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GLIWICE, ZABRZE

Wlókł go przez kilkanaście metrów
41-letni mężczyzna zginął pod kołami tramwaju linii nr 1.
Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 17.00 w Zabrzu
przy ulicy Wolności 18, na wysokości skrzyżowania z ulicą
Kondratowicza.
Jak wynika z relacji 47-letniego motorniczego, tramwaj linii nr 1 jechał od strony
Gliwic w kierunku centrum
Zabrza. W pewnym momencie motorniczy zauważył
leżącego na torowisku mężczyznę. Niestety, nie udało
się zatrzymać tramwaju.
Pojazd szynowy przejechał
leżącego, a następnie cią-

Uroczystość swoją obecnością uświetnił prof. Jerzy Buzek,
były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Kolejny Lew dla
nowych technologii

Zaawansowane technologie
wirtualnej rzeczywistości wykorzystywane są m.in. w edukacji, inżynierii przemysłowej,
architekturze, medycynie czy
branży wojskowej. Najnowszy
produkt firmy, oprogramowanie Quazar3D, którego przygotowanie pochłonęło 3 mln zł,
wdrożyła Politechnika Śląska.
Dzięki temu zajęcia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym mogą być prowadzone
z wykorzystaniem interaktywnych aplikacji 3D.

Do szerokiego grona
klientów i3D należą już
takie uznane marki, jak
na przykład BP, Boeing,
Orange czy ExxonMobil.
Firma planuje rozwój
i jak mówią jej przedstawiciele, chcą dalej
podbijać świat.
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Jak ustalono, ofiarą jest
41-letni zabrzanin. Zajmujący się sprawą policjanci
poszukują świadków, którzy
potrafią pomóc w ustaleniu,
co spowodowało, że mężczyzna bezpośrednio przed wy-

firmy jak i3D świetnie wpływają na ten nasz zewnętrzny
odbiór – mówił Zygmunt Frankiewicz.

STREFA (2006), Marian
ADAMEK, szef gliwickiego
PROFARBU (2007), dr inż.
Andrzej MEDER, dyrektor
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG (2008), Iwona Guzicka i Elżbieta Więcław – założycielki, a obecnie
prezes i dyrektor Prywatnego
Centrum Edukacyjnego FILOMATA (2009), Wojciech
WAJDA, prezes zarządu firmy
WASKO S.A. (2010), Henryk
BŁAŻUSIAK, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach (2011),
Grzegorz KRUPA, prezes zarządu, Piotr POSTAWKA, wiceprezes zarządu i Wojciech
SZUMIŃSKI, główny inżynier
firmy Flytronic (2012).

Przypomnijmy, że „Gliwicki
Lew” – miniaturowy brązowy
odlew dzieła Theodora Kalidego przyznawany jest liderom
firm bądź instytucji działających na terenie Gliwic. W tym
roku nagrodę wręczono już po
raz 9.
W ubiegłym roku „Gliwickiego
Lwa” otrzymała firma Flytronic, po raz kolejny więc nagroda trafiła w ręce specjalistów
z branży nowych technologii.

– Myślimy jak najbardziej globalnie, chcemy by w tej niszy
technologicznej, którą zajmujemy, rozwijać się co najmniej
tak szybko jak cała branża.
Dla nas celem są rynki amerykańskie, azjatyckie i chcemy
w dalszym ciągu aktywnie rozwijać technologię, którą tworzymy. Wiele produktów, które
wprowadzamy teraz na rynek
.

Wszystkie osoby mogące
pomóc w ustaleniu tych okoliczności prosi się o kontakt
z Wydziałem Kryminalnym
Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu ul. 1-go Maja 10
lub o kontakt telefoniczny
(32) 277-92-80 lub (32)
277-92-55.

Statuetka Gliwickiego Lwa, trafiła w
tym roku w ręce specjalistów od nowych
technologii

Twórcy sukcesu spółki Grupa i3D, Jacek
Jędrzejowski i Arkadiusz Patryas

Jak podkreśla Arkadiusz Patryas, wiceprezes Grupy i3D,
Gliwice to miasto, które sprzyja przedsiębiorcom, w tym także młodym, prężnie działającym spółkom z branży nowych
technologii.
– Takie miejsca jak Nowe Gliwice czy Technopark stwarzają
na pewno możliwości rozwoju
i to przynosi konkretne efekty.

padkiem leżał na torowisku.

jest innowacyjnych, nikt inny
tego nie dokonywał. Mamy
więc nadzieję, że jesteśmy
w stanie zawojować rynek –
mówi Arkadiusz Patryas.

Gliwicki Lew – nagroda przyznawana przez prezydenta Zygmunta Frankiewicza trafiła w ręce specjalistów od wirtualnej
rzeczywistości. Firma i3D to jedna z najszybciej rozwijających
się spółek nowych technologii w Europie Środkowej i Wschodniej. Uroczysta gala, podczas której nastąpiło wręczenie Lwa,
odbyła się w czwartek, 10 stycznia.
– Firma i3D jest w tej chwili
najwyżej oceniana ze względu
na tempo rozwoju wśród firm
nowych technologii. To mówi
praktycznie wszystko. Ocena
nastąpiła przez Delloita, czyli
firmę, na której można polegać – uzasadniał swój wybór
prezydent. – To jest takie połączenie świetnego pomysłu,
pasji, wiedzy, konsekwencji,
ciężkiej pracy i niesamowitych
efektów. Ta firma jest obecnie
jednym ze światowych liderów
w wizualizacji interaktywnej,
trójwymiarowej – dodaje Zygmunt Frankiewicz.

gnął ofiarę przez kilkanaście
metrów. Mężczyzna zginął
na miejscu.

.

Dotychczas
„Gliwickiego Lwa”
otrzymali:

– To nie jest jakieś moje przywiązanie, ale na pewno też
chęć kreowania wizerunku Gliwic, nowego wizerunku, który
nam bardzo odpowiada. Takie
.
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płk. Marian JAROSZ, dyrektor 106. Szpitala Wojskowego (2005), Elwira DZIEWA,
prezes spółki AUTOROBOT
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Katarzyna Klimek
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