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Programy Aktywności Lokalnej działają aktywnie
„Paczka dla Dzieciaczka”
PAL „Na Olszy” zorganizował akcję
„Paczka dla Dzieciaczka”. Mieszkańcy osiedli
Olsza i Olsza II jak co roku bardzo aktywnie
– w liczbie około 70 osób - wzięli udział zarówno w promocji akcji, jak i zbiórce. W pomoc włączyła się też Filia nr 7 Śródmiejskiej
Biblioteki Publicznej. Zebrano dużą ilość
artykułów plastycznych, słodyczy, gier edukacyjnych, które potem zostały zapakowane
przez młodzież – uczestników PAL i wręczone pacjentom oddziału XIX Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu.
Akcja „Wspieraj psiaka
i kociaka”
Na początku roku PAL „Na Olszy” przeprowadził zbiórkę karmy i artykułów dla
bezdomnych zwierząt. Wzięło w niej udział
bardzo wiele osób nie tylko z naszej Dzielnicy, ale również z terenu całego Krakowa.
9 lutego 2017 r. organizatorzy odwiedzili
schronisko Psie Pole w Racławicach, gdzie
przekazali zebrane artykuły i karmy.
Projekt „Dla juniora i seniora”
Planowany jest cykl zajęć ruchowo – tanecznych dla osób w każdym wieku: gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia fitness
dla mam z małymi dziećmi, zajęcia „Zdrowy
kręgosłup” oraz kurs tańca. Ukoronowaniem
cyklu zajęć będzie „Potańcówka międzypokoleniowa”, w czasie której uczestnicy będą
mogli zaprezentować nabyte umiejętności.
Realizatorem zajęć będą Programy Aktywności Lokalnej – „Ugorek” i „Na Olszy”.
Poduszka ze swetra, czy wazon z butelki?
Takie i inne cuda tworzą panie z grupy rękodzielniczej podczas spotkań w PAL

„Ugorek”. Grupa spotyka się w każdy czwartek w godzinach od 15.30 do 18.30, można
do niej dołączyć w każdej chwili. Wystarczy
przynieść butelkę, puszkę, czy stary sweter, a reszta potrzebnych materiałów jest
dostępna na miejscu. Panie z grupy chętnie
dzielą się swoją wiedzą z różnych technik
rękodzielniczych z nowymi uczestnikami,
a wszystko to w przyjaznej atmosferze przy
świeżo zaparzonej kawie i ciastku.
Książka na każdą okazję
Lubisz czytać? Możesz przyjść do PAL
„Ugorek” i po prostu pożyczyć książkę. Ale
możesz też dołączyć do „grupy książkowej”,
która spotyka się co miesiąc i dyskutuje –
pod wodzą tamtejszej literackiej guru Urszuli Tłomak – są to rozmowy i o książkach
i o życiu. Na każdym spotkaniu prowadząca
przybliża sylwetkę autora i zwraca uwagę na
takie aspekty, które dodają lekturze smaczku, a czytelnikowi, który nie jest krytykiem
literackim, zwyczajnie umykają.
Warto dodać, że wszystkie pozycje literackie zostały zakupione w ubiegłym roku
dzięki dofinansowaniu ze środków Rady
Dzielnicy III. Cykliczne „Spotkania przy
książce” odbywają się raz w miesiącu – jest
to zawsze środa, godzina 18.00.
Opracował: Marek Zborowski
na podstawie informacji przekazanych
przez oba PAL-e
Informacje o projektach i kontakt:
PAL „Na Olszy” ul. Brogi 26,
tel. 780 511 835, 660 637 857
PAL „Ugorek”, ul. Ugorek 1,
tel. 660 637 859, 780 511 836

Dyżury prawne

Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony zaprasza na darmowe dyżury prawne, które odbywają się
w drugą i trzecią środę miesiąca.
W środy 12 kwietnia, 10 maja i 14 czerwca 2017 r. w godz. 14-17 będzie dyżurował prawnik
z Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Rembiesa przy ul. Skawińskiej 22/5, 31-066 Kraków,
tel. 12 633 19 86, 501 189 800, e-mail: kancelaria@rembiesa.pl, zaś w środy 19 kwietnia, 17 maja
i 21 czerwca 2017 r. w godz. 17-18 dyżur będzie pełnić prawnik z kancelarii adwokackiej.
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Zaprasza w porach przyjęć
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DYŻURY RADNYCH DZIELNICY III:
ANIELA PAZURKIEWICZ
Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
w środy w godz. 17.00-18.00
MATEUSZ DROŻDŻ
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu
PIOTR MOSKAŁA
Członek Zarządu
DANIEL WIŚNIOWSKI
Członek Zarządu
Jednoosobowe dyżury wymienne
Wiceprzewodniczącego i Członków Zarządu
w czwartki w godz. 17.00-18.00
MACIEJ KALEMBA
Członek Zarządu
w pierwsze środy miesiąca w godz.
17.00-18.00
w Integracyjnym Klubie Kultury Olsza
przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7
w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 96
STANISŁAW SKRZYŃSKI
Przewodniczący Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego, Infrastruktury Komunalnej
i Budownictwa
w pierwsze poniedziałki miesiąca
w godz. 17.00-18.00
MAŁGORZATA JANIEC
Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych
w pierwsze środy miesiąca
w godz. 17.00-18.00
PAWEŁ WÓJCIK
Przewodniczący Komisji Promocji,
Informacji i Łączności z Mieszkańcami
we wtorki w godz. 17.00-18.00
HENRYK REDKIEWICZ
Przewodniczący Komisji Kultury i Zabytków
w pierwsze środy miesiąca
w godz. 15.00-17.00
w siedzibie PAL „Ugorek” przy ul. Ugorek 1
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Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony nie ponosi
odpowiedzialności za nieobecność radnych na
wyznaczonych przez nich dyżurach.

