W niedzielę 9 czerwca odbył się kolejna impreza, która prezentowała Magistrat, instytucje miejskie oraz Rady
Dzielnic Miasta Krakowa wszystkim zainteresowanym krakowianom oraz gościom z innych miast. Tego dnia można
było odwiedzić Urząd Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich
Świętych 3-4, obejrzeć magistrackie korytarze, gabinet

Stoisko Rady Dzielnicy III. Fot. Mateusz Drożdż

Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz
gabinet Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca. Można było też posłuchać o historii tego
miejsca oraz o zasłużonych prezydentach i radnych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, a także zobaczyć
prezentację rad dzielnic, które zajęły dwie reprezentacyjne
sale tuż obok Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego.
Na dziedzińcu oraz przed budynkiem swoje stoiska miały
wydziały merytoryczne Urzędu, które informowały o swoich działaniach na rzecz mieszkańców, a także instytucje
kultury, które dbały, by odwiedzający mogli dowiedzieć się
ciekawych rzeczy i otrzymać pamiątki.

Gramy do jednej bramki

W sobotę 28 września 2019 r. na terenie 6. Batalionu Dowodzenia odbył się Dzień Otwartych Koszar pod hasłem
„Gramy dla Dzieci”, w trakcie którego odbył się mecz piłki
nożnej. Żołnierze batalionu i pracownicy Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego wspólnie rywalizowali o puchar przepasany dwiema wstęgami: bordową – kolor spadochroniarzy i granatową – kolor Fundacji „O Zdrowie Dziecka”. Ostatecznie wynikiem 3:1 wygrali żołnierze, którzy dyrektorowi
Fundacji przekazali zwycięski puchar, aby wystawić go na
licytację.

Wydarzenia towarzyszące imprezie. Fot. Mateusz Drożdż

tiuk, Joanna Pierzchała-Cempura, Małgorzata Radoń, Maciej
Kalemba, Franciszek Kasznik, Stanisław Skrzyński, Marcin
Smolski, Paweł Wójcik i niżej podpisany Mateusz Drożdż.
Mateusz Drożdż
Członek Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Tego dnia batalion odwiedziło ponad tysiąc osób. Każdy
gość miał możliwość zapoznania się z policyjnymi pojazdami
i etatowym sprzętem wojskowym. Żołnierze przygotowali ścieżkę saperską, strzelnicę, przejażdżkę pojazdem marki Honker i wiele innych atrakcji. Dla najmłodszych czekały
dmuchańce, trampoliny, przejażdżka na kucyku i wata cukrowa. Całość pikniku uwieńczona była występami solistów
Klubu 6. Brygady Powietrznodesantowej i Amatorskiego Zespołu Estradowego „Czasza”, a nasz kucharz – mistrz Wojska
Polskiego – jak zawsze przygotował przepyszną grochówkę.
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6. Batalion Dowodzenia
im. gen. broni Józefa Kuropieski
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Dzień Otwartego Magistratu 2019

Tegoroczne hasło przewodnie Dnia Otwartego nawiązywało do obchodzonego jubileuszu 70-lecia Nowej Huty
i związane było z latami 70. XX wieku. Przygotowaliśmy
zatem liczne fotografie prezentujące wygląd Rakowic, Olszy i Prądnika Czerwonego sprzed 40 i 50 lat, a także inne
materiały promocyjne, które pokazywały działania Rady
Dzielnicy III. Bardzo nas cieszy, że stoisko Rady Dzielnicy
III odwiedziło wielu obecnych lub byłych mieszkańców
naszej Dzielnicy, radni i urzędnicy miejscy, a także koleżanki i koledzy radni dzielnicowi z innych części Krakowa.
Promocję obecnych działań Rady Dzielnicy III, informowania o historii naszej Dzielnicy, jej teraźniejszości i planowanych inwestycjach udzielało na naszym stoisku przez
cały Dzień Otwarty wielu radnych, którymi byli: Małgorzata Janiec, Monika Kaczmarczyk, Anna Krawczyk-Gorba-

