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- Co się stało z „gadającymi koszami“, zakupionymi na początku roku
przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych? Chciałem wybrać się z synem i pokazać mu taki kosz, jednak bezskutecznie. Na żadnym placu
zabaw ich nie znalazłem - z zdziwieniem stwierdza pan Jarosław.

Kosze straciły głos
Niestety, mamy złą wiadomość dla naszego Czytelnika. Trzy kosze ustawione
na placach zabaw w Parku
Starokozielskim, przy ul.
Pszczyńskiej oraz przy ul. Paderewskiego nie wytrzymały
konfrontacji z miejscowymi
wandalami, którzy w szybkim
tempie „pozbawili je głosu“.
- Chcieliśmy sprawdzić reakcje najmłodszych na te „nowości“. Kolorowe pszczółki,
pieski i delfinki cieszyły dzieci

i zachęcały do wrzucania papierków. Niestety, obecnie
żaden z nich już „nie mówi“,
ponieważ moduły dźwiękowe
zostały uszkodzone. Koszt
jednego kosza to 1300 zł netto - informuje Justyna Przybysz, rzecznik Prasowy MZUK
Pozostałe
niezniszczone kosze wkrótce pojawią
się na gliwickich placach
zabaw.
Miejski
Zarząd
Usług Komunalnych zakupił bowiem w sumie osiem

sztuk „gadających“ koszy.
- Kosze planujemy ustawić
po modernizacji placów zabaw przy ulicach: Gagarina,
Derkacza, na skwerze Nacka
oraz na mającym powstać
nowym placu zabaw przy ul.
Planetarnej. Mamy nadzieję,
że kolejne modernizowane
miejsca będą cieszyć się dużym zainteresowaniem i tym
samym będzie zmniejszać się
liczba wszelkich dewastacji.
		
(mpp)
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Gliwickie Beczki
na azjatyckiej ziemi

Wystartowali w
czwartek z gliwickiego Rynku.
W swoich zasłużonych mercedesach,
zwanych potocznie
„beczkami“ do końca lipca odwiedzą
dwa kontynenty
i trzynaście państw
- Białoruś, Rosję,
Ukrainę, Republikę
naddniestrzańską,
Mołdawię, Rumunię, Bułgarię, Turcję, Serbię, Węgry,
Słowację i Czechy.
- Celem naszej wyprawy jest
dotarcie do Azji tymi ponad
30-letnimi „beczkami“. Mamy
zamiar dojechać do Turcji i w

Stambule przekroczyć granicę Europy z Azją - wyjaśnia jeden z uczestników eskapady.
Podczas tegorocznej wyprawy gliwiczanie odwiedzą wiele ciekawych miejsc - m.in.
opuszczoną po czarnobylskiej
katastrofie Prypeć (zwane
„Miastem Widmo“), Katyń,
Mińsk, Moskwę czy Sewastopol - miasto na Półwyspie

Krymskim. Planowy powrót
beczek odbędzie się 31 lipca.
- Nie jest to sztywna data,
gdyż nasza wyprawa może
się przedłużyć. Życzcie nam
powodzenia i trzymajcie z nas
kciuki - z uśmiechem kończy ekipa Beczka Adventure.
(mpp)

Znaleziono ciało Łukasza
ło północy 9 lipca, gdy
opuszczał
mieszkanie
swoich znajomych przy
ulicy Dubois w Gliwicach.
Do akademika, w którym
mieszkał, już nie dotarł.

W ubiegłą środę o godzinie 11.30 w korycie rzeki Kłodnicy gliwiccy policjanci i
strażacy znaleźli zwłoki Łukasza Romana, 25-letniego studenta Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
Mężczyzna ostatni raz widziany był oko-

Obecnie trwa ustalanie
przyczyny i okoliczności śmierci. Na miejscu
zdarzenia obecna była
ekipa
dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator. Jak nieoficjalnie
dowiedziała się „Gazeta Miejska“, do śmierci Łukasza nie przyczyniły się osoby
trzecie, dlatego nieszczęśliwy wypadek wydaje się być najbardziej prawdopodobnym powodem tej tragedii.
(mpp)

