Po informacji anonimowego rozmówcy o podłożeniu ładunku wybuchowego, w lutym dwukrotnie
ewakuowano gliwicki Sąd Rejonowy.

Seryjny „bomber”
dowcipniś?

Scenariusz za każdym razem
jest taki sam – mężczyzna
dzwoni rano do biura obsługi
sądu, złowieszczo komunikuje,
że na terenie budynku znajduje się ładunek wybuchowy, po
którego detonacji sąd zamieni
się w gruzowisko. Na miejscu
błyskawicznie zjawiają się policjanci, strażacy i pirotechnicy.
Siedzibę sądu trzeba dokładnie sprawdzić, co jednak wymaga ewakuacji pracowników
oraz czasowego wyłączenia
z ruchu kołowego części drogi dojazdowej. Bomby nie
ma, ale problem zostaje.

Autor, na szczęście
fałszywych alarmów,
dał o sobie znać po raz
drugi w lutym, w ubiegły czwartek.
Każda kolejna akcja sporo
kosztuje, nie wspominając już
o zakłóceniu pracy sądu. Policja podejrzewa, że do sądu
w różnych odstępach czasu
dzwoni jedna i ta sama osoba.
Bynajmniej nie ma to związku
z konkretną sprawą pojawiającą się tego dnia na wokandzie
sądu.
– Raczej jest to człowiek, którego bawi zamieszanie, jakie

Stróże prawa tropią
autora
fałszywych
alarmów bombowych,
który za cel swoich
wygłupów wybrał sobie Sąd Rejonowy
przy ulicy Powstańców Warszawy w Gliwicach. W ubiegłym
tygodniu znów dał o
sobie znać.
wywołuje. Być może słysząc
w mediach o swoim wyczynie
czuje się podekscytowany –
przypuszcza podkomisarz Marek Słomski, rzecznik prasowy Komedy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Nieoficjalnie wiadomo, że policjanci są bliscy ujęcia sprawcy alarmów, ale szczegółów
z oczywistych powodów zdradzać nie chcą. Tak jak informacji, czy dowcipniś dzwoni
z telefonu stacjonarnego czy
komórkowego. Wiadomo, że
telefony do sądu wykonywane
są z rejonu Gliwic.
Stróże prawa przypominają, że
wykrywalność tego typu wykroczeń jest bardzo wysoka, a ich
sprawcy przyłapani przez policję będą musieli zapłacić 5 tysięcy złotych grzywny i pokryć
koszty akcji – dużo wyższe niż
kara przewidywana kodeksem
wykroczeń.

Marcin Król

Wyprzedziła
mężczyzn
Słaba płeć? Zatrzymana w ubiegłym tygodniu gliwiczanka pokazała, że kobiety też potrafią. Czasem nawet
bardziej niż mężczyźni.
Niestety tym razem
w negatywnym tego
słowa znaczeniu.
Około 2.20, w czwartek na
ul. Czajki w Gliwicach, podczas rutynowej kontroli drogowej, policyjny patrol zatrzymał 57-letnią gliwiczankę kierującą samochodem.
Jej stan nie budził wątpliwości, że trzeźwa bynajmniej
nie jest. Potwierdził to alkomat - ponad 3 promile!

W gronie kierowców wsiadających za kierownicę po
pijanemu, kobiety stanowią
mniejszość. Okazuje się
jednak, że wiele z nich bije
rekordy stężenia alkoholu
we krwi.
Powyższy przykład to niechlubny rekordowy wynik
stanu nietrzeźwości u skontrolowanego kierowcy w
tym roku.
Postępowanie w sprawie
prowadzi KMP w Gliwicach,
zatrzymaną czeka proces
karny i wyrok, grozi jej do
2 lat pozbawienia wolności. Nie trzeba dodawać,
że straciła również prawo
jazdy.

„Beczką” przez 13 państw
– Odwiedzimy Białoruś, Rosję, Ukrainę, Republikę Naddniestrzańską,
Mołdawię, Rumunię, Bułgarię, Turcję, Serbię, Węgry, Czechy i Słowację. Kończymy w Polsce – z zapałem opowiada Marcin, mózg całego
przedsięwzięcia i właściciel stylowego samochodu.
W trakcie swojej drugiej wyprawy, podczas pobytu w
Stambule, ekipa opuści kontynent europejski i przez jedną dobę zabawi w Azji.

Oprócz wielkich
metropolii takich
jak: Moskwa,
Mińsk i Stambuł,
młodzi gliwiczanie
odwiedzą też mniejsze, lecz symboliczne miejscowości
– Katyń, Smoleńsk
oraz Prypeć, miasto
opuszczone po wybuchu elektrowni
jądrowej w 1986
roku.
Dwa Mercedesy przejadą
około 7000 kilometrów. Bio-

Co prawda zasłużony wehikuł
nie jest jeszcze w stanie, który
można by określić jako idealny,
lecz na sierpień powinien być
gotowy.
– We wrześniu mieliśmy kolizję,
nie z naszej winy. Obecnie toczy się proces z ubezpieczalnią
o odszkodowanie. Jako typowi
optymiści wierzymy, że w sierpniu zameldujemy się na linii
startu – zgodnie twierdzą chłopaki z Beczka Adventure.
rąc pod uwagę obecne ceny
benzyny, można się spodziewać, że tanio nie będzie. Zorganizowanie takiej wyprawy to
również kwestia sprostania wielu formalnościom. Wizy, opłaty
za nocleg oraz ubezpieczenia
– o to wszystko trzeba zadbać
jeszcze przed wyjazdem.

– Koszt wyprawy na
osobę, z uwzględ-

nieniem własnych
wydatków, to około
2.000 złotych.
Wliczamy w to składkę paliwową, opłaty za autostrady, wizy,
ubezpieczenia i noclegi. Żeby
wjechać na Białoruś trzeba
mieć potwierdzony nocleg. Oraz
zadeklarować miłość do Łukaszenki – żartobliwie stwierdza
Michał, brat Marcina.

Warto dodać, że pomysłowi gliwiczanie wciąż szukają
sponsorów swojej eskapady.
Wszystkie aktualności związane z przygotowaniami do wyprawy można śledzić na bieżąco
na profilu Beczka Adventure
na portalu facebook. Nam pozostaje życzyć szerokiej drogi
i wielu przygód.

Michał Pac Pomarnacki

Krzyżówka z Gazetą Miejską
KRZYŻÓWKA
KRZYŻÓWKA
Litery z kolorowych pól,
czytane kolejno rzędami,
utworzą
imięczytane
i nazwisko
irlandzkiego
Litery zrozwiązanie
kolorowych- pól,
kolejno
rzędami,
utworzą rozwiązanie - imię i nazwisko irlandzkiego
aktora.
aktora.
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POZIOMO:
3)
Pozycja gimnastyczna
POZIOMO:
7)3)Błotnista
Pozycja maź
gimnastyczna
8)7)Miasto
nadmaź
Sanem znane piwoszom
Błotnista
9)8)Marta
...-Trzebiatowska,
zagrała
w filmach
Miasto
nad Sanem znane
piwoszom
i „Och, Karol 2” zagrała w filmach
9)„Ciacho”
Marta ...-Trzebiatowska,
10) Ma
w portfelu
kunyKarol 2”
„Ciacho”
i „Och,
stadakuny
w Nevadzie
12)
10)Właściciel
Ma w portfelu
w Nevadzie
12)ZWłaściciel
15)
rączką, dostada
duszenia
15)Osłona
Z rączką,
do duszenia
16)
od pompy
16)Ośrodek
Osłona od
pompy
18)
wypoczynkowy
nad Grabią
18)Muł,
Ośrodek
wypoczynkowy
nad Grabią
19)
który nie
chodzi objuczony
19)Jon
Muł,
który nieujemnym
chodzi objuczony
21)
o ładunku
21)Płynie
Jon oprzez
ładunku
ujemnym
24)
Kościan
24)Rząd
Płynie
przez Kościan
26)
nielatających
ptaków; strusie australij26)skie
Rząd nielatających ptaków; strusie australijskie
27) Komórka
nerwowa z wypustkami
27)Mieszkanka
Komórka nerwowa
z wypustkami
28)
Katmandu
28)Zrobiła
Mieszkanka
Katmandu
32)
zastrzyków
bez liku
32)Ziemia
Zrobiłanadana
zastrzyków
liku wasalowi
33)
przezbez
seniora
33)
Ziemia
nadana
przez
seniora
przez Tezeu34) Królowa Amazonek poślubionawasalowi
Królowa Amazonek poślubiona przez Tezeu34)sza
sza TP SA
35) Rywal
35)Zarozumiały
Rywal TP SA
i bezczelny
36)
36) Zarozumiały i bezczelny
PIONOWO:
PIONOWO:
Ozdobny tłumik światła
1)
Ozdobny
światła
2)1)Odbicie
piłkitłumik
serwisowej
2)
Odbicie
piłki
serwisowej
3) Pracuje w kotłowni
Pracuje w kotłowni
4)3)Roller
4) Roller
5) Juror w programie TVN „Mam talent!”
5) Juror w programie TVN „Mam talent!”
6) Jedynka i 36 zer
6) Jedynka i 36 zer
11) Półbóg
11) Półbóg
13) Ziomek Winnetou
13) Ziomek Winnetou
14) Pleciona w piekarni
14) Pleciona w piekarni
17) Panowanie nad sobą
17) Panowanie nad sobą
19)
Imię Przybyszewskiej, pisarki
19) Imię Przybyszewskiej, pisarki
20)
Wazeliniarstwo
20) Wazeliniarstwo
22)
22)Kazanie
Kazaniekościelne
kościelne
23)
Pokarm
23) Pokarmdla
dlasiwków,
siwków,kasztanów
kasztanów
Reklama
na
stronie
25)
WWW
25) Reklama na stronieWWW
29)
29)Gra,
Gra,do
doktórej
którejpotrzebna
potrzebnajest
jestpałka
pałkai piłka
i piłkagugumowa
mowa
30)
30)Przyrząd
Przyrządwwobserwatorium
obserwatorium
31)
…
31) …wina,
wina,totobukiet
bukiet

