ceny oferowane na
stronie internetowej
sklepu. Pomimo problemów, firma nadal
przyjmowa³a zlecenia.
Teraz w³aœcicielowi firmy grozi 8 lat wiêzienia
za oszustwo.

Ukradł psa
GLIWICE. 53-letni mieszkaniec
Jastrzêbia
Zdroju
marzy³ o psie rasy york – niestety nie mia³ pieniêdzy na
rasowego szczeniaka. Na
gliwickiej gie³dzie samochodowej wykorzysta³ chwilow¹
nieuwagê hodowcy, ukry³ jedno ze zwierz¹t pod kurtk¹ i
oddali³ siê w stronê parkingu.
Kradzie¿ zauwa¿y³a stoj¹ca w
pobli¿u kobieta i zawiadomi³a
policjê. Policjanci szybko zatrzymali sprawcê przy którym
znaleziono miniaturowego pieska. Zwierzak zosta³ zwrócony
w³aœcicielowi, który wyceni³
szczeniê na 1000 z³. Podejrzanego czeka proces karny.
Kodeks przewiduje za kradzie¿e
karê od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
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Firma fonograficzna: PASA¯ER

ZABRZE. 59-letni pieszy
zgin¹³ pod ko³ami Poloneza.
Do tragicznego w skutkach
wypadku dosz³o 27 stycznia
oko³o godziny 17.20 w rejonie
skrzy¿owania ul. Makoszowskiej z ul. Sportow¹.
Kieruj¹cy Polonezem 19-letni
zabrzanin potr¹ci³ mê¿czyznê.
Poszkodowany z licznymi obra¿eniami cia³a zosta³ przewieziony do zabrzañskiego szpitala, gdzie zmar³.

GLIWICE.
Mê¿czyzna, który
napad³ na bank jest
ju¿ w rêkach policji.
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Teraz gliwiccy œledczy sprawdzaj¹, czy mê¿czyzna nie jest
sprawc¹ innego, podobnego
skoku, który mia³ miejsce w
Gliwicach na pocz¹tku roku –
mówi Marek S³omski, oficer
prasowy gliwickiej KMP.

B³yskawicznie znalaz³ siê przy
jednej z dwóch pracownic.
Przy³o¿y³ jej do g³owy przedmiot przypominaj¹cy pistolet,
po czym za¿¹da³ wydania
ca³ej gotówki znajduj¹cej
siê w kasie. Po otrzymaniu
pieniêdzy napastnik szybko
opuœci³ bank.

GLIWICE. Pijany 21-letni
Grzegorz P. na skrzy¿owaniu
ulicy Paderewskiego i Strzelniczej uderzy³ Oplem Ascon¹
w latarniê. Jad¹cy z nim 23-letni kolega dozna³ obra¿eñ
cia³a. Do zdarzenia dosz³o w
czwartek, 29 stycznia oko³o
pó³nocy.
.

swojej bezkarnoœci. Dobre
samopoczucie
przestêpcy
przerwali wroc³awscy i opolscy policjanci wspó³pracuj¹cy
z gliwickimi stró¿ami prawa.
Ju¿ po 2 godzinach zuchwa³y
z³odziej
zosta³
zatrzymany. Przy 37-letnim sprawcy,
mieszkañcu województwa dolnoœl¹skiego, znaleziono ca³y
skradziony ³up.

Wysoki mê¿czyzna, ubrany
w ciemn¹ kurtkê, czapkê i
naci¹gniêty na twarz golf
pojawi³ siê w placówce bankowej przy ul. Nowy Œwiat
w ubieg³y wtorek, tu¿ przed
godzin¹ 18.00.

Przybrał
latarnię

.

Na naszych oczach punk
rock z muzyki ,,wkurzonych
gówniarzy“ staje siê muzyk¹
zdegustowanych czterdziestolatków“. Rewelacje tego typu
sugeruj¹ ,,Prawdziwi w³adcy
pr¹du“ - drugi album gliwickiego Whitmana.
Trzech podtatusia³ych punkowców (plus dzieciak z castingu na perkusji), których
nie wpuszczono by nawet na
widowniê programu „Jak oni
œpiewaj¹“, uparcie kultywuje tak niepraktyczne cechy
twórczoœci s³owno-muzycznej
jak bunt i inteligencja, w tak
niemodnej formie jak punk
rock.
Na drugim albumie œl¹skich
weteranów (w latach 90-tych
jako Rottweiler nagrali dwie kasety i jednego singla) s³ychaæ
zarówno doœwiadczenie, jak i
entuzjazm zespo³u, który ³apie
w³aœnie w swe ,,stare-ale-jare“ ¿agle, œwie¿y wiatr. To 10
kawa³ków zadziornego i melodyjnego punk rocka, mocno
tkwi¹cego w tradycji i estetyce
amerykañskiej sceny po³owy
lat 80-tych.
Ale nie tylko ci których jara
Freeze, Descendents czy
Dead Kennedys, zatañcz¹
pogo przy nowych piosenkach
Whitmana. Przyrz¹dzone na
bazie sprawdzonych wzorców i podtrzymuj¹ce trzydziestoletni ju¿ punkowy etos
krytycznego spojrzenia na

Zuchwały
napad na bank

Potrącony
pieszy

ZABRZE. O oszustwach internetowego sklepu JapanFoto
s³ysza³ chyba ka¿dy. W ubieg³y
wtorek zatrzymano 36-letniego w³aœciciela firmy oraz dwie
pracownice.
Oszukanych przez JapanFoto,
sklep internetowy oferuj¹cy
sprzêt fotograficzny, zosta³o
prawie 300 osób z ca³ego
kraju.
W³aœciciel firmy zaopatrywa³
siê w towar na terenie Niemiec.
Ze wzglêdu na wzrastaj¹cy kurs
Euro, wartoœæ kupowanego
towaru pod koniec ubieg³ego
roku, zaczê³a przewy¿szaæ
E

Whitman
Prawdziwi władcy pradu

Policjanci apeluj¹ do wszystkich poszkodowanych, którzy
do tej pory nie zg³osili siê
na policjê, by zrobili to teraz. Zg³aszaæ mo¿na siê do
najbli¿szych jednostek policji
lub bezpoœrednio do KMP w
Zabrzu ul. 1-go Maja 10 tel.
(032) 2779270.

Oszuści z
JapanFoto
w rękach
policji

R

Gliwice, ul. Lipowa, C.H. Forum (poziom 1)

Ujêty przez policjê z³odziej ma
ju¿ na swoim koncie napad
na placówkê bankow¹ w województwie opolskim.

Mê¿czyzna by³ przekonany o
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rzeczywistoœæ, kawa³ki Whitmana brzmi¹ o tyle swojsko,
¿e mocno trzymaj¹ kontakt z
rzeczywistoœci¹. Zamiast taniego sentymentalizmu czy
tzw. ,,dojrza³oœci“, znajdziemy
w nich np. bezczeln¹ i niekoniecznie pochlebn¹ refleksjê o
tym, co spotka³o dziœ pokolenie niegdysiejszych bywalców
Jarocina.
O ³amaniu krêgos³upów traktuj¹ obie czêœci tytu³owej
piosenki. Wszystko spisane
piórem gitarzysty Szymona,
który z ca³ej czwórki potrafi³
siê najszybciej odszczekiwaæ,
wiêc zosta³ tekœciarzem.
A tak zupe³nie poza konkursem to po prostu fajne
piosenki, których s³ucha siê
z równ¹ frajd¹ jak niegdyœ
kawa³ków Dezertera czy Ramones. Mo¿na podejrzewaæ,
¿e, w przeciwieñstwie do tego
co trendy dzisiaj, nastêpne
20 lat w podobny sposób nie
zaszkodzi piosenkom Whitmana.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

