Telefoniczny Dyżur
Redakcyjny
piątek 11.30 - 13.30
Chciałbyś zgłosić jakiś problem, interwencję,
a może pochwałę? Czekamy na Twój telefon
pod numerem 32 230-84-51,

Dyżur prawnika

ZDM ostrzega:
„Kierowcy jadą
na własne ryzyko”

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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Ogromną wyrwę
w ścianie zabezpieczono
czarną folią

Fot. ITV Gliwice

Fot. Łukasz Gawin

Dramat
mieszkańców

Drzwi wejściowe
klatki schodowej
wyrzucone siłą
eksplozji zniszczyły nawet bramę
garażu oddalonego
o kilkadziesiąt metrów od budynku.

Jedna osoba nie żyje, a osiem trafiło do szpitala po
groźnej eksplozji, do której doszło w nocy z soboty
na niedzielę w jednym z budynków mieszkalnych
przy ul. Słowackiego w Gliwicach.
Wstępne informacje mówiły
o ośmiu rannych mieszkańcach, jednak po dokładniejszych poszukiwaniach pod
gruzami znaleziono również
ciało mężczyzny.

Przyczyną wybuchu
był ulatniający się
gaz. Mieszkańcy
zwracają uwagę, że
w miejscu wybuchu znajdowało się
przyłącze gazowe.

- Policjanci, którzy dotarli na
miejsce najszybciej, rzucili
się na pomoc osobom uwięzionym pod gruzami. Mimo
wyczuwalnego zapachu gazu,
ręcznie odkopywali ofiary wołające o pomoc - relacjonuje
Marek Słomski, rzecznik prasowy gliwickiej policji.
Bezpośrednio po wybuchu,
na miejscu pojawiło się
osiem jednostek straży pożarnej, które prowadziły akcję ratunkową w zawalonej

się nie stało w ich części budynku, że nie ucierpiała żadna ściana. Jednak nasycenie
gazem było tak duże, że ekipy
gazownicze, które przyjechały
chwilę później, stwierdziły, że
grozi następny wybuch gazu –
dodaje Słomski.
części trzykondygnacyjnego
bloku. Mieszkańcy zostali
ewakuowani.
- Niektórzy z nich nie byli do
tego skorzy. Twierdzili, że nic

Część rodzin ze zniszczonego domu trafiła do budynku
Szkoły Podstawowej nr 10,
gdzie zapewniono im schronienie i wyżywienie.
- W tej chwili trwają oględziny,

w których biorą udział mieszkańcy. Jeszcze dziś (w poniedziałek - przyp. red.), lokatorzy spod adresu Słowackiego
64 będą mogli powrócić do
swoich mieszkań - powiedział
nam Krzysztof Semik, rzecznik prasowy ZBM I TBS.

plozji, zarządzono całkowity
zakaz wstępu do zniszczonego segmentu nr 64a. W
podjęciu decyzji o ewentualnym odbudowaniu mieszkań
pomoże opinia biegłych i ekspertów.

Po oględzinach miejsca eks-

Michał Pac Pomarnacki

