
  

   
       

   

 

 

PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy arenie lekkoatletycznej położonej na terenie miasta Gliwice 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta i grupy radnych Rady Miasta Gliwice 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadać arenie lekkoatletycznej przy ulicy Syriusza 30 w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, będącej w zarządzie trwałym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach, nazwę Arena 
Lekkoatletyczna im. Eugeniusza Bieniasza. 

§ 2. Położenie areny lekkoatletycznej, oznaczone kolorem czerwonym, przedstawia załącznik graficzny 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2022 r. 

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY 
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Uzasadnienie 

Eugeniusz Bieniasz żył w latach 29 marca 1910 r. - 15 sierpnia 1968 r. Jest założycielem pierwszej sekcji 
lekkoatletycznej przy KS „Piast” w 1945 r. Do Gliwic przybył razem z repatriantami z kresów wschodnich. 
Przez całe życie był związany z lekkoatletyką. Przed wojną reprezentował barwy Pogoni Lwów. Był czołowym 
biegaczem na średnich i długich dystansach. Po zakończeniu kariery sportowej poświęcił się działalności 
szkoleniowej. Pod jego okiem trenowali czołowi śląscy lekkoatleci: Czajkowski, Holajn, Wojtowicz, 
Gołaszewski, Styrna. Oprócz pracy dydaktycznej pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Kultury Fizycznej 
i Turystyki, a także sędziego lekkoatletycznego. Jego zasługi na rzecz sportu i społeczności lokalnej przynosiły 
chlubę Gliwicom i przyczyniły się do rozwoju tej dyscypliny sportowej. W związku z powyższym 
postanowiono upamiętnić Eugeniusza Bieniasza poprzez nazwanie jego imieniem areny lekkoatletycznej 
znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Jest to obiekt, na 
którym obecnie trenuje sekcja lekkiej atletyki Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” S.A. W zespole szkół 
zostały podjęte działania mające na celu przybliżenie uczniom postaci sportowca. Cała społeczność szkolna 
zaakceptowała nadanie znajdującej się przy szkole arenie lekkoatletycznej, imienia tego wybitnego sportowca. 
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