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Wyremontują 
most i usuną 
toryChciałbyś 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
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Dzięki poparciu radnych PiS i Koali-
cji dla Gliwic Zygmunta Frankiewi-
cza, w Gliwicach mamy rondo im. 
Lecha Kaczyńskiego.

Gliwicka policja zatrzy-
mała sprawcę brutalnego 
zabójstwa. Sąd zadecydo-
wał o areszcie 32-letniego 
mężczyzny, który najpierw 
dotkliwie pobił, a potem ob-
lał łatwopalną substancją 
i podpalił swoją ofiarę.

Do zdarzenia doszło 17 
sierpnia ubiegłego roku 
w Gliwicach. Wcześniejsze 
niesnaski między pomię-
dzy dwoma mężczyznami – 
32-letnim Maciejem K. oraz 
52-letnim Piotrem J. były 
przyczyną wybuchu agresji 
pierwszego z nich. Maciej 
K. pobił starszego gliwicza-
nina, a gdy ten stracił przy-

tomność, oblał go łatwopal-
ną substancją i podpalił.

W wyniku odniesionych ob-
rażeń, poparzeń oraz zatru-
cia tlenkiem węgla, Piotr J. 
zmarł. Policjanci musieli wy-
konać wiele czynności, aby 
zebrać materiał dowodowy 
umożliwiający postawienie 
zarzutów sprawcy. Po prze-
szło półrocznym śledztwie 
sprawca został zatrzymany. 
Na wniosek prokuratury, 
gliwicki sąd podjął decyzje 
o jego tymczasowym aresz-
towaniu na trzy miesiące. 
Grozi mu kara nawet doży-
wotniego więzienia. 

(kmp gliwice)

Pobił i podpalił

Sprawdź, 
które ulice będą 
zamknięte

Budowa DTŚ wiąże się ze sporymi 
utrudnieniami dla kierowców.

Ze schroniska 
do domu
W kąciku adopcyjnym przedsta-
wiamy 5 przemiłych zwierzaków, 
które marzą o tym, by mieć 
własny, kochający dom. Nie wahaj 
się, przygarnij któregoś z nich. 


