
Dyżur prawnika
Telefoniczne porady z każdej 
dziedziny prawa.
Na Państwa pytania odpowiadać 
będzie adwokat Izabela Latkowska.
W czwartek, od 15.00 do 16.00 
pod nr telefonu 32 230-84-51..
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R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon pod 
numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30
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Wstydzimy 
się za Rynek?

Strony
moto-
ryzacyjne

Gliwicki Rynek nie jest co 
prawda tak „imprezowy” jak 
krakowski czy wrocławski, jed-
nak i tutaj, niestety, widoczne 
są skutki weekendowych za-
baw.

Wraz ze zbliżającą się wiosną, 
coraz więcej rodzin z dziećmi 
udaje się na spacery. W nie-
dzielę radzimy jednak unikać 
Rynku. Pełno śmieci, a w 
niektórych miejscach ślady 
moczu - takiego widoku lepiej 
sobie oszczędzić.
Po hucznych imprezach w cen-
trum Gliwic, na Rynku zostają 
„pamiątki” w postaci butelek, 

kartonów, papierków, puszek 
oraz szklanek wyniesionych z 
lokali. 

Niestety, wraz z 
nastaniem ciepłych 
miesięcy, sytuacja 
najprawdopodob-
niej będzie się 
tylko pogarszać. 
Tradycyjnie, najwięcej odpa-
dów można znaleźć w okoli-
cach fontanny Neptuna.

O stanie najbardziej reprezen-

tacyjnego miejsca w Gliwicach 
informowało nas już wielu 
Czytelników, prosząc o inter-
wencję. Specjalnie w tym celu, 
w niedzielę koło południa po-
stanowiliśmy udokumentować 
krajobraz po weekendowych 
szaleństwach.

W tym miejscu 
warto zastanowić 
się nad możliwymi 
rozwiązaniami tej 
sytuacji. 
Czy warto zwiększyć liczbę 

patroli w piątkowe i sobotnie 
wieczory, a śmiecących ka-
rać wysokim mandatem? Czy 
restauratorzy i właściciele 
klubów znajdujących się przy 
głównym placu miasta powinni 
jednakowo dopłacać za nie-
dzielne sprzątanie przez firmę 
odpowiadającą za czystość na 
Rynku? 

A może wystarczy po prostu 
zwiększyć liczbę koszy na 
śmieci? Pytań jest wiele, a 
czas nagli. Z Rynku chcemy 
być dumni, a nie wstydzić się 
za niego.  

(mpp)

W jego kapitalny remont zainwestowano ponad 10 mln zł. Teraz 
okazuje się, że od przebudowy trudniejsze jest utrzymanie na Rynku 
zwykłego... porządku. Nie pomaga monitoring, ani krytyczne publikacje 
w mediach. Było brudno, jest brudno. Szczególnie w weekendy.

Dwaj funkcjonariusze z 
IV komisariatu przewozili 
nieoznakowanym radiowo-
zem zatrzymanego spraw-
cę włamania. Około godz. 
19.10, w czasie przejazdu 
ulicą Strzelców Bytom-
skich, policjanci natknęli 
się na przeszkodę – na 
jezdni stał mężczyzna, nie 
chciał zejść mimo upo-
mnień. 

Kierowca radiowozu pod-
jął interwencję – przedsta-
wił się i okazał legitymację 
służbową. W tym momen-
cie sprawy potoczyły się 
błyskawicznie, do poli-
cjanta podbiegł kompan 
mężczyzny i niespodziewa-
nie zadał mu cios nożem. 
Prawdopodobnie dzięki 
refleksowi funkcjonariusz 
uratował życie – mówi Ma-
rek Słomski z gliwickiej 
policji.

Policjant doznał 
głębokiej rany 

ciętej przedramie-
nia i barku. 
Interwencja drugiego z 
operacyjnych oraz przyby-
łych policjantów pozwoliły 
szybko opanować sytu-
ację. Zatrzymani to miesz-
kańcy Zabrza. Mają 18 i 
28 lat, znajdowali się pod 
wpływem alkoholu – doda-
je Marek Słomski.

35-letni policjant 
trafił do szpitala. 
Jego życiu nie  
zagraża już nie-
bezpieczeństwo.
4 marca Sąd Rejonowy w 
Gliwicach podjął decyzję 
w sprawie mężczyzny za-
trzymanego za napaść na 
policjanta. 18-latek został 
tymczasowo aresztowany. 
Jego 28-letniego kolegę 
objęto policyjnym dozo-
rem.

Ugodził 
nożem 
policjanta
W piątek, na ul. Strzelców By-
tomskich w Gliwicach Łabędach 
doszło do napaści na policjanta. 
Funkcjonariusz został ugodzony 
nożem. 
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