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BĘDZIE BASEN W 
BIEŃCZYCACH!

Nr 12 (262) Rok XXIII Kolumna Informacyjna Rady Dzielnicy XVI 21 października 2022 r.

W kwestii posadowienia krytego 
basenu rozważane były dwie bień-
czyckie lokalizacje. Ostatecznie 
wybrano teren przy Szkole Pod-
stawowej nr  92 na os. Strusia 19.

Od początku w projekt ten moc-
no zaangażowali się przewod-
niczący Rady Dzielnicy XVI 
Bieńczyce, Zygmunt Bińczyc-
ki i radny miejski działający na 
rzecz Nowej Huty, Sławomir Pie-

Zarząd Infrastruktury Sportowej ogłosił właśnie przetarg na „Opracowa-
nie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy 
krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu i łącznikiem do Szkoły 
Podstawowej nr 92 na osiedlu Strusia”. Oznacza to, ni mniej, ni więcej, że w 
Bieńczycach powstanie wreszcie kryty basen. Oczywiście, trzeba będzie jesz-
cze na to poczekać, ale najważniejsze, że dzielnica zyska tak potrzebny obiekt 
sportowy.

trzyk, organizując i uczestnicząc 
w szeregu spotkań w tej sprawie.

Na jednym z takich spotkań, w 
sierpniu tego roku, doszło do po-
rozumienia z dyrekcją szkoły nr 
92, co do ostatecznej lokalizacji. 
Uczestniczyli w nim obaj wymie-
nieni już radni, była już dyrektorka 
szkoły,  Ewa Sobota i nowa dyrek-
torka szkoły, Monika Chmielew-
ska. Tym samym ZIS mógł obecnie 

Fot. na górze: Na tym terenie, SP nr 92, w przyszłości powstanie kryta pływalnia.
Fot. na dole: Na tym właśnie spotkaniu doszło do porozumienia co do lokalizacji bieńczyckiego basenu

BUDŻET 
OBYWATELSKI 

2022 
- GŁOSOWANIE 
ZAKOŃCZONE

Zakończyło się już głosowanie na pozytywnie zweryfi kowane projekty 
tegorocznego Budżetu obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy Bieńczyc 
mieli do wyboru 26 projektów dzielnicowych i 93 ogólnomiejskie, w tym 5 
dotyczących ich dzielnicy.

I tym razem, jak co roku, zarząd szesnastki i radni z Komisji Budżetu Oby-
watelskiego rady dzielnicy podjęli szereg działań promujących ideę budże-
tu partycypacyjnego. Były przygotowane plakaty, publikacje i informacje 
na temat zweryfi kowanych projektów. Był też piknik BO 2022 w Ogrodzie 
nad stawem przy ulicy Kaczeńcowej, gdzie także można było głosować.

Teraz czekamy na wyniki głosowania. Te podane zostaną 7 listopada.

Na zdjęciu sympatyczna rodzina z osiedla Kalinowego, która przyszła ra-
zem zagłosować do rady dzielnicy. Fot. Zygmunt Bińczycki

ogłosić przetarg, o którym mowa.
- Tym samym chcę wyrazić po-

dziękowania dla dyrektora Za-
rządu Infrastruktury Sportowej, 
Krzysztofa Kowala i pracowników 
zarządu za przychylność dla tego 
projektu. Tak ważnego dla naszej 
dzielnicy – mówi Zygmunt Biń-
czycki, przewodniczący szesnastki.

Dokumentacja ma uwzględniać 
basen pływacki o długości 25 me-
trów, z minimalną liczbą 6 torów 
oraz wannę z hydromasażem dla mi-
nimum 6 osób. W obiekcie ma być 
także miejsce dla wielofunkcyjnej 
sali, na ok. 320 metrów kwadrato-
wych, do ćwiczeń ogólnorozwojo-
wych i fi tness. Poza tym także po-
mieszczenie siłowni o powierzchni 
ok. 120 metrów kwadratowych. 
Oczywiście, w dokumentacji pro-
jektowej musi się znaleźć także 
pełne zaplecze sanitarno-socjalne 
dla wszystkich projektowanych po-
mieszczeń w krytej pływalni.  

Fot. Zygmunt Bińczycki

UCZCZONO 40. ROCZNICĘ ŚMIERCI 
BOGDANA WŁOSIKA

Jak co roku, tak i tym razem na osiedlu Przy Arce, vis a vis kościoła-symbo-
lu oporu wobec komunistycznej władzy, uczczono śmierć młodego robotnika, 
Bogdana Włosika, zastrzelonego przez kapitana Służby Bezpieczeństwa w 
czasie stanu wojennego. Uroczystości tradycyjnie już odbyły się pod pomni-
kiem poświęconym Bogdanowi Włosikowi i innym, którzy w latach 80. zginęli 
za Wolność i Solidarność.

Przypomnijmy, zwłaszcza mło-
dym czytelnikom. W czasie trwa-
jącego w Polsce stanu wojennego, 
13 października 1982 roku, tysiące 
ludzi wyszło na ulice. Pokojowa 
demonstracja została zaatakowana 
przez oddziały ZOMO i przerodziła 
się w wielogodzinne walki uliczne. 
Bogdan Włosik został postrzelony 
w brzuch przez ubranego po cywil-
nemu kapitana bezpieki, w pobliżu 
kościoła Arka Pana. 20-letni Włosik 
zmarł na stole operacyjnym w szpi-
talu.

Na cmentarz Grębałowski, 20 
października 1982 roku, przy-
szło 20 tysięcy ludzi. Uroczy-
stość pogrzebowa przerodziła 
się w manifestację przeciwko

komunistycznemu ustrojowi i wpro-
wadzeniu stanu wojennego.  

Plac przed kościołem w Bieńczy-
cach nosi imię Bogdana Włosika.

W sobotę, 15 października, zor-
ganizowano także tradycyjny już, 
XXVI Bieg Memoriałowy im. 
Bogdana Włosika. W wydarzeniu 
wzięło udział 320 osób.  Zwycięzcą 
został 34-letni Adam Czerwiński z 
Wieliczki.

Fot z lewej:
W imieniu rady dzielnicy i 

mieszkańców Bieńczyc przewod-
niczący Zygmunt Bińczycki wraz z 
zarządem Dzielnicy XVI Bieńczyce 

złożył pod pomnikiem wiązankę 
kwiatów.

Fot: Zygmunt Bińczycki
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