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Autostrada A1 - miertelny wypadek na budowie
2009-04-21  Komentarzy: 0

 42-letni pracownik zgin  na placu budowy autostrady A1 w orach. M czyzna
zosta  przejechany przez cofaj cy spychacz.

Po ar lasu i nieu ytków
2009-04-21  Komentarzy: 0

Kilka godzin potrzebowali  stra acy by opanowa  po ar na przedmie ciach
browy Górniczej. Nikt nie zosta  poszkodowany.

Gliwicki Teatr Muzyczny znowu otwarty!
2009-04-20  Komentarzy: 0

23 kwietnia Gliwicki Teatr Muzyczny wraca do
normalnej pracy, prezentuj c planowany wcze niej
repertuar. 30 marca scena zosta a tymczasowo
zamkni ta z powodu z ego stanu technicznego
konstrukcji dachu.

MTK: jeden z oskar onych b dzie s dzony osobno
2009-04-20  Komentarzy: 0

Sprawa jednego z 12 oskar onych o przyczynienie si  do katastrofy hali
Mi dzynarodowych Targów Katowickich, który chce dobrowolnie podda  si
karze, zosta a dzisiaj wy czona z g ównego procesu. Zgodnie z obowi zuj  w
takich przypadkach procedur , sprawa b dzie rozpatrzona odr bnie,
prawdopodobnie na posiedzeniu bez przeprowadzania procesu.

Oficer ABW stanie przed s dem
2009-04-20  Komentarzy: 0

Grzegorz S., oficer katowickiej delegatury Agencji Bezpiecze stwa
Wewn trznego, który dowodzi  akcj  zatrzymania Barbary Blidy stanie przed

dem. ódzka prokurtura badaj ca okoliczno ci samobójczej mierci by ej
pos anki SLD wys a do S du Rejonowego w Siemianowicach skich akt
oskar enia w tej sprawie.

Zarz d komisaryczny kontra pracownicy
2009-04-20  Komentarzy: 0

Kilkudziesi ciu pracowników Spó dzielczej Kasy Oszcz dno ciowo-Kredytowej
im. Kopernika pe ni dy ury przed central  firmy w Ornontowicach.

Enea chce kupi  Silesi
2009-04-20  Komentarzy: 0

Dzi  w Kompanii W glowej otwarto koperty firm zainteresowanych kupnem
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kopalni "Silesia". Okaza o si , e z ono dwie oferty. Czechowick  kopalni
chce kupi  holding Enea, tak  inwestycj  planowa a równie  szwajcarska spó ka
Mincomes.

Po ar w kopalni "Chwa owice"
2009-04-19  Komentarzy: 0

Po kilkugodzinnej akcji ratownicy z kopalni "Chwa owice" w Rybniku ugasili
podziemny po ar wykryty rano w pochylni wentylacyjno-transportowej. W rejonie
zagro enia nikogo nie by o.

Zatrzymanie gro nego gangstera w Katowicach
2009-04-19  Komentarzy: 0

Poszukiwany listami go czymi Marek D., podejrzany m.in. o wymuszenia
rozbójnicze i udzia  w nielegalnym przejmowaniu upadaj cych spó ek, zosta
zatrzymany przez antyterrorystów w Katowicach.

Wrzuci  policjantom 100 z  przez okno
2009-04-19  Komentarzy: 0

26-latek z D browy Górniczej w wyj tkowo oryginalny sposób chcia  przekupi
policjantów. Zacz o si  od zbyt szybkiej przeja ki ulicami Bytomia, w dodatku
bez tablicy rejestracyjnej.

Rowerem do wiosny
2009-04-19  Komentarzy: 0

Na jedno ladach przywitali wiosn  mieszka cy Rudy skiej. Przy okazji
Rowerowego Powitania Wiosny mi nicy dwóch kó ek propagowali aktywny i
zdrowy tryb ycia, ide  rowerowej turystyki i 50-lecie Rudy skiej.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii imienia prof. Religi
2009-04-19  Komentarzy: 0

Stworzona przez wybitnego kardiochirurga, zmar ego w marcu profesora
Zbigniewa Relig  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, b dzie nosi  imi
swojego za yciela.

Filharmonia ska dla maluchów
2009-04-19  Komentarzy: 0

Melomani którzy o nutach, muzyce barkowej czy
instrumentach jeszcze nie s yszeli - tacy mi nicy

muzyki powa nej zasi  w sali koncertowej Filharmonii skiej w Katowicach.
Za tydzie  rusza tam projekt Filharmonia Malucha.

10-latka zmy li a napad
2009-04-18  Komentarzy: 0

Uczennica jednej z zabrza skich szkó  podstawowych wróci a do domu bez
plecaka i skaleczona. Rodzicom powiedzia a, e zosta a napadni ta. Spraw
zg oszono policji. Szybko okaza o si , e 10-latka sfingowa a napad.

mier  na torach
2009-04-18  Komentarzy: 0

Tyska policja wyja nia okoliczno ci mierci m czyzny, który w pi tek wypad  lub
wyskoczy   z jad cego poci gu. Do wypadku dosz o na trasie mi dzy Tychami a
Kobiórem.
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