Kibice pikietowali przed magistratem
“Nie poddamy się szantażowi miejskiego urzędnika i jego
kozy” – z takim transparentem kibice Piasta Gliwice pojawili się w czwartek przed Urzędem Miejskim.
Po raz kolejny protestowali
przeciwko nominacji Zbigniewa Koźmińskiego na stanowisko wiceprezesa spółki piłkarskiej Piast.

“Prezydenci miasta nie oddacie
Piasta” - wołali.

pracował. Ich zdaniem jest on
kojarzony ze skompromitowaną częścią PZPN, nigdy nie
miał również nic wspólnego z
Piastem i Gliwicami.

W pikiecie przed
magistratem wzięło udział kilkudziesięciu kibiców
gliwickiego klubu.
”Koza do woza”,

Zrzeszeni w Stowarzyszeniu
Kibiców Piasta fani gliwickiego klubu nie chcą, żeby funkcje wiceprezesa spółki pełnił
Koźmiński, bo jak napisali
w specalnym oświadczeniu,
zarzucają mu m.in. to, że doprowadził do ciężkiej sytuacji
kluby, w których poprzednio

W spółce Piast Gliwice SA,
która została powołana do
życia niedawno, Zbigniewa
Koźmińskiego do pełnienia
funkcji wiceprezesa powołał
posiadający większość udziałów spółki samorząd miasta.
(kk)

W czwartek, pod magistratem pojawili siê protestuj¹cy kibice Piasta Gliwice. Po raz kolejny
wyra¿ali swoj¹ dezaprobatê dla nominacji Zbigniewa KoŸmiñskiego na wiceprezesa klubu. Kontrowersyjnego dzia³acza, by³ego rzecznika PZPN na to stanowisko powo³a³ Zarz¹d
Miasta, który jest wiêkszoœciowym udzia³owcem spó³ki. Protest kibiców Piasta na gor¹co
skomentowa³ Piotr Wieczorek, zastêpca prezydenta Gliwic.

„Kibice wchodzą
w nie swoją rolę’’
- Nie ugniecie siê przed
¿¹daniami kibiców?
Pytania mo¿na zadawaæ na stronie Telewizji Gliwice
www.itv.gliwice.pl wyjątkowo do czwartku 9 lipca,
do godz. 12.00. Na wybrane siedem pytañ nasz goœæ
odpowie w czwartek 9 lipca. Informator Rynkowy jest
partnerem cyklu „Zadaj pytanie”.
Na stronie www.24gliwice.pl 10 lipca zamieścimy
relację ze spotkania z Piotrem Wieczorkiem. Wywiad
ukaże się również 14 lipca w wydaniu papierowym
Informatora Rynkowego.

- Uwa¿am, ¿e kibice wchodz¹
w nie swoj¹ rolê. Ich rol¹ jest
uczestniczenie w widowisku
jakie od czasu do czasu organizowane jest na stadionie a nie
decydowanie, kto bêdzie prezesem spó³ki.

- To jest pañstwa teza. Taka jest
pi³ka no¿na, przynajmniej do tej
pory taka by³a, wiêc wszystkie
osoby zwi¹zane z PZPN teoretycznie mog¹ mieæ opiniê osób
kontrowersyjnych.

To by³oby œmieszne, gdybyœmy
siê ugiêli pod presj¹ kibiców.
Nastêpnym razem zdejm¹ zawodnikom koszulki albo buty.

- Jak¹ pensjê dostanie
w Piaœcie Zbigniew
KoŸmiñski?
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- Prezes Krzy¿anowski
powiedzia³, ¿e s¹ to
3 miliony z³otych,
które w istotny sposób
rzutuj¹ na bud¿et
klubu…

- Idealnych kandydatur nie ma,
bo ka¿d¹ weryfikuje wynik.
KoŸmiñski dwukrotnie zdobywa³
z Wis³¹ mistrzostwo Polski i raz
by³ wicemistrzem z Pogoni¹.
Szukaliœmy osoby doœwiadczonej i myœlê, ¿e nam siê uda³o.
Z wyboru jesteœmy póki co zadowoleni.

- To nie ma znaczenia, bo to
nie s¹ pieni¹dze dla Piasta
tylko na promocjê.

- Pojawi³y siê informacje, ¿e w przypadku

Rozmawia³a
Nina Drzewiecka
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- Jakie cechy
KoŸmiñskiego
zadecydowa³y, ¿e sta³
siê idealnym kandydatem na to stanowisko?

- Ustaliliœmy, ¿e wynagrodzenie
bêdzie ni¿sze od wynagrodzenia
prezesów spó³ek komunalnych.
Mo¿na to sprawdziæ. Jest to
czterokrotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia, czyli konkretnie ok

- Nic, dlaczego mielibyœmy cokolwiek robiæ.

- To jest nieprawda. Panowie
ze Stowarzyszenia po prostu
nie rozumiej¹ co siê do nich
mówi. Czêœæ pieniêdzy, które
zamierzaliœmy
przeznaczyæ
na promocjê miasta mia³a w
ten sposób dotrzeæ do Piasta.
Powiedzia³em, ¿e po raz kolejny bêdziemy siê zastanawiaæ
czy w takich okolicznoœciach
jest to najw³aœciwsza forma
promocji.

12 tysiêcy z³otych brutto.

- KoŸmiñski to kontrowersyjna postaæ w polskiej pi³ce…

- Co Zarz¹d Miasta zamierza teraz zrobiæ?

dalszych protestów
Zarz¹d Miasta rozwa¿a
rozwi¹zanie spó³ki
z Piastem?
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Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki,
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki,
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,
• karta kredytowa na codzienne wydatki.

Us³ugi spoza ofer ty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach
Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta:

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032 230 71 75
GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032 230 82 15
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