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Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

Bez dodatku GAZETA BEZPŁATNA
dostępna w wyznaczonych
punktach. Lista na str. 4

Fot. piast-gliwice.eu

Szmatuła dał
punkt

Po dramatycznej
końcówce meczu,
piłkarze Piasta zremisowali z Wisłą
Kraków 1:1. Gospodarze mogli wygrać, ale w ostatnich sekundach
rzut karny obronił
Jakub Szmatuła.
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Remont znacznie droższy

2 mln zł więcej niż zakładano będzie
kosztować odnowienie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Inwestycja zakłada m.in. usunięcie charakterystycznej szklanej dobudówki.
Jak czytamy w protokole
z otwarcia ofert, magistrat
zamierzał przeznaczyć na
termomodernizację kwotę
w wysokości 4,6 mln zł.
W styczniowym postępowaniu wpłynęły zaledwie
trzy oferty, a po otwarciu
ofert urzędnicy stanęli przed
decyzją – czy wybrać najkorzystniejszą, która przekraczała planowany budżet, czy rozpisać
nowy przetarg.

Wykonawcą prac remontowych będzie
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT BUDOWLANYCH I TRANSPORTOWYCH CECHINI STANISŁAW I JÓZEF CECHINI
z Krynicy Zdrój.
Urzędnicy nie ukrywali, że miastu
zależy na powrocie do pierwotnego wyglądu tego budynku.Dlatego
zniknie niepraktyczna, i, zdaniem
niektórych, mało elegancka dobudówka przy głównym wejściu.
Rozbiórce ulegną także balkony
oraz taras. W ramach inwestycji
zmieni się również wejście od
strony skweru Doncaster. Zgodnie z projektem autorstwa firmy
BUD SERWIS RDK, cały gmach
zostanie efektownie oświetlony.

Wizualizacja: mat. UM Gliwice/BUD SERWIS RDK

W końcu, po ponad
miesiącu analiz,
zdecydowano się
wybrać ofertę wartą
6,6 mln zł.

Oprócz estetyki budynku, zmieni się również komfort pracy
urzędników – nieruchomość
zostanie ocieplona. Wymianie
ulegnie także wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.
Inwestycja powinna rozpocząć
się jeszcze wiosną. Termin
zakończenia prac ustalono na
sierpień przyszłego roku.

Oprócz termomodernizacji, budynek zostanie również efektownie
podświetlony

pomieszczenia administracyjne
i biurowe. Na pierwszym piętrze
mieściły się pokoje hotelowe, także kawiarnia oraz salon lustrzany.
W czasie drugiej wojny w budynku składowano materiały propagandowe III Rzeszy. W styczniu
1945 roku obiekt został podpa-

lony przez wkraczających do Gliwic czerwonoarmistów. Po wojnie
były hotel odbudowano według
koncepcji architekta Tadeusza
Teodorowicza-Teodorowskiego.
Mniej więcej od połowy lat 50tych pięciopiętrowy budynek
pełni funkcję siedziby władz
miejskich.

W obiekcie wybudowanym pod
koniec lat dwudziestych zeszłego wieku, początkowo mieścił
się słynny Haus Oberschlesien
(z niem. – Dom Górnośląski),
który należał do najbardziej
prestiżowych hoteli na Górnych
Śląsku. Autorem projektu Haus
Oberschlesien była wrocławska
pracownia Gaze & Bottcher. Na
parterze znajdował się hol, lokale
usługowe, dwie restauracje oraz

Rowerem z Sośnicy do centrum
Jeszcze w tym roku powstanie trasa
rowerowa łącząca Sośnicę z centrum
miasta. Jej łączna długość wyniesie
ok. 7,5 km.

Trasa ta podzielona jest na kilka odcinków, z których część
należy do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów, a część
do Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.
– Trasa przebiegać będzie
Aleją Przyjaźni, ulicami Konarskiego, Akademicką, Panewnicką, Kujawską, dalej
istniejącym fragmentem ścieżki przebiegającym ulicami Jesienną, Wiślaną, Wschodnią
i zostanie doprowadzona do
granicy miasta w Parku Powstańców Śląskich – informu-

Fot. Łukasz Gawin

GLIWICE

je Maja Lamorska z gliwickiego magistratu.

Według założeń,
cały projekt powinien zostać
ukończony jeszcze
w tym roku, a koszt
inwestycji wyniesie
ok. 6,5 mln zł.
To nie jedyne plany na ten rok
w zakresie budowy dróg rowe-

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

rowych. Zarząd Dróg Miejskich
ma również plany wybudowania
ścieżek rowerowych w ramach
przebudowy układu komunikacyjnego wokół budowanej hali
Gliwice. Wpiszą się one częściowo we wspomnianą wyżej
inwestycję.

Poza tym wybudowany zostanie jeszcze ok. 700 – metrowy
fragment trasy, projektowanej w dawnym śladzie kolejki
wąskotorowej – od Trynku do
skrzyżowania z ul. Kopalnianą.
W tym miejscu będzie się ona
łączyć z już istniejącą ścieżką
prowadzącą do ul. Św. Alberta.
– W 2016 roku będą prowadzone także prace związane
z modernizacją i odtworzeniem tras rowerowych. Nową

nawierzchnię zyska ścieżka
od ulicy Sowińskiego do lasu
Żyznawa wraz z fragmentem
biegnącym do Południowej –

www.gazeta-miejska.pl

dodaje Maja Lamorska.
Obecnie w Gliwicach rowerzyści
mogą korzystać z 31 tras rowe-

rowych, niestety wiele z nich jest
tylko fragmentarycznych i nie tworzą spójnej całości.
Katarzyna Klimek
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co, gdzie, kiedy?
usługi

ÔÔ !Czyszczenie dywanów
(u klienta lub odbiór) tapicerek. Sprzątanie. Mycie okien.
Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
ÔÔ Admat-House Kompleksowe Usługi Remontowe. Darmowa wycena nr
575561079.
ÔÔ AGD. Naprawa pralek,
lodówek, term, ogrzewaczy,
montaż instalacji i usuwanie
awarii. Tel. 694-506-777.
ÔÔ Malowanie od 3 zł m2. Tapety, gładź, odsuwamy meble.
502517262, 607969758.
ÔÔ ELEKTRYK – Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych – wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie
awarii itd. UPRAWNIENIA E+D.
Możliwość wystawienia faktur
VAT. Tel. 508-145-905.

ÔÔ Futra skóry kożuchy –
szycie przeróbki. Dojazd do
klienta. Tel. 608-247-990.
ÔÔ Firma Optima Sp. z o.o.
– finanse do domu –
poszukuje PRZEDSTAWICIELI. Praca dodatkowa,
atrakcyjna prowizja,
również dla emerytów,
doświadczenie nie jest
wymagane, ale będzie
dodatkowym atutem.
58 554 80 80/801 800 200.
ÔÔ KAFELKOWANIE, Panele,
Malarskie. TANIO!!! Tel. 787672-048.
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GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
Tygodnik,
ukazuje siê we wtorki

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3
tel.fax 32 230-84-51
kom. 503-10-60-19
Biuro czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9-16.00

.

Na stronach serwisu
www.gazeta-miejska.pl
znajduje się formularz
nadania ogłoszenia.
Wystarczy go wypełnić
i wysłać, a płatność
przelać na konto
podane przy formularzu

Zapraszamy do
biura ogłoszeń
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 9.00-16.00

Koszt ogłoszenia – od 12 złotych (z VAT), a przy zamówieniach pakietowych (10 lub 20 emisji) – już od
6 złotych za ogłoszenie o długości do 75 znaków. Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest
czcionką pogrubioną. Za dodatkowy kolor czcionki lub tła obowiązują dopłaty.

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone* najpóźniej do piątku,
* W przypadku zapłaty przelewem decyduje dzień i godzina potwierdzenia wpłaty na koncie wydawcy.

finanse
ÔÔ POŻYCZKI DLA KAŻDEGO
OD RĘKI. Bez zaświadczeń,
bez BIK. Promocja do 11 marca! Zadzwoń: 327061029.
ÔÔ LOTNISKO. Dowóz
i przywóz. Rabat dla stałych
klientów. Tel. 608-098-334.
ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.

P

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie
w redakcji

ÔÔ MEBLE NA WYMIAR, kuchenne, szafy łazienkowe,
łóżka, dorabianie mebli.
603-895-924.
ÔÔ REMONTY DROBNE I KOMPLEKSOWE: kafelkowanie,
panele, ścianki K/G, malowanie. Konkurencyjne ceny. Tel.
794-365-754, 32/234-06-72.
ÔÔ REMONTY: hydraulika,
malowanie, kafelkowanie,
gładzie, sufity podwieszane,
zabudowy k/g, elektryka, tynkowanie. Tel. 698-264-691.
ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
Tel. 32 279-42-79, 605285-957.

ÔÔ Poszukujemy do pracy
Cukierników, Piekarzy,
Sprzedawców do nowo
otwieranego punktu na
ul. Zwycięstwa. Kontakt
727916941. Cv proszę
przesłać na adres biuro@
tomaszkorga.pl

zdrowie
ÔÔ Protezy na NFZ bez czasu
oczekiwania. Szałsza tel. 730
710 102.

nieruchomości

ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą
i inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
601-490-293.

auto-moto
ÔÔ AUTO SKUP dojazd gratis.
GOTÓWKA od ręki. Osobowe
i dostawcze. 509-046-998.
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ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp., kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.

re

Ogłoszenia drobne
również
w wersji
elektronicznej
Gazety Miejskiej
na portalu

ÔÔ AUTOSKUP – kupię każdy
samochód osobowy i dostawczy. Tel. 32 793-94-11,
660-476-276.

ÔÔ Zabrze, sprzedam duży
garaż w bloku. Pl. Słowiański – prąd, woda, regały.
508109084.

ÔÔ Drewno opałowe, rozpałkowe, kominkowe oraz do
wędzenia. 517-031-680.
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ÔÔ Szukamy pracowników
budowlanych z dośw.
w hydroizolacjach (papy,
folie PVC), tel. 535-174-856,
mail: barel.management@
gmail.com.
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redakcja@gazeta-miejska.pl
www.gazeta-miejska.pl
Reklama
marketing@gazeta-miejska.pl
Redaktor naczelny
Marcin Fabrykowski
marcin@gazeta-miejska.pl
Wydawca:
INFORMATOR RYNKOWY
- Wydawnictwo Prasowe
Marcin Fabrykowski
Bank:
66 1140 2004 0000 3002 4972 8585
Druk: Polskapresse,
Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A
Wydawca nie odpowiada za treœæ
otrzymanych reklam i og³oszeñ

ÔÔ Skup złomu i metali
kolorowych, demontaż
konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp.
Możliwość dojazdu z wagą.
Płatność gotówką. Bezpłatny
transport. 515-191-401.
ÔÔ Usługi transportowe do
2T, przeprowadzki, winda.
603895924.
ÔÔ WĘGIEL WORKOWANY
orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.

moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

PUNKTY BEZPŁATNEJ DYSTRYBUCJI GAZETY MIEJSKIEJ: GLIWICE: Andersa 20 – skład budowlany MAT-BUD, (wt); Chorzowska 44b – biurowiec Arenda, (wt); Góry Chełmskiej 15 –
bud. 1-go U.S., (wt); Krupnicza 2, sklep fotograficzny, (wt); Lipowa 3, C.H. FORUM – Carrefour (wejście); Lipowa 3, C.H. FORUM – (wejście, parking podziemny); Młodego Hutnika – II U.S. – punkt ksero, (wt);
Moniuszki 6 – drukarnia cyfrowa D&D, (wt); Nowaka Jeziorańskiego 1 – C.H. ARENA, Carrefour (wejście) (wt+pt); Pola Wincentego 16 – Inkubator Przedsiębiorczości, (wt); Poznańska 55 – sklep, hurtownia
Markor, (wt); Pszczyńska 133 – skład budowlany MAT-BUD, (wt); Pszczyńska 315 – C.H. Europa Centralna – piętro (wt); Reymonta 20 – sklep z tapetami i wykładzinami M&P, (wt); Rybnicka 47 – Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Rybnicka 207, Auchan (pasaż przy prawym wejściu) (wt+pt); Zwycięstwa 42 – Gliwickie Centrum Handlowe (pasaż główny); Zygmunta Starego 17 – Starostwo Powiatowe, (wt).

ZABRZE: De Gaulle'a 17 – Dom Muzyki i Tańca, (wt); Powstańców Śląskich 7 – Urząd Miejski w Zabrzu, (wt); Szczęść Boźe – główny budynek i siedziba ZUS, (wt); Teatralny 12 Plac – C.H. Platan, (wt);
Warszawski 10 Plac – ZBM TBS, (wt); Wolności 215 – Zabrzańskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Wolności 262 – Urząd Miejski w Zabrzu – Biuro Obsługi Klienta, (wt); Wolności 269 – biuro podróży
Top Tur, (wt). PUNKT DYSTRYBUCJI GAZETY Z DODATKIEM TV: GLIWICE: Piłsudskiego 3 plac – redakcja GAZETY MIEJSKIEJ
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gliwice

Wolne tryby
sprawiedliwości

Najpierw pijany śmiertelnie potrącił rowerzystę, potem zbiegł
z miejsca wypadku. Choć od tragicznego zdarzenia minął już rok,
28-letni obywatel Korei Południowej nadal jest na wolności, a akt
oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Gliwicach dopiero
w styczniu. Kiedy oskarżony usłyszy wyrok? Póki co nie wyznaczono jeszcze nawet daty pierwszej rozprawy.

Obywatel Korei
Południowej po

wpłaceniu 50 tysięcy
złotych kaucji wyszedł na wolność.
Z naszych informacji
wynika, że jest stale
czynny zawodowo.

się na pierwszą sądową
rozprawę. Jej daty jeszcze
nie wyznaczono. Na razie zaplanowane jest posiedzenie
przygotowawcze, na którym
ustalone zostaną szczegóły
dalszego postępowania sądowego.

Został jednak nałożony na
niego dozór policji i zakaz
opuszczania kraju. Zatrzymano mu także paszport.
Okresowo (przynajmniej raz
w tygodniu) musi zgłaszać
się na policję oraz meldować
o zmianach swojego pobytu.
Powoli może też szykować

Przypomnijmy, w piątkową
noc, 13 marca 2015 roku
kompletnie pijany obcokrajowiec wsiadł za kierownicę
Opla Insigni i ul. Kozielską
ruszył w stronę gliwickiej
strefy ekonomicznej. W tym
samym czasie drogą jechał
pracujący „na strefie” 30-letni

Jego rozbity samochód policyjny patrol odnalazł w centrum
miasta. Rano kierowca sam
stawił się w komendzie. Miał
wówczas jeszcze 0,8 promila
alkoholu we krwi.
Prokuratura przedstawiła
28-latkowi zarzuty jazdy po
pijanemu, spowodowania
wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca
zdarzenia. 28-latkowi grozi
od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności.
Fot. KMP Gliwice

Jak tłumaczy
prokuratura, na
długość prowadzonego przez
9 miesięcy
śledztwa duży
wpływ miała
konieczność przeprowadzania
czynności z udziałem tłumacza
i duża liczba opinii biegłych.
Swoje ekspertyzy przygotowali
m.in. biegli techniki samochodowej, ruchu drogowego, fizykochemii i medycyny.

wówczas Łukasz. Jego mały
rower w zderzeniu z osobówką
nie miał żadnych szans.

Gliwiczanin zginął na miejscu.
Sprawca wypadku dowiedział się
o tym dopiero
po kilku godzinach, bo po potrąceniu uciekł,
nie udzielając
pomocy.

Co może pieszy, a czego nie może kierowca

We wtorek, 1 marca wprowadzona została strefa zamieszkania
na gliwickiej starówce. Takie rozwiązanie ma wzmocnić pozycję
pieszego, który zyskał bezwzględne pierwszeństwo przed kierowcami. Warto wiedzieć, jakie jeszcze zmiany niesie za sobą nowa
strefa. Zwłaszcza zmotoryzowani mogą w pierwszych tygodniach
czuć się zdezorientowani.
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Po pierwsze, od 1 marca dopuszczalna prędkość pojazdu
w obrębie starówki wynosi
20 km/h. Po drugie – jak już
wspomniano wyżej – piesi mają
pierwszeństwo przed pojazdami
i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Po trzecie, wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi, więc
obowiązuje zasada „prawej
ręki”. Po czwarte, zabroniony
jest postój pojazdu w innym
miejscu aniżeli wyznaczone
w tym celu. Po piąte istnieje
możliwość korzystania z drogi
przez dziecko w wieku do 7
lat, bez opieki osoby starszej,
a więc należy stosować zasadę
ograniczonego zaufania.
Jak wskazuje gliwicki Ośrodek
Studiów o Mieście, wprowadzenie strefy zamieszkania
powoduje, że organy porządku

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl

publicznego (Straż Miejska,
Policja) są tym samym uprawnione do egzekwowania również
przepisów porządkowych włącznie z zakładaniem blokad na
koła oraz usuwaniem pojazdów
na koszt właściciela określonych w ustawie Prawo o ruchu
drogowym i w stosownych przepisach wykonawczych.
Na ile te zmiany rzeczywiście
przywrócą starówkę pieszym,
a na ile są tylko kosmetyką,
przekonamy się w najbliższych
miesiącach. Przypomnijmy, że
jeszcze dwa lata temu urzędnicy zapewniali o zupełnym zamknięciu uliczek starówki dla
ruchu samochodowego (z wyjątkiem mieszkańców i samochodów dostawczych). Pomysł
spalił na panewce w związku
z wprowadzeniem stref płatnego parkowania.
(msz)
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Fot. Łukasz Gawin

Strażnicze
żniwa na Fredry

7 mandatów i 8 pouczeń wystawiła w ostatnim tygodniu lutego
gliwicka Straż Miejska tym, którzy nieprawidłowo zaparkowali na ul. Fredry. Z punktu widzenia przepisów wszystko się
zgadza, ale zdenerwowanym kierowcom trudno nie przyznać
racji – na Fredry łatwo o pomyłkę.
Po wjeździe na ul. Fredry z ul.
Zwycięstwa, kierowca widzi
znak zakazu zatrzymywanie się
po prawej stronie jezdni i ciąg
samochodów po lewej. Sygnał
raczej jednoznaczny, więc parkuje po lewej stronie. Problem

w tym, że na samym końcu
ul. Fredry (w okolicach Parku
Chopina) znajduje się jeszcze
jeden zakaz zatrzymywania, tym
razem obowiązujący – patrząc
okiem naszego kierowcy – już
po lewej stronie.

– Otrzymujemy coraz więcej
zgłoszeń mieszkańców w sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdów przy ulicy Fredry.
Kierowców prosimy o rozwagę
i przypominamy, że ulica jest
dwukierunkowa, a znaki dro-

gowe umieszczane są zgodnie
z kierunkiem jazdy, czyli po prawej stronie – tłumaczy Bożena
Frej, rzecznik prasowy Straży
Miejskiej w Gliwicach.

Wprowadzone po
zakończeniu budowy DTŚ zmiany
zaskoczyły wielu
zmotoryzowanych.
W ubiegłym tygodniu posypały się
mandaty.
Ich liczba prawdopodobnie
wzrośnie bo kilka osób nie
zgłosiło się jeszcze na komendę. Jak podkreśla Bożena Frej,
niektórzy kierowcy mogą jednak
liczyć na zrozumienie.

– Funkcjonariusze przed wystawieniem mandatu bądź
pouczenia analizują wiele różnych czynników. To może być
np. trudna sytuacja rodzinna.
Warto podkreślić, że staramy
się być służbą nieopresyjną,
która pomaga mieszkańcom,
a po mandaty sięga w ostateczności – wyjaśnia Frej.
Jak podkreślają strażnicy, kierowca parkujący na ul. Fredry
powinien sprawdzić czy na ulicy nie obowiązuje zakaz zatrzymywania, czyli w tym wypadku
przed pozostawieniem samochodu przespacerować się na
koniec ulicy. Teoria dobrze znana, pytanie czy sami strażnicy
wierzą, że kierowcy parkujący
w centrum (oprócz tych, którzy
robią to z premedytacją) będą
mieli czas na przejście w dół
i w górę tej wcale niekrótkiej

ulicy. Być może sytuację rozwiązałoby ustawienie jeszcze
jednego znaku zakazu bliżej ul.
Zwycięstwa?
Kierowców uczulamy – w planach urzędników, po zakończeniu budowy DTŚ, na ul. Fredry
nie ma przewidzianych miejsc
parkingowych. Nie ustawiono tu
też żadnego parkomatu, choć
ulica na mapie objęta jest podstrefą B płatnego parkowania.
Dla szukających bezpłatnego
parkingu, w pobliżu będą za to
miejsca postojowe nad tunelem DTŚ, za które nie będzie
pobierana opłata.
Niedostosowanie się do znaku
B-36 (zakaz zatrzymywania) grozi mandatem karnym w wysokości 100 zł, a także 1 punktem
karnym.
Michał Szewczyk

„Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie” – twierdzą organizatorzy i uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

W swojej inicjatywie Gliwice nie
są odosobnione. Podobnych tras
w sumie wytyczono 204 w 107
miastach trzech różnych państw.

To już kolejna edycja tego wydarzenia, które swoim zasięgiem
objęło nie tylko Polskę ale również Europę. W skrócie chodzi
o to, by wyjść z kościelnej ławki
i poprzez trud wędrówki doświadczyć własnych słabości i chociaż
ułamka ciężaru, jaki dźwigał Jezus podczas Swojej Drogi.

– Można przeżyć Drogę Krzyżową w kościele, siedząc w ławce
i słuchając rozważań. Można na
stojąco, siedząco, w samotności lub w tłumie ludzi zgromadzonych na tym nabożeństwie.
Każdy sposób jest inny, nie ma
lepszych czy gorszych – tłumaczą organizatorzy.

i zaprawionych fizycznie osób,
i krótszą na wzór Ekstremalnej
Trasy Krzyżowej.
– Największym wyzwaniem jest
fakt, że droga ta odbywa się
nocą. Trasa czerwona – św.
Jana Nepomucena ma długości
45 km, trasa niebieska – św. o.
Pio – 27 km – tłumaczy Grażyna
Leja z Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży w Gliwicach.

W Gliwicach wyznaczono dwie
trasy – pełną, dla wytrwałych
re
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Fot. Grażyna Leja /Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży w Gliwicach

Nocą, przez błoto i las...

Jednak jak dodają, inaczej patrzy się na cierpienie Jezusa
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Z Kozłowa lasami
przez Tworóg Mały
dochodzi do miejEDK w Gliwicach scowości Trachy, aby
dalej przez Smolnicę
rozpoczyna się
i dzielnicę Gliwic
w mieście, przy ko–
Wójtową Wieś –
ściele Podwyższenia
dotrzeć do celu na
Krzyża Św. Ulicami
Daszyńskiego i Ko- placu przy Katedrze
św. Piotra i Pawła.
złowską wychodzi
dosyć szybko poza Trasa łatwiejsza, niebieska, zaczyna się przy kościele Podwyżmiasto.

z ciepłej ławki, inaczej gdy stopy
pełne są odcisków, a nogi odmawiają posłuszeństwa.

Na krótki czas wraca na Kozielską, aby potem przez Las
Dąbrowa i drogami polnymi
dotrzeć do Kozłowa.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze
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szenia Krzyża św. a dalej biegnie
przez Daszyńskiego, Kozłowską
i Kozielską, Las Dąbrowa, Kozłów, drogami rowerowymi i polnymi przez Ostropę do autostrady A4. Później wzdłuż niej na

Sikornik i dociera do Katedry
św. Piotra i Pawła w Gliwicach.
– Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się 18 marca
o godz 21.00 wspólną Msza
św. w kościele Podwyższenia
Krzyża św. w Gliwicach, który
znajduje się przy ul. Daszyńskiego 2 – informuje Grażyna
Leja. By wziąć udział w tym niecodziennym wydarzeniu trzeba
się zapisać. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie EDK.
Ekstremalna Droga Krzyżowa
odbyła się po raz pierwszy
w 2009 roku. Idea akcji narodziła się w trakcie spotkań
Męskiej Strony Rzeczywistości,
a jej twórcą jest ksiądz Jacek
Stryczek, Prezes Stowarzyszenia Wiosna.
Katarzyna Klimek
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Rusza „Rodzina 500+ˮ.
Tutaj złożysz wnioski

Wnioski o świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach rządowego
programu "Rodzina 500+" można będzie składać od 1 kwietnia. W
przypadku wypłaty pieniędzy na drugie i kolejne dzieci, wypełnione
wnioski złożymy zarówno w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.
Górnych Wałów, w jego filiach (ul. Reymonta 18, Fiołkowa 26, Bojkowska 20), jak również w większości szkół i przedszkoli w mieście,
do których dane dzieci uczęszczają.
Jeśli rodzice lub opiekunowie
wolą wysłać wniosek drogą
elektroniczną - również jest
to możliwe. Dokumenty przyj-

mować będzie także Gliwicki
Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych (GOIN) przy ul. Zwycięstwa 34.

Policja
chwali się
statystykami

500 zł również na pierwsze
dziecko. W tym przypadku wypełnione dokumenty można
będzie złożyć tylko w OPS i
jego filiach.
Wniosek do pobrania, oraz wzór
wypełnionego już wniosku, a
także inne formacje dotyczące
program znajdują się na stronie
www.opsgliwice.pl, w zakładce „Świadczenie wychowawcze
(500+)”.

Bardziej ograniczone możliwości w składaniu wniosków
mają natomiast osoby, które
będą się starały o wypłatę
re
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a w rodzinnie, której członkiem
jest dziecko niepełnosprawne –
1200,00 zł. Natomiast na drugie
i następnie dziecko– niezależnie
od dochodu rodziny. 
(kk)

Przypomnijmy, na pierwsze
dziecko kwota 500 zł przysługuje w przypadku, gdy dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 800,00 zł,
.
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Spadek przestępczości o niemal 8% i wzrost
poziomu wykrycia sprawców przestępstw
– to główne wnioski płynące z udostępnionej przez policję analizy bezpieczeństwa
za 2015 rok w Gliwicach. Mimo, że jest
lepiej, w statystykach nadal znajduje się
sporo niepokojących sygnałów.

To m.in. wzrost przestępczości
narkotykowej.

Bulwersować,
a zarazem przerażać
może też statystyka
pijanych kierowców. W zeszłym
roku policja na
gliwickich drogach
zatrzymała 836
nietrzeźwych za
kółkiem.
– W ciągu 12 miesięcy minionego roku odnotowaliśmy o 691
mniej postępowań wszczętych
ogółem we wszystkich kategoriach przestępstw (7594), niż
w ciągu tego samego czasu
2014 roku (8645). Jednocześnie poziom wykrycia sprawców
wszystkich przestępstw wzrósł
z 64,3% do 66,7% w 2015 roku
– informuje Komenda Miejska
Policji w Gliwicach.

08.03.2016 (nr 764)

To stała pozytywna tendencja.
Dość powiedzieć, że w 2011
roku popełniono 10.282 przestępstw. W ciągu czterech lat
spadek jest wyraźny i przekracza 2 tysiące. W parze z ogólnym wzrostem bezpieczeństwa
idzie też wskaźnik kradzieży
samochodów. Jeszcze w 2011
roku było to 344 pojazdów.
W ubiegłym roku ta liczba spadła do 128 aut.
W kategorii przestępstw bardzo poważnych jakim jest rozbój gliwiccy policjanci wszczęli
w 2015 roku mniej o 24 %
śledztw, co w liczbach bezwzględnych daje różnicę 28
zdarzeń. Wskaźnik wykrycia
sprawców tych przestępstw
wyniósł 69,5%.
Średnio, w 2015 roku gliwiccy
policjanci każdego dnia przeprowadzali 97 interwencji i zatrzymywali 7 sprawców przestępstw
na gorącym uczynku.
(msz)

www.gazeta-miejska.pl
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co, gdzie, kiedy

W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie coś dla siebie. Repertuar kin,
teatrów, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, wystawy i spotkania.
Z nami niczego nie przegapisz.
9.03 środa
Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice, Rynek 4.
• 16.00 Podwieczorek przy Gramofonie
• 17.30 Koncert damosko-męski
w wykonaniu wokalistów akademii agencji artystycznej Pasjart.
Wstęp wolny.
Gliwicki Teatr Muzyczny, ul.
Nowy Świat 55/57
• 11.00 Literatura w pieluchach
– Dźwięki – warsztaty dla dzieci
• 16.30 Literatura w pieluchach
– Dźwięki – warsztaty dla dzieci
• 17.30 GTM Junior – warsztaty
dla dzieci młodzieży
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Młodość
• 18.15 Syn Szawła
• 20.15 Barany. Islandzka opowieść
Duża sala • 19.00 Ciao, Ciao,
Bambina – koncert
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4

• 17.00 Operacja Arktyka – przygodowy, familijny
• 19.00 Cierń Boga – historyczny

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl.Teatralny 1
• 10.00 Plastusiowy Pamiętnik
• 19.00 Lady M

Muzeum Miejskie – Zabrze, ul.
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – Miejsca, cienie, znaki – topografia pamięci. Śląskie
malarstwo naiwne

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze ul.
Gen. de Gaulle’a 17

Rynek w Gliwicach
• Żołnierze Wyklęci 1944-1963
– wystawa plenerowa
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• Wiek pary. Maszyny, które zmieniły świat – wystawa

10.03 czwartek
Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice, Rynek 4.
• 18.30 Uganda – Perła Afryki –
relacja z podróży. Wstęp wolny.
Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy
Świat 55/57
• 10.00 Czarodziejski flet – teatr lalek
• 12.00 Czarodziejski flet – teatr lalek

• 20.00 Paris! The Show – widowisko muzyczne
Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3
Maja 93
• 19.00 Msza św. z konferencją
rekolekcyjną na poziomie 170
metrów pod ziemią. Ze względu
na ograniczoną liczbę uczestników
konieczna wcześniejsza rezerwacja pod nr. 32 271 40 77.
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Młodość
• 18.15 Syn Szawła
• 20.15 Barany. Islandzka opowieść
Duża sala
• 16.00 Bernadetta. Cud w Lourdes
• 17.00 Carol
• 20.15 Córki Dancingu
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 17.00 Operacja Arktyka – przygodowy, familijny
• 19.00 Cierń Boga – historyczny
Muzeum Miejskie – Zabrze, ul.
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – Miejsca, cienie, znaki – topografia pamięci. Śląskie
malarstwo naiwne
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• Wiek pary. Maszyny, które zmieniły świat – wystawa
• 12.00 Muzealny Uniwersytet III
Wieku: Wystawa „Wiek pary. Maszyny, które zmieniły świat”. Wstęp
wolny, ze względu na ograniczoną
ilość miejsc prosimy o zapisy pod
numerem telefonu 783 560 006.

Nominowany do Oscarów w 6 kategoriach – w tym za najlepszy
scenariusz adaptowany oraz dla pierwszo – i drugoplanowej aktorki
– „najpiękniejszy film o miłości ostatnich lat” (The Guardian). „Carol”
to pełen emocji i wysmakowanych obrazów (Złota Żaba Camerimage dla Eda Lachmana za zdjęcia) melodramat z brawurowymi
kobiecymi kreacjami. W rolach głównych występuje wyróżniona
Oscarem Cate Blanchett („Blue Jasmine”), której partneruje nagrodzona w Cannes za najlepszą rolę żeńską jedna z najciekawszych
aktorek młodego pokolenia Rooney Mara („Dziewczyna z tatuażem”).
Akcja filmu skupia się na relacji dwóch kobiet: młodej, aspirującej
fotografki oraz zamężnej dojrzałej kobiety, w której dorasta decyzja o rozwodzie. Poznają się przypadkowo w ogarniętym szałem
bożonarodzeniowych zakupów Nowym Jorku. Od pierwszego spotkania rodzi się między nimi fascynacja, która szybko przeradza się
w uczucie silniejsze, niż nakazy obyczajowe epoki, w której żyją.
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Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• 18.00 Cykl spotkań Historia Żydów – trzy tysiące lat samotności.
Pytanie o żydowską tożsamość

kultury hiszpańskiej. Nauka przez
piosenki i rymowanki językowe.
Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. Info: sar@gtwgliwice.pl.
Wstęp wolny.
Gliwicki Teatr Muzyczny, ul.
Nowy Świat 55/57
• 9.30 Smoki – spektakl dla dzieci
• 10.30 Pan Satie – spektakl dla dzieci
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 10.00 Plastusiowy Pamiętnik
• 19.00 Boeing Boeing
Filharmonia Zabrzańska – park
Hutniczy 7
• 18.00 Kobieta w muzyce wielkich kompozytorów – koncert
Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3
Maja 93
• 19.00 Droga Krzyżowa na poziomie 170, rozważania w drodze
od podszybia do kaplicy św. Barbary, następnie Msza św. z konferencją rekolekcyjną. Ze względu
na ograniczoną liczbę uczestników
konieczna wcześniejsza rezerwacja pod nr. 32 271 40 77.
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Barany. Islandzka opowieść
• 18.15 Pionierzy marzyciele
• 20.15 Eisenstein w Meksyku
Duża sala
• 16.00 Bernadetta. Cud w Lourdes
• 18.00 Niewinne
• 20.00 Carol
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Pilecki – dokumentalny,
dramat, historyczny, wojenny
• 20.00 Ardeny – dramat
Muzeum Miejskie – Zabrze, ul.
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – Miejsca, cienie, znaki – topografia pamięci. Śląskie
malarstwo naiwne
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 17.00 Od sufrażystek do feministek – wykład profesora Kazimierza Ślęczki
• Wiek pary. Maszyny, które zmieniły świat – wystawa

12.03 sobota
Gliwicki Teatr Muzyczny, ul.
Nowy Świat 55/57
• 14.00 Zrób sobie – warsztaty
z Tomaszem Brodą
• 16.00 Ostatnia sztuczka Georgesa Meliesa – spektakl dla dzieci
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl. Teatralny 1
• 18.00 Wysokie napięcie
Dom Muzyki i Tańca – Zabrze ul.
Gen. de Gaulle’a 17
• 18.00 Kiedy kota nie ma – spektakl Teatru Capitol
CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395

11.03 piątek
Stacja Artystyczna Rynek – Gliwice, Rynek 4.
• 16.00 Przystanek Wiosna.
Hiszpańskie zbaway językowe.
– Warsztat języka hiszpańskiego
dla dzieci wprowadzający w świat

Kopalnia Guido – Zabrze, ul. 3
Maja 93
• 19.00 Msza św. z konferencją
rekolekcyjną na poziomie 170.
Ze względu na ograniczoną liczbę
uczestników konieczna wcześniejsza
rezerwacja pod nr. 32 271 40 77.
• 19.30 Babski Comber – poziom 320
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Barany. Islandzka opowieść
• 18.15 Gorzko!2
• 20.15 Eisenstein w Meksyku
Duża sala
• 18.00 Usta milczą dusza śpiewa
– koncert
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Pilecki – dokumentalny,
dramat, historyczny, wojenny
• 20.00 Ardeny – dramat
Pracownia Rzeźby i Ceramiki
Stowarzyszenia Forum Ceramików – Gliwice, ul. Ziemowita 1
• 15.00 – warsztaty ceramiczne
o tematyce Wielkanocnej. Kontakt/zgłoszenia: tel.608 724 022;
artceramika@gmail.com
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 11.00 i 13.00 Wielkanocne
warsztaty plecionkarskie
• 16.00 Dziwny jest ten Śląsk…
czyli Józef Krzyk o Śląsku
Wykład trzeci: Między obroną
Wieży Spadochronowej a dziadkiem z Wehrmachtu czyli Górny
Śląsk podczas II wojny światowej
• Wiek pary. Maszyny, które zmieniły świat – wystawa

13.03 niedziela
• 20.00 Alcoholica + 4 Szmery
– Koncert
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Palmiarnia Miejska – Gliwice,
ul. Fredry 6

• 19.30 Wiosna z Fryderykiem
– Szymon Nehring – Wyznania
nie tylko miłosne
Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy
Świat 55/57
• 11.00 Wakacje Mikołajka –
spektakl dla dzieci
• 16.00 Wakacje Mikołajka –
spektakl dla dzieci
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Matki
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3.
Mała sala:
• 16.15 Jilli i Joy
• 18.15 8 pierwszych randek
• 20.15 Eisenstein w Meksyku
Duża sala
• 15.30 Historia Roja
• 18.00 Niewinne
• 20.00 Carol
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Pilecki – dokumentalny,
dramat, historyczny, wojenny
• 20.00 Ardeny – dramat
Muzeum Miejskie – Zabrze, ul.
Powstańców Śląskich 3
• wystawa – Miejsca, cienie, znaki – topografia pamięci. Śląskie
malarstwo naiwne
Rynek w Gliwicach
• Żołnierze Wyklęci 1944-1963
– wystawa plenerowa
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 8a
• 11.00 i 13.00 Wielkanocne kraszanki zdobione sitowiem
• Wiek pary. Maszyny, które zmieniły świat – wystawa
Rynek w Gliwicach
• Żołnierze Wyklęci 1944-1963
– wystawa plenerowa

08.03.2016 (nr 764)

rozmowa tygodnia

J

11

Co zrobimy
z 3,5 mln?

Michał Szewczyk, Gazeta Miejska: – 224 tysiące
złotych – tyle do dyspozycji mają mieszkańcy dzielnicy Sikornik. Na co mogą
przeznaczyć taką kwotą?
Katarzyna Śpiewok: – Przede
wszystkim, nie należy przesądzać,
że właściwym jest wydanie tych
ponad 200 tysięcy na jedną dużą
rzecz. Lokalna społeczność może
zrobić coś np. dla najmłodszych,
ale i dla najstarszych. Do tego
trzeba podejść bardzo rozsądnie,
bo jedno zadanie o wysokim koszcie może zadecydować o tym, że
już żadne inne w osiedlu nie będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Np. może
pojawić się wniosek dotyczący
remontu drogi albo chodnika – to
jest niewątpliwie istotna rzecz,
ale może pochłonąć wszystko.
Powstaje więc pytanie, czy jest
to rzeczywiście najistotniejsza
potrzeba z lokalnego punktu widzenia.

– Często pojawia się argument, że inwestycje drogowe nie powinny pojawiać
się w zestawieniach pod
głosowanie. Wnioskowali
też o to autorzy petycji do
Prezydenta Miasta.

– Rekomendowałam odrzucenie tej propozycji, ponieważ my
możemy z budżetu finansować
wyłącznie zadania miasta. Droga jest taką inwestycją, ale "siłownia pod chmurką" również.
Chciałabym, żeby mieszkańcy
sami mogli postanowić, co jest
dla nich ważne. Jeżeli remont
chodnika jest najbardziej palącą sprawą, to dlaczego ograniczać im możliwość głosowania?

– W ostatnich latach gliwicki budżet obywatelski
wzbudzał sporo zastrzeżeń. Tegoroczna edycja ze
względu na liczbę zmian
może być przełomowa. Od
dawna planowali Państwo
taką „reorganizację”?
– Już we wrześniu 2014 roku
Prezydent został poproszony
o zmiany przez rady osiedli. Pracowaliśmy nad tym od stycznia
2015 roku, ale zabrakło czasu,
by wprowadzić je już w zeszłym
roku. Muszę przyznać, że w kwestii budżetu obywatelskiego
członkowie rad osiedli są najbardziej aktywnym środowiskiem.
To jest bardzo cenne. Traktujemy przecież budżet, jako sposób
na jeszcze większą integrację
lokalnych środowisk.

– Skoro zmiany, to znaczy, że nie wszystko funkcjonowało w poprzednich
latach jak należy. To były
tylko problemy wieku
dziecięcego?
– Tegoroczna edycja dużo pokaże. Do tej pory główny zarzut,
to fakt, że ludzie nie wiedzą
o glosowaniu. Rzeczywiście nie
byliśmy zadowoleni z aktywności. Sześć tysięcy głosów nie
może nas zadowolić. Nie chodzi przecież o to, aby jednostki
decydowały o tym, co ma być
zrealizowane, ale żeby wokół
pro- ponowanych zadań

– Zachęcacie mieszkańców do głosowania, ale
też stawiacie im warunki.
W tym roku to 4% próg
wyborczy. Ile dzielnic
zdoła go przekroczyć?
– Byłabym rozczarowana, gdyby
któraś z dzielnic nie przekroczyła
progu. Nigdy mieszkańcy nie mieli takiego komfortu, że w każdy
osiedlu co najmniej jedno zadanie
może zostać zrealizowane. Do tej
pory mniejsze osiedla mogły czuć

Katarzyna Śpiewok – od 2008 roku Dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. M.in. koordynuje i nadzoruje
obsługę interesantów Urzędu, wdrażanie
systemów zarządzania Urzędem, nadzoruje
terminowość i właściwość rozpatrywania
skarg i wniosków.
wszystkich potrzeb w osiedlu.
Sytuację trzeba odwrócić: mamy
do rozdysponowania kwotę, na
którą mieszkańcy mają większy

Nie chodzi przecież o to, aby jednostki decydowały o tym, co ma być zrealizowane,
ale żeby wokół proponowanych zadań toczyły się
dyskusje całych grup mieszkańców.
toczyły się dyskusje całych grup
mieszkańców. Sporo zarzutów
dotyczyło też samej kwoty budżetu. Uważam, jednak, że to
nie sama kwota powinna wywoływać aktywizację. Jest dokładnie odwrotnie. Jeśli będzie
zainteresowanie budżetem, to

Gliwicki Budżet Obywatelski – propozycje, które będą miały szansę
na realizację w 2017 r. można składać od 7 do 18 marca. 9 maja
zostanie ogłoszona lista zadań zakwalifikowanych do głosowania.
Samo głosowanie odbędzie się między 6 czerwca a 4 lipca. Wyniki poznamy 29 lipca. Do rozdysponowania, między 21 dzielnic
przeznaczono 3,5 mln zł.
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następnie możemy zastanawiać
się, czy i na ile go rozwijać.

Fot. M. Szewczyk

uż po raz czwarty mieszkańcy zdecydują
czym m.in. zajmą się urzędnicy w przyszłym
roku. Po ubiegłorocznej krytyce, Gliwicki
Budżet Obywatelski tym razem powraca na
odmienionych zasadach. – Teraz jest 100%
gwarancji na realizację zadania, jeżeli tylko
uda się mieszkańców namówić do głosowania. Motywacja jest duża – mówi w rozmowie z Gazetą Miejską, Katarzyna
Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, odpowiedzialna za organizację tegorocznego głosowania.

się wykluczone, bo uważano, że
trudno im będzie przegłosować
osiedla większe. Teraz jest 100%
gwarancji na realizację zadania,
jeżeli tylko uda się mieszkańców
namówić do głosowania. Motywacja jest duża i myślę, że jest spora
szansa na sukces.

wpływ niż na każdą inną. Trzeba szukać takiego rozwiązania,
które się w tej kwocie zmieści.
Nie było możliwe jednoczesne
zrealizowanie dwóch postulatów
– wysokiej kwoty i jej podziału dla
każdej dzielnicy.

nie spotkałam się z takim rozwiązaniem jak próg wyborczy.

– A więc ryzyko jest.
– Każde rozwiązanie jest obarczone ryzykiem. Uważam, że
jeżeli ma być spełniony cel
tego przedsięwzięcia, to nie
możemy dopuścić do sytuacji,
że budżet obywatelski będzie
przygotowywany dla sześciu
tysięcy mieszkańców. Mocno
zastanawiałam się, czy nie rekomendować wyższego progu. Ale
ponieważ było tak dużo zmian,
to ryzyko zwiększyłoby się wielokrotnie. Zakładając, że w budżecie obywatelskim w 2016
roku powinno zagłosować nie
mniej mieszkańców niż w roku
poprzednim, po dyskusji zdecydowaliśmy się na 4%.

– Przez to, że każda
dzielnica może dostać
coś dla siebie, pieniądze
na poszczególne zadania
są znacznie mniejsze niż
w ubiegłych latach.

– Przygotowując tegoroczne zmiany, w tym
m.in. wspomniany próg – Czyli wszystkie ewentuwyborczy, wzorowali się alne zasługi, ale i pretensje
Państwo na innych mia- należy kierować do Pani?
stach, gdzie budżet już
– Pretensje biorę na siebie,
dobrze funkcjonował?

– Pamiętajmy, że budżet nie
ma być sposobem na realizację

– Jeżeli pyta Pan konkretnie
o próg frekwencyjny, to nigdzie

www.gazeta-miejska.pl

natomiast zasługi to zasługi
całego zespołu. Żartując – tak
to jest z szefowaniem. Trzeba
się z tym pogodzić.
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Wisła Kraków – Piast Gliwice  1:1 (0:1)

Fot. piast-gliwice.eu

Szmatuła
dał
punkt
Jakub Szmatuła
po raz kolejny
rozegrał świetne zawody

Josip Barisić
wyprowadził w piątek
Piasta na prowadzenie

Po dramatycznej końcówce meczu, piłkarze Piasta zremisowali z Wisłą
Kraków 1:1. Gospodarze mogli wygrać, ale w ostatnich sekundach rzut
karny obronił Jakub Szmatuła.
Mecz mógł znakomicie rozpocząć się dla Białej Gwiazdy. W 9
minucie Głowacki obsłużył długim podaniem Rafała Wolskiego, ale wracający z zagranicznych wojaży, młody pomocnik
Wisły fatalnie chybił. Przewaga
gospodarzy z każdą minutą była
coraz większa, ale niewykorzy-

stane okazje Ondraska i Sadloka zemściły się w 42 minucie.

Kamil Vacek doskonale wyłożył
piłkę Barisiciowi,
a Chorwat wypro-

wadził Piasta na
prowadzenie.
Przez większą część drugiej połowy Niebiesko-czerwoni kontrolowali sytuację na boisku i niewiele
zapowiadało gorące ostatnie 10
minut spotkania. W 81 minucie

stan rywalizacji wyrównał Boban
Jović. Od tego momentu niebezpieczne sytuacje stwarzała już
tylko „Biała Gwiazda".
Gliwiczanie zostali zepchnięci do defensywy, ale wydawało się, że zdołają dowieźć
remis do ostatniego gwizdka

sędziego. Tak się stało, choć
serca kibiców Piasta zadrżały
w 94 minucie, kiedy sędzia
wskazał na wapno, a gospodarze mogli po rzucie karnym wyjść na prowadzenie.

Na szczęście jedenastkę obronił
dobrze dysponowany przez cały mecz
Jakub Szmatuła.

Po spotkaniach z Łęczną i Pogonią to trzeci remis Niebiesko-czerwonych na wiosnę. Szansa
na pierwsze zwycięstwo już we
wtorek przy Okrzei, w zaległym
meczu ze Śląskiem Wrocław.
W tabeli Piast zajmuje drugie
miejsce, ze stratą czterech
punktów do warszawskiej Legii. Gliwiczanie mają jednak do
rozegrania jeden mecz więcej.
(msz)

Zobacz ten materiał TV

Wystarczy do widocznego obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem
do internetu i czytnikiem kodów QR

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl

08.03.2016 (nr 764)

