PKM powiększa
tabor

Bogaci się flota gliwickiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.
Na początku maja do przewoźnika
trafiło 9 nowych Solarisów Urbino.

bolikę wyjaśnia szef spółki.
- Jest taka tradycja w firmie
Solaris, która narodziła się
w momencie, gdy zaczęli
produkować autobusy w Polsce. Ponieważ ich autobusy
są niskopodłogowe, to skojarzył im się jamnik, który
ma krótkie nogi. A dlaczego
zielony? Ponieważ stawiają
na ekologię, a silniki w Solarisach zużywają mało paliwa
i są ekologiczne – tłumaczy
Henryk Szary.
Dwunasto- i piętnastometrowe pojazdy mieszczą odpowiednio do 95 i 140 pasażerów.

Autobusy z rozpoznawalnym
logo przedstawiającym jamnika, jeżdżą po Gliwicach
od kilku tygodni, jednak w
czwartek odbyła się ich oficjalna prezentacja z udziałem władz miasta i spółki.

Trzy nowe Solarisy
trafią na linię 57,
która po czterech latach przerwy będzie
ponownie obsługiwana przez PKM.

talizowało spółkę i te pieniądze przekazaliśmy na zakupów autobusów – powiedział
„Gazecie Miejskiej” Henryk
Szary, prezes PKM.
Jak zapewnia firma Solaris,
zewnętrzny system informacji pasażerskiej ułatwi osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie z komunikacji miejskiej. Producent
wręczył również prezesowi
Szaremu zielonego pluszowego jamnika, którego sym-

- Koszt zakupu to około 8
mln netto. Większość pieniędzy dała spółka, a milion
złotych udało się dostać od
miasta Gliwice, które jest
naszym głównym partnerem i
udziałowcem. Miasto dokapi-

Po Gliwicach jeździ obecnie około 80 Solarisów. W
zapomnienie stopniowo odchodzą popularne kiedyś
Ikarusy, które obecnie służą
głównie do przewożenia kibiców piłkarskich. (mpp)

Pobili za
telefon

W środę wczesnym popołudniem w Gliwicach na ul. Szarej skradziono telefon komórkowy. Zadanie złodziejom ułatwił sam
pokrzywdzony, zostawiając warty 1500 zł
smartfon w... otwartym samochodzie.

Na jednej z łabędzkich ulic,
w czwartek
tuż przed godziną 17.00,
trzej młodzi
gliwiczanie
zaczepili przechodnia. Pobili
go i ukradli
telefon komórkowy.

Poprosiła
o pomoc,
żeby...okraść
- Dzięki szybkiemu zgłoszeniu i szczegółowym rysopisom, policjanci wraz z pokrzywdzonym szybko zatrzymali 15-letniego złodzieja.
Funkcjonariusze ujęli też
odpowiadającą podanemu
rysopisowi 21-letnią wspólniczkę chłopaka, pomysłodawczynię kradzieży - informuje gliwicka policja.

Nakłoniła nastolatka do
przestępstwa, a sama w
tym czasie odwracała uwagę właściciela smartfona,
prosząc o pomoc przy naprawie roweru.
Policjanci odnaleźli telefon
w jednej z „melin“. 15-latek
odpowie za kradzież przed
sądem dla nieletnich. Jego
dorosłą koleżankę czeka
proces przed sądem karnym, grozi jej kara od 3
miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak doszło do kradzieży?
Młoda kobieta, jeżdżąc na
rowerze, spostrzegła cenny sprzęt w jednym z aut.
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Agresywni
nastolatkowie to mieszkańcy
Gliwic w wieku od 17
do 20 lat. Podejrzani
zostali osadzeni w policyjnej izbie zatrzymań.
O ich dalszych losach
zadecyduje prokurator.
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