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Linia autobusowa 888
Okres dnia Wszystkich Świętych co jących osiedle. Tej trudnej sytuacji nie roz- a mimo to nie czynił tego. Rada Dzielnicy III
roku wiązał się z dużymi utrudnieniami dla wiązywał również uruchamiany dodatkowo nie ustawała jednak w działaniach i szukała
mieszkańców os. Prądnik Czerwony. Do przystanek Majora dla linii 139.
kolejnych pomysłów rozwiązania tej patotworzących się korków na ulicach prowaProblem ten został dostrzeżony przez wej sytuacji. Jednym z nich było utworzenia
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Batowickiego na traRady Dzielnicy III Prądsy objazdowe przez ul. Wywalczona dla mieszkańców linia 888 obsługująca osiedle Prądnik Czerwony
nik Czerwony 1 listopaLublańską i Strzelców. w dniu Wszystkich Świętych na ul. Powstańców. Fot. Dioniz
da wreszcie uruchomił
Sytuacja ta była bardodatkową linię autodzo uciążliwa dla większości mieszkańców kanaście lat temu. W tej sprawie kierowa- busową 888 kursującą po trasie okrężnej:
Prądnika Czerwonego, gdyż bez obsługi ko- ne były do niej również liczne interwencje CMENTARZ BATOWICE – Powstańców –
munikacyjnej pozostawały przystanki Ma- mieszkańców. W związku z powyższym Strzelców–Prądnik Czerwony – Strzelców
jora, Sudolska, Powstańców i Powstańców Rada Dzielnicy III od 5 kadencji (lata 2006- – Powstańców – Łepkowskiego – Dobrego
Garaże. W wyniku tego osoby mieszkające 2010) kierowała co roku do Zarządu In- Pasterza – Rondo Barei – Strzelców – Poprzy ul. Powstańców, Majora, Łepkowskie- frastruktury Komunalnej i Transportu wstańców – CMENTARZ BATOWICE. Linia
go, Nuszkiewicza, Sudolskiej, Łuszczkiewi- wnioski o utrzymanie funkcjonowania linii 888 kursowała przez cały dzień (pierwszy
cza oraz Liliowej traciły możliwość bezpo- autobusowych na ul. Powstańców, Majora, kurs z pętli CMENTARZ BATOWICE o godz.
średniego dojazdu komunikacją miejską do Łepkowskiego i Dobrego Pasterza w okre- 4:36, ostatni o godz. 23:20) z częstotliwocmentarzy Batowickiego i Rakowickiego sie dnia Wszystkich Świętych. Niestety, ścią co 15 min. w godz. 8:00 – 19:00 i co 20
oraz do centrum miasta. Aby móc skorzy- wszystkie nasze postulaty zostały negatyw- min. w pozostałych godzinach. Mamy nastać z komunikacji miejskiej, mieszkańcy nie rozpatrzone przez ZIKiT, który udzielał dzieję, iż będzie ona uruchomiana również
byli zmuszeni do pieszego pokonania ponad niezrozumiałych i dziwnych odpowiedzi, iż w kolejnych latach.
1 kilometra do najbliższych przystanków w ogóle nie ma takiej możliwości, albo tłuPrądnik Czerwony, Strzelców lub Rondo maczył się, iż nasze postulaty wpłynęły do
Paweł Wójcik
Barei obsługiwanych przez linie 105/405 niego za wcześnie lub zbyt późno, ale jedPrzewodniczący Komisji Promocji,
i 184/484, co było szczególnie uciążliwie nocześnie zapewniał nas o uwzględnieniu
Informacji i Łączności z Mieszkańcami
dla licznej grupy osób starszych zamieszku- wniosku w tej sprawie w kolejnym roku,
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Nowy patron szkoły
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
w Krakowie przy ul. Macieja Miechowity
ponad pół wieku czekał na swojego patrona. 16 listopada 2017 r. został nim św.
Maksymilian Maria Kolbe – franciszkanin,
publicysta, wydawca, męczennik.
W uroczystościach w szkole wzięli
udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele
cechów i organizacji pracodawców. Po uroczystym powitaniu gości przez dyrektora
Tadeusza Zarawskiego wiceprzewodniczący
Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec
wręczył akt nadania imienia szkole. Były
przemowy, odczyty listów, gratulacje, w tym
od generała zakonu franciszkanów z Rzymu

oraz błogosławieństwo od papieża Franciszka.
Przy tej okazji Szkoła wręczyła po raz
pierwszy w swojej historii „Nagrody na Maxxa” ustanowione przez kapitułę szkolną,
które otrzymały osoby reprezentujące władzę, duchowieństwo, pracodawców, a także
pedagogów i uczniów.
Piotr Augustynek
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
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