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- Nowy stadion 
dla Piasta Gliwi-
ce bêdzie obiek-
tem kompak-
towym, na 10 
tysiêcy miejsc. 
W razie potrzeby 
bez problemu 
bêdzie mo¿na 

znaleŸæ miejsce jeszcze dla 5 
tysiêcy kibiców. 

Wiêkszy stadion nie jest nam 
potrzebny – t³umaczy³ Piotr 
Wieczorek, zastêpca pre-
zydenta Gliwic. - To typowo 
pi³karski obiekt, przygotowany 
pod rozrywki ekstraklasy. 

Obiekt bêdzie 
spe³nia³ wymogi 
stawiane przez 
UEFA. 
Wszystkie trybuny znajd¹ 
siê pod dachem. Boisko z 
podgrzewan¹ muraw¹ o wymia-
rach 68 m na 105 m bêdzie 
doskonale widoczne z ka¿dego 
miejsca na trybunach. Obiekt 
wyposa¿ony bêdzie w sys-
tem monitoringu oraz nowe 
oœwietlenie z korony stadio-
nu. Poziom 2000 luksów ma 
umo¿liwiaæ telewizyjne transmi-
sje cyfrowe. 
Zawodnicy otrzymaj¹ do dyspo-
zycji nowy budynek socjalny. 

Budowa stadionu bêdzie pro-
wadzona etapami, tak by na 
wiosnê 2010 roku obiekt 
móg³ byæ czêœciowo oddany do 
u¿ytku.

Zakoñczenie prac 
zaplanowano na 
rok 2011. 
Czy terminy te zostan¹ dotrzy-
mane zale¿y od tego, czy „po 
drodze” nie pojawi¹ siê jakieœ 
nieoczekiwane problemy. 

„Focusa nie bêdzie” – zdaj¹ 
siê radoœnie krzyczeæ prze-
ciwnicy inwestycji.

Czy faktycznie firma Par-
kridge Retail Poland 
zrezygnowa³a z planów bu-
dowy centrum handlowego 
w Gliwicach?

- W ¿adnym wypadku - 
wyjaœnia Agnieszka Drucis, 
dyrektor marketingu Par-
kridge CE Retail - Prace 
rusz¹ jesieni¹ tego roku. W 
listopadzie 
tego roku 
o d d a j e m y 
do u¿ytku 
nasz¹ du¿¹ 
inwestycjê 
w Piotrko-
wie Trybunalskim i g³ównie 
na niej w tej chwili koncen-
trujemy swoje dzia³ania. 
Z tego powodu trochê 
spowolniliœmy pewne pro-
cesy w Gliwicach. Nie ma 
jednak zagro¿enia dla Focus 
Mall.
Pog³oski o wstrzymaniu in-
westycji pojawiaj¹ siê ju¿ 
od grudnia ubieg³ego roku. 
Tymczasem my nie mamy 
¿adnych problemów i du¿o 
czasu na realizacjê. Za-
pewniam, ¿e wszystko idzie 
zgodnie z naszym harmono-
gramem.

Wiadomo ju¿, ¿e w Gliwi-
cach Parkridge nie bêdzie 
wybiera³ Generalnego Wyko-
nawcy inwestycji.
- Prace prowadzone bêd¹ 
w systemie pakietowym, 
co oznacza, ¿e bêdziemy 
organizowaæ przetargi na 
konkretny zakres robót. Taki 
system mamy ju¿ przetesto-
wany. Sprawdzi³ siê on w 
przypadku naszych inwesty-
cji w Rybniku, Zielonej Gó-
rze i Bydgoszczy - wyjaœnia 
Agnieszka Drucis.

Nie da siê jednak ukryæ, 
¿e spowolnienie, o którym 
mówi Agnieszka Drucis, to 

Now¹ kaplicê wiêŸniowie 
stworzyli sobie sami. Przez 
trzy miesi¹ce remontowali 
pomieszczenia strychu i wy-
konali wiêkszoœæ niezbêdnych 

robót. W czwartek odprawiona  
zosta³a tutaj pierwsza msza 
œwiêta i uroczyœcie poœwiêcono 
to miejsce. Mszê odprawi³ or-
dynariusz diecezji gliwickiej ks. 

Co z tym 
Focusem? 
Bedzie czy nie?
GLIWICE. Po raz kolejny, 
w mieœcie i na forach interne-
towych pojawi³y siê plotki o 
wstrzymaniu inwestycji na tere-
nie Huty 1 Maja.

WiêŸniowie chcieli mieæ kaplicê. Sami j¹ zbudowali.

Kaplica w wiêzieniu
bp Jan Wieczorek.

- Przyby³em z radoœci¹, by 
poœwiêciæ now¹ kaplicê i proszê 
Boga, by pob³ogos³awi³ to miej-
sce – mówi³ podczas mszy ks. 
bp Jan Wieczorek. Biskup w 
kazaniu skierowanym do osa-
dzonych zapewnia³, ¿e nawet 
niektórzy œwiêci, zanim takimi 
zostali pope³niali b³êdy.
Nowa kaplica powsta³a z 

inicjatywy kapelana ks. To-
masza Sêkowskiego, dyrek-
tora zabrzañskiego Aresztu 
Œledczego pp³k. Andrzeja Stra-
dowskiego oraz samych osa-
dzonych. Remont kaplicy zosta³ 
sfinansowany z pieniêdzy 
zabrzañskich parafian, a jej 
wyposa¿enie to w wiêkszoœci 
dary zaprzyjaŸnionych probosz-
czów. 

(kk)

ZABRZE. W Areszcie Œledczym w Zabrzu 
przebywa ok. 330 osób, które wesz³y 
w konflikt z prawem. To w³aœnie dla nich 
i przez nich powsta³a tu nowa kaplica.

Obiekt kompaktowy 

GLIWICE. Wiemy 
ju¿ jak bêdzie 

wygl¹da³ nowy 
stadion Piasta 

Gliwice. Na kon-
ferencji prasowej 

w Urzêdzie Miasta 
przedstawiono wi-

zualizacje przygoto-
wane przez projek-

tanta, firmê Bremer 
AG. Wiadomo te¿, 

kto w zarz¹dzie 
nowej spó³ki 

Piast SA. bêdzie 
reprezentowa³ 

w³adze miasta. 

Projektant obiektu, spó³ka 
Bremer AG, do koñca maja do-
starczy komplet dokumentów 
oraz  pozwolenia na budowê. 
W nastêpnej kolejnoœci 
og³oszony zostanie przetarg na 
wykonawcê.
- Terminy zosta³y tak dobrane, 
by Piast jak najkrócej gra³ poza 
Gliwicami – mówi³ Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic.  

Na razie nie wia-
domo ile stadion 
przy ul. Okrzei 
bêdzie kosztowa³.

Ostateczn¹ cenê poznamy dopie-
ro po og³oszeniu przetargu. 

Na konferencji poinformowano 
równie¿, ¿e finalizowane s¹ 
prace zwi¹zane z now¹ form¹ 
dzia³alnoœci czyli powo³aniem 
spó³ki. 
Wiadomo ju¿, ¿e kapita³ 

zak³adowy powstaj¹cej spó³ki 
Piast SA, wyniesie pó³ mi-
liona z³otych. Miasto Gliwi-
ce bêdzie akcjonariuszem 
wiêkszoœciowym, któremu 
przypadnie 51 proc. udzia³ów. 
Wy³o¿y na nie 255 tys. z³. 
Drugi udzia³owiec, stowa-
rzyszenie sportowe „Piast” 
dysponowaæ bêdzie 49 proc. 
akcji. Niewykluczone, ¿e w 
przysz³oœci czêœæ udzia³ów 
sprzedana zostanie na rzecz 
osób trzecich.
Procedura prze- kszta³cania w 
spó³kê akcyjn¹ ma zakoñczyæ 
siê w czerwcu. 

Spó³ka ma przede wszystkim 
zajmowaæ siê dzia³alnoœci¹ 
sportow¹ ale równie¿ gos- 
podarcz¹. W za³o¿eniu ma 
utrzymywaæ siê samodzielnie, 
z w³asnych przychodów. Bêdzie 
te¿, g³ównym u¿ytkownikiem 
zmodernizowanego stadionu 
pi³karskiego przy ul. Okrzei, 

stanowi¹cego w³asnoœæ mia-
sta.
Do Zarz¹du spó³ki akcyjnej 
GKS „PIAST” maj¹ wejœæ dwie 
osoby: jedna wskazana przez 
miasto Gliwice, druga przez 
stowarzyszenie sportowe 
„Piast”. Wszystko wskazuje, 
na to ¿e reprezentantem mia-
sta bêdzie Piotr Wieczorek. 
Radê Nadzorcz¹ tworzyæ bêdzie 
piêæ osób: trzy wska¿e miasto 
a dwie stowarzyszenie.

Zobacz wizualizacje 
stadionu na 

www.rynkowy.pl

w tej chwili ju¿ prawie roczny 
poœlizg.

W lutym Parkridge infor- 
mowa³, ¿e przesun¹³ termin 
przekazania placu budowy 
generalnemu wykonawcy z 
koñca 2008 roku na pierw-
szy kwarta³ 2009. Uczynio-
no to podobno na proœbê 
zainteresowanych firm.

Kilka tygodni 
póŸniej dowie- 
dzieliœmy siê, 
¿e Focus Mall 
w Gliwicach 
nie zostanie 
oddany do 
u¿ytku, tak jak 
to wczeœniej 
zapowiadano, 
w paŸdzierniku 
2010 roku lecz 
w 2011 - jed-
nak bez poda-
nia czy bêdzie 
to pocz¹tek 
czy koniec 
roku.
Bior¹c pod uwagê, ¿e cykl 
inwestycyjny, wed³ug za-
powiedzi inwestora, ma 
trwaæ 20 miesiêcy to Focus 
Mall powinien byæ gotowy 
jesieni¹ 2011 roku.

W przypadku przyjêcia takie-
go harmonogramu Parkrid-
ge dysponuje w Gliwicach 
zapasem czasowym i nie 
musi siê spieszyæ.

Focus Mall w Gliwicach z 
140.000 m2 powierzchni 
to najwiêksza z zaplanowa-
nych inwestycji firmy.


