
Ogródki dzia³kowe „Kwiat 
Jab³oni” znajduj¹ce siê przy 
ul. Orlickiego to jedno z nie-
wielu miejsc w centrum mia-
sta, gdzie mo¿na odpocz¹æ, 
pospacerowaæ, pobyæ na 
œwie¿ym powietrzu – oaza ci-
szy i spokoju. Tak byæ powin-
no. Rzeczywistoœæ jest jednak 
zupe³nie inna. 
Bandy z³odziei i wandali 
grasuj¹cych po ogródkach 
spêdzaj¹ sen z powiek dzia³- 
kowiczom. 
- Kradli zawsze, ale w tym roku 
to chyba jakaœ plaga. Nie ma 
dnia, ¿eby nas nie oskubali 
- ¿al¹ siê w³aœciciele dzia³ek. 
S³owa te potwierdzaj¹ poli-
cyjne statystyki – w tym roku 
w³amañ do altanek jest wiêcej 
ni¿ w latach ubieg³ych. Nie-
stety, zuchwali z³odzieje nie 
zawsze kryj¹ siê pod os³on¹ 
nocy, coraz czêœciej kradn¹ 
tak¿e w ci¹gu dnia. 

Zapracowani na grz¹dkach 
lub wypoczywaj¹cy w cieniu 
altanek dzia³kowcy to ³atwy 
³up dla z³odziei. Z otwartych 
domków gin¹ wiêc dokumen-
ty, klucze i pieni¹dze. 
Jak podkreœlaj¹ w³aœciciele 
ogródków, z³odzieje czuj¹ siê 
bezkarni. 

- Kiedyœ, w œrodku dnia ukra-
dli z jednej altanki grilla, z 
innej wêgiel, z jeszcze innej 
ziemniaki i zrobili sobie ucztê 
na œrodku dzia³ek nie bacz¹c 
na nikogo – opowiada pani 
Ania, w³aœcicielka jednej z 
dzia³ek w „Kwiecie Jab³oni”. 

Z³odzieje najbardziej uaktyw- 
niaj¹ siê jednak noc¹, gdy 
nikt nie pilnuje dzia³ek. Wte-
dy ginie dos³ownie wszystko 
– Narzêdzia ogrodowe, kosiar-
ki, wiertarki, drobne meble, 
wszystko co da siê sprzedaæ 
na targu – wylicza pan Jan, 
którego dzia³ka jest regular-
nie dewastowana i okradana. 

Pan Jan altanki 
ju¿ nie zamy-
ka, bo z³odzieje 
pokonaj¹ ka¿d¹ 
k³ódkê, a im 
trudniej j¹ 
otworzyæ, tym 
wiêcej zepsuj¹        
„przy okazji”           
- np. wybij¹ 
okno. 

Poza kradzie¿ami dzia³kê 
pana Jana nêkaj¹ równie¿ 
nocni imprezowicze – Urz¹dzili 
sobie u mnie pijack¹ melinê. 
Zasta³em ich w mojej altance 
nad ranem i pogoni³em. Nie-
rzadko zdarza siê, ¿e nocuj¹ 

GLIWICE. Dwóch robotników zginê³o 
w 4-metrowym wykopie, w którym pro-
wadzono prace kanalizacyjne. Mê¿czyzn 
przysypa³a osuwaj¹ca siê ziemia. Ofiary 
to m³odzi gliwiczanie w wieku 31 i 33 lat.

Do tragedii dosz³o 28 maja po godzinie 8.00. Robotni-
cy pracowali na terenie boiska szkolnego Zespo³u Szkó³ 
Ogólnokszta³c¹cych przy ul. Wróblewskiego.
W pewnym momencie zwa³y ziemi osunê³y siê i zasypa³y 
mê¿czyzn w ok. 4-metrowym wykopie.
W wyniku doznanych obra¿eñ obaj robotnicy zginêli. 

GLIWICE. Sezon dzia³kowy rozpocz¹³ siê na dobre. Trwaj¹ca do niedawna ³adna pogoda zachêca³a dzia³kowców 
do odpoczynku wœród zieleni. I wszystko by³oby dobrze, gdyby nie plaga, która na nich spad³a. Plaga z³odziei...

Plaga spad³a na dzia³kowców

lenia. Mamy ju¿ dwie spalone 
altanki. 

Pomys³ów na 
walkê z niepro-
szonymi goœæmi 
by³o ju¿ wiele, 
wszystkie nie-
skuteczne.
- Zamykamy bramy, wysy- 
³aliœmy pisma do stra¿y 

- To nieprawda, ¿e 
ignorujemy zg³oszenia 
dzia³kowców. Je¿eli 

ktoœ tak mówi, to œwiadomie mija 
siê z prawd¹. 
Policja przyjmuje i reaguje na ka¿de zg³oszenie dotycz¹ce 
przestêpstw czy te¿ wykroczeñ. Kradzie¿, w szczególnoœci  
kradzie¿ z w³amaniem jest  przestêpstwem, bez wzglêdu 
na wartoœæ skradzionego mienia - informuje Marek 
S³omski.  

Czasami, zdarza siê, ¿e ktoœ musi d³u¿ej poczekaæ na 
przyjazd policji, a to dlatego, ¿e dy¿urni dysponuj¹ pa-
trolami zgodnie z zasad¹ priorytetów. Chyba ka¿dy z 
Pañstwa rozumie, ¿e maj¹c do wyboru ratowanie ¿ycia i 
zdrowia (np. bójka, czy awantura domowa) z jednej stro-
ny, a z drugiej zg³oszenie o zaistnia³ym ju¿ w³amaniu, 
w pierwszej kolejnoœci obs³u¿ymy to pierwsze. 
Reagujemy jednak na ka¿de wezwanie. W przypad-
ku w³amañ, np. do altanek czy kradzie¿y – wszczyna-
my postêpowania, w trakcie których przes³uchujemy 
œwiadków, d¹¿ymy do ustalenia sprawców i wiele z nich 
koñczy siê sukcesem. 

Bywaj¹ sytuacje, ¿e mamy sprawcê i odzyskane „fan-
ty” ale brak pokrzywdzonych. Przy okazji apelujemy do 
dzia³kowiczów aby kierowali siê zasad¹ przezornoœci i 
nie kusili losu, a precyzyjniej z³odzieja, poprzez pozosta-
wianie swoich rzeczy bez dozoru, a jak wspomnia³em to 
zjawisko ostatnio bardzo czêste – wyjaœnia rzecznik.

policjantów i dzia³kowców. 
Stra¿nikiem mo¿e zostaæ 
ka¿dy chêtny dzia³kowicz, a 
s³u¿bê pe³ni zawsze w towa-
rzystwie policjanta, maj¹c 
przy tym takie same upraw-
nienia jak funkcjonariusz.
Wczeœniej, ka¿dy dzia³kowicz 
wstêpuj¹cy w szeregi stra¿y, 
zapoznany zostaje z przepisa-
mi prawa i z przys³uguj¹cymi 
mu uprawnieniami. Ponadto, 
stra¿nicy chodz¹ w odblasko-
wych kamizelkach, które z 
daleka jednoznacznie kojarz¹ 
siê z policj¹.
Dziœ, po latach od powo³ania 
patroli, funkcjonariusze ze 
Stargardu Szczeciñskiego 
potwierdzaj¹ – system dzia- 
³a nadal i sprawdza siê. 
- Na dzia³kach mamy mniej 
w³amañ i kradzie¿y. 

Co o takim rozwi¹zaniu 
myœl¹ gliwiccy policjanci? 
- Jesteœmy otwarci na wszel-
kie dzia³ania maj¹ce na celu 
poprawê bezpieczeñstwa 
mieszkañców.  Jeœli tylko 
pomys³ by³by dobry i mo¿liwy 
do zrealizowania chêtnie 
pomo¿emy – deklaruj¹.

W samych Gliwicach jest 
obecnie 71 oœrodków ogród-
ków dzia³kowych, dziêki cze-
mu znajdujemy siê w czo³ówce 
œl¹skich miast pod wzglêdem 
posiadania najwiêkszej liczby 
tzw. dzia³ek. 

Katarzyna Kowal

miejskiej, organizowane by³y 
pogadanki z dzia³kowcami 
na temat bezpieczeñstwa. 
Mieliœmy nawet monitoring 
– okaza³ siê jednak niesku-
teczny wiêc go od³¹czyliœmy 
– t³umaczy Eugeniusz Lonka. 

Zdesperowani dzia³kowcy 
sami próbowali szukaæ spo-
sobu, ¿eby ich ogródki by³y 
bezpieczniejsze.  Wpadli na 
pomys³, ¿eby zorganizowaæ 
patrole. Ka¿dej nocy dzia³ki 
pilnowane by³yby przez dwóch 
dzia³kowców, którzy mieliby 
tam dy¿ur.  - Niewielu z nich 
chcia³o jednak nara¿aæ swoje 
¿ycie i zdrowie. Nocne „po-
sterunki“ na dzia³kach by³yby 
przecie¿ bardzo niebezpiecz-
ne – t³umaczy prezes „Bia³ej 
Ró¿y”. Coraz czêœciej myœli 
siê wiêc o wynajêciu firmy 
ochroniarskiej – Chcieliœmy 
zatrudniæ profesjonaln¹ 
ochronê, to wi¹¿e siê jed-
nak z op³at¹ i dla wielu 
dzia³kowców jest zbyt kosz-
townym  rozwi¹zaniem. 

Zdarza siê, ¿e 
z³odzieje próbuj¹ 
zastraszaæ 
dzia³kowców.
Mówi¹, ¿e jak bêdziemy... 
im ¿ycie zatruwaæ to przyjd¹           
i podpal¹ wszystko. Nieraz, 
jak nie potrafi¹ sobie poradziæ 
z k³ódkami, to wybijaj¹ szybê 
i wrzucaj¹ zapalone zapa³ki 
– opowiadaj¹ siê w³aœciciele 
dzia³ek. 

Jak siê okazuje, kradzie¿e na 
dzia³kach to problem dobrze 
znany policji. - Od czasu gdy
pogoda pozwala³a na od-
poczynek na dzia³ce, co-
dziennie otrzymywaliœmy

informacje od poszkodowa-
nych dzia³kowców. Mieliœmy 
bardzo wiele zg³oszeñ kra- 
dzie¿y pozostawionych bez 
dozoru w otwartych altan-
kach portfeli i innych cennych 
przedmiotów - mówi Marek 
S³omski, oficer prasowy gli-
wickiej KMP.  
Jak siê jednak okazuje, 
zg³oszone sprawy to tylko 
kropla w morzu tego, co dzie-
je siê naprawdê. 

- Czêsto nie informujemy 
policji o kradzie¿ach i znisz-
czeniach, bo i tak nie reagu-
je i nie pomaga. T³umaczy 
to nisk¹ szkodliwoœci¹ 
spo³eczn¹ - skar¿y siê pan 
Arek z ogródków dzia³kowych 
przy ul. Rybnickiej. - Jak nie 
poradzimy sobie sami to na 
policjê liczyæ nie mo¿emy - do-
daje.

Z przestêpcami 
okradaj¹cymi 
i dewastuj¹cymi 
letnie domki 
dzia³kowców 
znakomicie po-
radzono sobie za 
to w powiecie 
stargardzkim.
Od kilku ju¿ lat funkcjonu-
je tam tzw. stra¿ obywatel-
ska, czyli wspólne patrole 

Robotnicy zasypani 
w wykopie 
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Bandy z³odziei i wandali grasuj¹cych po ogródkach spêdzaj¹ sen 
z powiek dzia³kowiczom.

Marek Słomski, 
oficer prasowy gliwickiej KMP

u nas tak¿e bezdomni - do-
daje. 

Utrapieniem dzia³kowców 
z „Bia³ej Ró¿y” przy ul. Ko-
zielskiej s¹ natomiast m.in. 
z³omiarze: - Kradn¹ liczni-
ki wody, energii, wanny – 
wszystko co mo¿na sprzedaæ 
na z³om – mówi Eugeniusz 
Lonka, prezes „Bia³ej Ró¿y”. 
Wspomina równie¿ o du¿o 
powa¿niejszym problemie: 
- Zdarzy³y nam siê te¿ podpa-


