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Wojsko
wzywa?
Spokojnie,
to tylko
kwalifikacje

Trzy dni, od pi¹tku do niedzieli trwa³y XI Gliwickie Targi Budownictwa.

Zdarzyło się
na drogach
GLIWICE. W ubieg³ym tygodniu na drogach Gliwic i powiatu mia³y miejsce: 2 wypadki
drogowe, w których 4 osoby
zosta³y ranne. W ci¹gu 7 dni
policja odnotowa³a 103 kolizje
drogowe. Policjanci zatrzymali
3 nietrzeŸwych kierowców.

Zapnij pasy
ZABRZE. W pi¹tek na drogach
Zabrza policjanci przeprowadzili dzia³ania pod kryptonimem
„PASY”. Akcja mia³a charakter ogólnokrajowy i realizowana by³a w ramach wspó³pracy
Europejskiej Organizacji Policji
Ruchu Drogowego.
Wyniki akcji wskazuj¹, ¿e niestety zapominamy o obowi¹zku
zapinania pasów. Funkcjonariusze zabrzañskiej drogówki w
sumie ukarali mandatami karnymi 57 kierowców.

Wpadli
wracając po
łupy
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Obecnie s³u¿ba wojskowa nie jest ju¿
obowi¹zkowa, jednak
dziêki tak zwanym
kwalifikacjom armia
chce sprawdziæ, ilu
sprawnych m³odych
ludzi nadaje siê w jej
szeregi, przydzieliæ
im kategoriê (A, B, D
lub E) oraz wrêczyæ
ksi¹¿eczki wojskowe.

Zadowoleni z posiadanych
³upów postanowili wróciæ siê
do sklepu po kolejne rzeczy.
Tym razem wpadli na gor¹cym
uczynku. Przestêpcy, którzy
byli pod wp³ywem alkoholu
us³yszeli ju¿ zarzuty kradzie¿y z
w³amaniem. Grozi im do 10 lat
pozbawienia wolnoœci.

.

du¿ym zainteresowaniem.

T³umy zwiedzaj¹cych mog³y
rozwiaæ wszelkie obawy
bran¿y zwi¹zane z kryzysem
gospodarczym.
Tegoroczne targi cieszy³y siê bardzo

ZABRZE. 23 gram haszyszu o
wartoœci rynkowej blisko 2500
z³otych przejêli zabrzañscy policjanci. W rêkach policji znalaz³
siê 23-letni mieszkaniec Zabrza. Prokuratura przedstawi³a
mu zarzut posiadania narkotyków znacznej iloœci. Decyzj¹
S¹du zosta³ tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.

Tradycyjnie ju¿ na targi przygotowane zosta³o specjalne, weekendowe wydanie

Stawiæ maj¹ siê równie¿ osoby, które ukoñczy³y 18 lat
i zg³osi³y siê ochotniczo do
pe³nienia s³u¿by wojskowej.

Pocisk pod chodnikiem

Dla osób zamieszkałych stale lub
przebywających
czasowo ponad 3
miesiące na terenie
powiatu gliwickiego, kwaliﬁkacja
zostanie przeprowadzona w dniach
od 1 marca do
6 kwietnia,
w Gliwicach przy
ul. Wiejskiej 30.

Pocisk artyleryjski
odkryto na ul.
G³ównej w £abêdach.
Niewybuch znaleziono pod chodnikiem w czasie prac
zwi¹zanych
z remontem ulicy.

Podejrzany by³ zaskoczony
wizyt¹ w jego mieszkaniu policjantów z Wydzia³u Kryminalnego. Mieszkaj¹cy z rodzicami
oraz rodzeñstwem 23-latek
dobrowolnie wyda³ posiadany
w domu haszysz. Czêœæ narkotyków by³a ju¿ poporcjowana i
przygotowana do sprzeda¿y.
Jak podaj¹ œledczy, zatrzymany handlowa³ na deptaku
w œcis³ym centrum miasta.
Jego odbiorcami byli g³ównie
rówieœnicy oraz m³odzie¿ szkolna.

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

Do wojskowej kwalifikacji, która rozpocznie siê ju¿ za kilka
dni, maj¹ siê stawiæ m.in.
mê¿czyŸni urodzeni w 1991
roku oraz w latach 1986-1990
(którzy nie posiadaj¹ okreœlonej
kategorii zdolnoœci do czynnej
s³u¿by wojskowej). Wzywane
s¹ te¿ kobiety urodzone w latach 1986-1991, posiadaj¹ce
kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce naukê w celu
uzyskania tych kwalifikacji.

Gazety Miejskiej z relacj¹
z pierwszego dnia imprezy,
ciekawostkami i zdjêciami
stoisk.
Jak co roku organizowany
by³ konkurs targowy dla wystawców w dwóch kategoriach: najlepszy produkt, nagradzany Z³ot¹ Kielniê oraz
Produkt z Przysz³oœci¹. Wybrano równie¿ najciekawsz¹
aran¿acjê stoiska.

Impreza odby³a siê w Hali Sportowej
Politechniki Œl¹skiej, oraz hali namiotowej.
1500 m2 zosta³o zagospodarowane przez
114 wystawców prezentuj¹cych rozmaite
technologie i materia³y budowlane.

Diler
z deptaka

ZABRZE. Czterech mê¿czyzn w
wieku od 20 do 47 lat us³ysza³o
zarzuty w³amania do sklepu ogólnospo¿ywczego oraz
kradzie¿y towaru o wartoœci 8
tysiêcy z³otych. Sprawcy w rêce
mundurowych wpadli w chwili,
gdy zdecydowali siê wróciæ na
miejsce przestêpstwa celem
kradzie¿y kolejnej partii towaru.
Do zdarzenia dosz³o w nocy –
16 lutego. By³a godzina 3.00,
kiedy policjanci odebrali sygna³
o w³amaniu do sklepu przy ulicy
Bytomskiej. Na gor¹cym uczynku przestêpstwa zatrzymano

P

trzech zabrzan oraz
jednego
m i e s z kañca
Jaworzna.
Sprawcy do
wnêtrza sklepu dostali siê
wybijaj¹c
jedn¹ z szyb
koszem na
œmieci.
Z wnêtrza skradli g³ównie
papierosy, alkohol oraz czêœæ
art. spo¿ywczych.
Radoœæ z udanego w³amania
spowodowa³a, ¿e sprawcy
czêœæ skradzionego alkoholu
wypili praktycznie zaraz po dokonanym przestêpstwie.

Na miejsce zdarzenia natychmiast przyjecha³a ekipa
saperów, karetka pogotowia
oraz policyjne radiowozy.
Na rozkopanej ulicy prace
wstrzymano na kilka godzin.
Jak siê okaza³o niebezpieczne znalezisko pochodzi³o z
czasów I wojny œwiatowej
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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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