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Poœcig
jak z filmu

gangsterskiego
ZABRZE. Poœcig ulicami miasta, próba
przejechania policjanta
i strzelanie w opony
– do takich wydarzeñ
dosz³o w œrodê 4 marca ok. 21.00 na terenie Zabrza.
£ami¹cego
przepisy
kierowcê VW Golfa
zauwa¿y³ patrol policji
autostradowej na rudzkim
odcinku A4.
Pojazd nie zatrzyma³ siê na
wezwanie patrolu i usi³uj¹c
zgubiæ œcigaj¹cych go policjantów, zjecha³ w kierunku
Zabrza, gdzie ³ama³ kolejne przepisy. Do poœcigu
w³¹czy³y siê radiowozy z
zabrzañskich komisariatów
oraz lokalnej drogówki.
Przy ulicy Mi³ej jeden z
patroli
zajecha³
drogê
uciekaj¹cemu piratowi. W
tym samym czasie z drugiego radiowozu wybieg³
policjant aby
zatrzymaæ
kierowcê. Wówczas VW Golf
zacz¹³ gwa³townie cofaæ i
usi³owa³ potr¹ciæ policjanta.

GLIWICE.

W ci¹gu trzech lat na placu przy zbiegu ul.
Miko³owskiej i Jana Paw³a II powstanie nowoczesna
plomba. Szeœciokondygnacyjny budynek z u¿ytkowym
parterem zbuduje II ZBM TBS Gliwice. Co ciekawe, nowa plomba swoim kszta³tem nawi¹zuje do ju¿
istniej¹cego obiektu, wieñcz¹cego drugi koniec ulicy
czyli popularnego „transatlantyku”.
Po³o¿ony w centrum miasta pusty plac, obecnie
wykorzystywany jest przez
kierowców na dziki parking.
Sytuacja zmieni siê, gdy II
ZBM TBS zdecyduje siê na
realizacjê swojego nowego
projektu.
Koncepcjê zagospodarowania placu opracowa³a gliwicka pracownia architek-

toniczna Inarko. Jej pomys³
uznano za najciekawszy
spoœród tych, które zosta³y
zg³oszone do konkursu.
Projekt przewiduje „obudowanie” stoj¹cego tam
od lat budynku, nowymi,
o charakterze mieszkalno
-biurowym. W sumie na
5 piêtrach powstanie 56
mieszkañ o zró¿nicowanym

metra¿u. Parter wykorzystany bêdzie na lokale
us³ugowe i biura.
Je¿eli chodzi o kszta³t
architektoniczny to budynek nawi¹zuje do tradycyjnych form zabudowy i
komponuje siê z tymi ju¿
istniej¹cymi. Naro¿nik widoczny od strony ul. Dworcowej do z³udzenia przy-

pomina s³ynny ju¿ „transatlantyk”.
Je¿eli na przeszkodzie
nie stan¹ nieuregulowane
jeszcze sprawy w³asnoœci
gruntów to ju¿ za 3 lata
ta czêœæ miasta wygl¹daæ
bêdzie zupe³nie inaczej.

Nina Drzewiecka

Funkcjonariusz siêgn¹³ po
broñ, odda³ strza³ ostrzegawczy, a nastêpnie przestrzeli³
tyln¹ oponê w aucie uciekiniera.
Mimo uszkodzonego ko³a,
kierowca nadal ucieka³.
Uda³o siê go zatrzymaæ dopiero przy ulicy Paderewskiego. Konieczne okaza³o siê
u¿ycie si³y fizycznej i chwytów
obezw³adniaj¹cych. Zarówno
28-letni kierowca jak i jego
30 letni pasa¿er byli pijani
(ponad 1 promil alkoholu).
Kieruj¹cy samochodem nie
mia³ prawa jazdy – odebrano
mu je ju¿ wczeœniej za przekroczenie limitu punktów
karnych.

Remis ze wskazaniem
na likwidacje
Na pytania dotyczące likwidacji tramwaju, wykorzystaniu hali Podium oraz kandydowaniu do Europarlamentu odpowiada Janusz Moszyński. Czytaj na
stronach 6 i 7.

