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Dokończenie ze str. 1

Do ostatniego gwizdka sę-
dziego gospodarze kontro-
lowali przebieg spotkania. 
Oprócz Piasta, do ekstraklasy 
awansowała również Pogoń 
Szczecin, która na wyjeździe 
pokonała Arkę Gdynia.

- Jutro wyjeżdżam na wczasy 
i odpoczywam. To był ciężki 
sezon - powiedział tuż po za-
kończeniu zawodów Dariusz 
Dudek, drugi trener Piasta.
  
O odpoczynku ani myśleli 
za to kibice, którzy tłumnie 
zgromadzili się na Rynku, 
by świętować upragniony 
awans. Około 21.00 do kil-
kuset fanów przemówił Ja-

64 punkty zgromadził Piast na zakończenie sezonu. 
To aż o dwanaście więcej niż w ubiegłorocznych rozgrywkach
57 goli, najwięcej w całej I lidze, strzelili piłkarze Piasta w niedawno zakończo-
nym sezonie 
19 zwycięstw, najwięcej wśród drużyn I ligi, odnotowali gliwiccy piłkarze 
18 goli zdobył napastnik Piasta Wojciech Kędziora. Został tym samym królem 
strzelców rozgrywek
1 tylko jednej porażki w całym sezonie doznały „Piastunki” na własnym 
boisku. Z trzema punktami wyjechał z Gliwic tylko Ruch Radzionków.

Ekstraklasa
nasza!

Sezon w liczbach:

rosław Kaszowski, legenda 
„Piastunek“, a przed godziną 
22.00, autobus z triumfujący-

mi piłkarzami wjechał na pły-
tę Rynku.

(mpp)

Fot. Agata Rakotny

Pseudokibice „świętowali“ 
awans rzucając butelkami i 
kamieniami. 
- Młodzi ludzie zaatakowali 
policjantów butelkami, krze-
sełkami oraz innymi niebez-
piecznymi narzędziami. Poli-
cja użyła strzelb gładkolufo-
wych. Stróże prawa ustalają 
teraz kolejnych uczestników 
burdy, których będą zatrzy-
mywać w najbliższych dniach 
- informuje Marek Słomski z 
gliwickiej KMP.

Zobacz film z rozrób 
pseudokibiców na 
www.24gliwice.tv
Po niedzielnych burdach, 
urządzonych przez pseudoki-
biców policja będzie miała na-
prawdę dużo pracy.  W chwili 

Burdy pseudokibiców
po meczu

Dla jednych kibiców wejście Piasta Gliwice do 
ekstraklasy był powodem do radości, dla innych 
okazją do urządzania burd. W trakcie świętowa-
nia sukcesu gliwickiej drużyny w niedzielę, około 
godziny 22.40 na Rynku doszło do incydentów z 
udziałem kilkudziesięciu chuliganów.

oddawania do druku tego wy-
dania gazety, zatrzymano już 
siedmiu pseudokibiców i na 
pewno na tym się nie skoń-
czy.
Do identyfikacji kibiców po-

służy głównie materiał zareje-
strowany przez miejski moni-
toring i policyjne kamery. Za 
udział w czynnej napaści na 
funkcjonariuszy grożą im kary 
10 lat pozbawienia wolności.

5 tysięcy do referendum

Mniej niż miesiąc pozostał Obywatelskiemu Komitetowi 
Referendalnemu na zbieranie podpisów pod wnioskiem 
o referendum. Póki co, akcję poparło ponad 10 tysięcy 
gliwiczan. By do referendum ws. odwołania prezydenta 
Zygmunta Frankiewicza doszło, swoje podpisy na listach 
musi złożyć 15.084 mieszkańców Gliwic.

Działania referendystów 
nie ograniczają się tylko 
do zbierania podpisów. 
Stowarzyszenie Gliwi-
czanie Razem, którego 
członkowie w dużej mierze 
wchodzą w skład OKR, zor-
ganizowali w poniedziałek 
spotkanie dotyczące kwe-
stii odpłatności za prze-
jazd gliwickimi odcinkami 
autostrady A4.
 
W Klubie Integracji Spo-
łecznej pojawili się m.in. 
posłowie Andrzej Gała-
żewski i Borys Budka, 
radny Marek Widuch oraz 
inne osoby zaangażowane 
w życie polityczne miasta 
– Katarzyna Lisowska, 
Marek Berezowski, An-
drzej Jarczewski czy Wie-
sław Okoński.
 
Zdaniem Stowarzyszenia 
Gliwiczanie Razem, przy 
obecnym kształcie rozpo-
rządzenia, pojazdy poru-
szające się autostradą w 

ruchu tranzytowym od stro-
ny Katowic będą zjeżdżać 
do Gliwic na węźle Gliwice-
-Sośnica, przed punktem 
poboru opłat w Żernicy i 
przejeżdżając przez miasto 
oraz DK 88 powrócą na 
autostradę na węźle Gli-
wice-Kleszczów. Takie roz-
wiązanie spowoduje korki 
w centrum miasta.

- Będziemy się zastana-
wiali nad możliwością wy-
stąpienie do Najwyższej 

Izby Kontroli z wnioskiem 
o zbadanie zasadności 
zbudowania tak dużej ilo-
ści punktów poboru opłat 
i związanej z nimi infra-
struktury drogowej – zapo-
wiedział Andrzej Jarema-
-Suchorowski, rzecznik 
prasowy OKR.
Pod koniec spotkania wy-
stosowano odpowiednią 
petycję, którą poseł Borys 
Budka ma przekazać mini-
strowi transportu. 
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