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Podsumowanie kadencji Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Czteroletnia kadencja obecnej Rady
Dzielnicy III Prądnik Czerwony wybranej
jesienią 2014 r. przez Państwa – Mieszkańców naszej Dzielnicy–dobiegła końca. Czas
więc na podsumowanie zrealizowanych
działań w latach 2014-2018.
Jednym z głównych obszarów działania
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony były
zadania inwestycyjne obejmujące budowę,
modernizację i prace remontowe miejskiej
infrastruktury drogowej.
Zrealizowaliśmy następujące zadania:
- remonty chodników przy budynkach:

Pilotów 22, Celarowska 28 (wraz z dojściem
do trzepaka i terenu pod nim), Miechowity
10 (wraz z dojściem do przystanku autobusowego „Miechowity”), Śliczna 23 i Powstańców 38;
- remonty chodników przy ulicach: Chałupnika (od ul. Majowej do ul. Podmiejskiej),
Słoneckiego, Kwartowej, Czerwonego
Prądnika, Olgi Boznańskiej (od ul. Promienistych do ul. Marka Eminowicza–dawniej
Emila Dziedzica), Miechowity, Lublańskiej,
Podmiejskiej, Nikofora, Radomskiej, Spadochroniarzy, Anieli Krzywoń, Sadzawki (równoległego do bloku Pilotów 22 i w rejonie
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pasa drogowego ul. Pilotów do skrzyżowania
z ul. Młyńską), Marka Eminowicza (dawniej
Emila Dziedzica), Ptasiej (od ul. Brogi do ul.
Mieszka I), Mieszka I (od ul. Ptasiej do ul. Dobrej), Ostatniej, Ułanów i Spadochroniarzy;
- budowa miejsc parkingowych przy ul.
Kwartowej oraz budynkach Miechowity 7
i 13 (z równoczesną przebudową drogi dojazdowej do nich);
- realizacja przygotowania planu kompleksowego remontu ul. Włodkowica;
- montaż lamp oświetleniowych przy ul.
Kantora 3, 5 i 7 oraz remont i przebudowa
oświetlenia w rejonie parkingów przy ul. Lublańskiej 22 i 24;
- budowa odwodnienia oraz przebudowa chodnika przy blokach Miechowity 5 i 7;
- wykonanie remontów: chodnika
przy ul. Lublańskiej (między ul. Kazimierza Odnowiciela a Przedszkolem nr 162),
chodnika i schodów w ciągu pieszym od
ul. Ułanów 38A do ul. Włodkowica 5, nawierzchni i chodników przy ul. Raciborskiego, chodników wraz z dojściem do śmietnika i dojazdów do bloków przy ul. Kantora,
parkingu przy ul. Słoneckiego, wjazdu przy
ul. Pilotów 24 i 26, chodnika od bloku Ułanów 1 do rampy dla niepełnosprawnych,
nawierzchni, chodników przy ul. Akacjowej, nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego ul.
Bajana (od hydroforni do pawilonu handlowego), schodów przy ul. Wiśniowej oraz
chodników i jezdni przy ul. Krzesławickiej;
- modernizacja nawierzchni ul. Seniorów
Lotnictwa (od bramy szkoły do ogrodzenia
Lotniczego Parku Kulturowego) i utwardzenie pobocza w rejonie pasa drogowego do
istniejącej zatoki parkingowej;
- opracowanie analizy odwodnienia
rejonu ulic: Jasnorzewskiej, Woronicza,
Białych Brzóz, Combrowej, Rokitniańskiej
i Ostroroga;
- opracowanie wariantowej koncepcji
pieszo-rowerowego przejścia tunelowego
pod linią nr 100 (Małą Obwodnicą Kolejową) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego.
W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadania: „Wykonanie wygodnego
zejścia do przystanku Rondo Barei II”, „Bezpieczne skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul.
Ułanów (2.0)” i „Bezpieczna ulica Śliczna”.
Łączna kwota środków na remonty drogowe w latach 2015-2018 wyniosła 3 863
983,59 zł.
Kolejną dużą grupę ważnych zadań inwestycyjnych stanowiły prace remontowe
żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów.
W latach 2015-2018 przeprowadzono:
- wymianę tablic elektrycznych, wymianę parkietu i oświetlenia sali gimnastycznej
wraz z kompleksowym remontem jej zaplecza i wymianą kanalizacji, remont siłowni
oraz małych sal gimnastycznych z wymianą
oświetlenia i malowaniem w Szkole Podstawowej nr 2;
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- modernizację instalacji centralnego
ogrzewania, malowanie korytarzy i łazienek, wymianę oświetlenie w salach lekcyjnych i na korytarzach, naprawę oświetlenie
na boisku szkolnym, włazu dachowego,
częściowo placu zabaw i uszkodzonych
szyb w klasach, remont drzwi wejściowych
i schodów zewnętrznych oraz wykonanie
podjazdu dla osób niepełnosprawnych
w Szkole Podstawowej nr 64;
- remont sali gimnastycznej, wymianę
oświetlenia, remont schodów zewnętrznych, malowanie ścian na korytarzach
i w salach lekcyjnych oraz wymianę okien
w Szkole Podstawowej nr 95;
- remont parkietu w sali gimnastycznej
i jej malowanie wraz zapleczem, malowanie
sal i korytarzy na I. piętrze, wymianę podłogi w salach lekcyjnych, lin w urządzeniach
na placu zabaw i oświetlenia oraz uruchomienie oświetlenia boisk sportowych
w Szkole Podstawowej nr 114;
- montaż wykładziny wraz z przygotowaniem podłoża w szatniach i bibliotece,
odgrzybienie, ocieplenie, wymianę okien,
malowanie i remont dachu sali gimnastycznej oraz remont nawierzchni chodników
i parkingu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9;
- remont i wymianę podłogi oraz remont
sufitu w wiatrołapie przy wejściu głównym
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13;
- malowanie sal, wykonanie ścianki oddzielającej, konserwację placu zabaw oraz
zakup sprzętu dla najmłodszej grupy, pralki
i materiałów biurowych w Żłobku nr 30;
- wymianę oświetlenia, wykonanie
izolacji pionowej fundamentów, naprawę
wylewki w piwnicy wraz z uzupełnieniem
płytek, malowane ściany, wymianę kostki
wzdłuż ściany budynku, daszku i bramki
oraz modernizację placu zabaw w Przedszkolu nr 12;
- remont sanitariatów i wymianę elektrycznych tablic rozdzielczych w Przedszkolu nr 14;
- remont szachtów, balkonu, nawierzchni
chodnika i schodów wejściowych, wykonanie
izolacji pionowej fundamentów oraz doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 20;
- remont nawierzchni podjazdu do zaplecza kuchennego, wymianę nawierzchni
asfaltowej na poliuretanową oraz malowanie
i cyklinowanie parkietu w Przedszkolu nr 65;
- remont odcinka rury spustowej z dachu
wraz z poziomem odpływu i kominów, malowanie sal, wymianę okien i posadzki w obieralni jarzyn, montaż siatki zabezpieczającej
przed gryzoniami, cyklinowanie parkietów,
remont odcinka ściany zewnętrznej przy łazienkach, naprawę schodów wejściowych
i wjazdu dla wózków, remont tarasu i wymianę oświetlenia w Przedszkolu nr 122;
- wymianę ogrodzenia i modernizację
tarasów w Przedszkolu nr 123;
- wymianę drzwi we wszystkich salach,
okien i oświetlenia, wyposażenie ogrodu
w sprzęt do ćwiczeń ruchowych dla dzieci,
malowanie sal, wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku oraz wymianę elementów
ogrodzenia w Przedszkolu nr 162, moderni-

zację drogi na jego terenie oraz remont toalety, renowację tynku i schodów przy wejściu w jego filii przy ul. Duchackiej;
- remont schodów wejściowych i bocznych oraz ogrodzenia z bramą wjazdową
i furtką wejściową, wymianę nawierzchni,
tynków i oświetlenia, wymianę i remont
barierek zabezpieczających schody, malowanie sal przedszkolnych, zakup i montaż
lamp oświetleniowych w szatni dzieci oraz
na korytarzach w Przedszkolu nr 178;
- aktualizację dokumentacji projektowej
rozbudowy obiektów sportowych przy ul.
Stanisława ze Skalbmierza 7.
W ramach Budżetu Obywatelskiego
przeprowadzono modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2.
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Łączna kwota środków na remonty
w placówkach oświatowych w latach 20152018 wyniosła 2 182 686,43 zł.
Ostatnia grupa zadań inwestycyjnych
obejmowała budowę, modernizację oraz
prace remontowe ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów oraz osiedlowej
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
W latach 2015-2018 zrealizowano następujące zadania:
- doposażono ogródki jordanowskie
przy ul. Strzelców, Chałupnika, Ugorek
i Włodkowica 7;
- wybudowano integracyjny ogródek
jordanowski w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej, skwer sportowy przy ul. Chałupnika
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go oraz zrealizowano zadania „Zielone ławeczki na osiedlach na bis”, „Skwer przy
Wieczystej”, „Budowa chodnika w ramach
ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na
długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców”, „Ogród pochłaniający
zanieczyszczenia”, „Zieleń pochłaniająca
smog na os. Cieślewskiego” i „Pszczoły na
dachu”.
Łączna kwota przeznaczona w latach
2015-2018 na powyższe zadania wyniosła
2 388 354,93 zł.

i zewnętrzną siłownię sportową na os. Ugorek;
- przeprowadzono konsultacje społeczne założeń projektowych Parku Reduta;
- przebudowano klatkę schodową w hali
KS Prądniczanka wraz z adaptacją pomieszczeń klubowych oraz przeprowadzono termomodernizację tego budynku;
- wykonano remont pomieszczenia szatniowego KS Wieczysta wraz z wymianą instalacji wodnej;
- nasadzono drzewa i krzewy wzdłuż ul.
Łaszkiewicza oraz krzewy w pasie drogowym przy ul. Młyńskiej;
- opracowano dokumentację projektową dla zadania „Zagospodarowanie terenu
zieleni publicznej z uwzględnieniem przebu-

dowy ciągu pieszego i budowy oświetlenia
na działce 752/6 obr. 22 Śródmieście pomiędzy ulicami Dominikanów i Jezuitów”.
Dla zadania wieloletniego „Bulwary rzeki Białuchy na odcinku Dzielnicy III” zostały
opracowane dokumentacja do decyzji ustalającej linię brzegową rzeki Białuchy, analiza
własnościowa, kompletna dokumentacja
geodezyjna do regulacji stanu prawnego
nieruchomości w granicach planowanej inwestycji, projekt koncepcyjny dla zagospodarowania bulwarów rzeki na terenie
Dzielnicy III oraz sporządzone wydruki map
na potrzeby konsultacji społecznych. W ramach Budżetu Obywatelskiego dokończono zagospodarowanie skweru „Przy studni”,
wykonano plac zabaw przy ul. Cieślewskie7

Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony
kładzie duży nacisk na organizację lokalnych wydarzeń oświatowych, kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych.
W lata 2015-2018 dofinansowane zostały następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:
- turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej,
Dzień Sportu pod patronatem Dzielnicy
oraz „Bieg Skarżyńskiego” w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 9;
- turnieje piłki nożnej, koszykówki
chłopców i tenisa stołowego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 13;
- festyn rodzinny połączony z olimpijskimi konkurencjami sportowymi, festyn
szkolny połączony ze współzawodnictwem sportowym „Olimpiada u Wojciecha”
oraz loteria fantowa i turniej mikołajkowy
w Szkole Podstawowej nr 2;
- Wiosenne Zmagania Sportowe, Turnieje Mini Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy III „ORLIK 64”, Turnieje
Mini Piłki Koszykowej o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy III „Jesienny Turniej
Koszykówki”, Międzyszkolne Turnieje Tenisa
Stołowego, Mikołajki dla Każdego i Karnawałowy Turniej Mini Piłki Siatkowej dla Klas
6 w Szkole Podstawowej nr 64;
- europejski projekt STARS, turniej piłki
siatkowej pod patronatem Dzielnicy III oraz
Rodzinny Festyn Środowiskowy w Szkole
Podstawowej nr 95;
- Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej
z Okazji Święta Patrona Szkoły, Turniej Piłki
Nożnej o Mistrzostwo Dzielnicy III w Szkole
Podstawowej nr 114;
- piknik z okazji Dnia Rodziny i Sportu
w Przedszkolu nr 12;
- Integracyjna Spartakiada Przedszkolaków w Przedszkolu nr 122;
- Dni Sportu oraz Pikniki Integracyjne
„Powitanie jesieni” w Przedszkolu nr 162
i jego filii przy ul. Duchackiej;
- Indywidualne Mistrzostwa MDK
w Gimnastyce i Akrobatyce, turnieje tenisa
stołowego, Mistrzostwa MDK w Akrobatyce Dwójek, rozrywki i pokazy na zakończenie roku szkolnego w grupach sportowych,
Sportowe Dni Rodzin, Rodzinny Turniej
Sportowy o Puchar Dyrektora MDK oraz
Mikołajowy Turniej Sportowy w Młodzieżowym Domu Kultury–al. 29 Listopada 102.
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony
w latach 2015-2018 przekazała środki finansowe na następujące wydarzenia kulturalne:
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- Dni Dzielnicy III;
- Festiwale Małych Form Teatralnych dla
Szkół Podstawowych i Gimnazjów;
- konkursy „Patroni naszych ulic”;
- festyn szkolny połączony z jubileuszem
35-lecia funkcjonowania na Prądniku Czerwonym Szkoły Podstawowej nr 2;
- konkurs muzyczno-poetycki wierszy
i pieśni patriotyczno-niepodległościowych,
zakup namiotu oraz imprezy oświatowe
i kulturalne w Szkole Podstawowej nr 64;
- festyn środowiskowy, projekt edukacyjny „Pamięć jest niezbędnym składnikiem małej Ojczyzny” w Szkole Podstawowej nr 95;
- warsztaty budowy szopek bożonarodzeniowych, Międzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Postaci Pilota i Pisarza Janusza
Meissnera oraz Święto Patrona Szkoły Arkadego Fiedlera w Szkole Podstawowej nr
114;
- konkurs recytatorski i imprezy kulturalne w Przedszkolu nr 12;
- „Święto pieczonego ziemniaka”
w Przedszkolu nr 14;
- konkurs plastyczny dla przedszkolaków w Przedszkolu nr 65;
- Jesienny Festiwal Integracyjny
w Przedszkolu nr 178;
- promocję Zespołu Szkół Ogólnokształcącego nr 13.
Dzięki naszemu wsparciu w Klubie
Muzyki Współczesnej „Malwa” odbył się
cykl koncertów oraz Konkurs Kolęd dla
Śpiewających Rodzin, a Śródmiejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła szereg
imprez czytelniczych. Środki przyznane
Młodzieżowemu Domowi Kultury przy al.
29 Listopada 102 pozwoliły na zorganizowanie:
- warsztatów budowy szopek bożonarodzeniowych,
- wykładów z cyklu „Poznaj naszą Dzielnicę”,
- Festiwalu Gier Logicznych,
- imprezy Pastorałki Czerwonoprądnickie,
- konkursu „Tajemnice mojego miasta”,
- imprezy andrzejkowej dla Szkół Podstawowych nr 2, 64 i 95,
- Festiwalu Pogromców Bazgrołów–Walka z Nielegalnym Graffiti,
- akcji wakacyjnej „Lato w mieście”,
- cyklu spacerów kulturalno-historycznych po Dzielnicy „Dzielnica 3 krok po kroku”,
- spotkania „Oko w oko z historią”,
- projektu „Pogromcy nudy”.
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony
wsparła również organizację obchodów
XXV-lecia Dzielnic Miasta Krakowa i Latającego Uniwersytetu Historycznego przez
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana.
Łączna kwota przekazana w latach
2015-2018 na zadania z tej dziedziny wyniosła 251 364,47 zł.
W ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków
„Bezpieczny Kraków” w latach 2015-2018
sfinansowano:
- dodatkowe patrole policji i straży miejskiej na terenie Dzielnicy III;

- zakup materiałów promocyjnych, alkomatów i sprzętu komputerowego (laptopa, drukarki przenośnej, myszy oraz torby
do laptopa) w celach profilaktycznych do
pracy z osobami starszymi oraz nieoznakowanego radiowozu małolitrażowego (segment B) dla Komisariatu Policji III przy ul.
Strzelców;
- zakup sprzętu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rozrywka;
- zakup materiałów profilaktycznych dla
straży miejskiej i prowadzone przez nią zajęcia samoobrony dla kobiet.
Łączna kwota przeznaczona na realizację programu „Bezpieczny Kraków” w latach 2015-2018 wyniosła 188 512,25 zł.
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W ramach Dzielnicowych Programów
Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz
Ochrony Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej
w latach 2015-2018 dofinansowano:
- budowę integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej wraz z zakupem oraz montażem integracyjnych urządzeń zabawowych,
- budowę siłowni zewnętrznej z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn.
Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń
Rozwojowych przy ul. Spadochroniarzy,
- remont chodnika ul. Mieszka I na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Dobrej z przystosowaniem zejść i dojść dla osób niepełnosprawnych,
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- remont chodników ul. Krzesławickiej z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zajęcia w ramach cyklu Akademia Seniora prowadzone w Miejskim Dziennym
Domu Pomocy Społecznej nr 4,
- działalność Integracyjnego Klubu Kultury Olsza,
- działalność Programów
Aktywności Lokalnej „Na Olsza” i „Ugorek” na rzecz osób
niepełnosprawnych,
- program profilaktyki wad postawy u dzieci ze
szkół podstawowych na terenie Dzielnicy III,
- program szczepień
ochronnych przeciw grypie
po 65. roku życia,
- program profilaktyki
i terapii dzieci z autyzmem.
W ramach Budżetu Obywatelskiego sfinansowano
zadania: „Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom
niepełnosprawnym
i starszym” realizowane na
terenie Dzielnicy III przez
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz „Mali ratownicy”.
Łączna pula środków na
powyższe zadania w latach
2015-2018 wyniosła 856
525 zł.
W ramach Dzielnicowego Programu Wspierania Działalności Miejskich
Placówek Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej
i Zdrowia w latach 20152018 sfinansowano:
- remont łazienki i organizację imprez muzycznych
w Klubie Muzyki Współczesnej „Malwa”;
- remont budynku gospodarczego wraz z jego
adaptacją przy ul. Naczelnej
12;
- remont konserwatorski nagrobków na
mogiłach żołnierskich na Cmentarzu Rakowickim;
- doposażenie lokali i zakup książek
do filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej
wchodzących obecnie w skład Biblioteki
Kraków oraz remont pomieszczeń Filii nr 14
przy ul. Ugorek 14;
- zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych w Miejskim Dziennym
Domu Pomocy Społecznej nr 4;
- zakup sprzętu sportowego i sprzętu do
pielęgnacji zieleni dla KS Wieczysta;
- organizację obchodów 95-lecia powstania KS Prądniczanka oraz zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla
tego klubu, w tym m. in. dla sekcji zapaśniczej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej;
- zakup sprzętu sportowego do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 9;

- wykonanie montażu poręczy przed
wejściem bocznym do przychodni zdrowia
przy ul. Ułanów 29 A;
- zatrudnienie animatorów sportowych
prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Mój trener” na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr

i obfitości wyboru, czyli nowinki wydawnicze i nowe technologie w Twojej osiedlowej bibliotece”, „Amfiteatr miejscem
rozwijania Twoich zdolności i zainteresowań”, „Stworzenie przyjaznego miejsca
spotkań sąsiedzkich na wolnym powietrzu–budowa altanki w otoczeniu rabat
kwiatowych i postawienie stojaka na rowery” oraz „Spotkania przy
książce”.
Na realizację tego programu w latach 2015-2018
przekazano łącznie środki
w wysokości 548 293,35 zł.
W ramach zadań z zakresu komunikacji i łączności z mieszkańcami w latach
2015-2018
przekazano
środki na:
- redakcję, druk i kolportaż „Biuletynu Rady Dzielnicy III” oraz modernizację
grafiki jego winiety;
- zaprojektowanie, wykonanie i redagowanie strony internetowej Rady Dzielnicy III;
- doposażenie, remont,
obsługę i utrzymanie tablic
informacyjnych na terenie
Dzielnicy III;
- wykonanie materiałów
promocyjnych oraz druk
i kolportaż ulotek informacyjnych Budżetu Obywatelskiego;
- druk, kolportaż i ekspozycję plakatów informacyjnych Dzielnicy III.
Łącznie na zadania z tego
zakresu w latach 2015-2018
wydano 185 962,31 zł.

114 oraz na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 64;
- przeprowadzenie rewitalizacji Trasy
Turystyczno-Kulturowej Prądnika Czerwonego,
- zakup sprzętu dla Młodzieżowego
Domu Kultury–al. 29 Listopada 102 oraz realizowane przez niego działania promocyjne
Rakowic i zadanie „Promocja tradycji Prądnika Czerwonego, Olszy i Rakowic w szopkach bożonarodzeniowych–warsztaty dla
uczniów szkół podstawowych”;
- remont holu i korytarzy w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3
W związku z utworzeniem przez
Śródmiejski Ośrodek Kultury klubu osiedlowego na terenie os. Olsza II przy ul.
Stanisława ze Skalbmierza 7 przekazano
środki na prace remontowo-adaptacyjne, projekt wnętrz i zakup wyposażenia.
W ramach Budżetu Obywatelskiego dofinansowano zadania: „Bogactwo nowości
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W ciągu ostatnich czterech lat Rada Dzielnicy III
Prądnik Czerwony przekazała na realizację zadań łączną kwotę 10 465
682,33 zł, a które zostały zrealizowane na
poziomie 99,6%.
2 grudnia odbędą się wybory, podczas
których wybiorą Państwo swoich dotychczasowych lub nowych przedstawicieli
do Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
Mamy nadzieję, że radni nowej kadencji równie dobrze, a nawet jeszcze lepiej
będą dbali o potrzeby Mieszkańców naszej Dzielnicy.
Paweł Wójcik
Przewodniczący Komisji Promocji,
Informacji i Łączności z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony
Fotografie: Marek Zborowski
i Mateusz Drożdż

