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Dwa lata 
dla komendanta

S¹d nie mia³ ¿adnych w¹tpliwoœci: Andrzej N., komendant 
Stra¿y Miejskiej odpowiada za kradzie¿ kostki brukowej

W czasie odczytywania 
wyroku, na sali s¹dowej 
obecni byli tylko dzienni-
karze. Nie stawi³ siê ani 
oskar¿ony ani nawet jego 
adwokat. Komendant N. 
zamiast do s¹du wybra³ 
siê podobno na s³u¿bowe 
spotkanie z policjantami. 

W œwietle wyroku to chyba jedno 
z jego ostatnich spotkañ. 

Przypomnijmy, ¿e spraw¹ kradzie- 
¿y kostki dwukrotnie zajmowa³a 
siê rudzka prokuratura i dwukrot-
nie j¹ umarza³a. Po interwencji 
prokuratury krajowej, która w 
ramach nadzoru nakaza³a po-
nowne wszczêcie postêpowania, 
sformu³owano akt oskar¿enia, 

który w styczniu ub. roku trafi³ do 
S¹du Rejonowego.
Postêpowanie s¹dowe w sprawie 
trwa³o ponad rok. 9 lutego zapad³ 
wyrok: S¹d uzna³ Andrzeja N. za 
winnego przyw³aszczenia 30 ton 
kostki brukowej o wartoœci 2 
tysiêcy z³otych na szkodê Urzêdu 
Miasta. Stwierdzi³ ponadto, ¿e 
oskar¿ony „w celu osi¹gniêcia 
korzyœci maj¹tkowej nadu¿y³ zaj-
mowanego stanowiska komen-
danta Stra¿y Miejskiej w Gliwi-
cach i wykorzysta³ uzale¿nienie 
innych osób od siebie”.

GLIWICE. S¹d Rejonowy 
w Gliwicach uzna³, ¿e 
Andrzej N. jest winny 

kradzie¿y kostki brukowej z 
terenu Centrum Ratownic-
twa Gliwice i skaza³ go na 

karê 6 miesiêcy pozbawienia 
wolnoœci w zawieszeniu na 2 

lata, grzywnê oraz zakaz zajmo-
wania jakichkolwiek kierowni-
czych stanowisk w administra-

cji publicznej przez 3 lata. 

GLIWICE. Katowice 
zaadoptowa³y dwa 
lwy ze Œl¹skiego 
Ogrodu Zoologiczne-
go. Tymczasem jed-
nym z lwów chcia³y 
zaopiekowaæ siê 
Gliwice. 

Gdy tylko Gliwice ujawni³y 
swoj¹ chêæ opieki nad 
zwierzêciem, Katowice szyb-
ko podpisa³y z zoo umowê 
i sprz¹tnê³y lwa s¹siadom 
sprzed nosa.

Adopcjê na odleg³oœæ prak-
tykuje wiele œl¹skich miast i 
instytucji. W zamian za karmê 
dla wybranego zwierzêcia 
mog¹ reklamowaæ siê na jego 
klatce.

Gliwice zainteresowane by³y 
lwem bo jest on jednym 
z symboli tego miasta. W 
mieœcie stoj¹ rzeŸby lwów 

czuwaj¹cych, wkrótce pojawi 
siê te¿ lew œpi¹cy. Teraz mia³ 
dojœæ jeszcze jeden, tym ra-
zem ¿ywy, ze Œl¹skiego Ogro-
du Zoologicznego. 

Katowice, gdy tylko dowie- 
dzia³y siê o planach s¹siadów, 
zaadoptowa³y szybko dwa lwy 
¿yj¹ce w zoo.
Rzecznik katowickiego ma-
gistratu uzasadnia wybór 
tym, ¿e lew to przecie¿ król 
zwierz¹t, a Katowice są stoli-
cą województwa. 
Jednym s³owem, Gliwice 
mog¹ zapomnieæ o lwie. Po-
zostaje wiêc zrezygnowaæ 
z adopcji lub wybraæ inne 
zwierzê…  (kk)

Do kradzie¿y dosz³o w sklepie 
„Carrefour” przy al. Nowaka- 
-Jeziorañskiego. 

Podprowadzili 
Gliwicom lwa

Gliwice nie zd¹¿y³y adoptowaæ lwa – Katowi-
ce zrobi³y to wczeœniej

W czwartkowy wieczór, pracow-
nika ochrony zainteresowa³ 
podejrzanie zachowuj¹cy siê 
nastolatek.

Okaza³o siê, ¿e 17-letni miesz-
kaniec Sosnowca chcia³ wy- 
nieœæ ze sklepu kilkanaœcie 
sztuk urz¹dzeñ elektroniki sa-
mochodowej (m. in. nawigacji 
pok³adowej GPS). Z³odziej trafi³ 
do aresztu. Grozi mu do 5 lat 
wiêzienia.

GLIWICE. 17-latek próbowa³ wynieœæ 
z Centrum Handlowego Arena przedmioty 
o wartoœci prawie 6 tysiêcy z³otych. 
Zatrzyma³ go pracownik ochrony.
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