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Remont na ul. Architektów zakoñczony Zag³osuj! Zdecyduj!
Zarz¹d Dróg Miasta Krakowa zakoñczy³ gruntowny remont 250 mb ulicy Architektów. Zosta³a wykonana solidna podbudowa drogi, aby wierzchnia warstwa cieralna
asfaltu mog³a s³u¿yæ u¿ytkownikom ulicy przez wiele lat
bez spêkañ. Utrudnienia w ruchu bêd¹ po otwarciu remontowanego fragmentu ulicy nieco mniejsze. Mieszkañcy i
kierowcy korzystaj¹cy codziennie z tej ulicy oczekuj¹ ¿e
ZDMK w Krakowie zaplanuje dokoñczenie dalszej czêci
remontu 550 mb ulicy w kierunku pêtli tramwajowej Na
Wzgórza Krzes³awickich. w Krakowie. Niestety trzeba braæ

pod uwagê to, ¿e Dzielnica XVII Wzgórza Krzes³awickie
nie ma szczêcia do realizacji drogowych inwestycji Miasta Krakowa na swoim terenie. Dotyczy to zarówno remontów nak³adkowych ulic jak i przebudowy infrastruktury
drogowej miasta.
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Bud¿et Obywatelski wkroczy³ w decyduj¹c¹ fazê. Przed nami czas g³osowania.
G³osowaæ mo¿na:
 elektronicznie
 osobicie poprzez kartê do g³osowania w wybranym punkcie g³osowania.
Ka¿dy g³osuj¹cy musi oddaæ g³os na
6 ró¿nych projektów / zadañ (w tym:
3 g³osy na zadania o charakterze dziel-

nicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 g³osy na zadania o charakterze ogólnomiejskim). Najwy¿ej
oceniony przez g³osuj¹cego projekt
zadania otrzymuje 3 punkty, a najni¿ej
1 punkt.
Przypominamy, ¿e g³osowanie w ramach tegorocznej VII ju¿ edycji BO
odbêdzie siê w dniach 26 wrzenia  5
padziernika.

WYKAZ PUNKTÓW G£OSOWANIA W NASZEJ DZIELNICY
1. Siedziba Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie,
os. Na Stoku 15
niedziela 27.09.20  godz. 10.0014.00
wtorek 29.09.20  godz. 18.0019.00
niedziela 4.10.20  godz. 10.0014.00
poniedzia³ek 5.10.20  godz. 18.0019.00
2. Filia Biblioteki Kraków nr 52,
os. Na Stoku 1
poniedzia³ek, roda, pi¹tek  godz. 12.0015.30 i 16.0019.00
wtorek  godz. 8.3011.30 i 12.0015.30
czwartek  godz 12.0015.30
3. Klub Zakole Orodka Kultury Kraków-Nowa Huta,
ul. Zakole 1
28.09.202.10.20  godz. 14.0019.00
4. Klub Dukat Orodka Kultury Kraków-Nowa Huta,
ul. Styczna 1
poniedzia³ek 28.09  godz. 9.0013.00
pi¹tek 2.10  godz. 9.0013.00.

Po¿egnanie Lata w Forcie 49
W dniu 12 wrzenia (sobota) 2020,
na dziedziñcu fortecznym M³odzie¿owego Domu Kultury, os. Na Stoku 27
b odby³ siê plenerowy koncert
z cyklu Po¿egnanie Lata. Wyst¹pi³a Kapela Hanki Wójciak w sk³adzie:
Hanka Wójciak  piew, Tomasz
Pawlak  skrzypce, Jacek D³ugosz
 gitara.
Na plenerowej scenie zabrzmia³y piosenki z dwóch autorskich p³yt Znachorka oraz Zas³ona. W muzyce zespo³u
mo¿na odnaleæ echa muzyki orientalnej
i celtyckiej, polskie motywy ludowe, po³amane rytmy, wokaln¹ improwizacjê w
rejestrze gwiazdkowym. Prostota i powtarzalnoæ motywów przeplata siê tutaj z improwizacj¹, spokój z dzikoci¹,
radoæ ze smutkiem. To muzyka w
swym za³o¿eniu bliska ziemi, ludyczna,
taneczna i transowa zarazem. Teksty
Hanki Wójciak opisuj¹ wspó³czesny
wiat, ale ukryte w nich archaizmy i s³owa zaczerpniête z góralskiej gwary przydaj¹ piosenkom baniowoci, ludowoci.
KAPELA Hanki Wójciak  zespó³ powsta³ w Krakowie w 2010 roku z inicjatywy pieniarki oraz dziennikarki 
Hanki Wójciak. KAPELA tworzy i gra

muzykê z pogranicza etno-folk i piosenki autorskiej w nurcie World Music.
Jak mówi sama Hanka:  Jestem góralk¹, ale nie gram muzyki góralskiej. Podkrelam to, bo wiele osób ocenia powierzchownie: Hanka  góralka, Kapela  muzyka góralska. I albo siêgnie po
p³ytê, bo góralszczyznê lubi, albo odpadamy w przedbiegach. Nie mam na to
wp³ywu. Mogê tylko robiæ swoje z ca³¹
energi¹ i ZAMI£OWANIEM.
HHH
W imieniu organizatorów M³odzie¿owego Domu Kultury Fort 49 Krzes³awice dziêkujemy artystom, gociom i
wszystkim, którzy przyczynili siê do
tego wydarzenia. To by³ jeden z tych
wieczorów, do których bêdziemy powracaæ. Za pomoc i wsparcie finansowe dziêkujemy: Radzie i Zarz¹dowi
Dzielnicy XVII  Wzgórza Krzes³awickie. Za promocjê wydarzenia, szczególne podziêkowania dla: Radia Plus Kraków, G³osu. Tygodnika Nowohuckiego, portali internetowych Nasza Huta,
KrakówZaprasza oraz Punktów Informacji Miejskiej InfoKraków.
Fot. Zbigniew £ata

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 Czy¿, Wies³aw Wojnarski, Jerzy Wójcik.
Dy¿ury cz³onków Zarz¹du w zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiologiczn¹ zosta³y zawieszone. Dy¿ury pe³ni jedynie przewodnicz¹cy Andrzej Dziedzic  w ka¿dy poniedzialek, w godz. od 14.00 do 15.00
(po wczeniejszym uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Biura Rady Dzielnicy XVII).
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