 30 na ul.
Petöfiego i ul. Kantorowickiej
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: wprowadzenia do bud¿etu Miasta Krakowa oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zadania inwestycyjnego Przebudowa
ul. Glinik od ul. Bystronia do ul. Pankiewicza w Krakowie.
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: wprowadzenia do bud¿etu Miasta Krakowa oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zadania inwestycyjnego Przebudowa
ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej
do ul. Sp³awy w Krakowie
HHH
Podjêto uchwa³ê W sprawie: zmiany
podzia³u rodków finansowych na zadaniu Obs³uga Dzielnic w roku 2019
(szczegó³y przesuniêæ rodków mo¿na
znaleæ na stronie internetowej Dzielnicy www.dzielnica17.krakow.pl).
HHH
Podjêto uchwa³ê w sprawie: podzia³u
rodków finansowych na zadaniu Obs³uga Dzielnic w roku 2020, zgodnie z
za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y (dokument dostêpny na stronie internetowej
www.dzielnica17.krakow.pl).
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym
czêci dzia³ki 110/1 o pow. 0,0060 ha
oraz czêci dzia³ki nr 305/4 stanowi¹cej
w³asnoæ Gminy Miejskiej Kraków
(oznaczonej jako dzia³ka nr 305/4/A o
pow. ok. 0,0004 ha i 305/4/B o pow. ok.
0,0019 ha), po³o¿onej w obrêbie 4, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul.
Zakole w celu poprawy zagospodarowania (dope³nienia) nieruchomoci przyleg³ej stanowi¹cej dzia³kê nr 110/2 o pow.
0,2812 ha bêd¹cej w³asnoci¹ osoby fizycznej.
Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest:
1. Opinia merytorycznych wydzia³ów
Gminy, czy w przysz³oci na gruncie
bêd¹cym przedmiotem zbycia nie bêdzie
prowadzona ¿adna inwestycja gminna.
2. Zapewnienie niezbêdnego dostêpu
do sieci infrastruktury technicznej przebiegaj¹cej przez w/w dzia³kê w³acicielom sieci. O planowanym zbyciu dzia³-

ki nale¿y powiadomiæ pisemnie s¹siadów w celu unikniêcia perturbacji
prawnych.
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym
czêci dzia³ki 328/36 o pow. 0,0066 ha
obrêb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta
przy ul. Jana Kazimierza w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomoci s¹siedniej nr 522 o pow.
0,0496 ha.
Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest:
1. Opinia merytorycznych wydzia³ów
Gminy, czy w przysz³oci na gruncie
bêd¹cym przedmiotem zbycia nie bêdzie
prowadzona ¿adna inwestycja gminna.
2. Zapewnienie niezbêdnego dostêpu
do sieci infrastruktury technicznej przebiegaj¹cej przez w/w dzia³kê w³acicielom sieci.
O planowanym zbyciu dzia³ki nale¿y
powiadomiæ pisemnie s¹siadów w celu
unikniêcia perturbacji prawnych.
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym
czêci dzia³ki nr 895 (oznaczonej jako
895/B o pow. ok. 0,0059 ha) oraz czêci dzia³ki nr 676/4 (oznaczonej jako
676/4/E o pow. ok. 0,0015 ha) po³o¿onych w obrêbie 10 jedn. ewidencyjna
Nowa Huta przy ul. M. Samozwaniec,
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomoci s¹siedniej nr 52
o pow. 0,0447 ha.
Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest:
1. Opinia merytorycznych wydzia³ów
Gminy, czy w przysz³oci na gruncie
bêd¹cym przedmiotem zbycia nie bêdzie
prowadzona ¿adna inwestycja gminna.
2. Zapewnienie niezbêdnego dostêpu
do sieci infrastruktury technicznej przebiegaj¹cej przez w/w dzia³kê w³acicielom sieci. O planowanym zbyciu dzia³ki nale¿y powiadomiæ pisemnie s¹siadów w celu unikniêcia perturbacji prawnych.
HHH
Radni zaopiniowali pozytywnie ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym
czêci dzia³ki nr 270 stanowi¹cej w³asnoæ Gminy Miejskiej Kraków (oznaczonej jako 270/B o powierzchni ok.
0,0115 ha), po³o¿onej w obrêbie 44
jedsnostka ewidencyjna Nowa Huta
przy ul. Wañkowicza.
Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest:
1. Opinia merytorycznych wydzia³ów
Gminy, czy w przysz³oci na gruncie
bêd¹cym przedmiotem zbycia nie bêdzie
prowadzona ¿adna inwestycja gminna.
2. Zapewnienie niezbêdnego dostêpu
do sieci infrastruktury technicznej przebiegaj¹cej przez w/w dzia³kê w³acicielom sieci. O planowanym zbyciu dzia³ki nale¿y powiadomiæ pisemnie s¹siadów w celu unikniêcia perturbacji prawnych.

HHH
Radni wnioskowali do Prezydenta
Miasta Krakowa o wprowadzenie do
bud¿etu Miasta Krakowa na rok 2020
oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nastêpuj¹cych zadañ z terenu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie:
1. Nak³adki asfaltowe:
a) ul. Architektów, odcinek od ul. Poleg³ych w Krzes³awicach do pêtli tramwajowej Wzgórza Krzes³awickie;
b) ul. Wadowska, od osiedla Lubocza
do osiedla Wadów;
c) ul. Gustawa Morcinka od ul. Kantorowickiej do osiedla Zes³awice;
d) ul. Jarzêbiny;
e) ul. Grêba³owska od nr 1 do nr 9
oraz od nr 64 do nr 86.
2. Odwodnienie:
a) budowa odwodnieñ osiedli Grêba³ów,
Lubocza, £uczanowice i Kantorowice
(zgodnie z opracowan¹ w roku 2018 koncepcj¹ dla ZIKiT w Krakowie pod nazw¹
Opracowanie wariantowej koncepcji
odwodnienia terenu osiedli Grêba³ów, Lubocza, £uczanowice, Kantorowice);
3. Przebudowa ulic i dróg:
a) ul. Stary Gociniec od ul. Gustawa
Morcinka do ul. Gerlaha;
b) ul. £uczanowicka od ulicy Grzegorza z Sanoka do osiedla £uczanowice;
c) ul. Kantorowicka od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Osieckiego (wjazd do
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycz
nego);
d) ul. Wañkowicza od nr 5 do al. Solidarnoci wraz z wjazdem do osiedla
budynków komunalnych przy ul. Wañkowicza;
e) ul. Petöfiego od ulicy Kantorowickiej do ul. Architektów (przebudowa
drogi wraz z owietleniem ulicznym).
4. Budowa przystanku stacji Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej: budowa przystanku kolejowego SKA Kraków Lubocza (zadanie wnioskowane uchwa³¹
Rady Dzielnicy XVII nr XLI/335/2018
z dnia 22 lutego w sprawie Budowy
Przystanku Kolejowego Osobowego
SKA ,,Kraków Lubocza dla Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie).
HHH
W sprawie: ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. Odwodnienia, udro¿nienia rowów wg wskazañ Dzielnicy w
roku 2020 ustalono zakres rzeczowy zadania przyjêtego Uchwa³¹ nr X/93/2019
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie z dnia 11 lipca 2019r. Dziedzina C: Roboty budowlane w zakresie
dróg wewnêtrznych oraz dróg gminnych
klasy dojazdowej, nazwa zadania Odwodnienia, udro¿nienia rowów wg
wskazañ Dzielnicy w roku 2020 w
sposób nastêpuj¹cy:
1. ul. Wêgrzynowicka  udro¿nienie
rowu przydro¿nego w rejonie pêtli autobusowej;
2. ul. Zakole 23  udro¿nienie rowu
przydro¿nego.
(dokoñczenie w bastêpnym nemerze)

RADA I ZARZ¥D DZIELNICY XVII, os. Na Stoku 15. Tel. 12 645 30 09, tel./faks 12 645 14 17. Przewodnicz¹cy  Andrzej Dziedzic, zastêpca przewodnicz¹cego  Leszek Zaleñski, cz³onkowie Zarz¹du
 Wies³aw Wojnarski, Jerzy Wójcik. Dy¿ury cz³onków Zarz¹du: Andrzej Dziedzic  w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 14.00 16.00 po wczeniejszym uzgodnieniu terminu spotkania
w sekretariacie biura Rady Dzielnicy XVII, Leszek Zaleñski  I oraz III wtorek miesi¹ca w godz. 17.3019.00, Wies³aw Wojnarski I oraz III pi¹tek miesi¹ca 11.0012.00, Jerzy Wójcik  I oraz III czwartek miesi¹ca
11.00 13.00.
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