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W rocznicê bitwy o Monte Cassino
21 maja br. pod obeliskiem upamiêtniaj¹cym
bohaterów bitwy o Monte Cassino, znajduj¹cym
siê na os. Niepodleg³oci odby³y siê uroczyste obchody 74. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.
Tradycyjnie ju¿ organizatorami uroczystoci byli:
Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI
Bieñczyce Andrzej Buczkowski oraz Zastêpca
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 92, która wch³onê³a Gimnazjum nr 42 im. gen Andersa, £ukasz
Paj¹k. Wród zaproszonych goci znaleli siê:
¿o³nierz II Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych,
uczestnik kampanii w³oskiej profesor Wojciech
Narêbski, Wojewoda Ma³opolski Piotr Æwik,
Przewodnicz¹cy Klubu Prawa i Sprawiedliwoci
Rady Miasta Krakowa W³odzimierz Pietrus, Prezes Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej Victoria
Jerzy Dyda, Dyrektor MDK im. Janusza Korczaka Monika Modrzejewska oraz dyrektorzy bieñczyckich szkó³. Licznie przyby³a m³odzie¿ ze
szkó³ z terenu Dzielnicy XVI. Uroczystoci rozpoczê³y siê od wspólnego odpiewania hymnu
Polski. Nastêpnie zaproszeni gocie skierowali do
zebranej bardzo licznie m³odzie¿y kilka s³ów. Jako
pierwszy g³os zabra³ profesor Wojciech Narêbski,
który przede wszystkim wyrazi³ radoæ z mo¿liwoci wziêcia udzia³u po raz kolejny w tej uroczystoci. Potem przybli¿y³ obecnym wydarzenia
tamtych dni, wspomina³ swoich kolegów  ¿o³nierzy, podkreli³ ogromn¹ rolê jak¹ w prze³amaniu

linii Gustawa odegrali polscy ¿o³nierze. Na koniec
powiedzia³, ¿e rol¹ m³odzie¿y jest pamiêtaæ o
dniach walki kiedy zabraknie ju¿ jej uczestników
i prosi³ zebranych uczniów o t¹ pamiêæ. Nastêpnie do obecnych kilka s³ów powiedzia³ Wojewoda Ma³opolski Piotr Æwik. Podziêkowa³ obecnemu gronu pedagogicznemu za to, ¿e uczy m³odzie¿ szacunku do wartoci patriotycznych. Podziêkowa³ pomys³odawcom za organizowanie takich ¿ywych lekcji historii i odznaczy³ Andrzeja
Buczkowskiego  Przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce oraz £ukasza Paj¹ka  pami¹tkowym medalem im. gen. W³adys³awa Andersa wydanym z okazji 100-lecia Niepodleg³oci. Zgromadzeni, w uroczystej asycie
wojskowej, z³o¿yli kwiaty pod Obeliskiem ¯o³nierzy II Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Jako pierwszy symboliczny mak na Obelisku
po³o¿y³ profesor Wojciech Narêbski, potem gocie
z Wojewod¹ Piotrem Æwikiem na czele oraz gospodarze tego miejsca czyli radni Dzielnicy XVI
z Przewodnicz¹cym Andrzejem Buczkowski na
czele. Za rok spotkamy siê tu po raz kolejny na
okr¹g³ej 75. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino 
zadeklarowa³ na koniec uroczystoci Andrzej
Buczkowski.
Magdalena Dziedzic
Fot. Andrzej Kalinowski

25 maja 2018 r.

12 maja br. na terenie M³odzie¿owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka zosta³ rozegrany
mecz pi³karski dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskê Niepodleg³oci. Na murawie spotka³y siê dwie dru¿yny. Po jednej stronie  zawodnicy reprezentuj¹cy krakowskie media, a po drugiej  dru¿yna Radnych z Porozumienia Dzielnic Nowohuckich wzmocniona przez
Radnych Miasta Krakowa w osobach W³odzimierza Pietrusa i Andrzeja Mazura. Organizacjê
meczu wspar³ finansowo Krakowski Park Technologiczny, który reprezentowa³a Prezes Ma³gorzata Pop³awska.

Zagrali dla Niepodleg³ej

Pogoda dopisa³a, z nieba la³ siê ¿ar, licznie zgromadzeni mieszkañcy z niecierpliwoci¹ czekali na
pierwszy gwizdek, a obie dru¿yny w³o¿y³y w
walkê ca³e serce. Mecz dla kibiców by³ bardzo
interesuj¹cy, poniewa¿ pad³o mnóstwo goli, a
zwyciê¿y³a ostatecznie dru¿yna dziennikarzy. Najlepszym pi³karzem dru¿yny radnych okaza³ siê
Zygmunt Biñczycki, który zaliczy³ hat-tricka. Po
zaciêtej walce obie dru¿yny odebra³y zas³u¿one
puchary i medale z r¹k Andrzeja Buczkowskiego
 Przewodnicz¹cego Dzielnicy oraz asystuj¹cej
mu Edyty Dawidziuk  mieszkanki Bieñczyc zaanga¿owanej w dzia³alnoæ na rzecz spo³ecznoci
lokalnej. Po meczu trwa³ piknik rodzinny. Licznie
przybyli na mecz mieszkañcy Dzielnicy mogli
skosztowaæ bigosu przygotowanego przez
uczniów Zespo³u Szkó³ Gastronomicznych nr 1 w

Krakowie. Dla najm³odszych przygotowano weso³e miasteczko oraz konkursy sportowe z nagrodami ufundowanymi przez Leroy Merlin, reprezentowany przez Jadwigê Foltak, Kierownika Dzia³u Markietingu. Mieszkañcy mieli te¿ mo¿liwoæ
wsparcia Hospicjum im. w. £azarza, które prowadzi³o kwestê podczas ca³ej imprezy, a któr¹
nadzorowa³a koordynatorka Pól Nadziei, a zarazem Radna Dzielnicy XVI Renata Po³omska.
Takie inicjatywy jak rozegrany dzi mecz s¹ cenne, bo nie tylko promuj¹ sport, ale równie¿ s¹
okazj¹ do wspólnego spêdzenia czasu oraz integruj¹ mieszkañców  podsumowuje Andrzej
Buczkowski  Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI Bieñczyce.
Magdalena Dziedzic
Fot. Agnieszka £o

Panu Antoniemu Konstantemu
Radnemu Dzielnicy XVI Bieñczyce
wyrazy szczerego wspó³czucia z powodu mierci ukochanej Mamy
sk³adaj¹
Radni Dzielnicy XVI Bieñczyce
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