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Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli

•

•

•
•

na bie¿¹ce wydatki,
na du¿e wydatki,

na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,

szybka gotówka
kredyt gotówkowy
kredyt konsolidacyjny

na codzienne wydatki.karta kredytowa

Dobry
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach

Us³ugi spoza oferty GE Money Banku
dostêpne w :Sieci Kredyt

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032

GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032

230 71 75

230 82 15

DobrejWiêcej o dowiesz siê u agenta:Ofercie

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pomys³ konkursu zrodzi³ 
siê w ubieg³ym roku. 
Wiêkszoœæ konkursów 
ma charakter wiedzowy, 
merytoryczny – wyjaœnia 
Izabela Kosar, polonist-
ka z IV LO, organizatorka 
konkursu. Chcieliœmy aby 
uczniowie tym razem mogli 
pokazaæ siê od strony swo-
ich umiejêtnoœci artystycz-
nych.

- Projekt remontu wiaduk-
tu na Piwnej zosta³ ju¿ 
przygotowany – informuje 
Krzysztof Brzyski, dyrektor 
techniczny Centrum Handlo-
wego FORUM. Spotka³ siê 
on z aprobat¹ PKP.
Prace rusz¹ wczesn¹ wio- 
sn¹. W ramach prac, wia-
dukt zostanie pomalowany, 
wymienimy oœwietlenie oraz 
zamontujemy noœniki rekla-
mowe. 

O remoncie wiaduktu mó-
wiono ju¿ podczas otwarcia 
Centrum Handlowego w 
czerwcu 2007 roku. 
W szybkiej realizacji pla-
nów przeszkodzi³y sprawy 
formalne, czyli uzyskanie 
akceptacji od w³aœciciela 
wiaduktu, spó³ki Polskie Li-
nie Kolejowe. 

Pierwsze wizualizacje obiek-
tu, który – zgodnie z zapo-
wiedziami  - ma zmieniæ siê 
nie do poznania, zostan¹ 
zaprezentowane ju¿ wkrót-
ce. Przewiduje siê, ¿e re-
mont potrwa prawdopodob-
nie oko³o miesi¹ca. (nd)

ZABRZE. Ponad pó³ 
roku pracowali nad 
tym, by zyskaæ zaufa-
nie tysiêcy internau-
tów; ka¿de opóŸnienie 
w dostawie lub niedo-
patrzenie rekompen-
sowali gratisami lub 
przeprosinami; ofero-
wali dobry sprzêt za 
atrakcyjn¹ cenê. Do 
czasu...

Sklep internetowy JapanFoto 
zajmowa³ siê sprzeda¿¹ sprzêtu 
fotograficznego. W swojej ofer-
cie mia³ nie tylko tanie aparaty 
fotograficzne dla amatorów ale 
tak¿e sprzêt za kilkadziesi¹t 
tysiêcy z³otych. Siedziba firmy 
znajdowa³a siê w jednym pokoju 
w biurowcu przy ul. S³owackiego, 
gdzie zarejestrowana zosta³a w 

po³owie 2008 roku. 

W przedœwi¹tecznym szale za-
kupów internauci chêtniej ni¿ 
zwykle zamawiali sprzêt, stronê 
JapanFoto odwiedza³o w tym 
czasie po kilka tysiêcy osób 
dziennie. Zbli¿a³y siê jednak 
œwiêta a sprzêt nie dotar³ do 
zamawiaj¹cych. 

Okaza³o siê, ¿e w³aœciciele in-
ternetowego sklepu zniknêli, a 
razem z nimi pieni¹dze klien-
tów. Ju¿ wiadomo, ¿e straty s¹ 
ogromne. 
Jak informuje rzecznik zab- 
rzañskiej policji, Marek Wy-
pych, z ca³ego kraju (s¹ tak¿e 
sygna³y z zagranicy) zg³aszaj¹ 
siê osoby, które zosta³y oszuka-
ne przez JapanFoto. To pierwszy 
w Polsce przypadek, gdy interne-
towi z³odzieje tak skrupulatnie 
i cierpliwie przygotowali sie do 
swojego ,,zadania”. (kk)

Zderzenie na 
Chorzowskiej

   
GLIWICE. Na ulicy Chorzowskiej 
Opel Omega uderzy³ w w jad¹c¹ 
z naprzeciwka Kiê Ceed. Trzy 
osoby s¹ ranne, a m³oda kobieta 
– pasa¿erka Opla znajduje siê w 
stanie krytycznym…
Do wypadku dosz³o w ponie- 
dzia³ek, 26 stycznia przed 
godzin¹ 8.00  na moœcie nad 
Bytomk¹. Policjanci ustalili, ¿e 
jad¹cy od strony Zabrza Opel 
Omega na oblodzonej nawierzch-
ni rozpocz¹³ manewr wyprze-
dzania innego pojazdu. 22-letni 
kierowca samochodu zignorowa³ 
zakaz wyprzedzania (most, po-
dwójna linia ci¹g³a). Straci³ pa-
nowanie nad kierownic¹ i wpad³ 
w poœlizg. Samochód obróci³ siê 
wokó³ w³asnej osi i wpad³ na 
przeciwleg³y pas ruchu. Jad¹ca 
Ki¹ Ceed, od strony Gliwic 49-
-letnia kobieta nie mia³a szans 
na unikniêcie zderzenia. Opel z 
olbrzymi¹ si³¹ uderzy³ prawym bo-
kiem w Kiê. 18-letni¹ pasa¿erkê 
z wraku Opla, uwalniali stra¿acy. 
W stanie krytycznym zosta³a 
przewieziona do szpitala. Pomo-
cy medycznej udzielono równie¿ 
kierowcom Kii i Opla. 

Wszystkiemu 
winny GPS

M³ody mê¿czyzna, który œlepo 
zawierzy³ nawigacji GPS 
„wyl¹dowa³” w lesie  ko³o Poni-
szowic. Zziêbniêtego kierowcê 

Młode 
talenty
GLIWICE.  A¿ 60 uczniów zg³osi³o 
siê do konkursu „Odkrywamy ta-
lent”. Zorganizowano go w IV Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym im. Orl¹t 
Lwowskich.

M³odzi i utalentowani ry-
walizowali w trzech kate-
goriach: recytacja, œpiew 
i plastyka. Pod opiek¹ na-
uczycieli przygotowali utwo-
ry i prace, w których mogli 
zaprezentowaæ swój talent. 
Tematykê i formê wybierali 
sami.  

Jury, do którego zaproszono 
Hannê Mat³osz, Joannê Pu-
dlik, ks. Roberta Chudobê, 
Stanis³awa Witomskiego i 
Dariusza Jezierskiego nie 
mia³o ³atwego zadania. 

W ich ocenie szczególnie 
wysoki poziom prezentowali 
soliœci i zespo³y muzyczne.  
W kategorii recytacja nie 
przyznano pierwszego miej-
sca, II miejsce zajê³a Anna 
Piksa z IV LO.
W kategorii solistów naj- 
wy¿ej oceniono Esterê Rau-
dzis z Filomaty a najlepszym 
zespo³em okaza³a siê gru-
pa muzyczna z ZSO nr 10. 

Jury wyró¿ni³o perkusistê 
zespo³u „B³êkitne Ostrygi” 
Darka Smolarka. Najcie- 
kawsz¹ pracê plastyczn¹ 
przygotowa³a Natalia Ko-
mander z I LO. 
Nagrodzeni i wyró¿nieni 
otrzymali nagrody ksi¹¿kowe 
oraz dyplomy. Bêd¹ tak¿e 
mogli wzi¹æ udzia³ w warsz-
tatach teatralnych. 
Jako, ¿e konkurs cieszy³ siê 
bardzo du¿ym zainteresowa-
niem m³odzie¿y, organizato-
rzy ju¿ zapowiedzieli jego 
nastêpn¹ edycjê. (nd).  

Wiadukt nie 
do poznania
GLIWICE. Przeszklon¹ œcianê Forum zaprojek-
towano z myœl¹ o widocznej przez ni¹ panoramie 
Gliwic. Zamys³ by³ byæ mo¿e s³uszny, jednak 
widoczny na pierwszym planie wiadukt przy 
ulicy Piwnej zdecydowanie zaburza³ estetykê 
patrz¹cych. Na wiosnê zaniedbany i ponury 
obiekt ma zyskaæ zupe³nie nowy wygl¹d. Re-
montem wiaduktu zajmie siê Centrum Handlowe 
Forum. 

Oszuœci 
z JapanFoto

odnalaz³ nad ranem policyjny 
patrol. 
M³ody handlowiec, który w intere-
sach wybra³ siê ze Œwiêtoch³owic 
do Kêdzierzyna KoŸla  postanowi³ 
wypróbowaæ now¹ wersjê progra-
mu do obs³ugi samochodowe-
go systemu GPS. O ile podró¿ 
w jedn¹ stronê przebieg³a bez 
zak³óceñ, to wieczorny powrót 
do Œwiêtoch³owic obfitowa³ w 
niespodzianki. 
Wirtualna przewodniczka zapro- 
wadzi³a go do £an a nastêpnie 
Poniszowic. Gdzieœ w rejonie 
tych miejscowoœci, zjecha³ z 
g³ównej drogi i zag³êbia³ siê w re-
jony leœne. Droga z asfaltowej, w 
miarê odœnie¿onej zmieni³a siê 
w leœny trakt. 
Mê¿czyzna chcia³ zawróciæ, 
jednak ciemnoœciach, bez zna- 
jomoœci terenu nie uda³o mu 
siê wróciæ do g³ównej drogi. Po 
pewnym czasie auto ugrzêz³o 
w œniegu i b³ocie. I choæ skon- 
taktowa³ siê telefonicznie z oj-
cem, nie potrafi³ okreœliæ gdzie 
siê znajduje. W tym czasie tem-
peratura spad³a do  –10 stopni 
Celsjusza. W koñcu zadzwoni³ na 
policjê. Poszukiwania zaginione-
go trwa³y 4 godziny. 

Ukradł auto, 
zapomniał      
o skrobaku

   
ZABRZE. W niedzielny wieczór 
policjanci zostali powiadomieni 
o dziwnym zachowaniu kierowcy 
Fiata 126p, na ul. Mikulczyckiej. 

Samochód porusza³ 
siê zygzakiem, mia³ 
oszronione szyby, a 
kieruj¹cy nim mê¿czyzna 
patrzy³ na drogê wychylo-
ny przez boczn¹ szybê. 
Funkcjonariusze szybko 
zatrzymali pojazd oraz 
kieruj¹cego nim 30-latka z Za-
brza. Okaza³o siê, ¿e kierowca 
jest nietrzeŸwy, (2,5 promila). 
Policjanci ustalili, ¿e jazda pod 
wp³ywem alkoholu to tylko jedno 
z trzech przestêpstw dokonanych 
przez zabrzanina. Samochód 
by³ skradziony, a kieruj¹cy nim 
mê¿czyzna posiada³ orzeczony 
s¹dowy zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych. Z³odziej, 
podczas wspólnego biesiado-
wania z w³aœcicielem pojazdu, 
wykorzysta³ jego nieuwagê i 
ukrad³ mu klucze od auta. 

Zapobiegliwa 
żona

   
ZABRZE. Mieszkaniec osiedla 
przy ulicy Dzier¿ona, zawiadomi³ 
o kradzie¿y samochodu marki 
Cinquecento. Jak oœwiadczy³, 
samochód znikn¹³ miêdzy 18 
a 20 stycznia z przyblokowego 
parkingu. Spraw¹ zajêli siê po-
licjanci sekcji kryminalnej. Ju¿ 
po godzinie auto zosta³o odna-
lezione. Okaza³o siê, ¿e do ¿ad-
nej kradzie¿y nie dosz³o. Pojazd 
zosta³ umyœlnie przeparkowany 
przez ma³¿onkê, która obawia³a 
siê, ¿e jej nietrzeŸwy m¹¿ bêdzie 
mia³ zamiar jeŸdziæ samocho-
dem na “podwójnym gazie”.  


