Grupa referendalna musi przeprosić prezydenta Gliwic za publikowanie nieprawdziwych informacji – tak orzekł 6 października Sąd Okręgowy w Gliwicach.

Punkt, w którym
znikały pieniądze

Referendyści muszą
przeprosić Prezydenta

Op³aca³eœ rachunki za pr¹d, gaz czy telefon w punkcie kasowym na os. Sztabu
Powstañczego? SprawdŸ czy wp³ynê³y
one na konto odbiorców. Istnieje du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e pieni¹dze klientów
zosta³y przyw³aszczone. Policjanci zatrzymali
w³aœcicielkê punktu.
W punkcie kasowym na
os. Sztabu Powstañczego
mo¿na by³o uregulowaæ rachunki za czynsz, pr¹d, gaz
itp. Klientów zachêca³y niskie prowizje. Korzysta³y z
niego osoby mieszkaj¹ce w
pobli¿u - g³ównie starsze i
niezamo¿ne.
W ubieg³ym tygodniu policja zaczê³a otrzymywaæ
zg³oszenia od osób, które
dokona³y wp³at w tym punkcie. Pokrzywdzeni twierdzili, ¿e nale¿noœæ nie trafi³a
do odbiorcy. Detektywi zabezpieczyli
dokumentacjê
ksiêgow¹, z której wynika, ¿e mog³o dojœæ do
przyw³aszczenia pieniêdzy z
kilkudziesiêciu transakcji.
Dochodzenie wszczête w

tej sprawie wyjaœni, jaka
by³a skala przestêpstwa.
Policjanci ustalaj¹ liczbê pokrzywdzonych.
- Apelujemy do osób, które
korzysta³y z us³ug tego punktu kasowego, aby sprawdzi³y
czy ich pieni¹dze dotar³y
do adresatów. Pokrzywdzeni musz¹ liczyæ siê z tym,
¿e otrzymaj¹ wezwania do
zap³aty ze strony podmiotów, do których nie wp³ynê³y
nale¿noœci.
Wszystkich pokrzywdzonych
prosimy o zg³aszanie siê w
Komisariacie II Policji w Gliwicach przy ul. Warszawskiej
33 – mówi Marek S³omski,
oficer prasowy KMP w Gliwicach.

dokończenie ze str. 1
Czy wobec takiego stanowiska marsza³ek, który ca³y czas
podkreœla, jak bardzo zale¿y
mu na przyspieszeniu wydawania unijnych pieniêdzy, zmieni
zdanie?

Bardziej prawdopodobny wydaje
siê jednak wariant
kontynuowania partyjnych potyczek
Platformy Obywatelskiej z prezydentem Zygmuntem
Frankiewiczem.
Potwierdzeniem tego mo¿e
byæ zakwestionowanie przez
marsza³ka kolejnej gliwickiej
inwestycji – szybkiej kolei miejskiej. Jako, ¿e projekt zak³ada
wykorzystanie infrastruktury kolei regionalnych, które znajduj¹
siê w gestii samorz¹du województwa, g³os marsza³ka jest
w tej sprawie decyduj¹cy.

Szybka kolej
w Gliwicach mia³a
po³¹czyæ £abêdy
z Soœnic¹ przez
osiedle Kopernika
i centrum miasta.
Te trzy du¿e dzielnice zlokalizowane z dala od œródmieœcia,
zamieszkiwane s¹ przez ponad

- W koncepcji nie okreœlono
realistycznych potrzeb uruchomienia po³¹czeñ, nie przedstawiono propozycji rozk³adu
jazdy. Brakuje harmonogramu.
Wyliczone koszty realizacji
tego po³¹czenia wydaj¹ siê
zbyt niskie - wyjaœni³a Aleksandra Marzyñska, rzeczniczka
marsza³ka.
Co teraz stanie siê z gliwickim
pomys³em?
- Wstêpne opracowanie dotycz¹ce gliwickiej szybkiej kolei zosta³o przygotowane przez
fachowców – mówi Marek
Jarzêbowski, rzecznik prezydenta Gliwic. Skoro oni mówi¹,
¿e koszt jest taki a nie inny to
nale¿y to przyj¹æ jako rzecz
wiarygodn¹. Marsza³ek ma
prawo do swoich opinii, tylko
dobrze by³oby ¿eby opiera³ siê
na wypowiedziach specjalistów
a nie na tym, co mu siê wydaje.
Opinia marsza³ka nie koñczy
sprawy tylko znowu przesuwa
j¹ w czasie. Miasto nie zrezygnuje z tej inwestycji.

Nina Drzewiecka

Nina Drzewiecka

£ukasz Oryszczak
- asystent prezydenta Zygmunta
Frankiewicza

dokończenie ze str. 1
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sowe, które, na ogó³, przeznaczane jest na cel charytatywny. W tym wypadku
naszym celem nie by³o
pognêbienie
finansowe
grupy referendalnej tylko
sprostowanie k³amliwej
informacji, dlatego nie
wyst¹piliœmy z roszczeniem finansowym.
Je¿eli
grupa
referendalna nie zaprzestanie
pos³ugiwania siê informacjami nieprawdziwymi ten
tryb bêdzie wykorzystywany i bêdziemy sk³adaæ do
s¹du kolejne wnioski.

Chcia³bym
podkreœliæ,
¿e w tego typu sprawach
zazwyczaj wnosi siê o
zadoœæuczynienie finan-

- U¿yte
sformu³owanie
wykracza poza
wolnoœæ s³owa

- W przypadku publicznych
publikacji nale¿y precyzyjnie
formu³owaæ treœæ zapisów.
Skazanie ma miejsce wteR

Urzêdowi
nie
wolno
prowadziæ kampanii referendalnej ale jesteœmy
wrêcz zobowi¹zani do tego
by prostowaæ nieprawdziwe informacje. Wielokrotnie
powtarzaliœmy,
¿e grupa referendalna
pos³ugiwa³a siê informacjami nieprawdziwymi i
ten dzisiejszy wyrok jest
potwierdzeniem, ¿e przynajmniej w tym przypadku mieliœmy racjê. Wyrok
S¹du nas satysfakcjonuje.

dy, gdy zapad³ prawomocny
wyrok skazuj¹cy - a tu takiej
sytuacji nie ma - odczytywa³
sêdzia.
Wskaza³ jednoczeœnie, ¿e
informacja by³aby rzetelna i prawdziwa, gdyby podano w niej, ¿e „toczy siê
postêpowanie przygotowawcze w trakcie którego S¹d
uzna³, ¿e postanowienie o
umorzeniu by³o przedwczesne. Sprawa zosta³a zwrócona do zbadania”.

Sêdzia Andrzej Kieæ w uzasadnieniu wyroku poda³, ¿e
nawet w kampanii wyborczej nie mo¿na go³os³ownie
pisaæ i sugerowaæ, i¿ ktoœ
zosta³ skazany w trybie
postêpowania
karnego.
Zawarte
sformu³owanie
w sposób jednoznaczny i
nieuprawniony to sugeruje
mimo i¿ kolejne zdanie brzmi
„Sprawa jest obecnie rozpatrywana przez prokuraturê”.

Hamulcowy
z Urzędu
45 tysiêcy osób. W przysz³oœci
linia mog³aby zostaæ wyd³u¿ona
do Pyskowic. Miasto zamierza³o
w ca³oœci pokryæ koszty uruchomienia takiego po³¹czenia.
Marsza³kowi projekt opracowany przez specjalistów z Zespo³u Doradców Gospodarczych
„TOR” z Warszawy siê jednak
nie spodoba³. Dlaczego?

Cz³onkowie Grupy Inicjatywnej bardzo nerwowo przyjêli
orzeczenie s¹du i nie chcieli
go komentowaæ.

i narusza
dobra osobiste prezydenta
– podsumowa³
sêdzia Kieæ.
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