
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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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

Wywiad z kapitanem 
Krzysztofem Baranowskim, 
jedynym Polakiem, który dwu-

krotnie samotnie opłynął świat, 
twórcą Szkoły Pod Żaglami. 
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„Dowcipnisiem“ okazał się 
niespełna 17-letni mieszka-
niec Szobiszowic. O podło-
żonej bombie poinformował 
dyżurnych Centrum Ratow-
nictwa Gliwice, dzwoniąc z 
budki telefonicznej. Dyrek-

cja CH Forum natychmiast 
podjęła decyzję o ewakuacji 
klientów i pracowników cen-
trum. 

- Musimy wypełnić wszelkie 
procedury, stąd ta ewaku-

acja. Taka sytuacja w Forum 
ma miejsce po raz pierwszy. 
Wcześniej pracowałem w Si-
lesia City Center i aż cztery 
razy ewakuowaliśmy budy-
nek - w rozmowie z Gazetą 
Miejską przyznał Marek 

Gliwiccy policjanci zatrzymali autora 
fałszywego alarmu bombowego w CH 
Forum. Sprawca zamieszania, uczeń gim-
nazjum, w piątek przed godziną 14.00 
poinformował o rzekomej bombie podło-
żonej w budynku przy ul. Lipowej.

Thorz działu prasowego CH 
Forum. 

Na miejsce przyjechała po-
licja i inne służby. Mimo że 
alarm okazał się fałszywy, 
spowodował kilkugodzinną 
przerwę w funkcjonowaniu 
sklepu. Strat związanych z 
ewakuacją jeszcze nie osza-
cowano.
Stróże prawa zatrzymali na-
stolatka w poniedziałek o 
godzinie 11.00. Gimnazja-
lista został już osadzony w 
Policyjnej Izbie Dziecka w 
Katowicach. Jego sprawą 
wkrótce zajmie się sąd ro-
dzinny.
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Podczas ostatniej se-
sji, przeciw projektowi 
zakładającemu pobiera-
nie opłat za parkowanie 
głosowało 12 radnych 
(głównie z PO), przy 10 
głosach za projektem i 
dwóch wstrzymujących 
się. 

Taki wynik oznacza, że 
planowany termin wpro-
wadzenia opłat z począt-
kiem maja tego roku jest 
już nierealny. Można się 
jednak spodziewać, że 

projekt wróci pod głoso-
wanie na jednej z najbliż-
szych sesji. 

Parkowanie za 
darmo (na razie)
Prezydencki projekt wprowadzenia 
w centrum Gliwic stref płatnego 
parkowania po raz drugi został 
odrzucony przez radnych


