Jedna osoba zginęła
w wypadku drogowym, który miał
miejsce w niedzielę
wieczorem około
godziny 18 przy
ulicy 11-go Listopada w Zabrzu
– Mikulczycach.
Jak ustalili funkcjonariusze
drogówki, na prostym odcinku drogi, Renault Twingo
nagle zboczyło z jezdni, a
następnie uderzyło w przydrożne drzewo. W wyniku
uderzenia, wygięta karoseria zakleszczyła jadące samochodem młode małżeństwo. Aby wydobyć z auta
poszkodowanych,
potrzebna była asysta strażaków.

w wydychanym powietrzu. Jak
ustalili policjanci ruchu drogowego, uczestnicy wypadku zameldowani byli niedaleko od
miejsca tragedii, więc mieli
do pokonania zaledwie kilkaset metrów.

Fot. KMP Zabrze

ki auta nie dało się uratować,
a rannego kierowcę samochodu przewieziono do zabrzańskiego szpitala. Wyniki badań
wykazały, że 30-letni mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie
stwierdziło 1 promil alkoholu

Niestety, 26-letniej pasażer-

Chciał znaleźne
od kradzieży
Zarzuty kradzieży oraz oszustwa usłyszał 30-latek,
który okradł swoją sąsiadkę, a następnie zażądał od
niej... 100 złotych tzw. znaleźnego.
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pieniędzy otrzymał od oczekujących na niego policjantów zaproszenie do komisariatu. Jak informuje zabrzańska policja, grozi
mu teraz do 8 lat pozbawienia
wolności.
Kradzież torebki z pieniędzmi,
dokumentami osobistymi oraz
lekarstwami miała miejsce w
środę. Wracająca z zakupów do
domu 62-letnia kobieta przewróciła się na chodniku.
Ze względu na chorobę nóg, nie
potrafiła wstać o własnych siłach. Z pomocą przyszła jej dopiero sąsiadka. Wówczas okazaP A
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Kiedy mężczyzna przyszedł do
domu poszkodowanej, zamiast

ło się, że w chwili, kiedy kobieta
leżała na chodnika, ktoś ukradł
jej torebkę.
Następnego dnia do mieszkania
poszkodowanej zapukał znany
jej z widzenia sąsiad informując,
że posiada torebkę, a w zamian
za jej oddanie żąda 100 złotych.
Kobieta nie dała się jednak naciągnąć i zawiadomiła policjantów, którzy zatrzymali mężczyznę
w chwili, kiedy ten przyszedł po
pieniądze.
Odzyskano torebkę z dokumentami, a zatrzymany 30-latek
przyznał się do jej kradzieży, ze
szczegółami opisując, że przestępstwa dokonał w chwili, kiedy
kobieta cierpiała, leżąc na chodniku. Złodziej przyznał się także,
że pieniądze, które były w torebce, wydał już na zakup alkoholu.
(gm/kmp)
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Kilkaset metrów od domu

.

Dyrekcja na sprzedaż
Okazały budynek dawnej dyrekcji Huty
Gliwice przy ulicy Mitręgi nadaje się na
siedzibę banku, dużej firmy czy instytucji
publicznej – zachęca Urząd Miejski.
Być może w drugiej połowie
roku poznamy nowego właściciela obiektu. Oczywiście pod
warunkiem, że znajdzie się
zwycięzca przetargu, który ma
być ogłoszony za kilka miesięcy.
Warto przypomnieć, że już
kilka lat temu budynek próbowali sprzedać jego poprzedni
właściciele – Bank Handlowy
i Stalexport. Niestety, bez
efektów. Mimo ogłaszanych
przetargów, nie udało się przez
kilka lat znaleźć chętnego na
kupno nieruchomości wycenionej na ponad 3 mln złotych. Po
twardych negocjacjach, budynek odkupił gliwicki magistrat,
proponując za niego 1,2 mln
złotych.
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obok budowanego centrum Focus Mall. Zakup budynku to dla
inwestora dopiero początek wydatków. Miasto nie ukrywa, że
doprowadzenie obiektu do stanu
dawnej świetności, wiąże się ze
sporymi nakładami, na dodatek
pod nadzorem konserwatora
zabytków, co może powiększyć
koszty inwestycji.

Obiekt oferowany będzie na
sprzedaż łącznie z działkami
o powierzchni około 0,2 ha. W
doskonałej lokalizacji, bo tuż
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