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wydanie elektroniczne
dostępne na eprasa.pl

Napad na dom w Stolarzowicach

R E K L A M A

I Ty możesz publikować  w „Życiu Bytomskim”  
Byłeś świadkiem ciekawego lub dramatycznego zdarzenia? Zobaczyłeś coś, 
co Cię zdenerwowało, ucieszyło lub zasmuciło i chciałbyś o tym opowie-
dzieć? A może zrobiłeś warte pokazania zdjęcie? Opisz wszystko krótko, 
dołącz fotografię i prześlij na adres kontakt@zyciebytomskie.pl. 
Najciekawsze informacje opublikujemy na łamach „Życia Bytomskiego” 
oraz na naszej stronie internetowej lub na Facebooku. Czekamy na Wa-
sze maile!   
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Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych
Bytom ul. Wrocławska 120

ZAPRASZA NA KIERUNEK KSZTAŁCENIA

OPIEKUNKA DZIECIĘCA
/system wieczorowy/

tel. 32 281 56 11      www.medyk.bytom.pl  

Nie mieli litości. Wykorzystali 
emerytów i wyłudzili od nich 
ponad 200 tysięcy złotych.

Oszuści 
udawali 
policjantów

Po 27 latach Tadeusz Serafin 
przestał być dyrektorem 
Opery Śląskiej. 
Zastąpił go Łukasz Goik.

Czytaj str. 5

Czytaj str. 9 i 14

Czytaj 
str. 5

To był weekend pełen 
atrakcji. Bawiliśmy się 
na Dniach Radzionkowa, 
Industriadzie i Zlocie 
Pojazdów Militarnych.
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Te pytania można postawić 
słuchając tego, co się coraz 
częściej mówi na mieście 

oraz czytając to, co owi wspo-
mniani na wstępie działacze pi-
szą w Internecie. A mówi się, że 
niezadowolona z rządów Bartyli 
opozycja chciałaby odsunąć go od 
władzy. Jej reprezentujący różne 
partie i stowarzyszenia przedsta-
wiciele stawiają prezydentowi 
długą listę zarzutów. Nie podoba 
się im między innymi, że emitując 
obligacje komunalne i decydując 
się na zaciągnięcie kredytu w Eu-
ropejskim Banku Inwestycyjnym 
powiększa zadłużenie Bytomia 
do niebezpiecznego poziomu. Że 
nie panuje nad tym, co się dzieje 
w spółkach komunalnych, a jedną 
z nich, a więc Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej chce spry-
watyzować. Że wbrew obietnicom 
nie sprowadził do miasta inwesto-
rów, a sam otoczył się niewłaści-
wymi ludźmi i w ogóle prowadzi 
nas ku katastrofie. 

Ostatnio najmocniej do kry-
tykowania prezydenta Bartyli 
wykorzystywano kwestię ewen-
tualnej (wedle władz wciąż nie 
przesądzonej) kwestii prywaty-
zacji PEC. Pierwsze skrzypce 
grali tu przedstawiciele opozycji 
mającej swych radnych w Radzie 
Miejskiej, a więc działacze Plat-
formy Obywatelskiej. Niektórzy 
z nich, forsując pomysł zorgani-
zowania referendum dotyczące-
go przyszłości miejskiej spółki, 
sugerowali nawet, że wzbudzają-
cy kontrowersje temat można by 
wykorzystać do zorganizowania 
innego referendum: w sprawie 
przedterminowego odwołania 
władz. PO mocno się jednak prze-
liczyła licząc, iż pokaże Bartyli, 
co znaczy przysłowie „Kto mie-
czem wojuje, ten od miecza gi-
nie” . Sama nie jest dziś bowiem 
w stanie przeprowadzić takiej 

akcji, a więc zebrać w wyznaczo-
nym czasie kilkanaście tysięcy 
podpisów przeciwników Bartyli, 
a potem zachęcić mieszkańców, 
by poszli do urn. Sprzeciwiają-
cy się planom sprzedaży PEC 
działacze związkowi funkcjonu-
jący w tej spółce wsparcia PO 
udzielić nie chcą, choć kiedyś 
o takiej możliwości wspominali. 
Pomocy Platforma nie znajdzie 
też wśród innych partii. Prawo 
i Sprawiedliwość z nią pod rękę 
nie pójdzie, a inni się w Bytomiu 
nie liczą: nie mają struktur, chęt-
nych do działania ludzi i przede 
wszystkim pieniędzy. Referen-
dum zatem Damianowi Bartyli 
nie grozi. 

Czy może zatem przegrać wybo-
ry samorządowe, które odbędą się 
jesienią 2018 roku? Jest to możli-
we (choć dziś nieprawdopodobne) 
tylko wówczas, gdy cała opozycja 
się zjednoczy. Co ciekawe, o ta-
kim wariancie pisali ostatnio na 
swych blogach byli liczący się 
politycy bytomscy: dawny prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jan 
Kazimierz Czubak eksprezydent 
odwołany w referendum przez 
obóz Bartyli Piotr Koj. Pierw-
szy jest działaczem Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej, drugi zaś 
należał do PO i był jej bezkry-
tycznym apologetą, a dziś jest 
ostrym krytykiem tego ugrupo-
wania opowiadającym się za PiS. 
Obydwaj panowie zaapelowali 
o zjednoczenie opozycji i wspól-
ne pozbawienie władzy Bartyli. 
Czubak pisał między innymi: „Czy 
podzielacie moje wrażenie, że 
atmosfera w Bytomiu gęstnieje? 
Pytam, oczywiście tych, którzy 
mieszkają w Bytomiu. Coraz wię-
cej w naszym mieście zadziwia-
jących zdarzeń. Co z tym zrobić? 
Rozwiązanie nasunęło mi się 
samo, gdy oglądałem telewizyjne 
relacje z demonstracji zjednoczo-

nej opozycji w dniu 7 maja. Jeśli 
ktoś uważa, że w Bytomiu źle się 
dzieje, powinien zacząć zastana-
wiać się nad wspólnym działa-
niem wszystkich tych, którzy chcą 
przywrócenia w Bytomiu normal-
ności”. Koj ripostował z kolei: 
„Zgadzam się również, że sytuacja 
wymaga współpracy wszystkich 
osób, grup, którym leży na sercu 
dobro miasta, bez względu na sta-
re urazy czy też reprezentowane 
opcje polityczne”.

I Koj, i Czubak zdają sobie spra-
wę, że przedterminowe referen-
dum się nie powiedzie. Dlate-
go mówią o zaplanowanych za 
2,5 roku wyborach. Uważają, iż 
przeciwnicy prezydenta mogliby 
w nich wystąpić razem przeciw 
Bartyli. Czy taka akcja może się 
powieść? Dziś odpowiedź mogła-
by być tylko jedna: nie. SLD i Koj 
sami nic nie znaczą na scenie po-
litycznej. Potrzeba wsparcia więk-
szych sił, tyle że nie wiadomo, czy 
takie do wyborów się ostaną lub 
powstaną. Platforma się sypie, jej 
lokalni działacze wprost mówią, 
że ten okręt tonie i czas przenieść 
się na jakąś szalupę ratunkową. 
Co ciekawe, raczej ma to być sto-
warzyszenie lokalne, niż nowa 
partia. Nowoczesna w Bytomiu 
się nie liczy i nie wiadomo, czy to 
do roku 2018 się zmieni. Sympaty-
cy Kukiza obecnie są przy Bartyli. 
Innych nie widać w ogóle, a PiS 
wygrywać u nas nawet nie próbu-
je, więc i z tej strony rządzącym 
raczej nic nie grozi. 

I jest jeszcze jeden problem: 
ewentualny lider obozu „Razem 
przeciw Bartyli”. Nie ma tako-
wego i nie widać, by się miał po-
jawić. Koj na pewno bardzo by 
chciał, ale jest w Bytomiu spa-
lony i skonfliktowany z dawnymi 
kolegami z PO. Były poseł Jacek 
Brzezinka też bez szans. Radny 
Platformy Michał Bieda? Raczej 
za młody i za ostry dla wielu. Ktoś 
jeszcze? Nie widać, nie słychać. 
Czy to oznacza, że Bartyla ma ko-
lejną kadencję w kieszeni? Nie-
koniecznie, 2,5 roku w polityce to 
bardzo dużo.  TOMASZ NOWAK

Obecnie specjaliści z usy-
tuowanej przy alei Legio-
nów lecznicy w nowocze-

sny i co najważniejsze niezwykle 
skuteczny sposób pomagają cho-
rym, wszczepiając im stentgrafty 
fenestrowane. Sprowadza się je 

z Anglii, a każda z protez jest 
odpowiednio dostosowana do 
konkretnego pacjenta. W ostat-
nich dniach bytomscy medycy 
przeprowadzili cztery takie no-
watorskie operacje. Może się 
jednak niestety okazać, że były 

to ostatnie tego typu zabiegi 
w Polsce. 

W nowym roku bowiem Agencja 
Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji planuje zmienić za-
sady wyceny wszczepiania stent-
graftów. Według lekarzy z WSS nr 
4 nowe propozycje zupełnie nie 
przystają do rzeczywistych kosz-
tów operacji. Jak podkreślają, 
w efekcie doczekamy się cofnię-
cia polskiej chirurgii naczynio-
wej oraz kardiologii o kilka lat. 
Aktualnie stosowana metoda daje 

chorym duże szanse przeżycia, 
sam zabieg trwa krótko, a pacjen-
ci już na drugi dzień mogą samo-
dzielnie funkcjonować. Jeśli za-
proponowane przez AOTMiT wy-
ceny procedur medycznych wejdą 
w życie, chirurdzy naczyniowi 
będą zmuszeni leczyć chorych 
sposobem tradycyjnym. Wiąże się 
to z wydłużeniem czasu operacji, 
hospitalizacji i niestety zwięk-
szeniem śmiertelności pacjen-
tów. – Statystyki są nieubłagane. 
Pacjenci są tak obciążeni innymi 

chorobami, że co piąty nie prze-
żywa samej operacji, albo umiera 
w wyniku powikłań – przekonują 
bytomscy lekarze. 

Na nowej wycenie procedur 
medycznych ucierpią pacjenci 
w całej Polsce. Jak obliczono, 
nowa wycena odbierze nasze-
mu szpitalowi około 6 milionów 
złotych rocznie: 1,5 mln straci 
Oddział Chirurgii Naczyniowej 
i Ogólnej, 3,3 mln zł Oddział Kar-
diologii, 850 tys. Oddział Ortope-
dii, a 500 tys. zł Oddział Neuro-
chirurgii. To z kolei oznacza, że 
lekarze będą zmuszeni używać do 
zabiegów tańszego sprzętu i ma-
teriałów.  ton

Nie będzie pieniędzy na nowoczesne operacje
Ostatnie takie zabiegi? Zanosi się na to, że lekarze z by-
tomskiego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 
będą musieli zrezygnować z nowoczesnej metody ratowania 
życia pacjentom z tętniakiem aorty brzusznej.

Chcą odsunąć prezydenta. Czy lokalni, przegrani 
politycy dogadają się i razem spróbują odebrać Damia-
nowi Bartyli stanowisko prezydenta Bytomia? A jeśli 
tak, to czy poczekają do wyborów, czy też zaczną dzia-
łać wcześniej? 

R E K L A M A

Zjednoczeni przeciw Bartyli? 

Czy ktoś może mnie pokonać – zdaje się pytać Damian Bartyla.
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Ogłoszone dawno temu 
plany były ambitne. Naj-
większymi gwiazdami na-

szego święta miasta mieli być 
weteran Krzysztof Krawczyk, 
ulubieńcy młodszej publiczno-
ści Sarsa i Kasia Popowska oraz 
trafiający do wszystkich zespół 
Golec Orkiestra. Poza tym prze-
widziano koncert młodych mu-
zyków lokalnych, którzy zostali 
wyłonieni w konkursie. Prze-
widziano też biesiadę śląską 
i szereg innych wydarzeń. Tym-
czasem podczas ostatniej sesji 
bytomskiej Rady Miejskiej na 
jaw wyszło, że na Dni Bytomia 
nie ma funduszy. Jak wyjaśnili 
pytającym im radnym gminni 
urzędnicy, pierwotnie odpo-
wiedzialne za zorganizowanie 
całości Bytomskie Centrum Kul-
tury przygotowało budżet trzy-
dniowego święta zamykający się 
niebagatelną kwotą 470 tysięcy 
złotych. Tych pieniędzy jednak 
nie udało się zabezpieczyć. Na 
razie BCK ma zaledwie 100 tys. 
Tę sumę Rada zapewniła mu, 
dokonując roszad w tegorocz-
nym budżecie gminy. Stało się to 
przy sprzeciwie opozycji twier-
dzącej, że wydajemy na igrzy-
ska, gdy tymczasem brakuje 
nam na chleb. 

Co z resztą? Przecież 100 tys. 
starczyłoby co najwyżej na zor-
ganizowanie zaledwie jedno-
dniowej imprezy, a nie takiej, 
jak zakładano. Podobno BCK 
poszukuje prywatnych sponso-
rów chcących się dorzucić do 
naszej zabawy. W zeszłym tygo-
dniu nie można jednak było po-
wiedzieć, że owe poszukiwania 
dały jakiś pozytywny rezultat. 
Żadne konkretne deklaracje nie 

padły, ale urzędnicy uspokajali: 
potrzebne środki na pewno uda 
się pozyskać i Dni Bytomia 2016 
dojdą do skutku i to w zapowie-

dzianej wersji. Ten optymizm 
wydawał się trudny do zrozu-
mienia, zwłaszcza że przecią-
gały się negocjacje z artystami. 

Pewien był w zasadzie jedynie 
występ Golec Orkiestry, pewny 
był też koncert naszych rodzi-
mych wykonawców. 

Wiadomo natomiast, iż nic nie 
przeszkodzi w urządzeniu drugiej 
edycji Parkowej Nocy Świętojań-
skiej. To następczyni Bytomskiej 
Nocy Świętojańskiej, którą przez 
kilka lat obchodziliśmy w Dolomi-
tach Sportowej Dolinie, a później 
na placu Sobieskiego. Impreza 
cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców okla-
skujących spektakle w wykonaniu 
artystów Opery Śląskiej. W jej 
pierwszych, zdecydowanie najlep-
szych edycjach, mających miejsce 
w DSD uczestniczyło nawet kilka-
naście tysięcy osób, nieprzestra-
szonych nawet opadami deszczu 
i panującym chłodem. BNŚ ze 
względów finansowych zamieniła 
się jednak w PNŚ i przeniosła do 
parku miejskiego. Tegoroczna zo-
stała zaplanowana na 21 czerwca, 
początek o godzinie 16 w muszli 
koncertowej. Zaprezentują się 
w niej soliści z II Liceum Ogólno-
kształcącego, którzy specjalnie na 
tę okazję przygotowali przeboje 
z repertuaru Anny German. Nie 
zabraknie też atrakcji dla miłośni-
ków szant. Specjalnie dla nich za-
gra Szkocka Trupa Opcja Bytom-
ska. Poza tym zagra Orkiestra Mę-
ska z bogatym zestawem polskich 
i zagranicznych hitów. Najdłuższą 
noc w roku będzie też można spę-
dzić na rywalizowaniu podczas 
turnieju rycerskiego, na dzieci 
czekają gry i zabawy. O godz. 20 
spod muszli wyruszy korowód, któ-
ry przejdzie w pobliże stawu pół-
nocnego. Jego uczestnicy puszczą 
wianki i lampiony na wodzie.

 Za przygotowanie całości od-
powiada Miejski Zarząd Zieleni 
i Gospodarki Komunalnej. On 
też zachęca do wzięcia udziału 
w konkursie na najładniejszy 
wianek świętojański. Podpisaną 
pracę należy dostarczyć do am-
fiteatru w dniu imprezy między 
godz. 16 a 18. Rozstrzygnięcie 
konkursu czeka nas 21 czerwca 
o godz. 19.  ton

3Życie miasta

R E K L A M A

Do Dni Bytomia czasu zostało niewiele, a wciąż niewiele o nich wiemy.

Co z Dniami Bytomia?
W poszukiwaniu pieniędzy. Tegoroczne Dni Bytomia wedle planów mają się odbyć 
w ostatni weekend czerwca, a więc za niecałe dwa tygodnie. Tymczasem nie wiadomo, czy 
uda się zebrać potrzebne pieniądze i dogadać z mającymi wystąpić artystami. Nic natomiast 
nie zagraża II Parkowej Nocy Świętojańskiej.
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na nasze pytanie odpowiedziało 
65 proc. głosujących. Odpowiedź 
negatywną wybrało 35 proc. in-
ternautów. I naszym zdaniem 
ten rezultat jest o wiele bliższy 
prawdy od tego podawanego 
oficjalnie. Notabene czytelni-
cy komentujący sprawę śmieci 
w większości twierdzili, że nie 
ma takiej możliwości, by dzie-

Na ulicy Zabrzańskiej 
i Wyzwolenia, w re-

jonie placu zabaw trwa 
koszenie trawy. Nie ro-
zumiem, dlaczego robi 
się to przy pomocy kos 
spalinowych, podczas 
gdy firma wykonują-
ca te prace dysponuje 
specjalnym małym trak-
torem z kosiarką. Ro-
botnicy non stop hała-
sują przez kilka godzin, 
tymczasem traktor za-
łatwiłby sprawę błyska-
wicznie. 

Sygnał ostrzegający 
przed nadjeżdżają-

cym tramwajem przy 
wyjściu z „Agory” przy 
placu Kościuszki powi-
nien być lepiej słysza-
ny. Ostatnio na moich 
oczach prosto pod koła 
tramwaju weszła starsza 
kobieta. Na szczęście 
motorniczy był osobą 
myślącą i przed placem 
zwolnił. Inaczej mo-
głoby się skończyć nie 
najlepiej. Proponuję 
montaż takich sygnali-
zatorów, jakie instaluje 
się przy przejściach dla 
pieszych.

W Miechowicach wy-
remontowano ron-

do autobusowe, jednak 
w odczuciu nas, miesz-
kańców dzielnicy, jest to 
wykonane nie do końca 
starannie. O ile od stro-
ny wiaty ułożono nowy 
chodnik i krawężniki, 
o tyle po przeciwnej 
stronie, przy parkingu 
pozostały stare, chy-
ba 30-letnie popękane 
krawężniki. Nie rozu-
miem, dlaczego przy 

okazji takich prac nie 
naprawia się wszystkie-
go kompleksowo. Teraz 
zapewne stanie się tak, 
że za kilka lat nie od-
nowiona strona ulegnie 
całkowitemu zniszcze-
niu i odnowi się tylko 
ten fragment. Prace 
będą więc przebiegały 
na przemian.

Placyk zabaw przy 
szkole przy ulicy Sie-

miradzkiego po każdym 
wieczorze jest bardzo 
zaśmiecony. Problem 
dotyczy przede wszyst-
kim weekendów, kiedy 
po odejściu dzieci zbie-
rają się tam amatorzy 
picia pod chmurką. Po 
ich „wizytach” pozostają 
potłuczone butelki, opa-
kowania po napojach 
i papiery.

Może miasto zrobi 
coś z trotuarem na 

ulicy Dworcowej. Płyt-
ki w wielu miejscach są 
popękane i załamane, 
a gdzieniegdzie się ru-
szają i można na nich 
skręcić nogę lub po-
tknąć się na nierówno-
ściach. Trudno się dzi-
wić, skoro nawierzchnia 
naszego deptaku pamię-
ta początek lat dziewięć-
dziesiątych. Niestety, 
nic nie jest wieczne.

Niedobrze mi się robi, 
kiedy przechodzę 

przejściem podziem-
nym pod ulicą Kolejo-
wą. Ogólnie mówiąc, 
brud i smród. Papierki 
po batonikach, opako-
wania po napojach, pety 
i poplamione schody, 
których zapewne nie 
myto od bardzo dawna. 
Gdyby nie handlujące 
tam osoby, które nadają 
temu miejscu nieco ży-
cia, całość wyglądałaby 
na rzadko uczęszczaną. 

Tymczasem non stop 
przechodzi tamtędy spo-
ro ludzi.

Fajnie, że zrobiono 
porządek koło ka-

pliczki pomiędzy Byto-
miem i Piekarami Ślą-
skimi. Każdego roku, 
o ile dopisze pogoda, 
jeżdżę tamtędy na zjazd 
mężczyzn do bazyliki 
w Piekarach. Ponieważ 
kapliczkę obserwuję od 
lat, bowiem zdarza mi 
się tam chodzić na spa-
cery z psem mającym 
wybieg na pobliskich 
polach, zauważam jej 
stopniową degrada-
cję. Kiedyś była jeszcze 
otwarta i chuligani zro-
bili z niej toaletę. Od 
tego czasu nie zrobio-
no niczego. Tymczasem 
obiekt na pewno zasłu-
guje na odrestaurowa-
nie i odpowiedni sza-
cunek.

Co z tego, ze wyremon-
towano budynek na-

szego dworca kolejowe-
go, skoro jego tunel od 
placu Wolskiego do uli-
cy Zabrzańskiej wygląda 
fatalnie. Nie wiem, czy 
jest tak trudno wszystko 
odnowić. Farba przecież 
niewiele kosztuje. Idący 
tamtędy ludzie, których 
jest wielu, będą mieli od 
razu inną opinię na te-
mat stanu naszej kolei.

Dlaczego toleruje się, 
aby po parku biega-

ły luzem psy. Kilka dni 
temu w rejonie polany 
koło torkaciku owcza-
rek niemiecki rzucił się 
na mojego siedmiomie-
sięcznego szczeniaka. 
Piesek nie waży nawet 
5 kilogramów i gdybym 
w ostatniej chwili nie 
wziął go na ręce, na 
pewno zostałby zagry-
ziony. Właściciel oczywi-

ście nie czuł się nicze-
mu winny i zachowywał 
się sposób ironiczny. 
Ciekawe, co by powie-
dział, gdybym miał np. 
doga niemieckiego, 
który zaatakowałby jego 
psa. Wtedy pewnie wy-
buchłaby awantura.

Podoba mi się dba-
łość o Park Miejski 

im. Kachla. Jest czy-
sto, trawa skoszona, ale 
dlaczego tę skoszoną 
trawę układa się w pry-
zmy. Sterty te czekają 
dość długo na posprzą-
tanie, a natura robi 
swoje. Z trawy robi się 
kompost, wydzielają-
cy przykry zapach. Po 
uprzątnięciu trawa pod 
spodem jest wypalona 
i smród utrzymuje się 
jeszcze kilka dni.

Bardzo się cieszę, że 
staw tzw. łabędzi, 

czyli z mostem został 
doceniony po remoncie 
i otrzymał wyróżnienie. 
Pamiętam różne oblicza 
tego stawu i uważam, że 
nigdy nie był tak ładny 
jak obecnie. 

Na skrzyżowaniu 
ulic Broniewskie-

go i Grota Roweckie-
go w Szombierkach po 
prawej stronie skrzyżo-
wania rośnie żywopłot, 
który wystrzelił w górę 
i kompletnie zasłania 
widok kierowcom wy-
jeżdżającym głównie 
w lewą stronę. Z tego 
powodu na wspomnia-
nym skrzyżowaniu w mi-
nionym roku doszło już 
do wypadku. Interwe-
niowałam w tej sprawie 
w firmie zajmującej się 
pielęgnacją zieleni, jed-
nak moja prośba jak do-
tąd została zignorowana.

Napisali 
do nas.
Zadzwonili
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Wśród serdecznych przyjaciół – psy zająca zjadły. 

Tym cytatem z bajki Ignacego Krasickiego w jakiś 
sposób można podsumować koniec dyrektorowania 
Tadeusza Serafina w Operze Śląskiej. Bo wśród przy-
jaciół Opery i dyrektora personalnie byli posłowie 
różnych opcji – tak PO, jak i PiS-u. Ale nie tylko ze 
względu na to pozycja Tadeusza Serafina w Operze 
Śląskiej wydawała się bardzo mocna. Także ze wzglę-
du na niewątpliwe i spektakularne sukcesy, jakie by-
tomski teatr odniósł pod jego kierownictwem. A tutaj 
nagle – szast, prast i Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego nagle ogłosił: Temu panu już dzięku-
jemy, czas na emeryturę. Wiadomo, że Serafin miał 
ochotę stanąć do konkursu na następną kadencję, 
czynił już plany, w jakiś sposób zabiegał o to. Takie 
rozstrzygnięcie musiało być dla niego zapewne jak 
kubeł zimnej wody. A jeśli prawdą jest, że o decyzji 
został poinformowany telefonicznie przez dyrektora 
Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego – czyli 
bądź co bądź drugorzędnego urzędnika - to na pewno 
nie zasłużył na potraktowanie w taki sposób.

Władzom województwa śląskiego warto jednak 
uzmysłowić coś ważnego: budowa na nowo (bo tak 
należy określić remont-przebudowę) sceny w teatrze 
muzycznym to nie budowa stadionu albo dwóch ki-
lometrów drogi (zresztą władze województwa sta-
dionów nie potrafią zbudować, czego jasno dowo-
dzi casus Stadionu Śląskiego). To kwestia akustyki, 
wyczucia, doświadczenia – do takiej inwestycji nie 
wystarczy inżynier i menedżer, podobnie jak forte-
pianu nie wyremontuje i nie nastroi ślusarz. Stąd też 
stwierdzenie władz województwa, że „decyzja perso-
nalna Zarządu Województwa jest związana z planami 
przeprowadzenia kompleksowego remontu sceny 
i zaplecza Opery Śląskiej” dowodzi, że albo się nie 
znają kompletnie na rzeczy i chcą powierzyć remont 
i strojenie fortepianu ślusarzowi. Albo też – jest to 
tylko „zasłona dymna”, a za decyzją stoją inne mo-
tywacje. Ciekawe jakie, skoro „wśród serdecznych 
przyjaciół – psy zająca zjadły”.

Tadeuszowi Serafinowi wypada podziękować i po-
żegnać go z szacunkiem. Stworzył w Operze Śląskiej 
sporą część historii tego teatru. Czy była to epoka na 
miarę tej z czasów dyrektorowania Napoleona Sies-
sa? Zapewne historia to oceni.

MARCIN HAŁAŚ
marcin.halas@zyciebytomskie.pl
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Zaczęło się. Zrobiło się ciepło, bytomianie ocho-
czo zrzucili ubrania i chodzą po mieście ubrani po-
wiedzmy to skąpo lub w niektórych przypadkach 
nawet bardzo skąpo, ukazując wszelkie atuty swoich 
nie zawsze posągowych ciał. Niestety, podczas tego 
zrzucania ciuchów wielu znowu zapomniało, że do 
sandałów absolutnie nie pasują białe skarpety. Czar-
ne i we wzory zresztą też nie. Po prostu do sandałów 
nie pasują żadne skarpety. Notabene rozciągnięte 
krótkie spodenki na gumce również kiepsko się 
komponują z zabytkową architekturą naszego ponad 
760-letniego miasta.
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W naszej ostatniej sondzie in-
ternetowej pytaliśmy państwa 
o to, czy segregują śmieci. Do po-
stawienia takiego pytania skłoni-
ły nas dane zaprezentowane pod-
czas ostatniej sesji bytomskiej 
Rady Miejskiej przez gminnych 
urzędników. Wynika z nich nie-
zbicie, że aż 90 procent bytomian 
segreguje odpady, a jedynie co 
dziesiąty tego nie robi. No do-
brze, tak naprawdę owe 90 proc. 
deklaruje segregowanie, płacąc 
niższą opłatę za wywóz śmie-
ci. Deklaruje, gdyż każdy z nas 
chodząc po mieście doskonale 
widzi, że z sortowaniem odpa-
dów nie jest u nas tak świetnie, 
jak wynikałoby z urzędowych 
danych. Zresztą sami urzędnicy 
również w nie nie wierzą. Wróć-
my jednak do sondy. Twierdząco 

więciu na dziesięciu bytomian 
sortowało odpady. Zupełnie ina-
czej wyglądałyby wówczas nasze 
śmietniki. 

W tym tygodniu porozmawiaj-
my o sytuacji politycznej w na-
szym mieście, o której piszemy 
na stronie 2 tego numeru „Życia 
Bytomskiego” . Chcemy zapy-
tać, czy państwa zdaniem opo-
zycja wykreuje lidera mogącego 
pokonać w wyborach Damiana 
Bartylę? Głosujemy jak zwykle 
na stronie internetowej zycieby-
tomskie.pl, przy okazji zaprasza-
jąc do jej odwiedzenia. Najnow-
sze wiadomości z Bytomia oraz 
z Radzionkowa podajemy tam na 
bieżąco. Gorąco zachęcamy do 
komentowania i wypowiadania 
się. Wyniki sondy podamy już za 
tydzień. 

Jeszcze całkiem nie ochłonęliśmy po tym, jak kil-
kanaście dni temu mocno zatrzęsło naszym miastem. 
Specjaliści od górnictwa pewnie będą mieli swoje 
naukowe wytłumaczenie tego, co się stało pod ziemią 
w bytomskiej części kopalni Bobrek-Piekary, ale ja 
wiem swoje. Za tym wszystkim jak nic stoi Skarbnik. 
To on wkurzony tupnął nogą po tym, jak zestawił ze 
sobą dwa fakty. Pierwszy: półtora roku temu rząd 
premier Ewy Kopacz ogłosił, że ostatnia bytomska 
kopalnia jest trwale nierentowna i trzeba ją za-
mknąć, czy – jak to wówczas eufemistycznie mówio-
no – wygasić. Fakt drugi: nowy właściciel obronionej 
przez bytomian kopalni Bobrek, a więc państwowa 
spółka Węglokoks Kraj spodziewa się w tym roku 
przynajmniej 30 milionów zysku, a w ciągu trzech 
najbliższych lat zainwestuje w zakład dziesięć razy 
tyle, by poprawić jego wydajność. Czy ktoś się jesz-
cze dziwi, że zestawiającego te dwa fakty, starego, 
pomagającego górnikom kopalnianego ducha pie-
ron szczelył? 

Ja się ani trochę nie dziwię. Natomiast kompletnie 
nie rozumiem, jak można było tak fatalnie pomylić 
się w sprawie kopalni Bobrek. Przecież to niemoż-
liwe, że półtora roku temu przynosiła straty i nada-
wała się do likwidacji, a dziś zapewnia zyski i warto 
w nią pakować gigantyczne pieniądze, choć nowy 
właściciel nie podjął żadnych radykalnych działań. 
Nie wywalił połowy załogi, nie obciął zdecydowanie 
wydatków, a jedynie zmienił ofertę sprzedawanego 
węgla. Zresztą nawet, jeśli za czasów premier Kopacz 
sytuacja zakładu była tak zła, a dziś jest tak dobra, 
to najlepszy dowód na to, że decyzja o wygaszaniu 
została podjęta zbyt pochopnie. Lub też całkowicie 
wbrew logice, żeby nie powiedzieć ze złą wolą. Albo 
też, że decydenci nie mieli pojęcia, co robią. 

Pewnie nikt nie odpowie na pytanie, jakim cudem 
bytomski zakład w ciągu półtora roku trafił z piekła 
do nieba. Nie oczekuję zresztą takiego wyjaśnienia, 
bo kompletnie nie poważam ludzi chcących kiedyś 
zamknąć naszą kopalnię. Najważniejsze, że już o ni-
czym nie decydują, choć wciąż robią bardzo wiele, 
żeby wkurzyć Skarbnika. 

TOMASZ NOWAK
tomasz.nowak@zyciebytomskie.pl

Czy segregujesz 
śmieci?

Tak – 65%

Nie – 35%

O Śląskiej Karcie Usług Pu-
blicznych:
Jakie udogodnienie dla 
pasażerów? Ten system 
jest tak zaprojektowany, 
by KZK GOP i samorządy 
mogły wygodnie zliczać 
frekwencję, a nie by zro-
bić dobrze pasażerom. 
Gdyby chodziło o pasa-
żerów to: 1. System sam 
dobierałby najdogodniej-
szy dla pasażera bilet (od-
ległościowy czy strefowy). 
2. Ci co jeżdżą na jedno-
razowych, nie musieliby 
się martwić, że mogli wy-
dać więcej niż kupując 

okresowy, bo system sam 
po wydaniu pewnej kwo-
ty (danego dnia, tygodnia, 
miesiąca) nie pobierałby 
dalszych opłat. 3. Nie by-
łoby obowiązku odbijania 
karty przy wyjściu. 4. Nie 
byłoby obowiązku odbija-
nia przy wejściu biletów 
okresowych (to tylko wy-
dłuża postój na przystan-
kach!) 5. Kartę można by 
powiązać z kartą płatni-
czą, by się automatycznie 
doładowywała!  jak

Wpłaciłem na kartę 
ŚKUP 25 zł przez inter-
net. Chciałem kupić bilet 
14-dniowy ulgowy rów-
nież przez internet. Oka-
zało się, że nie mogę za-

kupić biletu i opłacić go 
środkami zgromadzony-
mi na koncie . Napisałem 
więc, żeby mi zwrócili te 
pieniądze na konto, z któ-
rego je wpłaciłem. Okazu-
je się, że muszę napisać 
PROŚBĘ o zwrot swoich 
pieniędzy, następnie tą 
prośbę podpisać i wysłać 
do centrali ŚKUP. Adam

O podwyżce opłat za wy-
wóz śmieci:
Co to za miasto, gdzie 
można nałożyć na miesz-
kańców w trakcie roku 
podwyżkę rzędu 37,5% na 
opłacie za wywóz śmieci 
i wszyscy to przyjmują 
z najmilszą przyjemno-
ścią? Bytom – kraina mle-

kiem i czekoladą (kiedyś 
węglem i stalą) słynąca. 
Najmilsi bytomianie hu-
uuuraaaaa! Podziękujmy 
Prezydentowi i Radzie 
Miasta.   Najmilsze miasto

O dekomunizacji nazw ulic 
i szkół:
PiS to jednak mistrzo-
wie wywoływania sporów 
i problemów zastępczych. 
Kiedyś Kaczyński mówił 
o „ukrytej opcji niemiec-
kiej”, a teraz w ramach 
dekomunizacji nazw bę-
dzie likwidował imię ge-
nerała Ziętka. I po co? 
Żeby wnerwić Śląza-
ków? Leszek

 Źródło: www.zyciebytomskie.pl, 
facebook.com/Życie-Bytomskie

Internauci
komentują

jacek.sonczowski@zyciebytomskie.pl

Internetowa sonda Życia Bytomskiego
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Szukasz pomysłu na wakacje?
Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe?

Przyjdź na:

Wakacyjny Kiermasz
Ofert Pracy

 15 czerwiec 2016 roku
w godz. 11.00 -13.00

w siedzibie POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w BYTOMIU

ul. Łagiewnicka 15, Sala Konferencyjna
sala Nr 54 (piętro I, segment B)

Zapraszają organizatorzy: 
Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Radzionkowie

Tadeusz Serafin z Operą Ślą-
ską związany jest od pra-
wie 40 lat. W bytomskim 

teatrze przeszedł wszystkie szcze-
ble awansu – od zaangażowanego 
„dorywczo” asystenta dyrygenta 
do dyrektora naczelnego i arty-
stycznego. Konkurs na stanowisko 
wygrał w 1989 roku. Kolejna ka-
dencja kończy mu się 31 sierpnia. 
Jednak w grudniu ubiegłego roku 
na łamach „Życia Bytomskiego” 
deklarował, że najprawdopodob-
niej zamierza ubiegać się o ko-
lejną kadencję dyrektora. Tyle 
oficjalnie, bo nieoficjalnie było 
wiadomo, że były to plany bardzo 
poważne.

Tymczasem zarząd wojewódz-
twa śląskiego postanowił inaczej. 

W ubiegłym tygodniu do mediów 
trafił komunikat personalny. Oto 
jego treść: „Zarząd Województwa 
Śląskiego powierzył Łukaszowi 
Goikowi pełnienie obowiązków 
dyrektora Opery Śląskiej. Łukasz 
Goik pracuje w Operze Śląskiej od 
2004 roku. Od 2012 jest zastępcą 
dyrektora do spraw technicznych 
i remontowych. Jest absolwen-
tem Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu, Wydział Zamiejsco-
wy w Chorzowie, kierunek Finan-
se i Bankowość. Tadeusz Sera-
fin, obecny dyrektor artystyczny 
Opery Śląskiej pracuje na tym 
stanowisku od stycznia 1989 r. Za 
ponad dwa miesiące – 31 sierpnia 
br. wygasa jego kolejna umowa na 
to stanowisko. Ta decyzja perso-

nalna Zarządu Województwa jest 
związana z planami przeprowa-
dzenia kompleksowego remontu 
sceny i zaplecza Opery Śląskiej, 
który może potrwać dwa lata. Jest 
to zadanie konieczne ze względu 
na bardzo zły stan tej najważniej-
szej teatralnej przestrzeni, która 
liczy sobie już 100 lat. Wymaga 

ona nie tylko przebudowy, ale 
również wprowadzenia nowocze-
snych rozwiązań technicznych jak 
np. zapadnie. Należy także zdecy-
dowanie poprawić komfort pra-
cy muzyków w ciasnym i niskim 
orkiestronie, a także wyposażyć 
scenę w nowoczesną aparaturę 
oświetleniową i nagłośnieniową, 

aby mogła ona służyć kolejnym 
pokoleniom melomanów. Podczas 
remontu zespół Opery będzie re-
alizować swój repertuar muzycz-
ny. W dalszym terminie zostanie 
powołany kierownik artystyczny. 
Jego zadaniem będzie realizacja 
programu poza budynkiem Opery. 
Po zakończeniu remontu zostanie 
ogłoszony konkurs na dyrektora 
Opery Śląskiej.”

Dla Tadeusza Serafina musiał 
to być szok. W ubiegłym roku mó-
wił nam: – Nikt nie zna tego teatru, 
tej sceny tak dobrze jak ja, pracuję 
tutaj od 40 lat. Jeżeli w czasie prze-
budowy „popsuje” się akustykę, to 
cała reszta niewiele da – sugerując, 
że chciałby „doglądać” przebudowy. 
Nieoficjalnie wiadomo również, że 
przygotowywał już przedsięwzięcia 
na kolejny sezon – kolejny Między-
narodowy Konkurs Wokalistyki 
Operowej im. Adama Didura oraz 
uświetnienie przez Operę Śląską 
85. urodzin wielkiego kompozytora 
Krzysztofa Pendereckiego.

Jeżeli coś łączy Łukasza Goika 
z Tadeuszem Serafinem to fakt, 
iż nowy p.o. dyrektora wszystkie 
szczeble awansu zawodowego prze-
szedł w bytomskim teatrze. Pracę 
zaczynał tu bowiem na stanowisku 
biletera. (m)

Koniec epoki Serafina
Marszałek już nie chce dyrektora. Po 27 latach pracy na 
swoim stanowisku Tadeusz Serafin przestaje być dyrektorem 
naczelnym i artystycznym Opery Śląskiej. Decyzję taką podjął 
zarząd województwa śląskiego, mimo iż Serafin wyrażał chęć 
startu w konkursie, aby „wygrać” kolejną kadencję.

R E K L A M A

Ranking opracowuje Funda-
cja Schumana. Jak co roku 
przyjrzała się ona dużym 

miastom na prawach powiatu, któ-
re w swych wielopłaszczyznowych 
działaniach realizują strategię 
zrównoważonego rozwoju. Co to 
oznacza? Ano to, że miasto idzie 
naprzód w sensie gospodarczym, 
politycznym kulturalnym oraz spo-
łecznym, ale robi to w taki sposób, 
iż starając się zaspokajać różnego 
rodzaju potrzeby i oczekiwania 
swych obecnych mieszkańców, nie 
zapomina przy tym o potrzebach 
następnych pokoleń, również i im 
dając szansę rozwijania się. Zrów-
noważony rozwój został uznany 
za zasadę konstytucyjną, jest on 
też jednym z trzech priorytetów 
unijnego dokumentu Europa 2020. 
Jego zapisy zobowiązują państwa 
należące do Unii Europejskiej do 
podjęcia wielotorowych działań 
na rzecz poprawy zatrudnienia, 

zwiększenia nakładów na badania 
naukowe, zmniejszenia emisji ga-
zów cieplarnianych, zwiększenie 
udziału produkcji energii z od-
nawialnych źródeł, podniesienia 
poziomu wykształcenia ludzi oraz 
walki z ubóstwem. 

Pierwsze miejsce w tegorocz-
nym zestawie przypadło w udzia-
le Warszawie. Wyprzedziła ona 
Sopot, Bielsko-Białą oraz Gdańsk 
i Kraków. Bytom umieszczono 
w czwartej dziesiątce wraz z ta-
kimi ośrodkami, jak Częstocho-
wa, Dąbrowa Górnicza, Kalisz, 
Kielce, Łomża, Opole, Radom, 
Włocławek oraz Zabrze. Zdobyli-
śmy w sumie o jedną piątej mniej 
punktów, niż miasta sklasyfikowa-
ne w czołówce. Z miast śląskich 
lepiej od nas wypadły między 
innymi Katowice, Gliwice oraz 
Świętochłowice, a gorzej chociaż-
by Ruda Śląska, a także Siemia-
nowice.  ton

Czy żyjemy w mieście 
zrównoważonym? 
Sklasyfikowali nas. Ogłoszono kolejny ranking polskich miast 
zrównoważonych. Na ponad sześćdziesiąt sklasyfikowanych 
ośrodków Bytom uplasował się w czwartej dziesiątce. 

Rozpocznie się on o godzi-
nie 11 w siedzibie bytom-
skiego Powiatowego Urzę-

du Pracy przy ulicy Łagiewnickiej 
15 i potrwa do godz. 13. Za przygo-
towanie całości poza tą instytucją 

odpowiada radzionkowska filia 
Młodzieżowego Centrum Kariery. 
– Co roku wydarzenie to cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród 
młodych, którzy planują podjąć 
pracę w czasie wakacji. Oferty są 

bardzo różne, m.in. w branży han-
dlowej czy produkcyjnej głównie 
na stanowiskach pomocniczych – 
mówi Iwona Szczudło, zastępca 
dyrektora PUP.

Swą ofertę podczas kierma-
szu zaprezentują między innymi 
ochotnicze hufce pracy działa-
jące w śląskich miastach. Wciąż 
cieszą się one popularnością 
wśród młodych szukających oka-
zji do zdobycia własnych pienię-
dzy oraz procentującego w przy-
szłości, a często także wymaga-
nego przez pracodawcę doświad-
czenia zawodowego. Nie zabrak-
nie też propozycji skierowanej 
do dorosłych.  izo

Szukasz pracy na wakacje? 
Przyjdź na kiermasz!
Z myślą o młodych. Coraz więcej młodych osób wykorzystuje 
letnią przerwę w nauce do tego, by znaleźć sobie atrakcyjne zaję-
cie zarobkowe. Właśnie z myślą o nich 15 czerwca zorganizowany 
zostanie Wakacyjny Kiermasz Ofert Pracy. 

Oszuści udawali policjantów
Kazali opróżnić konta. Ponad 200 tysięcy złotych wyłudzili od 
dwóch starszych bytomian oszuści podający się za policjantów. 

Był to już trzeci taki przypa-
dek w Bytomiu, a nie jest 
wykluczone, że niektórych 

zdarzeń nawet nie zgłoszono.
– Dzień dobry. Jestem funkcjona-

riuszem policji, rozpracowującym 
gang przestępców okradających 
konta bankowe. Konieczne jest za-
bezpieczenie pana gotówki i w tym 
celu powinien ją pan podjąć z kon-
ta i przekazać zaufanej osobie, 
którą jest policjant. Mniej więcej 
takie kłamstwo usłyszeli dwaj 
emeryci. Najpierw przestępca 
podający się za policjanta zate-
lefonował do ponad 70-letniego 
mieszkańca budynku przy ulicy 
Chorzowskiej. Oszust chcąc uwia-
rygodnić historyjkę podał swoje 
imię, nazwisko, stopień oraz nu-
mer służbowy.

Mężczyzna ostrzegał, że przy-
padki kradzieży pieniędzy z kont 
emerytów nie należą do rzadkości 
i sugerował, że mieszkaniec Cho-
rzowskiej może być właśnie taką 
kolejną ofiarą. „Policjant” polecił 
mężczyźnie wypłacenie gotówki 
i przekazanie jej innemu funk-
cjonariuszowi. Miało się to odbyć 

z daleka od miejsca zamieszkania 
wybranej ofiary, jednak emeryto-
wi nie wydało się to podejrzane. 
W umówionym miejscu czekał 
już oszust, który zabrał pieniądze 
i zniknął. Dopiero po południu 
mężczyzna zorientował się, że go 
oszukano i powiadomił policję.

Nazajutrz lipny policjant zate-
lefonował do innego emeryta, tym 
razem mieszkającego w centrum 
naszego miasta. Po opowiedzeniu 
podobnej historii mężczyzna pod-
jął w banku pieniądze i przekazał 
oszustowi kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. W obu przypadkach zło-
dzieje działali prawdopodobnie 
w ciemno, telefonując do różnych 
osób, bowiem w trakcie rozmowy 
pytali emerytów o stan konta.

W Bytomiu był to kolejny taki 
przypadek. Kilka miesięcy temu 
w identyczny sposób okradziono 
emeryta na kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Wtedy złodziej bezczel-
nie czekał przed bankiem, aż star-
szy człowiek wybierze gotówkę. 
Prawdziwi policjanci w żadnym 
wypadku nie dysponują czyjąś 
gotówką. Eg.

Tadeusz Serafin Łukasz Goik
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W czwartkowe południe dwie 
pary oczu z pozycji trybun 

stadionu przy ulicy Olimpijskiej 
pilnie śledziły poczynania po-
nad 20 zawodników uwijają-
cych się po murawie. Dyrektor 
sportowy Polonii Tomasz Ku-
pijaj oraz trener Ireneusz Ko-
ścielniak na bieżąco wymieniali 
uwagi o testowanych graczach. 
Nie cichła dyrektorska komór-
ka. Co chwilę dzwonili kandy-
daci na Polonistów lub ich me-
nadżerowie. 

W przerwach między odpo-
wiadaniem na pytania telefonu-
jących Tomasz Kupijaj poinfor-
mował nas, że: – 18 zawodnikom 
kończą się kontrakty. Po wstęp-
nych rozmowach z nimi jesteśmy 
mile zaskoczeni. Prawie wszy-
scy gracze chcą z nami podpi-
sać nowe umowy. Przed meczem 
z Kotwicą Kołobrzeg Daniel Cie-
chański zgłosił chęć rozwiązania 
kontraktu. Szukamy napastni-
ków, ponieważ w zeszłym sezonie 
bramki zdobywali pomocnicy 
i obrońcy. Rozmawiamy z krajo-
wymi i zagranicznymi piłkarza-
mi. Jesteśmy również zaintereso-
wani młodzieżowcami na prawą 
i lewą pomoc oraz lewą obronę. 
Ireneusz Kościelniak dodał: – 
Przede wszystkim chodzi nam 
o zapewnienie sportowej rywali-
zacji w drużynie. 

Jednocześnie Tomasz Kupi-
jaj doczekał się złych wieści 

z Warszawy, gdzie o zmniejsze-
nie 4-punktowej kary bez powo-
dzenia walczył prezes KS Polonia 

S.A. Łukasz Wiejacha. 29 czerwca 
Polonia wznowi treningi.

W przyszłym sezonie nowy-

mi przeciwnikami Polonii będą 
spadkowicze z zaplecza ekstra-
klasy - GKS Bełchatów i Rozwój 

Katowice oraz triumfatorzy ba-
rażowych pojedynków mistrzów 
grup trzeciej ligi. W sobotę Gór-
nik Wałbrzych zremisował z Po-
lonią Warszawa 1:1. Vineta Wolin 
przegrała z Odrą Opole 0:2. Gar-
barnia Kraków zwyciężyła Wartę 
Poznań 3:2. Motor Lublin uległ 
Olimpii Elbląg 0:1. Wszystkich 
drugoligowych rywali bytomian 
poznamy 15 czerwca. Wtedy zo-
staną rozegrane rewanżowe spo-
tkania barażowe. 

Tymczasem radzionkowski 
Ruch zakończył czwartoligowy 
sezon zwycięskim meczem w By-
tomiu z Rakowem II Częstocho-
wa 2:0 (0:0). Pierwszą bramkę 
zdobył król strzelców drużyny 
„Cidrów” Robert Wojsyk, wycho-
wanek Polonii Bytom. Drugiego 
gola strzelił Damian Sadowski. 
Ruch finiszował na 2. miejscu. 
W ostatniej serii spotkań okrę-
gówki Polonia II wygrała z Orłem 
Białym Brzeziny Śl. 3:2. Została 
sklasyfikowana na 13. pozycji. Si-
lesia uległa na wyjeździe Odrze 
Miasteczko Śl. 2:4, kończąc sezon 
z 11. lokatą. W 3. kolejce przed 
metą rozgrywek klasy A Nadzie-
ja uległa w wyjazdowym spotka-
niu Żyglinowi 0:5. Rozbark nie 
stawił się na mecz z Czarnymi 
Sucha Góra. W klasie B Silesia 
II przegrała z Odrą II Miastecz-
ko Śl. 3:4. Strzybnica rozgromiła 
Górniki 8:0. Stolarzowice wygra-
ły z Zendkiem 3:1.

UKS SP 54 Delfinek By-
tom reprezentowali: Ja-
kub Sobota, Alicja Sczo-

giel, Mikołaj Musioł, Maciej 
Trzcionka, Michał Snoch i Ma-
ciej Iwańców. Wszyscy nasi pły-
wacy znacznie poprawili rekordy 
życiowe. Jakub Sobota został mi-
strzem Śląska na dystansach 200 
m stylem grzbietowym (2,22,48) 
oraz 100 m stylem grzbietowym 
(1,04,99). Oprócz tego wywalczył 
srebro w wyścigu na 50 m sty-
lem motylkowym (29,11) oraz 

brąz na 100 m stylem motylko-
wym (1,06,10). Alicja Sczogiel 
triumfowała na dystansie 100 
m stylem grzbietowym (1,08,87) 
i zapewniła sobie wicemistrzo-
stwo regionu na 200 m stylem 
grzbietowym (2,32,34). Maciej 
Trzcionka był 7. na 200 m, 400 m 
i 800 m stylem dowolnym oraz na 
100 m stylem zmiennym. Michał 
Snoch uplasował się na 7. pozy-
cji na 100 m i 200 m stylem kla-
sycznym. Mikołaj Musioł został 
sklasyfikowany na 16. miejscu 

na 200 m stylem dowolnym. Ma-
ciej Iwańców ukończył rywali-
zację na 200 m stylem dowolnym 
z 24. lokatą. 

Przy okazji warto wiedzieć, 
że UKS Delfinek ogłasza nabór 
dzieci z klas od 1 do 3 szkoły 
podstawowej, potrafiące pły-
wać co najmniej dwoma styla-
mi w głębokiej wodzie. Więcej 
wiadomości można zasięgnąć 
w trakcie treningów w Europej-
skim Centrum Wodniackim przy 
ul. Chorzowskiej.

Piłka nożna. W czwartek toczył się ostatni trening Polonii przed wakacyjną prze-
rwą. Szkoleniowcy testowali sporą grupę zawodników, przede wszystkim młodzie-
żowców. Natomiast w weekend kończyły się rozgrywki niższych lig.

Bytom najwyżej w Polsce
Tenis ziemny. Na kortach Górnika Bytom odbył się pierwszy w kraju turniej ITF juniorów 
II rangi. Szkoda, że za sukcesem organizacyjnym nie poszedł sportowy.

Z rankingu Międzynarodo-
wej Federacji Tenisowej 
(ITF) wynika, że nasz kraj 

może organizować cztery junior-
skie turnieje. Dotychczas w War-
szawie oraz w Bytomiu były roz-
grywane zawody III stopnia. Sta-
rania o turniej ITF II grade zo-
stał uwieńczony powodzeniem. 
W lutym impreza IV rangi odbyła 
się w Szczecinie. Na sierpień 
zostały zaplanowane turnieje 
w Warszawie (III grade) oraz 
w Poznaniu (V grade). Od 6 do 12 
czerwca na bytomskich kortach 
przy ul. Tarnogórskiej pierwszy 
raz w Polsce toczyła się juniorska 
impreza tenisowa II stopnia pod 
nazwą Międzynarodowego Tur-
nieju o Puchar Śląska – IV Me-
moriału Jacka Widawskiego. 

W uroczystym otwarciu zawo-
dów uczestniczyły mama i siostra 
patrona imprezy, przedwcześnie 
zmarłego dyrektora Klubu Spor-
towego Górnik Jacka Widawskie-
go. Przybyli również: nowo mia-
nowany wiceminister sportu, by-
tomianin Jan Widera, prezydent 

miasta Damian Bartyla oraz były 
wicewojewoda śląski, prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Andrzej Pilot. 

Do gry w turnieju stanęła 
6-osobowa reprezentacja Gór-
nika Bytom: Sonia Grzywocz, 
Magdalena Hędrzak, Dominika 
Paczena, Zuzanna Wilk, Emma 
Zakordoniec oraz Wojciech Ma-
rek. Podczas pierwszej rundy 
eliminacji Magdalena Hędrzak 
wygrała z Karoliną Bartusek 6:1, 
6:1. Dominika Paczena pokonała 
Kaję Chmielowską 5:7, 6:4, 7:6(5). 
Zuzanna Wilk uległa Karolinie 
Jaśkiewicz 1:6, 4:6. Natomiast 
w drugiej rundzie przegrały obie 
nasze zawodniczki – Hędrzak 
z Łotyszką Kamillą Bartone 2:6, 
1:6 oraz Paczena z Czeszką Vane-
są Nikolovovą 2:6, 1:6.

Dzięki „dzikiej karcie” w tur-
nieju głównym gry pojedyn-
czej pojawiła się kolejka trójka 
przedstawicieli bytomskiego 
klubu. Sonia Grzywocz uległa 
Słowaczce Barborze Matuso-

vej 0:6, 0:6. Emma Zakordoniec 
po trzysetowej walce przegrała 
z Czeszką Klarą Hajkovą 6:2, 5:7, 
0:6. Ze szczególnym zaintereso-
waniem oglądaliśmy pojedynek 
15-letniego Wojciecha Marka 
z chorwackim kwalifikantem 
Duje Ajdukoviciem. Pierwsze-
go seta wygrał bytomianin 6:3. 
W drugiej odsłonie meczu mi-
nimalnie lepszy okazał się ry-
wal z Bałkanów 7:5. Również on 
po długim pojedynku zwyciężył 
w trzecim secie 6:3. 

Spośród Polaków do drugiej 
rundy turnieju awansowali tyl-
ko: w singlu dziewcząt Stefania 
Rogozińska-Dzik Legia Warsza-
wa i w deblu Maja Chwalińska 
Adventage Bielsko-Biała w parze 
z Czeszką Ivaną Sebestovą oraz 
Wojciech Marek z Duńczykiem 
Sebastianem Grundtvigiem, któ-
rzy zakończyli start w 1/4 finału. 
W finałach singla spotkali się: Va-
nesa Nikolovova z Barborą Matu-
sovą oraz rozstawiony z numerem 
1 Rumun Vlad Dancu z Rosjani-
nem Nikołajem Wylegżaninem.

Pływanie. W Dąbrowie Górniczej odbyły się Mistrzostwa Śląska rocznika 2003 z udziałem 
200 zawodników. Nasi też startowali.

Po ciężkim minionym sezonie, w nowych rozgrywkach czeka Polonię jeszcze trudniejsze zadanie.
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Od lewej: Alicja Sczogiel, Jakub Sobota, Mikołaj Musioł, Maciej Iwań-
ców, Michał Snoch, Maciej Trzcionka 

Wojciech Marek udanie rozpoczął pojedynek z Chorwatem.
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Czas na krótki wypoczynek

Mistrzowskie tytuły Delfinka
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Powiem Panu na ucho, Panie sąsiedzie, że 
w najbliższych tygodniach prawdziwym miłośni-
kom futbolu niewiele czasu pozostanie na pracę, 
sen oraz na poza sportowe rozrywki. W dzień oraz 
wieczorem będą chłonąć z telewizora transmisje 
pojedynków Mistrzostw Europy we Francji, w nocy 
naszego czasu - zachwycać się meczami Copa Ame-
rica w Stanach Zjednoczonych. 

Nic więc dziwnego, że futbol znów wraca do na-
szej cotygodniowej rozmowy. Najpierw po drugiej 
stronie Atlantyku ruszyły zawody Copa America, 
zdecydowanie starsze i odbywające się w bardziej 
żywiołowej atmosferze oraz - moim zdaniem - cie-
kawsze pod względem sportowym, niż Euro. Pierw-
szy raz w historii tej wielkiej imprezy gospodarzem 
Copa został północnoamerykański kraj. Rozgrywki 
toczą się na dziesięciu stadionach USA, usytuowa-
nych od Seattle po Orlando. Mistrzostwa rozpoczęły 
się pojedynkiem, w którym gospodarze ulegli Ko-
lumbii 0:2. Od początku turnieju nie brakło nie-
spodziewanych wyników. Brazylia bezbramkowo 
zremisowała z Ekwadorem. Urugwaj, najczęstszy 
i najbardziej utytułowany uczestnik tych presti-
żowych zawodów, gładko przegrał z Meksykiem 
1:3. Wielkie emocje przyniósł rewanż za finał po-
przedniego turnieju, w którym Chile rzutami kar-
nymi zwyciężyło Argentynę. Tym razem górą byli 
Argentyńczycy 2:1. 

Natomiast w piątek we Francji rozpoczęły się ju-
bileuszowe 15. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. 
Zawodom dodatkowego dreszczu emocji dodaje 
poważne zagrożenie terrorystyczne, połączone ze 
strajkami. Zapowiadało się, że w czasie Euro 2016 
Francja stanie się warownym obozem. Ciekawe, na 
ile wpłynie to na atmosferę zawodów...

Przypomnę Panu, drogi sąsiedzie, że polska dru-
żyna narodowa należy do najrzadziej startujących 
w mistrzostwach Starego Kontynentu. Od 1960 do 
2016 roku tylko 3-krotnie przedarła się przez kwa-
lifikacje. Przed 4 laty stało się to za sprawą współ-
gospodarzenia mistrzostwom. Gorący optymizm ki-
biców po udanych eliminacjach do ME 2016 nieco 
ostygł po dwóch ostatnich sparingowych meczach - 
1:2 z Holandią oraz 0:0 z Litwą. W składzie przeciw 
Litwinom zabrakło Roberta Lewandowskiego, co 
nie oznacza, że bezbramkowy rezultat przysporzył 
chwały polskiej drużynie. Ale miał to być jedynie 
sprawdzian, z którego szkoleniowiec wydawał się 
zadowolony. Prawdziwą wartość naszej reprezen-
tacji pokażą mistrzowskie spotkania.

Mimo nieskutecznej gry Polaków w sparingach, 
większość pytanych przeze mnie kibiców uważała, 
że Biało-Czerwonych prowadzonych przez trene-
ra Adama Nawałkę stać na wyjście z rozgrywek 
grupowych ME z Niemcami, Ukraińcami oraz Ir-
landczykami. Próbą generalną przed pojedynkami 
z dwoma pierwszymi ekipami miało być niedziel-
ne spotkanie z zespołem Irlandii Północnej, który 
w ostatnich 12 meczach nie doznał porażki.

Mistrzowska gorączka po obu stronach oceanu 
nie zmniejszyła zainteresowania rodaków proble-
mami krajowej piłki. Po licencyjnych przepychan-
kach rozpoczęło się tworzenie nowych składów 
drużyn oraz sztabów szkoleniowych. Najwięcej 
mieli do przemyślenia włodarze spadkowiczów. 
Ciężkie straty poniosły kluby z naszego regionu. 
Górnik i Podbeskidzie poleciały z ekstraklasy. 
Rozwój Katowice omsknął się z pierwszej ligi. 
Nadwiślan Góra został spuszczony z drugiej ligi. 
Ofiarą masakry w trzeciej lidze padły między in-
nymi Szombierki. Tylko GKS Tychy wzniósł się do 
pierwszej ligi.
Śląscy fani futbolu zastanawiali się, kogo zobaczą 

w kadrach swoich ulubionych drużyn. W przypadku 
Polonii nie należało się spodziewać nowego trene-
ra. Prezes sportowej spółki pytał wprost, po co roz-
stawać się ze szkoleniowcem, który zapewnił dobry 
wynik... Chyba, że trener sam postanowi zmienić 
pracodawcę. Na razie nowej umowy nie podpisał, 
ale w prywatnej rozmowie potwierdził zamiar kon-
tynuowania pracy przy Olimpijskiej.  

W czwartek prezes Polonii pojechał do stolicy, 
aby odwołać się od kary, nałożonej na klub przez 
komisję licencyjną PZPN. Drużyna ma rozpocząć 
sezon z 4 minusowymi punktami i z zagrożeniem 
odjęcia kolejnych 4 pkt. Słowem, z góry należało-
by trzy ligowe kolejki spisać na straty. Ponieważ 
w nowych rozgrywkach Niebiesko-Czerwonych 
nie będą obowiązywały ograniczenia płacowe oraz 
transferowe, więc za wszelką cenę muszą wzmocnić 
wszystkie swe formacje.

W nowym sezonie naszych piłkarzy czeka cięż-
ka walka. Do drugiej ligi spadły zespoły GKS Beł-
chatów i Rozwoju Katowice. 15 czerwca stawkę 
uzupełnią zwycięzcy baraży mistrzów ośmiu grup 
trzeciej ligi: Vineta Wolin lub Odra Opole, Garbar-
nia Kraków albo Warta Poznań, Motor Lublin lub 
Olimpia Elbląg oraz Polonia Warszawa albo Gór-
nik Wałbrzych. Ani się obejrzymy, szanowny Panie 
sąsiedzie, jak zaczną się sparingi. Błyskawicznie 
miną dwa miesiące letniej przerwy w rozgrywkach 
i znów ruszy ligowe szaleństwo.
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Futbol w dzień i w nocy

Wiadomości sportowe przygotował WITOLD BRANICKI 
witold.branicki@zyciebytomskie.pl

Po śmierci w styczniu 2014 
roku Józefa Wiśniewskie-
go, założyciela przed 50 

laty bytomskiej sekcji dżudo, pre-
zesa GKS Czarni Bytom, twórcy 
sportowej i finansowej potęgi klu-
bu, prezesowską pałeczkę przejął 
Wiesław Wiśniewski, długoletni 
sponsor i członek zarządu Czar-
nych. Mając wielkie doświad-
czenie biznesowe oraz wsparcie 
najbliższych współpracowników 
swego poprzednika, z powodze-
niem przeprowadził GKS przez 
niełatwy okres działalności klu-
bu, na który nałożyły się proble-
my Polskiego Związku Judo. Pod 
względem finansowym Czarni po-
zostają na plusie. Również w spo-
rcie nie spuszczają z tonu. 

Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze GKS Czarni udzie-
liło absolutorium ustępujące-
mu zarządowi i wybrało nowy, 
uzupełniony o dwie osoby. Po-
nownie prezesem został Wiesław 
Wiśniewski. W skład kierownic-
twa klubu weszli również: wice-
prezesi – Leonard Klabis, Artur 

Kosiński, członkowie - Grzegorz 
Gdula, Bogdan Koczy, Józef Lang-
fort, Przemysław Łukasik, Prze-
mysław Matyjaszek, Zenon Mo-
ściński, Piotr Wicher. Komisję 
rewizyjną utworzyli: przewodni-
czący Jerzy Budniak, członkowie 
- Władysław Czekaj, Marek Kle-
mentowski, Marek Słyk. „Walne” 
stało się okazją do wręczenia wy-
różnień i podziękowań.

W Opolu nasi juniorzy i juniorzy 
młodsi walczyli o Puchar Polski. 
Podczas PP juniorów złoto zdo-
byli Daria Tymann (+78 kg) oraz 
Patryk Walczyk (73 kg). Natomiast 
na drugim stopniu podium stanęły 
Paulina Dziopa (78 kg) i Klaudia 
Kabata (70 kg). Brązowe krążki za-
pewnili sobie Oliwia Woźniak (70 
kg), Patryk Łoziak (60 kg) oraz Pa-
tryk Drzymał (73 kg). Na 5. pozycji, 
zaliczanej do punktacji drużyno-
wej, uplasowała się następująca 
czwórka: Agnieszka Makosz (57 
kg), Justyna Gołąb (+78 kg), Szy-
mon Skórka (66 kg) i Szymon Cziba 
(81 kg). Dzięki tym wynikom Czar-
ni zwyciężyli w klasyfikacji punk-

towej dziewcząt i chłopców oraz 
finiszowali na 2. miejscu w łącznej 
klasyfikacji medalowej.

Podczas zawodów o Pucharu 
Polski juniorów młodszych naj-
lepsze rezultaty spośród Czar-
nych uzyskali: złoto – Wiktoria 
Walczyk (52 kg), Natalia Matejko 
(57 kg), Karolina Głogowska (70 
kg), Dorian Dyr (46 kg), srebro 
– Mateusz Szewczyk (90 kg), 7. 
miejsce – Zuzanna Krochmalska 
63 kg. Bytomski klub okazał się 
najlepszy w klasyfikacji medalo-
wej dziewcząt, chłopców i łącz-
nej oraz we wspólnej punktacji 
dziewcząt i chłopców.

Przedstawiciele GKS Czarni 
Bytom udanie zaprezentowali 
się w Otwartym Pucharze Polski 
– VI Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Młodziczek i Młodzików, 
rozgrywanych w Łodzi. Oto ich 
wyniki: 1. Filip Grela (38 kg), 3. 
Martyna Glubiak (52 kg), 5. Julia 
Lis (52 kg), Łukasz Banaszczak (46 
kg), 7. Oliwier Wilk (42 kg), Żane-
ta Gubała (57 kg), Maksymilian 
Kajca (50 kg).

Morderczy wyścig na 49. piętro
Tower running. Z udziałem bytomian we Wrocławiu zostały rozegrane mistrzostwa Polski 
w biegu po schodach.

W miejscu rozebranego 
Poltegoru, w którym 
odbywa ły się  jedne 

z pierwszych w Polsce wyścigów 
po schodach, wznosi się nowy 
kompleks budynków. Wysokość 
całkowita najwyżej wieży sięga 
212 metrów (bez anteny). Wła-
śnie po jej schodach ścigali się 
uczestnicy kolejnego Sky Tower 
Run, tym razem organizowane-
go w randze mistrzostw Polski. 
Uczestnicy wrocławskiej impre-
zy startowali z poziomu ulicy, 
aby po pokonaniu 1142 schodów 
osiągnąć metę usytuowaną na 
49. piętrze. 

Do rywalizacji stanęło 816 za-
wodników. W tłumie biegaczy 
nie zabrakło bytomian. Najlepiej 
z nich spisał się Leszek Mielcarek. 
W kategorii wiekowej M-60 zajął 
2. miejsce. Lechosław Jacyszyn, 
broniący mistrzowskiego tytułu 
w grupie M-50, uplasował się na 
4. pozycji. Oto lokaty wszystkich 
przedstawicieli naszego miasta, 
którzy ukończyli wyścig, według 
uzyskanych rezultatów: 6,57,46 
– Tomasz Kos Państwowa Straż 
Pożarna w Bytomiu (14. w M-30), 
7,05,21 – Tomasz Guzdek PSP By-
tom (17. w M-30), 7,15,56 – Lecho-
sław Jacyszyn UKS Orlik SP 3 By-

tom (4. w M-50), 8,04,09 – Leszek 
Mielcarek (2. w M-60), 10,34,56 
- Marian Adamus (13. w M-60), 
11,07,96 – Sławomir Piskoń (85. 
w M-30), 11,24,02 – Agnieszka 
Piskoń (27. w K-30). Piotr Łobo-
dziński, trzykrotny zdobywca Pu-
charu Świata w Tower Runningu, 
ustanowił rekord trasy wynikiem 
4,52,07. Rekord wśród pań usta-
nowiła Anna Ficner, dostając 
się na 49. piętro w czasie 6,19,01. 
W listopadzie najlepsi biegacze 
po schodach zjawią się w kato-
wickim Altusie, gdzie zostaną 
rozegrane mistrzostwa Polski 
masters.

Podwójny sukces brydżystów
Brydż sportowy. Zawodnicy BUKS MDK MOSM Bytom triumfowali w klasyfikacji par oraz klubo-
wej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Warmia-Mazury 2016. 

Wiesław Wiśniewski 
nadal prezesem Czarnych
Dżudo. Obradowało Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze GKS Czarni 
Bytom. Klubowa młodzież osiągnęła kolejne cenne wyniki na krajowych matach.

Finał Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w brydżu 
sportowym odbył się w Lidz-

barku Warmińskim. Do mistrzow-
skich zawodów awansowało 12 
sportowców BUKS MDK MOSM 

Bytom. Wychowankowie trenera 
Jerzego Matury przełamali hege-
monię Małopolan. Triumfowali 
w klasyfikacji klubowej. Katarzyna 
Urbańczyk i Kinga Zawada wywal-
czyły złote medale w turnieju na 

impy i srebrne medale w turnieju 
na maksy. Złoty krążek otrzymał 
także ich szkoleniowiec. Natomiast 
Piotr Konarski wraz z Wojciechem 
Ligmanem z Gdańska zdobył brąz 
w turnieju na maksy.

Bytomskie „złotka” z trenerem u stóp
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MiniEuro przed 
Mistrzostwami Europy
Sport i zabawa. Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu zorga-
nizował na swoich boiskach XXV Igrzyska Szkół Specjalnych.

Wśród rozgrywanych kon-
kurencji na plan pierw-
szy wysunęła się piłka 

nożna. Uczestnicy XXV Igrzysk 
Szkół Specjalnych MiniEuro 2016 
przybrali nazwy reprezentacji 
krajów uczestniczących w Mi-
strzostwach Europy we Francji. 
Pod nazwą Włochy wystąpiła dru-
żyna ZSS6 Bytom. Jako Czechy 
zaprezentował się ZSS 2 z Rudy 
Śląskiej. W rolę niemieckiego 
zespołu wcieliła się ekipa Spe-
cjalnego Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczego z Tarnowskich Gór. 
Policjanci wystartowali pod szyl-
dem Chorwacji. Ukrainę tworzyli 
autentyczni mieszkańcy tego kra-
ju. Zespół ZSS 3 stał się Francją. 
Drużyna Szkoły Życia ZSS 3 grała 
jako Hiszpania. Miano Polska zo-
stawili dla siebie nauczyciele ZSS 
3. W piłkę rywalizowały drużyny 
dziewcząt i chłopców. W progra-
mie Igrzysk Szkół Specjalnych 
nie brakło innych konkurencji – 
biegu na 60 m oraz rzutu piłką le-
karską. Towarzyszyły im rzuty do 
kosza, dart, rzuty do celu, jazda 
na rowerze, malowanie na twarzy 
i gry planszowe.

Podajemy zwycięzców zawo-
dów: piłka nożna chłopców – 1. 
ZSS 3 Bytom, 2. miejsce ZSS 2 
Ruda Śl., 3. ZSS 6 Bytom, 4. SOSW 
Tarnowskie Góry, piłka nożna 
dziewcząt – 1. ZSS 3 Bytom, 2. 
ZSS 6 Bytom, 3. ZSS 2 Ruda Śl., 
4. SOSW Tarnowskie Góry, rzut 
piłką lekarską – szkoły podstawo-
we, dziewczęta 1. Paulina Cerwe-
nak ZSS 3 Bytom, 2. Paulina Król 
ZSS 6 Bytom, 3. Dominika Miel-
czarek SOSW Tarnowskie Góry, 

rzut piłką lekarską – gimnazja, 
dziewczęta Angelika Niepsuj ZSS 
3 Bytom, 2. Esmeralda Cerwenak 
ZSS 3 Bytom, 3. Natalia Bałęmba 
ZSS 3 Bytom, bieg na 60 m – szkoły 
podstawowe, dziewczęta Agniesz-
ka Manowska SOSW Tarnowskie 
Góry, 2. Wiktoria Kupka SOSW 
Tarnowskie Góry, 3. Julia Pięt-
ka SOSW Tarnowskie Góry, bieg 
na 60 m gimnazja, dziewczęta 1. 
Esmeralda Cerwenak ZSS 3 By-
tom, 2. Sandra Dobiosz SOSW Tar-
nowskie Góry, 3. Jadwiga Purgoł 
ZSS 6 Bytom, rzut piłką lekarską 
– szkoły podstawowe, chłopcy 1. 
Sebastian Wąsiński ZSS 6 Bytom, 
2. Paweł Szczepaniak ZSS 2 Ruda 
Śl., 3. Dawid Samburski ZSS 3 By-
tom, rzut piłką lekarską – gimna-
zja, chłopcy 1. Sebastian Iciaszek 
ZSS 6 Bytom, 2. Tomasz Wilkos 
SOSW Tarnowskie Góry, 3. Michał 
Kowal ZSS 2 Ruda Śl., bieg na 60 
m – szkoły podstawowe, chłopcy 
1. Paweł Szczepaniak ZSS 2 Ruda 
Śl., 2. Dawid Samburski ZSS 3 
Bytom, 3. Kamil Samburski ZSS 
3 Bytom, bieg na 60 m – gimna-
zja, chłopcy Kamil Malich SOSW 
Tarnowskie Góry, 2. Damian Paj-
kos ZSS 6 Bytom, 3. Jakub Piloch 
ZSS 2 Ruda Śl.

Całością imprezy dowodzili na-
uczyciele ZSS 3 Bytom Małgorza-
ta Górecka oraz Krystian Jenek, 
mając wsparcie w całym ciele 
pedagogicznym tej szkoły. Puchar, 
dyplomy i nagrody wręczał dyrek-
tor Zespołu Szkół Specjalnych nr 
3 Mirosław Wall wraz z przedsta-
wicielem naszej redakcji, która 
od początku wspiera to sportowe 
przedsięwzięcie. Podczas Igrzysk Szkół Specjalnych królowały sport i taniec. 

Zwycięzcy piłkarskiego turnieju chłopców MiniEuro 2016.

106 zawodniczek rywalizo-
wało w sosnowieckiej 

hali o prymat w kraju. Barw By-
tomskiego Towarzystwa Szer-
mierczego broniły: Martyna 
Adamska, Julia Gwóźdź, Pauli-
na Sadowska, Patrycja Ziętek 
i Oliwia Włoczka. Ostatnia z nich 
zaliczyła bardzo udany powrót 
na planszę po dwumiesięcznej 
przerwie spowodowanej kontu-
zją. Kwalifikacji nie przebrnęła 
Paulina Sadowska i uplasowała 
się na 95. pozycji. Następnie od-
padła Martyna Adamska, konku-
rująca ze starszymi rocznikami. 
Finiszowała na 75. miejscu. Po 
eliminacjach grupowych Julia 
Gwóźdź była pierwsza, Oliwia 
Włoczka szósta oraz Patrycja 
Ziętek czternasta. Bytomski ter-
cet awansował do czołowej szes-
nastki Mistrzostw Polski. Julii 
Gwóźdź nie udało się dostać do 
ósemki i ostatecznie ukończyła 
zawody z 9. lokatą. W walce o po-
dium Oliwia Włoczka trafiła na 
Patrycję Ziętek. Po wyrównanym 
starciu górą była Oliwia. Patry-
cja została sklasyfikowana na 8. 
miejscu. Pokonując tak trudną 
przeszkodę, Oliwia Włoczka nie 
dała sobie odebrać złotego meda-
lu. Wygrała walkę o mistrzowski 
tytuł z Weroniką Wiktor PTG So-
kół 1893 Mielec 12:9.

 Następnego dnia konkurowały 
szermiercze drużyny. Dzięki wy-
sokim wynikom indywidualnym 
BTS Bytom został rozstawiony 

z numerem 1, co zaprocentowało 
pominięciem pierwszej fazy tur-
nieju. Zespół wystartował w skła-
dzie: Patrycja Ziętek – kapitan 
drużyny, Martyna Adamska, Julia 
Gwóźdź i Oliwia Włoczka. Zwy-
cięstwa odniesione nad teamami 
Budowlanych Toruń i Muszkiete-
ra Gliwice zapewniły reprezen-

tacji Bytomskiego Towarzystwa 
Szermierczego udział w rywali-
zacji o miejsca od 1. do 4. Nasze 
młodziczki zwyciężyły KS Szpada 
Wrocław 36:24. W finale spotka-
ły się z zespołem RMKS Rybnik. 
O triumfie bytomianek zadecy-
dowały trzy ostatnie pojedynki, 
wygrane w kolejności przez Pa-

trycję Ziętek, Julię Gwóźdź i Oli-
wię Włoczkę 

Wcześniej z udziałem przed-
stawicielek BTS odbył się w Ra-
dlinie doroczny Ogólnopolski 
Turnieju z okazji Dnia Dziecka. 
Nasze szpadzistki pojedynko-
wały się w grupach wiekowych 
zuchów, dzieci i młodzików. Naj-

młodsza z nich Amelia Sadowska 
zakończyła zawody na 18. miejscu 
wśród 31 zawodniczek. Między 
dziećmi Martyna Adamska zosta-
ła sklasyfikowana na 7. pozycji. 
Pozostałe bytomianki zakończyły 
turniej z następującymi lokatami: 
2. Julia Gwóźdź, 9. Patrycja Zię-
tek, 13. Paulina Sadowska. 

Złoto Oliwii Włoczki i zespołu
Szermierka. Szpadzistki By-
tomskiego Towarzystwa Szer-
mierczego triumfowały w Indy-
widualnych i Drużynowych Mi-
strzostwach Polski Młodzików.

Zespół Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego na najwyższym stopniu podium.
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Kamera należy do Telewi-
zji TVS, która realizuje 
właśnie program zatytu-

łowany „Być kobietą”. Do jego 
współtworzenia zaproszono eks-
perta i doradcę w dziedzinie pracy 
i zatrudnienia, bytomską Agencję 
Pracy i Opiekunek osób starszych 
A&J Partners. Do jej usytuowanej 
przy ulicy Dworcowej siedziby za-
proszono wyselekcjonowaną przez 
TVS grupę kobiet. Różnią się one 

wiekiem, poziomem wykształce-
nia (od zawodowego po wyższe), 
a także wcześniejszym doświad-
czeniem zawodowym. Łączy je 
natomiast to, że chcą zmienić do-
tychczasową pracę lub też zdobyć 
tę pierwszą w życiu. Wszystkie do-
skonale zdają sobie sprawę z tego, 
jak ważna jest sytuacja zawodowa 
w życiu każdego z nas oraz jak bar-
dzo emocje z tym związane odbija-
ją się na życiu prywatnym. 

Podczas szkolenia prowadzo-
nego przez ekspertów z działu 
HR bytomskiej firmy, panie do-
wiedziały się, dlaczego warto 
przemyśleć swoje życie zawo-
dowe i zacząć działać. Zajęcia 
pokazały im, jak radzić sobie na 
poszczególnych etapach pozyski-
wania (bądź zmiany) stałego zaję-
cia. Co najważniejsze, specjaliści 
podpowiadali im, gdzie należy 
szukać pracy, jak zareagować na 
ciekawą ofertę, na co zwrócić 
uwagę poznając przyszłego pra-
codawcę, jakie dokumenty nale-
ży złożyć ubiegając się o pracę, 
jak przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjne, jakie pytania za-
dać w jej trakcie, a także jakich 
pytań należy spodziewać się ze 
strony potencjalnego pracodaw-

cy. Uczestniczki programu po-
znawały też tajniki odpowiedniej 
prezencji podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej oraz zasady radzenia 
sobie ze stresem. 

Kobiety ćwiczyły też scenariu-
sze procesu rekrutacyjnego oraz 
zdobywały praktyczne porady 
dotyczące mowy ciała. Wszystko 
pokazywano im na konkretnych, 
wziętych z życia przykładach. To 
pozwoliło im spojrzeć na własne 
zachowanie z boku i uzmysłowić 
sobie, jak można zostać „odczyta-
ną” przez przyszłego pracodawcę. 
Uczestniczki zgodnie stwierdziły, 
że świadomość celowości pytań 
ze strony pracodawcy, który za-
wsze będzie dążył do tego, aby 
jak najdokładniej zweryfikować 
ich kompetencje i kwalifikacje 

zawodowe, pozwala łatwiej upo-
rać się z towarzyszącym im cały 
czas stresem Uzmysłowiły sobie 
również, że są pełnoprawnym 
uczestnikiem procesu rekrutacyj-
nego i same także powinny zadać 
pracodawcy cały szereg pytań 
związanych z ich potencjalnym 
zatrudnieniem, a bierna postawa 
bynajmniej nie zwiększa szans na 
uzyskanie zatrudnienia. .

Każda z uczestniczek progra-
mu „Być kobietą” odbyła również 
indywidualną sesję, w trakcie 
której miała możliwość przygo-
towania życiorysu oraz listu mo-
tywacyjnego zgodnego ze standar-
dami obowiązującymi na współ-
czesnym rynku pracy. Cały czas 
panie mogą liczyć na wsparcie 
A&J Partners.

Michał Skowronek jest na 
co dzień pogodnym i peł-
nym życia chłopcem. 

Mimo że uczęszcza do szkoły in-
tegracyjnej przy ulicy Łużyckiej, 
nie dopuszcza do siebie myśli, 
że jest mniej sprawny od swoich 
zdrowych rówieśników. Chodze-
nie w specjalnych wkładkach do 
obuwia okupuje często cierpie-
niem i w zasadzie nie wie, jak to 
jest normalnie poruszać się. 

Mimo niepełnosprawności tre-
nuje karate i ma duży talent po-
etycki. Zdobył już szereg mło-
dzieżowych, bardzo prestiżowych 
nagród, m.in. „Skrzydła Rodła”, 
po laur sięgnął również podczas 
warszawskich „Ikarowych Strof ”, 
podczas ogólnopolskiego kon-
kursu poetyckiego w Gdańsku, 

a obecnie gościł podczas poznań-
skiego „Lauru Wierzbaka”. To 
tylko zresztą niektóre z osiągnięć 
chłopca z Miechowic.

Mimo bardzo aktywnego trybu 
życia Michał ma poważne pro-
blemy zdrowotne. Urodził się 
z wadą stóp, kolan i bioder. Ko-
nieczna była żmudna rehabilita-
cja i pomoc specjalistów, również 
opłacana prywatnie przez rodzi-
nę chłopca. Jolanta Skowronek, 
mama dziewięciolatka zaczęła 
szukać porady u różnych specja-
listów. Z radą pośpieszył rodzinie 
rektor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, do którego bytomianie 
zwrócili się z prośbą o wskazanie 
miejsc ewentualnego leczenia. 
Padło na ośrodki w Nowej Hucie 
i Prokocimiu. Okazało się jed-

nak, ze operacja bioder Michała 
jest skomplikowana i niestety 
bardzo ryzykowna. Wymagany 
jest również zabieg na stopach.

Nowatorską technologią dys-
ponują w tej dziedzinie Szwedzi 
i obecnie rodzina Skowronków 
p o p r z e z ambasadę pol-

ską oczekuje na odpowiedź w tej 
sprawie. Zabieg za granicą bę-
dzie jednak kosztował. Dodatko-
wo chłopiec jest po operacji oka 
i z tego powodu wymaga również 
dalszego leczenia onkologiczno-
okulistycznego.

Michałem zajęła się Funda-
cja dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 
Wiosną rodzice porozwieszali 
w Bytomiu ulotki z informacją, iż 
możliwe jest odpisanie 1 % podat-
ku na rzecz fundacji oraz drobne 
nawet wpłaty na konto fundacji 
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 
3310 0018 2615 i darowizny na 
adres tego samego banku 61 1060 
0076 0000 3310 0018 2660 tytułem: 
22525 Skowronek Michał.

Ulotki zostały niestety wy-
korzystane przez oszustów. 
Kilka dni temu do pani Jo-
lanty zatelefonowała na-
uczycielka z dawnej szkoły 
Michała. Kobietę odwiedził 

mężczyzna podający się 
za ojca chłopca i rze-
komo zbierający na 
jego operację. Zła-
pany na kłamstwie 
uciekł, a sprawa tra-
fiła na policję. Ro-

dzice chłopca prze-
strzegają darczyńców, iż 

środki na pomoc chłopcu nie są 
nigdy zbierane przez domokrąż-
ców. S.

Jak kobiety pracy szukają
Ciekawe szkolenie. Mają od 23 do 57 lat. Zostały starannie 
wyselekcjonowane, a łączy je wspólny cel: zależy im na pozytyw-
nej zmianie w życiu zawodowym. Razem uczą się, jak ją osiągnąć, 
a wszystko obserwuje czujna telewizyjna kamera.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom

 
Tel.: (32) 39-67-100, Fax: (32) 39-67-158

E-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl
www.facebook.com/BPKBytom

Uwaga na oszustów!
Złodzieje podszywają się pod pracowników wodociągów!

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi złodziei, którzy pod pretekstem sprawdzenia 
ciśnienia wody w mieszkaniu, wymiany pionów lub kontroli wewnętrznej instalacji wodociągowej, do-
puszczają się kradzieży, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że:

• BPK kontroluje ciśnienie wody w mieszkaniach tylko na prośbę Mieszkańca i po 
wcześniejszym umówieniu wizyty.

• BPK nie zajmuje się wymianą pionów wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć ta 
jest bowiem własnością zarządcy nieruchomości.

• BPK nie przeprowadza kontroli instalacji wodociągowej znajdującej się w mieszkaniach, np. 
w przypadku awarii lub zalania

Pracownicy BPK uprawnieni do kontaktu z Klientami w ich mieszkaniach posiadają przy sobie legityma-
cję służbową oraz pisemne upoważnienie do wejścia na teren nieruchomości w celu naprawy, kontroli, 
wymiany urządzeń należących do przedsiębiorstwa, sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych 
do sieci, odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, założenia plomb, usunięcia awarii oraz 
odczytu licznika. 
Pracownicy BPK uprawnieni do kontaktu z Klientami zawsze ubrani są w stroje służbowe, na których 
znajduje się logo Spółki. 

Uwaga na oszustów!
Poproś pracownika przedsiębiorstwa wodociągowego o okazanie legitymacji służbowej, 

zanim wpuścisz go do domu!
Jeżeli masz wątpliwości, czy osoba, która chce wejść do Twojego mieszkania naprawdę jest pracow-
nikiem BPK, możesz to sprawdzić, dzwoniąc pod numery telefonów: (32) 39-67-174 lub bezpłatny 
numer alarmowy 994, a także (32) 39-67-124, (32) 39-67-190, (32) 39-67-188, (32) 39-67-125.
Prosimy zgłaszać każdy przypadek podszywania się pod pracowników wodociągów, dzwoniąc pod 
numery telefonów podane powyżej.

O G Ł O S Z E N I E
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Wykorzystali chore dziecko. Nie miał skrupułów, wykorzystu-
jąc chęć pomocy choremu dziecku. Przy pomocy zerwanej z uliczne-
go słupa kartki chciał wyłudzić pieniądze na operację syna. 

Michał się 
nie poddaje

Uczestnicy bytomskiej im-
prezy spotkali się w starej 
parowozowni kolei wąsko-

torowej przy ulicy Reja. Można ją 
było zwiedzać, poznając z bliska 
parowozy, lokomotywy i inne po-
jazdy. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyły się przejażdżki kolejką 
wąskotorową na trasie z Karbia 
do tarnogórskiej kopalni srebra 
oraz drezyną ręczną. Najmłodsi 
zaś wyżywali się podczas bardzo 
interesujących warsztatów arty-
stycznych. Prowadzili je Tomasz 
Niemiec – projektant wzornic-
twa pojazdów szynowych, Maciej 
Niemiec – projektant wzornic-

twa przemysłowego, studiują-
cy budowę jachtów oraz Emilia 
Krankowska – projektantka ce-
ramiki. Pokazywali oni dzieciom, 
jak z papieru, tektury, szpulki po 
niciach oraz drewna i innych nie-
typowych materiałów stworzyć lo-
komotywę. Oczywiście taką, która 
będzie mogła jeździć.  

W Radzionkowie Industria-
da zawitała do Muzeum Chleba. 
Odwiedzający je mieszkańcy mo-
gli wysłuchać opowieści o histo-
rii piekarnictwa i samodzielnie 
upiec sobie  pachnące bułeczki. 
Poza tym zachęcano do udziału 
w śląskich grach i zabawach.  izo

Lokomotywy z tektury
i pachnące bułeczki
Bytom i Radzionków na szlaku. Skromniejszy niż zazwyczaj, 
ale bardzo wartościowy był bytomski oraz radzionkowski wkład 
w obchodzone w miniony weekend Święto Szlaku Zabytków 
Techniki Industriada. 
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40 zł

Alarmowy numer dla 
niepełnosprawnych

W Komendzie Wojewódz-
kiej Policji uruchomiono spe-
cjalny numer ratunkowy: 

695 997 997
Za jego pomocą osoby niepeł-

nosprawne, głównie głuchonie-
me, będą mogły wezwać policję, 
wysyłając wiadomość SMS-
em.

Zdaniem pomysłodawców 
nowy numer ma poprawić ko-
munikację osób niepełnospraw-
nych z policjantami. Ich obo-
wiązkiem będzie odpowiedź na 
każde wezwanie z prośbą o po-
moc. Funkcjonariusze ostrzega-
ją równocześnie ewentualnych 
dowcipnisiów, że nieprawdziwe 
wezwania będą karane.

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” ogłasza przetarg na najem na nw. lokal 
mieszkalny:
– nieograniczony nr 12/m/16 - ul. Stolarzowicka 104C/25 ( kat. M2, 2 pokoje, kuchnia 
o pow. użytkowej 39,10 m2) – IV piętro
Cena wywoławcza stawki czynszowej najmu wynosi 7,00 zł/m2.
Do wylicytowanej stawki czynszowej dolicza się:
opłatę za c. o. 3,60 zł/m2, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
8,00 zł/ os. oraz woda według zaliczek.
Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 27. 06. 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni w Bytomiu przy ul. Felińskiego 19. 
Do dnia 23. 06. 2016 r. należy wpłacić wadium w wysokości 300,00 zł na jedno z niżej 
podanych kont Spółdzielni:

 PKO BP S.A.     76 1020 2368 0000 2202 0027 0306
 ING Bank Śląski  Oddział Bytom  78 1050 1230 1000 0022 7819 9076

Numer przetargu i adres lokalu powinny być wskazane na dowodzie wpłaty wadium.
Dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Dziale 
Członkowsko-Lokalowym nr tel.: 32/396-72-12, 32/396-72-28.
Wyżej wymieniony lokal można oglądać w dniach i godzinach urzędowania Administracji Spółdzielni, 
tj. w poniedziałki od godz. 7.00 do 16.30, we wtorki, środy i czwartki od godz. 7.00 do 14.00.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia 
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

20 lipca 2016 r. o godz. 10.20
w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 
14, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym (do 
23.05.2094 r.) dłużnika: Mleczarska Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowej 
i Usługowej MILKOS.
Dla przedmiotowej nieruchomości o łącznej powierzchni działek gruntu 2 264 m2 Sąd 
Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1Y/00004633/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 492.186,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 
kwotę 328.124,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na dzień przed licytacją 
rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 49.218,60 zł 
przelewem na rachunek bankowy komornika nr

54 1050 1230 1000 0022 6196 2969
(decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 757/13, 
w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa 
bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty 
całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub gotówką.
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia 
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

12 lipca 2016 r. o godz. 12.30
w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
udziału 1/2 części w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym 
w Bytomiu przy ul. Reja 12/1, stanowiącym własność dłużniczki. Dla 
przedmiotowego lokalu o powierzchni użytkowej 114,90 m2 zlokalizowanego 
w budynku o funkcji jednorodzinnej Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę 
wieczystą o numerze KA1Y/00060157/6.
Nieruchomość (udział 1/2 części) oszacowana jest na kwotę 88.450,00 zł. 
Cena wywoławcza udziału 1/2 w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości 
oszacowania, tj. kwotę 66.337,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na dzień przed licytacją 
rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 8.845,00 zł 
przelewem na rachunek bankowy komornika nr

54 1050 1230 1000 0022 6196 2969
(decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 1638/14, 
w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa 
bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty 
całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub gotówką.
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia 
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

12 lipca 2016 r. o godz. 12.15
w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
udziału 1/2 części w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym 
w Bytomiu przy ul. Reja 12/1, stanowiącym własność dłużnika. Dla przedmiotowego 
lokalu o powierzchni użytkowej 114,90 m2 zlokalizowanego w budynku o funkcji 
jednorodzinnej Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o numerze 
KA1Y/00060157/6.
Nieruchomość (udział 1/2 części) oszacowana jest na kwotę 88.450,00 zł. 
Cena wywoławcza udziału 1/2 cz. w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości 
oszacowania, tj. kwotę 66.337,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na dzień przed licytacją 
rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 8.845,00 zł 
przelewem na rachunek bankowy komornika nr

54 1050 1230 1000 0022 6196 2969
(decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 1638/14, 
w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa 
bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty 
całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub gotówką.
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59
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Informuje młodszy aspi-
rant Tomasz Bobrek, 
rzecznik prasowy Ko-
mendy Miejskiej Policji 
w Bytomiu.

Tragedia wydarzyła się w so-
botę około godziny 14. Jak 

wstępnie ustalili policjanci 
z „drogówki” jadącemu od stro-
ny Zabrza-Rokitnicy motocyklo-
wi prowadzonemu przez młodą 
kobietę zajechał drogę wyjeżdża-
jący z ulicy Nickla samochód oso-
bowy. Za jego kierownicą również 
siedziała kobieta. Do usuwania 
skutków kraksy wezwano straża-
ków. Na miejscu zjawiły się dwa 

wozy pożarnicze i równolegle 
z zabezpieczeniem miejsca zda-
rzenia strażacy rozpoczęli akcję 
reanimacyjną, kontynuowaną na-
stępnie przez ratowników.

Jeszcze około godziny 17. skrzy-
żowanie było zamknięte dla ru-
chu. Tragedia wydarzyła się na 
prostym odcinku ulicy Frenzla, 
przy wyjeździe z lasu. Jak mogło 
dojść do kraksy, wyjaśnia policja 
drogowa. Eg.

Z myślą o ludziach starszych 
w Biurze Organizacji Poza-

rządowych w Rynku odbyło się 
spotkanie z udziałem policjantów 
i przedstawicieli bytomskiego 
Ratusza. Funkcjonariusze mówi-
li o zasadach bezpiecznego po-
ruszania się po ulicach. Starano 
się przekonać starszych ludzi, że 
pokonywanie ulic w nieprzysto-
sowanych do tego miejscach jest 
zgubne i może mieć opłakane 
skutki. Wiele osób będących na 
emeryturze jest bowiem zdania, 
że mniejsza sprawność fizyczna 
zwalnia je z korzystania z pa-

sów i sygnalizacji świetlnych. 
Inny poruszony problem dotyczył 
oszustw, które są nie tylko zresz-
tą w Bytomiu prawdziwa plagą. 
Mówiono o środkach ostrożno-
ści przy wpuszczaniu do domów 
obcych osób. Są to bardzo często 
przestępcy podający się za przed-
stawicieli różnych instytucji. Zda-
rzali się już lipni instalatorzy wo-
dociągowi, pracownicy admini-
stracji, a nawet policjanci. W ta-
kich sytuacjach wystarczy chwila 
nieuwagi i łatwowierna starsza 
osoba traci często oszczędności 
całego życia.  Eg

Trudno jest powiedzieć, jak 
skończyłaby się „przygoda” 

młodej kobiety wracającej w mar-
cowy wieczór do domu. Kiedy 
22-latka weszła do klatki schodo-
wej budynku przy ulicy Kossaka, 
została znienacka zaatakowana 
przez młodego mężczyznę z no-
żem w ręce. Wywiązała się szamo-
tanina, w trakcie której kobieta 
została ugodzona nożem w rękę. 
Na szczęście hałas dolatujący 
z korytarza i krzyki napadniętej 
usłyszeli sąsiedzi, którzy położy-
li kres zajściu. Napastnik, jak się 
potem okazało 30-letni zabrza-
nin z Helenki, uciekł i do końca 

ubiegłego tygodnia pozostawał 
nieuchwytny.

W trakcie śledztwa prowadzone-
go pod kątem usiłowania zabójstwa 
wyszło na jaw, że napastnik znał 
swoją ofiarę. Kobietę miał poznać 
kilka miesięcy wcześniej. Nożow-
nika zatrzymano w minioną środę 
w jego mieszkaniu w Zabrzu-He-
lence. Mężczyzna nie jest w stanie 
powiedzieć, co pchnęło go do za-
atakowania bytomianki nożem.

W prokuraturze 30-latek usły-
szał zarzut usiłowania zabójstwa. 
Za popełniony czyn grozi mu kara 
nie mniejsza niż 8 lat więzienia, 
a nawet dożywocie. Eg.

Śmierć motocyklistki
Tragedia w Miechowicach. Nie udało się uratować życia 19-letniej mo-
tocyklistki, której na ulicy Frenzla zajechał drogę osobowy suzuki. Mimo akcji 
reanimacyjnej dziewczyna zmarła, nie odzyskując przytomności. 

O bezpieczeństwie seniorów
Radzili i przestrzegali. Jakie nieszczęście poza chorobą i bra-
kiem kasy może najczęściej spotkać seniora. Jest to na pewno 
wypadek drogowy i ryzyko oszukania przez przestępcę. 

Nożownik chciał zabić 
Poważne zarzuty. Dopiero policyjne śledztwo powinno wyja-
śnić, czym kierował się mieszkaniec Zabrza, który na korytarzu 
budynku przy ulicy Kossaka zaatakował nożem 22-letnią kobietę. 

3 czerwca
Bez prawa jazdy. Poli-
cjanci z Wydziału Ru-
chu Drogowego zatrzy-
mali na ulicy Strzelców 
Bytomskich samochód 
osobowy kierowany 
przez mieszkańca Za-
brza. W trakcie kontroli 
dokumentów wyszło na 
jaw, że mężczyzna ma 
cofnięty przez Sąd Re-
jonowy w Zabrzu zakaz 
prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. O dal-
szym losie mężczyzny 
zadecyduje sąd. Konse-
kwencje mogą być jed-
nak bardzo opłakane.
Amfetamina w samo-
chodzie. W trakcie kon-
troli samochodu renault 
jadącego Krzyżową Górą 
policjanci ujawnili 6 
porcji amfetaminy. Kło-
poty ma 26-letni kierow-
ca samochodu.
Czterej i skuter. W Parku 
Miejskim im. Kachla po-
licjanci zatrzymali czte-
rech chłopców w wie-
ku od 15 do 16 lat, któ-
rzy skradli skuter warty 
2500 złotych. O losie nie-
letnich zadecyduje sąd.
Awantura na stacji. Na 
stacji paliw przy ulicy 
Zabrzańskiej 27-letni 
mężczyzna pobił 24-let-
niego kierowcę bmw. 
N a s tęp n i e  k o m p a n 
sprawcy kulami ortope-
dycznymi wybił szyby 
w samochodzie.

4 czerwca
Złodziej w elektrowni. 
Włamano się przez okno 
do pomieszczeń elektro-
ciepłowni „Miechowi-
ce”. Sprawcy uszkodzili 
siatkę zabezpieczającą 
okno, jednak po spene-
trowaniu pomieszczeń 
niczego nie ukradli.
Złodziej i telefon. Po-
licja wyjaśnia okolicz-
ności, a jakich na ulicy 
Drzewnej 20-letniemu 
bytomianinowi skradzio-

no telefon komórkowy 
warty 550 złotych.
Kieszonkowiec na sta-
rociach. Na comiesięcz-
nej giełdzie staroci przy 
ulicy Modrzewskiego 
w Szombierkach  zło-
dziej kieszonkowiec 
skrad ł  70 - le tniemu 
mieszkańcowi Mysłowic 
portfel z dokumentami 
oraz 1500 złotymi. Miej-
sce to od lat jest rajem 
dla złodziei specjalizu-
jących się w tego typu 
kradzieżach.
Wiertarki nie wyniósł. 
W hipermarkecie „Ca-
storama” przy alei Je-
ziorańskiego ochrona 
zatrzymała i przekaza-
ła policjantom z Mie-
chowic 28-letniego męż-

czyznę, który usiłował  
wynieść ze sklepu wier-
tarkę wartą 550 złotych. 
Sprawcy grozi kara do 5 
lat więzienia.

5 czerwca
Ranny górnik. Poli-
cja przyjęła zgłosze-
nie o wypadku, do któ-
rego doszło w kopalni 
przy ulicy Konstytucji. 
W trakcie prac remon-
towych urządzenie me-
chaniczne przygniotło 
nogę pracującego tam 
górnika. Wyjaśnianiem 
okoliczności zdarzenia 

zajmują się odpowied-
nie służby górnicze. 

6 czerwca   
Bandziory z kijem. Na 
ulicy Zabrzańskiej ban-
dyci posługujący się ki-
jem baseballowym pobi-
li 22-letniego przechod-
nia, a następnie skradli 
mu telefon oraz około 
300 złotych. Sprawcom 
grozi do 12 lat więzie-
nia.
Złodziej u optyka. Po-
licja poszukuje spraw-
ców, którzy włamali się 
do zakładu optycznego 
przy ulicy Piekarskiej. 
Ich łupem padły opraw-
ki do okularów oraz trzy 
grzejniki elektryczne.
Zginął dowód. Na tere-

nie jednego z oddziałów 
szpitala przy ulicy Ba-
torego pacjentowi skra-
dziono dowód osobisty. 
Nieudana próba. Usiło-
wano skraść furgonetkę 
iveco zaparkowaną przy 
ulicy Wojciechowskie-
go. Sprawca uszkodził 
wkładkę zamka, jednak 
na szczęście pojazdu nie 
udało mu się urucho-
mić.

7 czerwca
S k l e p o w i  z ło d z i e -
je. W sklepie warzyw-
nym przy ulicy Witcza-

ka nieustalony złodziej 
skradł z kieszeni jed-
nego z klientów telefon 
komórkowy. Podobnej 
kradzieży dokonano 
w sklepie spożywczym 
przy ulicy Pułaskiego. 
Tym razem okradziono 
z telefonu kobietę.

8 czerwca
Zginął mercedes. Z ga-
rażu przy ulicy Łokietka 
skradziono dostawcze-
go mercedesa wartego 
15 tysięcy złotych. Nie 
jest to koniec strat, bo-
wiem w części ładunko-
wej pojazdu znajdowała 
się maszyna do zagęsz-
czania gruntu. Urządze-
nie było warte 6 tysięcy 
złotych. 
Wpadł z marihuaną. Na 
ulicy Fabrycznej poli-
cjanci z komisariatu 
przy ulicy Rostka zatrzy-
mali 22-latka mającego 
przy sobie 2 gramy ma-
rihuany. Już samo po-
siadanie tego narkoty-
ku grozi karą do 2 lat 
więzienia. 
Bandyci na Dworcowej. 
Na ulicy Dworcowej 
bandziory napadły na 
50-letniego mieszkańca 
Tarnowskich Gór. Męż-
czyzna został pobity, po 
czym skradziono mu 
portfel, gotówkę i zega-
rek.

9 czerwca   
Niezbyt uczciwy robot-
nik. Policjanci z komi-
sariatu przy ulicy Rostka 
zatrzymali 31-latka, któ-
ry od grudnia minionego 
roku z remontowanego 
mieszkania przy placu 
Sikorskiego skradł elek-
tryczne narzędzia oraz 
materiały budowlane 
warte 6 tysięcy złotych.
Nielegalny pobór mocy. 
W mieszkaniach przy 
ulicach Baczyńskiego, 
Zabrzańskiej, Modrzew-
skiego oraz Piątka po-
licjanci ujawnili niele-
galne podłączenia się 
do sieci elektrycznej. 
Odcięcie dopływu ener-
gii z powodu zaległości 
z opłatami nie było naj-
wyraźniej przeszkodą 
dla lokatorów. Teraz za 
kradzież grozi im kara 
do 5 lat więzienia.
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Henryk Kempny
*24.01.1934              +29.05.2016

Serdeczne podziękowania
Panu Damianowi Bartyle, Prezydentowi Miasta Bytomia,

Członkom i Sympatykom Klubu Sportowego Polonia Bytom,
Rodzinie i Przyjaciołom oraz wszystkim  tym,

którzy wspierali nas w najtrudniejszych chwilach
i podzielają nasz smutek po odejściu ukochanego Męża, Ojca, 

Dziadka i Pradziadka

ŚP Henryka Kempnego

za pamięć i okazane współczucie, modlitwę, intencje mszalne, 
wieńce i kwiaty

składa żona Adela Kempny z Rodziną

P O D Z I Ę K O W A N I E

Pod dom mieszkanki Stolarzo-
wic w rejonie części nazy-

wanej Krzyżową Górą podjechał 
renault megane starego typu. 
Wysiadło z niego dwóch męż-
czyzn, którzy wdarli się do domku 
i obezwładnili 76-letnią gospody-
nię. W tym czasie w samochodzie 
mającym przez cały czas włączony 
silnik pozostał trzeci sprawca.

Samochód z obcymi numerami 
rejestracyjnymi, w dodatku z włą-
czonym silnikiem zwrócił uwagę 
sąsiadów ofiary. Ich podejrzenia 
wzbudziło zachowanie się kierow-
cy, który najwyraźniej nie chciał, 
aby ktokolwiek zobaczył go we 
wnętrzu pojazdu. Kiedy zaintrygo-
wani mieszkańcy podeszli bliżej, 
nieznajomy zaczął trąbić. Chwile 
później z domku wybiegli dwaj 
mężczyźni, wsiedli do samochodu, 
który błyskawicznie odjechał. 

Starszej pani na szczęście nic 
się nie stało. Bandziory również 

nic nie skradli z budynku. Powia-
domieni policjanci, dysponując 
numerami rejestracyjnymi pojaz-
du i rysopisami napastników, roz-
poczęli ich poszukiwania. Udział 
w akcji brali funkcjonariusze ze 
specjalnej grupy zwalczającej 
przestępstwa rozbójnicze. 

Tego samego dnia zauważono 
podejrzany samochód w centrum 
Bytomia. Chwilę później doszło 
do zatrzymania sprawców w wie-
ku 22 i 23 lat. Przy jednym z  nich 
policjanci znaleźli dodatkowo 10 
gramów amfetaminy. Napastnicy 
są mieszkańcami naszego miasta 
i na razie decyzją sądu zostali 
tymczasowo aresztowani na 3 mie-
siące. Za napad grozi im kara do 
12 lat więzienia. Obecnie funkcjo-
nariusze ustalają, czy przestępcy 
działali w ciemno i przypadko-
wo wybrali stolarzowicki dom na 
miejsce napadu, czy też była to 
z góry zaplanowana akcja. Eg

Napad na dom 
w Stolarzowicach
Sąsiedzki ratunek. Działali w ciemno, czy też był to wcześniej 
zaplanowany napad. Trzech młodych mężczyzn w biały dzień 
napadło na dom 76-letniej mieszkanki Stolarzowic. Gdyby nie 
dociekliwość sąsiadów, zdarzenie mogłoby mieć tragiczny finał.
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Juliusz Kossak to nestor ma-
larskiej rodziny Kossaków 
(ojciec Wojciecha, dziadek 

Jerzego) i zarazem jeden z naj-
lepszych polskich artystów „spe-
cjalizujących” się w malowaniu 
koni. Konkurować z nim zapewne 
mógł chyba tylko Józef Brandt – 
obaj twórcy działali w tej samej 
epoce i znali się. W Galerii Ma-
larstwa Polskiego znajduje się 
kilka znanych obrazów Brandta 
– między innymi „Wesele kozac-

kie” i „Zwiad kozacki”. Ale jest 
również niewielka, ale jakże pre-
cyzyjnie namalowana akwarela 
Juliusza Kossaka zatytułowana 
„Nauka polowania z sokołem”. 
Bytomskie Muzeum nabyło ją 
w 1964 roku.

W 2016 roku zdarzyła się sytu-
acja niezwykła – do salonu DESA 
w Krakowie trafił szkic Juliusza 
Kossaka do „Polowania z soko-
łem”. Pracownica DESY, wiedząc 
że obraz znajduje się w Muzeum 

Górnośląskim – zaproponowa-
ła kupno szkicu właśnie naszej 
placówce. Od chwili propozy-
cji do sfinalizowania transakcji 
upłynęło wyjątkowo mało – jak 
na realia biurokracji w polskie 
kulturze – czasu. Za kwotę 8 ty-
sięcy złotych obraz trafił do Byto-
mia. Transakcję sfinalizowano 29 
kwietnia. – To dla nas powrót do 
normalności, nabywamy obiekty, 
powiększamy zbiory – mówił dy-
rektor Muzeum Górnośląskiego 
Leszek Jodliński. – Ale dla mnie, 
jako historyka sztuki, to także mo-
ment niezwykłej emocji. Po ponad 
100 lat szkic znów spotyka się z ob-
razem, możemy zobaczyć kolejne 
etapy pracy artysty.

Juliusz Kossak znany jest z tego, 
że do obrazów przygotowywał bar-
dzo staranne szkice. Nie żadne 
tam wstępne studia i „machnię-
cia” od niechcenia, ale dokładny 
projekt. Szkice pokrywał siatką 
niewielkich kwadratów, umożli-
wiających przeniesienie rysunku 
na powierzchnię obrazu. Dlatego 
porównanie szkicu z akwarelą to 
ciekawe doświadczenie. I z tego 
właśnie powodu dyrekcja Mu-
zeum Górnośląskiego zdecydowa-
ła się na pokazanie szkicu obok 
akwareli. Będzie to niezwykle 
krótka ekspozycja – potrwa w Ga-
lerii Malarstwa Polskiego zaled-
wie 13 dni, do niedzieli 19 czerw-
ca. Wszystko dlatego, że potem 
nowo kupiony szkic musi trafić do 
pracowni konserwatorskiej.

W związku z zakupem nowego 
dzieła Juliusza Kossaka Muzeum 
Górnośląskie zaprasza także do 
związanej z tym wydarzeniem 
akcji społeczno-artystycznej. Jej 
celem ma być zgromadzenie ty-
siąca wizerunków koni – rysun-
ków namalowanych przez miło-
śników tych pięknych zwierząt. 
Do przygotowania portretów koni 
inspirowanych twórczością Ju-
liusza Kossaka muzeum zachęca 
wszystkich niezależnie od wieku 
i umiejętności. Prace przyjmowa-
ne będą do niedzieli 26 czerwca. 
Powinny być podpisane na od-
wrocie (przynajmniej imieniem 
i wiekiem malującego). Można je 
przynosić do Działu Edukacji lub 
do kasy wystawowej. (m)

Na ulicy Michał nie wyróż-
nia się z tłumu rówieśni-
ków. Szczupły 23-latek, 

na co dzień pracujący w branży 
drukarskiej, zmienia się nie do 
poznania, kiedy staje przed wi-
dzami. Koszulkę z wesołymi wzo-
rami zamienia na garnitur i już 
po chwili na widowni rozlegają 
się okrzyki zdziwienia. Nie każ-
dy jednak zdaje sobie sprawę, że 
bycie iluzjonistą wymaga bardzo 
ciężkiej pracy. 

Podobnie jak artysta muzyk 
Michał musi codziennie ćwiczyć 
godzinami i każdą nową sztuczkę 
opanować do perfekcji. Dopiero 
potem karty w jego dłoniach oży-
wają , podobnie jak każdy przed-
miot, który weźmie do ręki. Młody 
sztukmistrz nie potrafi niestety 
jednego, typować zakładów LOT-
TO i sprawiać, aby na boisku wy-
grała wybrana przez nas drużyna 
piłkarska. Jego życiem jest jed-
nak sprawianie ludziom radości, 
aby na widowni przynajmniej na 
chwilę mogli znaleźć się w innej 
rzeczywistości.

– Zaczęło się, kiedy byłem jeszcze 
dzieckiem. Zafascynowały mnie 
wtedy emitowane w telewizji wy-
stępy Dawida Copperfielda. To, 
co ten człowiek robił w trakcie 
swojego show, przechodziło moje 
wyobrażenie i trąciło prawdziwą 
magią. Nagrywałem programy na 
kasety i oglądałem je w kółko. Kil-
ka lat później w bibliotece znala-
złem książkę o iluzji dla młodzieży. 
Pamiętam, że za nic w świecie nie 

chciałem jej zwrócić – wspomina 
Michał Sukowski.

Kilka lat później, już jako do-
rastający nastolatek, Michał po-
jechał na spotkanie iluzjonistów 
do Wrocławia. Odbywał się tam 
również ogólnopolski konkurs 
iluzji z udziałem doświadczonych 

prestidigitatorów. Bytomianin 
z ogromna tremą wziął w nim 
udział i zajął pierwsze miejsce. 
Była to wielka zachęta do dal-
szego zgłębiania wiedzy. Wte-
dy już wiedział, że z iluzją chce 
związać całe swoje życie, również 
zawodowe.

Na niewielkim stoliku redak-
cyjnym Michał powoli kładzie 
karty. Po chwili tasuje je w taki 
sposób, że kolorowe kartoni-
ki na moment wirują w powie-
trzu. Po chwili prosi o wybranie 
jednej karty i jej zapamiętanie. 
Po wsunięciu w wybrane przez 

widza miejsce rozkłada talię. 
Awers jednej z nich, tej wcze-
śniej wybranej ma inny kolor, 
niż pozostałe. Potem prezentuje 
jeszcze kilka kolejnych sztuczek. 
Nie chce jednak zdradzić, jak to 
wszystko zrobił.

– W sumie takie sztuczki są bar-
dzo łatwe i nauczyłem się ich dzięki 
kontaktom z innymi iluzjonistami. 
Na zlotach wymieniamy się do-
świadczeniami i przy tym wszyscy 
świetnie się bawimy. Potem pozo-
staje już tylko żmudne ćwiczenie 
w domu i występ przed publicz-
nością. Karty są jednym z moich 
głównych rekwizytów i dlatego 
prawie zawsze mam je w kieszeni 
– mówi Michał. 

Michał Sukowski występuje, 
kiedy tylko może. Już jako nasto-
latka poproszono go o danie po-
kazu na spotkaniu VIP-owskim. 
Natomiast czerwiec jest czasem 
najwdzięczniejszej widowni, czyli 
dzieci. Imprez z ich udziałem jest 
obecnie bowiem bez liku. Ma rów-
nież swój epizod filmowy w se-
rialu „Pierwsza miłość”, kiedy to 
główni bohaterowie biorą udział 
w jego spektaklu. Niedawno by-
tomianin wystartował w castingu 
„Szansa na sukces”. 

Obecnie 23-latek oczekuje na 
przyjazd do polski jednego z wiel-
kich świata iluzji, Luka Jermay-
ego. Michał nie wyobraża sobie, 
aby mógł opuścić jego występ. 
Ten angielski artysta mimo mło-
dego wieku jest znany ze swo-
ich szkoleń organizowanych dla 
mniej doświadczonych kolegów. 
Bytomski iluzjonista dalej poszu-
kuje jednak głównie własnej dro-
gi do świata nie do końca praw-
dziwego.

JACEK SONCZOWSKI

Zorganizowano ją już po raz 
szósty. W tym roku przy-
jęła ona szerszą niż dotąd 

formułę i do tego zyskała nową 
nazwę. Przy okazji była też fina-
łem programu „Szkoła z klasą 
2.0” oraz programów „WF z kla-
są” i „Koduj z klasą”. W wyda-
rzeniu tym wzięło udział wielu 
ekspertów z Polski i z zagranicy. 
Głównymi bohaterami byli jed-
nak uczniowie. Wśród nich dwie 
silne ekipy z Bytomia. Pierwszą 
wystawiła Szkoła Podstawowa 
nr 9, a w jej składzie znaleźli się: 
Celina Gerlach-Siwiec, Dorota 
Iwanowicz, Martyna Politowska, 
Mateusz Madera, a także Kata-
rzyna Kurek. Drugi nasz zespół 
utworzyli przedstawiciele SP nr 
23: Izabela Pakuła, Elżbieta Sta-
nisz, Małgorzata Miś, Wiktoria 
Krupa oraz Ines Piasecka.

Zadaniem naszych, podobnie 
jak 38 innych ekip biorących 
udział w Festiwalu, było urzą-
dzenie atrakcyjnego stoiska i na-
uczenie odwiedzających je czegoś 

zupełnie nowego. Różnorodność 
propozycji oszałamiała: uczono 
między innymi tworzenia własne-
go hologramu, tłumaczono, jak 
ożywić robota, wyjaśniano w cie-
kawy sposób, jak zbudowane jest 
ludzkie ciało, a także pokazywa-
no nowy gry zespołowe stworzo-
ne w połączeniu z matematyką. 
Bytomska SP nr 9 pochwaliła 
się swoją innowacją gry w ringo 
w parach, a SP nr 23 zachęcała 
do spróbowania sił w nowej spor-
towej grze planszowej o nazwie 
„XXL”. Obydwie oferty cieszyły 
się dużym powodzeniem, przy na-
szych stoiskach cały czas kręciło 
się wiele osób. 

Drugiego dnia Festiwalu jego 
bywalcy uczestniczyli w warszta-
tach, które odbyły się w Służew-
skim Domu Kultury. Ich program 
ułożono tak, żeby każdy znalazł 
dla siebie coś interesującego. 
Dodatkową atrakcją były spacery 
dźwiękowe oraz oryginalna gra 
you.fo – ciekawe połączenie gry 
w ringo i hokeja.   izo

Magia ukryta w dłoniach
Jak w Hogwarcie. Jak to możliwe? Takie pytanie najczęściej ciśnie się na usta widzów ob-
serwujących pokazy iluzji Michała Sukowskiego. Młody bytomski iluzjonista potrafi zadziwić 
nawet największych sceptyków. Zawsze jednak podkreśla, że czary nie istnieją i wyczarowa-
ny przez niego świat jest tylko ciężko wypracowaną iluzją.

Kossak podwójny, 
czyli konie i sokół
Nowy nabytek muzeum. Muzeum Górnośląskie za-
kupiło szkic do akwareli Juliusza Kossaka, zatytułowanej 
„Nauka polowania z sokołem”. To nabytek o tyle cenny, że 
sama akwarela od 52 lat jest własnością właśnie bytom-
skiego muzeum.

Nowo kupiony szkic odsłonili dyrektor Muzeum Górnośląskiego Leszek 
Jodliński i kierownik Działu Sztuki Agnieszka Bartków.

Nasi pokazali się 
na festiwalu edukacji 
Wzbudzili zainteresowanie. Dwie bytomskie szkoły 
miały okazję zaprezentowania się na Ogólnopolskim Festi-
walu Otwartej Edukacji. Impreza ta odbyła się w warszaw-
skim Narodowym Instytucie Audiowizualnym.
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Ich wizyta nie byłaby możli-
wa, gdyby nie osobiste za-
angażowanie prof. Alek-

sandry Hollingshead. Pochodzi 
ona z naszego miasta i jest ab-
solwentką I LO. Dziadek Alek-
sandry Hollingshead, Ludwik 
Wardzichowski był pierwszym 
polskim dyrektorem Szpitala 
Specjalistycznego nr 2 (objął 
placówkę w 1947 roku i zwią-
zał z nią całe swoje życie) oraz 
jednym z prekursorów zorgani-
zowanego ruchu turystycznego 
w powojennym Bytomiu. Z ko-
lei dziadek ze strony matki zor-
ganizował szczep harcerski im. 
Obrońców Polskości Śląska i był 
jego opiekunem na przełomie 
lat 60.i 70. 

Sama prof .  Hollingshead 
mieszka wprawdzie za oceanem, 
pracuje na University of Idaho, 
ale o swoim rodzinnym mie-
ście nie zapomina, darząc je 
ogromnym sentymentem. Dwa 
lata temu gościła w Bytomiu 
i właśnie wówczas nawiązano 
przynoszącą dziś owoce współ-

pracę pomiędzy naszym liceum, 
a uczelnią ze Stanów. W jej ra-
mach przyjechały do Bytomia 
amerykańskie studentki (po-
dobno ze znalezieniem chętnych 
do wyjazdu nie było żadnych 
problemów), które w ramach 
praktyk poprowadziły lektoraty 
języka angielskiego. Uczestniczy-
li w nich uczniowie wszystkich 
klas podkreślający, jak ciekawe 
zajęcia im zaproponowano. Po 
lekcjach studentki z Idaho do-
datkowo wzięły udział w obcho-
dzonych właśnie, pełnych atrak-
cyjnych wydarzeń Dniach Pol-
sko-Amerykańskich. Poświęcono 
je między innymi na swobodne 
rozmowy o Polsce i USA, stosun-
kach łączących obydwa kraje 
i sytuacji politycznej. Rzecz ja-
sna rozmowy odbywały się w ję-
zyku angielskim, co pozwoliło 
licealistom na praktyczne spraw-
dzenie zdobytej wiedzy lingwi-
stycznej. Dodatkowo gospodarze 
zaprezentowali gościom spektakl 
i przybliżyli im lokalne atrakcje 
turystyczne. aure

Autyzm dziecięcy to złożone 
zaburzenie rozwoju i funk-
cjonowania ośrodkowego 

układu nerwowego. Dzieci cier-
piące na autyzm mają problemy 
z nawiązywaniem relacji z ró-
wieśnikami i otoczeniem. Rów-
nocześnie, zamykając się w sobie, 
budują swój własny wewnętrzny 
świat. Przeciętnemu człowiekowi 
autyzm często kojarzy się z fil-
mem „Rain Man”, w którym do-
tkniętego autyzmem mężczyznę 
zagrał Dustin Hoffman. Bohater 
tego filmu posiadał niezwykłą 
zdolność – był genialnym mate-
matykiem, potrafił błyskawicz-
nie w pamięci liczyć i zapamię-
tywać ciągi cyfr. 11-letni Gerry 
Chmieliński mieszka w Bytomiu. 
7 lat temu zdiagnozowano u nie-
go autyzm dziecięcy. Gerry rów-
nież posiada niezwykłą zdolność 
– potrafi fantastycznie rysować. 
Wystawę jego prac zorganizowa-
no w Klubie „Sezam” Bytomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na 
osiedlu Arki Bożka. Do tej wła-
śnie placówki Gerry uczęszcza na 
zajęcia plastyczne.

Rysuje zwierzęta i postacie 
z bajek – takie jakie widział na 
filmach lub przetworzone przez 
pryzmat jego wyobraźni. Niektó-
re rysunki zadziwiają precyzją 
kreski – jakby wyszły spod ręki 
zawodowego grafika. Czasami tyl-
ko zadziwia kontrast – uczynione 

pewną ręką rysunki i niezdarne 
litery podpisu autora: GERRY. 
– Właściwie nie mam wpływu na 
to, co Gerry rysuje – mówi Mał-
gorzata Woźniak, instruktorka 
plastyczna z „Sezamu”. – Tworzy 
to, na co akurat ma ochotę. Potra-
fi wykonać nawet 100 rysunków 
w ciągu jednych zajęć. Doskonale 
wszystkie pamięta i potem wraca 
do nich, żeby dokończyć.

Rysunki Gerrego Chmieliń-
skiego jego rodzice prezentują 
w Internecie na blogu „Pasje 
Gerrego” (takie hasło wystar-
czy wpisać w wyszukiwarce go-
ogle). Bytomianin jest również 
podopiecznym Fundacji „Zdą-
żyć z pomocą”, która gromadzi 
środki na jego edukację, reha-
bilitację oraz zakup niezbędnych 
leków – chłopiec jest pod stałą 
opieką neurologa, psychiatry 
oraz logopedy. Organizatorzy wy-
stawy w „Sezamie” zwracają się 
także z prośbą o pomoc dla Ger-
rego w postaci papieru. Potrafi 
on do rysowania wykorzystać po-
nad 100 kartek papieru w ciągu 
dnia. Jak łatwo obliczyć – w mie-
siącu daje to 2 tysiące stronic. 
– Cieszymy się, że chłopiec chodzi 
do nas na zajęcia, dzięki temu 
może przebywać z innymi dziećmi 
i oswajać się z funkcjonowaniem 
w takiej społeczności – mówi Ha-
lina Oster, kierowniczka klubu 
„Sezam”. (m)

Zaczęli od poświęconego te-
matyce górniczej oratorium 
„Wziemięwzięci”. Kompozy-

torem był Michał T. Malicki, zaś 
teksty napisał Jan Drechsler – 
z wykształcenia lekarz weteryna-
rii, z talentu także poeta, satyryk 
i popularyzator śląskiego folk-
loru. Wsparł ich Marek Klemen-
towski, który był producentem 
przedsięwzięcia. Ten tercet przy-
gotował kolejne oratoria – papie-
skie zatytułowane „Pielgrzym”, 
które zostało po raz pierwszy za-
prezentowane na pl. Sobieskiego 
w Bytomiu. Potem było pasyjne 
oratorium „Droga Krzyżowa”, 
wykonane w rozbarskim kościele 
św. Jacka. Właśnie po nim – by-
tomianin Adam Żurawski w roz-
mowie z prezydentem naszego 
miasta Damianem Bartylą zapro-
ponował, aby następne oratorium 
poświęcić Kresom. Pomysł został 
rzucony na dobry grunt – premie-
ra oratorium „Listy na Kresy” od-
była się na scenie Opery Śląskiej 
4 czerwca.

Podobnie jak w poprzednich 
oratoriach, kolejne piosenki 
przeplatane są prozatorskimi 

interludiami czytanymi przez 
aktorów. Narratorami całości są: 
nestor śląskiego aktorstwa Ber-
nard Krawczyk oraz wspomnia-
ny Adam Żurawski – od ponad 
ćwierć wieku występujący w nie-
profesjonalnych kabaretach kre-
sowych, działających w Bytomiu. 
To oni czytają tytułowe „Listy na 
Kresy”, czyli listy do Rodaków, 
którzy pozostali za linią Curzona 
oraz listy, jakie pomiędzy sobą 
wymieniają wygnańcy z daw-
nych województw wschodnich 
II Rzeczpospolitej, którzy osie-
dlili się na tzw. Ziemiach Odzy-
skanych – przede wszystkim na 
Górnym Śląsku. Korespondencja 
ta nie tworzy jakiejś fabularnej 
historii, lecz pokazuje pewną 
historyczną panoramę, a zara-
zem historyczną prawdę. W ten 
sposób widowisko nabrało także 
waloru edukacyjnego. Młodzież, 
która zechce wysłuchać piosenek 
w klimatach od rocka do jazzu, 
przy okazji będzie mogła poznać 
wiele informacji historycznych.

Usłyszy więc publiczność i o do-
konanym przez ukraińskich na-
cjonalistów (banderowców) ludo-

bójstwie na Wołyniu, i o operacji 
Ostra Brama w Wilnie, i o hań-
bie Jałty oraz Poczdamu, a także 
o tym, jaki wkład wnieśli wysie-
dleni z Kresów w życie naukowe, 
kulturalne i sportowe na Górnym 
i Dolnym Śląsku. Na przykład 
jeden z listów poświęcony jest 
tradycji lwowskiego futbolu i „Po-
lonii Bytom”. Takich listów jest 
15, a w czternastym brzmi jakże 
ważne zdanie: „Lata całe miesz-
kamy i żyjemy w obecnych grani-
cach Polski wpatrzeni we wschód 
utracony, nie oczekując nadejścia 
końca świata, ale początku praw-
dy.” Do tego 15 piosenek – do-
brych muzycznie. Przynajmniej 
dwie z nich miałyby szansę stać 
się przebojami – gdyby tylko za-
częły je puszczać stacje radiowe 
i telewizyjne.

Przedstawione w oratorium 
„Listy na Kresy” nie odnoszą się 
tylko do Lwowa, ale także do po-
łożonych nad Niemnem terenów 
dzisiejszej Białorusi. Oratorium 
„Listy na Kresy” zostanie po-
wtórnie zaprezentowane w lipcu 
w Muszli Koncertowej w bytom-
skim parku. (m)

Niezwykłe pasje Gerrego
I kto to rysuje? Patrząc na precyzję i dojrzałość kreski wielu rysunków – można by po-
myśleć, że ich autorem jest zawodowy artysta plastyk. Tymczasem wyszły one spod ręki 
11-letniego Gerrego Chmielińskiego, który jest dzieckiem autystycznym.

Wyśpiewane Listy na Kresy
Kolejne oratorium Ta spółka autorska stworzyła już dzięki wsparciu gminy Bytom kilka 
oratoriów. Kolejne poświęciła tematyce kresowej i wysiedleńcom z ziem wschodnich, 
którzy po II wojnie światowej przybyli na Śląsk. Prapremiera „Listów na Kresy” odbyła się 
4 czerwca w Bytomiu.

Amerykańskie studentki 
uczyły u nas angielskiego 
Wizyta z Idaho. W ciekawych i wartościowych lekcjach języka 
angielskiego mogli ostatnio brać udział uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Smolenia. Poprowadziły je studentki, które 
przyjechały do Bytomia ze Stanów Zjednoczonych. 
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Podobnie jak w poprzed-
nich latach cieszyła się 
ona wielkim zaintereso-

waniem. Przybyli na nią rodzice 
i członkowie rodzin dzieci oraz 
przyjaciele szombierskiego Re-
laksu. Co ciekawe impreza miał 
się nie odbyć, lecz dyrekcja klu-
bu nie miała wyjścia i ostatecz-
nie ugięła się pod presją małych 
artystów, którzy nie wyobraża-
li sobie, żeby nie doszło do tak 
ważnego dla nich wydarzenia: – 
W zeszłym roku zapowiadaliśmy, 
że kończymy, ale nasi młodzi ma-
larze byli tym bardzo zawiedzeni. 
Dla nich to bowiem ogromne prze-
życie – mówi dyrektor Relaksu 
Ewa Grzelczak. 

Pod młotek poszły wszystkie 
prace, jakie w ciągu ostatnich 
miesięcy stworzyli mający spo-
ry talent klubowicze należący 
do różnych sekcji. Chętnych do 
kupowania nie brakowało, ceny 
szły w górę, więc nic dziwnego, 
że udało się uzbierać aż 2880 
złotych. Dla klubu ta kwota ma 
niebagatelne znaczenie – Trzeba 
podziękować wszystkim, którzy 
przybyli na naszą imprezę  i wyło-
żyli pieniądze. Dzięki nim mamy 
fundusze na zakup nowych ma-
teriałów dla twórców – stwierdza 
Ewa Grzelczak. aure

To, co dziś jest dzikim zielo-
nym terenem, nieco ponad 
sto lat temu było kopalnią 

dolomitu i limonitu, a dzisiejszy-
mi ścieżkami biegnącymi w wą-
wozach ciągnęły zaprzęgi konne 
wypełnione urobkiem. Potem 
działalności wydobywczej zaprze-
stano, a ówcześni pruscy właści-
ciele zadbali o częściową rekulty-
wację księżycowego krajobrazu, 
polecając posadzić tam drzewa. 
Od tego czasu obszar na pograni-
czu Suchej Góry i Tarnowskich 
Gór porósł gąszczem. 

Najpierw zapuszczali się tam 
miłośnicy przyrody, odkrywając 
unikalne u nas gatunki roślin, 
m.in. dziewięćsiła bezłodygowego 
czy będącego odmianą storczyka 
kruszczyka szerokolistnego. Kilka 
lat temu terenem zainteresowali 
się bytomscy i tarnogórscy ekolo-
dzy, którzy w 2008 roku utworzyli 
tam 20-hektarowy Zespół Przy-
rodniczo-Krajobrazowy. Od stro-
ny Tarnowskich Gór łączy się on 
z Dołami Piekarskimi.

Obecnie teren zachęca do wy-
cieczki, jednak osobom z dzieć-
mi w wózkach tego nie polecamy. 
Wejścia do labiryntu, będącego 
nim tylko z nazwy, znajdują się 
od strony ulicy Obrońców We-
sterplatte nieopodal stawu „Gro-
ta”, nieopodal ulicy Prywatnej 
i Wodczoka. Początek trasy wie-

dzie w pobliżu przytulonych do 
lasu domków jednorodzinnych. 
Po chwili jednak robi się cał-
kiem cicho.

Niestety, mimo unikalnego 
charakteru terenu na dróżkach 
widać co chwilę ślady po opo-
nach crossowych motocykli i qu-
adów. W minioną niedzielę z od-
dali dochodził również co pewien 
czas odgłos silnika jednego z tych 
pojazdów. Trasę wytyczna czer-
wony szlak zaznaczony na mija-
nych drzewach. Często trzeba 
się jednak dobrze przyjrzeć, aby 
znaleźć kolejne oznaczenie. Tu-
rystyczne symbole znajdują się 
bowiem nawet na rachitycznych 
pieńkach. 

Szlak gubi zresztą sporo kręcą-
cych się po okolicy ludzi, w tym 
rowerzystów. Napotkana ama-
torka dwóch kółek, podobnie 
jak i my, nie była w stanie zna-
leźć kontynuacji trasy na jednym 
z rozwidleń. Droga przy opanowa-
nym przez żaby stawie kończy się 
wąską ścieżynką z ostrym podej-
ściem, którego nie powstydziłaby 
się niejedna góra w Beskidach. 
Po krótkim podejściu trasę zagra-
dzają taśmy blokujące, przynaj-
mniej teoretycznie, przejście. 

Na tym odcinku bezpieczna 
ścieżka się wypiętrza, biegnąc 
skrajem grzbietu. Na przemian 
po jednej i drugiej stronie stok 

opada stromo na głębokość na-
wet kilkunastu metrów i upadek 
stamtąd mógłby mieć opłakane 
skutki. Ścieżka jest jednak dość 
szeroka i ryzyko jest niewiel-
kie. Prawie przez cały czas trasa 
spacerowa o długości mniej wię-
cej 2 kilometrów biegnie w głę-
bokim cieniu. Nawet w upalne 
przedpołudnie lampa błyskowa 
aparatu fotograficznego urucha-
miała się automatycznie. Jasno 
robi się przy wyjściu w stronę 
Tarnowskich Gór i Dołów Piekar-
skich. Tam o obecności człowieka 
świadczy obsadzone zbożem pole. 
Skraj łąki porastają ogromne mo-
drzewie. 

Oprócz modrzewi okolicę po-
rastają brzozy, klony, jawory, lipy, 
dęby i robinie akacjowe, których 
zapach roznosi się obecnie po 
całej okolicy. Przy zachowaniu 
ciszy, szczególnie wcześnie rano 
można tam zobaczyć sarny i dziki. 
Ich wizerunki widnieją zresztą na 
poprzeczce bramki wieńczącej 
wejścia do labiryntu.

Suchogórski labirynt skalny 
jest drugim po Żabich Dołach 
terenem tego typu w Bytomiu. 
Jego obejrzenie jest na pewno 
świetnym pomysłem na spędze-
nie ciepłego dnia w weekend. 
Dla miłośników przyrody jest to 
lepsze niż spacer po zadbanych, 
ale zatłoczonych parkach. S.

W zielonym labiryncie
Sucha Góra. Suchogórski labirynt skalny to plątanina ścieżek, na których mogą solidnie 
zaboleć nogi. Na szczęście zgubić się tam trudno, bo z daleka dolatują ledwo słyszalne od-
głosy cywilizacji. Gdyby nie one, można by pomyśleć, że jesteśmy gdzieś w dzikiej głuszy. 

Odpocząć nad Brandką
Dąbrowa Miejska. Jest piękny, choć oficjalnie to zwykła niecka 
bezodpływowa. Staw „Brandka” nieopodal ulicy Celnej ma kilka-
naście hektarów i od dawna myśli się o jego zagospodarowaniu. 
Na razie jest to wędkarski raj. 

Problem „Brandki” polega 
na jej ciągłym powiększa-
niu powierzchni. Wiele lat 

temu nad jej brzegiem u stóp hał-
dy działała pompa, a pod dnem 
biegł rurociąg odprowadzający 
z niej wody opadowe. Kiedy pom-
pę ukradziono, a rurociąg uszko-
dziły szkody górnicze, staw rozlał 
się na okoliczne pola i osiągnął 
dzisiejsze rozmiary. Wtedy już 
zbiornikiem zaopiekowało się 
bytomskie koło Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego. W stawie za-
częto łowić ryby, w tym nawet 
kilkunastokilogramowe sumy 
i okazałe szczupaki.

Krótko „Brandką” w czasach 
minionej ekipy rządzącej By-
tomiem zbiornikiem zaintere-
sował się klub nart wodnych 
„Zefir”. Wobec uwarunkowań 
technicznych i zdecydowanego 
sprzeciwu wędkarzy i innych 
miłośników rekreacji w ciszy, 
temat upadł.

Obecnie miasto chce zabezpie-
czyć „Brandkę” przed jej dalszym 
rozlewaniem się. Pierwsze poro-
zumienie w tej sprawie, zawarte 
z Bytomską Spółką Restruktury-
zacji Kopalń, nie zostało zrealizo-
wane i projekt naprawy stawu nie 
został zakończony. Obecnie obo-
wiązuje kolejne porozumienie.

Konieczne będzie stałe od-
prowadzanie stamtąd wód desz-
czowych i zasilających zbiornik 
spod ziemi. Dotąd było to możli-
we dzięki przenośnym pompom. 
Obecnie trzeba jednak tam będzie 
wybudować od podstaw instalację 
kanalizacyjną do odprowadzania 
deszczówki, prawdopodobnie do 
Bytomki. Ponadto w przyszłości 
ma zostać umocniona linia brze-
gowa. Na temat planów udostęp-
nienia stawu do celów rekreacyj-
nych nikt na razie nie chce mó-
wić. Nie jest jednak wykluczane, 
że powstanie taki projekt w celu 
otrzymania dotacji unijnych.  S

Emeryci rosną w siłę
Centrum. W ciągu roku Krajowe Zrzeszenie Emerytów i Renci-
stów powiększyło swoje grono o 100 procent i nadal przyciąga 
seniorów niezamierzających siedzieć w domu przed telewizorem.

Emeryci zaczynali w zasa-
dzie od zera, co zostało 
poruszone podczas pierw-

szego zebrania sprawozdawczo- 
wyborczego. Dzięki przyjaciołom 
udało im się zdobyć wyposażenie 
i środki na działalność. Wsparcia 
udzieliło seniorom Centrum Sto-
matologii Medycznej, przekazu-
jąc swoje meble. Ponadto jeden 

z banków przekazał środki finan-
sowe na zorganizowanie kursów 
komputerowych dla członków 
zrzeszenia.

Po walnym zebraniu członko-
wie Zrzeszenia mają wiele dal-
szych placów. W zamierzeniach 
jest m.in. zorganizowanie jesienią 
wycieczki do Lwowa. Ma to być 
wstęp do kolejnych wyjazdów.

Dzieła małych artystów
poszły pod młotek 
Szombierki. Takiego wydarzenia nie organizuje w Bytomiu nikt 
inny. W Klubie Relaks Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy 
ulicy Zabrzańskiej po raz dwunasty już przeprowadzono aukcję 
prac wykonanych przez podopiecznych tej placówki. 

Militarni pokazali się
na ulicach miasta
Centrum, Miechowice. Wojsko, a dokładniej mówiąc wozy 
wojskowe opanowały nasze miasto w miniony weekend. Stało się 
to za sprawą dwunastej edycji Zlotu Pojazdów Militarnych.   

Impreza jak zwykle ściągnę-
ła do Bytomia miłośników 
militariów z całego kraju. Ci 

ludzie potrafią pokonać wiele 
kilometrów i znieść wiele niewy-
gód, by spotkać się z podobnymi 
do siebie, a przede wszystkim 
wymienić się doświadczeniami, 
porozmawiać o wojsku i świetnie 
przy tym zabawić. Wszystko zaczę-
ło się tradycyjnie na Rynku, który 
w minioną sobotę został opano-
wany przez gaziki, motory, auta 
ciężarowe, a także inne pojazdy 
militarne. Wszystkie zostały oblę-
żone przez mieszkańców, zwłasz-
cza tych najmłodszych. Dzieci 
wypytywały właścicieli o różne 
szczegóły i robiły sobie zdjęcia. 

Z Rynku uczestnicy Zlotu 
przejechali zwartą kawalka-
dą do Miechowic. Przy tamtej-
szej ulicy Elektrownia urządzo-
no bowiem główne obozowisko. 
Atrakcji nie brakowało. Były 
prezentacje poszczególnych po-
jazdów, widowiskowe pokazy 
walk z udziałem wojskowych 
grup rekonstrukcyjnych, głośne 
pokazy pirotechniczne, a tak-
że występy zespołów muzycz-
nych. Obozowisko odwiedzili 
też członkowie bytomskiego i za-
brzańskiego bractwa kurkowego.  
W niedzielę z kolei urządzono 
zawody strzeleckie, jarmark mi-
litarny oraz festyn dla całych ro-
dzin.   ton
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Chętnych do kupowania prac nie brakowało.
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Jubilaci uhonorowani 19 i 21 kwietnia 2016 roku

50-lecie obchodzili: Irena i Piotr Hussowie, Krystyna i Stanisław Kachlowie, Henryka i Józef Klębowscy, Maria i Michał Kukułowie, Irena i Antoni Liczberscy, Krystyna i Ernest 
Noconiowie, Maria i Tadeusz Szcząchorowie.

50-lecie obchodzili:  Joanna i Józef Bombowie, Anna i Augustyn Flakusowie, Hildegarda i Piotr Jaszkowie, Maria i Erwin Kędziowie, Jadwiga i Andrzej Kowalscy, Agnieszka i Helmut 
Szygowie
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NA STRAGANY odzieżowe zatrud-
nię osoby komunikatywne, opera-
tywne, otwarte. Chętnie sprawne 
emerytki lub rencistki. Tel. 515-700-
783 5/459/16

OPIEKUN/KA seniorów- legalna 
praca w Niemczech i Anglii. Oferu-
jemy wysokie zarobki. Zadzwoń i 
zapytaj o pracę- Promedica24 Kato-
wice, Kościuszki 49/2, 501-356-325, 
506-288-940. 5/491/16

PRACA dla opiekunek osób star-
szych w Niemczech. Niemieckie 
ubezpieczenie zdrowotne i społecz-
ne, możliwość otrzymania emery-
tury w Niemczech, legalne zatrud-
nienie, darmowy kurs j.niemieckie-
go, od 1000 do 1500 euro na rękę, 
wyżywienie i zakwaterowanie, po-
krywamy koszty podróży. Tiger Job, 
KRAZ 7220, Tarnowskie Góry, Na-
kielska 35, opiekunki@tigerjob.pl, 
32/768-27-12. 

PRACOWNIKÓW do robót brukar-
skich zatrudnię. 662-647-115.

1/322

SPAWACZY, ślusarzy do warsztatu 
mechanicznego. 697-708-196 SMS, 
dampemo@onet.eu 1/255

SPRZEDAWCA do nowego power 
drinka. 513-186-585. 

SZOMBIERKI. Zatrudnię sprze-
dawcę w sklepie spożywczo-mono-
polowym. 669-669-112. 1/309

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C w Py-
skowicach. Kontakt tel. 691-476-
903 502-572-899, 503-084-860. 

ZATRUDNIĘ kierowcę z doświad-
czeniem C,E karta kierowcy, bada-
nia, kurs na przewóz rzeczy. Kontakt 
biuro@pol-and.pl, 887-024-224. 

USŁUGI
 

0 zł dojazd! 32/281-14-33. 
DOMOWA NAPRAWA 

TELEWIZORÓW i LCD.
1/318

AGD I RTV NAPRAWY w domu 
klienta. Dojazd bezpłatny. 

32/395-02-25, 694-031-092.

ANTENY telewizyjne- montaż, na-
prawa. 32/283-13-40, 503-733-
256. 1/282

BAGAŻÓWKA. 602-803-775. 

BARDZO tanio: malowanie, gła-
dzie, panele, ogólnobudowlane. 
798-579-256. 1/311

BRUKOWANIE 32/289-38-68, 
511-516-561. 5/445/16

CENTRALNE ogrzewanie, naprawa 
i konserwacja piecyków gazowych. 
604-842-560, 32/280-81-81. 1/286

CENTRALNE ogrzewanie, wod.-
kan., gaz. Tanio. 693-394-191. 

CYKLINIARSKIE. Uk ładanie. 
32/282-58-07, 501-604-735. 1/833

CYKLINOWANIE 501-845-106. 

CZYSZCZENIE dywanów, karcher. 
795-496-188. 1/276

CZYSZCZENIE dywanów,tapicerek 
karcherem, mycie okien. 603-928-
844. 5/462/16

ELEKTRYCZNE. 662-721-765. 1/224

GŁADZIE bezpyłowe, hydraulika, 
malowanie, panele. 501-815-416. 

GŁADŹ, malowanie, kafelkowanie, 
remonty. 508-241-279. 1/316

HYDRAULIKA, WOD.-KAN., 
centralne, gaz, elektryka. 

888-75-75-57, 500-089-040.

INSTALACJE elektryczne, zaświad-
czenia dla Taurona. 780-054-012. 

KOMPUTEROPISANIE. 32/787-31-
31. 5/312/16

ŁAZIENKA kompleksowo- remonty 
mieszkań. REM-MAX 507-055-024. 

MALOWANIE, gładzie, panele 
-10%, Promocja! 729-414-928.

1/284

NAPRAWA okien, rolet. 791-577-
238. 5/466/16

NAPRAWY, remonty, malowanie, 
tapetowanie, kafelkowanie, wod.-
kan., gaz. Elektryczne. 503-499-
438. 

ODNAWIANIE wanien. 32/384-91-
98. 5/489/16

PRZEPROWADZKI komplekso-
we, utylizacja. 531-944-531, 
32/220-64-27. 

PRZEPROWADZKI. 
601-46-24-08.

5/402/16

REMONTY A-Z. 725-166-728. 1/32

ROBOTY ziemne i kanalizacyjne. 
501-450-120, 32/289-38-68. 

ŚWIADECTWA energetyczne, elek-
tryczne. 606-307-123. 5/18/16

USŁUGI koparką CATERPILLAR. 
511-516-561, 32/289-38-68. 

WOD.-KAN., co, gaz. Uprawnienia. 
32/286-61-03, 601-39-00-32. 

WYWÓZ GRUZU 
kontener 7 m3. 

Tel. 798-506-937

NAUKA
 

9 zł/godz., matura, matematyka+ 
inne. 791-847-447. 5/93/16

MATEMATYKA 601-650-904. 1/211

DAM PRACĘ
 

AGENCJA ochrony przyjmie do pra-
cy emerytów i rencistów tel. 32/788-
44-76. 5/502/16

BRUKARZY i pomocników zatrud-
nię. Tel. 502-332-793. 5/444/16

DEKARZY, murarzy zatrudnię. 
691-239-226. 
DODATKOWA praca dla osób pra-
cujących. 882-516-653. 

DODATKOWE zajęcie dla emery-
tów, studentów. 668-682-345. 

FIRMA budowlana poszukuje pra-
cowników ogólnobudowlanych z bo-
gatym doświadczeniem Kontakt: 
biuro@pol-and.pl, 500-695-098, 
887-024-224. 5/442/16

FIRMA produkcyjna tekstyliów do-
mowych zatrudni szwaczki. Tel. 
32/438-62-51, 601-480-990. 5/412/16

GW poszukuje firm podwykonaw-
czych do prac wykończeniowych 
obiektów przemysłowych (teren ca-
łego kraju). Kontakt: biuro@pol-
and.pl, 500-695-098, 887-024-
224. 5/442/16

KIEROWCĘ kat.C zatrudnię. Stała 
praca, Czeladź, 535-388-315. 5/501/16

MECHANIKA samochodowego (sa-
mochody dostawcze) zatrudnię. Tel. 
503-107-499. 5/444/16

MURARZY i pomocników zatrud-
nię. Tel. 695-953-819. 5/444/16

Zatrudnię kucharkę
 na okres wakacyjny.

 Tel. 798 506 937

ZATRUDNIĘ majstra budowlanego-
technika budowlanego, do prowa-
dzenia robót ogólnobudowlanych, 
brukarskich z umiejętnością kiero-
wania samochodem dostawczym. 
Tel. 515-101-752, 32/387-83-17, 
e-mail: likpol.biuro@wp.pl 5/424/16

ZATRUDNIĘ pracowników do mon-
tażu elewacji i tarasów drewnia-
nych. 608-127-013. 1/320

ZATRUDNIMY portiera. Mile wi-
dziane w zawodzie ogrodnika, elek-
tryka lub pracownika ogólnobudow-
lanego. Wymagane orzeczenie o 
niepełnosprawności. Tiger Job, 
KRAZ 7220, Tarnowskie Góry, Na-
kielska 35, praca@tigerjob.pl 

ZATRUDNIMY sprzątaczkę ze stop-
niem niepełnosprawności. Tiger Job, 
KRAZ 7220, Tarnowskie Góry, Na-
kielska 35 kadry@tigerjob.pl 

ZOSTAŃ doradcą klienta! 668-682-
345. 5/413/16

FINANSE
 

ATRAKCYJNA pożyczka mini-
mum formalności. Tel. 728-874-
276. 5/492/16

POTRZEBUJESZ gotówki? Tel. 602-
774-001. 1/317

SZYBKA pożyczka, dojazd. 780-
116-672. 5/467/16

SZUKAM PRACY
 

ENERGICZNA emerytka z długolet-
nim doświadczeniem poszukuje 
pracy biurowej. Tel. 600-288-588. 

PROMOCJA
W RUBRYCE

SZUKAM PRACY!
OGŁOSZENIE DROBNE

JEDNA EMISJA 

5 zł*
*Do powyższej ceny należy doliczyć 23% 

podatek VAT, za emisję na www.zyciebytomskie.
pl +15% . Promocji nie łączymy z innymi 

bonifikatami.
Maksymalna ilość słów w ogłoszeniu-15.

TURYSTYKA

BESKIDY 8 dni 
wyżywienie 5 x dziennie 

z dofinansowaniem 
od 420 zł dla emerytów-
rencistów dowóz gratis 

33/870-30-50
5/422/16

Biuro Reklam i Ogłoszeń tygodnika ŻYCIE BYTOMSKIE 
czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-16, a w piątki od 9 do 15.

Zapraszamy! ul. Powstańców Warszawskich 15, telefon (32) 281-06-79, faks (32) 281-44-15.
e-mail: reklama@zyciebytomskie.pl

Jeśli chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do mieszkańców Bytomia 
i Radzionkowa, zareklamuj się w „Życiu Bytomskim”.
Tylko u nas ogłoszenie złożone nawet w piątek do godz. 14.30 
ukaże się jeszcze w najbliższym numerze!



Ogłoszenia 13.06.2016 17

 e-mail: reklama@zyciebytomskie.pl.
Księgowość: Elżbieta Kowalska, tel. 32/ 
281-30-16. 
Obsługa komputerów: Jacek Kaczyński. 
Biuro reklam i ogłoszeń czynne od po-
niedziałku do czwartku w godz. 9-16 oraz 
w piątki od 9 do 15. 
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada, 
materiałów niezamówionych nie zwraca, 
zastrzegając sobie prawo do ich adiusta-
cji i skrótów. 
Skład, korekta: Frodo (biuro@frodo.com.
pl). Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.:
Zamówienia na prenumeratę w wersji 
papierowej i na e-wydania można składać 
bezpośrednio na stronie www.prenumera-
ta.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na 
adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl 
lub kontaktując się z Infolinią Prenume-
raty pod numerem: 22 693 70 00 – czynna 
w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00.
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Tygodnik lokalny ukazujący się w Byto-
miu i Radzionkowie. 
Wydawca: Bytomska Spółdzielnia Pracy 
Dziennikarzy (nr KRS 0000 167 803). 
Redaguje zespół: Tomasz Nowak – redak-
tor naczelny oraz Witold Branicki, Mar-
cin Hałaś, Jacek Sonczowski, tel./fax 32/ 
281-26-63. 
Biuro reklam i ogłoszeń: Mariola Kubi-
ca-Werschner, tel. 32/ 281-06-79 (centra-
la), fax 32/ 281-44-15,

tel. 32/ 281-06-79; 
tel./fax 32/ 281-44-15
e-mail: 
redakcja@zyciebytomskie.pl
41-902 Bytom
ul. Powstańców 
Warszawskich 15

WAŻNE TELEFONY
POGOTOWIE RATUNKOWE 999 
POGOTOWIE RATUNKOWE 
W RADZIONKOWIE 32/281-44-44.

POLICJA 997, 112, 32/ 3888-200

STRAŻ POŻARNA 998, 32/ 388-76-00
sekretariat: 32/ 388-76-20

DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ

986, 32/ 281-18-24
(przez całą dobę) 
skargi SMS 726-466-100 (tylko dla 
osób głuchoniemych)

ZGŁASZANIE AWARII WODOCIĄGÓW 
I SIECI KANALIZACYJNEJ 994 (połączenie bezpłatne)

MIEJSKI ZARZĄD 
DRÓG I MOSTÓW 32/ 396-97-01

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
KOMUNALNE 32/ 396-71-00

POWIATOWA STACJA SANITARNO 
– EPIDEMIOLOGICZNA

ul. Moniuszki 25, 41-902 Bytom
tel. 32 397-66-66 fax. 32 397-66-00
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.05

POWIATOWE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 32/ 388-76-15

POGOTOWIA:
GAZOWE 992, 32/ 281-29-00, 
ENERGETYCZNE 991, 32/ 303-09-91

WODNO-KANALIZACYJNE 32/ 396-71-74 (połączenie
bezpłatne) i 32/ 396-71-05

Telefon zaufania AA we wtorki, 
środy, czwartki w godz. 17.30-19.30 32/ 280-60-00

BILETY AUTOKAROWE
Albania, Bułgaria, 

Chorwacja, Czarnogóra,
Francja, Hiszpania, Niemcy, 

Szwajcaria, Włochy.
NOWOŚĆ! 

Linia autokarowa nad 
polskie morze.

Bilety promowe do Szwecji.
SUPER TOURIST 

Bytom, 
ul. Siemianowicka 18,

tel. 32/281-90-66

5/500/16

WIELKA 
PROMOCJA

DLA BIUR PODRÓŻY 
I PRZEWOŹNIKÓW!!!

TERAZ OGŁOSZENIE
MODUŁOWE 
o wymiarach

46 mm/50 mm
tylko 20 zł!*

*Do powyższej ceny należy doliczyć 23% 
podatek VAT.

Promocji nie łączymy z innymi 
bonifikatami.

 

KUPNO/SPRZEDAŻ
 

KUPIĘ kolejki PIKO, HO, TT. 607-
912-559. 5/346/16

KUPIĘ radia, wzmacniacze, kolum-
ny. Odbiór zużytej elektroniki. 607-
912-559. 5/346/16

SKUP książek, płyt. Dojazd.Gotów-
ka. 508-245-450. 5/1266/15

NIERUCHOMOŚCI
 

DO WYNAJĘCIA 1-pokojowe, Stro-
szek. Po remoncie, ładnie urządzo-
ne. 506-160-159. 1/289

1 - pokojowe
Sienna, 30 m2, 2p, co., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 tys.
Mazurska, 31,5 m2, ¼ p.,co.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 tys.
Piekary, Janty, 0/3 p, stan bdb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 tys.
Piekary Z. Starego 33 m2, 9/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 tys.

2 - pokojowe
Kolejowa, 34,7 m2, 7/10,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 tys.
Piekary, Alojzjanów 41 m2, 4/4 p., co.,   . . . . . . . . . . . . . . .  80 tys.
Wyzwolenia, 42 m2, ¾ p, co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 tys.
Woźniaka, 46 m2, 3/3p, co gaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74 tys. 
Felińskiego, 47,9 m2, 8/10 p.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 tys.
Konstytucji, 48 m2 4/4 p., co., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 tys.
Wyczółkowskiego, 49 m2, co gaz, 4 p . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 tys.
Piekary, Skłodowskiej, 49 m2, super  . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 tys.
Strzelców Byt. 53 m2 1/2 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 tys.
Jaworowa, 54 m2, parter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 tys.
Szymały, 54m2, IV/IVp, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 tys.
Strzelców Byt. 59 m2,I/III p.,  co gaz.,  . . . . . . . . . . . . . . . . .110 tys.
Fałata, 63 m2, 2/4p, co gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99 tys.
Strz. Byt. (ok. basenu) 65 m2, co gaz,  . . . . . . . . . . . . . . . .150 tys.
Oświęcimska, 77 m2, 0/3 p., co węgl. . . . . . . . . . . . . . . . . .123 tys.
Powst. Warsz. 86 m2, ¾ p, co gaz., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 tys.
Konstytucji, 103 m2, co., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 tys.

3- pokojowe
A.Piątka, 43,5 m2, 0/4 p, super, CO,  . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 tys. 
Reptowska, 48 m2, 4/4 p., super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177 tys.
Racjonalizatorów, 68 m2, 3p, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 tys.
Axentowicza, 75 m2, 3/4p, po rem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 tys.
Batorego , 97 m2, ¾ p do rem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 tys.
Oświęcimska, 107 m2, 2/2 p, co., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 tys.

4 - pokojowe i większe
Piekary, Wolności, 62 m2, 4 pok., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 tys.
Józefczaka, 95 m2, po rem., 2 p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 tys.
Kołłątaja, 113 m2, 1/2p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 tys.
Chrzanowskiego, 114 m2, 2 p, co gaz.  . . . . . . . . . . . . . . . .289 tys.
Pl. Akademicki 132 m2, 3p, co gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 tys.
Pułaskiego, 156 m2, po remoncie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 tys.
Estreichera, 202 m2, I p, co gaz, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 tys.
Wojkowice, Plaka, 76 m2 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 tys.

Domy 
Piekary, Wyszyńskiego 310 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 tys.
Bytom restauracja, fi tness, 700 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,65 mln
Bytom Sucha Góra, 241 m2, szereg, . . . . . . . . . . . . . . . . . .470 tys. 
Stolarzowice, 156 m2, dz. 2 tys. nowy . . . . . . . . . . . . . . . . .420 tys.
Ujsoły,  dom w górach  super . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 tys.
Orzech, 220 m2, działka 890 m2, super . . . . . . . . . . . . . . . .799 tys.
Wymysłów, 180m2, stan surowy zamkn. . . . . . . . . . . . . . . .420 tys.
Piekary Szarlej, dom 160 m2,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    295 tys.
Piekary Kozłowa Góra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 tys.
Piekary Józefka 180 m2, super  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890 tys.
Radzionków Rojca, 160 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 tys.
Radzionków , Rojca , 220 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    430 tys.
Radzionków, Rojca szereg 180 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 tys. 
Piekary Śl. dwurodzinny 220 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .549 tys.
Woźniki Śliwa, letniskowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 tys.

Oferty komercyjne
Piekary, Wyszyńskiego 310 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 tys.
Stroszek, bar piwny pow. 73 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 tys. 
Bytom centrum kamienica  18 lokali  . . . . . . . . . . . . . . . . 965 tys.zł
Piekary Śl. biurowiec, hotel, działka 1,4 ha  . . . . . . . . . . . 1,2 mln zł
Bytom obiekt 700 m2 z restauracją  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,65 mln
Bytom centrum lokal handlowy 49 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . .150 tys.
Stroszek, Wojciechowskiego 100 m2 . . . . . . . . . . . . . . .5700 zł/m-c
Miechowice obiekt handlowy + bar  . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 tys.
Piekary Śl. biurowiec, hotel, działka 1,4 ha  . . . . . . . . . . . 1,2 mln zł
Reptowska, lokale handlowo – usługowe   . . . . . . . . . . . . .  20 zł/m2 
Miechowice, bar piwny wynajem . . . . . . . . . . . . 2000 zł/m-c +VAT
Łagiewniki, 90 m2, parter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1200 zł/m-c 
Piekary, Brzeziny piekarnia 100 m2 . . . . . . . . . . . . .      2000 zł/m-c 

Wynajem 
Reptowska, 28 m2, ¾ p., co., . . . . . . . . . . . . . . . . .        800 zł/m-c
Konstytucji, 106 m2, 2 pok., 1 p.,  . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 zł/m-c
Felińskiego, 50 m2, 2 pok. Super . . . . . . . . . . . . . . . . . .1300 zł/m-c
Bytom, Mazurska , 31 m2 1 pok., co . . . . . . . . . . . . . . . .850 zł/m-c
Oświęcimska, 3 pok., 100 m2, co., . . . . . . . . . . . . . . . .1100 zł/m-c
Plac Wojska Pol. 2 pok, co, 9/10 p . . . . . . . . . . . . . . . . 900 zł/m-c
Katowice os. Tysiąclecia  51 m2, 25p  . . . . . . . . . . . . . .1700 zł/m-c
Stroszek,  Rydza  Ś. 49,6 m2, 2/4 p, co.,     . . . . . . . .  1100 zł/m-c
Piekary, Wolności 4 pok. 62 m2, co.,  . . . . . . . . . . .      1100 zł/m-c

Halina Gatzka lic. nr 2905
Piekary Śl., Wyzwolenia 75
32/767-93-60, 605-098-298

www.domus.jn.pl

Nie musisz już czekać

 do poniedziałku.

Najnowsze wiadomości 

z Bytomia i Radzionkowa 

na www.zyciebytomskie.pl

Szukaj nas też na 

Facebooku 

Życie Bytomskie gazeta

OGŁOSZENIA DROBNE 

W PONIEDZIAŁEK W GAZECIE 

W ŚRODĘ W INTERNECIE!

za 15% dopłatą do ceny 

ogłoszeń drobnych, 

ukazujących się w wydaniu 

papierowym, będziemy je 

zamieszczać również na naszej 

stronie internetowej

www.zyciebytomskie.pl

DO WYNAJĘCIA I SPRZEDAŻY 
w centrum mieszkania, 
biura, lokale użytkowe, 

magazyny. 
ZARZĄDZANIE 

nieruchomościami. 
32/281-66-00, 512-283-385.

5/816/15

DWUPOZIOMOWE Szombierki, 84 
m2 sprzedam. Tel. 604-689-256. 

GARAŻ z kanałem kupię. 504-094-
250 5/411/16

NOCLEGI: 
700 zł pobyt miesiąc, 

40 zł doba 1-7 dni, 
99 zł doba, duże łóżko. 

Tel. 666-500-200, 730-99-99-55.
5/1231/15

PROMOCJA
w rubryce NIERUCHOMOŚCI!

Teraz ogłoszenie 
modułowe

możesz zamieścić
ZA POŁOWĘ 

CENY!!!
Promocji nie łączymy z innymi 

bonifikatami.

SPRZEDAM garaż murowany, Dłu-
ga, Stroszek. 786-270-025. 1/298

SPRZEDAM mieszkanie w Kłobuc-
ku, kawalerka 30 m2, zadbane. Tel. 
789-467-415. 5/499/16

SZOMBIERKI. Sprzedam, 54 m2, 
parter, bez pośredników, 504-93-93-
05, 505-93-93-25 po 16.00. 1/285

ZARZĄDZANIE
WSPÓLNOTAMI 

MIESZKANIOWYMI.
Oziemkiewicz & Kempny 

ul. Olimpijska 15, 32/280-08-49
Zapraszamy do współpracy.

MOTORYZACJA
 

515-827-500. Autoskup, każde 
auto, każdy stan, oraz auta na gaz, 
gotówka. Złomowanie samocho-
dów. 

AUTOHANDEL, kupię każdy 
samochód osobowy, dostawczy. 
509-796-001, 798-835-341.

1/245

AUTOHANDEL. Kupię każdy samo-
chód osobowy i dostawczy. 660-
476-276, 32/793-94-11. 5/320/16

AUTOSKUP osobowe i dostawcze 
do 4000 zł, stan obojętny. 798-718-
455. 1/3

AUTOSKUP wszystkie marki, 
płacimy lepiej niż konkurencja! 
502-752-634, 502-865-808. 

AUTOSKUP. Gotówka, transport. 
508-44-66-75. 1/293

AUTOSKUP. Płacimy gotówką. 
Najlepsze ceny, dojazd. 
515-274-430, 602-871-305.

1/245

AUTOZŁOMOWANIE 
515-274-430.

1/245

AUTOZŁOMOWANIE. 660-476-
276. 5/320/16

ZDROWIE
 

DERMATOLOG, lek. med. Anna 
Szałajda-Klich, przyjmuje Bytom, 
Dworcowa 1, 605-310-588, możli-
wość wizyt domowych, www.szalaj-
da-klich.pl 5/435/16

ESPERAL, odtrucia. 504-170-902. 

REHABILITACJA, masaż w domu 
pacjenta. 509-303-387. 5/490/16

Federacja Konsumentów 
Oddział w Bytomiu

Bytom, ul. Józefczaka 29, 
tel. 32/281 57 10

Biuro czynne:
poniedziałek, wtorek w godz. 9-14, 

środa w godz. 10-16,
czwartek 

w godz. 9-12 i 16-17
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Program telewizyjny 15.06 - 21.06.2016

Czego pragną dziewczyny
TVN, sobota, godz. 20.00 
Libby Reynolds przeżyła kiedyś gorący romans z brytyjskim arystokratą, Henrym Dashwoodem. Jego rodzina nie 
była zachwycona i zmusiła młodą dziewczynę do wyjazdu z kraju. Na świat przyszła Daphne, ale Libby nie poinfor-
mowała o tym Henry’ego. Gdy dziewczynka dorosła, zaczęła pytać o ojca i poznała prawdę. Nigdy nie próbowała 
nawiązać kontaktu z Henrym. Często jednak pracowała na weselach w charakterze kelnerki i widok panny młodej 
tańczącej ze swoim ojcem sprawiał jej dotkliwą przykrość. Pewnego dnia nie wytrzymała i kupiła bilet do Londynu. 
Na miejscu dowiedziała się, że Henry Dashwood jest politykiem wysokiego szczebla i właśnie trwa jego kampania 
wyborcza. Rezolutna nastolatka postanowiła sprostać wyśrubowanym wymaganiom środowiska brytyjskich ary-
stokratów. Zmienia dżinsy na elegancką sukienkę i rozpoczyna życie w roli doskonale wychowanej młodej damy.

Jumper 
TVP 1, sobota, godz. 20.25 
David mieszka z ojcem Matka porzuciła rodzinę, gdy miał on 5 lat. Uwa-
żany przez rówieśników za dziwaka, samotny chłopak podkochuje się 
w szkolnej koleżance, Millie. Pragnąc zdobyć względy wybranki, wręcza 
jej szklaną kulę z miniaturą wieży Eiffla w środku. Zazdrosny o dziew-
czynę Mark wrzuca podarek do na wpół zamarzniętej rzeki. Gdy David próbuje odzyskać kulę, wpada pod 
lód. W tym momencie w tajemniczy sposób przenosi się do biblioteki publicznej. Przekonuje się, że posiada 
wyjątkową umiejętność teleportacji w jakiekolwiek miejsce na Ziemi. Chłopak postanawia zamieszkać w No-
wym Jorku i rozpocząć nowe, pełne przygód życie. Mija 8 lat. David, który nie zapomniał swojej młodzieńczej 
miłości, decyduje się odwiedzić Millie i zaprosić ją na wycieczkę do Rzymu. W Koloseum spotyka on Griffina, 
obdarzonego identycznymi zdolnościami co on. Nowy znajomy ostrzega go przed niejakim Rolandem, któ-
rego celem jest unicestwienie wszystkich jumperów.

Dzień próby
TVN, niedziela, godz. 22.15 
Przed trzynastu laty, gdy detektyw sierżant Alonzo Haris zaczynał służ-
bę w policji, wierzył, że zło można zwyciężać, stosując się do litery prawa. 
Podczas wielu lat dramatycznej służby odrzucił ideały i zastąpił je wła-
snym credo, które brzmi: jeśli chce się walczyć z wilkami, trzeba myśleć 
i postępować jak one. Jego niekonwencjonalne metody oraz otaczająca go legenda szczególnie imponują mło-
dym policjantom, którzy jeszcze wierzą w ideały. Jeden z nich, Jake Hoyta, został przydzielony Alonzo jako 
partner. Dzieciak nie ma pojęcia, na czym polega walka z bezprawiem na ulicach w Los Angeles. Natomiast 
Alonzo doskonale wie, że nie zdąży już uczyć zawodu młodego policjanta. Jego czas dobiegł końca, mafia wy-
znaczyła cenę za jego głowę. Teraz może ocalić siebie tylko w jeden sposób - podejmując regularną walkę. 

Jeden dzień 
TVP 1, niedziela, godz. 22.50 
Rok 1988. Emma i Dexter kończą studia na Uniwersytecie Edynburskim. 
Późnym wieczorem 15 lipca, po hucznym świętowaniu rozdania dyplomów, 
trafiają do mieszkania dziewczyny. Choć niepozorna Emma zakochuje się 
w przystojnym koledze, do niczego między nimi nie dochodzi. Nazajutrz 
każde z nich rusza w swoją stronę i przez kilkanaście lat żyją z dala od siebie. Ona, zakompleksiona idealistka 
z robotniczej rodziny, marzy o karierze pisarki. Z kolei Dexter, lekkoduch i podrywacz pochodzący z zamożne-
go domu, podróżuje po świecie. Liczy, że jego życie to będzie zabawa i niekończące się pasmo sukcesów. Co roku 
15 lipca spotykają się lub rozmawiają przez telefon, by dzielić się swoimi sukcesami, porażkami i marzeniami. 

HITY TYGODNIA

TVP 1 TVP 2 POLSAT

TV POLONIA TVP INFO 

TVN

AAAA

POLSAT SPORT NEWS

TV 4

TV PULS

TV6TTV 

Stopklatka

TVN 7

 5.50 BBC w Jedynce - Domowe zwierzaki. 
Dzikie z natury, cz. 1 - fi lm dok.

 6.55 Ptaki ciernistych krzewów. Utracone 
lata (1) - serial 

 8.00 Wiadomości
 8.10 Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 EURO 2016 - Polska - Irlandia Północna
 10.55 Drużyna A - Mistrz - serial
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.45 Tajemnicza Salamandra Plamista 
 14.00 Tysiąc i jedna noc (1) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Teoria smaku Teo Vafi disa (1)
 15.50 Wspaniałe stulecie (104) - serial
 16.50 Pegaz
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (1) - Pozdrowienia 

z Łodzi - serial kryminalny TVP, reż. 
Robert Wichrowski, wyk. Jakub Weso-
łowski, Magdalena Walach, Ireneusz 
Czop, Daniel Olbrychski, Janusz Chabior, 
Katarzyna Figura, Marek Kalita, Walde-
mar Błaszczyk

 18.30 Wspaniałe stulecie (105) - serial
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Biało - czerwone żagle - felieton
 20.10 Biało - czerwoni - felieton
 20.15 Pogoda
 20.25 Serial fabularny
 21.35 Oto Historia - Trwajcie - Janusz Kurtyka 

2005 - 2010
 22.35 Całe szczęście - komedia, USA, reż. 

Donald Petrie, wyk. Lindsay Lohan, 
Chris Pine, Faizon Love, Samaire 
Armstrong

 0.30 Transporter (1) - serial, reż. Brad Turner, 
wyk. Chris Vance, Andrea Osvart, Fra-
nçois Berléand

 1.30 Idy marcowe - dramat, USA, reż. Geo-
rge Clooney, wyk. George Clooney, Ryan 
Gosling, Marisa Tomei

 4.10 Piłka nożna - Copa America. 
  Urugwaj - Jamajka
 6.20 Zakończenie dnia

 5.40 M jak miłość (1081) - serial
 6.30 Polska 1050 - cykl dok.
 7.05 M jak miłość (1082) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 O mnie się nie martw (1) - serial
 11.55 Barwy szczęścia (1422) - serial
 12.35 Na dobre i na złe (169) - Telefoniczny 

poród
 13.35 Śniadanie na Trawie 
 14.15 Herkules (38) Najemnik - serial
 15.05 Na sygnale (45) - Leśny zabójca - serial
 15.35 Rodzinka.pl (123) - Podróż - serial
 16.15 M jak miłość (1187) - serial
 17.05 Imperium miłości (3) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa

 21.50 Odzyskać Haley - thriller, USA, 
reż. Mark Jean, wyk. Moira Kelly, 
Amanda Tapping, Kacey Rohl, David 
Cubbit

 23.35 Czy świat oszalał? - Wojna w sieci 
 0.40 Grimm - s. 2 (15) - serial
 1.35 Tulipan (6) - serial
 2.50 W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości 

- fi lm sensacyjny, Wielka Brytania, reż. 
Peter Hunt, wyk. Diana Rigg, Telly Sava-
las, George Lazenby

 5.20 Wojna w sieci - fi lm dok.
 6.10 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Trudne sprawy
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Dzień, który zmienił moje życie
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pielęgniarki
 12.45 Trudne sprawy
 13.45 UEFA EURO 2016 
  - mecz Hiszpania - Czechy
 17.45 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Wysmakowani
 20.10 MEGA HIT - Świat w płomieniach 

- thriller sensacyjny, USA, 2013, reż. 
Roland Emmerich, wyk. Channing 
Tatum, Clarke Jason, James Woods, 
Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal

  Policjant John Cale marzy o pracy w jed-
nostce specjalnej, której zadaniem jest 
ochrona prezydenta Jamesa Sawyera. 
Niestety, jego aplikacja zostaje odrzu-
cona. Przybity mężczyzna, nie chcąc 
zawieść swojej córeczki, zabiera ją na 
wycieczkę po Białym Domu. Nieoczeki-
wanie miejsce to zostaje zaatakowane 
przez dobrze zorganizowanych, bez-
względnych terrorystów. Atak wywo-
łuje ogromne zamieszanie, a służby nie 
są w stanie zapewnić bezpieczeństwa 
głowie państwa.

 22.55 Poza zasięgiem - fi lm akcji, Polska, USA, 
2004, reż. Po - Chih Leong

 0.55 Wielki Szu - fi lm sensacyjny, Polska, 
1982, reż. Chęciński Sylwester, wyk. 
Andrzej Pieczyński, Dorota Pomykała, 
Jan Nowicki, Karol Sztrasburger, Leon 
Niemczyk 

 3.05 Tajemnice losu

 7.25 Detektywi
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Kuchenne rewolucje - program kuli-

narno - rozrywkowy 
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 Szpital - program obyczajowy
 14.00 Ukryta prawda 
 15.00 Kuchenne rewolucje - program kuli-

narno - rozrywkowy 
 16.00 Szkoła - serial
 17.00 Ukryta prawda 
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku 
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.55 Ludzie Duchy - dokument 

 21.55 Sekrety lekarzy - reality show 
 22.55 Najgorszy polski kierowca 
 23.40 Druga szansa - serial
 0.40 Wybrani - serial 
 1.40 Ocalić Grace - serial 
 2.40 Uwaga! - program interwencyjny
 3.05 Klub Magii 
 4.25 Kuchenne rewolucje - program kuli-

narno - rozrywkowy 

 5.20 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.45 Męski Typ 2: Jerzy Dziewulski 
 7.20 Ukryta prawda
 8.20 Sąd rodzinny
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 Chuck - serial
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 39 i pół - serial komediowy
 16.55 Chuck - serial
 17.55 Brzydula - serial obyczajowy
 19.00 Ukryta prawda

 20.00 247 dni - fi lm sensacyjny, Niemcy 
2011, reż. Oliver Dommenget, wyk. 
Oliver Dommenget, Veronica Ferres, 
Herbert Knaup, Vladimir Burlakow

 22.30 Kult - fi lm dok. 2014
 23.40 Odwet - fi lm sensacyjny, USA, Meksyk 

1990, reż. Tony Scott, wyk. Kevin Cost-
ner, Anthony Quinn, Madeleine Stowe, 
Tomas Milian, James Gammon, Sally 
Kirkland, Miguel Ferrer, John Leguizamo

 2.15 Klub Magii 
 4.25 Druga strona medalu - talk show
 5.00 Koniec programu

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów 
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Śmierć na 1000 sposobów
 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
 22.00 Galileo
 23.00 Galileo
 0.00 STOP Drogówka
 1.00 Mega Chichot
 1.30 Interwencja
 1.50 Interwencja
 2.10 Graffi  ti
 2.30 TAK czy NIE
 3.00 Cafe Futbol 15
 5.00 Top 10 lista przebojów

5.50 Niania - serial 6.50 13 Posterunek 2 - serial 
8.05 Nash Bridges - serial 9.00 Kobra - oddział 
specjalny - serial 11.00 Napisała: Morderstwo - se-
rial 12.00 Co ludzie powiedzą? - serial 13.10 Dzie-
sięć przykazań - serial 15.10 Oblicza miłości - tele-
nowela 16.10 Moje serce bije dla Loli - telenowela 
17.05 Niewolnica Victoria - telenowela 18.05 Skor-
pion - serial 20.00 Patrol - dramat, USA 2006, reż. 
Andrew Davis, wyk. Clancy Brown, Kevin Cost-
ner, Ashton Kutcher, Sela Ward, Melissa Sagemil-
ler 22.50 Rambo: Pierwsza krew - fi lm akcji, USA 
1982, reż. Ted Kotcheff , wyk. Brian Donnehy, Ri-
chard Crenna, Sylvester Stallone 0.45 Taki jest 
świat 1.30 Menu na miarę 2.00 JRG w akcji 2.30 
Dyżur 3.00 Na jedwabnym szlaku

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia (1405) 
- serial 13.25 Dziewczyny ze Lwowa (13) - serial 
14.20 Oczy w oczy 14.50 Teatr Telewizji - Miar-
ka za miarkę, reż. Tadeusz Bradecki 16.55 Galeria 
(25) - serial 17.20 Krótka historia - Grób nieznane-
go żołnierza 17.30 Teleexpress 17.55 Kulturalni PL 
18.55 Barwy szczęścia (1405) - serial 19.25 Nad 
Niemnem - magazyn Polaków na Białorusi 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 
Pogoda 20.50 O mnie się nie martw - s. II (9) - se-
rial 21.50 Polonia 24 22.20 Halo Polonia 23.25 Da-
nusia. Historia pierwszego udanego przeszczepie-
nia - fi lm dok. 0.25 Muzeum Polskiej Piosenki 0.45 
Galeria (25) - serial 1.15 Rodzina Leśniewskich (3) 
- serial 1.45 Dobranocka za oceanem 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny  16.30 Puls Polski 16.55 Pogoda 16.58 
Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.40 To jest temat - magazyn 18.00 
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.00 24 minuty - wywiad 19.30 INFO-
biznes 19.47 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 
Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Panorama Info 
21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO 21.49 W tyle 
wizji - program publicystyczny 22.25 Studio świat. 
- magazyn 22.52 Pogoda 22.55 Na pierwszej stro-
nie 23.00 Serwis Info 23.30 Echa stadionów 23.45 
Teleexpress Extra 0.10 Extra świat - magazyn 0.20 
To jest temat - magazyn 0.45 Dziś wieczorem 1.00 
Minęła 20ta 1.45 W tyle wizji

6.00 Prywatna historia 6.40 Bajki 7.25 Złoto Kara-
ibów - fi lm przygodowy 9.10 Stawka większa niż 
życie cz. 11 - 12 - serial 11.30 Katastrofy w prze-
stworzach - serial 13.45 Pułapki umysłu Sezon II 
- Iluzje optyczne - serial 14.10 Szpital nadziei sezon 
4 - Torn and Frayed - serial 15.05 Szpital nadziei se-
zon 4 - serial 16.05 Dzięcioł - komedia  18.00 Ko-
bra: Oddział specjalny Sezon 3 - Autostopowicz-
ka - serial 19.00 Kobra: Oddział specjalny Sezon 
3 - Martwy świadek - serial 20.00 Kino z historią 
20.00 Flyboys - bohaterska eskadra - dramat wo-
jenny  22.55 Hidden Assassin - thriller 1.10 Liczą się 
tylko Frankliny - komedia 3.10 Stara baśń. Kiedy 
słońce było bogiem - fi lm historyczny  5.30 Dni ze 
stali - etiuda 6.00 Zakończenie programu 

7.00 Siatkówka plażowa World Tour Hamburg 
8.07 Magazyn lekkoatletyczny 9.07 Siatkówka 
World Grand Prix 11.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 11.07 Siatkówka World Grand Prix 13.00 
Polsat Sport News Sport Flash 13.45 Piłka nożna 
UEFA Euro 2016 14.15 Magazyn golfowy 15.00 
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Siatkówka 
World Grand Prix 17.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 17.07 Siatkówka plażowa World Tour Ham-
burg 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 
Lekkoatletyka Diamond League 21.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 21.07 Ręczna Eliminacje MŚ 
w piłce ręcznej 22.50 WRC - Rajdowe MŚ Sardynia 
23.55 Piłka nożna UEFA EURO 2016 0.50 Siatków-
ka World Grand Prix 3.00 Magazyn Pro Bull Riding 

5.10 Sąd rodzinny 6.05 DeFacto 6.35 Express - in-
formacje 6.55 Szkoła 7.50 Sędzia Anna Maria We-
sołowska 8.50 Ukryta prawda 10.50 Sąd rodzinny 
11.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska 12.45 Ten 
moment 13.15 Kocham. Enter - program obycza-
jowy 14.15 Kartoteka 15.15 DeFacto 15.45 Express 
- informacje 16.05 Usterka 16.35 Damy i wieś-
niaczki 17.45 Express - informacje 18.05 Kurcza-
ki warte miliardy - serial 19.10 Wytapiacze fortuny 
19.45 Express - informacje 20.00 Sekrety prze-
mysłu odzieżowego - dokument 21.10 Komorni-
cy 21.45 Express - informacje 22.00 Gogglebox. 
Przed telewizorem 22.45 DeFacto 23.45 Świat 
bez fi kcji 0.15 Betlejewski. Prowokacje 0.45 Ży-
wioły, które niosą śmierć 1.45 Odlotowy ogród 

6.00 Mega Chichot 6.30 Mega Chichot 7.00 
Kłamczuch 8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 
10.00 Ciekawość: Pranie mózgu 11.00 Kosmos 
12.00 Całkiem nowe lata miodowe 12.30 Całkiem 
nowe lata miodowe 13.10 Całkiem nowe lata mio-
dowe 13.45 Rodzina zastępcza 14.15 Mega Chi-
chot 14.45 Dekoratornia 15.15 Nieśmiertelny 16.15 
Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodo-
we lata 18.50 Miodowe lata 19.25 Miodowe la-
ta 20.00 Galileo 21.00 Terytorium wroga - dra-
mat wojenny, Francja, 2011, reż. Stephane Rybojad, 
wyk. Benoît Magimel, Diane Kruger, Djimon Houn-
sou 23.25 Zwierz - horror, USA, 2014, reż. William 
Bell, wyk. A.J. Cook, Sebastian Roché, Stephanie 
Lemelin 1.10 Rude Tube 1.45 Mega Chichot 

PONIEDZIAŁEK, 13.06 imieniny Lucjana, Antoniego

HIT

HIT

HIT

HIT
Program telewizyjny od 13.06 - 19.06.2016

13 NAJPOPULARNIEJSZYCH STACJI

TVP 3 KATOWICE 
14.20 Dziennik regionów - magazyn informacyjny 
14.30 Skradzione życie - 57 lat na obczyźnie 15.40 
Głos widza 15.42 Misja Integracja OPP 16.00 Te-
lekurier 16.25 Dziennik regionów 16.30 Czas na 
Pracę! Praca na Czasie!17.05 Czas dla Ciebie 17.20 
Przechodzień codzienny 17.25 Dziennik regionów 
- magazyn informacyjny 17.35 Co, gdzie, kiedy? 
- magazyn 17.45 Czyżby - magazyn publicystycz-
ny 18.30 Aktualności 18.52 Wieczorne wiadomo-
ści sportowe 19.06 Magazyn Meteo 19.15 Schle-
sien Journal 20.02 CHINY 21.05 Zaproszenie 
21.30 Co, gdzie, kiedy? - magazyn 21.45 Aktual-
ności 22.00 Wieczorny magazyn sportowy TVP 
Katowice 22.15 Dziennik Regionów 22.45 Echa 
dnia 23.15 Telekurier 

TVTVprogramprogram
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TVP 2

TV POLONIA TVP INFO 

TVN
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 Historia dla Ciebie - pamięć.pl 
 9.00 Blondynka (1) - Zatrzasnąć za sobą 

drzwi - serial
 9.55 Ptaki ciernistych krzewów. Utracone 

lata (2) - serial
 10.55 Drużyna A - Kłusownicy - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.45 U wybrzeży Nowej Zelandii, cz. 1. Zatoki 

Regionu Norbours - serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (2) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Teoria smaku Teo Vafi disa (2) - maga-

zyn
 15.50 Wspaniałe stulecie (106) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (2) - Uniknąć śmierci 

- serial
 18.30 Wspaniałe stulecie (107) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 MŚ w rajdach samochodowych
  - Rajd Włoch
 20.08 Biało - czerwoni - felieton
 20.25 Rozdarte serca (14) - serial
 21.30 Warto rozmawiać
 22.40 Mniejsze zło - dramat, reż. Janusz 

Morgenstern, wyk. Lesław Żurek, 
Anna Romantowska, Janusz Gajos, 
Wojciech Pszoniak, Tamara Arciuch, 
Borys Szyc, Magdalena Cielecka, 
Edyta Olszówka

 0.45 Mały wielki wojownik - fi lm akcji, Chiny, 
Hongkong, reż. Sheng Ding, wyk. Jackie 
Chan, Lin Peng, Lee - Hom Wong

 2.25 Notacje - Zofi a Helwing. Zesłanie do 
Kotłasu - cykl dok.

 2.35 Notacje - Marek Skwarnicki. Całe życie 
robiłem co chciałem - cykl dok.

 2.50 Drużyna A - Kłusownicy - serial
 4.10 Piłka nożna - Copa America. 
  Argentyna - Boliwia
 6.20 Zakończenie dnia

 6.30 Jego Słowa nie przeminą… - reportaż
 7.05 M jak miłość (1083) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 O mnie się nie martw (2) - serial
 11.55 Barwy szczęścia (1423) - serial
 12.30 Na dobre i na złe (170) - Wspólnicy
 13.35 Dzika Muzyka - Tęgie Chłopy 
 14.10 Herkules (39) Dzień Sądu - serial
 15.00 Na sygnale (46) - Drobnym drukiem 

- serial
 15.30 Rodzinka.pl (124) - serial
 16.05 M jak miłość (1188) - serial
 17.00 Imperium miłości (4) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Kabaret Moralnego Niepokoju - Pogoda 

na suma - widowisko

 21.30 W tajnej służbie Jej Królewskiej 
Mości - fi lm sensacyjny, Wielka Bry-
tania, reż. Peter Hunt, wyk. Diana 
Rigg, Telly Savalas, George Lazenby

 0.00 Świat bez fi kcji - Jądro wieczności - fi lm 
dokumentalny

 1.30 Prokurator (10) - serial
 2.25 Krew z krwi (1) - serial, reż. Xawery 

Żuławski, wyk. Agata Kulesza, Andrzej 
Andrzejewski, Izabela Kuna, Łukasz 
Simlat, Ksawery Szlenkier, Mariusz 
Bonaszewski, Maciej Musiał, Małgo-
rzata Kozłowska, Piotr Nowak

 3.30 Jądro wieczności - fi lm dok.
 4.55 Tancerze (8) Chwila szczerości - serial
 5.50 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Trudne sprawy
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Dzień, który zmienił moje życie
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pielęgniarki
 12.45 Trudne sprawy
 13.45 Małolaty
 14.45 Słoiki
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.45 UEFA EURO 2016 
  - mecz Austria - Węgry
 20.25 Rekrut - thriller sensacyjny, USA, 

2003, reż. Roger Donaldson, wyk. Al 
Pacino, Gabriel Macht, Kenneth Mit-
chell, Colin Farrell, Bridget Moynahan

 22.55 Bez hamulców - thriller sensacyjny, 
USA, 2012, reż. David Koepp, wyk. Aasif 
Mandvi, Jamie Chung, Joseph Gordon 
- Levitt, Michael Shannon

  Wilee to pełen brawury kurier rowe-
rowy, który robi wszystko, by klienci 
otrzymywali przesyłki na czas. Tym 
razem nie będzie miał lekko. w pościg 
za nim rusza psychopatyczny policjant. 
Wilee należy do elity rowerowych kurie-
rów w Nowym Jorku. Chłopak całymi 
dniami zmaga się z czasem i na ostrym 
kole, rowerze bez przerzutek i hamul-
ców, dostarcza przesyłki niecierpliwym 
klientom. Pewnego dnia Wilee otrzy-
muje bardzo ważne zlecenie. 

 0.55 Miss Potter - dramat biografi czny, 
USA, Wielka Brytania, 2006, reż. Chris 
Noonan, wyk. Barbara Flynn, Bill Pater-
son, Emily Watson, Ewan McGregor, 
Renée Zellweger

 2.55 Tajemnice losu

 7.20 Detektywi
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Kuchenne rewolucje
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 Szpital - program obyczajowy
 14.00 Ukryta prawda 
 15.00 Kuchenne rewolucje 
 16.00 Szkoła - serial
 17.00 Ukryta prawda 
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku 
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

 20.55 Wygrać ze śmiercią - fi lm sensa-
cyjny, USA 1989, reż. Bruce Mal-
muth, wyk. Steven Seagal, Kelly Le 
Brock, Bill Sadler, Frederick Coffi  n, 
Bonnie Burroughs

 22.55 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.55 Partnerki - serial kryminalny 
 0.55 Najgorszy polski kierowca 
 1.40 Uwaga! - program interwencyjny
 2.05 Klub Magii 
 3.25 Kuchenne rewolucje

 5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kry-

minalny
 7.20 Ukryta prawda
 8.20 Sąd rodzinny
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 Chuck - serial
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 39 i pół - serial komediowy
 16.55 Chuck - serial
 17.55 Brzydula - serial obyczajowy
 19.00 Ukryta prawda

 20.00 Złoto pustyni - fi lm wojenny, USA 
1999, reż. David O. Russell, wyk. Geo-
rge Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, 
Spike Jonze, Cliff  Curtis, Nora Dunn

 22.25 Odwet - fi lm sensacyjny, USA, Meksyk 
1990, reż. Tony Scott, wyk. Kevin Cost-
ner, Anthony Quinn, Madeleine Stowe, 
Tomas Milian, James Gammon, Sally 
Kirkland, Miguel Ferrer, John Leguizamo

 1.00 Tajemnice Smallville - serial S - F
 2.00 Klub Magii 
 4.10 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Śmierć na 1000 sposobów
 21.00 STOP Drogówka
 22.00 Megawąż - horror sci - fi , USA, 

2007, reż. Tibor Takács
 23.55 Spadkobiercy
 1.00 Mega Chichot
 1.30 Interwencja
 2.10 Graffi  ti
 2.30 TAK czy NIE
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Magazyn Atleci Polsat Sport 2016
 4.30 Magazyn European Tour Weekly 2016
 5.00 Top 10 lista przebojów

5.55 Niania - serial 6.50 13 Posterunek 2 - serial
8.05 Nash Bridges - serial 9.00 Kobra - oddział
specjalny - serial 11.00 Napisała: Morderstwo - se-
rial 12.00 Co ludzie powiedzą? - serial 13.10 Dzie-
sięć przykazań - serial 15.10 Oblicza miłości - tele-
nowela 16.10 Moje serce bije dla Loli - telenowela
17.05 Niewolnica Victoria - telenowela 18.05 Skor-
pion - serial 20.00 Lockout - thriller sci - fi , Francja
2012, reż. James Mather, Stephen Saint Leger, wyk.
Guy Pearce, Maggie Grace, Peter Stormare, Lennie
James 21.55 Sobowtór diabła - dramat sensacyj-
ny, Belgia, Holandia 2011, reż. Lee Tamahori, wyk.
Dominic Cooper, Ludivine Sagnier, Raad Rawi 0.05
Czas surferów - komedia, Polska 2005  1.50 Menu
na miarę 2.10 Menu na miarę 

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia (1406) 
- serial 13.25 Ja wam pokażę! (2) - serial 14.20 
Danusia. Historia pierwszego udanego przeszcze-
pienia - fi lm dok. 15.25 Konkurs Piosenki Eurowi-
zji - Sztokholm 2016 16.25 Polska 1050 16.55 Gale-
ria (26) - serial 17.20 Krótka historia - Marszałek i… 
artysta 17.30 Teleexpress 17.45 Polska z Miodkiem 
- felieton 17.55 Naszaarmia.pl 18.25 Podróże z hi-
storią (13) - cykl dok. 18.55 Barwy szczęścia (1406) 
- serial 19.25 Do zobaczenia w Krakowie 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 
Pogoda 20.50 Ojciec Mateusz (184) - Sekretny 
układ - serial 21.50 Polonia 24 22.20 Halo Polonia 
23.25 Warto rozmawiać 0.25 Polska z Miodkiem 
- felieton 0.30 Pod Tatrami 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół 
godziny  16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 
16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra 
świat - magazyn 17.40 To jest temat - magazyn 
18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 
18.50 Serwis Info 19.10 Cztery strony - program 
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 
Pogoda 21.00 Panorama Info 21.33 Pogoda 21.40 
Studio LOTTO 21.50 W tyle wizji - program publi-
cystyczny 22.25 Studio świat. - magazyn 22.53 
Pogoda 22.55 Na pierwszej stronie 23.00 Serwis 
Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 Teleexpress 
Extra 0.10 Extra świat - magazyn 0.20 To jest te-
mat - magazyn 0.45 Dziś wieczorem 

6.00 Prywatna historia 6.40 Bajki 7.15 Chłopi
- Wesele - serial 8.30 Gdzie jest generał - komedia
wojenna  10.20 Scena Śmiechu - program rozryw-
kowy 11.30 Katastrofy w przestworzach - serial
13.45 Pułapki umysłu Sezon II - Walka płci - serial
14.10 Szpital nadziei sezon 4 - serial 15.05 Szpital
nadziei sezon 4 - serial 16.15 SexiPistols - komedia
kryminalna 18.00 Kobra: Oddział specjalny Sezon 3
- Zabójcze piaski - serial 19.00 Kobra: Oddział spe-
cjalny Sezon 3 - Zaginiona we mgle - serial 20.00
Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi - ko-
media  22.25 Misja w czasie - fi lm science fi ction,
Luksemburg  0.10 Ballada o Januszku - Rybałci 63
- serial 1.35 Bez grzechu - dramat psychologiczny
3.05 Chłopi - serial 5.20 Pióra - etiuda 

7.00 Magazyn lekkoatletyczny 8.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 8.07 Magazyn golfowy 9.00 
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Lekkoatlety-
ka Diamond League 11.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 11.07 Siatkówka plażowa World Tour Ham-
burg 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 
Siatkówka World Grand Prix 15.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 15.07 Siatkówka plażowa World 
Tour Hamburg 17.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 17.07 Siatkówka World Grand Prix 19.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 19.07 WRC - Rajdowe 
MŚ Sardynia 21.00 Polsat Sport News Sport Flash 
21.07 Rallycross Rallycross 23.55 Piłka nożna UEFA 
EURO 2016 0.50 Siatkówka World Grand Prix 3.00 
Magazyn Pro Bull Riding 

5.10 Sąd rodzinny 6.05 DeFacto 6.35 Express - in-
formacje 6.55 Szkoła 7.50 Sędzia Anna Maria We-
sołowska 8.50 Ukryta prawda 10.50 Sąd rodzin-
ny 11.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska 12.45 
Ten moment 13.15 Kocham. Enter - program oby-
czajowy 14.15 Kartoteka 15.15 DeFacto 15.45 
Express - informacje 16.05 Usterka 16.35 Damy 
i wieśniaczki 17.45 Express - informacje 18.05 Ca-
ła prawda o jedzeniu 18.40 Gorączka wyprzeda-
ży 19.45 Express - informacje 20.00 Wojny ma-
gazynowe 21.00 Licytuj i niszcz 21.30 Testerzy 
21.45 Express - informacje 22.00 Usterka 23.00 
HellFjord - serial 23.35 Bogaci kasy nie liczą 0.35 
DeFacto 1.05 DeFacto 1.35 Dzieciaki 2.00 Dzieciaki 
2.25 Blisko ludzi 2.55 Blisko ludzi 

6.00 Mega Chichot 6.30 Mega Chichot 7.00
Kłamczuch 8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo
10.00 Przygody Merlina 11.00 Kosmos 12.00 Mio-
dowe lata 12.30 Miodowe lata 13.05 Miodowe la-
ta 13.40 Rodzina zastępcza 14.15 Mega Chichot
14.45 Dekoratornia 15.15 Nieśmiertelny 16.15
Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodo-
we lata 18.50 Miodowe lata 19.25 Miodowe lata
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki No-
wego Jorku 21.55 CSI: Kryminalne zagadki Nowe-
go Jorku 22.50 Champion 2 - dramat kryminalny,
USA, 2006, reż. Isaac Florentine, wyk. Scott Ad-
kins, Velizar Binev 0.55 Rude Tube 1.25 Rude Tube
2.00 STOP Drogówka 3.00 Top 10 lista przebojów
4.00 Disco Polo Life 5.00 Disco Polo Life 

WTOREK, 14.06 imieniny Walerego, Bazylego
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 Pełnosprawni (160) - magazyn
 9.00 Blondynka (2) - Witajcie, Majaki - serial
 9.55 Sisi (1) - fi lm kostiumowy, Niemcy, Wło-

chy, Austria, reż. Xaver Schwarzenber-
ger, wyk. Cristiana Capotondi, Martina 
Gedeck, Herbert Knaup

 10.55 Drużyna A - Kasyno na kółkach - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Magazyn Rolniczy
 12.55 U wybrzeży Nowej Zelandii, cz. 2. - serial
 14.00 Tysiąc i jedna noc (3) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Teo - ria smaku Teo Vafi disa (3) 

- magazyn
 15.50 Wspaniałe stulecie (108) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (3) - Zabójcze misie 

- serial
 18.30 Wspaniałe stulecie (109) - serial
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Biało - czerwoni - felieton
 20.10 Pogoda
 20.25 W sercu oceanu (1) - serial kostiumowy, 

Hiszpania, reż. Pablo Barrera, Guil-
lermo Fernandez Groizard, wyk. Alvaro 
Cervantes, Ingrid Rubio, Hugo Silva, 
Clara Lago, Ferran Vilajosana

 21.25 Świat nieprzedstawiony - W imię 
honoru

 22.30 Mały wielki wojownik - fi lm akcji, 
Chiny, Hongkong, reż. Sheng Ding, 
wyk. Jackie Chan, Lin Peng, Lee 
- Hom Wong

 0.20 Oszustwo (1) - serial
 1.15 Świat nieprzedstawiony - W imię 

honoru.
 2.20 Oszustwo (1) - serial
 3.10 Notacje - Edward Pałłasz. Moja symfo-

nia 1976 - cykl dok.
 3.25 Drużyna A - Kasyno na kółkach - serial
 4.20 Zagadkowa Jedynka
 5.05 Zakończenie dnia

 6.00 Rodzinka.pl (104) - Wiek mentalny kon-
tra wiek fi zyczny - serial

 6.35 O przyjaźniach Polaków i Żydów 
 7.05 M jak miłość (1084) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 O mnie się nie martw (3) - serial
 11.55 Barwy szczęścia (1424) - serial
 12.30 Na dobre i na złe (171) - Rodzinne 

fatum
 13.30 Domy przyszłości - 8 - reportaż
 14.05 Herkules (40) - Miłość bierze urlop 

- serial
 14.55 Na sygnale (47) - Kubeł zimnej wody 

- serial
 15.30 Rodzinka.pl (125) - Pasje - serial
 16.05 M jak miłość (1189) - serial
 17.05 Imperium miłości (5) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 O mnie się nie martw - s. IV (1) - serial 
 21.10 O mnie się nie martw - s. IV (2) - serial
 22.10 Kino relaks - Jak ugryźć 10 milionów 

- komedia, USA, Kanada, reż. Jonathan 
Lynn, wyk. Matthew Perry, Bruce Willis, 
Rosanna Arquette, Michael Clarke Dun-
can, Natasha Henstridge

 0.00 Czas honoru - Powstanie (1) - Jesz-
cze nie dziś - serial, reż. Jan Hryniak, 
wyk. Jan Wieczorkowski, Antoni 
Pawlicki, Jakub Wesołowski, Maciej 
Zakościelny

 0.55 Syzyfowe prace (1) - 1883 - serial, reż. 
Paweł Komorowski, wyk. Marcin Wołek, 
Joanna Szczepkowska, Franciszek 
Pieczka, Andrzej Wichrowski, Edyta Jun-
gowska

 2.00 Świat bez tajemnic - Dyktator. Zajęcie 
dla wariatów - fi lm dok.

 3.05 Świat bez tajemnic - Pakistańskie ulice 
wstydu, Wielka Brytania, reż. Moham-
med Ali Naqvi

 4.00 Wiadomości z drugiej ręki (39) - serial
 4.30 Wiadomości z drugiej ręki (40) - serial
 5.00 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Trudne sprawy
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Dzień, który zmienił moje życie
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pielęgniarki
 12.45 Trudne sprawy
 13.45 UEFA EURO 2016 
  - mecz Rosja - Słowacja
 17.10 UEFA EURO 2016 - studio 
 17.45 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.40 Zła kobieta - komedia, USA, 2011, 

reż. Jake Kasdan, wyk. Cameron 
Diaz, Jason Segel, Justin Timberlake, 
Lucy Punch

  Elizabeth Halsey jest myślącą tylko 
o sobie dziewczyną, która przez przy-
padek została nauczycielką. Kobieta 
nie stroni od używek, klnie jak szewc, 
a uczniowie kompletnie jej nie obcho-
dzą. Marzy tylko o tym, żeby poślubić 
swojego bogatego chłopaka i rzucić 
pracę w diabły. Nic więc dziwnego, że 
kiedy narzeczony zostawia ją na lodzie, 
szybko zaczyna rozglądać się za kolej-
nym kandydatem na męża. Wkrótce los 
się do niej uśmiecha. W szkole pojawia 
się nowy pracownik - przystojny i nie-
zwykle majętny Scott. 

 22.25 Wieczny student 3 - komedia, USA, 
2009, reż. Harvey Glazer, wyk. Jona-
than Bennett, Kurt Fuller, Nestor Aaron 
Absera, Steve Talley, Kristin Cavallari 

 0.45 Anioł stróż - komedia, USA, 2005, reż. 
Stephen Herek, wyk. Tommy Lee Jones, 
Anne Archer, Brian Van Holt

 2.55 Tajemnice losu

 7.20 Detektywi - program kryminalny
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Kuchenne rewolucje  
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 Szpital - program obyczajowy
 14.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 
 15.00 Kuchenne rewolucje 
 16.00 Szkoła - serial
 17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku 
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

 20.55 Matrix Rewolucje - fi lm S - F, USA 
2003, reż. Lana Wachowski, Andy 
Wachowski, wyk. Keanu Reeves, 
Carrie - Anne Moss, Laurence Fish-
burne, Hugo Weaving, Jada Pinkett 
Smith, Harold Perrineau Jr

 23.30 Droga bez powrotu II - horror, USA 
2007, reż. Joe Lynch, wyk. Erica Leerh-
sen, Henry Rollins 

 1.30 Ostry dyżur - serial obyczajowy 
 2.35 Uwaga! - program interwencyjny
 3.00 Klub Magii  

 5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.45 Męski Typ 2: Maciej Wisławski - talk show
 7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 Chuck - serial
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 39 i pół - serial komediowy
 16.55 Chuck - serial
 17.55 Brzydula - serial obyczajowy
 19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy

 20.00 Pluton - fi lm wojenny, USA, Wielka 
Brytania 1985, reż. Oliver Stone, 
wyk. Charlie Sheen, Tom Berenger, 
Willem Dafoe, Forest Whitaker, John 
C. McGinley, Keith David, Kevin Dil-
lon, Francesco Quinn, Johnny Depp

 22.30 Olimp - serial
 23.35 Ira i Abby - komedia, USA 2006, reż. 

Robert Cary, wyk. Chris Messina, Jen-
nifer Westfeldt, Frances Conroy, Judith 
Light, Jason Alexander, Robert Klein

 1.45 Klub Magii 
 3.55 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów 
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Meteor kontra Ziemia - fi lm sci - fi , 

USA, 2014, reż. Christopher Ray, 
wyk. Jason Brooks, Robert Davi, Tia 
Carrere

 21.55 Worek kości, cz. 1 - horror, USA, 2011, 
reż. Mick Garris, wyk. Annabeth Gish, 
Melissa George, Pierce Brosnan 

 23.40 Spadkobiercy
 0.40 Mega Chichot
 1.10 Interwencja
 2.10 Graffi  ti
 2.30 TAK czy NIE
 3.00 Disco Polo Life

5.50 Niania - serial komediowy 6.50 13 Posteru-
nek 2 - serial komediowy 8.05 Nash Bridges - se-
rial sensacyjny 9.00 Kobra - oddział specjalny - se-
rial sensacyjny 11.00 Napisała: Morderstwo - serial 
kryminalny 12.00 Co ludzie powiedzą? - serial ko-
mediowy 13.10 Dziesięć przykazań - serial kostu-
imowy 15.10 Oblicza miłości - telenowela obycza-
jowa 16.10 Moje serce bije dla Loli - telenowela 
obyczajowa 17.05 Niewolnica Victoria - telenowe-
la obyczajowa 18.05 Skorpion - serial sensacyjny 
20.00 Pracownik miesiąca - komedia 22.05 Patrol 
- dramat 1.00 U Pana Boga w ogródku - komedia, 
Polska 2007 3.20 Taki jest świat - program infor-
macyjny 4.00 Na jedwabnym szlaku - serial dok.  
4.25 Na jedwabnym szlaku - serial dok.

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia (1407) 
- serial 13.25 O mnie się nie martw - s. II (9) - se-
rial 14.25 Warto rozmawiać 15.30 Konkurs Piosen-
ki Eurowizji - Sztokholm 2016 16.30 Do zobaczenia 
w Krakowie 16.55 Galeria (27) - serial 17.20 Krótka 
historia - felieton 17.30 Teleexpress 17.55 Było, nie 
minęło 18.25 Jak to działa (113) - magazyn 18.55 
Barwy szczęścia (1407) - serial 19.25 Wilnoteka 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 Sport 
20.40 Pogoda 20.50 Egzamin z życia (76) - serial 
21.50 Polonia 24 22.20 Halo Polonia 23.25 Gry 
wojenne, cz. 1 - cykl dok. 0.45 Galeria (27) - serial 
1.15 Banda Rudego Pająka - serial 1.45 Dobranocka 
za oceanem 2.00 Wiadomości 2.25 Sport 2.30 Po-
goda 2.45 Egzamin z życia (76) - serial 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55 Pogoda 16.58 
Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.40 Twoja Sprawa - magazyn 18.00 
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program publicy-
styczny 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś 
wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 
Panorama Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO 
21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25 
Studio świat. - magazyn 22.53 Pogoda 22.55 Na 
pierwszej stronie 23.00 Serwis Info 23.30 Spor-
towy Wieczór 23.45 Teleexpress Extra 0.10 Extra 
świat - magazyn 0.20 Twoja Sprawa - magazyn 
0.45 Dziś wieczorem 1.00 Minęła 20ta 

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Na planie 7.10 
Chłopi - Gody - serial 8.25 Policyjna opowieść 3 
- Super glina - fi lm sensacyjny 10.20 Archanioł cz. 
2 - serial 11.30 Katastrofy w przestworzach - se-
rial 13.45 Pułapki umysłu Sezon III - Konfl ikt po-
koleń - serial 14.10 Zaginiony świat, Sezon 1 - se-
rial 15.05 Zaginiony świat, Sezon 1 - serial 16.05 
Pieczone gołąbki - komedia, Polska 18.00 Kobra: 
Oddział specjalny Sezon 3 - Dżoker - serial 19.00 
Kobra: Oddział specjalny Sezon 3 - Na celowniku 
- serial 20.00 W klatce - thriller, USA 21.55 Terro-
rysta - thriller, Wielka Brytania 0.20 Kino konesera 
0.20 Raj: Miłość - dramat, Niemcy, Austria, Francja 
2.50 Misja w czasie - fi lm science fi ction, Luksem-
burg, USA, Wielka Brytania, Włochy 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 8.07 Magazyn lekkoatletyczny 
9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Siatków-
ka World Grand Prix 11.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 11.07 Siatkówka plażowa World Tour Ham-
burg 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 
Siatkówka World Grand Prix 15.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 15.07 Magazyn ATP World To-
ur Uncovered 15.45 Piłka nożna UEFA Euro 2016 
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Lekko-
atletyka Diamond League 19.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 19.07 Rallycross Rallycross 21.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 21.07 WRC - Rajdowe MŚ 
Sardynia 22.10 Ręczna Eliminacje MŚ w piłce ręcz-
nej 23.55 Piłka nożna UEFA EURO 2016 

5.10 Sąd rodzinny 6.05 DeFacto 6.35 Express - in-
formacje 6.55 Szkoła 7.50 Sędzia Anna Maria We-
sołowska 8.50 Ukryta prawda 10.50 Sąd rodzin-
ny 11.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska 12.45 
Ten moment 13.15 Kocham. Enter - program oby-
czajowy 14.15 Kartoteka 15.15 DeFacto 15.45 
Express - informacje 16.05 Usterka 16.35 Damy 
i wieśniaczki 17.45 Express - informacje 18.05 Ca-
ła prawda o jedzeniu 18.40 Wojny magazynowe 
19.45 Express - informacje 20.00 DeFacto 20.35 
Usterka 21.10 Anatomia głupoty według Richar-
da Hammonda 21.45 Express - informacje 22.00 
Ostre cięcie 22.45 Kossakowski. Inicjacja 23.15 Te-
sterzy extra 23.45 Gogglebox. Przed telewizorem 
0.30 Usterka 1.30 Najlepszy w mieście

6.00 Mega Chichot 6.30 Mega Chichot 7.00 
Kłamczuch 8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 
10.00 Przygody Merlina 11.00 Kosmos 12.00 Mio-
dowe lata 12.30 Miodowe lata 13.05 Miodowe la-
ta 13.40 Rodzina zastępcza 14.15 Mega Chichot 
14.45 Dekoratornia 15.15 Nieśmiertelny 16.15 
Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodo-
we lata 18.50 Miodowe lata 19.25 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki No-
wego Jorku 21.55 CSI: Kryminalne zagadki No-
wego Jorku 22.50 W sieci terroru - fi lm sensacyj-
ny, USA, 2009, reż. Richard Clabaugh, wyk. Adrian 
Paul, Danny Trejo 1.00 Rude Tube 1.30 Rude Tube 
2.00 STOP Drogówka 3.00 Top 10 lista przebojów 
4.00 Disco Polo Life 5.00 Disco Polo Life 

ŚRODA, 15.06 imieniny Wita, Jolanty

HIT

HIT
HIT

HIT

HIT

HIT

TVP 3 KATOWICE 
14.35 Naszym okiem (40) 15.45 Dziennik regionów 
15.55 Dziewczyna z latawcem - reportaż 16.30 
Podwodna Polska Jezioro Hańcza 17.00 Podkarpac-
ki szlak kulinarny 17.10 Odkryj Małopolskę… na ro-
werze 17.20 Przechodzień codzienny 17.25 Dzien-
nik regionów 17.35 Śląsk jest piękny - magazyn 
17.55 Co, gdzie, kiedy? 18.00 Magazyn Reporterów 
TVP Katowice 18.30 Aktualności 18.52 Wieczorne 
wiadomości sportowe 19.05 Magazyn Meteo 19.10 
Reportaż z regionu 20.00 Zwyciężyć śmierć - prof. 
Rudolf Weigl 20.30 Jak Gerard Lwa pokonał - re-
portaż 21.00 Ślązaków portret własny 21.15 Ma-
gazyn Reporterów TVP Katowice 21.45 Aktualności 
22.00 Wieczorny magazyn sportowy TVP Katowi-
ce 22.15 Dziennik Regionów 22.45 Echa dnia 23.15 
Raport z Polski 23.45 Naszym okiem (40)

TVP 3 KATOWICE 
15.25 Skandia Maraton Lang Team 15.40 Głos wi-
dza 15.42 Ogród po polsku (27) 16.00 Telekurier 
16.25 Dziennik regionów - magazyn informacyj-
ny 16.30 Polska samorządna 17.05 Do zobacze-
nia w Krakowie 17.20 Przechodzień codzienny 
17.25 Dziennik regionów 17.40 EkoAgent - ma-
gazyn 18.10 Kronika Miasta 18.20 Co, gdzie, kie-
dy? 18.30 Aktualności - magazyn informacyjny 
18.50 Wieczorne wiadomości sportowe 19.04 
Magazyn Meteo 19.14 Ślązaków portret własny 
20.02 Optyka polityka  21.10 Po drugiej stronie uli-
cy 21.30 Co, gdzie, kiedy? - magazyn 21.45 Aktu-
alności 22.00 Wieczorny magazyn sportowy TVP 
Katowice 22.15 Dziennik Regionów 22.45 Echa 
dnia 23.15 Telekurier 23.45 Ogień i inni
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 6.05 Tysiąc i jedna noc (3) - serial
 7.00 U wybrzeży Nowej Zelandii, cz. 2. 

- serial dok.
 8.00 Wiadomości
 8.10 Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 Cztery kąty, anioł piąty - Kościelisko 
 9.00 Blondynka (3) - Nie każdy może być 

grabarzem - serial
 9.55 W sercu oceanu (1) - serial kostiumowy
 11.00 Drużyna A - Ruchome cele - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Smaki polskie - Terrina z indyka 
 12.55 U wybrzeży Nowej Zelandii, cz. 3. Poor 

Knights - serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (4) - serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Teo - ria smaku Teo Vafi disa (4) 
 15.50 Wspaniałe stulecie (110) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (4) - W potrzasku - serial
 18.30 Wspaniałe stulecie (111) - serial
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Biało - czerwoni - felieton
 20.14 Pogoda
 20.20 EURO 2016 
  - Niemcy - Polska
 23.35 Szepty przeszłości (1) - serial, reż. Ber-

nard Malaterre, wyk. Emma Colberti, 
Gerard Rinaldi, Valerie Mairesse, Cathe-
rine Allegret

 0.40 Szepty przeszłości (2) - serial
 1.50 Oszustwo (2) - serial
 2.35 Naszaarmia.pl - magazyn
 3.00 Notacje - Jerzy Artysz. Śpiewanie jest 

sprawą duchową - cykl dok.
 3.25 Piłka nożna - Copa America. 1 F
 5.35 Zagadkowa Jedynka
 6.05 Zakończenie dnia

 6.10 M jak miłość (1084) - serial
 7.05 M jak miłość (1085) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 O mnie się nie martw (4) - serial
 11.50 Barwy szczęścia (1425) - serial
 12.30 Na dobre i na złe (172) - Podwójne 

narodziny
 13.30 Domy przyszłości - 9 - reportaż
 14.05 Herkules (41) Klątwa mumii - serial
 14.55 Na sygnale (48) - Lewizna góry - serial
 15.30 Rodzinka.pl (126) - Rodzinna manipula-

cja - serial
 16.05 M jak miłość (1190) - serial
 17.05 Imperium miłości (6) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.05 Kabaret pod gruszą - Neo - Nówka 

przedstawia The Sejm - program roz-
rywkowy

 20.35 Krzyżacy - fi lm fabularny, reż. Alek-
sander Ford, wyk. Mieczysław Kalenik, 
Andrzej Szalawski, Grażyna Stani-
szewska, Aleksander Fogiel, Urszula 
Modrzyńska, Emil Karewicz, Józef 
Kostecki, Tomasz Białoszyński, Lucyna 
Winnicka, Janusz Stachocki

 23.35 EURO 2016 
  - Niemcy - Polska

 1.55 Jak ugryźć 10 milionów - komedia, 
USA, Kanada, reż. Jonathan Lynn, 
wyk. Matthew Perry, Bruce Willis, 
Rosanna Arquette, Michael Clarke 
Duncan, Natasha Henstridge

 3.40 W imię syna - fi lm dok.
 4.55 Art Noc. WORLD ORCHESTRA Grzecha 

Piotrowskiego - koncert
 5.45 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Trudne sprawy
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Dzień, który zmienił moje życie
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pielęgniarki
 12.45 Trudne sprawy
 13.45 Małolaty
 14.45 Słoiki
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.45 Dlaczego ja?
 17.45 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 UEFA EURO 2016 
  - mecz Niemcy - Polska
 23.55 UEFA EURO 2016 - Magazyn podsumo-

wujący 7. dzień 
 0.30 Oczywiste kłamstwa - dramat, USA, 

2010, reż. Patricia Cardoso, wyk. 
Benito Martinez, Daniela Bobadilla, 
Martha Higareda, Michael Chad, Yul 
Vazquez

  Poruszający dramat o niewidomej 
dziewczynie, która próbuje się dowie-
dzieć, dlaczego jej ukochana kuzynka 
popełniła samobójstwo. Eva i jej niewi-
doma kuzynka Sofi a są nierozłącz-
nymi towarzyszkami zabaw. Dzięki Evie 
Sofi i udało się zaakceptować kalectwo 
i przebrnąć przez okres dorastania. 
Niestety, kilka lat później Eva popełnia 
samobójstwo. Sofi a próbuje odkryć 
przyczyny dramatycznego kroku uko-
chanej kuzynki - rozpoczyna prywatne 
śledztwo, wypytując o Evę jej rodziców 
i byłych chłopaków. 

 2.30 Tajemnice losu

 7.20 Detektywi - program kryminalny
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Kuchenne rewolucje
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 Szpital - program obyczajowy
 14.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 
 15.00 Kuchenne rewolucje
 16.00 Szkoła - serial
 17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku 
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.55 Kuchenne rewolucje

 21.55 Bodyguard - fi lm sensacyjny, USA 
1992, reż. Mick Jackson, wyk. Kevin 
Costner, Whitney Houston, Gary 
Kemp, Bill Cobbs, Ralph Waite, 
Tomas Arana

 0.40 Matrix Rewolucje - fi lm S - F, USA 2003, 
reż. Lana Wachowski, Andy Wachow-
ski, wyk. Keanu Reeves, Carrie - Anne 
Moss, Laurence Fishburne, Hugo 
Weaving, Monica Bellucci

 3.20 Uwaga! - program interwencyjny 

 5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.45 Męski Typ 2: Ryszard Kalisz - talk show
 7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 Chuck - serial
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 39 i pół - serial komediowy
 16.55 Chuck - serial
 17.55 Brzydula - serial obyczajowy
 19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy

 20.00 Same kłopoty - komedia, USA 1991, 
reż. Dan Aykroyd, wyk. Chevy Chase, 
Dan Aykroyd, John Candy, Demi 
Moore, Valri Bromfi eld, Taylor Negron

 22.10 Sposób na morderstwo - serial
 23.10 Zero moskiewskie - horror, USA, Hisz-

pania, Wielka Brytania 2006, reż. Maria 
Lidón, wyk. Vincent Gallo, Oksana 
Akinszina, Val Kilmer, Rade Serbedzija, 
Joaquim De Almeida, Joss Ackland

 0.55 Kult - fi lm dok. 2014
 2.00 Klub Magii 
 4.05 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
 9.35 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Turner i Hooch - komedia krymi-

nalna, USA, 1989, reż. Roger Spotti-
swoode, wyk. Tom Hanks, Scott Pau-
lin, Mare Winningham

 22.05 Worek kości, cz. 2 - horror, USA, 2011 
 23.50 Spadkobiercy
 0.50 Mega Chichot
 1.50 Interwencja
 2.10 Graffi  ti
 2.30 TAK czy NIE
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów

5.45 Niania - serial komediowy 6.45 13 Posteru-
nek 2 - serial komediowy 8.05 Nash Bridges - se-
rial 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial 11.00 
Napisała: Morderstwo - serial 12.00 Co ludzie po-
wiedzą? - serial komediowy 13.10 Dziesięć przyka-
zań - serial kostiumowy 15.10 Oblicza miłości - te-
lenowela obyczajowa 16.10 Moje serce bije dla Loli 
- telenowela obyczajowa 17.05 Niewolnica Victo-
ria - telenowela obyczajowa 18.05 Skorpion - se-
rial 20.00 Johnny English Reaktywacja - kome-
dia 22.05 Wielki Stach - komedia, USA 2007, reż. 
Rob Schneider, wyk. Rob Schneider, David Carradi-
ne, Jennifer Morrison 0.15 Żyleta - fi lm sensacyjny  
2.25 Taki jest świat 3.05 Biesiada na cztery pory ro-
ku 3.35 Biesiada na cztery pory roku 

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia (1408) 
- serial 13.25 M jak miłość (1199) - serial 14.20 Eg-
zamin z życia (76) - serial 15.15 Wilnoteka 15.40 
Gry wojenne, cz. 1 - cykl dok. 16.30 Saga rodów 
Pawlaków i Karguli 16.55 Galeria (28) - serial 
17.20 Krótka historia 17.30 Teleexpress 17.50 Pol-
ska z Miodkiem - felieton 17.55 Saga rodów - Ród 
Czarneckich 18.25 Sonda 2 - program popular-
nonaukowy 18.55 Barwy szczęścia (1408) - serial 
19.25 Informacje kulturalne ekstra 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 Po-
goda 20.50 Zaginiona (7) - Konfrontacja - serial 
21.50 Polonia 24 22.20 Halo Polonia 23.25 Jubile-
usz Nocy i dni w TVP Seriale 0.25 Polska z Miod-
kiem - Stargard, Nowogard, Białogard - felieton

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55 Pogoda 16.58 
Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.40 To jest temat - magazyn 18.00 
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program publicy-
styczny 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś 
wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 
Panorama Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO 
21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25 
Studio świat. - magazyn 22.52 Pogoda 22.55 Na 
pierwszej stronie 23.00 Serwis Info 23.30 Spor-
towy Wieczór 23.45 Teleexpress Extra 0.10 Extra 
świat - magazyn 0.20 To jest temat - magazyn 
0.45 Dziś wieczorem 1.00 Minęła 20ta

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Na planie 7.25 
Dzięcioł - komedia, Polska 9.30 SexiPistols - ko-
media kryminalna 11.30 Katastrofy w przestwo-
rzach - serial 13.45 Pułapki umysłu - serial 14.10 
Zaginiony świat, Sezon 1 - serial 15.05 Zaginiony 
świat, Sezon 1 - serial 16.15 Polskie drogi - Lekcja 
geografi i - serial 18.00 Kobra: Oddział specjalny 
Sezon 3 - Chore ambicje - serial 19.00 Kobra: Od-
dział specjalny Sezon 3 - Zabójczy ładunek - serial 
20.00 Wyjście awaryjne - komedia obyczajowa, 
Polska 21.55 W pogoni za zbrodniarzem - thriller, 
USA, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina 0.00 Raz 
dwa trzy umierasz ty - horror, Wlk. Brytania 2.00 
Terrorysta - thriller, Wielka Brytania 4.25 Bez grze-
chu - dramat psychologiczny, Polska

7.00 Magazyn lekkoatletyczny 8.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 8.07 Magazyn golfowy 9.00 
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Rallycross Ral-
lycross 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 
Ręczna Eliminacje ME w piłce ręcznej 13.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 13.07 Siatkówka World 
Grand Prix 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 
15.07 WRC - Rajdowe MŚ Sardynia 17.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 17.07 Siatkówka World 
Grand Prix 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 
19.07 Magazyn Atleci 19.45 Siatkówka Liga Świa-
towa 22.00 Siatkówka World Grand Prix 23.55 
Piłka nożna UEFA EURO 2016 0.50 Lekkoatletyka 
Diamond League 3.00 Magazyn Pro Bull Riding 
4.00 Magazyn Atleci 

5.10 Sąd rodzinny 6.05 DeFacto 6.35 Express - in-
formacje 6.55 Szkoła 7.50 Sędzia Anna Maria We-
sołowska 8.50 Ukryta prawda 10.50 Sąd rodzinny 
11.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska 12.45 Ten 
moment 13.15 Kocham. Enter - program obycza-
jowy 14.15 Kartoteka 15.15 DeFacto 15.45 Express 
- informacje 16.05 Usterka 16.35 Damy i wie-
śniaczki 17.45 Express - informacje 18.05 Kossa-
kowski. Inicjacja 18.35 Extreme brat campObóz 
dla łobuzów - dokument 19.45 Express - infor-
macje 20.00 DeFacto 20.35 Usterka 21.10 Ana-
tomia głupoty według Richarda Hammonda 21.45 
Express - informacje 22.00 HellFjord - serial 22.35 
Wojny magazynowe 23.30 Betlejewski. Prowoka-
cje 0.00 Najcięższe zawody świata 

6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch 8.00 Strażnik 
Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Ciekawość: Megahura-
gan 11.00 Kosmos 12.00 Miodowe lata 12.30 Mio-
dowe lata 13.05 Miodowe lata 13.40 Rodzina za-
stępcza 14.15 Mega Chichot 14.45 Dekoratornia 
15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 18.50 Miodowe 
lata 19.25 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 21.55 CSI: Kry-
minalne zagadki Nowego Jorku 22.50 Jutro, kiedy 
zaczęła się wojna - fi lm akcji, Australia, 2010, reż. 
Stuart Beattie, wyk. Caitlin Stasey, Lincoln Lewis, 
Rachel Hurd - Wood 1.05 Rude Tube 1.35 Rude Tu-
be 2.05 STOP Drogówka 3.00 Top 10 lista przebo-
jów 4.00 Disco Polo Life 5.00 Disco Polo Life 

 7.00 Tysiąc i jedna noc (4) - serial
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 EURO 2016 
  - Niemcy - Polska
 10.55 Drużyna A - Rycerze dróg - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.50 U wybrzeży Nowej Zelandii, cz. 4. 

Kaikoura - serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (5) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Teo - ria smaku Teo Vafi disa (5) 
 15.50 Wspaniałe stulecie (112) - serial
 16.45 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży 
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (5) - Pod ulicami Łodzi 

- serial
 18.25 Wspaniałe stulecie (113) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 Kronika ENERGA Basket Cup 2016
 20.10 Biało - czerwoni - felieton
 20.25 Zagadka Hotelu Grand (10) - serial

 21.30 Weekendowy Hit Jedynki - Konnica 
- western, USA, reż. John Ford, wyk. 
John Wayne, William Holden, Con-
stance Towers, Judson Pratt

 23.40 Zemsta [ser. II] (14) - serial
 0.35 Żywe trupy [ser. IV] (7) - serial
 1.25 Notacje - Czesław Łotarewicz. Ostatni 

świadek w procesie szesnastu - cykl dok.
 1.35 Notacje - Włodzimierz Gedymin. Pilot 

bohater - cykl dok.
 1.55 Piłka nożna - Copa America. 1 F
 4.10 Drużyna A - Rycerze dróg - serial
 5.05 Zakończenie dnia

 6.10 M jak miłość (1085) - serial
 7.00 M jak miłość (1086) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 O mnie się nie martw (5) - serial
 11.50 Barwy szczęścia (1426) - serial
 12.30 Na dobre i na złe (173) - Doktor clown
 13.25 Nabożeństwo metodystów w Klaryse-

wie - relacja
 14.25 Na sygnale (49) - Dzidziuś - serial
 14.55 Na sygnale (50) - Sopel lodu - serial
 15.30 Rodzinka.pl (127) - Kryzys - serial
 16.05 M jak miłość (1191) - serial
 17.05 Imperium miłości (7) - serial
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Dzięki Bogu już weekend - program 

rozrywkowy
 21.30 Rodzinka.pl (165) - Trudna miłość 

- serial
 22.00 Rodzinka.pl (166) - Podział - serial
 22.35 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. XII (3) 

- serial
 23.30 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. XII (4) 

- serial

 0.30 Bezlitośni zabójcy - fi lm science fi c-
tion, USA, reż. Noel Nosseck, wyk. 
Harry Hamlin, Shannon Sturges, 
Jack Scalia

 2.10 Ze śmiercią jej do twarzy - komedia, 
USA, reż. Robert Zemeckis, wyk. Meryl 
Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis

 3.50 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Trudne sprawy
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Dzień, który zmienił moje życie
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pielęgniarki
 12.45 Trudne sprawy
 13.45 UEFA EURO 2016 
  - mecz Włochy - Szwecja
 17.25 Liga Światowa 2016 siatkówka męż-

czyzn Bułgaria - Polska
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Niesamowity Spider - Man 2 - fi lm 

sci - fi , USA, 2014, reż. Marc Webb, 
wyk. Colm Feore, Dane DeHaan, 
Emma Stone, Andrew Garfi eld, 
Jamie Foxx, Jones Felicity

  Wspaniale jest być Spider - Manem. Dla 
Petera Parkera nic nie może się równać 
z uczuciem, jakiego doświadcza, kiedy 
kołysze się między drapaczami chmur, 
będąc bohaterem, lub spędzając czas 
z Gwen. Lecz bycie Spider - Manem ma 
swoją cenę. tylko Spider - Man może 
ochronić Nowojorczyków przed budzą-
cymi grozę złoczyńcami, którzy zagra-
żają miastu. Wraz z pojawieniem się 
Electro, Peter musi stawić czoła wrogowi 
daleko bardziej potężnemu niż on sam. 

 23.10 9. legion - fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2011, reż. Kevin Mac-
donald, wyk. Jamie Bell, Channing 
Tatum, Donald Sutherland, Mark Strong 

 1.55 Anakonda 3: Potomstwo - horror, USA, 
Rumunia, 2008, reż. Don E. FauntLe-
Roy, wyk. Anthony Green, Crystal Allen, 
David Hasselhoff , John Rhys - Davies

 3.40 Tajemnice losu

 7.20 Detektywi - program kryminalny
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Kuchenne rewolucje
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 Szpital - program obyczajowy
 14.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 
 15.00 Kuchenne rewolucje 
 16.00 Szkoła - serial
 17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 Harry Potter i więzień Azkabanu - fi lm 

przygodowy, USA, Wielka Brytania 2004, 
reż. Alfonso Cuarón, wyk. Daniel Radc-
liff e, Rupert Grint, Emma Watson, David 
Thewlis, Michael Gambon, Alan Rickman, 
Maggie Smith, Emma Thompson

 23.00 Nieproszeni goście - horror, USA, 
Kanada, Niemcy 2009, reż. Charles 
Guard, Thomas Guard, wyk. Emily 
Browning, Arielle Kebbel, David 
Strathairn, Elizabeth Banks

 0.40 Kuba Wojewódzki - talk show 
 1.50 Uwaga! - program interwencyjny
 2.05 Klub Magii 

 5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.45 Męski Typ: Jerzy Iwaszkiewicz 
 7.20 Ukryta prawda - program obyczajowy
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 Chuck - serial
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 39 i pół - serial komediowy
 16.55 Chuck - serial
 17.55 Brzydula - serial obyczajowy
 19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy

 20.00 Dżungla - komedia, USA, Kanada 
2006, reż. Steve „Spaz” Williams, 
wyk. Kiefer Sutherland, James Belu-
shi, Eddie Izzard, Janeane Garofalo, 
William Shatner

 21.45 Totalne kłopoty - komedia, USA 2006, 
reż. Claudia Myers, wyk. Matthew 
Modine, Gina Gershon, Christy Scott 
Cashman, Steve Fisher, Kevin J. O’Connor

 23.50 Miasto duchów - komedia, USA 2008, 
reż. David Koepp, wyk. Ricky Gervais, 
Gary Sinise, Tea Leoni, Billy Campbell

 2.05 Klub Magii 
 4.10 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona
 12.00 Galileo
 13.00 Galileo
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Mistrz kuchni: Juniorzy
 18.35 Niesamowite rekordy
 19.55 Wysmakowani
 20.05 Król wikingów - fi lm fantasy, Male-

zja, USA, 2013, reż. Yusry Halim, 
wyk. Dominic Purcell, Natassia Mal-
the, Ron Smoorenburg 

 22.35 Podniebny dramat - thriller sensacyjny, 
USA, 2003, reż. Alain Jakubowicz, wyk. 
Dean Cochran, Alan Austin, Eli Danker, 
Kate Connor, Tim Thomerson

 0.35 Fuck VIP: Gwiazdy, Francja, 2011
 2.00 STOP Drogówka
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów

5.55 Niania - serial komediowy 6.50 13 Posteru-
nek 2 - serial komediowy 8.05 Nash Bridges - serial 
sensacyjny 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial 
11.00 Napisała: Morderstwo - serial 12.00 Co lu-
dzie powiedzą? - serial komediowy 13.10 Dziesięć 
przykazań - serial 15.10 Oblicza miłości - telenowe-
la 16.10 Moje serce bije dla Loli - telenowela 17.05 
Niewolnica Victoria - telenowela 18.05 Skorpion 
- serial 20.00 Desperado - fi lm akcji, USA 1995, 
reż. Robert Rodriguez, wyk. Almeida de, Antonio 
Banderas, Quentin Tarantino, Salma Hayek 22.05 
Maczeta zabija - fi lm akcji 0.10 Redukcja - horror, 
Niemcy, Wielka Brytania, Węgry 2006, reż. Chri-
stopher Smith, wyk. Danny Dyer, Laura Harris, Tim 
McInnerny 2.20 Menu na miarę

12.35 Wiadomości 12.50 Na sygnale (87) - serial 
13.25 M jak miłość (1200) - serial 14.25 Zaginio-
na (7) - serial 15.20 Studio Wschód 15.50 Jubile-
usz Nocy i dni w TVP Seriale 16.50 KabareTOP czyli 
kabaretowa lista przebojów 17.20 Krótka historia 
- Spór o daty - felieton 17.30 Teleexpress 17.50 
Okrasa łamie przepisy - Trzy mięsa na grilla - ma-
gazyn kulinarny 18.25 Sonda 2 - program popu-
larnonaukowy 18.55 Na sygnale (87) - serial 19.25 
Przygody Smoka Pola 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.30 Sport 20.40 Pogoda 20.50 
Na dobre i na złe (623) - Nie zabieraj mi jej - se-
rial 21.50 Polonia 24 22.20 Halo Polonia 23.25 Per-
sonel - fi lm obyczajowy 1.00 Przyjaciele lasu (35) 
1.15 O dwóch takich, co ukradli księżyc (2) - serial

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55 Pogoda 16.58 
Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.40 To jest temat - magazyn 18.00 
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program publicy-
styczny 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś 
wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 
Panorama Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO 
21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.25 
Studio świat. - magazyn 22.53 Pogoda 22.55 Na 
pierwszej stronie 23.00 Serwis Info 23.30 Spor-
towy Wieczór 23.45 Teleexpress Extra 0.10 Extra 
świat - magazyn 0.20 To jest temat - magazyn 
0.45 Dziś wieczorem 1.00 Minęła 20ta 

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Na planie 7.25 
Między ustami a brzegiem pucharu - fi lm oby-
czajowy  9.45 Polskie drogi - serial 11.30 Katastro-
fy w przestworzach - Panika na pasie startowym 
- serial 12.40 Katastrofy w przestworzach - Niepo-
kojąca cisza - serial 13.45 Pułapki umysłu Sezon III 
- Co się dzieje? - serial 14.10 Zaginiony świat, Se-
zon 1 - serial 15.05 Zaginiony świat, Sezon 1 - se-
rial 16.05 Scena Śmiechu - program rozrywkowy 
17.05 Polskie drogi - Rocznica - serial 18.55 Sław-
ni zbrodniarze: Hannibal Lecter - fi lm dok. 20.00 
Ja Wam pokażę! - komedia  22.30 Horror piątko-
wej nocy 22.30 Hannibal. Po drugiej stronie ma-
ski - thriller , Czechy 0.55 Prawo Bronxu - dramat 
3.30 Ciemna strona Wenus - dramat  

7.00 Magazyn lekkoatletyczny 8.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 8.07 Magazyn Atleci 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka Liga Świa-
towa 10.00 Siatkówka Liga Światowa 11.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 11.07 Lekkoatletyka Dia-
mond League 12.00 Lekkoatletyka Diamond Le-
ague 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 
Magazyn Trans World Sport 14.30 Piłka nożna 
UEFA Euro 2016 15.15 Siatkówka Liga Światowa 
16.00 Siatkówka Liga Światowa 17.30 Siatków-
ka World Grand Prix 19.45 Siatkówka Liga Świa-
towa 22.00 Siatkówka World Grand Prix 23.55 
Piłka nożna UEFA EURO 2016 0.50 Siatkówka Li-
ga Światowa 3.00 Magazyn Pro Bull Riding 4.00 
Magazyn Atleci 

5.10 Sąd rodzinny 6.05 DeFacto 6.35 Express - in-
formacje 6.55 Szkoła 7.50 Sędzia Anna Maria We-
sołowska 8.50 Ukryta prawda 10.50 Sąd rodzinny 
11.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska 12.45 Ten 
moment 13.15 Kocham. Enter - program obycza-
jowy 14.15 Kartoteka 15.15 DeFacto 15.45 Express 
- informacje 16.05 Usterka 16.35 Non stop pizza 
- dokument 17.45 Express - informacje 18.00 Ma-
sterChef Junior 19.30 Testerzy 19.45 Express - in-
formacje 20.00 DeFacto 20.35 Damy i wieśniacz-
ki 21.45 Express - informacje 22.00 Kossakowski. 
Inicjacja 22.30 Kossakowski. Inicjacja 23.00 Uster-
ka 23.30 Rozmowy kontrolowane 0.00 Cena roz-
koszy - serial 0.35 Staż w porno biznesie - serial 
1.10 Mój pierwszy… - magazyn

6.00 Mega Chichot 6.30 Mega Chichot 7.00 
Kłamczuch 8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 
10.00 Projekt Glee 11.00 Kosmos 12.00 Miodo-
we lata 12.30 Miodowe lata 13.05 Miodowe la-
ta 13.40 Rodzina zastępcza 14.15 Mega Chichot 
14.45 Dekoratornia 15.15 Nieśmiertelny 16.15 
Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodo-
we lata 18.50 Miodowe lata 19.25 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 
Niebezpieczna dzielnica - fi lm akcji, USA, 2010, 
reż. David DeFalco, wyk. Dam Van, Dave Bautista, 
Lara Grice 0.50 Rude Tube 1.25 Rude Tube 2.00 
STOP Drogówka 3.00 Top 10 lista przebojów 4.00 
Disco Polo Life 5.00 Disco Polo Life 

PIĄTEK, 17.06 imieniny Laury, AdolfaCZWARTEK, 16.06 imieniny Aliny, Justyny
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TVP 3 KATOWICE 
14.50 Czytanie Puszczy (1) - reportaż 15.15 Lato 
w regionach 15.45 Dziennik regionów 15.55 Czło-
wiek renesansu - reportaż 16.30 LATO W REGIO-
NACH 16.50 Wiatr od morza 17.05 A kiedy przyj-
dzie czas - reportaż 17.20 Przechodzień codzienny 
17.25 Dziennik regionów 17.36 Męska strefa - ma-
gazyn 18.00 Relacje - magazyn ekonomiczny 18.30 
Aktualności 18.52 Wieczorne wiadomości sporto-
we 19.05 Pogodny weekend - Dni Chorzowa 19.05 
Magazyn Meteo 19.20 Ziołowa apteka 20.00 Trud-
ny rynek - magazyn 20.45 Atelier lekcja rysunku 
21.00 Magazyn Moto 21.15 Do teatru 21.45 Ak-
tualności 22.00 Wieczorny magazyn sportowy TVP 
Katowice 22.15 Dziennik Regionów 22.45 Echa 
dnia 23.15 Raport z Polski 23.45 Telewizja Nocą

TVP 3 KATOWICE 
15.45 Dziennik regionów 15.55 Gaz nad Rawką 
- reportaż 16.30 Sto tysięcy bocianów (32) - se-
rial dok. 17.00 Szlakiem podkarpackiej przyrody 
(1) 17.10 Turystyczna jazda 17.20 Przechodzień co-
dzienny 17.25 Dziennik regionów 17.35 Kronika 
Miasta 17.45 Ziołowa apteka 18.00 Kronika regio-
nu - program publicystyczny 18.20 Magazyn Re-
porterów TVP Katowice 18.30 Aktualności 18.52 
Wieczorne wiadomości sportowe 19.05 Magazyn 
Meteo 19.15 Schlesien Journal 20.00 Uwaga week-
end - magazyn kulturalno - społeczny 21.00 Kroni-
ka Miasta 21.15 Do teatru 21.45 Aktualności 22.00 
Wieczorny magazyn sportowy TVP Katowice 22.15 
Dziennik Regionów 22.45 Echa dnia 23.15 Raport 
z Polski 23.45 Czekoladowa dynastia - fi lm dok.
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 7.05 Okrasa łamie przepisy
 7.35 Pełnosprawni (161) - magazyn
 8.00 Rok w ogrodzie
 8.20 Naszaarmia.pl (219) - magazyn
 8.55 U wybrzeży Nowej Zelandii, cz. 4. 

Kaikoura - serial dok.
 10.00 Ptaki ciernistych krzewów. Utracone 

lata (3 - 4) - serial
 11.55 My Wy Oni - magazyn
 12.30 Program rozrywkowy
 13.05 Pochwała żeglarstwa - Znad Wisły 

w wielki, żeglarski świat 
 13.40 Konnica - western, USA, reż. John Ford, 

wyk. John Wayne, William Holden, Con-
stance Towers, Judson Pratt

 15.55 Północ - Południe, Księga II (1) - serial 
kostiumowy, USA, reż. Kevin Connor, 
wyk. Patrick Swayze, Kristie Alley, David 
Carradine, Philip Casnoff , Mary Crosby, 
Lesley - Anne Down

 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Ojciec Mateusz (143) - Gorące rytmy 

- serial
 18.25 Rolnik szuka żony seria II - reality show
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 Biało - czerwoni - felieton
 20.25 Hit na sobotę - Jumper - fi lm przy-

godowy, USA, reż. Doug Liman, wyk. 
Hayden Christensen, Samuel L. Jack-
son, Jamie Bell, Rachel Bilson

 22.05 Cios poniżej pasa - fi lm akcji, USA, reż. 
Vondie Curtis - Hall, wyk. Tyrese Gibson, 
Meagan Good, Larenz Tate

 23.50 Psy 2. Ostatnia krew - fi lm sensacyjny, 
reż. Władysław Pasikowski, wyk. Bogu-
sław Linda, Cezary Pazura, Magdalena 
Dandourian, Artur Żmijewski, Walerij 
Prijomychow, Siergiej Szakurow, Edward 
Lubaszenko, Jan Machulski, Jerzy 
Zelnik, Aleksander Bednarz

 1.45 Siekierezada - dramat, reż. Witold Lesz-
czyński, wyk. Edward Żentara, Daniel 
Olbrychski, Ludwik Pak, Wiktor Zbo-
rowski, Jan Jurewicz, Ludwik Benoit, 
Krzysztof Majchrzak, Franciszek Pieczka

 3.55 Piłka nożna - Copa America. 1 F
 6.05 Zakończenie dnia

 4.50 Tropem nieznanego - Źródła autyzmu 
- serial dok.

 5.30 Życie pingwina - fi lm dok.
 6.30 M jak miłość (1210) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie - w tym. Pogoda
 10.20 Daleko od szosy (1) - Szpaki - serial, reż. 

Zbigniew Chmielewski, wyk. Krzysztof 
Stroiński, Sławomira Łozińska, Antoni 
Jurasz, Gustaw Lutkiewicz, Irena Kow-
nas, Jan Himilsbach, Janusz Paluszkie-
wicz, Andrzej Wichrowski, Bogusław 
Semotiuk, Tomek Wilczyński

 11.45 Domy przyszłości - 10 - reportaż
 12.25 Gwiazdy w południe - Oscar - komedia, 

Francja, reż. Edouard Molinaro, wyk. 
Louis De Funes, Claude Gensac, Agathe 
Natanson, Roger Van Holl

 14.00 Familiada Turniej Mistrzów - teleturniej
 14.40 Rodzinka.pl (146) - Podejmowanie 

decyzji - serial
 15.10 Rodzinka.pl (147) - Milcząca większość 

- serial
 15.45 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa
 17.20 Sonda 2 - program popularnonaukowy
 17.45 Słowo na niedzielę
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 XVII Mazurska Noc Kabaretowa. Mrą-

gowo 2015 - widowisko rozrywkowe
 21.10 XVII Mazurska Noc Kabaretowa. Mrą-

gowo 2015 - widowisko rozrywkowe
 22.15 XVII Mazurska Noc Kabaretowa. Mrą-

gowo 2015 - widowisko rozrywkowe
 23.20 Ze śmiercią jej do twarzy - kome-

dia, USA, reż. Robert Zemeckis, wyk. 
Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce 
Willis

 1.15 Dzika rzeka - fi lm akcji, USA, reż. Cur-
tis Hanson, wyk. Meryl Streep, Kevin 
Bacon, John C. Reilly

 3.05 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.30 Jeźdźcy smoków
 8.00 Turbo Fast
 8.30 Jeźdźcy smoków na końcu świata
 9.00 Przygody Kota w butach
 9.30 Scooby Doo i Brygada Detektywów
 10.00 Ewa gotuje
 10.35 Wysmakowani
 10.45 Ania z Zielonego Wzgórza - nowy 

początek, cz. 1 - fi lm familijny
 12.35 I kto to mówi 2 - komedia, USA, 1990, 

reż. Amy Heckerling, wyk. John Tra-
volta, Kirstie Alley, Olimpia Dukakis, Elias 
Koteas

 14.10 UEFA EURO 2016 
  - mecz Belgia - Irlandia
 17.45 Świat według Kiepskich
 18.15 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.00 Liga Światowa 2016 siatkówka męż-

czyzn: Rosja - Polska
 21.30 Bliski wróg - fi lm akcji, Kanada, USA, 

2013, reż. Peter Hyams, wyk. Tom 
Everett, Jean - Claude Van Damme

 23.25 Zasłona dymna - thriller, USA, 2010, reż. 
Gary Yates, wyk. Blu Mankuma, Garwin 
Sanford, Currie Graham, Jaime Pressly

  Britt Shelley jest młodą i ambitną repor-
terką, niezwykle oddaną swojej pracy. 
Pewnego dnia jej życie dramatycznie się 
zmienia. Dziewczyna budzi się w obcym 
domu, a obok niej w łóżku leży ciało 
detektywa Jaya Burgessa. Britt jest 
w szoku i niczego nie pamięta, dla policji 
staje się jednak główną podejrzaną. Od 
tej chwili robi wszystko, żeby oczyścić 
swoje dobre imię i odkryć prawdziwą 
tożsamość mordercy. Z pomocą niespo-
dziewanie przychodzi jej przyjaciel. 

 1.05 David Blaine: Człowiek magii - fi lm dok.

 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 
 12.50 Agent - Gwiazdy 
 13.50 Dziedzic Maski - komedia, USA, 

Niemcy 2005, reż. Lawrence Guter-
man, wyk. Jamie Kennedy, Alan Cum-
ming, Liam Falconer, Ryan Falconer

 15.50 Rango - komedia, USA 2011, reż. Gore 
Verbinski, wyk. Johnny Depp, Isla Fisher, 
Abigail Breslin, Ned Beatty, Bill Nighy

 18.00 Kuchenne rewolucje 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Czego pragną dziewczyny - komedia, 
USA 2003, reż. Dennie Gordon, wyk. 
Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Pre-
ston, Eileen Atkins, Anna Chancellor, 
Jonathan Pryce, Oliver James

 22.10 Uwierz w ducha - komediodramat, 
USA 1990, reż. Jerry Zucker, wyk. 
Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi 
Goldberg, Tony Goldwyn

 0.40 Niezaliczona - komedia, USA 2003, reż. 
Todd Phillips, wyk. Luke Wilson, Will Fer-
rell, Vince Vaughn, Jeremy Piven

 2.30 Uwaga! - program interwencyjny
 2.45 Klub Magii 

 5.45 We Dwoje - program rozrywkowy
 7.05 Mango - Telezakupy
 9.10 Kobra: Oddział specjalny - serial
 10.15 39 i pół - serial komediowy
 12.15 Brzydula - serial obyczajowy
 15.10 Psy i koty: Odwet Kitty - fi lm przygo-

dowy, USA, Australia 2010, reż. Brad 
Peyton, wyk. James Marsden, Nick 
Nolte, Christina Applegate, Katt Wil-
liams, Bette Midler, Neil Patrick Harris

 16.50 Truman Show - fi lm obyczajowy, USA 
1998, reż. Peter Weir, wyk. Jim Carrey, 
Laura Linney, Noah Emmerich, Nata-
scha McElhone, Ed Harris

 19.00 Interkosmos - komedia, USA 1987, 
reż. Joe Dante, wyk. Dennis Quaid, 
Martin Short, Meg Ryan, Kevin 
McCarthy, Fiona Lewis

 21.30 Miasto duchów - komedia, USA 2008, 
reż. David Koepp, wyk. Ricky Gervais, 
Gary Sinise, Tea Leoni, Billy Campbell

 23.45 Uwaga! Nadchodzi trener Gary - kome-
dia 2009, reż. Danny Leiner, wyk. Sean 
William Scott, Randy Quaid, Brando 
Eaton, Emilee Wallace

 1.35 Terminator: Kroniki Sary Connor - serial
 2.40 Klub Magii

 6.00 Simba
 6.30 Przyjaciele z Kieszonkowa
 6.50 Jake i piraci z Nibylandii
 7.20 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 7.50 Jake i piraci z Nibylandii
 8.20 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 9.20 Wysmakowani
 9.35 Diabeł z trzema złotymi włosami - fi lm 

familijny, Niemcy, 2009, reż. Hans 
- Gunther Bucking, wyk. Bela Baptiste, 
Ilse Bendin, Stephan Boden 

 11.10 Policjantki i Policjanci
 13.10 Wtajemniczeni - mikro - podróż przez 

ciało
 14.10 STOP Drogówka
 15.20 Zimna fuzja - fi lm sensacyjny, USA, 

2011, reż. Ivan Mitov, wyk. Adrian Paul, 
Michelle Lee, William Hope 

 17.00 Nokaut - fi lm familijny, USA, 2011, reż. 
Anne Wheeler, wyk. Daniel Magder, 
Steve Austin 

 19.00 Galileo
 20.00 Policjantki i Policjanci
 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
 23.00 Nimfa - horror, Serbia, 2014, wyk. 

Franco Nero, Kristina Klebe, Milan 
Todorovic, Natalie Burn

 1.00 Tuż przed tragedią
 3.00 Disco Polo Life

5.50 Co ludzie powiedzą? - serial komediowy 7.00 
Taki jest świat - program informacyjny 7.50 Allo Allo! 
- serial komediowy 9.10 Wojciech Cejrowski. Boso - 
serial przygodowo - dokumentalny 11.05 13 Posteru-
nek 2 - serial komediowy 13.55 13 Posterunek 2 - se-
rial komediowy 14.35 Pracownik miesiąca - komedia 
16.45 Pitch Perfect - komedia, USA 2012 19.00 Pingwi-
ny z Madagaskaru - serial animowany 20.00 Rambo 
2 - fi lm akcji, USA 1985, reż. George Cosmatos, wyk. 
Martin Kove, Richard Crenna, Steven Berkoff , Sylvester 
Stallone 22.00 Hannibal - thriller, USA 2001, reż. Ridley 
Scott 0.30 Żyleta - fi lm sensacyjny  2.45 Taki jest świat 
- program informacyjny 3.25 Biesiada na cztery pory 
roku - serial dokumentalny 3.50 Biesiada na cztery po-
ry roku - serial dokumentalny

12.45 Ojciec Mateusz (184) - serial 13.40 Na dobre 
i na złe (623) - serial 14.45 Saga prastarej puszczy  
- fi lm dok. 15.45 Turystyczna jazda 16.00 Kulturalni 
PL - na bis - magazyn 17.00 Słownik polsko@polski 
17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość (1201) - se-
rial 18.50 Przygarnij mnie (1) - reality show 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 
Pogoda 20.45 Ja wam pokażę! (3) - serial 21.40 
Córy szczęścia - fi lm obyczajowy 23.40 Tych mia-
steczek już nie ma - koncert 0.15 Słownik polsko@
polski 0.50 M jak miłość (1201) - serial 1.45 Dobra-
nocka za oceanem 2.00 Wiadomości 2.20 Sport 
2.30 Pogoda 2.40 Ja wam pokażę! (3) - serial 3.35 
Córy szczęścia - fi lm obyczajowy 5.40 Przygarnij 
mnie (1) - reality show 6.25 Zakończenie dnia 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny  16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Po-
goda 16.58 Flesz Info 17.05 Serwis sportowy 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Studio Wschód - magazyn 
18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 
18.50 Serwis Info weekend 19.00 Na czym świat 
stoi - magazyn 19.15 Serwis Info weekend 19.40 
Serwis sportowy 19.45 Pogoda 19.53 Dziś wie-
czorem 20.08 Minęła 20ta 20.50 Pogoda 21.00 
Serwis Info weekend 21.10 Pogoda 21.15 Puls Pol-
ski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Panora-
ma Info 22.42 Na pierwszej stronie 22.46 Pogoda 
22.55 Serwis Info weekend 23.40 Sportowa So-
bota 0.00 Teleexpress Extra 0.25 Studio Wschód 
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem 

6.00 Prywatna historia kina 6.45 Stawka większa 
niż życie cz. 11 - 12 - serial wojenny 9.00 Meteor cz. 
2 - fi lm science fi ction, USA 11.00 Magiczny miecz 
- Legenda Camelotu - fi lm anim. 12.55 Ostatni le-
gion - dramat, Francja, Wielka Brytania, Włochy, 
Tunezja 15.00 90 minut do katastrofy - fi lm sen-
sacyjny, Niemcy 17.00 Wyjście awaryjne - komedia 
obyczajowa, Polska 18.55 Scena Śmiechu - pro-
gram rozrywkowy 20.00 Znamię - dramat, Niem-
cy, USA 22.25 Nic śmiesznego - komedia, Polska 
0.20 Paintball - thriller, Hiszpania 2.00 Papierowe 
małżeństwo - melodramat, Polska, Wielka Brytania 
3.50 Polskie drogi - Rocznica - serial wojenny 5.40 
Pióra - etiuda 6.00 Zakończenie programu 

7.00 Magazyn ATP World Tour Uncovered 7.30 
Magazyn golfowy 8.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 8.07 Magazyn clip 8.30 Siatkówka World 
Grand Prix 9.30 Siatkówka World Grand Prix 10.30 
Siatkówka World Grand Prix 11.00 Siatkówka 
World Grand Prix 12.00 Siatkówka World Grand 
Prix 13.45 Piłka nożna UEFA Euro 2016 14.15 Ma-
gazyn lekkoatletyczny 15.00 Siatkówka World 
Grand Prix 16.00 Siatkówka World Grand Prix 
17.00 Siatkówka World Grand Prix 17.30 Siatków-
ka World Grand Prix 18.00 Siatkówka World Grand 
Prix 19.00 Siatkówka World Grand Prix 20.30 Siat-
kówka World Grand Prix 23.00 Magazyn Trans 
World Sport 23.55 Piłka nożna UEFA EURO 2016 
1.00 Siatkówka World Grand Prix 3.00 MMA KSW

7.00 Bagaż osobisty - talk show 7.30 Komorni-
cy 8.00 Kossakowski. Inicjacja 8.30 Handlarze 
9.15 Odlotowy ogród 9.45 Express - informacje 
10.00 Ostre cięcie 10.45 Najdziwniejsze restaura-
cje świata 11.15 Najdziwniejsze hotele świata 12.15 
Wojny magazynowe 13.10 Wojny magazynowe 
14.10 Oszukać system 14.45 Anatomia głupoty 
według Richarda Hammonda 15.45 Express - in-
formacje 16.05 Usterka 16.40 Wściekła Brytania 
- serial 17.45 Express - informacje 18.05 DeFacto 
19.10 Kossakowski. Inicjacja 19.45 Express - infor-
macje 20.00 Mój pierwszy… 20.30 Usterka 21.30 
Damy i wieśniaczki 22.30 Gogglebox. Przed tele-
wizorem 23.15 HellFjord - serial 23.50 Kulisy płat-
nego seksu - serial 0.20 Sekrety striptizerek - serial

6.00 Mega Chichot 7.00 Taaaka ryba 8.00 Ben-
ny Hill 9.20 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów 9.50 
Nowy Scooby - Doo 10.45 Zemsta Różowej Pan-
tery - komedia kryminalna 12.50 Przygody Merlina 
13.50 Frank i dżungla 15.00 Frank i dżungla 16.10 
Czysta chata 17.10 Śmierć na talerzu 18.20 Ra-
iny, superpies - komedia familijna, USA, 2010, reż. 
Danny Lerner, wyk. Jackson Pace, Jen Kober 20.00 
CSI: Kryminalne zagadki Miami 21.00 CSI: Krymi-
nalne zagadki Miami 22.00 Tygrys Szablozębny 
- horror, USA, 2002, reż. James Hickox, wyk. Keith 
David, Kelly Nelson, Vanessa Angel 23.55 Namięt-
ne sekretarki, Francja, 2011 1.25 Rude Tube 1.55 
Włatcy móch 2.25 Włatcy móch 2.55 1000 złych 
uczynków 3.25 1000 złych uczynków

 7.00 Transmisja Mszy Świętej 
 8.00 Tydzień
 8.45 Fundusze Europejskie - jak to działa
 9.05 Ziarno - magazyn
 9.35 Jak to działa (119) - magazyn
 10.15 Rozdarte serca (14) - serial
 11.05 Misja - Kondycja. Magazyn biegacza 

i triathlonisty - magazyn
 11.15 Do zobaczenia w Krakowie 
 11.45 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.15 Między ziemią a niebem
 13.05 BBC w Jedynce - Domowe zwierzaki. 

Dzikie z natury, cz. 1 - fi lm dok.
 14.15 Jumper - fi lm przygodowy, USA, reż. 

Doug Liman, wyk. Hayden Christensen, 
Samuel L. Jackson, Jamie Bell, Rachel 
Bilson

 15.55 Zagadka Hotelu Grand (10) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Ranczo (109) - Potęga mediów - serial
 18.30 Rolnik szuka żony seria II - /3/ - reality 

show
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 PKO Nocny Wrocław Półmaraton 

- felieton
 20.10 Biało - czerwoni - felieton
 20.30 Radomski Czerwiec Wolności - koncert 

z okazji 40. rocznicy wydarzeń - koncert
 22.15 Sportowa niedziela
 22.50 Zakochana Jedynka - Jeden dzień 

- fi lm obyczajowy, USA, reż. Lone 
Scherfi g, wyk. Anne Hathaway, Jim 
Sturgess, Ken Stott

 0.45 Tajemnica twierdzy szyfrów (1) - serial 
sensacyjny, reż. Adek Drabiński, wyk. 
Paweł Małaszyński, Jan Frycz, Borys 
Szyc, Paweł Deląg, Piotr Grabowski, 
Karolina Gruszka, Anna Dereszowska, 
Cezary Żak, Jan Wieczorkowski, Marcin 
Dorociński

 1.45 Tajemnica twierdzy szyfrów (2) - serial
 2.45 Determinator (1 - 2) - serial
 4.25 Zakończenie dnia

  5.20 Natura się o(d)płaca - Zator 
 5.50 M jak miłość (1211) - serial
 6.50 Pamiętny kwiecień - dramat, USA, reż. 

Bob Clark, wyk. Pat Morita, Trevor Mor-
gan, Haley Joel Osment, Yuji Okumoto

 8.30 Alternatywy 4 (1) - Przydział - serial 
 9.45 Rodzinne oglądanie - Największa 

tajemnica przyrody - Koralowy Trójkąt 
- Raj pod presją (3) - cykl dok.

 10.50 Podróże z historią (23) - Owczym 
pędem - cykl dok.

 11.25 Makłowicz w podróży. Hiszpania 
 12.00 Gwiazdy w południe - Gang Olsena 

w potrzasku - komedia sensacyjna, 
Dania, reż. Erik Balling, wyk. Ove Spro-
goe, Morten Grunwald, Poul Bundga-
ard, Kirsten Walther, Peter Steen

 14.00 Familiada Turniej Mistrzów - teleturniej
 14.40 Rodzinka.pl (148) - Święty spokój nie 

istnieje - serial
 15.20 Dzięki Bogu już weekend - program 

rozrywkowy
 16.30 Na dobre i na złe (633) - Zaufanie 

- serial
 17.30 Na sygnale (91) - Diagnoza - serial
 18.00 Panorama, Sport , Pogoda
 19.05 Sonda 2 - program popularnonaukowy
 20.10 Dzika rzeka - fi lm akcji, USA, reż. 

Curtis Hanson, wyk. Meryl Streep, 
Kevin Bacon, John C. Reilly

 22.10 Prokurator (1) - serial kryminalny 
 23.00 Szakal - fi lm sensacyjny, Niemcy, USA, 

Wielka Brytania, Japonia, Francja, reż. 
Michael Caton - Jones, wyk. Richard 
Gere, Bruce Willis, Sidney Poitier

 1.15 Kuchnia polska - fi lm fabularny, reż. 
Jacek Bromski, wyk. Krystyna Janda, 
Krzysztof Kolberger, Piotr Machalica, 
Marek Kondrat, Wiktor Zborowski, 
Krzysztof Majchrzak

 3.10 Gang Olsena w potrzasku - komedia 
sensacyjna, Dania, reż. Erik Balling, wyk. 
Ove Sprogoe, Morten Grunwald, Poul 
Bundgaard, Kirsten Walther, Peter Steen

 5.05 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.15 Turbo Fast
 8.45 Jeźdźcy smoków na końcu świata
 9.15 Dinozaur - fi lm anim.
 11.00 Doktor Dolittle 3 - komedia familijna, 

USA, Kanada, 2006, reż. Rich Thorne, 
wyk. Kyla Pratt, John Amos, Luciana 
Carro, Kristen Wilson 

 13.15 Niesamowity Spider - Man 2 - fi lm sci 
- fi , USA, 2014, reż. Marc Webb, wyk. 
Colm Feore, Dane DeHaan, Emma 
Stone, Andrew Garfi eld, Jamie Foxx, 
Jones Felicity, Paul Giamatti

 16.30 Liga Światowa 2016 siatkówka męż-
czyzn: Serbia - Polska

 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 UEFA EURO 2016 
  - mecz Rumunia - Albania
 23.45 Rezydent - thriller, USA, 2010, reż. 

Antti Jokinen, wyk. Aunjanue Ellis, 
Christopher Lee, Hilary Swank, Jef-
frey Dean Morgan, Lee Pace

  Po rozstaniu z mężem młoda lekarka 
Juliet Dermer przeprowadza się do 
Brooklynu. Nowe życie rozpoczyna od 
wynajęcia pięknego i przestronnego 
apartamentu od uroczego, kulturalnego 
Maxa. Jednak z czasem jej zadowolenie, 
optymizm i poczucie bezpieczeństwa 
zaczynają topnieć. Coraz częściej wokół 
mają miejsce dziwne, niewytłumaczalne 
zjawiska. Juliet ma irracjonalne wra-
żenie, że nie jest w swoim mieszkaniu 
sama… Ktoś ją osacza… ktoś ma obsesję 
na jej punkcie… ktoś zagraża jej życiu.

 1.45 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 7.55 Maja w ogrodzie 
 8.25 Akademia ogrodnika 
 8.30 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Co za tydzień - magazyn 
 11.45 Kobieta na krańcu świata 
 12.20 Legalna blondynka - komedia, USA 

2001, reż. Robert Luketic, wyk. Reese 
Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, 
Matthew Davis, Victor Garbe

 14.25 Harry Potter i więzień Azkabanu - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka Brytania 
2004, reż. Alfonso Cuarón, wyk. Daniel 
Radcliff e, Rupert Grint, Emma Watson

 17.25 Sablewskiej sposób na… 
 18.00 Ugotowani 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 Happy Feet: Tupot małych stóp - kome-

dia, USA 2006, reż. George Miller

 22.15 Dzień próby - fi lm sensacyjny, USA 
2001, reż. Antoine Fuqua, wyk. Den-
zel Washington, Ethan Hawke, Scott 
Glenn, Tom Berenger, Harris Yulin, 
Raymond J. Barry, Cliff  Curtis, Dr. Dre

 0.45 Sekrety lekarzy - reality show 
 1.45 Wybrani - serial sensacyjny, USA 
 2.50 Uwaga! - program interwencyjny

 5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Kobra: Oddział specjalny - serial
 9.55 39 i pół - serial komediowy
 12.55 Brzydula - serial obyczajowy
 15.55 Poszukiwacze - western, USA 1956, reż. 

John Ford, wyk. John Wayne, Jeff rey 
Hunter, Natalie Wood, Vera Miles, Ward 
Bond, John Qualen, Henry Brandon

 18.20 Dżungla - komedia, USA, Kanada 2006, 
reż. Steve „Spaz” Williams, wyk. Kiefer 
Sutherland, James Belushi, Eddie Izzard, 
Janeane Garofalo, William Shatner

 20.00 Polowanie na „Czerwony Paździer-
nik” - fi lm sensacyjny, USA 1990, reż. 
John McTiernan, wyk. Sean Con-
nery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam 
Neill, James Earl Jones, Joss Ackland, 
Richard Jordan, Peter Firth

 22.50 Skazany na śmierć - serial kryminalny
 23.50 Krwawa profesja - fi lm sensacyjny, USA 

2002, reż. Clint Eastwood, wyk. Clint 
Eastwood, Jeff  Daniels, Anjelica Huston, 
Wanda De Jesus, Tina Liff ord

 2.10 Sposób na morderstwo - serial 

 6.00 Simba
 6.30 Przyjaciele z Kieszonkowa
 7.15 Jake i piraci z Nibylandii
 7.45 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 8.15 Jake i piraci z Nibylandii
 8.45 Tajemnicza wyspa Juliusza Verne’a - fi lm 

przygodowy, USA, 2010
 10.40 Galileo
 12.45 Klątwa Różowej Pantery - komedia kry-

minalna, Wielka Brytania, 1983
 15.00 Turner i Hooch - komedia kryminalna
 17.00 Kamerdyner Bob - komedia, Kanada, 

Wielka Brytania, 2005, reż. Gary Sinyor, 
wyk. Brooke Shields, Genevieve Buech-
ner, Tom Green 

 19.00 Galileo
 20.00 Trefny wóz - hriller, RPA, 2013, reż. 

Mukunda Dewil, wyk. Gys de Vil-
liers, Naima McLean, Paul Walker 

 21.50 Street Fighter: Legenda Chun - Li - fi lm 
akcji, Indie, Japonia, Kanada, USA, 
2009, reż. Andrzej Bartkowiak, wyk. 
Kristin Kreuk, Michael Clarke, Neal 
McDonough

 23.50 Bracia - tajemnica długowieczności cz. 1 
- serial

 2.00 Zagadki kryminalne
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów

6.00 Taki jest świat 6.50 Niania - serial 8.55 Woj-
ciech Cejrowski. Boso 11.00 Piękna i bestia - fi lm 
familijny 13.25 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: 
Stoliczku, nakryj się - baśń 14.40 Pitch Perfect - ko-
media, USA 2012 16.50 Johnny English Reaktywa-
cja - komedia 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - se-
rial 20.00 Brick Mansions. Najlepszy z najlepszych 
- fi lm akcji, USA 2014, reż. Camille Delamarre, wyk. 
Catalina Denis, David Belle, Gouchy Boy, Paul Wal-
ker, RZA 21.55 International - thriller, USA 2009, 
reż. Tom Tykwer, wyk. Armin Mueller - Stahl, Brían 
O’Byrne, Clive Owen, Naomi Watts, Ulrich Thom-
sen 0.15 Camelot - serial 1.35 Taki jest świat 2.25 
Menu na miarę 2.50 Z archiwum policji 3.10 Menu 
na miarę 3.35 Biesiada na cztery pory roku

12.00 Anioł Pański 12.15 Między ziemią a niebem 
12.55 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży - Kro-
nika 13.00 Transmisja Mszy Świętej 14.25 Hotel 
pod Różami - Koncert Galowy 27. Przeglądu Pio-
senki Aktorskiej we Wrocławiu 15.25 Okrasa łamie 
przepisy 15.55 Rodzinka.pl (29 - 30) - serial 16.55 
Mapa ginącego świata (1)  - cykl dok. 17.25 Pol-
ska z Miodkiem - felieton 17.30 Teleexpress 17.55 
M jak miłość (1202) - serial 18.50 Oczy w oczy 
- 19.25 Przygody Smoka Pola 19.45 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości 20.30 Radomski Czerwiec 
Wolności - koncert z okazji 40. rocznicy wydarzeń 
22.20 Przystań (1) - serial 23.10 Szczęśliwej drogi 
już czas… 23.55 Mapa ginącego świata (1)  - cykl 
dok. 0.25 Polska z Miodkiem - felieton

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny  16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.05 Serwis sportowy 
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat - maga-
zyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmo-
wa 18.50 Serwis Info weekend 19.10 Reportaż TVP 
INFO - reportaż 19.30 Reportaż TVP INFO - repor-
taż 19.45 Pogoda 19.53 Dziś wieczorem 20.10 Mi-
nęła 20ta 20.30 Serwis Info weekend 20.40 Bez 
retuszu - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Pa-
norama Info 22.15 Na pierwszej stronie 22.20 
Sportowa niedziela 22.52 Pogoda 23.00 Serwis In-
fo weekend 23.44 Pogoda 23.55 Teleexpress Extra 
0.15 Extra świat - magazyn 0.40 Dziś wieczorem 
1.00 Minęła 20ta 1.30 Bez retuszu - magazyn 

6.00 Magiczny miecz - Legenda Camelotu - fi lm 
anim. 7.50 Kolor magii cz. 1 - serial 10.00 Katastro-
fy w przestworzach - Panika na pasie startowym 
- serial 11.00 Katastrofy w przestworzach - Nie-
pokojąca cisza - serial 12.00 Ja wam pokażę! - ko-
media, Polska 14.40 Wyspa zbłąkanych dusz - fi lm 
przygodowo - fantastyczny, Dania 16.55 Książę 
i ja: Królewskie wesele - komedia romantyczna, 
USA 18.55 Scena Śmiechu - program rozrywkowy 
19.50 100 ultowych fi lmów: Żywot Briana - ma-
gazyn publicystyczny 20.00 Superhero - kome-
dia, USA 21.45 W klatce - thriller, USA 23.35 Brat II 
- thriller, Rosja 2.05 Nic śmiesznego - komedia, Pol-
ska 4.00 Girl Guide - komedia, Polska 6.00 Zakoń-
czenie programu 

7.00 Siatkówka World Grand Prix 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 10.00 Siatkówka plażo-
wa Grand Slam Olsztyn 11.00 Siatkówka plażo-
wa Grand Slam Olsztyn 12.00 Siatkówka plażowa 
Grand Slam Olsztyn 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Magazyn lekkoatletyczny 14.00 Siat-
kówka plażowa Grand Slam Olsztyn 15.00 Siat-
kówka plażowa Grand Slam Olsztyn 16.00 Siat-
kówka plażowa Grand Slam Olsztyn 17.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 17.30 Siatkówka World 
Grand Prix 18.30 Siatkówka World Grand Prix 
19.30 Siatkówka World Grand Prix 20.30 Siatków-
ka World Grand Prix 21.30 Siatkówka World Grand 
Prix 23.00 Magazyn Atleci 23.55 Piłka nożna UEFA 
EURO 2016 1.00 MMA KSW 

5.30 Handlarze 6.15 Express - informacje 6.35 
Betlejewski. Prowokacje 7.05 Świat bez fi kcji 7.35 
Remont w stylu Vegas 8.30 Gogglebox. Przed te-
lewizorem 9.15 Testerzy extra 9.45 Express - in-
formacje 10.00 Kossakowski. Nieoczywiste 10.35 
DeFacto 11.05 Wojny przewoźników 11.35 Woj-
ny magazynowe 12.35 Anatomia głupoty we-
dług Richarda Hammonda 13.35 MasterChef 
Junior 15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - infor-
macje 16.05 Usterka 17.10 Oszukać system 17.45 
Express - informacje 18.05 Damy i wieśniaczki 
19.10 Testerzy extra 19.45 Express - informacje 
20.00 DeFacto Extra 21.30 Kossakowski. Inicjacja 
22.00 Betlejewski. Prowokacje 22.30 Komornicy 
23.00 Ross Kemp. W świecie zbrodni 

6.00 Mega Chichot 7.00 Taaaka ryba 8.00 Benny 
Hill 8.40 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów 10.40 
Fala śmierci, cz. 1 - miniserial 12.30 Nowy Sco-
oby - Doo 13.15 Przygody Merlina 14.25 Tajem-
nica Stonehenge - fi lm sci - fi  16.20 Tornado za-
głady cz. 1 - fi lm katastrofi czny, USA, 2004, reż. 
Dick Lowry, wyk. Chandra West, Nancy McKeon, 
Randy Quaid, Thomas Gibson 18.00 Święci i żoł-
nierze: Credo spadochroniarza - dramat wojenny, 
USA, 2012, reż. Ryan Little, wyk. Corbin Allred, Da-
vid Nibley, Jasen Wade 20.00 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi 22.20 Ameryka bez prądu - fi lm dok. 0.15 Tuż 
przed tragedią 1.20 Tuż przed tragedią 2.25 Włat-
cy móch 3.00 1000 złych uczynków 

NIEDZIELA, 19.06 imieniny Gerwazego, ProtazegoSOBOTA, 18.06 imieniny Marka, Elżbiety
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TVP 3 KATOWICE 
13.15 Żużel - Nice Polska Liga. Eko - Dir Włókniarz 
Częstochowa - Lokomotiv Daugavpils 15.45 Echa 
tygodnia - kraj 16.00 Było, nie minęło - Z odmętów 
Pilicy 16.35 Muzyka w TVP3 17.35 Studio Telewizyj-
na 1 18.30 Aktualności 18.52 Wieczorne wiadomo-
ści sportowe 19.05 Magazyn Meteo 19.05 Pogodny 
weekend 19.15 Koncert życzeń 20.00 Fascynujące 
Śląskie - Dariusz Miłkowski 20.20 A życie toczy się 
dalejÉ 21.00 Po drugiej stronie ulicy 21.15 Maga-
zyn kulturalny 21.45 Aktualności 22.00 Wiadomo-
ści sport weekend 22.15 Dziennik Regionów 22.45 
Echa tygodnia 22.55 Powrót do Mirandy (2) - te-
lenowela 23.50 Pamięć Polski. I edycja Polskiej Listy 
Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata 0.05 
Rączka gotuje - magazyn kulinarny

TVP 3 KATOWICE 
13.55 Żużlowy Puchar Mistrzów 2016 - Kraków 
- Studio - relacja 14.10 Żużlowy Puchar Mistrzów 
2016 - Kraków - relacja 17.35 Znani, niezapomnia-
ni 18.00 Rączka gotuje - magazyn kulinarny 18.30 
Aktualności 18.52 Wieczorne wiadomości sporto-
we 19.05 Pogodny weekend - Dni Chorzowa 19.05 
Magazyn Meteo 19.15 Magazyn kulturalny - Z kul-
turą - magazyn kulturalno - społeczny 19.40 Sława 
i chwała (7) - serial 20.35 Ślązaków portret własny 
21.00 Magazyn Reporterów TVP Katowice 21.15 
Benefi s Bernarda Krawczyka - Benefi s Bernarda 
Krawczyka część III - reportaż 21.45 Aktualności 
22.00 Wiadomości sport weekend 22.15 Dziennik 
Regionów 22.45 Naturalnie tak (134) - magazyn 
22.55 Powrót do Mirandy (1) - telenowela
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OPERA ŚLĄSKA
Niedziela 19 czerwca, godz. 18: 
J. Strauss – „Zemsta Nietoperza”. 
Zakończenie 71. sezonu artystycz-
nego Opery Śląskiej.

Zemsta Nietoperza
BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Poniedziałek 13 czerwca, godz. 
19.30: „Dzień Matki” – projekcja 
filmu w cyklu Becekino. Pięciu 
pierwszych Czytelników, którzy 
zadzwonią do redakcji „Życia 
Bytomskiego” w poniedziałek 
13 czerwca i podadzą hasło „26 
maja”, otrzyma dwuosobowe za-
proszenia na seans. Na telefony 
czekamy od godz. 12.
Reżyser filmu „Dzień Matki” Gar-
ry Marshall przedstawia cztery 
rodziny, których losy splotą się 
w tym wyjątkowym dniu. San-
dy mąż zostawił ją dla młodszej, 
a ona robi co może, by udowod-
nić sobie, że jest lepszą matką 
dla swoich dzieci niż nowa, fajna 
macocha. Miranda całkowicie po-
święciła się karierze i choć została 
gwiazdą, czegoś jej jednak braku-
je. Wkrótce niespodziewany gość 
wywróci jej życie do góry nogami. 
Jesse – jej stosunki z matką są da-
lekie od ideału. Niezapowiedzia-
na wizyta rodziców grozi więc eks-
plozją. Ale przecież każdą bombę 
można rozbroić. Bradley – czyli 
pan mama, uczy się roli samotne-
go rodzica dwóch córek. Sprawa 
nie jest prosta, bo to co dla matek 
jest oczywiste, dla tatusiów często 
pozostaje czarną magią.

Dzień Matki

13–16 czerwca, godz. 19: Projek-
cje filmu „Szukając Kelly”. Sala 
Ki-Nowa.
17–23 czerwca, godz. 19: Projek-
cje filmu „W spirali”. Sala Ki-
Nowa.
Środa 15 czerwca, godz. 18.30: 
Oscar Shorts: Fabuły – wybór 5 
filmów nominowanych do Oscara 
2016 w kategorii: Najlepszy krót-
kometrażowy film aktorski.

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE
Środa 15 czerwca, godz. 17: Wy-
kład o sztuce nieprofesjonalnej – 
prowadzenie: Sonia Wilk. Gmach 
główny, pl. Sobieskiego. „Apara-
ty, aparaty… O historii fotografii 
słów kilka” – spotkanie prowadzi 
Antoni Kreis (Związek Polskich 
Artystów Fotografików). Sala ko-
lumnowa, gmach przy ul. Korfan-
tego 34.
Sobota 18 czerwca, godz. 11.30: 
Poczuj chemię – Klub Młodego 
Naukowca – zajęcia dla dzieci 
i młodzieży prowadzi Marek Ryś. 
Centrum Edukacji – gmach głów-
ny, wejście od ul. Piłsudskiego. 
Niedziela 19 czerwca, godz. 12: 
„Secesja” – spotkanie. Sala ko-
lumnowa, gmach przy ul. Kor-
fantego 34.
 Gmach główny (pl. Sobieskie-
go 2). Wystawy stałe: „Przyroda 
Górnego Śląska. Lasy. Wody i mo-
kradła”, „Z życia ludu śląskiego 
XIX-XX wieku”, „Galeria malar-
stwa polskiego XIX-XX wieku”. 
Wystawy czasowe: „Omne vivum 
ex ovo”, Na pograniczu światów”, 
„Pięciopak kultury”.
Gmach przy ul. Korfantego 34. Wy-
stawy czasowe: „Domasław – ne-
kropolia arystokracji z wczesnej 
epoki żelaza (VIII–VI w. p.n.e.)”, 
„Z aparatem w ręku. Śląsk oczy-
ma Paula Rothera”.
Wystawy czynne są w godz. 9-15, 
w środy 10-18, w soboty 11-16, 
w niedziele 11-15. W poniedziałki 
muzeum nieczynne. W niedziele 
na wystawy stałe w gmachu głów-
nym wstęp bezpłatny. 

MUZEUM CHLEBA (Radzionków)
Stała ekspozycja Muzeum Chle-
ba, Szkoły i Ciekawostek. Mu-
zeum czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 10-16. Ul. Nał-
kowskiej 5.

GALERIA STALOWE ANIOŁY
Wystawa i sprzedaż prac plastycz-
nych oraz sztuki użytkowej. Ul. 
Jainty 17.

ŚLĄSKA GALERIA SZTUKI
Prezentacja i sprzedaż dzieł sztu-
ki i oryginalnych kolekcji. Ul. 
Jainty 14.

GALERIA KOLOR
Ekspozycja i sprzedaż prac ślą-
skich plastyków. Rynek 6.
 
CENTRUM KRESOWE
Czwartek 16 czerwca, godz. 16: 
Dr Przemysław Włodek – Wie-
czór autorski i promocja kolej-
nego tomu „Kronik Lwowskich”. 
Gość specjalny - Wojciech Ha-
bela – aktor scen krakowskich 
z minirecitalem piosenek lwow-
skich. Ul. Moniuszki 13, I piętro. 
Wstęp wolny.

CINEMA CITY BYTOM
13 – 16 czerwca:
„Obecność 2” (20.20 – tylko 15 
czerwca), „Idol z ulicy” (20.20 
– tylko 16 czerwca), Warcraft: 
Począ tek”  dubbing  (10 .00 , 
12.40), „Warcraft: Początek” 3D 
dubbing (11.20, 16.40), „War-
craft: Początek” napisy (15.20, 
18.00, 20.40), „Warcraft: Począ-
tek” 3D napisy (14.00, 19.20, 
22.00), „Zanim się pojawiłeś” 
(15.00, 17.20, 19.40, 22.00), „Ali-
cja po drugiej stronie lustra” 
dubbing (10.00, 12.20, 14.40, 
17.00), „Alicja po drugiej stro-
nie lustra” 3D dubbing (18.30), 
„Dzień Bastylii” (13.00, 19.50, 
21.50), „Kapitan Ameryka: woj-
na bohaterów” dubbing (12.30), 
„Kochaj” (15.30, 19.30, 21.30), 
„X-Men: Apocalypse” napisy 
(17.30), „X-Men: Apocalypse” 
3D napisy (21.00 – oprócz 15 
czerwca), „The Nice Guys, rów-
ni goście” (20.50), „Angry Birds 
Film” (10:00, 12.10, 14.20, 16.30 
18.40), „Angry Birds Film” 3D 
(11.10, 13.20, 15.30, 17.40), „Wo-
jownicze żółwie ninja: Wyjście 
z cienia” dubbing (10.30, 11.00, 
16.00), „Wojownicze żółwie nin-
ja: Wyjście z cienia” 3D dubbing 
(13.30), „Zwierzogród” (10.10).

CENTRUM KULTURY „KAROLIN-
KA” (Radzionków)
Sobota 18 czerwca, godz. 16: Pro-
jekcja filmu „Były sobie czło-
wieki”, godz. 16: Projekcja filmu 
„Dzień Matki”.

 
Były sobie człowieki

Redakcja nie odpowiada za ewen-
tualne zmiany w repertuarach.

Błysk flesza

Wątek zamachów terrorystycznych w centrach europejskich miast 
stał się tematem dla kina sensacyjnego. W „Dniu Bastylii” najlepszy 
kieszonkowiec w Paryżu Michael Mason kradnie torbę „omotanej” 
przez swego faceta  Zoe. Zabiera pieniądze i dokumenty, resztę wy-
rzuca do kosza na zatłoczonym przystanku paryskiego metra. Nie wie, 
że w torbie jest ładunek wybuchowy. Na drugim końcu miasta agent 
CIA Sean Briar próbuje odnaleźć się w biurowej rzeczywistości po 
powrocie z Iraku. Eksplozja na stacji metra prowadzi do kosza ze 
skradzioną torebką, a głównym podejrzanym staje się Michael. Agent 
CIA chce na własną rękę odnaleźć kieszonkowca, zanim zrobi to fran-
cuska policja. Szybko odkrywa jednak, że za atakami stoi ktoś inny. 
Zoe, Michael i Sean mają teraz jeden cel i 24 godziny na to, żeby zna-
leźć prawdziwych sprawców zamachów.  Film „Dzień Bastylii” można  
oglądać w Cinema City Bytom.

Właściciele bytomskiej cu-
kierni „U Michała” regular-
nie zamieszczają na swoim 
facebookowym profilu zdję-
cia własnych wyrobów. Naj-
bardziej oryginalne są tor-
ty – na przykład w kształcie 
samochodu lub piłki nożnej. 
To niespodzianki urodzino-
we dla kilkuletnich chłopców. 
W czerwcu pojawił się jednak 
tort dla bez wątpienia więk-

szego już chłopca. Miał on bo-
wiem kształt... dużych dam-
skich piersi w prześwitującym  
koronkowym staniku. Cóż – to 
zapewne jedyny biust, na wi-
dok którego można się oblizy-
wać bez nieczystych myśli. Po-
jawił się również tort przygo-
towany na wieczór panieński. 
Ale o jego kształcie już zamil-
czymy, bo – pisać hadko.

(MH)

Chodzi o „Festiwal Muzyka Naro-
dów. Juliusz Ursyn Niemcewicz 
i jego goście”, prowadzony przez 

niezwykle cenionego i lubianego solistę 

Opery Śląskiej, którego wspiera Anna 
Domagała.  Organizowane w jego ramach 
koncerty w każdą niedzielę lipca i sierp-
nia przyciągały do parku nawet tysiąc 

osób. Nie zważając na trudny do wytrzy-
mania upał  lub też padający deszcz, słu-
chały one pięknych prezentacji muzyki 
różnych krajów. W muszli koncertowej 
za każdym razem występowali uznani, 
grający na instrumentach i śpiewający 
artyści, a w rolę prowadzącego, a czasem 
także i śpiewającego wcielał się sam Ur-
syn-Niemcewicz. 

W tym roku czeka nas druga edycja Fe-
stiwalu. O tym, że jest on potrzebny, świad-
czą reakcje melomanów. Od dawna pytali 
oni solistę opery, czy impreza ponownie się 
odbędzie. Początkowo była ona zagrożona, 
bo Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Na-
rodowego odmówiło finansowego wspar-
cia. Na szczęście pieniądze przekaże by-
tomski Ratusz. Z kolei prywatni sponsorzy 
oraz Ursyn-Niemcewicz  wyłożyli fundu-
sze na zakup najwyższej klasy fortepianu 
marki Petrof. Będzie on wykorzystywany 
podczas zaplanowanych na nadchodzące 
wakacje imprez.   

Pierwsza z odsłon Festiwalu odbędzie się 
już 3 lipca. Wszystkie kolejne zaplanowano 
na niedziele lipca i sierpnia. Od tej zasady 
jest wyjątek. Jeden z koncertów przewi-
dziano na sobotę 23 lipca. Zaczynamy od  
muzyki z Austrii, a więc walców i melodii 
wiedeńskich. Potem przyjdzie czas między 
innymi na dźwięki niemieckie, francuskie, 
latynoskie, amerykańskie, włoskie oraz kle-
zmerskie. Nie zabraknie muzyki polskiej, 
a konkretnie pieśni Fryderyka Chopina. To 
właśnie do ich wykonania niezbędny jest 
wspomniany fortepian.  aure

O starych 
aparatach
Zaproszenie. Pstryk, i jest zdjęcie. 
A potem jeszcze jedno, i jeszcze… Prze-
cież karty pamięci w naszych aparatach 
i komórkach są bardzo pojemne.

Potem zdjęcie trzeba obowiązkowo 
umieścić w Internecie i czekać, ile 
dostaniemy „lajków”.  Paul Rother, 

którego zdjęcia prezentowane są w Mu-
zeum Górnośląskim w Bytomiu na wystawie 
„Z aparatem w ręku. Śląsk oczyma Paula 
Rothera”, wykonał ich w życiu… kilkaset. 
Jeśli doliczyć te, które się nie zachowały 
lub nie zostały wywołane, być może ich licz-
ba sięgnęłaby tysiąca. Zaczynał od cięcia 
szkła na klisze i pokrywania ich emulsją 
światłoczułą. Potem trzeba było taszczyć 
ze sobą ciężki skrzynkowy aparat, a po po-
wrocie do domu wywoływać zdjęcia w za-
improwizowanej ciemni. Po latach „prze-
siadł się” na o wiele wygodniejszy aparat 
średniego formatu na błonę zwojową.   

O dawnych aparatach fotograficznych 
i sposobach fotografowania opowie 15 czerw-
ca o 17 Antoni Kreis, znany śląski fotogra-
fik, nauczyciel fotografii, członek Związku 
Polskich Artystów Fotografików. Spotkanie 
odbędzie się w Muzeum Górnośląskim przy 
ul. Wojciecha Korfantego 34.  MD

Znowu zabrzmi muzyka narodów 
Koncerty w muszli. Ta impreza była przed rokiem wielkim wydarzeniem i cieszy-
ła się ogromnym zainteresowaniem bytomskich miłośników muzyki klasycznej. Nic 
więc dziwnego, że w tym roku postanowiono ją kontynuować. 
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ZDARZYŁO SIĘ KIEDYŚ W BYTOMIU
y Baran (21 marca – 20 kwietnia)
Agresywny nastrój. Niepokoje serca. Stare porachunki. Opanuj się i nie podejmuj 
żadnej decyzji pod wpływem impulsu, ponieważ pogmatwasz i tak dosyć skompli-
kowane układy. Niektórzy muszą się pogodzić z myślą, że w ostatniej chwili złośli-
wy przypadek pokrzyżuje plany związane z wyjazdem. W pracy zmniejszone obroty. 
Najwyższy czas wziąć się w karby i przestać bujać w obłokach.

z Byk (21 kwietnia – 20 maja)
Już na początku tygodnia drobny incydent w pracy wprawi cię w zły humor i spo-
ro wody musi upłynąć, zanim dojdziesz do wniosku, że nie warto przejmować się 
detalami. Ważnym wydarzeniem będzie nowa znajomość z osobą o wielkiej indywi-
dualności. Wzajemne inspiracje? Od razu znajomi osaczą cię życzliwymi radami. Tym 
razem zalecana jest dyskrecja. 

A Bliźnięta (21 maja – 21 czerwca)
Wiele szczęścia w miłości i to w najmniej spodziewanej chwili i z najmniej ocze-
kiwanej strony. Niektórzy spojrzą na swego partnera z nowej pozycji, odkrywając 
wręcz intrygujące zalety. W domu sympatyczne niespodzianki. W działaniach zawo-
dowych praktyczne usprawnienia, które ułatwią wykonywanie codziennych zadań. 
Niestety, twoje pomysłowe inicjatywy prawdopodobnie spalą na panewce. 

B Rak (22 czerwca – 22 lipca)
Niejeden Rak stanie oko w oko z problemami, które zdają się go przerastać. Trzeba 
uruchomić zdolności dyplomatyczne. Niewykluczone, że pojawi się na twojej dro-
dze podstępny rywal, który będzie ci działać na nerwy. W domu zamieszanie. Każdy 
goni za swoimi sprawami, nie ma czasu na spokojną refleksję, na spokojne podsu-
mowanie wydarzeń. 

C Lew (23 lipca – 23 sierpnia)
Tydzień rozlicznych spotkań. Ważne decyzje w sprawach sercowych. Nikt nie jest 
w stanie podważyć twoich postanowień. Nawiązanie bliskich kontaktów z przyja-
ciółmi starej daty, którzy upewnią się, że racje w pewnej ważnej sprawie były po 
twojej stronie. Pod koniec tygodnia zastanawiająca wiadomość z kręgu spraw ro-
dzinnych.

D Panna (24 sierpnia – 23 września)
Na każdym kroku wątpliwości. A przede wszystkim w sprawie właściwej lokaty 
kapitału uczuć. Do głosu dochodzi zazdrość, podejrzliwość, zaborczość. Chyba nie 
obejdzie się bez szczerej rozmowy, która rozwieje znaki zapytania. W pracy również 
raczej nie zaznasz spokoju. Uważasz, że stać cię na więcej. Coś knujesz, coś planu-
jesz skrycie.

E Waga (24 września – 23 października)
Pora głębokich przemyśleń i ambitnych postanowień. Co prawda bilans wypada 
pomyślnie, ale ty wciąż podnosisz poprzeczkę. W sercu nuty zazdrości. Ktoś, kto 
do tej pory był na każde zawołanie, zaczyna się buntować. Chwilami chcesz się od 
wszystkiego odciąć, aby żyć wyłącznie na własny rachunek. W pracy liczne dowody 
zaufania. 

F Skorpion (24 października – 22 listopada)
Nieźle się będzie wiodło Skorpionom w tym tygodniu. Niespodziewanie atrakcyj-
ny rozwój wątku uczuciowego. Niektórzy będą świadkami bezlitosnej rywalizacji 
o względy osoby, która nie jest ci obojętna. Nie udawaj, że cię to nic nie obchodzi. 
Dodatkowe obciążenie kłopotami bliskich mocno nadwyrężyły budżet wolnego cza-
su. Ale w nagrodę duża satysfakcja.

G Strzelec (23 listopada – 21 grudnia)
Najważniejszy jest teraz nurt wydarzeń życia prywatnego. Szykuje się niecodzien-
ne, nieplanowane spotkanie. Nietuzinkowa osoba zafascynuje cię bez reszty. My-
ślisz o bliskim kontakcie? W domu pomyślne rozstrzygnięcie. Uda się planowana od 
jakiegoś czasu podróż. W pracy bezlitosna rywalizacja i trudności w dotrzymaniu 
terminów zobowiązań.

H Koziorożec (22 grudnia – 20 stycznia)
Nawet Koziorożce starszej daty nie potrafią się obronić przed miłością. W niektórych 
przypadkach będzie to renesans wielkiego uczucia. W życiu rodzinnym twardy orzech 
do zgryzienia. Przyda się energiczna interwencja. Powoli klarują się zaskakujące, ale 
realne i bardzo atrakcyjne plany urlopowe. Natomiast w pracy spore zmiany. 

I Wodnik (21 stycznia – 19 lutego)
Dobra forma, ale niekiedy zawodzi cię wyobraźnia. Gotów jesteś wkopać się w hi-
storię bez przyszłości i nie chcesz słuchać rad osób bardziej doświadczonych. W pra-
cy zamykasz się w ciasnym kręgu własnych zainteresowań i nie chcesz do nikogo 
zwracać się po pomoc. 

J Ryby (20 lutego – 20 marca)
Dobry klimat w rodzinnym domu. Błyskawiczne i trafne decyzje. Zapowiada się 
również ostateczne rozstrzygnięcie kłopotliwych problemów organizacyjnych. Nieco 
zamieszania może wnieść akcja ratowania jakiejś zagubionej duszy. W pracy począt-
kowo wybijesz się z normalnego rytmu. Przełożeni pragną cię obarczyć dodatkowy-
mi obowiązkami. Skończył się etap pobłażliwości. Zamiast stawać okoniem, weź się 
ostro do roboty!

Nitkowanie stało się dosyć popularną metodą re-
gulacji brwi, w metodzie tej znajduje zastosowanie 
bawełniana nitka. Jest to sposób tani, skuteczny, 
a przede wszystkim oryginalny.

Piękny kształt łuku brwiowego jest ozdobą każ-
dej twarzy. Odpowiednio pielęgnowane brwi o ide-
alnym kształcie mogą zdziałać cuda. Wyszczuplają 
twarz, nadają jej łagodne rysy. Kobiety już od daw-
na stosują różne metody, aby ujarzmić krzeczaste 
czy zrośnięte brwi. Pęseta oraz depilacja za pomo-
cą rozgrzanego wosku już powoli przestają nam 
wystarczać. Chcemy uniknąć bólu, podrażnionej 
skóry, ale też szukamy metody, która na długo po-
zwoli cieszyć się pięknymi brwiami.

Idealnym rozwiązaniem wydaje się nitkowanie 
brwi. Mimo że na świecie, głównie na Bliskim 
Wschodzie jest to metoda bardzo popularna, u nas 
ciągle stanowi egzotyczną i rzadko spotykaną no-
wość. Najlepiej nadaje się do usuwania włosków 
z niewielkich partii ciała. Może być stosowana 
także do depilacji całej twarzy. Nić jest baweł-
niana i ma długość około dwudziestu centyme-
trów. Spleciona w pętelkę umożliwia chwytanie 
nawet najkrótszych włosków i usuwanie ich wraz 
z cebulkami. Jest to metoda naturalna i bardzo 
skuteczna, mogą z niej korzystać zarówno kobiety 
jak i mężczyźni.

Nitkowanie brwi bierze swój początek w Ame-
ryce Północnej oraz w krajach arabskich. Metoda 
ta już od kilku lat wielką popularnością cieszy się 
w USA a u nas jeszcze jest niewiele miejsc oferu-
jących tę usługę. 

Tradycja nitkowania brwi w krajach arabskich 
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Ponie-
waż Koran nakazuje muzułmankom usuwanie zbęd-
nego owłosienia, kobiety wyspecjalizowały się w tej 
technice. Wszystkie zwracają dużą uwagę, by ich 
ciała były gładkie i pozbawione włosków, jest to dla 

nich naturalne i oczywiste. 
Większość kobiet robi to we 
własnym domu, ponieważ 
dla nich nie stanowi to pro-
blemu, a małe dziewczyn-
ki podpatrują to u swoich 
mam. Potem ćwiczą razem 
z nimi, aż w końcu po la-
tach, przekazują tajniki tej 
metody swoim córkom.

Nitka usuwa wszystkie 
włoski z cebulkami, w przypadku pęsety nie za-
wsze tak jest, poza tym pęseta nie usuwa całkiem 
krótkich włosków, włosy szybko odrastają, a zabieg 
trzeba powtórzyć. W przypadku nitkowania gładką 
skórą można cieszyć się przez dłuższy czas. Nitko-
wanie brwi jest mało bolesne, ponadto nie podraż-
nia skóry, więc można je zastosować nawet u osób 
ze skórą bardzo wrażliwą.

Coraz więcej mężczyzn dba o swój wygląd, co do-
tyczy także wyglądu brwi. Panowie jednak jak ognia 
unikają pęsety i depilacji woskiem, uważają je za 
dość bolesne. Nitkowanie jest więc szczególnie dla 
nich polecane i komfortowe.

Nitkowanie nie powoduje naciągania i rozcią-
gania skóry, co nie jest dla niej dobre i może przy-
czynić się do powstawania zmarszczek. Metoda ta 
jest higieniczna i bardzo naturalna. Zabieg jest 
bardzo szybki. Jest to też znakomity sposób na po-
zbycie się wąsika, który jest jednym z najbardziej 
bolesnych zabiegów w przypadku zastosowania 
wosku. Przede wszystkim efekt utrzymuje się aż 
do czterech tygodni. 

Nitkowanie nie należy do skomplikowanych 
zabiegów, jednak nie jest to też banalne. Wymaga 
przećwiczenia ułożenia rąk, co zwłaszcza na począt-
ku wydaje się dość trudne. 

 Kosmetolog KATARZYNA KRÓL 

Nitkowanie brwi

* „Znak made in Bytom do-
brze znany w świecie” – to tytuł 
z pierwszej strony „Życia By-
tomskiego”, jakie ukazało się 1 
czerwca 1966 roku. Była to relacja 
z obrad Komitetu Wojewódzkiego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej w Katowicach. Prezen-
towano na nim dorobek Bytomia. 
A nasze miasto przed pół wiekiem 
mogło się pochwalić taki zakłada-
mi – oprócz kopalń i hut – produ-
kującymi na eksport: Bytomskie 
Zakłady Urządzeń Technicznych, 
Fabryka Lin i Drutów, Zakłady 
Gumowe Górnictwa, Bytomskie 
Zakłady Przemysłu Odzieżowe-
go, Bytomskie Zakłady Przemysłu 
Terenowego, Wytwórnia Sprzętu 
Laboratoryjnego, Spółdzielnia 
Pracy Technoszczot, Bytomska 
Wytwórnia Chemiczna. Ech, łza 
się kręci w oku.

* Tym bardziej łza się kręci 
w oku, kiedy zerkniemy na tytuł 
z pierwszej strony „Życia Bytom-
skiego” z 15 czerwca 1956 oku: 
„8 basenów dla 11 tysięcy byto-
mian”: Bytom posiada 8 basenów, 
z których może korzystać równo-
cześnie 11 tysięcy osób, w tym 
jeden basen wyczynowy Polonii 
w parku Świerczewskiego. Naj-
większy basen dla 5 tys. osób mie-
ści się w parku Świerczewskiego, 
obszerne baseny posiadają Ła-
giewniki (2 tys. osób) i kopalnia 
„Bytom”(1000 osób). 3 tys. amato-
rów kąpieli może korzystać z roz-
budowującego się basenu „For-

tuny” przy ul. Siemianowickiej, 
gdzie obecnie buduje się urządze-
nia do ogrzewania wody. Basen 
na 300 osób mieści się w ośrodku 
sportowo-wypoczynkowym kopal-
ni „Rozbark”, dla 1 tys. przy ul. 
Orzegowskiej. Basen kryty czyn-
ny przez cały rok znajduje się 
w miejskim kąpielisku. Wszystkie 
bytomskie baseny są już czynne. 
Dostarczają codziennie wiele 
przyjemności oraz zdrowej roz-
rywki dzieciom i dorosłym. Tak 
było... pół wieku temu.

* Do listy sukcesów sprzed 50 
lat dodajmy jeszcze taki tytuł: 
„Największy w świecie zakład 
kruszyw lekkich powstał w Byto-
miu”. Miał on moc produkcyjną 
300 tys. ton kruszywa w skali roku. 
„Życie Bytomskie” 8 czerwca 1966 
roku pisało: Produkcja nowego 
zakładu w naszym mieście opar-
ta jest na współpracy z sąsiednią 
kopalnią „Bytom”, w której na 
równi z węglem występują łupki 
przywęglowe, stanowiące świet-
ny surowiec do wyrobu kruszyw 
lekkich.

* Na końcu coś z rubryki kry-
minalnej sprzed pół wieku. 15 
czerwca 1966 „Życie Bytomskie” 

Czerwiec 1966

na 1 stronie zamieściło informa-
cję pt. „Gruba ryba w sieci”: Ro-
dowód przestępczy Wojciecha Ch. 
sięga aż 1946 roku. Wówczas po 
raz pierwszy został aresztowany 
za chuligaństwo i kradzieże. Od-
tąd jego życie upływa pomiędzy 
przestępstwami a więzieniem. 
Przestępstwa popełnia w różnych 
częściach Polski i trafia do róż-
nych więzień. Pewnej nocy doko-
nał włamania przez wyłom w mu-
rze do sklepu wzorcowego przy 
ul. PPR w Bytomiu, skąd skradł 
futra, płaszcze męskie, ubrania, 
kołnierze z lisów na łączną war-
tość 78.711 zł. Za ten „skok” Sąd 
Powiatowy w Bytomiu skazał go 
na 10 lat więzienia.

KRONIKARZ 
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Chcesz się 
zareklamować 

zadzwoń lub napisz 
32/281 06 79

reklama@zyciebytomskie.pl

POŻYCZKI
w domu Klienta.
Minimum formalności

Tel. 32/280-40-70

Potrzebujesz gotówki?

*KREDYTY*
Wystarczy dowód osobisty

Sprawd  nas!
731 35 35 35Tel.

GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
porady prawne-pisma-windykacja
rozwody, alimenty, spadki, sprawy pracownicze, 

ZUS, sprawy karne, urzędowe, gospodarcze i inne.
KANCELARIA „ART-LEX”

Bytom, ul. Dworcowa 25-27, tel. 796-963-066

ADWOKAT JEST DROGI?
MY CI POMOŻEMY!

UWAGA!
Sygnał SD zostaje wyłączony

u nas DEKODER i KARTĘ
HD

odbierz ZA DARMO! 
Wystarczy dowód.

Stola&Stola RTV-AGD-SAT
Bytom-Bobrek, ul. Zabrzańska 134

32/282-98-79, 32/387-53-64, kom. 697-912-31332/282-98-79, 32/387-53-64, kom. 697-912-313

GABINET UROLOGICZNY+USG
lek. Jan Wilczek

specjalista urolog
Przyjmuje: środa 16.30-18.00

ul. Katowicka 25
Tel. 32/282-83-38, 601-411-806

BEATA KOJ
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA 

NEUROLOGICZNA
41-902 Bytom, ul. Kraszewskiego 1/12
tel. 32/282-48-06, 602-21-43-43

Termin wizyty ustalany indywidualnie 
po uzgodnieniu telefonicznym.

WIZYTY W KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA.

Reklama w wymiarze
10 MODUŁÓW
tylko 100 zł*
[9,6 cm x 5 cm]

Zadzwoń 32/281-06-79
napisz: reklama@zyciebytomskie.pl

* cena netto

POŻYCZKI i CHWILÓWKI do 10 tys. zł bez BIK, 
bez ograniczeń wiekowych, na oświadczenie. 

Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ !!!
Tel. 504 032 873, 731 032 873 

ul. Drzymały 8/0221, 41-902 Bytom
wejście od ulicy Nawrota WITRYNA PARTER 

www.dgfinanse.pl

Specjalistyczny Ośrodek Badań i Porad Lekarskich 

CEN-MED
z dniem 06.06.2016 r. rozszerza 
swoją działalność medyczną o 

GABINET STOMATOLOGICZNY, 
ul. Chorzowska 12 d , 41-902 Bytom 

Rejestracja od pon. do pt. 7.00 – 18.00
kont. tel. 32/787 30 30

NA TWOJE
POTRZEBYKREDYT 

małe raty - bez ograniczeń wieku - bez BIK

ODDŁUŻENIA
skutecznie, także z komornikiem

KONSOLIDACJE
szybka decyzja, bez zbędnych formalności

czynne: pn. - pt. w godz. 9:00 - 17:00
Bytom: ul. Podgórna 7-9, tel. 32 431 02 30, 32 431 02 31

DO WYNAJĘCIA pomieszczenia 
biurowe oraz pokoje dla 
pracowników. 695-929-404, 
32/289-93-49.

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA 
„CENTROELEKTRYK”

Bytom, ul. Piekarska 97
tel. 32/289-93-49,

32/281-77-83
OFERUJE:
• PROMOCJA PRZEWODÓW
ELEKTRYCZNYCH YDYp 3x1,5oraz 
3x2,5
• kable i przewody
• żarówki
• osprzęt elektroinstalacyjny
• osprzęt odgromowy
i wiele innych towarów elektrycznych.
Wykonujemy rozdzielnie NN pod 
indywidualne potrzeby odbiorców.

EGZAMINY SEP dla elektryków.

Prywatny Gabinet Dentystyczny
lek. dent. Alicja Wieszołek

Bytom, ul. Zamenhofa 2/2
Rej. tel. codziennie od 14 do 18 

32/281-17-38
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, ENDODONCJA, 

KORONY, PROTEZY, IMPLANTY.
Umowa z NFZ.

NZOZ ELAVITA 
ul. Konstytucji 93

krótkie terminy, niskie ceny

• badania usg
• kardiolog
• ginekolog
• urolog

tel. 32/280-28-63
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