
Przyjechał 
pijany na 
komendę

   
ZABRZE. 17-latek przyjecha³ 
motorowerem na zabrzañsk¹ 
komendê aby zawiadomiæ o 
przestêpstwie. Okaza³o siê, ¿e 
by³ pijany. 
Ch³opak opuœci³ budynek pro- 
wadz¹c motorower. Gdy myœla³, 
¿e nikt go ju¿ nie widzi wsiad³ na 
pojazd i odjecha³. Dy¿urni natych-
miast zawiadomili patrole aby 
zatrzyma³y motorowerzystê. 

Policjanci wiedzieli, ¿e 17-latek 
jest nietrzeźwy, gdy¿ wczeœniej 
wyczuli u niego woñ alkoholu. Po 
zatrzymaniu, badanie alkomatem 
wykaza³o ponad 1,5 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 
Zabrzanin ponownie trafi³ wiêc 
do Komendy Policji. Tym razem w 
asyœcie policjantów i na znacznie 
d³u¿szy czas. Grozi mu kara do 2 
lat pozbawienia wolnoœci.

2 lata za 
karoserię

   
GLIWICE. W pi¹tkow¹ noc po-
licjanci zatrzymali na gor¹cym 
uczynku 22-latka oraz jego 20-let-
niego kompana. Na  ul. Gierym-
skiego zniszczyli oni karoseriê 
Seata Ibizy. M³odzieñcy skakali 

po niej i j¹ kopali.  
Z kolei w sobotê na ul. 
Daszyñskiego patrol zatrzyma³ 
20-latka, który ze swoim 30-let-
nim koleg¹ wy³ama³ boczne lu-
sterka w zaparkowanych na przy-
blokowym parkingu Renault Clio i 
Skodzie Felicii. 
Jak ³atwo siê domyœliæ, w obu 
przypadkach „bohaterowie” 
tych historii znajdowali siê pod 
wp³ywem alkoholu. Za swoje wy-
czyny mog¹ trafiæ do wiêzienia 
nawet na 2 lata.

Tydzień na 
drogach

   
GLIWICE. W ubieg³ym tygodniu 
na drogach Gliwic i powiatu gli-
wickiego dosz³o do 9 wypadków 
drogowych, w których œmieræ 
ponios³y 3 osoby a 9 zosta³o ran-
nych. Odnotowano równie¿ 74 
kolizje drogowe. Policjanci zatrzy-
mali 15 pijanych kierowców!

Pomogli 
mieszkańcy

   
ZABRZE. Dziêki pomocy 
mieszkañców Zabrza, 74-letni 
mê¿czyzna odzyska³ zrabowane 
dzieñ wczeœniej pieni¹dze oraz 
dokumenty. Starszy mê¿czyzna 
zosta³ zaatakowany póŸnym 
wieczorem w rejonie ulicy Ro-
osevelta. Sprawca wyrwa³ mu 

saszetkê, a nastêpnie uciek³ z 
miejsca przestêpstwa. Na roz-
paczliwy krzyk poszkodowanego 
zareagowa³o kilka osób. Spraw-
ca, którym okaza³ siê 20-letni 
zabrzanin, zosta³ ujêty przez 
mieszkañców, a nastêpnie prze-
kazany policji. Wprawdzie pod-
czas zatrzymania nie mia³ przy 
sobie skradzionego mienia, jed-
nak id¹c œladem jego ucieczki 
znaleziono saszetkê. 

Próba 
wyniesienia 

butów
   
ZABRZE. W samo po³udnie w 
jednym ze sklepów obuwniczych 
przy Placu Wolnoœci z³odziej 
próbowa³ wynieœæ parê butów. 
42-letni zabrzanin wykorzystuj¹c 
du¿y ruch wsadzi³ buty pod kurtkê  
i kierowa³ siê w stronê wyjœcia. 
Przy³apany przez ekspedientkê 
oraz pracownika ochrony, 
próbowa³ siê wyrwaæ. Teraz nie 
bêdzie odpowiada³ za kradzie¿, 
lecz za kradzie¿ rozbójnicz¹. 
Grozi mu do 10 lat pozbawienia 
wolnoœci.

Telefon w 
skarpecie

   
ZABRZE. Do 5 lat wiêzienia gro-
zi 43-letniemu mê¿czyŸnie, który 

w szpitalu 
ukrad³ tele-
fon komórko-
wy. W dodat-
ku przy³apany 
przez perso-
nel placówki 
zniszczy³ tele-
fon. Nad ranem, 
oko³o godz. 
5.30 jedna 
z pacjentek 
zauwa¿y³a, ¿e 
w jej sali prze-
bywa obcy mê¿czyzna, który 
w rêce trzyma jej telefon komór-
kowy. 

Sprawca szybko opuœci³ salê, gdy 
zauwa¿y³, ¿e jego ofiara obudzi³a 
siê. Jedna z pielêgniarek s³ysz¹c 
krzyki zamknê³a drzwi wejœciowe 
oddzia³u. Dziêki temu spraw-
ca nie mia³ szans na ucieczkê. 
Zamierza³ jednak opuœciæ szpital, 
t³umacz¹c siê odwiedzinami u 
znajomego.

Sprytna pielêgniarka aby 
udowodniæ mê¿czyŸnie kradzie¿, 
postanowi³a zadzwoniæ z prywat-
nego telefonu na numer poda-
ny przez ofiarê przestêpstwa. 
Okaza³o siê, ¿e sygna³ dobiega 
z nogawki mê¿czyzny. Jak siê 
okaza³o, telefon zosta³ ukryty w 
skarpecie. Rozwœcieczony spraw-
ca wyj¹³ telefon, a nastêpnie 
zacz¹³ po nim skakaæ. Wezwany 
patrol policji zatrzyma³ 43-letnie-
go mieszkañca Zabrza.

– P³yniemy do Ba³tyku, chyba ¿e siê ponton 
wczeœniej rozpuœci – wołał beztroski tata do 
robiącego mu zdjęcie naszego Czytelnika.

Widok na pierwszy rzut oka uroczy. Gdyby nie to, ¿e ponton p³ynie 
œciekiem, a w œrodku oprócz wios³uj¹cego mê¿czyzny siedzi rów-
nie¿ dziecko.
Zdjêcia (zrobione telefonem komórkowym) nie wymagaj¹ komen-
tarza. Mo¿na siê tylko zastanowiæ co sta³oby siê w razie wywrotki        
i k¹pieli w brudnym œcieku, jakim ci¹gle niestety jest K³odnica.
Zdjêcia wykonano w niedzielê, z mostu na ul. Berbeckiego (ko³o 
Urzêdu Miejskiego), ok. godziny 18.00.Piêknie odnowiony skwer Des-

sau obok Katedry to jedno z tych 
miejsc w Gliwicach, których 
wstydziæ siê nie powinniœmy…
Co z tego, skoro nowe ³awki wzd³u¿ 
wypielêgnowanych alejek opanowa-
li œpi¹cy na nich pijaczkowie.
Skwer Dessau zosta³ oddany do u¿ytku pod koniec wrzeœnia 
ubieg³ego roku. Remont kosztowa³ ponad 1,3 mln z³otych.
Naprawy doczeka³a siê rzeŸba Teodora Kalidego, Ch³opiec z 
£abêdziem. Wymieniono nawierzchniê alejek – asfalt zastąpiono 
granitową kostką. Z terenu skweru zniknęły stare ławki. W ich 
miejsce pojawiły się nowe i jest ich zdecydowanie więcej.

Skwer szybko sta³ siê ulubionym miejscem 
spêdzania wolnych chwil dla rodziców z dzieæmi. 
Niestety nie tylko…

Nowe, wygodne ³awki docenili równie¿ miejscowi menele. Mo¿na 
siê na nich napiæ, przespaæ, leczyæ kaca a nawet za³atwiæ. 
D¿entelmen uwieczniony na zdjêciu powy¿ej, na wybrukowanej 
granitow¹ kostk¹ alejce by³ uprzejmy zostawiæ… zawartoœæ swo-
jego ¿o³¹dka.
Jego niczym niezm¹conego snu nie zak³óca³o nawet pochrapywa-
nie z s¹siedniej ³awki, gdzie inny d¿entelmen zbiera³ si³y po sobot-
niej konsumpcji jakiegoœ trunku godnego konsumenta.

Tradycyjnie szkolenie sk³ada 
siê z czterech modu³ów: biz-
nesplan, finansowanie dzia³al- 
noœci gospodarczej, formy w³as- 
noœci i opodatkowania oraz 
asertywnoœæ i negocjacje. 

„Zainteresowanie poprzednimi 
edycjami by³o bardzo du¿e. Ze 
wzglêdu na sugestie uczest-
ników poprzednich szkoleñ, 
tym razem bêdzie to szkolenie 
weekendowe” – mówi Sylwia 

Rudek-Matuszczak, kierownik 
dzia³u szkoleñ w ARL.

W szkoleniu mog¹ braæ udzia³ 
osoby bezrobotne, niepracuj¹ce, 
aktualnie zatrudnieni oraz stu-
denci. Inauguracja przewidzia-
na jest na pi¹tek, 18 wrzeœnia 
2009. 
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ 
przez trzy kolejne weekendy, w 
godzinach od 9.00 do 16.00  
w budynku nr 4 Maszynowni 

IZBA WYTRZE�WIEÑ POD CHMURK¥. 
BRAKUJE JESZCZE PERSONELU.

Pijaczkowie 
opanowali
odnowiony 
skwer

Okazuje siê, ¿e samo wydanie grubo ponad miliona z³otych 
nie wystarczy. Trzeba jeszcze przypilnowaæ by tam, gdzie 
spodziewalibyœmy siê odpoczywaj¹cych matek z dzieæmi albo 
emeryta przegl¹daj¹cego gazetê, nie zastaæ sypialni i toalety dla 
miejscowych ¿ulików.
Jeœli o to siê nie zadba – żaden remont nie pomoże.
Interwencja i czêstsze odwiedziny tego miejsca przez miejskich 
stra¿ników by³yby bardzo wskazane. (mf)

Kłodnicą do… 
Bałtyku. Pontonem

ORYGINALNY CZY NIEODPOWIEDZIALNY?

Czwarta edycja szkolenia

kompleksu Centrum Edukacji i 
Biznesu ARL sp. z o.o. „Nowe 
Gliwice” przy ul. Bojkowskiej 37 
w sali nr 013. 
Organizator zapewnia materia³y 
szkoleniowe oraz wy¿ywienie 
na ka¿dy dzieñ szkolenia.  
Szczegó³owe informacje dostêp- 
ne s¹ na stronie internetowej 
Agencji Rozwoju Lokalnego sp. 
z o.o.

Zainteresowani powinni wype³niæ 
formularz znajduj¹cy siê na stro-
nie www.arl.pl, i dostarczyæ go  
do dnia 9 wrzeœnia 2009 r. na 
adres mailowy: arlinfo@arl.pl, 
faxem na numer 032 339-31-
-17 lub osobiœcie na ul. Win-
centego Pola 16. Ze wzglêdu na 
ograniczon¹ iloœæ miejsc, decy-
duje kolejnoœæ zg³oszeñ. Szkole-

nie finansowane jest ca³kowicie 
przez Miasto Gliwice. 

„Organizowane przez nas szko-
lenie bardzo dobrze wpisuje siê 
w miejski pakiet dzia³añ antykry-
zysowych. Poprzez zachêcenie 
mieszkañców naszego miasta do 
zak³adania w³asnych firm, stara-
my siê chocia¿ czêœciowo w Gli-
wicach z³agodziæ skutki globalnej 
recesji. Dziêki uczestnictwu w 
naszych szkoleniach, spora gru-
pa gliwiczan postanowi³a wzi¹æ 
sprawy w swoje rêce i za³o¿yæ 
w³asne firmy. Jesteœmy z nimi 
w kontakcie i docieraj¹ do nas 
informacje, ¿e przedsiêbiorcy ci 
znakomicie radz¹ sobie na ryn-
ku.” – dodaje Prezes Zarz¹du 
ARL, Bogdan Traczyk.

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. 
jest   organizatorem bezp³atnego szkolenia           
„W 9 dni do w³asnego biznesu”. Jest ono 
skierowane do osób, które s¹ mieszkañcami 
Gliwic i w niedalekiej przysz³oœci bêd¹ chcia³y 
za³o¿yæ w³asny biznes.
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