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GLIWICE

Podium i budżet 
przyjęte
Losy obiektu, który pomieści 
ponad 16 tys. widzów, są już 
rozstrzygnięte. Na czwartkowej 
sesji radni nie przyjęli popraw-
ki zaproponowanej przez klub 
PiS, by budowę hali przeło-
żyć na 2014 rok. Za popraw-
ką opowiedzieli się radni PO 
i PiS, przeciw byli radni Koalicji 
dla Gliwic, SLD oraz Krzysztof 
Kleczka.

Przypomnijmy, po konsulta-
cjach społecznych ogłoszo-
nych przez prezydenta Gliwic, 
miasto zdecydowało się na 
budowę hali. Na realizację 
inwestycji zaciągnięto kredyt 
w Europejskim Banku Inwesty-
cyjnym. Obiekt wybuduje firma 
Mirbud ze Skierniewic za 321 
mln zł.

Na ostatniej sesji radni za-
twierdzili budżet Gliwic na bie-
żący rok. „Za” głosowali radni 

KdG ZF, SLD oraz Krzysztof 
Kleczka. Przeciw byli wszyscy 
radni Platformy. Pewną nie-
spodzianką był fakt, że klub 
PiS wstrzymał się od głosu, co 
ostatecznie pozwoliło przefor-
sować budżet w kształcie pro-
ponowanym przez prezydenta.

Zamiana z kurią
W Ratuszu przegłosowano 
także propozycję zamiany bu-
dynku po dawnej szkole spe-
cjalnej przy ul. Ziemowita 3 
na tereny należące do kurii, 
pomiędzy ul. Kozielską a CH 
Arena. Jak przekonywał wice-
prezydent Adam Neumann, 
różnica w szacunkowej warto-
ści pomiędzy nieruchomościa-
mi jest niewielka i zostanie 
pokryta przez jedną ze stron. 
Jak argumentowano, budynek 
przy ul. Ziemowita, obecnie bez 
przeznaczenia, generuje koszty 
związane m.in. z doprowadze-
niem mediów czy ochroną. Póki 
co, miasto nie ma koncepcji na 

Sesja po myśli prezydenta
Wbrew prognozom, obyło się bez więk-
szych kłótni i utarczek słownych. Gli-
wiccy radni przyjęli w czwartek budżet, 
który uwzględnia m.in. rozpoczęcie budo-
wy hali widowiskowo-sportowej Podium. 
Zaakceptowano też zamianę nierucho-
mościami z kurią.

Budynek po dawnej szkole przy ulicy Ziemowita 
może zostać zamieniony na... 

...niezabudowane działki pomiędzy ulicą 
Kozielską a CH Arena.

zagospodarowanie terenów 
przy ul. Kozielskiej.

Jeśli chodzi o budy-
nek przy ul. Ziemo-
wita, nieoficjalnie 
mówi się, że ma 
tam powstać semi-
narium duchowne.
Za zamianą głosowali: Magda-
lena Budny (KdG), Leszek Cu-
ryło (KdG), Jarosław Gonciarz 

(PiS), Michał Jaśniok (KdG), 
Krzysztof Kleczka (niezależny), 
Tadeusz Olejnik (KdG), Jan 
Pająk (KdG), Marek Pszonak 
(KdG), Krystyna Sowa (KdG), 
Grażyna Walter-Łukowicz (KdG), 
Jarosław Wieczorek (PiS), Jan 
Wiśniewski (PO) oraz Jarosław 
Wypych (KdG). Przeciw opo-
wiedzieli: się Joanna Karweta 
(PO), Ewa Potocka (PO), Urszu-
la Więckowska (PO) oraz Zbi-
gniew Wygoda (PO). Od głosu 
wstrzymali się: Dominik Dragon 
(PO), Kajetan Gornig (PO), Zbi-
gniew Grzyb (SLD), Marek Ko-
pała (PiS), Janusz Szymanow-
ski (PO), Marek Widuch (SLD) 
i Henryk Woźniak (PO). 

(mpp)

Przypomnijmy, wniosko-
dawcą projektu była Komi-
sja Statutowa, rozpatrująca 
wniosek skierowany przez 
Gliwicki Klub Gazety 
Polskiej oraz Społeczny 
Komitet Upamiętniania 
Bohaterów Narodowych.

Tadeusz Mazur z MZUK 
związany jest od 2008 
roku. Od grudnia 2011 roku 
był zastępcą dyrektora ds. 
technicznych. Dyrektorem 
jednostki pozostaje wciąż 
wiceprezydent Gliwic Kry-
stian Tomala, który przeby-

wa na bezpłatnym urlopie.
MZUK jest jednostką miej-
ską odpowiadającą m.in. 
za Palmiarnię, zieleń (par-
ki, skwery), schronisko dla 
zwierząt, cmentarze, izbę 
wytrzeźwień, boiska, place 
zabaw czy lodowisko.

MZUK ma 
nowego szefa

Od 15 stycznia obowiązki dyrektora 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
pełni mgr inż. Tadeusz Mazur. Stanowi-
sko to objął po inż. Henryku Białowąsie, 
który przeszedł na emeryturę.

W Gliwicach nie będzie ronda Lecha Kaczyńskiego. Przynajmniej na razie, bo po krótkiej 
dyskusji, radni nie przyjęli projektu zakładającego nadanie imienia tragicznie zmarłego pre-
zydenta rondu u zbiegu ul. Toszeckiej, Warszawskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Kaczyński bez ronda

Podczas dyskusji, niespodzie-
wanie poprawkę do projektu 
zgłosił radny SLD Zbigniew 
Grzyb, który zaproponował, by 
zamiast Lecha Kaczyńskiego, 
rondo nosiło imię Edwarda 
Gierka. Poprawka radnego zo-
stała jednak odrzucona.
Ostatecznie za nadaniem 

rondu imienia Lecha Kaczyń-
skiego głosowało 8 radnych: 
Jarosław Gonciarz, Jarosław 
Wieczorek i Marek Kopała 
z PiS, Marek Pszonak, Jaro-
sław Wypych z Koalicji dla Gli-
wic Z. Frankiewicza, Urszula 
Więckowska, Jan Wiśniewski 
i Henryk Woźniak z Platformy. 

8 było przeciw, 6 wstrzymało 
się od głosu i pomysł ostatecz-
nie przepadł. 

Warto zauważyć, że o takim wy-
niku zdecydowała nieobecność 
radnego Goliszewskiego z PiS. 
Zwolennikom projektu zabrakło 
bowiem tylko jednego głosu.

Na razie rondo koło Selgrosa 
nie będzie miało patrona

facebook.com/24gliwice


