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Niedziela, 18 września, na osiedlu Kalinowym 18

ZAPRASZAMY NA 
SPOTKANIA BIEŃCZYCKIE

SPOTKANIA BIEŃCZYCKIE
18.09.2022

NIEDZIELA
MDK IM. J. KORCZAKA•OS. KALINOWE 18

ZYGMUNT BIŃCZYCKI • Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
MONIKA MODRZEJEWSKA • Dyrektor MDK im. J. Korczaka w Krakowie zapraszają na:

12.00  – 16.00 • Mecze piłki nożnej
14.00 • Występy dzieci i młodzieży ze szkół z Bieńczyc
15.15 • Prezentacja zespołów z MDK im. J. Korczaka
16.00 • MLZPiT KRAKOWIAK • zespół ludowy
16.30 • Przywitanie gości, wręczenie pucharów piłkarzom

17.00 • GENEZYP KAPEN
18.00 • MARCIN NOHUCKI
19.00 • WRĘCZENIE NAGRÓD GŁÓWNYCH 

19.30 • Gwiazda Wieczoru KOBRANOCKA

PARTNERZYORGANIZATORZY SPONSORZY

NA ROCKOWO!

ATRAKCJE: stoiska gastronomiczne•animacje•atrakcyjne nagrody•pokazy służb
GRATIS: wesołe miasteczko•strefa drewnianych gier wielkoformatowych•fotobudka

PATRONI MEDIALNI

  

Najważniejsza wiado-
mość – Spotkania Bieńczyc-
kie wracają w tradycyj-
nej formule po trzyletniej 
przerwie. Zaprasza na nie 
– Zygmunt Bińczycki, prze-
wodniczący Rady i Zarządu 
Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Najbliższe święto dzielnicy 
i jej mieszkańców już w naj-
bliższą niedzielę, 18 wrze-

śnia.Spotykamy się na terenie 
Młodzieżowego Domu Kul-
tury im. Janusza Korczaka, 
na osiedlu Kalinowym 18.
Atrakcji z pewnością nie 

zabraknie. Mecze piłki no-
znej, występy artystyczne 
dzieci i młodzieży z bień-
czyckich szkół, wesołe mia-
steczko, pokazy służb mun-
durowych, występ Zespołu 

Pieśni i Tańca Krakowiak.
Ponadto: stoiska ga-

stronomiczne, animacje 
dla najmłodszych, strefa 
wielkoformatowych gier
drewnianych. To wszyst-

ko czeka na uczestni-
ków spotkań. Także licz-
ne atrakcyjne nagrody.
Gwiazdą wieczoru bę-

dzie doskonale wszystkim 

znany zespół Kobranocka.
- Bardzo się cieszę, że po 

długim czasie spowodowa-
nym pandemią koronawiru-
sa, która nie pozwoliła nam 
i naszym mieszkańcom spo-
tykać się, wracamy wreszcie 
do formy kontaktów bez-
pośrednich. Mam nadzie-
ję, że frekwencja dopisze, 

zwłaszcza, że mieszkańcy 
zawsze tłumnie uczestniczy-
li w naszym dzielnicowym 
święcie. Serdecznie więc 
wszystkich zapraszam na 
nasze niedzielne spotkanie – 
mówi Zygmunt Bińczycki, 
przewodniczący Rady i Za-
rządu Dzielnicy XVI Bień-
czyce.


