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Ledowe oświetlenie na nowych słupach

BEZPIECZNIE I NOWOCZEŚNIE
Aż 46 starych, mocno skorodowanych słupów oświetleniowych, wymie-

nia obecnie wykonawca na osiedlu Przy Arce. Między ulicami Szajnowicza 
a Kocmyrzowską. Koszt tej wymiany i przekładki na nowe słupy nowocze-
snych, ledowych opraw oświetleniowych to blisko 300 tysięcy złotych. Prace 
zakończą się do połowy grudnia. 

Wiele z tych słupów stanowiło 
prawdziwe niebezpieczeństwo z 
uwagi na fatalny ich stan technicz-
ny, bowiem rdza mocno je przeżar-
ła. Już wcześniej zamontowano na 
nich nowoczesne, ledowe oprawy, 
które teraz trafi ą na nowe, stalowe 
słupy. Cieszę się, że w końcówce 
roku udało się sfi nalizować i tę in-
westycję – wyjaśnia Zygmunt Biń-
czycki, przewodniczący szesnastki. 

Z wymiany skorodowanych słupów 
zadowolony jest również radny z 
osiedla Przy Arce i jednocześnie 
członek zarządu Łukasz Wabik.

Pieniądze na tę potrzebną mo-
dernizację oświetlenia znaleziono 
w budżecie Zarządu Dróg Miasta 
Krakowa. To efekt dobrej i efektyw-
nej współpracy zarządu dzielnicy z 
miejską jednostką.

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki

Mikołajkowy turniej piłkarski NAS Wanda
Jak co roku, tak i tym razem 

działacze i trenerzy Nowohuckiej 
Akademii Piłkarskiej Wanda zor-
ganizowali Turniej Mikołajkowy 
dla piłkarskich adeptów z rocznika 
2012. 

I jak zwykle też uczestników tego 
tradycyjnego już turnieju nie bra-
kowało. Tak, jak i emocji, wspania-
łych akcji i jeszcze piękniejszych 
bramek. A także radości młodych 
piłkarzy. 

Najlepszych piłkarzy i zespoły na-
gradzał Zygmunt Bińczycki, prze-
wodniczący Rady Dzielnicy XVI 
Bieńczyce w towarzystwie świet-
nego piłkarza, kapitana Cracovii, 
Kamila Pestki, który rehabilituje 
obecnie kolano po sierpniowym ze-
rwaniu więzadeł krzyżowych.   

NOWA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
Osiedle Kościuszkow-

skie to w większości te-
reny i budynki należące 
do Spółdzielni Mieszka-
niowej Victoria. Z tego 
powodu inwestycje i 
remonty przeprowadza-
ne przez radę dzielnicy 
ograniczone są tam do 
nielicznych terenów 
gminnych. Taki nie-
wielki fragment działki 
należącej do miasta, po-
między placem zabaw a 
szkołą, udało się odna-
leźć i zainstalować na 
nim trzy urządzenia do 
ćwiczeń. Mieszkańcy 
mają do wyboru nastę-
pujące stanowiska do 
ćwiczeń: 1. krzesło do 
wyciskania + prasa noż-
na + twister; 2. narciarz 
+ orbitrek; 3. rowerek + 
jeździec.

WIGILIA SENIORÓW
Po trzyletniej przerwie spowo-

dowanej pandemią bieńczyccy 
seniorzy z licznych organizacji 
działających na naszym terenie 
spotkali się na przedświątecz-
nym obiedzie, w gościnnych 
progach Zespołu Szkół Gastro-
nomicznych nr 1, na osiedlu 
Złotej Jesieni. Pomimo braku 
możliwości organizowania ta-
kich uroczystości przez okres 
obostrzeń, rada dzielnicy nie 
zapomniała o naszych emery-
tach i rencistach. W roku 2020, 
2021 i na początku 2022, prze-
kazywała paczki żywnościowe 
oraz świąteczne wypieki. Jed-
nak to, co emeryci cenią sobie 
najbardziej, to możliwość bez-
pośredniego spotkania i rozmo-
wy z drugim człowiekiem czy 
zaśpiewania kolędy. W minio-
ny wtorek i środę, we wspól-
nym świętowaniu wzięli udział 
członkowie następujących 

organizacji: Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Centrum Aktywności Seniorów 
Bieńczyce, Centrum Aktywności 
Seniorów Złota Jesień Hutnika, 
Centrum Aktywności Seniorów 

Cyfrowe Centrum Bieńczyce, Sto-
warzyszenia Przyjaźń, Sekcja Eme-
rytów i Rencistów NSZZ „Solidar-
ność” oraz podopieczni Miejskiego 
Dziennego Domu Pomocy Społecz-
nej z ul. Okulickiego.

Fot. Na pierwszym planie prezes zarządu rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Mirosława 
Miśta oraz przewodniczący "szesnastki" Zygmunt Bińczycki.


