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Prezydent nagrodził społecznych liderów
Niemal sześćdziesiąt zgłoszeń i blisko dwa tysiące oddanych
głosów w plebiscycie dla mieszkańców. 10 czerwca rozstrzygnięto
konkurs Liderzy Społeczni Gliwic 2014.

Już po raz siódmy prezy-

dent miasta nagrodził

społeczników, organizacje

pozarządowe i firmy za

ich działalność społeczną

w ubiegłym roku.

Podobnie, jak w roku 2014,
nagrody przyznano w pięciu
konkursowych kategoriach. Ka-
pituła, złożona z ubiegłorocz-
nych laureatów, przedstawicieli
zespołów branżowych gliwic-

kich organizacji, mediów,
przedstawicieli prezydenta
miasta oraz Gliwickiego Cen-
trum Organizacji Pozarządo-
wych, przeanalizowała wszyst-
kie zgłoszenia. – Kapituła miała

trudne zadanie, wybierając
spośród niemal 60 kandydatur
wąskie grono rekomendowa-
nych do nominacji, wyróżnie-
nia i zwycięstwa. Ostateczne
wyniki poznaliśmy podczas
ubiegłotygodniowej Gali – re-
lacjonują organizatorzy kon-
kursu z GCOP.

Inicjatywa Roku 2014
W jednej z kategorii – głos
mieli sami mieszkańcy, którzy
wybrali Festiwal Podróżniczy
„Świat to za mało!” zrealizo-
wany przez Stowarzyszenie
„Przed Siebie”. W ramach im-
prezy odbyły się ciekawe pre-
lekcje, gra miejska i marsz
nordic walking. Wzięło w nich
udział prawie 300 osób,

Debiut Roku 2014
Tytułem „Debiut Roku 2014”
nagrodzona została Fundacja
„Kapitan Światełko”. W ra-
mach swojej działalności
członkowie fundacji prowadzą
programy edukacyjne, spot-
kania integracyjne i szkole-
niowe dla firm i instytucji.
Wyróżnienie w tej kategorii
otrzymała natomiast Fundacja
Bieg Rzeźnika, organizująca
ogólnopolskie zawody biego-

we, w tym ubiegłoroczny I Pół-
maraton Gliwicki.

Biznesowy Dobroczyńca
Roku 2014
W kategorii „Biznesowy Do-
broczyńca Roku 2014” lau-
reatem została gliwicka spółka
Marco. Firma realizuje stra-
tegię społecznej odpowiedzial-
ności biznesu na poziomie lo-
kalnym, angażując się w dzia-
łalność sponsoringową, cha-
rytatywną. Wyróżnienie w tej
kategorii otrzymała firma Ka-
lander Czerpalnia Papieru,
wspierająca między innymi
inicjatywę „Skup Kultury”.

Organizacja Roku 2014
Kolejna z pięciu kategorii to
„Organizacja Roku 2014”.
Laureatem zostało Stowarzy-
szenie Animatorów Wszech-
stronnego Rozwoju Młodzieży
(SAWRM). Stowarzyszenie od
lat realizuje szereg inicjatyw
edukacyjnych i kulturalnych.
Ostatnim dużym osiągnięciem
był projekt utworzenia klastra
„Made in Śląsk”, mający na
celu wzmocnienie i promocję
branży kreatywnej w Gliwi-
cach oraz inicjowanie stwo-
rzenia w mieście centrum

kreatywnego, na wzór Helsi-
nek i Łodzi. Wyróżnienie w tej
kategorii trafiło do Centrum
Inicjatyw Społecznych.

Lider Społeczny
Roku 2014
„Lider Społeczny Roku 2014”
to jedyna kategoria, w której
nagroda przyznawana jest
imiennie. W gronie nomino-
wanych znaleźli się: Aneta Li-
piec (SAWRM), Edward Sze-
liga (Stowarzyszenie Pomost),
Jakub Kajdaniuk (Fundacja
„Kapitan Światełko”), Dariusz
Opoka (Stowarzyszenie GTW)
oraz Andrzej Sługocki (Polski
Czerwony Krzyż). „Liderem”
został Dariusz Opoka – prezes
stowarzyszenia i wieloletni or-
ganizator imprez i projektów
angażujących młodzież w ak-
tywność sportową, prospo-
łeczną i kulturalną. Wyróż-
nienie w tej kategorii otrzymał
Jakub Kajdaniuk.
Wszyscy nagrodzeni odebrali
nagrody z rąk prezydenta Gli-
wic Zygmunta Frankiewicza.
Gościem specjalnym Gali była
Magdalena Różczka. 
Wszystkim laureatom gratu-
lujemy!

źródło: GCOP
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Na ulicy Sobieskiego rozpoczął
się remont chodnika, na temat
którego jeszcze nie tak dawno
toczyła się dyskusja pomiędzy
mieszkańcami a Zarządem
Dróg Miejskich.

ZDM przeprowadził nawet
w tej sprawie konsultacje
z Miejskim Konserwatorem
Zabytków. Przypomnijmy, że
sprzeciw wobec usunięcia do-
tychczasowych płyt chodniko-
wych pojawił się gdy ZDM
ogłosił plany remontu chod-
nika. Pojawiły się wtedy głosy,
że wystarczy odrobina dobrej
woli ze strony Zarządu Dróg
Miejskich a te same płyty moż-
na ułożyć na nowo, zamiast
zastępować je „bezpłciową”
kostką brukową.
W związku z sugestiami miesz-

kańców ZDM opublikował też
wtedy oświadczenie:
„W związku z planowanym
remontem chodnika w ciągu
ul. Jana III Sobieskiego, Za-
rząd Dróg Miejskich w Gli-
wicach, po konsultacji z Miej-
skim Konserwatorem Zabyt-
ków, postanowił wyjść na-
przeciw sugestiom mieszkań-
ców. Podjęta została decyzja
o pozostawieniu dotychcza-
sowych płyt chodnikowych
znajdujących się na odcinku
od ul. Kościuszki do skrzyżo-
wania z ul. Ignacego Daszyń-
skiego. Nieregularna i zde-
formowana czarna kostka ba-
zaltowa, zostanie zastąpiona
kostką granitową. W związku
z tym, zwiększony zostanie
zakres prac, polegających na
wzmocnieniu konstrukcji

chodnika, co spowoduje wy-
dłużenie czasu trwania re-
montu. Zniszczone płyty chod-
nikowe znajdujące się w ciągu
ul. Jana III Sobieskiego, jak
również kostka granitowa zo-
staną uzupełnione z zasobów
gminy pochodzących z roz-
biórek w innych częściach
miasta.

Prace, które rozpoczęły się pod
koniec maja potrwają do końca
sierpnia. Ostatecznie przy re-
moncie zostanie wykorzystana
płyta chodnikowa znajdująca
się obecnie na chodniku przy
Sobieskiego, a dotychczasowa
kostka bazaltowa zostanie za-
stąpiona kostką granitową, co
nawiązywać ma do charakteru
wyremontowanych ulic oka-
lających gliwicki Rynek. 

W tej chwili trwa przebudowa infrastruktury
podziemnej. „Sieciowcy” przekładają kanalizację
sanitarną, sieć energetyczną, sieć gazową czy
telekomunikacyjną. Prowadzone są też prace
drogowe związane ze wzmacnianiem podbudowy
w miejscu dawnego torowiska czy regulacją
krawężników – mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska
z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach
W związku z prowadzonymi od marca pracami
Zarząd Dróg Miejskich wprowadził następujące
objazdy: w kierunku Ostropy ulicami Orzesz-
kowej i Kozłowska, natomiast w kierunku cen-
trum – Kozłowską, Radiową i Sowińskiego.
Wstępny koszt tej inwestycji szacowany jest na
8 mln.zł. A termin oddania ronda do użytku to
jesień 2015 roku. 

Projekt nowej „krzyżówki” przewiduje nie tylko
przebudowę istniejącego skrzyżowania z pię-
cioma wlotami, ale także gruntowny remont
ul. Radiowej i fragmentu ul. Sowińskiego na
odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Radiowej. 
Nowe rondo ułatwi jazdę przede wszystkim
kierowcom włączającym się do ruchu z ulic
podporządkowanych. Korzyści odczują również
parkujący samochody, w tym osoby korzystające
z usług szpitala VITO-MED przy ul. Radiowej.
Przy ulicy tej powstanie bowiem 30 nowych
miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepeł-
nosprawnych.

Budowa ronda ma się zakończyć w połowie paź-

dziernika 2015. 

Rondo Daszyńskiego
w budowie
U zbiegu ulic Daszyńskiego, Mickiewicza, Sowińskiego i Kozłowskiej trwa budowa ronda. Wstępnie

miało ono powstać dopiero w 2016 roku, ale z uwagi na fakt, iż obecne rozwiązania drogowe w tym

rejonie należało do najbardziej niebezpiecznych w mieście, pieniądze na ten cel znalazły się jeszcze

w budżecie na rok 2015.

Zgodnie z sugestią mieszkańców

Trwa ostatni etap remontu uli-
czek Starego Miasta. W tej
chwili prace prowadzone są
na ostatnim odcinku ul. Gór-
nych Wałów – od skrzyżowania
z ul. Zygmunta Starego do Par-
ku Mickiewicza i skrzyżowania
z ul. Wieczorka. Według przed-
stawicieli firmy Inwest - Com-
plex, która jest wykonawcą re-
montu prace postępują zgodnie
z harmonogramem. 

— Zakończyliśmy już prace
związane z przekładkami po-
dziemnych instalacji teletech-
nicznych i większość prac
związanych z przebudową
chodników zarówno na ulicy
Górnych Wałów, jak i na ulicy
Kaczyniec. Szczęśliwie na tym
odcinku nie napotkaliśmy
większych trudności jak to

miało miejsce na innych uli-
cach Starego Miasta, więc na
tę chwilę wszystko wskazuje
na to, że ostatni odcinek ulicy
Górnych Wałów zostanie od-
dany do użytku w terminie –
powiedział nam Marek

Waszczewski z firmy Inwest
- Complex.

Faktycznie, w porównaniu do
innych części miasta, gdzie
prowadzono prace związane
z renowacją Starówki, ulica
Górnych Wałów należy do naj-
mniej problematycznych, ale
i najmniej ciekawych pod ką-
tem archeologicznym.
Ostatniego, niezwykłego od-
krycia dokonali archeolodzy
podczas remontu ulicy Basz-
towej. Podczas prac związa-
nych z przekładaniem po-

dziemnych instalacji odkryto
relikt Bramy Bytomskiej, zwa-
nej też Bramą Białą z uwagi
na fakt, że była ona licowana
kamieniem wapiennym.

Po oddaniu do użytku ul. Gór-
nych Wałów i Kaczyńca wła-
ściwie będzie można powie-
dzieć, że remont Starówki do-
biegł końca. Planowany termin
realizacji wszystkich zamierzeń
z tym związanych to co prawda
drugi kwartał 2016 roku, jed-
nak przy sprzyjających warun-
kach być może uda się przy-
spieszyć prace. 

Dodajmy, że większość

uliczek na Starówce zos-

tała już odnowiona a mias-

to na ten cel wyda w sumie

ponad 50 mln. zł.

Górnych wałów w terminie

Wydawca: BIG BANG Media Wydawnictwo Prasowe
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13 tel./fax 32-332 50 96

Redaktor naczelny: Marek Morawiak

Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji nadesłanych tekstów.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść otrzymanych reklam i ogłoszeń.  
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Gliwice stanowią mocny punkt na gospodarczej mapie kraju i są coraz bardziej atrakcyjne dla
biznesu. Potwierdza to najnowszy ranking przygotowany przez prestiżowy miesięcznik „Forbes”
i Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.
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Coroczny ranking miast atrakcyjnych dla biznesu bada wskaź-
nik przyrostu liczby firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
(od liczby założonych spółek odejmowane są upadłości oraz
likwidacje). Skłania do rozważań na temat tworzenia przyjaznej
atmosfery biznesowej, umiejętności samorządowców, łączenia
biznesu z nauką i skuteczności wykorzystywania atutów
miast. 

W najnowszym zestawieniu Gliwice uplasowały się na bardzo
wysokim trzecim miejscu wśród miast liczących od 150 do
300 tysięcy mieszkańców (wynik 1,08). Do ścisłej czołówki
awansowały z siódmej pozycji. W tej grupie większy przyrost
liczby firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano
w ubiegłym roku tylko w Rzeszowie (2,28) i Gdyni (1,36).

Autorzy rankingu podkreślają, że do rozwoju Gliwic przy-

czynia się w istotnym stopniu infrastruktura, w tym zwłaszcza
skrzyżowanie autostrad A1 i A4, współpraca ze specjalną
strefą ekonomiczną  i przygotowywanie nowych obszarów
dla inwestorów – np. na pokopalnianym terenie przekształ-
conym w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. Zwra-
cają też uwagę na niski poziom bezrobocia i rozwój sektora
firm sięgających po innowacyjne rozwiązania. 

GLIWICE: MIASTO ATRAKCYJNE DLA BIZNESU

Symbolem zmian w mieście jest m.in. Centrum Edukacji

i Biznesu „Nowe Gliwice”. Na zrewitalizowanym terenie po-

kopalnianym działa już 45 firm z branży IT, a pracę znalazło

tu ponad 1700 osób. (fot.T. Zakrzewski)

Gliwice to dobre miejsce do inwestowania. Firma „Marco”

zaczynała działalność w wynajętym pokoju, a w ubiegłym

roku otworzyła nowoczesny zakład w strefie ekonomicznej.

(fot. K.Krzemiński)

Dobrym przykładem wykorzystania nowych technologii

w zarządzaniu miastem jest inteligentny system sterowania

sygnalizacją świetlną. Jego sercem jest Centrum Sterowania

Ruchem. (fot. archiwum ZDM)
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Kobiety Open:
Patrycja Szmidt - miejsce I, miejsce drugie i trzecie kolejno:
Katarzyna Bieniec i Klaudia Rduch.

Mężczyźni +50
miejsce I–Roman Wędrocha, miejsce drugie i trzecie kolejno
Maciej Urys, Ignacy Urbański.

Organizatorami turnieju byli Toyota Jan-Now-An Sp. z o.o.,
Akademia Tenisowa Sport Koncept oraz Klub Tenisowy Park
Gliwice.

Andrzej Nowakowski, 

prezes Toyota Jan-Now-An Sp. z o.o.
– To jest druga edycja turnieju. Planujemy, żeby turniej się
rozrastał – w ubiegłym roku nie było meczu pokazowego,
w tym już tak – zobaczymy co będzie za rok, ale na pewno
zaskoczymy wszystkich czymś bardzo pozytywnym. W tym
roku impreza była 3-dniowa ponieważ zgłosiło się bardzo
wielu zawodników. Toyota Ja-Now-An Tenis Cup jest tur-
niejem o charakterze rodzinno-sportowym. Dzieciakami

zajmują się animatorzy. Tak więc całe rodziny zapraszamy
do aktywnego spędzenia czasu z nami. Przy okazji można
się wybrać na jazdy testowe samochodami marki Toyoty,
zapisywać  dzieci na półkolonie. Tak więc jest co robić.
My jako Toyota Ja-Now-An Sp. z o.o. i biznesowo i hobby-
stycznie patrzymy na sportowy rozwój Gliwic i chcemy,
żeby takich imprez było coraz więcej. Bardzo zależy nam
na tym, żeby szczególnie w okresie wiosenno-letnim możliwie
najwięcej osób spędzało czas wolny poza domem.

Do rywalizacji sportowej w te-
gorocznym turnieju Toyota
Ja-Now-An Tenis Cup 2015
stanęło około 79 zawodniczek
i zawodników. 

Krzysztof Potoniec - Aka-
demia Tenisowa Sport Kon-
cept
– Zawodnicy przeżyli tutaj
bardzo dużo wrażeń zwią-
zanych ze sportową rywali-
zacją i z tym co się tutaj dzia-
ło. Z pewnością wszyscy za-
pamiętają pogodę – w pierw-
szy dzień walczyliśmy z nią
wszyscy i wszyscy dali radę
pomimo tego, że na korcie
było jak na patelni. 

W meczu pokazowym
udział wziął światowej
klasy tenisista – Grze-
gorz Panfil, który roze-
grał mecz z Patrykiem
Janikiem. Grzegorz Pan-
fil jest zdobywcą Pucha-
ru Hopmana (nieoficjal-
ne Mistrzostwa Świata
w Tenisie ziemnym w pa-
rach mieszanych) w pa-
rze z Agnieszką Radwań-
ską. Aktualnie jest 238.
zawodnikiem na świecie
w rankingu ATP a jego
udział w turnieju bez
wątpienia pomoże nam
rozpropagować tę impre-
zę i wznieść ją na jeszcze
wyższy poziom. Poza
tym obecność Grzegorza
Panfila to była wyśmie-
nita okazja do tego, żeby
takie gwiazdy oglądać
nie tylko na szklanym
ekranie, ale móc się z ni-
mi zmierzyć na korcie.
Często słyszy się, że tenis jest
dla osób bogatych – my
chcielibyśmy ten stereotyp
trochę złamać. W tenisa

mogą grać wszyscy – korty
w tej chwili są na tyle tanie,
że ludzi na nich jest coraz
więcej. Wcale nie jest tak, że
trzeba przeznaczyć na grę
w tenisa gigantyczne finanse
– wystarczy zaagażowanie,
czas i ciężka praca. 

Dbając o przyszłych mist-
rzów tenisa bardzo dużo ro-
bimy dla dzieci i młodzieży.
Organizujemy półkolonie te-
nisowe, grupowe treningi –
bardzo dbamy o młode po-
kolenie grających w tenisa.
Wszystko po to, żeby w tenisa
grało coraz więcej osób i żeby
ten sport się rozwijał.

Organizatorzy zafundowali
zwycięzcom nie tylko nagrody
pieniężne, ale również atrak-
cyjne nagrody rzeczowe.

Zadbano o catering i opiekę
nad dziećmi w specjalnych
strefach do tego przeznaczo-
nych. Nie zabrakło również
samochodów marki Toyota
dla jej fanów.
Cały turniej był nie tylko wi-
dowiskiem sportowym, ale
również jednym, wielkim
piknikiem rodzinnym. 

Po ciężkich zmaganiach spor-
towych, zwycięzcami tego-
rocznego turnieju w poszcze-
gólnych kategoriach zostali:
Mężczyźni Open:
Michał Sekuła - miejsce I,
miejsce drugie i trzecie ko-
lejno: Tomasz Dąbrowski

i Bartłomiej Brzózka.

Mężczyźni +35
miejsce I–Wojciech Winar-

ski - miejsce drugie i trzecie
kolejno Tomasz Hatalski,
Adam Bączkowski.

nr 118GLIWICE5

Toyota JA•now•An Tenis Cup 2015
W dniach 12-14 czerwca odbył się Amatorski Turniej Tenisowy w kategoriach: Kobiety Open, Meżczyźni
Open, Meżczyźni +35, Mężczyźni +50 na kortach tenisowych przy ul. Sikorskiego 132 w Gliwicach -
Sośnicy. Turniej został zgłoszony do Polskiego Związku Tenisa i dostał wysoką, rangę trzecią.
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Kolejno od lewej: Andrzej Potoniec – Klub Tenisowy Park Gliwice,

Janusz Nowakowski – właściciel spółki Jan-Now-An Sp. z o.o.
Krzysztof Potoniec – Akademia Tenisowa Sport Koncept.
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Po trzech miesiącach śledztwa
prokuratura w Gliwicach po-
stanowiła umorzyć śledztwo
w sprawie tragedi, jaka w mar-
cu tego roku miała miejsce
w Sośnicy. Dziadek zabił swo-
jego wnuka i ciężko ranił żonę.

Powodem umorzenia śledztwa
w tej sprawie jest śmierć spraw-
cy, który tego samego wieczoru
popełnił samobójstwo skacząc
z okna swojego mieszkania.
Kluczowe w sprawie były ze-
znania ranionej przez 62-latka
kobiety, która opowiedziała
śledczym o tym, jak wyglądał
tamten wieczór. Kobieta twier-
dzi, że pomiędzy nią a mężem
doszło do ostrej awantury na
temat relacji wnuków z ich bio-
logicznym ojcem. W wyniku
kłótni mężczyzna miał wpaść
w szał – kobieta twierdzi, że
nigdy wcześniej nie widziała

męża w takim stanie.
W marcowy wieczór ogólno-
polskie media obiegła wstrzą-
sająca informacja o rodzinnej
tragedii w Gliwicach. Do zda-
rzenia doszło w Sośnicy, w bu-
dynku przy ul. Wiślanej. Około
godziny 19.30 do mieszkania
na 4 piętrze wrócił 62-letni,
prawdopodobnie pijany męż-
czyzna i od razu wszczął awan-
turę. W jej trakcie rzucił się
z nożem na swoją 61-letnią
żonę i ciężko ją ranił. W obronie
babci stanął 14-letni wnuk, któ-
rego mężczyzna dźgnął nożem
– chłopca niestety nie udało
się uratować. Następnie 62-
latek wyszedł na balkon i po-
pełnił samobójstwo skacząc
z czwartego piętra. Kobieta
w bardzo ciężkim stanie trafiła
do szpitala.

O całej sprawie powiadomił

sąsiadów 9-letni brat zaszty-
letowanego nastolatka, który
w trakcie awantury wybiegł
z mieszkania.

Dziadkowie byli dla braci ro-
dziną zastępczą. Matka chłop-
ców nie żyje, ojciec natomiast
odsiaduje wyrok 25 lat więzie-
nia za zabójstwo, którego do-
konał w 2009 roku.

Z relacji sąsiadów wynika, że
w rodzinie do tej pory nie działo
się nic złego. 62-letni mężczyz-
na co prawda miał kiedyś pro-
blemy z alkoholem, ale sobie
z tym poradził. Zdarzało się
jednak, że sporadycznie zaglą-
dał do kieliszka i wtedy po-
dobno stawał się nieobliczalny.
Niestety tym razem alkohol
doprowadził do tragedii.

źródło: RMF FM

Sośnica: zabił wnuka.
Sprawa zostanie umorzona

Policjanci z II komisariatu za-
trzymali kolejnego włamywa-
cza, który okradał Hotel Leśny
w rejonie ulicy Toszeckiej.
Tym razem okazał się nim być
37-letni mieszkaniec woje-
wództwa łódzkiego, który wy-
pchnął okno w pomieszczeniu
gospodarczym hotelu, wszedł
do środka i zdemontował me-
talowe elementy wyposażenia.
Wprawdzie na miejscu nie było
tym razem policjanta z psem,
jak podczas włamania sobot-
niego, ale na szczęście znalazł
się anonimowy świadek, który
zawiadomił policję. Włamy-
wacza zatrzymali funkcjona-
riusze z II komisariatu.
To już drugie włamanie do
tego hotelu w przeciągu ostat-
nich kilku dni. W minioną so-
botę dwóch włamywaczy wy-
brało się tam na „robotę”. Wy-
nieśli już prawie cały łup, gdy
na ich drodze stanął człowiek

z psem. Zaskoczeni i przerażeni
włamywacze, aby szybko za-
kończyć zatrzymanie, przeka-
zali mężczyźnie swój telefon
by ten mógł z niego skorzystać
i zadzwonić pod numer 997…
Mężczyźni w wieku 19 i 36 lat
nie przewidzieli, że tak pecho-
wo skończy się ich włamanie
do budynku hotelu Leśnego
w Gliwicach.
Sprawcy wybili szybę w oknie
i z wnętrza ukradli instalację
miedzianą klimatyzatorów.
Skradzione mienie wynosili
już z pomieszczeń, kiedy na
ich drodze stanął mężczyzna.
Był to policjant w czasie wol-
nym od służby, który akurat
spacerował z psem. Rozpoznał
on w jednym z mężczyzn za-
trzymywanego przez siebie
wcześniej włamywacza. Po
krótkiej wymianie zdań poli-
cjant obezwładnił włamywaczy,
w czym sprawnie asystował

mu pies rasy cane corfo. Po
zatrzymaniu otrzymał komen-
dę pilnowania podejrzanych.
Ujęci już po chwili przekonali
się, że nawet najmniejszy ruch
nie jest przez psa tolerowany.
A ponieważ policjant nie po-
siadał przy sobie telefonu, aby
zawiadomić służby patrolowe,
wykazali się inicjatywą – za-
proponowali swoje „komórki”,
by jak najszybciej zakończyć
niewygodną dla nich sytuację.
I nic dziwnego: nikt nie chciał-
by spotkać się z psem rasy
cane corso w akcji. Jest on
specjalnie szkolony przez po-
licyjnych specjalistów z Polski
i z Czech.

Niestety, Hotel Leśny jest ideal-
nym punktem dla potencjal-
nych złodziei. Obiekt znajduje
się na uboczu, na zalesionym
terenie i od dłuższego czasu
czeka na nowego właściciela.

włamania do hotelu Leśnego

Przychodzi Pan na komendę
i opowiada, że został pobity
i okradziony z telefonu komór-
kowego.  Mieli go napaść dwaj
młodzi mężczyźni. Rzekomy
poszkodowany popisał się spo-
rą wyobraźnią, bowiem podał
nawet ich szczegółowe rysopisy. 

Oficer dyżurny zgodnie z prze-
pisami natychmiast skierował
patrole do poszukiwania rze-
komych przestępców. Jak się
później okazało niepotrzebnie.
W trakcie przesłuchania 30-
latka na komendę zgłosił się
inny mężczyzna, który znalazł
na ulicy telefon i chciał go od-
dać policjantom. Jak się oka-
zało rozpoznał on zgłaszające-

go rzekomy rozbój mężczyznę
i potwierdził, że to właśnie
z jego kieszeni podczas wsia-
dania na skuter wypadł telefon.
Kiedy 30-latek dowiedział się,
że z ofiary stał się przestępcą
minę musiał mieć nie tęgą.
Niestety, jak twierdzą policjanci
podobnych przypadków jest
coraz więcej. Często właściciele
zawiadamiają o kradzieżach
smartfonów, choć tak napraw-
dę zostawili je na stolikach
w lokalach, w autobusach lub
gdzieś zgubili. Powody takich
zmyślonych zawiadomień są
różne. Najczęściej to chęć od-
zyskania telefonu. „Poszkodo-
wani” bowiem liczą, że nie po-
niosą kosztów u operatora.

Wśród użytkowników telefonii
komórkowej krąży bowiem
mit, że zaświadczenie z policji
o kradzieży zwalnia z umowy
z operatorem.
Prowadzone w sprawach do-
chodzenia pozwalają ustalić
prawdziwą wersję wydarzeń.
Kosztują jednak dużo pracy
i angażują śledczych, którzy
mogliby koncentrować się na
prawdziwych przestępstwach.
Przestrzegamy! W takich przy-
padkach „pokrzywdzony” staje
się podejrzanym i odpowiada
za zawiadomienie o niepopeł-
nionym przestępstwie oraz za
składanie fałszywych zeznań,
za co grozi do 3 lat pozbawienia
wolności.

Z ofiary stał się przestępcą

Jak powszechnie wiadomo Gli-
wice sportem stoją! Okazuje
się, że gliwiczanie sukcesy od-
noszą również w takich dzie-
dzinach jak żeglarstwo rega-
towe.
Gliwicki klub KW LOK Gar-
land Gliwice w tym roku ma
w swoich szeregach aż 16 za-
wodników z licencjami zawod-
niczymi, pływających w dwóch
klasach: Optimist dla najmłod-
szych i Laser dla nieco star-
szych.
Zawodnicy tego klubu brali

udział w regatach regionalnych
i ogólnopolskich zaliczanych
do Pucharu Polski w Rybniku,
Nysie, Pszczynie, Charzykowy,
Gdyni, Pucku oraz regatach
nad jeziorem Dzierżno.
Na dzień dzisiejszy w Pucharze
Polski klasy Optimist zawod-
nicy Z Gliwic zajmują wysokie
miejsca w TOP 50 w grupie. B
(młodzicy):

6. Tomasz Procek
7. Michał Tokarczyk
27. Olga Hanslik

35. Hanna Okularczyk
37. Nina Łypaczewska
47. Bartłomiej Mierzwa

W najbliższym czasie zawod-
nicy Ci będą brali udział w eli-
minacjach do XX Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży
2015 w klasach Optimist grupa
A i Laser, które odbędą się
w Zegrzu, Charzykowy i Gdyni
oraz dla zawodników Optimist
grupy B regaty o najwyższym
współczynniku odbędą się
w Węgorzewie i Poznaniu.

Żeglarstwo regatowe
w Gliwicach działa całkiem prężnie

1 czerwca, Janusz Gołąb, Woj-
ciech Grzesiok i Andrzej Życz-
kowski, członkowie Klubu Wy-
sokogórskiego Gliwice, stanęli
na Denali (McKinley, 6194 m)
po przejściu drogi Cassina na
południowej flance masywu.

Filar Cassina to najwybitniejsza
formacja południowej ściany,
pokonana przez Riccardo Cas-
sina w 1961 roku. Po przejściu
drogi Cassin otrzymał depeszę
gratulacyjną od prezydenta
Johna Kennedego.

W 1989 roku miało miejsce
pierwsze polskie wejście drogą
Cassina. Kierownikiem 4-oso-
bowego zespołu był Leszek Ci-
chy. Drugiego przejścia dokonał
Rafał Sławiński (Rafał ma oby-
watelstwo kanadyjskie, ale silne
polskie korzenie) i Joshua La-
vigne w 2011.

Droga Cassina ze swoją ele-
gancką i wymagającą linią,
mimo że dziś jest już standar-
dem, to wciąż pozostaje po-
ważnym wyzwaniem dla ze-

społów próbujących ją przejść.
Na FB wyprawy czytamy:

Wczoraj (1.06.2015), o go-
dzinie 17 Jasiu, Jędrek
i Kanion po trzech dniach
wspinania i dwóch biwa-
kach na filarze Cassina
stanęli na szczycie Denali!
Obecnie chłopaki są już
bezpieczni w High Campie
na drodze normalnej.

źródło: wspinanie.pl

Ekipa z Gliwic
na wysokości 6194 metrów!
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