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Gliwice mają szansę stać się największym centrum
curlingu w Europie. Hala miałaby powstać na
1000 metrowej działce przy ul. Akademickiej.
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Napadali w Zabrzu,
wpadli w Gliwicach
pracowników sklepu. Odzyskano tak¿e czêœæ ³upów.

Gliwiccy policjanci ujêli czterech
mê¿czyzn podejrzanych o dokonanie napadu
na „¯abkê”
w Zabrzu.

Przes³uchania
prowadzone
przez zabrzañskich policjantów da³y natychmiastowy efekt
- mê¿czyŸni przyznali siê do
dokonaniu napadu przy u¿yciu
niebezpiecznego
przedmiotu. Œledczy nie wykluczaj¹
udzia³u zatrzymanych w innych
przestêpstwach na terenie Zabrza.

By³ to kolejny rabunek w sklepie tej sieci. Ostatni mia³ miejsce w ubieg³y wtorek. Sprawcy
pos³uguj¹c siê niebezpiecznymi przedmiotami sterroryzowali obs³ugê sklepu przy ul.
Wolnoœci, a nastêpnie ukradli
kasetkê z utargiem.

Przypomnijmy, w ci¹gu ostatnich tygodni w Zabrzu dosz³o
do kilku napadów na sklepy
sieci „¯abka”.
Zdarzenie z ulicy Franciszkañskiej, zosta³o zarejestrowane przez kamerê. Na nagraniu wyraŸnie widaæ, jak do
sklepu wbiega trzech napastników w kominiarkach,
krzycz¹c „Policja! Na ziemiê”.
Wskakuj¹ na ladê, terroryzuj¹
ekspedientkê, celuj¹c do niej
z broni, a nastêpnie wyrywaj¹
kasê fiskaln¹ i zbiegaj¹
z miejsca zdarzenia. Ca³oœæ
trwa zaledwie kilkanaœcie
sekund, a z kasy ginie
3 tysi¹ce z³.

Z
miejsca
przestêpstwa
uciekli autem. Œwiadkowie
ca³ego zajœcia podali dane
dotycz¹ce pojazdu oraz kierunek jego ucieczki. Po kilku
godzinach podejrzani zostali
zatrzymani na terenie Gliwic.
Sprawcy to mieszkañcy Gliwic
oraz Zabrza w wieku od 31
do 43 lat. Czêœæ z nich by³a
w przesz³oœci karana. Funkcjonariusze zdo³ali zabezpieczyæ
samochód wykorzystany do
pope³nienia
przestêpstwa,
kominiarkê oraz przedmioty,
którymi bandyci sterroryzowali
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Lato remontów i rozkopów w pełni, ale
w Gliwicach pojawiły się pierwsze
pozytywne efekty prac budowlanych. W ubiegłą środę firma
budowlana przekazała MZUK-owi
plac Mickiewicza i skwer Bottrop.
Zmiany widoczne są gołym okiem.
Odnowione alejki i murki oraz
więcej drzewek i krzewów – tak
wygląda teraz plac Mickiewicza. Spostrzegawczy zauważą
również nową lokalizację stolików-szachownic, z których dotychczas znane było to miejsce.
Z kolei, na położonym po drugiej stronie skwerze Bottrop poR
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wstał plac zabaw z piaskownicą
i huśtawkami. Całość wygląda
schludnie i zachęca do spacerów i odpoczynku.
Wielu gliwiczan z pewnością zainteresuje kwota, jaką miasto
musiało wydać na obie inwestycje. Remont placu Mickiewicza
.
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pochłonął 400 tysięcy złotych.
Ponad dwa razy tyle
kosztowała
przebudowa znajdującego się za
Państwową Szkołą Muzyczną, skweru Bottrop.
Skąd ta dysproporcja?
- Na skwerze Bottrop powstał zupełnie nowy plac
zabaw dla dzieci. Kosztował 880 tysięcy - dlatego więcej
[niż plac Mickiewicza – przyp.
red.], bo tam są nowe zabawki
- mówi Iwona Kokowicz, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
Jednak te inwestycje nie każdemu przypadły do gustu. Niektórym mieszkańcom przeszkadza
fakt, iż ogródek jordanowski na
skwerze Bottrop mógłby być
większy. Jeszcze inni skarżą
się, że zieleń jest zbyt monotonna, a drewniana budka na
skwerze Bottrop stanie się
miejscem spotkań okolicznych
entuzjastów alkoholu. Kolejny,
dość często pojawiający się
zarzut dotyczy psich odchodów,
które od wielu lat „zdobią” większość trawników (i nie tylko).
Sąsiadujący ze skwerami Plac

Rzeźniczy, położony naprzeciwko kościoła Wszystkich Świętych, również jest remontowany. Miał być oddany do użytku
tego samego dnia, jednak termin ten uległ przesunięciu z powodu prowadzonych tam prac
archeologicznych.
Po oddaniu do użytku obu reprezentacyjnych miejsc, MZUK nie
zamierza spocząć na laurach.
Wybudowanie fontann na placu
Piłsudskiego i postawienie rzeźby Lwa Śpiącego na skwerze
Valenciennes, to tylko niektóre
z zapowiadanych zmian.
- Zaczęliśmy nową inwestycję
w Wilczym Gardle na placu
Jaśminu i niebawem rozpoczniemy inwestycję u zbiegu ulic
Kopernika i Oriona, na osiedlu
Kopernika – dodaje Kokowicz.

