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Szanowni Mieszkańcy,
Zapraszam do lektury pierwszego w tym roku „Biuletynu
Rady Dzielnicy III”. Czasy mamy trudne, a pandemia koronawirusa sparaliżowała kraj przez prawie całą tegoroczną wiosnę. Mimo to, Rada Dzielnicy pracuje i stara się zrealizować
inwestycje i remonty zgodnie z harmonogramem. Działają
też instytucje społeczne, kulturalne, edukacyjne i sportowe,

które funkcjonują na terenie Dzielnicy III, niektóre zdalnie,
ale wszystkie są w gotowości, by otworzyć przed Państwem
szeroko drzwi.
Zachęcam też do przeczytania wywiadu z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Dominikiem Jaśkowcem o tym,
jak zmienia się na lepsze nasz kawałek Krakowa i jakich
działań możemy spodziewać się w przyszłości. Niektóre
z nich są potrzebne od lat i prace nad nimi postępują, choć
nie widać tego jeszcze w terenie. Czego możemy spodziewać
się w najbliższym czasie znajdziecie Państwo w wywiadzie.
Chciałbym też podziękować za Państwa aktywność
w budżecie obywatelskim, który w naszej Dzielnicy przyniósł 41 pomysłów.
Niestety, pandemia przynosi też straty. Nie tylko spowodowała opóźnienie w wydaniu naszej gazety, ale też zmusiła
nas do tego, byśmy podjęli decyzję o odwołaniu tegorocznego Święta Dzielnicy III.
Najważniejsze jednak jest, by pademia ustała, a nasze
życie wróciło do normalności.
Piotr Moskała
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
@ facebook.com/Piotr.Moskala.Krakow/
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BIURO RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY
Biuro Rady Dzielnicy III ze względu na epidemię koronawirusa zaprasza do kontaktu telefonicznego
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 10.00 – 13.00
telefon i faks: 12 412 49 13, e-mail: rada@dzielnica3.krakow.pl, www.dzielnica3.krakow.pl

Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony planuje wznowienie darmowych dyżurów prawnych dla mieszkańców, gdy tylko warunki bezpieczeństwa epidemiologicznego na to pozwolą. O wznowionych terminach dyżurów będziemy Państwa informować na stronie i profilu Rady
Dzielnicy oraz w kolejnych numerach „Biuletynu”.
Dominik Słapiński
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