Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 listopada 2020 roku zmarł prof. dr hab.
Ryszard Pado - Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony w latach 1992-1994, emerytowany nauczyciel akademicki Instytutu Biologii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
W uznaniu zasług Zmarły otrzymał wiele odznaczeń, w tym: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Złotą Odznakę
za Pracę dla Miasta Krakowa i Medal XX-lecia Rad Dzielnic. Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek

2020 roku na cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Rodzinie i Bliskim szczere wyrazy współczucia składają
Przewodniczący, Zarząd oraz Członkowie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Poznaj cmentarz Batowicki
Jest w Krakowie wiele cmentarzy. Najbardziej znany jest
cmentarz Rakowicki, który wybudowano na zakupionych
przez władze Krakowa dawnych gruntach wsi Prądnik
Czerwony przy drodze wiodącej do dawnej wsi Rakowice.
Leży on jednak poza granicami obecnej Dzielnicy III. Na
tym cmentarzu – podobnie zresztą, jak na cmentarzach
Podgórskim, czy Salwatorskim – można poznawać historię
naszego miasta.
Ale i w naszej części miasta znajduje się także ważny
krakowski cmentarz. Jest to zapełniająca się powoli nekropolia, która powstała podobnie jak cmentarz Rakowicki na
terenach należących do Prądnika Czerwonego. Tworzono ją
w dwóch etapach – od 1923 r. dla miejscowych i od 1966 r.
– jako nowy, wielki cmentarz komunalny, jeden z dwóch
dużych powstałych po II wojnie światowej na potrzeby rozwijającej się metropolii.
Choć cmentarz Batowicki nie może równać się ze starszymi od siebie pod względem rangi i znaczenia pochowanych tu osób, to jednak oprócz zwykłych mieszkańców Krakowa leżą tu także osoby, które warto sobie przypomnieć.
Są to osoby zasłużone dla naszego miasta i kraju, osoby
o ciekawych życiorysach, a często powszechnie znane

współczesnym krakowianom.
W celu przybliżenia tych osób, przy
współpracy krakowskiego historyka Artura Jachny, przygotowaliśmy niewielki
„Spacerownik po
cmentarzu Batowickim”, aby umożliwić
wirtualny lub realny
spacer po cmentarzu
związanym z naszą
Dzielnicą.
Naszą publikację, w której powstanie zaangażowani byli
radni: Małgorzata Janiec, Piotr Moskała, Marcin Smolski,
Paweł Wójcik i, niżej podpisany, Mateusz Drożdż można
będzie dostać w siedzibie Rady Dzielnicy III przy ul. Naczelnej lub ściągnąć jej wersję elektroniczną z naszej strony
internetowej. Zapraszamy do jej lektury!
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wysokiej kultury osobistej, wspaniały samorządowiec. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 grudnia

