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Razem możemy więcej
W ramach projektu „Razem możemy więcej”, który otrzymał dofinansowanie z British
Council, udało się zorganizować warsztaty
dla liderów społeczności lokalnej na Olszy
i warsztaty graffiti dla mieszkańców.
Spotkania odbywały się cyklicznie w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej „Na
Olszy” i w siedzibie Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga „Klub Celtycki”. W miłej atmosferze wykonywano m.in. ozdoby okolicznościowe, prowadzono spotkania literackie,
na których czytano urywki z ulubionych
książek, jedna z pań zarecytowała wiersz,
niektórzy uczestnicy przedstawili własne
wiersze i je odczytali. W ramach tych spotkań grupa wolontaryjna działająca przy
Rodzinie Kolpinga zorganizowała spotkanie
zatytułowane „Seniorzy zapraszają dzieci
i nie tylko”, przedstawiając spektakl „Czerwony Kapturek”, który odbył się w PAL „Na
Olszy”. To samo miejsce gościło gry logiczne
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i brydża, które odbywały się raz w tygodniu.
W grudniu odbył się wieczór zatytułowany „Dzieci zapraszają seniorów i nie tylko”, na
którym młodzież z Diakonii Teatralnej przy parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza przedstawiła skecz w sali parafialnej pt. „Poczekalnia”,
natomiast Katarzyna Janus z PAL opracowała
układy tańca ludowego krakowiak. Występy
nagrodzono małymi upominkami i słodyczami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania kulinarne: zioła w kuchni, sałatki
zwykłe i egzotyczne oraz ciasta.
Warsztaty graffiti wykonane były na
murze udostępnionym przez prywatnego
właściciela garażu przy ul. Miechowity 1
i również cieszyły się dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców. Projekt zakończono spotkaniem z poczęstunkiem.
Barbara Lewicka
Koordynator projektu

Konkurs plastyczny „Humor szkolny”
Każdy pamięta wiele zabawnych momentów z czasów szkolnych. Dzieci też
często opowiadają o tym, co wydarzyło
się w klasie. A nauczyciele - takie sytuacje mają na co dzień. Dlatego zapraszamy do udziału w konkursie na ilustrację
satyryczną z tekstem, inspirowaną sytuacjami szkolnymi. Konkurs adresujemy do
dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.
Prace należy składać lub przesyłać na
adres Organizatora do 24 stycznia 2018 r.:

Młodzieżowy Dom Kultury
31-406 Kraków,
al. 29 Listopada 102
tel. 12 415- 83-15, 12 415–72- 68
Pełna treść regulaminu dostępna jest na
stronie: www.mdkna102.krakow.pl.
Joanna Stachowicz
Animator kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
przy al. 29 Listopada 102

Darmowe porady prawne
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony zaprasza od swojej siedziby przy ul. Naczelnej
12 na darmowe dyżury prawne, które odbywają się w drugą środę miesiąca.
W 2018 roku dyżury z udziałem prawnika z Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka
Rembiesa mieszczącej się przy ul. Skawiń-

skiej 22/5, 31-066 Kraków, tel. 12 633 19 86,
501 189 800, e-mail: kancelaria@rembiesa.
pl, odbędą się w środy 10 stycznia, 14 lutego, 14 marca i 11 kwietnia 2018 r. w godz.
14-17. Zapraszamy!
Marek Zborowski
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Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony nie ponosi
odpowiedzialności za nieobecność radnych na
wyznaczonych przez nich dyżurach.

