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Wpadka pijaka
recydywisty
DOLNOŚLĄSKIE Pijany, bez do-
kumentów i z narkotykami.
Tak podróżował późnym wie-
czorem 26-latek ze Środy Wie-
kopolsklej. Jadący od krawęż-
nika do krawężnika fiat 126 p
zwróciłuwaqe policjantów. Za-
trzymali kierowcę do kontroli.
Mężczyzna miał 1 promil
alkoholu, a prawo jazdy już
stracił za... jazdę po pijanemu.
Jakby tego było mało, w kie-
szeni znaleziono amfetaminę ..
Mężczyznę aresztowano.

Przerzucali złom
przez płot
WIELKOPOLSKA W nocy zakra-
dali się do hali produkcyjnej
w Rawiczu i ciężkie łupy przerzu-
cali przez płot Dwóch złodziei
od tygodnia okradało firmę pro-
dukującą wyroby z metali koloro-
wych. Bracia Tomasz i Krzysztof
T założyli spółkę z pracowni
kiem okradaneqo zakładu. W
ciągu tygodnia przerzucili przez
płot 600 kg złomu wartego 17
tys. zł. 30-1atkowi i 27-łatkowi
grozi teraz do 10 lat więzienia
za kradzież z włamaniem.

Dmitry B. (21 1.), studenthuanę. Kiedy Dimitry zo-
z Rosji, wracał pociągiem rientował się, że będzie
do domu zwycieczki pucze- miał kłopoty, postanowił
skiej Pradze. sprawę załatwić ugodowo.
Zamiast jednak dotrzeć Zaoferował celnikowi po-

da domu, trafił.do polskie- kaźną łapówkę. Chciał mu
go aresztu. Wszystko przez dać pieniądze, do tego zło-
kilogram marihuany, który ty zegarek, łańcuszek
chciał przemycić. Narkoty- i bransoletkę. Na nie szczę-
ki ukrył w podwójnym dnie ście dla rosyjskiego studen -
torby. Celnicy z Terespola 'ta celnik okazał się nie-
(woj. lubelskie) nie dali się przekupny. Młodzieniec
nabrać. Dokładnie prze- trafił doaresztu, Grozi mu
szukali bagaż studenta do 10 latwięzienia,
i odkryli przemycaną mari-
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.eka, jakby był lo
ą. A potem gdy j li

ciało wYStygło,zaczęły je zja-
dal: kawałek po kawałeczku!

Makabra Tylko tak można
opisać to, co zdarzyło się
w biednej wiosce Zagórzyczki
pod Słupskiem (woj. pomor-
skie).Wjednym domu mieszka-
liJan S. (tS81.) i RyszardHanze-
'lewicz (481.). Niewielkiezasiłki
dla bezrobotnych ledwo star-
czały:Kilkamiesięcy temu ich
. cie zmieniło sięw horror!

Na ich dom spadla plaga '
szczurów. Nie pomagało
rzeganianie, .pułapki, tłu- -
zenie gryzoni' kijami.
~czury z każdym tygo-
.em stawały się coraz

ardziej pewne, że mogą
obić wszystko. ,
- Było ich coraz wię~ej.
ie dawaliśmysobie znimi
ady - wspomina pan Ry-

szard, szlochając.
Potwory zżerały jedzenie

ze stołu i szafek, zjadały izola-
"cjęz kabli, zabrały się za ściany
i podłogi. Ryływ linoleum i de-
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Hasła przekuć '
w czyny
Platforrrę Obywatelską
czekaczasciężkiejpracy.
Zar:x>wiedziDonaldaTu-
ska,żew trzy lata stwo-
rzyzPolskidrugąIrlan-
dię,sąolbrzymimWy-

zwaniemdla nowego

rządu.Topopulistyczne
hasłowyborczedziała
nalJvyobraźl,lięmłodych
ludzipragnącychgodnie
zarabiać.Ciągłepod-
wyżkicenWfWołaty falę
emigracjiz Polski.Byjej
zapobiegać,wynagro-
dzeniamusząsięzbliżyć
do poziomueuropejskie-

fot. M,u:if!:i pjac;;t;LllomtO'ł Awinf1(o...lwona Rurd1anm.v<;ka/AG

go,Mamy przecież
wzrost gospodarczy.Nie-
stety,wielokrotne ooo-
datkowanie pensjinie
pozwalasięrozwijać,
zwłaszczamłodym lu-
dziom.BOjęsię,że
na obniżeniepodatków
niezdecydujesięani PO,
aniPSL M. Marciniak


