
Stadion 
rośnie 
w oczach
      Dokończenie ze str. 1

W budynku klubowym będą 
nie tylko szatnie dla za-
wodników, ale także część 
restauracyjna i strefa dla 
VIP-ów. Prawdopodobnie 
swoją siedzibę będzie miał 
tam zarząd klubu.

Na placu budowy pracuje 
150 osobowa ekipa. Ale 
presja czasu, ani monito-
ringu (postęp prac jest re-
jestrowany przez kamerę 
umieszczoną w sąsiadują-
cej z budową wieży ciśnień 
– red.) nie działa na nikogo 
deprymująco. W kwietniu 
planowany jest montaż 
krzesełek. Kolejny etap to 
zadaszenie. 

Według projektu, 
dach ma wysta-
wać poza trybu-
ny, więc nie ma 
obawy, że w razie 
ulewy, deszcz 
będzie padał kibi-
com na głowę. 
Pozostaje jeszcze kwestia 
rozstrzygnięcia przetargu 
na murawę. 

- Zanim to nastąpi, trzeba 
zdjąć dość grubą warstwę 
ziemi. Na tę chwilę, nie jest 
to takie proste, bo ziemia 
jest zmrożona – mówi inż. 
Borowski. 

Sprawą otwartą 
jest kolorystyka 
obiektu. Gliwic-

kie Stowarzysze-
nie Moje Miasto 
w konsultacji z 
kibicami chce, 
by ta założona w 
projekcie została 
nieco zmieniona.
- Kolory powinny być bar-
dziej wyraziste, nie tak 
matowe – uważa Piotr Ka-
sprzyk z gliwickiego SMM. 

Stowarzyszenie wespół z 
kibicami proponuje także 
iluminację stadionu. Obiekt 
powinien być gotowy na 
przełomie czerwca i lipca. 

Na razie nie wiadomo, czy 
jego otwarciu będzie towa-
rzyszyć jakieś specjalne 
wydarzenie sportowe lub 
kulturalne. Przecięcie wstę-
gi na stadionie poznańskie-
go Lecha uświetnił koncert 
Stinga, na otwarcie obiektu 
przy Łazienkowskiej w War-
szawie, stołeczna Legia 
rozegrała towarzyski mecz  
z Arsenalem Londyn. Gliwic-
cy kibice marzą, by pierw-
szy dzień życia nowego sta-
dionu był równie spektaku-
larny. Bo to, że przejdzie do 
najnowszej historii miasta 
jest oczywiste. 

Marcin Król

       Dokończenie ze str. 1

„Przy szkole został zbudo-
wany nowy deptak wyłożony 
kostką brukową, która jest 
notorycznie niszczona przez 
przejeżdżające tędy samo-
chody ludzi dowożących swo-
je dzieci pod samą bramę 
szkoły, ignorujących znak 
zakazu wjazdu. Oprócz na-
ruszania przepisu, osoby te 
potrafią trąbić na pieszych 
okazując totalny brak kultu-
ry.

Kostka jest nowa, a jednak 
niektóre fragmenty są w 
opłakanym stanie. Gdy jest 
wilgotno, błoto przebija się 

przez kostkę.

(..)Interweniowałem w tej 
sprawie w straży miejskiej, 
około godziny 12. O godzinie 
13 przyjechał patrol, miałem 
wrażenie, że na wycieczkę, 
ponieważ strażnicy jak szyb-
ko się pojawili, tak szybko 
zniknęli nie zauważając po-
nad 20 źle zaparkowanych 
samochodów (zakaz wjazdu, 
parkowanie na trawnikach).

Postanowiłem dowiedzieć 
się co w takim razie straż-
nicy zrobili w czasie inter-
wencji. Pani przez telefon 
oznajmiła, że dziś odbywają 
się zawody szermiercze i ci 

Kierowcy 
parkują 
gdzie chcą

państwo nie mieli gdzie za-
parkować. Pomijam fakt, że 
wokół jest mnóstwo miejsc 
parkingowych również nowo 
zrobionych, ale oczywiście 
panowie kierowcy najchęt-
niej wjechaliby do samego 
budynku szkoły, bo 50 m od 
parkingu to niestety za duży 
dystans. 
Czy jest to powód do pozo-
stawienia wszystkiego takim 
jakie jest? Czy jeżeli jako stu-
dent podjadę na uczelnię i 

stanę na zakazie bo „wszyst-
kie miejsca były zajęte” to 
nie dostanę mandatu? Mam 
nadzieję, że tak.

Kto zapłaci za remont depta-
ka? Kto ma zdyscyplinować 
tych ludzi jak nie instytucje 
takie jak straż miejska? Sy-
tuacja powtarza się każdego 
dnia szkoły nie tylko w trak-
cie zawodów szermierczych“ 
- podsumowuje nasz Czytel-
nik.

Zmiana za sterami 
GZM-u. Od 2 marca 
Małgorzata Mańka 
- Szulik pełni funk-
cję przewodniczącej 
Zgromadzenia GZM. 

Jej zastępcami zostali: gli-
wicki radny Marek Kopała 
(PiS) i prezydent Jaworz-
na, Paweł Silbert. Funkcja 
szefa Zarządu przypadła 
związanemu z Platformą 

Obywatelską, prezydentowi 
Świętochłowic, Dawidowi 
Kostempskiemu.
Kostempski o szefowanie 
Zarządowi rywalizował z 
Zygmuntem Frankiewiczem, 
prezydentem Gliwic. Fran-
kiewicza proponował na to 
stanowisko rządzący trzecią 
kadencję Katowicami, Piotr 
Uszok. Prezydentowi Gliwic 
w głosowaniu ostatecznie 
zabrakło jednak dwóch gło-
sów.                          (mar) 

Punktualnie o go-
dzinie 9.00 rano w 
czwartek, w Sądzie 
Okręgowym w Gliwi-
cach, rozpoczął się 
proces o naruszenie 
dóbr osobistych, wy-
toczony Tadeuszowi 
Dubarkowi, z po-
wództwa Zygmunta 
Frankiewicza.

Ponieważ strona pozwanego 
nie była zaznajomiona z tre-
ścią wypowiedzi Tadeusza 
Dubarka, sąd zezwolił na od-
słuchanie fragmentu nagrania, 
które zostało zarejestrowane 
na przedwyborczym spotkaniu 
Zbigniewa Wygody. Adwokat 
pozwanego dowodził, że słowa 
jego klienta nie mogą zostać 
jednoznacznie uznane jako 
oskarżenie, ale za pytanie. 

Nowe władze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 

Świętochłowice pokonały Gliwice
 
 Decyzję o utworzeniu Górnośląskiego 

Związku Metropolitalnego podjęto w 2005 
roku. W jego skład weszło 14 miast Śląska 
i Zagłębia. Rolą GZM-u miała być wzajemna 
koordynacja działań poszczególnych gmin. 
Jak dotąd niewiele z tego wynikło, a GZM 
zamiast zyskiwać, tracił na sile i znaczeniu. 
Do tej pory nie ma, m.in. ustawy metropo-
litalnej. Zmiany we władzach związku mają 
ożywić jego funkcjonowanie.

Przypomnijmy, na początku grudnia, Zygmunt Frankiewicz 
zapowiedział złożenie pozwu w sprawie oskarżeń, które 
padły pod jego adresem podczas spotkania wyborczego 
Zbigniewa Wygody. Chodziło o wypowiedź byłego dyrektora 
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Tadeusza Du-
barka, który zasugerował jakoby prezydent nabył, a następ-
nie sprzedał z olbrzymim zyskiem grunty znajdujące się w 
śladzie autostrady A1. Prezydent domaga się przeprosin, 
sprostowania i 20 tysięcy złotych dla klubu sportowego.

Frankiewicz vs Dubarek. 
Drugie starcie w maju

Obie strony przychyliły się do 
wniosku, że potrzeba więcej 
czasu na zapoznanie się z ca-
łością materiału dowodowego, 
wobec czego sąd ustalił drugi 
termin rozprawy na 10 maja.
 
Podczas rozprawy, mecenas 
Rogala, reprezentujący Du-
barka, złożył wniosek o po-
wołanie na świadków dwoje 
byłych dziennikarzy „Gazety 
Miejskiej“. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Wygoda, również po-
wołany w charakterze świad-
ka, przesłał pismo, w którym 
usprawiedliwił swoją nieobec-
ność koniecznością udziału  
w obradach Związku Miast  
Polskich. 

Michał Pac Pomarnacki


