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Przyczyn braku awansu 
do ekstraklasy sympa-
tycy Piasta upatrują w 
polityce władz Gliwic, 
które rządzą ich uko-
chanym klubem.  Swo-
ją złość przyszli wykrzy-
czeć w czwartek pod 
magistratem, ale stamtąd 
nikt do nich nie wyszedł. 

- Uważam, że każ-
dy powinien robić 
swoje: piłkarze grać 
i zdobywać punkty, 
a kibice są od kibi-
cowania - stwierdził 
prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankie-
wicz na zorganizowa-
nej na kilka godzin 
przed protestem 
kibiców konferencji 
prasowej, ucinając  
w ten sposób wszel-
kie spekulacje o 
szukaniu dialogu z 
przeciwnikami obec-
nej polityki klubu. 

O tym, że ani zarząd klubu, ani 
tym bardziej władze miasta  
z protestującymi kibicami roz-
mawiać nie będą, wspomniał 
także podczas spotkania z 
dziennikarzami, zastępca Fran-
kiewicza, Piotr Wieczorek. 
- Dialogu w takiej formie pro-
wadzić się nie da, choć był na 
to czas i byliśmy na to gotowi 
- przyznał Wieczorek, zazna-
czając, że nie ma też mowy  
o tym, by wzorem innych klu-
bów, jak Legia Warszawa czy 
Lech Poznań zapraszać re-
prezentantów stowarzyszenia 
kibiców do współrządzenia 
klubem. Zastrzegł przy tym, 
że sam kibicem Piasta po-
zostanie na dobre i na złe, a 
proces budowy drużyny zaczy-
na się de facto od nowa. Tym 
razem słowa o awansie do 
ekstraklasy nie padły. 

- Trzy lata temu, gdy Piast 

Prezydent: Niech 
każdy robi swoje

Protest kibiców nie zrobił większego wrażenia na władzach miasta

Sęk w tym, że jak na razie 
nikt inny chętny do jego finan-
sowania się nie znalazł. 

Zatem prowadzona polityka 
w Piaście też raczej się nie 
zmieni. Wiceprezesa Jarosła-
wa Kołodziejczyka, podobnie 
jak wiceprezydenta Piotra 
Wieczorka nikt do dymisji nie 
zmusi, Jarosława Kaszow-
skiego klub i owszem zatrud-
ni, ale za 1,5 tys. zł brutto, 
nikt Pawła Gamli do pierwszej 
drużyny nie przywróci. Zresztą 
ten ostatni zdążył już podpi-
sać kontrakt z Polonią Bytom

Przytoczone wyżej oświadcze-
nie zakończone jest zdaniem: 
„Będziemy te pracę kontynu-
ować bez względu na awantu-
ry wszczynane przez niewiel-
ką grupkę pseudokibiców”. 

Pod Urzędem Miasta prote-
stowało kilkaset osób...

Marcin Król 
O proteście kibiców piszemy 
na stronie 11.

awansował do eks-
traklasy zapano-
wała euforia, ale  
z tego napompowa-
nego balonu szybko 
uszło powietrze. Tylko 
że niewiele osób zda-
wało sobie sprawę, w 

jak fatalnej kondycji klub się 
znajduje. Już wtedy istniał wy-
łącznie dzięki wsparciu mia-
sta - przypomniał Zygmunt 
Frankiewicz, dodając, że ro-
zumie rozgoryczenie kibiców 
spadkiem Piasta z najwyższe-
go szczebla rozgrywek i brak 
awansu w kolejnym sezonie. 
Nie zamierza jednak brać 
odpowiedzialności za wynik 
sportowe.

- Część kibiców zdaje się 
mieć większe pretensje do 
miasta niż do piłkarzy, którzy 
sami przecież na taki, a nie 
inny wynik pracowali - dodał 
nieco z przekąsem prezydent 
miasta. 

Gorący dzień pro-
testu miał przynieść 
niedobre wieści 
dla piłkarzy, którzy 
jesienią ubiorą ko-
szulki Piasta. 
Ci, którzy w nim zostaną, 
będą mieli obcięte pensje 
o połowę, a nowi zawodnicy 
o lukratywnych kontraktach 
mogą zapomnieć. 
- Skończyły pensje dla piłka-

rzy windowane na poziomie 
wynagrodzenia prezydenta 
miasta - poinformował Fran-
kiewicz. 

Władze Gliwic ustosunko-
wały się do części protestu, 
w której sympatycy Piasta 
sprzeciwili się grze na nowym 
obiekcie przy Okrzei, Górnika 
Zabrze, szukającego alterna-
tywnego boiska na czas bu-
dowy nowego stadionu. 

Fani Piasta odpowiedzią ra-
czej nie mogli czuć usatys-
fakcjonowani. W pisemnym 
oświadczeniu wręczonym 
dziennikarzom na konferen-
cji, czytamy, że odrzucenie 
prośby Górnika, byłoby ze 
strony miasta niegospodar-
nością, a „stadionem nie 
będą tu rozporządzać kibole”. 
Choć akurat temat gry Górni-
ka w Gliwicach rozwiąże się 
najpewniej sam, bo według 
nieoficjalnych jak na razie 
informacji, sternicy zabrzań-
skiego klubu nie są w stanie 
sprostać dość wygórowanym 
wymaganiom finansowym 
stawianym przez Gliwice za 
wynajem obiektu.

- Nie dam się złamać. Przez 
lata zdążyłem się na wiele 
rzeczy uodpornić - argumen-
tował, zapowiadając, że mia-
sto z Piasta na pewno się nie 
wycofa, choć jak zaznaczył, 
zdaje sobie sprawę z tego, iż 
samorząd na pewno nie jest 
najbardziej pożądanym wła-
ścicielem klubu piłkarskiego. 

W ubiegłym tygodniu w 
siedzibie spółki Tram-
waje Śląskie miało miej-
sce otwarcie ofert, które 
wpłynęły do ogłoszonego 
niedawno przetargu na 
zbycie nieruchomości.  
 
- Oferty są jeszcze we-
ryfikowane pod kątem 
formalno-prawnym. Gdy 
zostanie sporządzony pro-
tokół, zarząd podejmie 
decyzję o przyjęciu tej naj-
korzystniejszej - wyjaśnia w 
rozmowie z „Gazetą Miej-
ską“ Mirosław Tepling z 
spółki Tramwaje Śląskie.  
 
Co prawda wymogi proce-
duralne zabraniają sprze-
dającemu ujawniania infor-
macji, która strona przed-
stawiła najkorzystniejszą 
ofertę, jednak nieoficjalnie 
wiadomo, że przetarg wy-
grała sosnowiecka spółka 
Budecon.
 
Jak wynika z profilu firmy, 
Budecon zajmuje się wyko-
nawstwem obiektów o róż-
nym przeznaczeniu. Klien-

tami istniejącej od 1995 
roku spółki były m.in. 
Tchibo, Ikea i Unilever. Fir-
ma stawiała już obiekty w 
Gliwicach - m.in. halę dla 
firmy Mecalux (przy ulicy 
Wyczółkowskiego) oraz 
sklepy sieci Biedronka.  
 
Przypomnijmy, spółka 
Tramwaje Śląskie za pra-
wo do wieczystego użytko-
wania terenu, potocznie 
nazywanego pętlą, żądała 
minimum 1,070 mln zł. 
W przetargu stanęło także 
miasto, które zaoferowało 
najniższą możliwą cenę. 
Łącznie na zakup nierucho-
mość o powierzchni 6346 
m kw wpłynęło dziewięć 
ofert.
 
Z kolei tylko dwie oferty 
przedstawiono w prze-
targu na zbycie nieru-
chomość przy ulicy Cho-
rzowskiej, o powierzchni 
740 m kw. W tym wy-
padku, cena wywoławcza 
wyniosła 18 tysięcy zł. 

(mpp)

9 chętnych 
do pętli

Pętla tramwajowa przy zbiegu 
ulic Daszyńskiego i Słowackiego 
zmieniła właściciela.


