Felieton na marginesie

Aktywna
jesieñ

Sk¹d ten
nag³y wysyp
pomys³ów, jak
uczyniæ ¿ycie
mieszkañców
Gliwic przyjemniejszym?
Chocia¿
przedstawiciele
urzêdu miasta stanowczo
zaprzeczaj¹, nie da siê nie
³¹czyæ tych inicjatyw z akcjami przeciwników prezydenta
miasta czyli tak zwanych „referendystów”. Czy skwerek
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GLIWICE. 52-letni mê¿czyzna, na portalach aukcyjnych oferowa³

atrakcyjne towary: pendrivy, buty i kosmetyki. Klienci wp³acali
pieni¹dze na podane konto, ale towar za który zap³acili nigdy do nich
nie dociera³. Policja zatrzyma³a oszusta.

GLIWICE.

W sobotê, oko³o
godz. 14.00
na torowisku
Soœnica-Osobowa dosz³o do zatrzymania sprawcy tzw. usypu
wêgla z poci¹gu.
Z³odziej zosta³
unieruchomiony
przez... wêgiel,
który chcia³
ukraœæ.

a¿ tak bardzo by³ zdewastowany? Czy Rynek naprawdê
wymaga a¿ takiej przebudowy? Mo¿e wystarczy³oby na
pocz¹tek umyæ i posprz¹taæ?
Oczywiœcie wszystkie te
inwestycje znajduj¹ siê
gdzieœ tam w planach i
mo¿na zawsze twierdziæ,
¿e „podobieñstwo jest
przypadkowe”,
jednak trudno nie mieæ
wra¿enia, ¿e wszystkie
te zdarzenia s¹ ze sob¹
powi¹zane. Zupe³nie tak,
jak gdyby gdzieœ w gabinetach zapragniêto na szybko
poprawy wizerunku w³adz
miejskich, by doskona³y
mened¿er, twórca specjalnej
strefy ekonomicznej sta³ siê
w oczach mieszkañców miasta równie¿ po prostu Dobrym
Gospodarzem. Takim, który
zajrzy w ró¿ne k¹ty, wszystko
zobaczy i wyda odpowiednie
dyspozycje. No bo w koñcu
ilu gliwiczan doceni fakt, ¿e
w mieœcie dzia³aj¹ liderzy w
produkcji osprzêtu do silników czy elementów z tworzyw
sztucznych? A przez Rynek
czy skwerki przechodz¹ prawie wszyscy!

Œledczy ustalili, ¿e od lutego do kwietnia, mieszkaniec powiatu wodzis³awskiego
korzystaj¹c z ro¿nych rachunków bankowych, oszuka³ kilkadziesi¹t osób. Podejrzanemu przedstawiono dotychczas 30 zarzutów. Policjanci ustalaj¹ kolejnych pokrzywdzonych. Mê¿czyŸnie grozi kara do 8 lat wiêzienia.

Internet
daje
poczucie
anonimowoœci, jednak s¹ to tylko pozory. Policjanci dysponuj¹
sprzêtem, przy pomocy którego specjaliœci

W biały dzień

M³ody cz³owiek, który
przyszed³ na torowisko
sam, zosta³ zasypany od
nóg do klatki piersiowej
przez 5 ton wêgla.

ZABRZE. W bia³y dzieñ,
na oczach przechodniów
11 i 14 -latek , pobili i
usi³owali okraœæ 17-letniego ch³opca. Nieletni
chuligani zostali zatrzymani przez policjê.

G³oœne wo³anie przyci¹gnê³o uwagê przypadkowych osób, które udzieli³y
mu pomocy i powiadomi³y
policjê. 22-letni mieszkaniec Soœnicy, wdziêczny
za uwolnienie, nie by³
jednak zadowolony z
faktu powiadomienia policji. W chwili zatrzymania stawia³ czynny opór
i zniewa¿a³ policjantów
obel¿ywymi s³owami.

Jeszcze a propos Rynku
– wystarczy przeznaczyæ sobie kilka dni urlopu i odbyæ
wycieczkê po miastach naszego kraju, ¿eby stwierdziæ
jak wiele jest wiêkszych ale
i mniejszych miejscowoœci, w
których na pomys³ odnowienia Rynków wraz z przyleg³ymi
uliczkami zrealizowa³y dawno i to z efektem godnym najwy¿szego podziwu.
Oczywiœcie jako pierwszy
przychodzi na myœl Sandomierz, ju¿ nawet bez ojca Mateusza. Tam naprawdê jest
jak w tym filmie, scenograf
nie musia³ dobudowywaæ
¿adnych dekoracji.
Ale s¹ przecie¿ i inne miasteczka, w ¿adnym z nich nie
ma ani wielkiego przemys³u,
ani specjalnych stref z inwestorami strategicznymi...
A mimo to... a mo¿e w³aœnie
dlatego?

Do zdarzenia dosz³o w czwartek, ok. godziny 15.30 w Mikulczycach. Ofiara napadu – 17-latek id¹cy ulic¹ Tarnopolsk¹, nie
zareagowa³ na s³owne zaczepki
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wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu. Niestety, wjecha³ wprost
pod mikrobus i zgin¹³ na miejscu.

Dosz³o do niego w ubieg³y
wtorek na skrzy¿owaniu ul.
Zamkowej i Zabrskiej. Oko³o
godziny 7.00 zderzy³y siê tam
Skoda Fabia i Renault Traffic.
Na miejscu zgin¹³ kierowca
Skody, 42- letni mieszkaniec
Tychów. Lekarze udzielili pomocy trójce dzieci i pasa¿erowi Renaulta – ich ¿yciu nie zagra¿a
niebezpieczeñstwo.
Ze wstêpnych ustaleñ policji
wynika, ¿e jad¹cy od strony
Miko³owa kierowca Skody

Zginê³y w nich 2 osoby
a 15 zosta³o rannych. W
ci¹gu 7 dni odnotowano
106 kolizji drogowych.
Policjanci zatrzymali 19
nietrzeŸwych kierowców.

L

wygl¹daj¹cego
wypadku
dosz³o w ubieg³¹ œrodê o
godz. 17, na skrzy¿owaniu
ul. Dworcowej i Strzody.
25-letni mê¿czyzna, mieszkaniec Gliwic, kieruj¹c samochodem marki BMW,
wjecha³ na skrzy¿owanie
mimo czerwonego œwiat³a.
W chwilê póŸniej zderzy³ siê
z Mitshubishi Pajero kierowanym przez 68-letniego
gliwiczanina.
Po zderzeniu pojazdów,
kierowca BMW straci³ panowanie nad kierownic¹, w
nastêpstwie czego wjecha³
na chodnik. Potr¹ci³ tam 19-letni¹ piesz¹, która dozna³a
obra¿eñ cia³a. Na koniec,
BMW uderzy³o w zaparkowany samochód chevrolet
aveo.

Śmierć pod
mikrobusem

tygodniu na drogach
Gliwic i powiatu gliwickiego dosz³o do
10 wypadków drogowych.
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GLIWICE. Do groŸnie

........................................................

GLIWICE. W ubieg³ym
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Na czerwonym

ze strony m³odszych ch³opców.
Kiedy myœla³, ¿e wulgarni nastolatkowie dali mu spokój, poczu³
uderzenie w g³owê, a po chwili
duszenie. Zosta³ przewrócony
na ziemiê i skopany. Sprawcy
usi³owali zabraæ mu pieni¹dze
oraz telefon komórkowy.
Na szczêœcie przypadkowy przechodzieñ pomóg³ poszkodowanemu. Sprawcy zbiegli, lecz
wolnoœci¹ cieszyli siê jedynie
przez godzinê. Zostali zatrzymani przez policjantów.

GLIWICE. Jedna osoba
zginê³a a cztery zosta³y
poszkodowane w tragicznym wypadku w Paniówkach.

R

skutecznie tropi¹ cyberprzestêpców. Zatrzymany mê¿czyzna próbowa³ zacieraæ po sobie
œlady, zmieniaj¹c konta bankowe, miejsca pobytu, dostawców internetu, komputery i telefony. Pomimo tych zabiegów nie uda³o mu siê
zwieœæ œledczych.

Marek S³omski, oficer
prasowy gliwickiej KMP

Fot. KMP Gliwice

Tegoroczna jesieñ w Gliwicach jest bardzo pracowita.
Wrzeniu wokó³ sprawy tramwajów, referendum, prezydenta miasta, towarzysz¹ coraz to nowe informacje o inwestycjach,
które sprawiæ maj¹,
¿e miasto staæ ma
siê bardziej „dla ludzi”.
I tak, od d³u¿szego
ju¿ czasu obserwujemy pracowit¹
krz¹taninê na skwerze za Urzêdem Miasta,
gdzie robotnicy wrêcz dwoj¹
siê i troj¹, by skoñczyæ prace
przed zim¹.
Jakby tego by³o ma³o, dowiadujemy siê jeszcze, ¿e
na celowniku zainteresowania znalaz³ siê Rynek. Ma
byæ gruntownie odmieniony,
mo¿e nawet – jak to siê modnie okreœla – „zrewitalizowany”? A zapewne to nie jest
jeszcze ostatnie s³owo naszych miejskich upiêkszaczy.
A¿ chcia³oby siê zapytaæ – czy
nie za du¿o tego szczêœcia
jesieni¹?

Sieciowy oszust

Zatrzymany
przez... łup
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Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki,
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki,
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,
• karta kredytowa na codzienne wydatki.

Us³ugi spoza ofer ty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach
Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta:

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032 230 71 75
GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032 230 82 15
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