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Jubileuszowy XX Bieg Samorządowy 
za nami

Aktywność łączy i rozwija

Przybywa zasłużonych dla Łagiewnik

Jan Paweł II – życie i działalność

24 dzieci z 7 krakowskich przedszkoli wzięło udział w konkur-
sie wiedzy o papieżu Janie Pawle II, zorganizowanym w rocz-
nicę urodzin Karola Wojtyły przez Przedszkole Nr 10 im. Jan 
Pawła II. 

Konkurs adresowany był do najstarszych 6-letnich przed-
szkolaków. Przeprowadzony został w dwóch etapach – I 
tura była formą quizu zabawowo-zadaniowego rozwiązy-
wanego indywidualnie, a w II turze, do której zakwalifi-
kowano aż 13 dzieci, każdy uczestnik odpowiadał na trzy 
wylosowane pytania związane z życiem i działalnością Jana 
Pawła II. cd. na stronie 5.

cd. na stronie 3.

Po powodzi. Pomóż 
poszkodowanym

Ulica Zdunów zalana przez potok Młynny Ulica Zdunów zalana przez potok Młynny 
Kobierzyński Kobierzyński w dniu  18 maja 2010 r.w dniu  18 maja 2010 r.

W Krakowie przestał obowiązywać alarm prze-
ciwpowodziowy. Miasto szacuje straty i poma-
ga osobom poszkodowanym.

„Działania miasta ukierunkowane są teraz 
przede wszystkim na pomoc osobom poszko-
dowanym” – mówi Prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski.
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Dyżury członków Zarządu 
Dzielnicy IX w siedzibie Rady 
przy ul. Żywieckiej 13:

Przewodniczący 
ADAM MIGDAŁ
– czwartek w godz. 12.00-14.00

Z-ca Przewodniczącego 
MARIA SŁOBODZIAN
– wtorek w godz. 17.00-18.30

Członek Zarządu 
ANNA ŚWIERTA
– środa w godz. 16.00-17.30 

Zapraszamy na stronę internetową

www.dzielnica9.krakow.pl

Sprawozdanie z majowej sesji 
Rady Dzielnicy IX 

Rada Dzielnicy IX obradowała na 
sesji w dniu 25 maja. Radni podjęli 
4 uchwały, których projekty opraco-
wały Komisja Polityki Społecznej i 
Mieszkalnictwa (uchwałą dotycząca 
umowy najmu lokalu) oraz Komi-
sja Infrastruktury i Budownictwa 
(uchwały dotyczące inwestycji).

Rada pozytywnie zaopiniowała 
ponowne zawarcie umowy najmu 
lokalu socjalnego położonego na 
terenie Dzielnicy IX na następny 
okres. 

Również pozytywną opinię wy-
razili radni w sprawie ustalenia 
warunków zabudowy dla  budowy 
i przebudowy kaplicy cmentarnej 
wraz z zagospodarowaniem tere-
nu oraz wewnętrzną infrastrukturą 
techniczną (część działki nr 147/3 
obr.44 Podgórze) przy ul. Zawiłej.

Negatywnie rada zaopiniowa-
ła ustalenie  warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 
„Budowa budynku handlowo-biu-
rowo-usługowego oraz parkingu 
podziemnego dwupoziomowego 
wraz z infrastrukturą techniczną  i 
wewnętrznym układem drogowym 
oraz zjazdami wraz z przebudową 
ulicy Orzechowej (działki nr 76/1, 

76/2, 76/3, 78/3, 78/4, 241/3, 244/1, 
244/5, 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 
246, 248, 250/1, 250/2, 251/4, 251/5, 
251/6, 252/3, 252/4, 249/1, 249/2, 
77/3, 77/5, 77/6, 77/8, 243/3, 244/4, 
251/7, 251/8, 251/9, 251/10, 252/2, 
253/1, 253/2 obręb 44 Podgórze). W 
uzasadnieniu podano:

1. We wniosku istnieją nieścisło-
ści dotyczące wysokości planowanej 
zabudowy. 

2. W stosunku do planowanej 
intensywności zabudowy brak wy-
starczającej ilości miejsc parkingo-
wych zewnętrznych.

3. Brak rozwiązań komunika-
cyjnych dla obsługi planowanej 
inwestycji w sposób katastrofalny 
doprowadzi do niewydolności ob-
sługiwanego obszaru i pogorsze-
nia warunków komunikacyjnych 
(mieszkalnych ) istniejącej zabudo-
wy dla którego obecny istniejący 
układ wykonano 60 lat temu.

4. Brak kompleksowych dla całe-
go obszaru ulic Orzechowej i Jelenio-
górskiej rozwiązań kanalizacyjnych.

5. Brak określenia rozwiązania 
prawnego dla planowanego utrzy-
mania ciągu komunikacyjnego w 
kierunku do osiedla przy ulicach Ja-
godowej i Żywieckiej.

Akcja wystawka kontenerowa przewidziana na terenie 
Dzielnicy IX na 22 maja nie odbyła się z powodu nieprze-
widzianych skutków silnych opadów. Obecnie służby MPO 
i MPWiK zaangażowane są w usuwanie skutków powodzi 
i Akcja wystawka jest zawieszona. 

O innym terminie realizacji akcji powiadomimy.

Znany jest, także w naszej dzielnicy, 
problem pornografii w sklepach, np. 
spożywczych. Wymaga on szybkiego 
rozwiązania.
Jeśli nie jest ci obojętne, co ogląda 
twoje dziecko na wystawie sklepo-
wej, skontaktuj się np. ze Stowarzy-
szeniem Twoja Sprawa, które pod-
jęło ten temat. Pod adresem inter-

Twoja sprawa
netowym www.twojasprawa.org.pl 
można zapoznać się z przykładami 
łamania prawa w sprawie porno oraz 
listem do Ministra Skarbu Państwa 
z protestem w tej sprawie, opraco-
wanym przez Stowarzyszenie Twoja 
Sprawa. List ten można wysłać mini-
strowi i przekazać swoim znajomym.
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Po powodzi. Pomóż 
poszkodowanym

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Krakowie sprawdzili sytuację 978 osób. Do 
dziś (26 maja) MOPS przyjął 303 wniosków o pomoc. 162 
zgłoszenia MOPS zweryfikował, sporządzono protoko-
ły oceniające poziom strat, przeprowadzono również 130 
wywiadów środowiskowych. Z pomocy psychologicznej 
skorzystało dotychczas 46 osób.

Na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpły-
nęło ponad 5 tys. zł na pomoc dla osób poszkodowanych. 
Nadal przyjmowane są wpłaty na rzecz rodzin, które naj-
bardziej ucierpiały w związku z powodzią: Bank Pekao 
S.A. nr rachunku: 77 1240 4432 1111 0010 3253 5003, z dopi-
skiem „Pomoc dla powodzian”. Na bieżąco wydawana jest 
pomoc rzeczowa. 

MOPS przypomina, że pomoc dla osób poszkodo-
wanych może być przyznana w formie zasiłku celowego 
i służy zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb życiowych w 
obecnej chwili (np. zakup żywności, kuchenki, najpilniejsze 
i niezbędne remonty). Zasiłki nie mają na celu pokrycia strat 
powstałych podczas powodzi. Osoby poszkodowane nadal 
mogą zgłaszać się do odpowiednich dla miejsca zamieszka-
nia filii MOPS po pomoc. Mieszkańcy Dzielnicy IX, X i XIII 
do Filii nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, nr tel. 
257 00 07, 257 00 02.

W Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich 
Świętych 3-4 uruchomiono punkt informacyjny dla osób 
poszkodowanych w powodzi (na dzienniku podawczym, 
w godz. 9-17, tel. 616 19 52, 616 19 53). Dyżuruje tu pra-
cownik MOPS oraz studenci z akademickich poradni 
prawnych. Oprócz pomocnych wskazówek, adresów i te-
lefonów mieszkańcy otrzymają tu również ulotkę zawie-
rającą informacje dotyczące m.in. sposobów pozbywania 
się wody z zalanych pomieszczeń, osuszania budynków, 
zapobiegania rozwojowi grzybów i pleśni. Ponadto we 
wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa na sta-
nowiskach podawczo-informacyjnych poszkodowani w 
powodzi mieszkańcy mogą składać wnioski o zasiłek celo-
wy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Szacuje się, że straty w infrastrukturze komunalnej wy-

noszą prawie 52 milionów złotych. Dziś (środa, 26 maja) 
przeprowadzono badania stanu jezdni kilku krakowskich 
ulic. Za pomocą specjalnego urządzenia, tzw. georadaru 
sprawdzano jakość podbudowy między innymi ulic No-
wohucka, Stoczniowców i Mirowskiej. „Po opracowaniu 
wyników tych pomiarów, w ciągu kilku dni ZIKIT uzyska 
informacje o stanie podbudów tych ulic, a co za tym idzie 
zakresie koniecznych do przeprowadzenia napraw” – wy-
jaśnia Joanna Niedziałkowska, dyrektor ZIKIT.

W sumie uszkodzeniu uległo prawie 40 ulic i dróg po-
lnych. Napraw popowodziowych wymagają też główne 
przeprawy przez Wisłę – w tym most Dębnicki i Grunwaldz-
ki. Woda spowodowała też zniszczenia rowów i potoków.

Ostateczna informacja o stratach wywołanych niedaw-
nym kataklizmem będzie podstawą o ubiegania się o po-
powodziową pomoc z budżetu centralnego.

Straż Miejska włączyła się w zbiórkę darów dla powo-
dzian. Codziennie, w godzinach 10.00-19.00, w oddziale 
Śródmieście przy ulicy Walerego Sławka 10, zbierane są naj-
potrzebniejsze rzeczy dla poszkodowanych przez powódź. 
„Do tej pory zebraliśmy około 130 kilogramów żywności, 
głównie konserwy, pasztety, makarony, cukier, ryż, herbatę, 
słodycze, olej, a ponadto środki czystości i higieny osobistej” 
– informuje Marek Anioł.

Do Straży Miejskiej przyniesiono także ponad 150 ki-
logramów odzieży,  przeważnie nowej. Krakowianie do-
starczają też pościel, ręczniki, śpiwory, karimaty, kołdry, 
poduszki oraz koce.

Dary dla najbardziej potrzebujących osób można przyno-
sić do oddziału Śródmieście przy ulicy Walerego Sławka 10, 
codziennie w godz. 10.00-19.00. Akcja trwa do odwołania. 

Od kilku lat trwają prace remontowe chodników w enkla-
wie ulic Przy Torze, Na Grządkach oraz Ogrodniki.
W tym roku wykonano remont chodnika w ulicy Na 
Grządkach. W następnym roku kontynuacja prac.

Trwają planowane remonty

dokończenie ze strony 1.

Mostek na rzece Wildze w ciągu ulicy Tokarskiej Mostek na rzece Wildze w ciągu ulicy Tokarskiej 
w dniu  17 maja 2010 r.w dniu  17 maja 2010 r.
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Aktywność łączy i rozwija

3 Maja w Łagiewnikach

Jak co roku w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne zaprosiło miesz-
kańców Łagiewnik na uroczystą Mszę świętą Pro Patria 
oraz spotkanie przy ul. Hm Millana pod Pomnikiem 

13 maja na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku już 
po raz piąty dzieci i młodzież niepełnosprawna spotkały się 
na Integracyjnym Festynie Sportowym zorganizowanym 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6. Fe-
styn przygotowywany jest we współpracy z Katedrą Peda-
gogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie i odbywa się w ramach studenckiego Festiwalu Nauki. 

W tegorocznym spotkaniu udział wzięło 14 drużyn z 
małopolskich placówek specjalnych. Dzieciom towarzy-
szyli wychowawcy i nauczyciele, a także przedstawiciele 
Straży Miejskiej i Policji, Przewodniczący Rady Dzielnicy 
IX Adam Migdał oraz kierownik katedry Pedagogiki Spe-
cjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego Adam Mikrut.

Dzięki pomocy studen-
tów w prowadzeniu inte-
gracyjnych gier i zabaw 
każde dziecko miało szan-
sę wziąć udział w konku-
rencjach sprawiających mu 
dużą trudność – do takich 
należała m.in. jazda na ro-
werze po torze z przeszko-
dami, która była dla dzieci 
emocjonującym przeży-
ciem, zwłaszcza że uho-
norowana była dyplomem 
wręczanym osobiście każ-
demu uczestnikowi przez 
policjanta oraz nagrodą 
– opaską odblaskową – od 
strażnika miejskiego. 

Spotkanie na festynie 
jest okazją do promowania 
aktywnego spędzania cza-

su na świeżym powietrzu, wdrażania poprzez obecność 
i zaangażowanie służb Straży Miejskiej i Policji, wycho-
wania komunikacyjnego, ale przede wszystkim jest to dla 
dzieci czas doświadczenia swojej siły i możliwości oraz 
radości ze wspólnej zabawy. 

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody za uczestnic-
two w festynie, a ponadto każde dziecko obdarowane 
zostało upominkami w postaci książeczek, przyborów 
szkolnych i słodyczy, ufundowanymi m.in. przez Radę 
Dzielnicy IX.

37-miu łagiewniczan poległych za ojczyznę. Uczniowie 
oraz harcerze zgrupowani przy ZSO Nr 17 przedstawili 
krótki program artystyczny. W czasie uroczystości gra-
ła także Orkiestra Dęta Solvay. W obchodach, którym 
przewodniczył nowo wybrany Prezes Łagiewnickie-
go Towarzystwa Kulturalnego Edward Kucała, wzięli 
udział mieszkańcy, harcerze, członkowie ŁTK oraz rad-
ni Dzielnicy IX – Anna Świerta oraz Przewodniczący 
Rady Adam Migdał.
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8 maja na krakowskich Błoniach odbył się jubileuszowy 
„XX Krakowski Bieg Samorządowy”, organizowany co-
rocznie przez Urząd Miasta Krakowa. Jest to forma upa-
miętnienia pierwszych niezależnych wyborów samorzą-
dowych, przeprowadzonych 27 maja 1990 roku i ma na 
celu propagowanie, zarówno wśród dzieci i młodzieży, 
jak i wśród dorosłych biegania jako najprostszej i najsku-
teczniejszej formy aktywności ruchowej. 

W programie imprezy znalazły się biegi w różnych 
kategoriach wiekowych oraz sceniczne prezentacje kra-
kowskich klubów i organizacji sportowych. Najmłodsi 
mogli ponadto skorzystać z atrakcji „Miasteczka dla 
dzieci”, które oferowało liczne gry i zabawy ruchowe.

W czternastu kategoriach wystartowało ponad 1200 
uczniów z 91 krakowskich placówek szkolnych. Zwy-
cięzcy poszczególnych biegów otrzymali nagrody rze-
czowe ufundowane przez Miasto Kraków.

Oprócz biegów miała miejsce także część artystycz-
na, podczas której swoje zdolności prezentowali młodzi 
przedstawiciele krakowskich klubów i organizacji spor-
towych. Imprezie towarzyszył pokazowy mecz szacho-
wy zorganizowany przez Małopolski Związek Szacho-
wy i Krakowski Klub Szachistów, w ramach którego 
12-letni Mistrz Świata Jan Krzysztof Duda prowadził 
symultaniczny pojedynek z dziesięcioma rywalami. 

Czynny udział w imprezie wzięli także krakowscy 
modelarze z MTSR „Sowiniec”, którzy nie tylko prezen-

Jubileuszowy XX Bieg 
Samorządowy za nami

towali swoje latające modele ale także, za sprawą spe-
cjalnej rakiety wyrzucali w powietrze cukierki.

Punktem kulminacyjnym na Błoniach był „Bieg 
Otwarty – Polska Biega” na dystansie 2000 metrów. Na 
linii startu ustawiło się ponad 700 uczestników, m.in. 
Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Adam Migdał. 

„Krakowski Bieg Samorządowy” to impreza corocz-
na, jednak Miasto Kraków zachęca także do codziennej 
aktywności ruchowej. W ramach sportowego progra-
mu miejskiego pn. „Kraków biega, Kraków spaceruje” 
mieszkańcy mogą całkowicie bezpłatnie uczestniczyć w 
zajęciach sportowo-rekreacyjnych i ćwiczeniach spraw-
nościowych, które odbywają się pod okiem doświad-
czonych instruktorów-trenerów.

Spotkania odbywają się w różnych dniach tygodnia 
na wyznaczonych ścieżkach biegowych i ścieżkach nor-
dic walking. Więcej informacji na temat miejsc i termi-
nów spotkań na stronach: www.krakow.pl/miasto/kfis 
oraz www.azs-awf.pl/content/view/178/3.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: 
asystent prezesa Centrum „Nie lękajcie się” Paweł Ko-
zakiewicz, przewodniczący Rady Dzielnicy IX Adam 
Migdał, wicedyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 
10 Monika Kuczaj oraz przewodnicząca Rady Rodziców 
Samorządowego Przedszkola Nr 10 Iwona Żuchowska.

Dzieci poradziły sobie znakomicie – trafnie wska-
zywały atrybuty papieskie, wykazały się znajomością 

Jan Paweł II – życie 
i działalność

upodobań sportowych ojca świętego oraz wiedzą o jego 
rodzinie, podróżach i ważnych przesłaniach. Zwycięz-
cami zostali Urszula Małecka oraz Błażej Marek z Samo-
rządowego Przedszkola Nr 10.

Udział w takim konkursie był dla dzieci dużym 
przeżyciem – nie tylko spotkaniem z trudną sytuacją 
wygranej i porażki, ale przede wszystkim ogromnym 
wyróżnieniem i o ten aspekt wychowawcy szczególnie 
zadbali. Także rodzice, których pociechy przygotowy-
wały się do konkursu przyznawali, że była to dla nich 
dobra okazja do przybliżenia sobie kolejny raz osoby  
wielkiego Polaka Jana Pawła II.

dokończenie ze strony 1.
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Przybywa zasłużonych 
dla Łagiewnik

Z okazji święta 3 Maja Kapituła Wyróżnienia „Za-
służony dla Łagiewnik” Łagiewnickiego Towarzystwa 
Kulturalnego w Krakowie postanowiła uhonorować 
wpisem do Księgi „Zasłużony dla Łagiewnik” obywate-
li Łagiewnik, którzy swoją postawą i zaangażowaniem 
przyczyniają się do tworzenia i umacniania lokalnych 
więzi społecznych, rozwoju Ziemi Łagiewnickiej oraz 
kultywowania i popularyzowania jej dawnych tradycji. 

Dorota Mitras – długoletni pracownik Krakowskich 
Zakładów Armatur. Z zaangażowaniem działała w spo-
łecznym Komitecie Budowy Kanalizacji Łagiewnik. 
Swoją działalnością przyczyniła się do poprawy i pod-
niesienia poziomu warunków życia mieszkańców Ła-
giewnik. Od roku 2000 jest członkiem Łagiewnickiego 
Towarzystwa Kulturalnego.

Maria Klinger – długoletni pracownik Krakowskiej 
Fabryki Aparatury Pomiarowej SA. Aktywność za-
wodową połączyła z działalnością w społecznym Ko-
mitecie Budowy Kanalizacji Łagiewnik. Swoim zaan-
gażowaniem w działaniu przyczyniła się do poprawy 
i podniesienia poziomu warunków życia mieszkańców 
Łagiewnik.

Jerzy Koziński – dr nauk humanistycznych, długo-
letni pracownik Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Członek Związku Sybiraków odznaczony m.in. Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zesłańców Sybiru i Odzna-
ką Honorową Sybiraków (dwukrotnie).

Krystyna Kucała – pedagog. Pracowała jako nauczy-
ciel w szkołach podstawowych nr 55 i 40 w Krakowie. 
Po przejściu na emeryturę z pasją i zaangażowaniem 
działała społecznie na różnych polach. m.in. we wła-
dzach Sekcji Emerytów i Oddziału ZNP w Krakowie-
-Podgórzu oraz  Zarządu i Prezydium Okręgu Małopol-
skiego ZNP. Jest członkiem władz Koła Krakowskich 
Pszczelarzy. Wraz z członkami Społecznego Komitetu 
Budowy Wodociągów i Kanalizacji w Łagiewnikach 

W dowód uznania dla długoletniej, rzetelnej pracy 
zawodowej i działalności społecznej do Księgi „Zasłu-
żonych dla Łagiewnik” 7 maja 2010 r. wpisani zostali: 

Zbigniew Bochenek – z wykształcenia inż. odlewnic-
twa. Aktywność zawodową połączył z działalnością 
społeczną na rzecz Ziemi Łagiewnickiej i jej mieszkań-
ców. Był m.in. Przewodniczącym Komitetu Rodziciel-
skiego w Szkole Podstawowej Nr 56 im. Tadeusza Rej-
tana. Działał z zaangażowaniem w Społecznym Komite-
cie Gazyfikacji Łagiewnik oraz w Radzie Parafialnej. Jest 
Honorowym Dawcą Krwi. 

Halina Dziedzic – od roku 1972 zaangażowana w 
zbiórkę funduszy na budowę, a następnie rozbudowę 
kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Łagiewnikach.

Maria Frankowska – pedagog. W latach 1972-1977 
aktywnie uczestniczyła w pracach Społecznego Komite-
tu na rzecz Gazyfikacji Łagiewnik. Swoją działalnością 
przyczyniła się do poprawy i podniesienia poziomu 
warunków życia mieszkańców Łagiewnik. Za pracę za-
wodową wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi i Meda-
lem Edukacji Narodowej.

Lucyna Madr – z dużym zaangażowaniem włączyła 
się w działalność społecznych komitetów: budowy Ka-
nalizacji, Gazyfikacji i Telefonizacji Łagiewnik. Swoim 
zaangażowaniem w działaniu przyczyniła się do popra-
wy i podniesienia poziomu warunków życia mieszkań-
ców Łagiewnik.

Jerzy Koziński Halina Dziedzic Maria Klinger Lucyna Świetoń

Lucyna Madr Zbigniew Bochenek
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Kierując się słowami papieża Jana Pawła II: „Czło-
wiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 
kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się 
dzieli z innymi”, Łagiewnickie Towarzystwo Kultural-
ne w uznaniu zasług oraz dorobku pracy na rzecz har-

cerstwa i Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego 
nadało panu Stanisławowi  Spólnikowi tytuł PREZESA 
HONOROWEGO Łagiewnickiego Towarzystwa Kultu-
ralnego.

Stanisław Spólnik był współzałożycielem Łagiewnic-
kiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie, człon-
kiem Zarządu oraz zastępcą Prezesa i Prezesem ŁTK 
w latach 2000-2010. „Niechaj tytuł ten będzie wyrazem 
szacunku za Pańską  pracę, której owoce przyczyniają 
się do utrwalania najcenniejszych wartości – umiłowa-
nia Ojczyzny i przywiązania do narodowych tradycji” 

– czytamy słowa podziękowania skierowane do Stani-
sława Spólnika.

Honorowy Prezes 
Łagiewnickiego 
Towarzystwa Kulturalnego

przyczyniła się do poprawy i podniesienia poziomu 
warunków życia mieszkańców Łagiewnik. Odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Prezydenta Miasta 
Krakowa „Honoris Gratia”.

Ryszard Kucała – aktywny i pełen inicjatywy członek 
Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów i Kanali-
zacji w Łagiewnikach. Swoją działalnością przyczynił 
się do poprawy i podniesienia poziomu warunków ży-
cia mieszkańców Łagiewnik. 

Maria  Niedośpiał – aktywnie uczestniczyła w pra-

cach Społecznego Komitetu na rzecz Telefonizacji Ła-
giewnik. Swoją działalnością przyczyniła się do popra-
wy i podniesienia poziomu warunków życia mieszkań-
ców Łagiewnik.

Lucyna Świętoń – z wykształcenia technik budownic-
twa. Jej wiedza i doświadczenie zawodowe stanowiły 
oparcie dla członków społecznego Komitetu Budowy 
Kanalizacji Łagiewnik. Swoją działalnością przyczyniła 
się do poprawy i podniesienia poziomu warunków ży-
cia mieszkańców Łagiewnik.

Maria Niedośpiał Dorota Mitras Ryszard Kucała Krystyna Kucała
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2 czerwca w środę rozpoczyna się Święto Miasta. O 
godz. 10.30 w Bazylice oo. Franciszkanów przy Pl. Wszyst-
kich Świętych odprawiona zostanie uroczysta msza święta 
w intencji miasta Krakowa. Tradycyjnie już Radni Miasta 
spotkają się na uroczystej sesji. 

Również 2 czerwca o 21:00 krakowianie będą mogli zo-
baczyć plac Szczepański w nowej odsłonie. Jeszcze do nie-
dawna plac ten, kojarzony głównie z parkingiem – dziś sta-
je się reprezentacyjnym „salonem miejskim”, stylistycznie 
nawiązującym do istniejącej wokół secesyjnej architektury. 
Najważniejszym elementem dekoracyjnym placu będzie 
unikatowa na skalę Krakowa multimedialna fontanna. 

5 czerwca w sobotę na Rynku Głównym odbędzie się 
intronizacja Króla Kurkowego, a wieczorem Krakowskie 
Biuro Festiwalowe zaprosi wszystkich na koncert z udzia-
łem Kory i Stanisława Soyki. 

6 czerwca w niedzielę o godz. 10.00 w holu Kamien-
nym Prezydent Miasta Krakowa uroczyście zainauguru-
je dziesiąty Dzień Otwarty Magistratu. 

Już od progu w holu wejściowym będą czekać na zwie-
dzających stoiska przygotowane przez Biuro Marketingu 
Turystycznego Miasta. Ci, którzy chcą połączyć zwiedzanie 
z pomocą chorym, powinni skręcić w prawo, ponieważ w 
sali, gdzie na co dzień mieści się dziennik podawczy, fun-
dacja „Kibicujmy życiu” zorganizuje punkt krwiodawstwa. 

W holu Kamiennym stanie wystawa poświęcona dwóm 
inwestycjom miejskim: centrum kongresowemu oraz hali 
sportowo-widowiskowej w Czyżynach. Będzie można zo-
baczyć m.in. makietę centrum kongresowego oraz projek-
cje multimedialne. 

W sali Portretowej, po lewej stronie od wejścia do holu 
Kamiennego, Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz Zarząd 
Dzielnicy II Grzegórzki przypomną krakowianom, że równo 
sto lat temu te dzielnice zostały przyłączone do Krakowa. 

Na parterze w sali Dietla będzie się można spotkać z 
przedstawicielami redakcji Miejskiej Prezentacji Interneto-
wej „Magiczny Kraków”. – W tym roku, jak w ubiegłym, po-
każemy dzieła laureatów konkursów filmowych – mówi Paweł 
Krawczyk redagujący stronę „Magiczny Kraków”. – Jed-
nocześnie chcemy zaprosić zwiedzających do udziału w dwóch 
innych: na najlepszą relację i na najlepsze zdjęcie z dnia otwar-
tego. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na głównej stronie 
portalu „Magiczny Kraków”. Jest się o co bić, bo naszą stronę 
średnio odwiedza 1,5 mln internautów miesięcznie. 

W holu Prezydenckim będzie można z kolei obejrzeć 
wystawę poświęconą 600-leciu Krakowskiej Kongregacji 
Kupieckiej, a na piętrze, w salach Lea i Kupieckiej, rady 
i zarządy dzielnic miasta zaprezentują planowane, roz-
poczęte i przyszłe inwestycje, a także ciekawe miejsca na 
swoim terenie. 

Jak co roku będzie też okazja, żeby zwiedzić niedostępne 
na co dzień gabinety, w których urzędują Prezydent Miasta 
Krakowa i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. 

6 czerwca nie zabraknie też nawiązania do tegorocz-
nych obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Kugla-
rze i szczudlarze będą zapraszać zwiedzających do zwie-
dzenia średniowiecznej osady, która stanie na dziedzińcu 
pałacu Wielopolskich. Będzie można zobaczyć odtworzo-
ne warsztaty rzemieślników, pokazy tańców dworskich, a 
także pokazy walk z użyciem średniowiecznej broni. 

Przez cały dzień na scenie, która stanie przed wejściem 
do magistratu, prezentować się będą zespoły działające w 
krakowskich placówkach kulturalnych. Wystąpią także 
zespoły muzyczne, kabarety i aktorzy związani z miastem. 
Gwiazdą wieczoru będzie krakowska wokalistka jazzowa 
Małgorzata Markowska, która specjalnie na Święto Mia-
sta Krakowa przygotowała premierę recitalu „Agnieszka 
Osiecka inaczej”. 

W namiocie, który zostanie rozstawiony obok pomnika 
Józefa Dietla miejskie spółki komunalne zaprezentują sto-
sowane nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz ofertę 
usług dla mieszkańców. 

Organizatorzy „Drzwi otwartych magistratu”, podobnie 
jak w ubiegłym roku, zaproszą zwiedzających na wycieczki 
z przewodnikiem miejskim niskopodłogowym, nowocze-
snym autobusem. O godz. 11.00 z przystanku przy pomniku 
Dietla wyruszy wycieczka na miejsce budowy ekospalarni, 
gdzie zostanie zaprezentowana ścieżka ekologiczna, poka-
zująca nowoczesne rozwiązania w sortowaniu odpadów. 

Szczegółowych informacji o programie obchodów na-
leży szukać na stronie www.kraków.pl.

Ochotnicze Hufce Pracy
HUFIEC PRACY 68
ZAPRASZA 
ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Absolwentom gimnazjum w wieku 
16-18 lat proponujemy pomoc w podjęciu nauki w Za-
sadniczych Szkołach Zawodowych na terenie Krakowa i 
Nowej Huty w następujących zawodach:

– kucharz małej gastronomii
– cukiernik
– mechanik pojazdów samochodowych
– blacharz/lakiernik samochodowy
– monter instalacji i urządzeń sanitarnych
– sprzedawca
– posadzkarz
– malarz- tapeciarz 

– elektryk
– murarz
– technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Wszystkim zapewniamy praktyczną naukę zawodu w 
zakładach pracy i warsztatach rzemieślniczych.

Oprócz praktyki zapewniamy możliwość udziału w 
konkursach, zawodach sportowych i różnych formach 
rekreacji (wycieczki, wyjścia do kina, zajęcia w kołach 
zainteresowań, pomoc w nauce).

Przyjdź lub zadzwoń, dowiesz się więcej! 
ZAPRASZAMY codziennie od poniedziałku do piątku 

w godz. 8 -15
ul. Wadowicka 5 /15,
30-347 Kraków
e-mail: hp6-8@ohp.pl
tel. 12 656 24 60

czyli 
otwarte gabinety Prezydenta Miasta 
Krakowa i Przewodniczącego Rady Miasta, 
Intronizacja Króla Kurkowego, koncerty, 
wystawy

Święto Miasta – 6 czerwca 
zapraszamy do Magistratu


