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Bieñczyce uczci³y bohaterów spod Monte Cassino
20 maja 2016 r. pod obeliskiem upamiêtniaj¹cym bohaterów spod Monte
Cassino, znajduj¹cym siê na os. Niepodleg³oci odby³y siê uroczyste obchody 72. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Tradycyjnie ju¿ organizatorami
uroczystoci byli: przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce
Andrzej Buczkowski oraz dyrektor Gimnazjum nr 42 im. gen. Andersa £ukasz Paj¹k.
W 2004 roku, w 60. rocznicê bitwy,
mieszkañcy Dzielnicy XVI, chc¹c
uczciæ pamiêæ wszystkich ¿o³nierzy,
bior¹cych udzia³ w zdobyciu Monte
Cassino, ufundowali obelisk, który
znajduje siê na os. Niepodleg³oci w
Krakowie. Co roku odbywa siê tutaj
uroczystoæ patriotyczna organizowana
przez Radê Dzielnicy XVI Bieñczyce i
Gimnazjum nr 42 im. gen. W³adys³awa
Andersa. Równie¿ w tym roku 20 maja
o godz. 13.00 pod obeliskiem zgromadzili siê przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, licznie przybyli mieszkañcy oraz delegacje ze szkó³ z terenu
Dzielnicy XVI. Wród zaproszonych
goci znaleli siê: ¿o³nierz II Korpusu
Polskich Si³ Zbrojnych uczestnik kampanii w³oskiej profesor Wojciech Narêbski, wojewoda ma³opolski Józef
Pilch, senator RP Zbigniew Cichoñ,

wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa S³awomir Pietrzyk, przewodnicz¹cy Klubu Prawa i Sprawiedliwoci
Rady Miasta Krakowa W³odzimierz
Pietrus oraz wspó³organizator uroczystoci przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI Andrzej Buczkowski.
Radê Dzielnicy XVI reprezentowali
równie¿ radni: Alina Nowicka, Magdalena Dziedzic, Zofia Strojek, Stanis³awa Romanik, Agnieszka £o i
Zdzis³aw Pawiñski. Ca³¹ uroczystoæ
uwietni³ swoj¹ obecnoci¹ Krakowski
Szwadron U³anów im. Józefa Pi³sudskiego pod komend¹ Henryka Bugajskiego, a tak¿e oficerowie i ¿o³nierze
z Centrum Operacji L¹dowych Dowódctwa Komponentu L¹dowego,
którzy pe³nili asystê honorow¹.
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 w 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 tê pamiêæ. Nastêpnie do obecnych kilka s³ów powiedzia³ wojewoda ma³opolski Józef Pilch.
Podziêkowa³ obecnemu gronu pedagogicznemu za to, ¿e uczy m³odzie¿ szacunku do wartoci patriotycznych.

Przypomina³ m³odzie¿y o koniecznoci
szanowania bohaterów, dziêki którym
mo¿e ¿yæ w niepodleg³ej Polsce. Jako
ostatni g³os zabra³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa S³awomir
Pietrzyk. Przypomnia³, ¿e Polacy dowiadczali w swojej historii braku niepodleg³oci, podkreli³, ¿e teraz, kiedy
¿yjemy w kraju wolnym i niepodleg³ym, trzeba okazaæ szacunek tym,
dziêki którym siê to uda³o. Nastêpnie
obecni z³o¿yli kwiaty pod Obeliskiem
ku czci ¯o³nierzy II Korpusu Polskich
Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Jako
pierwsi kwiaty z³o¿yli profesor Wojciech Narêbski wraz z dyrektorem
Gimnazjum £ukaszem Paj¹kiem, potem
gocie oraz gospodarze tego miejsca,
czyli radni Dzielnicy XVI z przewodnicz¹cym Andrzejem Buczkowski na

Bieñczyce maj¹ Centrum Aktywnoci Seniora?

Potrzebujemy pomieszczenia, aby siê
spotkaæ, porozmawiaæ, wymieniæ pogl¹dami, wspólnie napiæ kawy  takie
proby czêsto zg³aszali radnym Dzielnicy XVI Bieñczyce, a przede wszystkim przewodnicz¹cemu Rady i Zarz¹du Andrzejowi Buczkowskiemu, seniorzy z naszej dzielnicy. Pocz¹tkowo
sprawami tej grupy mieszkañców zajmowa³ siê Zarz¹d Bieñczyc. Próbowalimy szukaæ takiego pomieszczenia w
zasobach Zarz¹du Budynku Komunalnych  niestety bezskutecznie  mówi
przewodnicz¹cy.  Z biegiem czasu by³o
coraz wiêcej prób i wniosków, dlatego powsta³ pomys³ utworzenia odrêbnej komisji zajmuj¹cej siê sprawami dotycz¹cymi osób 65+  dodaje Andrzej
Buczkowski, na którego wniosek zosta³a powo³ana we wrzeniu ubieg³ego

roku Komisja do spraw Seniorów, a na
jej przewodnicz¹cego zosta³ wybrany
radny Zygmunt Biñczycki. W sk³ad komisji weszli równie¿: Magdalena Dziedzic, Marek Wawrzynkiewicz i Andrzej
Buczkowski. Cz³onkowie komisji poszukiwali odpowiedniego pomieszczenia na spotkania dla seniorów, natomiast przewodnicz¹cy Zygmunt Biñczycki zaproponowa³ inne rozwi¹zanie
tego problemu. Nie chcia³ pomieszczenia tylko do zwyk³ych spotkañ, pogadanek i ewentualnie jakich kursów dla
emerytów, chcia³, aby w Bieñczycach
powsta³o Centrum Aktywnoci Seniora. W tym celu nawi¹za³ kontakt z
Fundacj¹ Nowe Centrum, której prezesem jest Micha³ Furman. Prezes Nowego Centrum chêtnie podj¹³ siê utworzenia na terenie naszej dzielnicy Centrum

Aktywnoci Seniora. Niestety Bieñczyce to taka dzielnica, w której jest deficyt wolnych lokali zw³aszcza w zasobach gminnych, dlatego poszukiwania
by³y prowadzone równie¿ w bieñczyckich szko³ach. Z pomoc¹ radnej Rady
Miasta Krakowa Teresy Kwiatkowskiej
prezes Furman podpisa³ umowê z Dyrekcj¹ Gimnazjum im. Bogdana Jañskiego w Krakowie na os. Niepodleg³oci 19 i wzi¹³ udzia³ w konkursie organizowanym przez Urz¹d Miasta Krakowa na utworzenie CAS-ów. Ta lokalizacja zosta³a wybrana jako jedna sporód trzech. Tym sposobem w lutym
2016 r. rozpoczê³o w Bieñczycach dzia³alnoæ Centrum Aktywnoci Seniora
na osiedlu Niepodleg³oci 19. Niestety, jak informowa³ prezes Furman,
wspó³praca miêdzy szko³¹ a CAS-em

od pocz¹tku uk³ada³a siê nie najlepiej.
Twierdzi³, ¿e dyrekcja szko³y chce siê
pozbyæ CAS. Radnych takie t³umaczenie zdziwi³o, gdy¿ uwa¿ali, ¿e umowa powinna byæ tak spisana, aby nie
by³o zagro¿enia dla funkcjonowania
CAS-u. Poniewa¿ prezes Furman upiera³ siê, ¿e Dyrekcja szko³y chce wypowiedzieæ mu umowê, to komisja wspólnie z nim rozpoczê³a poszukiwania
nowego, kolejnego pomieszczenia, do
którego mo¿na by przenieæ CAS. Chêæ
przyjêcia seniorów pod swoje skrzyd³a
zadeklarowa³a dyrektor Szko³y Podstawowej 104 Jolanta Krzyworzeka, której kadencja na stanowisku dyrektora
niestety koñczy siê w bie¿¹cym roku
szkolnym. Pomimo to, choæ prezes Furman nie spisa³ nawet wstêpnej umowy
z obecn¹ i przysz³¹ pani¹ dyrektor sto

czele, wreszcie delegacje bieñczyckich
szkó³.
Na zakoñczenie tego wyj¹tkowego
spotkania wszyscy zebrani wys³uchali
uroczycie odpiewanej, wzruszaj¹cej
pieni Czerwone Maki na Monte Cassino. Wyj¹tkowe wykonanie oraz
okolicznoci sprawi³y, ¿e wród obecnych by³o widaæ g³êbokie wzruszenie,
a u niektórych na policzkach pojawi³y
siê ³zy. Historia kwiatów, które zamiast rosy pi³y polsk¹ krew wypiewana przez ucznia Gimnazjum nr 42
sprawi³a, ¿e uroczystoæ nie zakoñczy³a
siê wraz z rozejciem siê uczestników.
Pamiêæ o bohaterach tamtych dni pozosta³a z obecnymi tego dnia pod obeliskiem na d³ugie godziny.
Agnieszka £o
czwórki, Rada Dzielnicy XVI Bieñczyce podjê³a wysi³ek finansowy i planuje wykonaæ remont pomieszczeñ w SP
104 z przeznaczeniem dla seniorów.
Niestety realizacja tego zadania w ca³oci w tym roku nie jest mo¿liwa, dlatego w br. dzielnica zrealizuje wykonanie projektu przebudowy dwóch pomieszczeñ piwnicznych, a w przysz³ym
roku ich remont. Chcemy, aby by³y to
pomieszczenia dla seniorów. Jeli Fundacja Nowe Centrum nie przeniesie
tam CAS, to wykorzystamy je tak, jak
planowano na samym pocz¹tku, jako
pomieszczenia spotkañ dla seniorów
przy kawie i p¹czku. Jeli kto z Pañstwa ma takie pomieszczenie lub informacje o takim lokalu, z którego mogliby korzystaæ seniorzy, to proszê o kontakt z biurem Rady Dzielnicy XVI, os.
Kalinowe 4, telefon 12 641 45 67,
mail: rada@dzielnica16.krakow.pl.
Magdalena Dziedzic
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