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Prezes Wasko w areszcie
Oprócz Wojciecha W. CBA
zatrzymała pięć innych osób,
w tym m.in. Patrycję Z., byłą
wiceprezes Agencji Rozwoju
Przemysłu.

Prokuratura krajowa podała, że
działania CBA są
prowadzone w ramach śledztwa
dotyczącego korupcji i bezprawnego
załatwiania spraw
w ARP.
– Wszystkim zostały przedstawione zarzuty korupcyjne – wręczania i przyjmowania korzyści
majątkowych oraz udzielania

pomocy w przyjęciu tych korzyści. Dodatkowo była wiceprezes
Agencji Rozwoju Przemysłu SA
usłyszała zarzut przekroczenia
uprawnień, a jedna z osób jest
także podejrzana o pranie brudnych pieniędzy – informowali
prokuratorzy.
Jak podaje Polska Agencja
Prasowa, decydując o zastosowaniu 60 dniowego aresztu
dla Wojciecha W. (do 10 lipca), warszawski sąd powołał
się w uzasadnieniu na treści
rozmów nagranych podczas
kontroli operacyjnej, a także
wyjaśnienia jednego ze współpodejrzanych oraz na historię
rachunków bankowych. Sąd
wskazał, że zachodzi realna
obawa matactwa, ze względu
na sposób działania, powią-

zania zawodowe i towarzyskie
podejrzanych.

Zarząd Spółki WASKO S.A. w związku
z prowadzonym postępowaniem i zatrzymaniem Prezesa
Zarządu WASKO S.A.
oświadcza, że firma
w ciągu prawie 30
lat swojej działalności zawsze kierowała
się i kieruje najwyższymi standardami
w prowadzonej przez
siebie działalności
gospodarczej – czytamy w wydanym przez
WASKO S.A. oświadczeniu.

Odnosząc się do pojawiających
się doniesień medialnych związanych z rzekomym wręczeniem przez WASKO S.A. byłej
wiceprezes Zarządu ARP S.A.
korzyści majątkowych, Zarząd
WASKO S.A. oświadcza, iż zarzuty te nie znajdują odzwierciedlenia w stanie faktycznym
– podkreśla zarząd firmy.

Wysyp patronów
Prof. Stanisław Fryze, Albert Einstein,
Maciej Płażyński – już wkrótce gliwickie
ronda doczekają się nowych patronów.
Radni nadadzą też nazwy mostom i nowo
powstałym drogom.

Karla Schabika. Miasto postanowiło pójść w innymi kierunku
i uhonorować prof. Fryzego, cenionego pracownika naukowego Politechniki Lwowskiej, który
w 1946 roku został zmuszony
do opuszczenia Lwowa. Stamtąd przyjechał do Gliwic, gdzie
kontynuował pracę naukową.
Na Politechnice Śląskiej został
kierownikiem Katedry Podstaw

Elektrotechniki, a do 1948 roku
był również dziekanem Wydziału
Elektrycznego. Zmarł w 1964
roku, spoczywa na Cmentarzu
Lipowym. Nazwa ta została zaproponowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Elektryków
w Gliwicach.

Einstein – również
doczeka się swojego ronda, w ciągu
ulicy, której od kilku lat patronuje na
tzw. „Strefie ekonomicznej”.

Prof. Fryze znajdzie się w bardzo
doborowym towarzystwie. Najsłynniejszy naukowiec
w historii – Albert

Swojej ulicy, biegnącej od ul.
Sienkiewicza w kierunku ul.
Bohaterów Getta Warszawskiego i ronda (łączącego
ul. Dubois i Sienkiewicza)
będzie patronował także Stanisław Bylina, doktor nauk
medycznych i „ojciec” obec-

Fot. archiwum GM

„Walka” o patrona dla nowego ronda na skrzyżowaniu ulic
Daszyńskiego, Mickiewicza,
Sowińskiego i Kozłowskiej toczyła się od kilku miesięcy.
Przypomnijmy, pod koniec roku
pojawiło się kilka propozycji patronów dla ronda – kombatanci
wskazali Żołnierzy Wyklętych,
niektórzy radni wysuwali kandydatury Oskara Troplowitza czy

Wojciech W. to były pracownik
naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W 1988 roku założył Wasko
Sp. z o.o., którą przekształcił
w Spółkę Akcyjną, a następnie
wprowadził na Giełdę Papierów
wartościowych w Warszawie.
Obecnie Grupa Kapitałowa
zatrudnia około 1300 pracow-

ników. Sam prezes firmy kilkukrotnie pojawiał się w rankingu
100 najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost". W Gliwicach
miał opinię dobrego pracodawcy. W 2010 odebrał z rąk prezydenta Zygmunta Frankiewicza
nagrodę Gliwickiego Lwa.

nego Centrum Onkologii.
– Zasadnym jest upamiętnienie imienia dr. Stanisława
Byliny, który był pierwszym dyrektorem i twórcą Państwowego Instytutu Przeciwrakowego
– obecnie Centrum Onkologii.
W trakcie II wojny światowej
wstąpił do Armii Krajowej. Został wzięty do niewoli i w 1940
roku znalazł się jako jeniec
w Jarosławiu. Pracował tam na
stanowisku lekarza specjalisty
w Szpitalu Jeńców Polskich.
Udzielał schronienia ludności
żydowskiej – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

budowie „średnicówki” zostaną nazwane rondem Franciszkańskim i rondem Królewskiej
Tamy.
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Michał Szewczyk

Co ciekawe, miasto
postanowiło się także zająć patronami
dla mostów. Generał Feliks Orlicki
obejmie patronat
nad mostem nad
Kłodnicą, który
znajduje się w ciągu uli. Orlickiego.

Skrzyżowanie okrężne u zbiegu ulic Macieja Płażyńskiego,
Okrężnej i Pocztowej zostanie
nazwane rondem Macieja Płażyńskiego, marszałka Sejmu,
jednego ze współtwórców Platformy Obywatelskiej, który zginął w katastrofie smoleńskiej.
Z kolei Leon Wyczółkowski zostanie patronem ronda przy
skrzyżowaniu ulic Gaudiego
i Wyczółkowskiego. Na osiedlu Sikornik pojawi się rondo
Pliszki, a kilka kilometrów dalej
– rondo Knurowskie. Dwa ronda na Zatorzu, powstałe przy
r
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Fot. wikimedia

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę prezesa
firmy teleinformatycznej Wasko S.A. Wojciecha W. W piątek
Sąd Rejonowy Warszawa-Wola zdecydował o jego aresztowaniu
na okres 60 dni. – Znając osobę Prezesa firmy i prowadzoną
przez niego działalność, Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że
postawione wobec niego zarzuty są nieuzasadnione, co zostanie
potwierdzone w dalszym toku postępowania – napisał w oświadczeniu zarząd gliwickiej spółki.
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W dość obszernym programie
sesji znalazły się także projekty
nazwania dwóch nowo powstałych dróg. Osiedle Sikornik
zyska nową ul. Bogatki, a na
Wójtowej Wsi wyodrębniona zostanie ulica Słoneczne Wzgórze.
Projekty uchwał muszą jeszcze
zostać przyjęte głosami radnych
na najbliższej sesji Rady Miasta. Początek obrad w Ratuszu
– czwartek godzina 15.00.

Michał Pac Pomarnacki
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ogłoszenia drobne

Ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie
w redakcji

usługi
ÔÔ !Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór) tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma Blitz. Tel. 32-234-2172,
kom.510-286-736.
ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.

ÔÔ AGD. Naprawa pralek,
lodówek, term, ogrzewaczy,
montaż instalacji i usuwanie
awarii. Tel. 694-506-777.
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 Meble na wymiar. Kuchenne, szafy, łazienkowe,
łóżka. Dorabianie mebli.
Tel. 603-895-924.
ÔÔ Pianino - strojenie i naprawa. 662-046-560.
ÔÔ REMONTY DROBNE I
KOMPLEKSOWE: kafelkowanie, panele, ścianki K/G,
malowanie. Konkurencyjne
ceny. Tel. 794-365-754,
32/234-06-72.
ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
32 279-42-79, 605-285-957.

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

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.

P

AR

T

N

ER

.

.

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
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. 515-191401.

gastronomia

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

ÔÔ KOŁOBRZEG, komfortowe apartamenty 50 m od
morza. Maj-czerwiec od 50
zł/os. tel. 609 555 491
www.promenada.kolobrzeg.pl

ÔÔ Firma Ekometal zatrudni
odpowiedzialnego kierowcę
kat.B z doświadczeniem na
samochodach dostawczych.
Praca na terenie Gliwic. Tel.
515-191-401, pełny etat.

Ogłoszenia
również na

gazeta-miejska.pl

auto-moto
ÔÔ AUTO SKUP dojazd gratis.
GOTÓWKA od ręki. Osobowe
i dostawcze. 509-046-998.
ÔÔ AUTOSKUP - kupię każdy
samochód osobowy i dostawczy. Tel. 32 793-94-11,
660-476-276.

nieruchomości

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

ÔÔ Sprzedam działkę bud. z
domkiem letniskowym+garaż, pow. 1050m2, Piłka k.
Koszęcina. W ubiegłym roku
dobudowany salon w drzewie, wokół blisko lasy, cisza
i spokój. 694-450-101.

turystyka

dam pracę

ÔÔ OBIADY- domowa jakość
od 10 zł/szt. Warsztaty
szkolne CKZiU nr 1. Gliwice
ul. Kozielska 1. Główny budynek szkoły- parter. Zapraszamy od 12.30 do 15.30. Tel.
32 231 76 32.

ÔÔ Domek letniskowy w Brennej, do remontu, sprzedam.
Tel. 516-415-348.

ÔÔ WĘGIEL WORKOWANY,
orzech, eko-groszek, flot,
dowóz do klienta. Tel. 515191-401.

zdrowie

ÔÔ Sprzedaż, cięcie, oklejanie płyt meblowych. Tel.
603-895-924.

ÔÔ LOTNISKO. Dowóz i
przywóz. Rabat dla stałych
klientów. Tel. 608-098-334.

Zapraszamy do
biura ogłoszeń
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 9.00-16.00
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inne
moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

78 zł

ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp., kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
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netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
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ÔÔ Sprzedam m3 w Sośnicy, parter po remoncie,
blisko szkoła, przedszkole.
694450101.
ÔÔ Starówka - lokal 22m2
oferuję na sklep, biuro,
agencję. Do wynajmu. 886315-033.

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); 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).

DYSTRYBUCJI GAZETY Z DODATKIEM TV: GLIWICE: Piłsudskiego 3 plac – redakcja GAZETY MIEJSKIEJ
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Tysiące urządzeń za darmo
Władze Gliwic przekażą mieszkańcom miasta 10 tysięcy
elektronicznych urządzeń viaAUTO, które mogą zastępować tzw. bilety zerowe na gliwickim odcinku autostrady
A4. Porozumienie z firmą Kapsch Telematic Services Sp.
z o.o. podpisane zostanie w czwartek, a prawdopodobnie
już od następnego tygodnia urządzenia będą wydawane
w siedzibie Magistratu.
cuje się, że blisko
40% stanowi przejazd darmowy).
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Warto zwrócić uwagę, że całego zamieszania wokół bramek
w Gliwicach mogłoby nie być.
Wystarczyłaby inna decyzja byłego Ministra Transportu, Bu-

sytuacji będzie część mieszkańców miasta. Dystrybucja

Być może operatora do podpisania porozumienia z miastem, skłoniły pojawiające
się od kilku lat doniesienia
o likwidacji systemu bramek
na autostradach oraz ewentualna rezygnacja rządu z idei
systemu viaTOLL. Zwiększenie
dystrybucji urządzeń viaAUTO
może być jedną z kart przetargowych w ewentualnych negocjacjach Kapsch z rządem.

Firma liczy, że takie
rozwiązanie pozwoli na kompleksowe
udrożnienie ruchu
na bramkach (szak

Niestety sprzętu może nie
wystarczyć dla

downictwa i Gospodarki Morskiej w rządzie PO, Sławomira
Nowaka, który przed paroma
laty postanowił o zlokalizowaniu punktu poboru opłat
w obrębie Gliwic, co wydatnie
utrudniło przemieszczanie się
"autostradową obwodnicą
miasta".
(msz)

– Tego typu współpracę
z Kapsch nawiązaliśmy jako
pierwsi w Polsce. Kontakty
utrzymywaliśmy od wielu lat –
komentuje Jarzębowski.

Umowa z operatorem elektronicznego systemu opłat opiewa na 10 tysięcy egzemplarzy. To liczba zaproponowana
przez Kapsch.

RE

wszystkich. Prawdopodobnie obowiązywać będzie
zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Fot. Ł. Gawin

– Jesteśmy miastem u zbiegu
dwóch potężnych autostrad.
Mamy wielki ruch samochodowy na tych odcinkach. Przejazd
jest za darmo, ale i tak musimy
zatrzymywać się na bramkach.
Urządzenia viaAUTO pozwolą na
szybszy przejazd – mówi nam
Marek Jarzębowski, rzecznik
prezydenta Gliwic Zygmunta
Frankiewicza.

urządzeń ma ruszyć lada
dzień. W poniedziałek w Urzędzie Miejskim pojawiło się już
stoisko, gdzie wydawane będą
viaAUTO. Szczegóły dotyczące
dystrybucji będą znane po podpisaniu umowy.

Dla Gliwic najważniejsze jednak, że beneficjentami tej
.
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wydarzenie

W ciągu 2 lat wybiegali z SERCEM
sprzęt rehabilitacyjny o wartości 153.000,00 zł!
8 maja w Parku Handlowym ARENA odbył się kolejny Piknik Sportowy „Biegamy z Sercem”, którego
celem po raz trzeci było pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnej młodzieży z Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach. W akcji wzięło udział prawie
1500 osób: zawodników i kibiców, wolontariuszy i członków honorowych fundacji oraz pracowników
technicznych Areny i firmy Mapei.
Start jednego z 12 biegów lda dzieci

W biegach dla dzieci (od 2 do 16
lat) na dystansach od 100 do 1000
metrów wzięło udział 325 zawodników. W marszobiegu dla każdego na
dystansie od 2 do 10 km wystartowało
547 osób. Liczne drużyny wystawiły gliwickie szkoły m.in. ZSO nr
1 i 4 oraz Gimnazjum nr 3 i 10.
Najwięcej „maluszków” wystawiły Piłkarskie Przedszkole Górnika
Start marszobiegu na
Zabrze oraz Tęczowe Przedszkole
dystansie od 2 do 10 km
z Gierałtowic.

Team Piłkarskiego Przedszkola
Górnika Zabrze

– Cieszymy się, iż fundacja wybrała naszą szkołę do realizacji swoich charytatywnych celów. Jej pojawienie się w placówce sprawiło, że nasza młodzież
ruszyła z miejsca, a my (nauczyciele i pracownicy) pokazaliśmy, że nie tylko
służbowe obowiązki potrafią nas zmobilizować do wspólnych działań. Z akcji
na akcję rosła frekwencja osób, które z ramienia szkoły brały czynny udział
w imprezach – również rodziców. Takie działania są możliwe tylko w przypadku wyjątkowych wydarzeń, a do takich można zaliczyć współpracę
z fundacją, która oprócz zakupu wysokiej klasy sprzętu
pomaga nam
również na inne sposoby m.in. pokrywając koszty
specjalistycznego wyjazdu na imprezy sportowe
i wycieczki oraz na turnusy rehabilitacyjne – skomentowała Dorota Kaczmarczyk nauczycielka WF
z Zespołu Szkół przy ul. Dolnej Wsi w Gliwicach.

Rekordowo stawili się niepełnosprawni m.in. z W. T. Z. Tęcza i ZSO
nr 7 w Gliwicach, Centrum Edukacji
i Rehabilitacji w Zabrzu, Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego nr 5
w Częstochowie, Zakładu Aktywacji Zawodowej z Gliwic i Zabrza
oraz bohaterowie imprezy młodzież
z Zespołu Szkół im. J. Korczaka.

Symboliczne przekazanie – od lewej sytoją Tomasz Ocieczek
– Dyrektor Zespołu
Szkół im. J. Korczaka,
Wojciech Stokowski
– Dyrektor Parku Handlowego ARENA, Artur
Szcześniak – Prezes
Fundacji „Biegamy
z Sercem”

4 dni po imprezie odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu o wartości 64.000,00 zł – 25.810,00
zł pochodziło z opłat startowych, które wnosili jej uczestnicy. Resztę brakującej kwoty dołożyli: Park Handlowy Arena – sponsor imprezy, Firma MAPEI – mecenas Fundacji „Biegamy
z Sercem” oraz Firma IMG z Elbląga – dostawca sprzętu.
Urządzenia zakupione
w poprzednich latach

W trzech edycjach majowej imprezy wzięło
udział prawie 3 tysiące małych i dużych zawodników oraz ponad 200 osób niepełnosprawnych. Łącznie zakupiono
8 profesjonalnych urządzeń o wartości 153.000,00 zł! Przy organizacji – w ramach wolontariatu pomagało ponad 300 uczniów i nauczycieli gliwickich placówek
m.in. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, 4 i 7, Gimnazjum nr 3 i 8, Z.S. im.
J. Korczaka oraz spora grupa z Zespołu Szkół Prywatnych przy
ul. Witosa w Katowicach.

Biegowy Team z Zespołu Szkół im. J. Korczaka

– Niesamowity wymiar integracji tak dużej grupy osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi uczestnikami naszych sportowo – charytatywnych akcji. Pokazanie niepełnosprawnej młodzieży, że warto wyjść z domów i uczestniczyć w imprezach, które z założenia są wyłącznie dla osób sprawnych fizycznie – jak np.
ZUMBA. Nauka pokory do życia i radości z każdego dnia, której można się nauczyć przebywając wśród osób niepełnosprawnych. Tak w skrócie mogę podsumować trzy edycje Pikniku Sportowego „Biegamy z Sercem” – powiedział Artur Szcześniak, pomysłodawca i organizator akcji. – Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do sukcesów Pikników – zarówno charytatywnych jak i organizacyjnych dodaje Szcześniak, który jest również założycielem i prezesem fundacji.
W najbliższym czasie na terenie Parku Handlowego ARENA fundacja zorganizuje dwie
imprezy: 29.05 drugą edycję Wyścigów Rowerkowych dla dzieci, a 19.06 piątą edycję
Tańczymy z SERCEM – Zumba & Fitness MARATON dla każdego. Celem czerwcowej akcji
będzie pozyskanie środków finansowych na
leczenia 6 letniej Ani Starosolskiej. Dziewczynkę dotknęła nadzwyczaj rzadka choroba
genetyczna Zespół Cockayne’a powodująca
przedwczesne starzenie się i opóźnienie rozwojowe – występuje raz na 2 miliony osób.
Swoją cegiełkę w pomocy dla Ani można
dorzucić również poprzez zakup pamiątkowego kubka z imprezy.
Szczegóły na www.biegamyzsercem.pl
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W sercu tunelu

25 tysięcy – średnio tyle samochodów przejeżdża w ciągu doby gliwickim tunelem DTŚ.
Obiekt o długości 493 metrów znajdujący pod
ul. Zwycięstwa i Dworcową jest na bieżąco
monitorowany i „naszpikowany” nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Specjalnie na potrzeby
zarządzania tunelem
zostało wybudowane
miejsce, z którego można zarządzać obiektem
– Centrum Sterowania
Tunelem. Pracownicy
odpowiedzialni za jego funkcjonowanie za pomocą kilku
kliknięć myszką mogą zmieniać
światła, oznakowanie, nadać
komunikat czy uruchomić wentylację w obiekcie.
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Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR

Co ciekawe, tunel został także
wyposażony w specjalistyczne urządzenia do mierzenie
prędkości poruszającego się
pojazdu. Prędkość ta mierzona jest na wlocie i wylocie
z obiektu. Jeśli zostanie przekroczona, powiadamiane są
odpowiednie służby. Niestety
dość często kierowcy łamią
przepisy, a rekordzista pędził
przez tunel z prędkością ponad 200 km/h.
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przyłącza energetyczne, transformatory, szafy rozdzielcze –
wyjaśnia Dawid Ochód.
Zarząd Dróg Miejskich podsumował już pierwsze analizy dotyczące natężenia ruchu związanego bezpośrednio z otwarciem
Drogowej Trasy Średnicowej,
w tym także ruchu w tunelu.
W pierwszym okresie po uruchomieniu DTŚ pojazdów w tunelu
nie było zbyt dużo – ok. 10 tys.
na dobę (w obu kierunkach).
Obecnie te natężenia sięgają
ok. 25 – 28 tys. pojazdów.

Na potrzeby zarządzania tunelem zostały wybudowane dwa
specjalne budynki znajdujące
się przy ul. Dubois i na Placu
Piastów.

„Okiem" kamery obserwowany
jest każdy metr tunelu. Na bieżąco są również kontrolowane
stężenia tlenku azotu, węgla,
przejrzystość i prędkość strumienia powietrza.

Wtedy pracownicy przez głośniki informują daną osobę, co
.

Zobacz ten
materiał TV

W tunelu znajduje
się 10 nisz (wnęki
w ścianach tunelu),
które umożliwiają
rozmowę z obsługą
w razie sytuacji zagrożenia, 16 kamer
obrotowych i 50 kamer wideo-detekcji.

Systemy działają automatycznie
i potrafią wykryć
w tunelu obecność
pieszego, niebezpiecznego ładunku,
zatrzymania się pojazdu lub np. jazdę
pod prąd.

– Z tego miejsca mamy możliwość zarządzania wszystkimi
systemami znajdującymi się
w tunelu. Możemy na przykład
zmienić natężenie światła w tunelu w zależności od tego, jak
mocno świeci słońce. Mamy
możliwość zarządzania wentylacją, czyli jeśli powstanie jak

– Takie zdarzenia miały miejsce zwłaszcza bezpośrednio
po dopuszczeniu tunelu do ruchu. Ludzie wciąż robili sobie
wycieczki, zwiedzali go, robili
sobie zdjęcia. Mieliśmy przypadek zjeżdżania do tunelu
na deskorolkach, na rowerach, wbiegania pieszych czy
zatrzymywania się pojazdów
– dodaje Dawid Ochód.

kiś pożar albo w tunelu
zgromadzi się dym, to
możemy go przesuwać
za pomocą wentylatorów
– wyrzucić na zewnątrz
bądź też kumulować
w jednym miejscu w zależności od tego, jakie są dyspozycje Straży Pożarnej – tłumaczy Dawid Ochód, kierownik
Centrum Sterowania Ruchem.

Centrum Sterowania Tunelem
jest częścią Centrum Sterowania Ruchem znajdującego
się w budynku Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Płowieckiej.

RE

należy zrobić, by bezpiecznie
opuścić obiekt.

– Ten ruch pojazdów przez
tunel ciągle wzrasta. Widzimy
natomiast bardzo duże spadki natężeń ruchu na innych
ulicach, na przykład na ulicy
Chorzowskiej, gdzie natężenie

– W tych budynkach znajdują
się serwery, które odpowiadają
za prace wszystkich systemów,
.

.

.

.

.

.

.

www.gazeta-miejska.pl

.

.

.

.

.

.

.

ruchu spadło o około połowę,
Boh. Getta Warszawskiego czy
Toszeckiej – twierdzi Dawid
Ochód.
Co warte podkreślenia, Gliwice
mają czwarty w Polsce, a drugi
na Śląsku tak nowoczesny i dobrze wyposażony tunel drogowy.
Wszystkie systemy obsługujące
obiekt działają automatycznie,
ale są pod stałą kontrolą pracowników Centrum Sterowania
Ruchem.
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Ulica Zygmunta Frankiewicza?
„W związku z planowaną zmianą nazw
ulic w Gliwicach, składam wniosek nazwania jednej z nich imieniem Zygmunta
Frankiewicza”
– pismo o tej treści do przewodniczącego Rady Miasta Gliwice
skierował były radny PiS, prof.
Marek Berezowski.

od 23 lat. Marek Berezowski
uważa też, że nic nie stoi na
przeszkodzie, by patronem ulicy
została osoba żyjąca.

Wniosek były radny uzasadnia
sprawowaniem przez Zygmunta
Frankiewicza urzędu prezydenta

Na podobny pomysł jak dotąd
nie wpadł nikt, nawet z najbliższego otoczenia prezydenta.
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Myliłby się jednak ktoś, kto
na podstawie pisma uznałby
byłego radnego za nadgorliwego sympatyka Zygmunta
Frankiewicza. Marek Berezowski znany jest w mieście ze
skrajnie krytycznej oceny działań obecnej władzy, a złożony
wniosek to prowokacja-żart,
który mimo dość oczywistego
charakteru, musi być teraz
zgodnie z obowiązującymi
procedurami oficjalnie rozpatrzony.
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Telefon z Afryki...
Przybywa osób, które musiały słono zapłacić za
oddzwonienie na nieodebrane połączenie telefoniczne. Przekonał się o tym pewien gliwiczanin, który otrzymał niespodziewany rachunek na
prawie 2 tys. zł. W ubiegłym tygodniu złożył w I
komisariacie zawiadomienie o oszustwie.
– Oszuści dzwonią przede
wszystkim pod numery telefonów komórkowych, w nocy
lub późnym wieczorem. Tak
było i w tym przypadku – telefon zadzwonił 18 marca około
godziny 23.00. Gliwiczanin nie
zdążył odebrać, zerknął na numer kierunkowy (00220) i będąc przekonany, że telefonował
ktoś z Warszawy (kierunkowy
022) – oddzwonił do Gambii –
informuje gliwicka policja.
Oszuści wypracowali różne

metody przedłużania połączenia. Najczęściej ten, kto oddzwania, w słuchawce słyszy
dźwięk zakończonej rozmowy.
Jest to jednak tylko nagrany
sygnał, bo tak naprawdę rozmowa się nie kończy i może
trwać jeszcze długo… W ten
właśnie sposób nieostrożny
gliwiczanin stracił 1883 zł.
Niech ten przykład będzie
przestrogą!
Postępowanie prowadzi I KP
w Gliwicach.

Pokusił się
na skarbonkę
W czwartek, 12 maja, po południu do jednego ze sklepów przy ul. Pszczyńskiej
w Gliwicach wszedł klient, rozejrzał się, po czym
chwycił skarbonkę z datkami na cel charytatywny.

Uderzył interweniującą ekspedientkę i uciekł z łupem.
Sprawca haniebnej kradzieży
miał pecha, bo kobieta dobrze zapamiętała jego twarz.
– Około godziny 21.00 policjanci z III komisariatu,
z ekspedientką w radiowozie, przeczesywali okoliczne
uliczki. W pewnym momencie
gliwiczanka spostrzegła podejrzanego. Policjantom pozostało
tylko dogonić go i zatrzymać.
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22-letni sprawca kradzieży rozbójniczej został przewieziony
do policyjnego aresztu. Rozbitą
skarbonkę znaleziono na uboczu, w pobliżu ul. Pszczyńskiej
– informuje gliwicka policja.
O dalszych losach zatrzymanego zdecydują prokurator i sąd.
Za tego typu przestępstwo kodeks karny przewiduje karę od
roku do 10 lat pozbawienia
wolności. Postępowanie prowadzi III KP Gliwice.
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Skwer daleki
od ideału

Kamienie, śmieci, szkło, rachityczna trawa w towarzystwie
bujnych chwastów – tak prezentuje się skwerek nad tunelem
przy ul. Zwycięstwa. Ten swoisty „skutek uboczny” budowanej Drogowej Trasy Średnicowej wyraźnie został zaniedbany.
Sytuacja być może ulegnie poprawie, gdy w końcu wybrany
zostanie zarządca skweru.
– „Na razie trwają ustalenia,
kto ma się opiekować skwerem” – powiedziano nam w magistracie.

Można się zastanawiać czy skwer
nad tunelem to
efekt pośpiechu,
jaki towarzyszył
końcówce budowy
DTŚ, czy może został potraktowany
po macoszemu, bo
powstał tylko „na
chwilę”.
RE
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zieleniec usytuowany w centrum
miasta powinien
wyglądać nieco
przyzwoiciej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
możliwe jest bowiem stworzenie tu niskiej zabudowy.
Tunel został tak skonstruowany,
by wytrzymać ciężar ewentualnych obciążeń na jego stropie.
Budowlane inwestycje w tym
miejscu to jednak na razie
melodia przyszłości, w dużym
stopniu warunkowana zagospodarowaniem okolicznego terenu,
czyli koncepcją budowy centrum
przesiadkowego (rejon dworca
PKP) i rewitalizacją terenów poprzemysłowych przy ul. Dubois.

– Błędy popełniono już na etapie
nawożenia ziemi. To jest gruz,
sterta kamieni – zwracał uwagę
już kilka miesięcy temu nasz Czytelnik, pan Jerzy. I prorokował:
z tego nie wyrośnie nic ładnego. Dlaczego nie pokuszono się
o wyłożenie trawy z rolki? Albo
chociaż nawiezienie porządnej
ziemi ogrodowej? – zastanawiał
się pan Jerzy.
Na efekty nie trzeba było długo
czekać... 
(kk)

Nie zmienia to
jednak faktu, że
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Jak będzie wyglądać
IKEA w Zabrzu?

To ma być nie tylko centrum handlowe,
ale również miejsce spotkań i rekreacji.
Tak o swojej inwestycji w Zabrzu pisze
inwestor, czyli IKEA Centres.
Choć otwarcie obiektu zaplanowano na 2018 rok, jego budowa ruszy już w przyszłym roku.
Pojawiły się więc wizualizacje
obrazujące, jak wyglądać będzie
zabrzańska IKEA.

WIZJA INWESTORA

POŁĄCZENIE KULTUR

Co ciekawe, założenia szwedzkiego
koncernu są takie,
by w nowym centrum współgrały
akcenty skandynawskie i śląskie.

OSTATECZNY
KSZTAŁT
Nowe centrum IKEA Centres
w Zabrzu będzie średniej wielkości galerią z supermarketem. Całkowita powierzchnia
najmu nowego centrum (łącznie z IKEA) wyniesie 68000 m2.
Tyle wiadomo na pewno. To jak
ostatecznie wyglądać będzie
centrum handlowe, może się
jeszcze zmienić. Inwestycja na
pewno będzie wymagała przebudowy układu drogowego przy
DTŚ. Jednak ta właśnie lokalizacja to zdaniem inwestora,
duży atut.

– Centrum wybudowane zostanie tuż przy Drogowej Trasie
Średnicowej – znakomitej sieci
połączeń między największymi
miastami konurbacji górnośląskiej. W pobliżu przyszłego
centrum znajdują się liczne
osiedla mieszkaniowe dzielnicy
Zaborze, świetnie skomunikowane z pozostałymi częściami
miasta i regionu – opisuje IKEA
Centres.

Przypomnijmy, kilka lat temu
firma rozważała realizację inwestycji w Gliwicach. Wykupione
zostały nawet tereny przy ul.
Pszczyńskiej. Ostatecznie odstąpiono od tych planów, a na
sprzedanych działkach znajduje
się w tej chwili centrum handlowe Europa Centralna.
W połowie 2014 roku firma wygrała przetarg na zakup gruntów
w rejonie ul. Morcinka i Lompy
w Zabrzu. Na zakup ziemi spółka wydała 22 miliony złotych.

Katarzyna Klimek
Wizualizacje: IKEA Centres

IKEA w Zabrzu będzie drugim
w województwie śląskim (po
Katowicach) sklepem szwedzkiego koncernu i wchodzić będzie w skład całego kompleksu
– jednopoziomowego centrum
handlowego z terenami zielonymi i parkiem rekreacyjnym. Jak
podkreśla inwestor, będzie to
miejsce służące nie tylko zakupom, ale także rozrywce.
– Jak część śląskich miast, Zabrze nie posiada ścisłego cen-

trum czy rynku, wokół którego
skupiałoby się życie kulturalno-rozrywkowe. Nowe centrum handlowe ma stać się takim właśnie
miejscem spotkań, do którego
mieszkańcy będą przyjeżdżać
nie tylko na zakupy, ale także
dla ciekawej oferty rekreacyjnej
– podkreśla IKEA Centres.

– To współbrzmienie ma być
zauważalne zarówno w architekturze, jak i w szczegółach
oferty, wybiegającej znacznie
poza ofertę sprzedażową. Zasadniczą ideą jest połączenie
w jednym obiekcie cech charakterystycznych dla obu kultur i środowisk – dodaje IKEA
Centres.
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dom i otoczenie

Targi już od soboty
także o kolekcję B w białym kolorze, wpisującym się w najnowsze
trendy wystroju wnętrz. Obydwie
kolekcje wykonane są z litego
drewna brzozowego.

HOME & GARDEN –
Targi Wnętrz i Ogrodów, Gliwice 21-22
maja 2016 r. Hala Sportowa Politechniki
Śląskiej, ul. Kaszubska 28. Gość specjalny:
Architekt, designer Natalia Nguyen

Tegoroczne targi to ekspozycja kilkudziesięciu firm
z branży wnętrz i ogrodów.
Organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji, w tym takie jak
np. „Jazda Próbna Kuchni” na
stoisku firmy MERKURY. Firma
Halupczok Kuchnie i Wnętrza
podczas prezentacji swojej
kuchni RIVOLI – Linia Prestige
Line – da pokaz kulinarny wraz
z profesjonalnym kucharzem
Panem Robertem Wojnarowskim na sprzęcie Siemens.

Polski Związek Działkowców
Okręg Śląski, Delegatura Rejonowa Gliwice na swoim stoisku
zapozna z najnowszymi zmianami prawnymi, będzie też służyć
pomocą przy rozwiązaniu problemów z zakupem i uprawą
swojej działki. Firma DEKORAL
z Gliwic pokaże najnowsze trendy w systemie malowania i dekoracji ścian. Firma ROGATKA
z Zabrza zaprezentuje dla Państwa system nawadniania ogrodów Firmy GARDENA.

W czasie targów studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej będą udzielali
bezpłatnych porad w zakresie
aranżacji i najnowszych trendów w designie wnętrz.

Producent mebli Firma BK MEBLE
Kęty pokaże cieszącą się największym powodzeniem wśród
klientów kolekcję mebli LA
w klasycznym stylu kolonialnym.
Ekspozycja zostanie wzbogacona
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W panelu Ogród liczne stoiska
zaoferują kwiaty balkonowe,
drzewa, krzewy ozdobne, byliny, cebule kwiatowe, które
będzie można zakupić bezpośrednio od producentów.
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dzinach od 10 do 17:00 na ternie Hali Sportowej Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, przy ul.
Kaszubskiej 28.

Pojawią się projektanci ogrodów, którzy udzielą fachowych
porad dotyczących zakładania i pielęgnacji ogrodów.
A ponadto zobaczymy meble i grille ogrodowe, które
wyposażą Państwa ogrody.

Gościem Specjalnym Targów
Home & Garden w niedzielę
będzie Pani Architekt Natalia
Nguyen, która udzieli porad
dla zwiedzających, przeprowadzi też szybkie wizualizacje
wnętrz.

Liczne nowości, ciekawe aranżacje to wszystko czekać będzie
na Państwa podczas dwóch dni
targowych 21 i 22 maja w go.
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Już za niedługo będziesz gościć małych
i wrednych lokatorów, którzy bynajmniej
nie mają przyjacielskich zamiarów. Owady,
bo o nich mowa, uwielbiają gdy wietrzysz
mieszkanie albo uchylasz okno, by poczuć
powiew świeżego wiosennego powietrza.
Wprawdzie zbłąkana mucha nie stanowi
zagrożenia, ale już z komarami, meszkami
i pszczołami możesz mieć spory problem.
Ich ukąszenia są bolesne,
swędzą i skutkują nieestetycznymi obrzękami. Szczególnie
niebezpieczne mogą być osy
i pszczoły, których jad może
wywołać reakcję anafilaktyczną,
stanowiącą realne zagrożenie
dla organizmu.

To najwyższy czas
zastanowić się nad
skuteczną barierą,
dzięki której domownicy nie będą
narażeni na kontakt
z natrętnymi insektami. Jednym z lepszych rozwiązań jest
zainstalowanie moskitier ramkowych.
Dlaczego?
Bezinwazyjny, prosty
montaż osłony te składają się
z gęstej siatki z włókna szklanego i ramki z profili aluminiowych
lub PCV. Ramka wyposażona
jest w przesuwne stalowe rygle, umożliwiające błyskawiczne zamocowanie osłony, bez
ingerencji w konstrukcję okien
czy ściany. Wystarczy jednie
przyłożyć moskitierę do ramy
okna, a następnie zmienić pozycję rygli. Nie potrzebujesz do
tego żadnych narzędzi! Montaż
potrwa zaledwie kilka sekund,
dzięki czemu w krótkim czasie zabezpieczysz cały dom.
W niektórych modelach możesz
spotkać się z mocowaniem na
magnes, który również nie sprawi Ci żadnego problemu.
Wysoka skuteczność ramka
moskitiery posiada specjalny
kołnierz, dzięki któremu przylega
do okna, tym samym zapewniając szczelną ochronę. Z kolei
siatka jest na tyle gęsta, że nawet najmniejszy owad nie prześlizgnie się przez jej oczka. Osłona zabezpiecza zarówno przed
insektami, jak i przed pyłkami,
liśćmi i innymi zanieczyszczeniami. W przypadku jeśli posiadasz zwierzęta domowe, warto
zainwestować w droższą opcję
z siatką stalową, która zachowa
swoją skuteczność nawet w razie ataku kota lub psa.
Kompleksowa ochrona domu na

17.05.2016 (nr 774)

rynku dostępne są moskitiery
ramkowe do okien i drzwi, w różnych kształtach i wymiarach.
W wersji okiennej pozostają
nieruchome, więc żeby wyjrzeć
przez okno, należy przesunąć rygle i wyjąć ramkę z siatką. Z kolei osłony drzwiowe (zwykłych,
balkonowych lub tarasowych)
wyposażone są w zawiasy i możesz je otwierać jak zwykłe drzwi
lub lekko popychając.
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Bezpieczeństwo i komfort
chroniąc przed różnorodnymi
owadami, moskitiery ramkowe
przyczyniają się do lepszego
samopoczucia i spokoju alergików, rodzin z małymi dziećmi
i seniorów. Dzięki nim możesz
bez oporów biesiadować na tarasie czy balkonie do późnych
godzin wieczornych,
nie martwiąc się
o komary, które
mogłyby wtargnąć
przez uchylone
drzwi.

Śmiało możesz wietrzyć
pomieszczenie i zostawiać otwarte okna
w gorące lipcowe
noce. Nie będziesz
mieć problemów
z owadami siadającymi na żywności
i szklankach ze słodkimi napojami.
Estetyka i łatwa konserwacja
– możesz zamówić moskitierę
o dowolnym kolorze ramki oferowanym przez producenta. Oprócz
podstawowych barw z palety
RAL, masz do wyboru także odcienie drewnopodobne (np. dąb
lub mahoń), dzięki którym osłona
dopasuje się do okna drewnianego. Z kolei siatka, mimo dużej
gęstości, nie rzuca się w oczy
i nie burzy efektu aranżacji. Pielęgnacja moskitier ramkowych
jest prosta i nie wymaga użycia
specjalnych środków. Wystarczy,
że po wyjęciu osłony z okna zanurzysz ją na kilka minut w ciepłej
wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub mydła. Za pomocą
miękkiej szmatki, przemyj ramkę
i pozbyć się zabrudzeń z siatki.
Na koniec porządnie wysusz moskitierę i zamontuj ponownie lub
przechowaj do następnego sezonu. (www.szefrolet.pl)

www.gazeta-miejska.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

14

dom i otoczenie

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl

17.05.2016 (nr 774)

SPORT

0:1 (0:1)

Mimo wszystko sukces
W ostatnim meczu sezonu Piast Gliwice przegrał przy Okrzei z Zagłębiem Lubin 0:1. Mimo
porażki, Niebiesko-Czerwoni zajęli drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy. To największy sukces
w historii gliwickiego klubu.
wygrać z Zagłębiem Lubin, natomiast Legia Warszawa nie
mogła pokonać na swoim stadionie Pogoni Szczecin.
Legia objęła w Warszawie pro-

wadzenie już w 14 minucie. co
niestety źle wróżyło szansom
dla gliwiczan. Przed meczem
trener Piasta, Radoslav Latal
zapowiadał: „Nikt w przerwie
nie będzie się dopytywać o wy-

Tymczasem w 26 minucie
publiczność wypełniająca do
ostatniego miejsca stadion przy
Okrzei na chwilę zamarła. Todorovski dośrodkował z prawej
strony, a piłka spadła wprost
pod nogi Papadopulosa. Czech
wykazał się zimną krwią i celnym strzałem z bliskiej odległości pokonał Szmatułę.
Wynik 0:1 utrzymał się do
przerwy. W pierwszej połowie, a zwłaszcza w końcówce
pierwszej połowy Piast oddał

inicjatywę Zagłębiu i nie sprawiał wrażenia drużyny walczącej
o najważniejsze cele.

Druga połowa z perspektywy gliwiczan
wyglądała dużo
lepiej. W 54 minucie do gry weszli
Mateusz Mak i Gerard Badia, boisko
opuścili Josip Barisić i Sasa Zivec.

Od 78 minuty Zagłębie Lubin
grało w dziesiątkę. Drugą żółtą
kartkę, a w konsekwencji czerwoną otrzymał Krzysztof Piątek,
który według arbitra próbował
wymusić rzut karny.
Mimo przewagi Piasta i szaleńczego dopingu kibiców (pełne
trybuny), gliwiczanom nie udało
się wyrównać. Mecz zakończył
się jednobramkowym zwycięstwem Zagłębia Lubin. Mistrzostwo zdobyła Legia Warszawa,
która na swoim boisku nie dała
szans Pogoni Szczecin, wygrywając aż 3:0.
(mf)

Fot. Mateusz Bobola

Fot. Mateusz Bobola

O to komu przypadnie tytuł mistrzowski, mogły w niedzielę
zdecydować już tylko wyniki
dwóch niedzielnych meczów.
Żeby świętować mistrzostwo
Polski, Piast Gliwice musiał

nik z Warszawy. Dopiero po meczu sprawdzimy wynik Legii."

Fot. Mateusz Bobola

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin
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To był wyjątkowy
rok w historii Piasta
Gliwice. Niebiesko-Czerwoni jeszcze
nigdy nie zakończyli
ligowych rozgrywek
tak wysoko, w dodatku do ostatniej
kolejki bijąc się
o mistrzowski tytuł.
Kiedy latem ubiegłego roku władze
klubu pożegnały
niemal wszystkich
piłkarzy zespołu (by
wspomnieć nazwiska zasłużonych,
ale już nieco zapomnianych Kędziory,
Jurado, Podgórskiego), mało kto wierzył, że zmiany mogą
dać coś więcej niż
walkę o pierwsza
ósemkę w tabeli.
– W tym sezonie interesuje nas jakość gry i zaangażowanie zespołu. Nie
oczekujemy, że będzie to
bardzo efektowna gra, fajerwerki i „tiki-taka”, ale
solidna praca i bardzo
dobre przygotowanie motoryczne – mówił nam na początku rozgrywek Adam Sarkowicz,
prezes Piasta Gliwice.

Czech Martin Nespor,
Chorwat Josip Barisić,
a kręgosłup drużyny
tworzył Brazylijczyk
Hebert, Czech Kamil
Vacek i "wyjątek potwierdzający regułę",
kapitan drużyny, wychowanek Radosław Murawski.
Prawdziwym objawieniem całych rozgrywek został jednak
piłkarz, który jako jedyny oprócz
Murawskiego przetrwał letnie
wietrzenie w gliwickiej szatni.

35-letni bramkarz
Jakub Szmatuła
przez kilka lat rozegrał w Ekstraklasie
zaledwie 31 spo-

tkań. W tym sezonie
zaliczył 37 występów
i w wielu meczach
był najlepszym zawodnikiem drużyny.
To jedna z najbardziej niezwykłych karier ostatnich lat
w Ekstraklasie. Szmatuła przez
lata nie potrafił przebić się do
pierwszej jedenastki Piasta,
często balansując nawet między pozycją drugiego, a trzeciego bramkarza. Przegrywał
rywalizację z Dariuszem Trelą,
Jakubem Szumskim, czy hiszpańskim weteranem Alberto
Cifuentesem. W poniedziałek
wszyscy ci golkiperzy zobaczyli
jak Szmatuła odbiera nagrodę
dla najlepszego bramkarza Eks-

traklasy. Na gali w Warszawie
uhonorowani zostali także Patrik Mraz (najlepszy obrońca)
i Radoslav Latal (trener roku).
Aż trzy nagrody indywidualne
spychają trochę w cień to co
stanowiło o najważniejszej sile
zespołu. Latal stworzył kolektyw, który w dodatku potrafił
utrzymać w ryzach, a nawet
wzmocnić w przerwie między
rundami. Z zimowego zaciągu
do pierwszego składu przebił
się tylko Martin Bukata, ale
dzięki temu solidnie wzmocniona została rywalizacja w drugiej
linii. Dynamiczni skrzydłowi to
zresztą jeden ze znaków firmowych obecnego Piasta. Gerard
Badia, Bartosz Szeliga, Sasa
Ziveć, Mateusz Mak to zawod-

nicy nie tylko efektywni, ale też
efektowni, których gra może
przyciągać na trybuny kibiców.

Z frekwencją niestety
w tym sezonie (mimo
rewelacyjnych wyników) nie było najlepiej. Przyciągnięcie
gliwiczan na stadion
to ciągle jedno z głównych wyzwań klubowego marketingu.
Szansa na promowanie nowych
wicemistrzów Polski pojawi się
już za kilka tygodni, kiedy Niebiesko-Czerwoni ruszą do do
walki w europejskich pucharach. Ostatnia przygoda z roz-

grywkami Ligi Europejskiej zakończyła się już po pierwszym
starciu z azerskim Karabachem
Agdam. Tym razem jednak do
rywalizacji przystąpi drużyna
dużo pewniejsza, która do
zwycięstw przywykła. Tamtego
sezonu i porażki z Azerami piłkarze nie pamiętają (bo oprócz
Szmatuły i Murawskiego nikogo
w Gliwicach już nie ma), ale
władze klubu powinny sięgnąć
pamięcią do przeszłości. Wówczas po sukcesie (czwarte miejsce w lidze) przyszedł sezon
słabych wyników i trudnej walki
o utrzymanie. Ta niestabilność
formy jest charakterystyczna
(ktoś powie nawet, że „normalna”) dla polskiej ligi. Warto zrobić wyjątek i wyłamać się z tej
reguły.
Fot. MOSQUIDRON

Fot. Mateusz Bobola

Klub miał postawić na młodość
i piłkarzy z polskim paszportem.
Plany zostały zrealizowane raczej z miernym efektem. Ale ten
brak konsekwencji paradoksalnie przyniósł nadspodziewany
efekt. Siła zespołu oparta została na obcokrajowcach. Królem asyst został Słowak Patrik
Mraz, najlepszymi strzelcami

Piękna historia

Fot. Mateusz Bobola
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Kibice do późnych godzin nocnych świętowali wicemistrzostwo.
Na Rynku pojawili się także piłkarze.
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