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Komisja Sportu i Rekreacji – działania w trakcie trwania kadencji
Komisja Sportu i Rekreacji zajmowała się
przez tę kadencję przede wszystkim dbaniem
o organizację dużej ilości imprez sportowych
na terenie Dzielnicy III. Jednym z zadań Komisji jest rozdzielanie przydzielonego budżetu, a co za tym idzie zaplanowanie wydatków
na kolejny rok. Jest to niezwykle trudne zadanie, ponieważ potrzeb jest bardzo wiele,
klubów sportowych, szkół i przedszkoli, które propagują zdrowy tryb życia poprzez organizowanie wydarzeń sportowych również.
Jednym z rozwiązań, jakie wypracowała Komisja jest uczestniczenie w organizowanych
wydarzeniach sportowych tak, aby placówki
organizujące je czuły wsparcie Dzielnicy III
Prądnik Czerwony.
Podczas kadencji członkowie Komisji
Sportu i Rekreacji uczestniczyli w takich
rozgrywkach jak np. „Turniej koszykówki
o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy III”, czy „Mikołaj na sportowo”, organizowane przez Szkołę Podstawową nr 64,
a także Turniej Sambo organizowany przez
Klub Sportowy Prądniczanka. Dzięki braniu
udziału w takich wydarzeniach, można było
zauważyć, jak istotny jest ruch dla dzieci
i młodzieży. Wystarczy odpowiednie zmotywowanie do uczestniczenia w zabawie
poprzez organizację ciekawych rozgrywek

Turniej koszykówki o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy III z 21 listopada 2017 r.
Fot. z archiwum Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy III
sportowych, czy innych form aktywnego
sposobu spędzania czasu, a młodzież chętnie się w nie angażuje.
Branie udziału w wydarzeniach sportowych było dla członków Komisji bardzo ciekawym doświadczeniem. Pozwoliło przede
wszystkim dostrzec ducha walki i rywalizacji
w dzieciach, o których można przecież często
usłyszeć, że nie są zainteresowane aktywno-

ściami sportowymi. Dzięki pracy w Komisji
Sportu i Rekreacji zauważono, że dając dobry przykład i poświęcając swój czas, a także
wysiłek można zachęcić młodzież do aktywności, a co istotne spędzania wspólnie czasu
w gronie rówieśników i rodziny.
Kinga Krok
Przewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Dzielnica III promowała się w Magistracie
Kolejny Dzień Otwartego Magistratu,
czyli prezentacja krakowskiego samorządu,
Urzędu Miasta Krakowa, jednostek miejskich oraz rad dzielnic miasta Krakowa odbył
się w niedzielę 3 czerwca 2018 r. Tradycyjnie
już nasza Rada Dzielnicy wzięła w nim udział
i prezentowała swoje osiągnięcia, plany na
przyszłość, a także przeszłość, gdyż tegoroczna edycja Dnia Otwartego odbyła się
pod hasłem „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”. Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy
więc m.in. archiwalne zdjęcia z dawnych
Rakowic, Olszy i Prądnika Czerwonego.
Na fotografiach można było znaleźć wciąż
istniejące i już nieistniejące zabudowania,
niegdyś niezabudowane tereny rolne, mieszkańców w życiu codziennym, rakowickich
pijarów, lotników i ułanów. Jak i poprzednio
nie brakowało miłych niespodzianek – osób
mieszkających w innych częściach Krakowa,
ale wychowanych na terenie naszej Dzielnicy
i wciąż czujących sentymentalną więź z osiedlami Olszy, Prądnika, czy Rakowic.
Wielu z odwiedzających zaopatrywało
się w nasze wcześniejsze „Biuletyny”, dowiadywało o planowanych inwestycjach,
projektach zgłoszonych do dzielnicowego
budżetu obywatelskiego i o organizowanym
dwa tygodnie później Święcie Dzielnicy III.
Mieszkańcy korzystali także z okazji, by porozmawiać z obecnymi radnymi o sprawach,
które wymagają interwencji służb miejskich.
Mieszkańcy, którzy chcieli zobaczyć
z bliska Magistrat mogli wziąć udział w licz-

nych przygotowanych na tę okoliczność
atrakcjach
i odwiedzić niedostępne na co dzień
miejsca. Oprócz zabytkowych wnętrz
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morządu i budynku Fot. Mateusz Drożdż
Urzędu, którą przybliżał znany krakowianista, mieszkaniec na- cika, a obsługiwane przez radnych: Małszej Dzielnicy i jednocześnie emerytowany gorzatę Janiec, Wandę Zasadę, Macieja
pracownik krakowskiego Urzędu Miasta, Kalembę, Franciszka Kasznika, Stanisława
Michał Kozioł. Na dziedzińcu wewnętrznym Skrzyńskiego i, niżej podpisanego, Matei w salach prezentowały się krakowskie jed- usza Drożdża. Była to jedna z wielu akcji
nostki miejskie, służby mundurowe, instytu- promujących naszą Dzielnicę, która zostacje kultury, a także komórki Urzędu, które ła zorganizowana przez Komisję Promoutrzymują bliski kontakt z mieszkańcami cji, Informacji i Łączności z Mieszkańcami
– w tym m.in. Miejski Ośrodek Wspierania Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
Inicjatyw Społecznych i Miejskie Centrum
Dialogu.
Mateusz Drożdż
Nasze dzielnicowe stanowisko zostało
wiceprzewodniczący Rady i Zarządu
przygotowane przez radnego Pawła WójDzielnicy III Prądnik Czerwony
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