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Trzej bytomianie 
w parlamencie
W Bytomiu i Radzionkowie PO wyraźnie lepsza od PiS

Tego jeszcze nie było. W nowym parlamencie zasiądzie trzech mieszkańców naszego miasta. Mandaty 
poselskie wywalczyli Jacek Brzezinka z Platformy Obywatelskiej oraz Wojciech Sza rama z Prawa i Spra
wiedliwości. Mandat senatora ma Andrzej Mistotek z PO.

75 lat 
Smolenia
Jubileusz i zjazd. Tylko 
dwie placówki w Polsce no
szą zaszczytne miano szkoły 
spod znaku Rodła. Absol
wenci starszej z nich spotkali 
się w sobotę w Bytomiu.

Współczesność i tradycja, czyli poczet 
sztandarowy podczas jubileuszu.

szkoła to oczywiście 
I Liceum Ogólno
kształcące im. Jana 

Smolenia. Kontynuuje tradycje 
pierwszego polskiego gimnazjum 
w Niemczech, które powstało 
w naszym mieście w 1932 roku. 
Od początku była to szkoła spod 
znaku Rodła. Przypomnijmy, że 
Rodło to symbol Związku Pola
ków w Niemczech - stylizowany 
znak graficzny, przedstawiający 
bieg Wisły z zaznaczonym Krako
wem - kolebką polskiej kultury. 
Związek ze szkołą spod takiego 
znaku wielu jej uczniów oraz 
nauczycieli przypłaciło życiem 
- w niemieckich obozach kon
centracyjnych zginęli, osadzeni 
tam po wybuchu II wojny świa
towej, pedagodzy - m.in. Stani
sław Olejniczak, Antoni Józef
czak i ksiądz Franciszek Nawrot.

Dokończenie na str. 11

"W1 nr "Tybory parlamentar- 
% / ne z 21 października
mZ m/ przyniosły w Bytomiu 
W V olbrzymi sukces PO. 

Na tę partię zagłosowało aż 47,9 
procent wszystkich tych, którzy 
poszli do urn, czyli 33 tysiące 777 
osób. Świetny wynik przełożył się 
na wyborczy triumf Jacka Brze
zinki. Przed dwoma laty (wów
czas również pierwsze miejsce

zajęła Platforma) był on blisko 
wejścia do sejmu, ale zabrakło 
mu kilkuset głosów. Tym razem 
mandat nie uciekł, mimo że wi
ceprzewodniczący bytomskiej 
Rady Miejskiej miał dopiero pią
te miejsce na liście PO. Ugrupo
wanie Donalda Tuska zgarnęło aż 
6 z 10 mandatów w okręgu, a Brze
zinka pewnie wziął jeden z nich. 
W samym Bytomiu poparło go

7795 tys. osób Bardzo dobry wy
nik miał też inny radny miejski, 
Piotr Kardasz. Przed wyborami 
typowano, iż jego wewnątrzpar
tyjna rywalizacja z Brzezinką 
odbierze szanse na zwycięstwo 
obydwu kandydatom. Te obawy 
się nie potwierdziły.

Drugą lokatę w naszym mie
ście Wywalczyło PiS. Jego rezultat 
- nieco ponad 30 proc. (21 tys. 268

głosów) okazał się dużo gorszy od 
PO. Porażka nie odebrała jednak 
mandatu Wojciechowi Szaramie 
(4971 głosów w Bytomiu), który za
siądzie w sejmie po raz trzeci z rzę
du. Pozostali bytomianie startujący 
z list PiS nie mogą się pochwalić 
dobrymi wynikami. Dość powie
dzieć, że radnego Piotra Patonia 
poparło zaledwie 664 wyborców.

Dokończenie na str. 2

Wyniki wyborów parlamentarnych
PO

47,9%
Bytom

PSL
4,2%

Inni
2,8%

PO
44,3% PiS 

40%

Radzionków

tomski
serums miejski

uiLuui.Bytomshi.pL

KREDYTY
DECYZJA W 5 MINUT 
WYPŁATA W 1 DZIEŃ

pl. Sikorskiego 2/3 I piętro 
Bytom, tel. 032/282-82-42

CENTRUM
KREDYTOWE

KREDYTY

GOTOWKOWE, HIPOTECZNE, ODDŁUŻENIOWE 
Bytom ul. Moniuszki 22, pok. nr 1 

(budynek PRG Bytom kolo Opery Śląskiej) 
TEŁ 032/388-53-89, 032/388-53-94, 032/604-21-00

TBS BYTOM
Sp. z o.o.

Bytom, ul. Nowa 74
NOWE MIESZKANIA
wydawanie wniosków

iflf MX/Ü™
G0T0WK0WE, ODDŁUŻENIOWE
Bytom, ul. Moniuszki 15

(wejście od ul.Jagiellońskiej) gW SOLUT
Ul, 032 282 57 38 » -

as®
JEŹDZIMY BEZ STREF. 

■TARYFY NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ/

032/281-81-21 
032/ 289-20-10 
032/ 280-70-70

Z poważaniem 
Jacek Brzezinka

Platforma 
Obywatelska By żyło się lepiej. Wszystkim!

Szanowni Państwo

Dzięki Waszym głosom zostałem wybrany 
Posłem na Sejm RP Dziękuję wszystkim, 
którzy wzięli udział w wyborach, 
a viz szczególności dziękuje tym, którzy 
udzielili mi poparcia. Dołożę wszelkich 
starań, by mieli Państwo przekonanie, 
że był to dobry wybór.

http://WWW.ZVCiebytomskie.pl
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Trzej bytomianie w parlamencie

Bytom Radzionków

Rekordowa frekwencja
Musieli dowieźć karty! Sprężyliśmy się jak nigdy dotąd. 
Frekwencja wyborcza w Bytomiu wyniosła aż 48,55 procent. 
W Radzionkowie była ona jeszcze wyższa.

Dokończenie ze str. 1
Kiepsko poszło Lewicy i De

mokratom. Glos na tę koalicję 
oddało prawie 15 proc. bytomian 
(przeszło 10,5 tys. osób). Więk
szość z nich stawiała krzyżyk przy 
nazwisku Wacława Martyniuka 
z Gliwc, pomagając mu w wejściu 
do parlamentu. Nasi kandydaci 
gremialnie polegli i nie odnoto
wali satysfakcjonujących rezul
tatów. Były przewodniczący Rady 
Miejskiej, a obecnie rajca Jan Ka
zimierz Czubak zebrał tylko 1845 
głosów. O 4 krzyżyki pokonała go 
radna Wspólnego Bytomia, bez
partyjna Stefania Wawer.

Reszta ugrupowań nie liczyła 
się kompletnie i nie przekroczy
ła w skali miasta pięcioprocento
wego progu. Polskie Stronnictwo 
Ludowe wskazało nieco ponad 4 
proc. głosujących (prawie 3 tys.). 
Największym, poparciem cieszył 
się Zygmunt Wilk - 2777 wska
zań. Radny Kazimierz Bartko
wiak dostał zaledwie 831 głosów. 
Totalną klęskę przyniosły wybory 
Lidze Prawicy Rzeczypospolitej. 
Inaczej nie można określić wyni
ku na poziomie 1,02 proc (722 gło
sy). LPR przegrała nawet z Polską- 
Partią Pracy, którą wybrało 1,08 
proc. uczestniczących w elekcji 
bytomian. W polityczny niebyt

Wiceprzewodniczący bytom
skiej Rady Miejskiej Jacek Brze
zinka będzie musiał złożyć man
dat radnego. Sukces w wyborach 
parlamentarnych sprawił bo
wiem, że zamieni go na mandat 
poselski. Miejsce Brzezinki w Ra
dzie zajmie teraz inny przedsta
wiciel Platformy Obywatelskiej, 
Rafał Delewski - miał on drugi po 
Brzezince wynik na liście podczas

popadła w naszym mieście Samo-* 
obrona. Przed dwoma laty była 
czwartą siłą w Bytomiu, teraz nie 
uzbierała nawet 1 proc. głosów.

Bytomski dorobek nie kończy 
się na dwóch posłach. Po raz 
pierwszy w historii mamy także 
senatora. Został nim kandydat 
PO, Andrzej Misiołek. Poparło go 
28 tys. 511 osób. To niewątpliwy 
sukces. Spośród kandydatów do 
izby wyższej większym zaufaniem 
bytomianie obdarzyli tylko inne
go reprezentanta PO, Marię Pań- 
czyk-Pozdziej. Trzeci w naszym 
mieście był Stanisław Kowolik 
z PiS„ a czwarty Jerzy Markowski 
z LID. Najmniej głosów zebrała 
Cecylia Machulska z PSL.

W Radzionkowie, który swego 
przedstawiciela w parlamencie 
się nie dorobił, PO też nie miała 
sobie równych. Jej przewaga nad 
PiS nie była już jednak tak duża, 
jak w Bytomiu. PO dostała 44,31 
proc, a PiS 39,96 proc głosów. 
Kandydaci LiD zgarnęli prawie 
11,5 proc. poparcia. Reszta ugru
powań uzyskała bardzo niskie wy
niki. Samoobrona, PPP i LPR nie 
wywalczyły nawet 1 proc., a re
zultat PSL to 2,52 proc. Spośród 
kandydatów do senatu wygrała 
Pańczyk-Pozdziej przed Kowoli
kiem i Misiołkiem. ton

zeszłorocznych wyborów samo
rządowych (zdobył 210 głosów). 
To już czwarty przypadek roszady 
personalnej w szeregach rajców 
PO. Wcześniej mandaty złożyli 
Piotr Koj, Halina Bieda i Adam 
Ciesiołka, obejmujący kolejno 
stanowiska prezydenta. Bytomia 
i jego zastępców. Tak więc nie
mal połowa radnych PO została 
już wymieniona.

tej pory Bytom nie plaso
wał się wśród miast, któ

rych mieszkańcy tłumnie odwie
dzaliby lokale wyborcze. Zawsze 
zostawaliśmy w tyle za Gliwicami 
czy Tarnowskimi Górami, co skut
kowało tym, że te miasta miały po 
kilku posłów, a my jednego lub 
w ogóle. Najgorzej było przed 
dwoma laty, kiedy to głos w wy
borach parlamentarnych oddal 
zaledwie co trzeci bytomianin. 
21 października dopasowaliśmy 
się do trendu ogólnopolskiego 
i frekwencja była o niebo lepsza. 
Prawie połowa mieszkańców po
szła do urn. To absolutny rekord 
- dotychczas najwyższa frekwen
cja była w roku 1997 i wyniosła 38 
proc. Spośród 180 tys. 489 byto
mian, uprawnionych do wyłania
nia posłów i senatorów było w tym 
roku 148 tys. 556. Członkowie 98 
komisji wyborczych wydali w su
mie 72 tys. 116 podwójnych kart. 
Liczba ważnych głosów wynio
sła 70 tys. 510. Szturm bytomian 
na lokale wyborcze skończył się

tym, że w dwóch z nich - przy uli
cy Tysiąclecia w Stroszku oraz 
przy Karpackiej w Szombierkach 
- -zabrakło kart do głosowania. 
Członkowie tamtejszych komi
sji wykazali się jednak większą 
sprawnością organizacyjną, niż 
ich odpowiednicy w Warszawie.

. Dzięki szybkiej interwencji do
wieziono po kilkaset sztuk kart 
i nie trzeba było wydłużać czasu 
pracy komisji.

Radzionkowianom nigdy nie 
można było zarzucić brak zainte
resowania wyborami. Frekwencja 
zawsze przekraczała tam 40 proc. 
Tym razem była jeszcze lepsza 
(lepsza nawet od ogólnopolskiej) 
i wyniosła aż 56,74 proc. Prawo 
glosowania miało 13 tys. 801 osób, 
a skorzystało z niego 7830. Spo
śród nich 5 oddało głos nieważny.

Zarówno w Bytomiu, jak i w.Ra- 
dzionkowie wybory odbywały się 
w bardzo spokojnej atmosferze. 
Nie odnotowano żadnego przy
padku naruszenia ciszy wybor
czej. ton

Ilość głosów uzyskana 
przez kandydatów 
z Bytomia i Radzionkowa 
(dane z całego okręgu):
Jacek Brzezinka (PO) - 9127 
Wojciech Szarama (PiS) - 7645 
Piotr Kardasz (PO) - 5422 
Zygmunt Wilk (PSL) - 2777 
Tomasz Bąbka (PO) - 2496 
Paweł Wieczorek (LiD) - 2023 
Stefania Wawer (LiD) -1849 
Jan Kazimierz Czubak (LiD) - 1845 
Krzysztof Szczechowski (PO) -1233 
Bożena Boruta-Gojny (PiS) - 1215 
Zofia Bubnicka (PiS) - 1044 
Andrzej Da rawski (PO) - 916 
Kazimierz Bartkowiak (PSL) - 831 
Dietmar Brehmer (PSL) - 721 
Adrian Król (LiD) - 686 
Piotr Patoń (PiS) - 664 
Artur Komor (LiD) - 267 
Danuta Szczepańska (LPR) - 222 
Edmund Lipartowski (PSL) - 51

Brzezinka odejdzie z Rady

- Trzeci raz ubiegał się Pan 
o mandat posła i trzeci raz z po
wodzeniem. Ma Pan jakiś patent 
na wygrywanie wyborów?

- Jestem w dobrej partii pre
zentującej dobry i konkretny pro
gram. Poza tym mam stały kontakt 
z wyborcami, wiele czasu spę
dzam na rozmowach z ludźmi. To 
wszystko procentuje podczas ko
lejnych wyborów.

- Prawo i Sprawiedliwość prze
grało te wybory. Paradoksalnie

jednak zdobyliście dużo więcej 
głosów niż przed dwoma laty, kie
dy to byliście zwycięzcami.

- To większe poparcie świad
czy o tym, że program PiS został 
przez naszych wyborców zaak
ceptowany. Niestety, podczas 
kampanii wyborczej o progra
mach partii mówiło się niewiele 
lub w ogóle. W zasadzie mieliśmy 
do czynienia z plebiscytem pod 
hasłem: „Kto jest za Kaczyń
skimi’’, a kto przeciw nim. Ten

IV RP się nie skończyła
Rozmowa z posłem Prawa i Sprawiedliwości, Wojciechem Szaramą
plebiscyt przegraliśmy. Wygrała 
Platforma Obywatelska, której 
udało się zmobilizować i przeko
nać osoby niegłosujące podczas 
ostatnich wyborów. Udało się 
jej jednak nie tyle zachęcić ich 
swym pozytywnym programem, 
co wmówić, że dalsze rządy PiS 
skończą się niemalże katastrofą 
Polski.

- Według premiera Kaczyńskie
go PiS przegrało wskutek nagon
ki medialnej na to ugrupowanie. 
Trudno było jej nie zauważać, ale 
chyba sami też przyczyniliście 
się do tego, co się stało 21 paź
dziernika.

- Nagonka rzeczywiście była 
i to prowadzona na niespotyka
ną dotąd skalę. A nasze błędy? 
Na pewno popełniliśmy je pod
czas kampanii wyborczej. Myślę
0 niezbyt udanych wystąpieniach 
premiera w debatach telewi
zyjnych, czy-o sprawie posłanki 
Sawickiej z PO. Nagłośniono ją 
w ostatnich dniach przed gło
sowaniem, a posłanka była po
kazywana przez większość me
diów jako osoba skrzywdzona.
1 nikt nie zapytał, co się stało 
z pierwszą kwotą, którą wzięła 
jako łapówkę. Niezrozumiale 
jest dla mnie również, dlaczego 
telewizja publiczna namawia
jąc do pójścia do wyborów emi
towała spot, w którym.mówiono: 
„Idź do wyborów, zmień Polskę”. 
W domyśle chodziło ewidentnie 
o zmianę rządu.

T- Budowa IV RP została prze
rwana. Co teraz? Będzie powrót do 
III RP, czy jakaś nowa V RP?

- Budowa IV RP nie została 
przerwana. Wielu zapoczątko
wanych przez nas spraw nie da 
się już odwrócić i zatrzymać. Nie 
wierzę na przykład, żeby w po
lityce zagranicznej PO odeszła 
od zasady stałego podkreśla
nia suwerenności Polski. W sto
sunkach z Rosją czy Niemcami 
nadal musimy być równorzęd
nym partnerem. Trzeba też pod
trzymywać strategiczny sojusz 
z USA, bo on jest gwarantem 
naszego bezpieczeństwa. Nie 
sądzę też, żeby PO zdecydowała 
się na wielkie zmiany w polity
ce wewnętrznej, chociażby na 
odejście od walki z korupcją, 
czy ograniczenie kompetencji 
Centralnego Biura Śledczego. 
Również Instytut Pamięci Naro
dowej zapewne nie zmieni pro
filu działalności i nadal będzie 
przywracał Polakom pamięć hi
storyczną.

- W takim razie co się zmie
ni? Jakich decyzji PO Pan się 
obawia?

- Boje się, że w kwestiach, o któ
rych mówiłem, a więc polityce za
granicznej czy walce z korupcją 
nastąpi pewne rozmiękczenie 
twardego stanowiska PiS. Nie 
wiem także, czy będzie kontynu
owana idea państwa solidarnego. 
Zmian spodziewam się w polityce 
gospodarczej. Byleby tylko decy
zje PO podtrzymały szybki rozwój 
naszego kraju.

- PiS ma ponad 160 posłów, ale 
może być opozycją nięlicząca się. 
Nie dogadacie się przecież z Le
wicą i Demokratami, nie macie

też dość głosów, by podtrzymywać 
weto prezydenckie.

- To weto nie ma aż takiego 
wielkiego znaczenia w naszym 
życiu politycznym. Prezydent już 
zapowiedział, że nie będzie go 
nadużywał, a w razie potrzeby 
z pewnością stworzymy większość 
mogącą je podtrzymać w sejmie. 
PiS nie będzie opozycją zmargi- 
nalizowaną.

- Rozpoczynająca się właśnie 
kadencja będzie trwała pełne 
cztery lata, czy też zostanie prze
rwana?

- PO znalazła się w komfor
towej sytuacji. Może teraz za
wrzeć koalicję z PSL, a za jakiś 
czas, gdy pojawią się kłopoty, 
dogadać się z LiD. Jeden i dru
gi koalicjant jest przewidywal
ny. Zawarcie z nim sojuszu nie 
będzie więc tak karkołomne, 
jak koalicja PiS z LPR oraz Sa
moobroną. To daje PO ogromne 
szanse na rządzenie przez pełną 
kadencję.

- Przez dwie ostatnie kaden
cje był Pan samotnym reprezen
tantem Bytomia w sejmie. Teraz 
mandaty zapewnili sobie również 
Jacek Brzezinka i Andrzej Misio- 
łek z PO. Czy w trójkę stworzycie 
coś w rodzaju lobby bytomskiego 
w parlamencie?

- Cieszę się z sukcesów panów 
Brzezinki i Misiołka. Gratulu
ję im zwycięstwa wyborczego. 
Jestem jak najbardziej za tym, 
byśmy razem utworzyli małe by
tomskie lobby. Miastu przyniesie 
to wyłącznie korzyści.

Rozmawiał: TOMASZ NOWAK
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Senator niepoprawny politycznie
Portret Andrzeja Misiołka. Jeździ piętnastoletnim mercedesem. Mieszka w czte
ropiętrowym bloku przy ul. Hlonda. 15 lat działał w Unii Polityki Realnej. W referen
dum akcesyjnym głosował przeciw przystąpieniu do Unii Europejskiej. Jest pierwszym 
w historii Bytomia senatorem RP- mieszkańcem naszego miasta.

A ndrzej Misiołek sam sie- 
bie określa mianem Ślą- 

XXzaka w pierwszym pokole
niu. Urodził się w Namysłowie na 
Opolszczyźnie. Jego ojciec pocho
dzi z Wielkopolski, matka z Krako
wa. W Bytomiu Misiołek mieszka 
od 20 lat. Studia na Uniwersytecie 
Śląskim rozpoczął w 1980 roku. 
W czasie studenckich protestów 
był przewodniczącym komitetu 
strajkowego na Wydziale Chemii. 
Po studiach odbył służbę wojsko
wą. Chciał pracować na Uniwer
sytecie, ale usunięto go stamtąd 
w 1987 roku. Co więcej - dostał 
„wilczy bilet”, nie mógł zatrudnić 
się nigdzie, gdzie mógłby uczyć 
młodzież. Pracę znalazł dopiero 
w zabrzańskim Centrum Chemii 
Polimerów Polskiej Akademii 
Nauk. W 1992 roku obronił dokto
rat, wrócił na Uniwersytet. W 1999 
roku przeszedł do pracy w wyż
szym szkolnictwie niepublicznym 
W tym roku uzyskał stopień nauko
wy doktora habilitowanego.

W polityce jest aktywny od daw
na. W tym roku startował w wybo
rach już po raz siódmy. Wcześniej 
czterokrotnie ubiegał się o man
dat poselski, raz próbował zostać 
senatorem, raz posłem do par
lamentu europejskiego. Do 2004 
roku szans nie miał - startował 
z list Unii Polityki Realnej, dla 
której poparcie nigdy nie prze
kroczyło progu 5 procent. UPR 
to jedyna w Polsce konsekwent
nie prawicowa w programie go
spodarczym partia polityczna. 
Jednak - tak naprawdę nigdy nie 
była traktowana poważnie przez 
obywateli. Duża w tym pewnie 
zasługa Janusza Korwina-Mikke, 
który prezentował się bardziej 
jak ekscentryk i showmen niż 
polityk. Większość Polaków uwie
rzyła, że głos oddany na UPR bę

dzie zmarnowany. Często słyszało 
się opinie w stylu: „Korwin mówi 
słuszne rzeczy, ale przecież oni i tak 
nie wejdą to parlamentu”.

W 2005 roku spora grupa dzia
łaczy UPR postanowiła ze swej 
niszowej partii przejść do ugru
powania politycznego, mającego 
szanse na większą skuteczność. 
Część dotychczasowych UPR- 
owców wstąpiła do Platformy 
Obywatelskiej. Tak właśnie stało 
się na Śląsku. Przewodniczący 
PO w naszym regionie Tomasz 
Tomczykiewicz to również dawny 
działacz UPR. W przeciwieństwie 
do Misiołka - tego faktu nie od
notowuje w swojej biografii, za
mieszczonej na oficjalnej stronie 
internetowej. -Platforma Obywa
telska to moja druga partia w ży
ciu - mówi senator-elekt. - W Unii 
Polityki Realnej spędziłem 15 lat, 
odchodząc z niej z nikim się nie 
poróżniłem, nadal mam tam wielu 
przyjaciół. Po prostu w 2005 roku 
ja i grupa kolegów doszliśmy do 
wniosku, że jeżeli chcemy realizo
wać nasze konserwatywno-liberal- 
ne ideały, to powinniśmy czynić 
to w formacji politycznej, mającej 
szanse na skuteczne działanie.

W jaki sposób Andrzej Misiołek 
został człowiekiem prawicy, kon
serwatystą i liberałem w kraju, 
w którym tak duży poklask znaj
dują lewicowe hasła? - Niewąt
pliwie miała na to wpływ tradycja 
rodzinna - opowiada polityk. -Je
den z moich dziadków był żołnie
rzem Armii Krajowej. Drugiemu, 
prywatnemu przedsiębiorcy, po 
wojnie znacjonalizowano cały ma
jątek. Kiedy w 1980 roku zacząłem 
się interesować połityką, zacząłem 
czytać klasyczną literaturę konser
watywnych liberałów. Wtedy przy
znałem im rację: jeżeli państwo ma 
być sprawiedliwe, to przede wszyst

kim ludzie muszą posiadać wol
ność w podejmowaniu decyzji. Na
tomiast wszystkie nurty socjalizmu 
polegają przede wszystkim na tym, 
że obywateli tej wolności się pozba
wia. To państwo za nich decyduje, 
gdzie ich dzieci mają chodzić do 
szkoły, czy powinni się ubezpieczać 
i tak dalej... Tymczasem prawdzi
wa prawicowość polega na daniu 
ludziom wolności i równocześnie 
pełnej odpowiedzialności za podej
mowane decyzje.

Wiosną 2005 roku nazwisko Mi
siołka stało się głośne. W Wyższej 
Szkole Ekonomii i Administracji 
w Bytomiu, gdzie był dyrektorem 
ds. organizacji i rozwoju, zorga
nizował konferencję na temat 
eurokonstytucji. Zaprosił na nią 
znanego rosyjskiego dysydenta 
Władimira Bukowskiego. Na Ślą
sku Bukowski przyjął tylko dwa 
zaproszenia - na Uniwersytet Ślą
ski oraz do Bytomia. Władze WSE- 
iA uznały, że spotkanie miało „ne
gować eurokonstytucję” i zwolniły 
Misiołka z pracy w Bytomiu. Po
zbawiono go również funkcji rek
tora Górnośląskiej Wyższej Szko
ły Pedagogicznej im. Kardynała 
Augusta Hlonda w Mysłowicach. 
Paradoksalnie - wkrótce euro
konstytucję zanegowali w refe
rendach obywatele krajów UE, zaś 
solidarność z Misiołkiem wyrazili 
profesorowie z renomowanych 
państwowych uczelni.

W jaki sposób Misiołek nawró
cił się na euroentuzjazm? Z an- 
tyunijnej Unii Polityki Realnej 
przeszedł do proeuropejskiej 
Platformy. Przyznaje, że w refe
rendum akcesyjnym jako czło
nek UPR głosował zgodnie ze 
stanowiskiem tej partii, czyli 
przeciw przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej. Czy dziś 
uważa, że przynależność do UE

przynosi Polsce więcej korzy
ści niż negatywów? - Myślę, że 
dziś odpowiedź na to pytanie jest 
bardzo trudna, przynajmniej na 
płaszczyźnie ekonomii - mówi An
drzej Misiołek. - Ostatnio ukazał 
się raport przygotowany przez trzy 
ministerstwa. Każde podało inną 
wartość pomocy, jaką nasz kraj 
otrzymał z funduszy unijnych. Te 
kwestie wymagają więc jeszcze do
kładnego zbadania. Ja nigdy nie 
ukrywam, że jestem pełen obaw, że 
do tego interesu więcej włożymy 
niż z niego wyciągniemy. 
Społeczeństwo zdecy
dowało, że powinni
śmy przystąpić do 
Unii Europejskiej.
Na pewno jest to 
szansa dla Polski 
i wielu innych 
krajów. Nie nale
ży jednak z Unii 
czynić swego ro
dzaju bożka.

Z pewnością 
Andrzej Misiołek 
będzie w PO re
prezentował 
pra

we skrzydło tej partii. Wiosną 
tego roku podpisał list otwarty 
do prezydenta Bytomia, którego 
sygnatariusze negatywnie oce
niali działalność finansowanej 
przez samorząd galerii „Kroni
ka”: Czy będzie chciał aktywniej 
włączać się w polityczno-samo- 
rządowe życie Bytomia? - Wybór 
na senatora traktuję jako otrzyma
nie możliwości działania - mówi 
Misiołek. - I te możliwości będę 
chciał wykorzystać poprzez aktyw

ność polityczną na terenie 
całego okręgu, także 

w Bytomiu. Właśnie 
ramach możliwo

ści, jakie daje mi 
mandat senato
ra, będę starał 
się wpływać na 
to, żeby sytu
acja w moim 
rodzinnym 
mieście się 
poprawia- 

ła. MARCIN HAŁAS

IV RP się skończyła
Rozmowa z Jackiem Brzezinką, postem Platformy Obywatelskiej

- 21 października 2007 roku 
to chyba najszczęśliwszy dzień 
w Pana karierze politycznej.

- Bez wątpienia wywalczenie 
mandatu poselskiego to mój naj
większy sukces polityczny. Oczy
wiście, że jestem szczęśliwy, bo 
wytrwale i rzetelnie na niego za
pracowałem. Chciałem pódzięko- 
wać wszystkim, którzy oddali na 
mnie swój głos i zadeklarować, że 
zwycięstwo wyborcze traktuję jako 
zobowiązanie do .... działalności 
w sejmie.

- Nie żal Panu odchodzić z by
tomskiej Rady Miejskiej?

- Żal z pewnością jest. Dopiero 
od roku mam możliwość wraz z in
nymi radnymi zmieniać rzeczywi
stość, którą zastaliśmy w Bytomiu 
po zwycięskich dla nas wyborach 
samorządowych. Tego zadania jako 
radny już nie dokończę, ale mogę 
działać jako poseł. Dzisiaj w Polsce 
wiele ważnych dla Bytomia decyzji 
zapada centralnie, tam dokonuje 
się podział większości środków 
unijnych. Żeby coś z nich dostać, 
trzeba być obecnym we władzach 
ogólnopolskich. Dlatego postanowi
łem zawalczyć o mandat posła.

- Kto zamiast Pana będzie wi
ceprzewodniczącym Rady Miej
skiej?

- Tę sprawę rozstrzygniemy pod
czas spotkania klubu radnych PO. 
Dziś za wcześnie jeszcze na poda
wanie nazwisk.

- Po ogłoszeniu świetnych dla 
PO wyników liderzy tej partii 
twierdzili, że właśnie skończy
ła się IV RE To co nas czeka te
raz? Powrót do III RP, czy jakaś 
nowa V?

- O powrocie do III RP nie 
może być mowy. Polacy odrzucili 
ją w roku 2005, głosując przeciw

ko rządom SLD, 
Leszkowi Millero
wi i stosowanym 
wówczas meto
dom. Ostatnie wy
bory przekreśli
ły również IV RP 
w wersji propono
wanej przez pre
miera Jarosława 
Kaczyńskiego. Po
lacy nie chcą at
mosfery podejrz
liwości, arogancji 
władzy i stawiania 
państwa ponad 
obywatelami. Dla 
mnie nie są ważne 
numerki RP Waż
ne są zasady. Lu
dzie głosując na 
nas pokazali, że 
Chcą Polski, w któ
rej jest miejsca dla 
każdego, kto chce 
tu uczciwie praco
wać i żyć. Państwo 
ma jedynie stać na 
straży, by nie odby

wało się to kosztem innych.
- Jakie zmiany szykuje nam PO?
- Potrzebne są zmiany w po

stępowaniu państwa względem 
swych obywateli. W Polsce pod 
rządzami PO to oni będą najważ
niejsi, a państwo ma im służyć. 
Jeśli chodzi o konkrety, to pod 
koniec tej rozpoczynającej się ka

dencji musimy być gotowi do prze
prowadzenia Euro 2012, a więc 
muszą się pojawić nowe autostra
dy, nowoczesna infrastruktura. 
Zaawansowane powinny być no
woczesne procesy informatyzacyj- 
ne. Uporządkowane będą finanse 
państwa. Czeka nas zmiana zasad 
funkcjonowania służby zdrowia...

- ...czyli jej prywatyzacja?
- Nie, tu chodzi raczej o zmia

nę całego systemu organizacji 
i finansowania służby zdrowia. 
Nowy rząd stanie przed zadaniem 
odbudowania pozycji Polski na 
arenie międzynarodowej, trzeba 
poprawić stosunki z sąsiadami.

- W sferze gospodarczej PO 
pokaże, że tak, jak twierdzi, jest 
partią liberalną?

- Wiele rozstrzygnie się w trak
cie rozmów koalicyjnych z Pol
skim Stronnictwem Ludowym. Już 
teraz wiadomo jednak, że trudny 
do przeforsowania będzie projekt 
wprowadzenia podatku liniowe
go, bo PSL takiego rozwiązania 
nie akceptuje. Podczas kampanii 
sporo mówiliśmy o tym, że Polska 
może powtórzyć gospodarczy skok, 
który wykonała Irlandia. Mamy 
zdolnych i pracowitych ludzi, więc 
jest to realne. Te irlandzkie do
świadczenia z pewnością da się 
u nas powtórzyć.

- A propos koalicjanta. PSL to 
przewidywalny partner?

- PSL współrządząc swego cza
su z lewicą pokazał, że nie jest 
łatwym koalicjantem, ale jestem 
przekonany, iż większość parla
mentarna będzie stabilna przez 
całą kadencję.

-Zawsze możecie postraszyć lu
dowców, że dogadacie się z Lewicą 
i Demokratami.

- Teoretycznie jest taka opcja, 
ale ja absolutnie nie jestem jej 
zwolennikiem.'

-Czym Pan się konkretnie chce 
zająć w sejmie?

- Wstępnie zgłosiłem już akces 
do komisji samorządu teryto
rialnego i polityki regionalnej, 
w której chcę wykorzystać swo
je doświadczenie. Poza tym za
mierzam pracować w komisji fi
nansów publicznych lub komisji 
zdrowia, bo te dwie kwestie to 
najważniejsze wyzwania, przed 
którymi staniemy obejmując 
rządy. Oczywiście interesować 
mnie będą sprawy naszego re
gionu i miasta. Od maja czeka
my jako gmina na podpisanie 
z ministerstwem sportu umo
wy dotyczącej przyznanych już 
środków na modernizację dwóch 
boisk w Łagiewnikach i Miecho- 
wicach. Jako poseł postaram 
się o sfinalizowanie tego poro
zumienia.

- Czy wraz z senatorem An
drzejem Misiołkiem oraz posłem 
Wojciechem Szaramą stworzy
cie lobby bytomskie w parla
mencie?

- Konieczne jest nie tylko ta
kie lobby bytomskie, ale również 
znacznie szersze lobby, obejmują
ce wszystkich parlamentarzystów 
z naszego regionu. Został on mocno 
dotknięty zmianami gospodarczymi 
i potrzebuje wsparcia. Dzięki natu
ralnej pracowitości mieszkających 
tu ludzi radzimy sobie, ale to nie 
może zwalniać państwa z obowiąz
ku interesowania się Śląskiem. 
Dzięki współpracy posłów z nasze
go regionii można wiele dla niego 
zn ibie

Rozmawiał: TOMASZ NOWAK
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Napisali 
do nas. 
Zadzwonili

»mieszkam przy ul. 
IVI Siemianowickiej' 
107a. Prowadzony jest 
tam remont dachu, 
wskutek czego zalane 
mam cale mieszka
nie. Zniszczenia są tak 
duże, ze zagrażają bez
pieczeństwu - przemo
kły biegnące w ścianie 
przewody, przy próbie 
zapalenia światła pę
kają żarówki. Dziec
ko musi spać u babci. 
Tymczasem admini
strator domu nie wyka
zał tą sytuację żadnego 
zainteresowania. Je
stem wstrząśnięta fak
tem, że można w taki 
sposób traktować loka
torów!

^■hciaiabym zapre- 
Wzentować jesienne 
impresje bytomskie.
Oto co zaobserwowa
łam na bardzo krótkim 
odcinku. Ulicä'Walli- 
sa, miły ogródek przy 
ulicy, sprzątaczka za
miata wszystkie śmieci 
z chodniką w krzaki. 
Ulica Olejniczaka, pa
nie sprzątające zbie
rają liście na „kupki”, 
po czym zostawiają je. 
Niech poczekają na 
wiatr... Ta sama ulica 
kawałek dalej. Sprzą
tająca zmiata liście 
nogą na szufelkę, mio
tła tkwi dumnie w sto
jącym obok wózku. Uli
ca Wyczółkowskiego, 
za garażami przy bo
isku mate prawdziwe 
wysypisko śmieci, na 
którym, ruszając wąsi
kami, rezyduje szczur.
I znów ulica Wallisa, 
oklejanie kamienicy z 
okresu międzywojnia 
niezwykle gustownym, 
grzybotwórczym styro
pianem. Ekipa robot
ników przez trzy tygo
dnie załatwia potrzeby 
fizjologiczne pod okna 
sąsiedniej kamienicy. 
Właściciel firmy być 
może nie jest poinfor
mowany o przepisach 
BHE To wszsystko za
obserwowane zostało 
w dzień powszedni, 
godz.9.30 czasu let
niego, duże miasto z 
tradycjami, środkowa 
Europa. Obraz osławio
nego polskiego bezro
bocia..

1 estem mieszkań- 
Jcem osiedla „Witor” 
leżącego przy ulicy

Sliwlcow Bytomskich. 
Między blokami rosną 
młode, zdrowe brzo
zy. W sobotę 20 paź
dziernika obudził mnie 
dźwięk piły spalino
wej. Pomyślałem, że w 
końcu obcinają kikut, 
który stanowiła jedna 
i tylko jedna brzoza. 
Jednak gdy wyjrzałem 
za okno, zobaczyłem 
dwóch pracowników 
obcinających zdrowe, 
dorodne drzewa. Dzię
ki tym drzewom nie 
zaglądamy sobie do 
okien, tak jak to jest 
na innych typowych 
blokowiskach,. Po za 
tym w lato brzozy dają 
cień, a już nie wspo
mnę o miłym zapachu 
w czasie rozkwitu. 
Jestem bardzo cieka
wy, kto wpadł na ten 
„wspaniały” pomysł. 
Nasze miasto wygląda 
jak wygląda, a pozba
wianie go chociaż na
miastki czystej natury 
jest barbarzyństwem. A 
może głupotą?

estem oburzona tym, 
co dzieje się w na

szym Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Kierownik 
to bogu ducha winna 
osoba tego zamiesza
nia. Natomiast urzęd
nicy, decydujący o 
sposobie powoływania 
kierownika USC, po
winni być doskonale 
zorientowani, co jest 
zgodne z przepisami, a 
co nie. Co w takiej sy
tuacji robią ratuszowi 
prawnicy.

liii am pytanie do 
I Yl władz naszego 
miasta. Jakie są plany 
dotyczące położonej na 
granicy Bytomia i Pie
kar Śląskich specjalnej 
strefy ekonomicznej. Ż 
tego, co wiem, po stro
nie piekarskiej coś się 
dzieje, a u nas panuje 
cisza. Sprawa jest tym 
dziwniejsza, że strefa 
istnieje już kolejną ka
dencję Rady Miejskiej. 
Czy i obecna ekipa nie 
jest zainteresowana 
przyciągnięciem tam 
potencjalnych inwe
storów? Bierzmy przy
kład z przedsiębior
czych Gliwic, z którymi 
mamy ostatnio bardzo 
dobre układy.

Z^bwodnica Północ- 
VJna Bytomia rośnie 
w oczach, tymczasem 
o kilkaset metrów od 
niej stoi opuszczony 
budynek pozbawiony 
drzwi i okien. Co dziw
ne, tuż obok jakaś fir

ma była w stanie wy
remontować podobny 
obiekt. Być może ktoś 
się wreszcie zlituje i 
zajmie się szpecącą 
okolicę ruiną. W koń
cu stoi ona nieopodal 
przyszłych zjazdów.

Jakiś czas temu do- 
J wiedziałem się, że 
istnieją piany odre
staurowania radzion- 
kowskiego dworca ko
lejowego. Tymczasem 
na razie ten.piękny 
obiekt nadal niszcze
je. Przy okazji war
to się zastanowić nad 
przyszłością stacji w 
sąsiedniej Rojcy. Oba 
obiekty mają pozara
stane perony i nie ma 
na nich obsługi. Ro
zumiem, że dziś bilet 
można kupić u konduk
tora, tylko na tak krót
kiej trasie, jak np. do 
Tarnowskich Gór, może 
być problem z jego zna
lezieniem, a kiedy to 
on nas znajdzie, nara
zimy się na mandat za 
jazdę na gapę.

astanawiam się, 
kiedy część miesz

kańców domków jed
norodzinnych w Ra
dzionkowie zrozumie, 
że piec to urządzenie 
służące do ogrzewa
nia, a nie do spalania 
śmieci. Wieczorami 
przy niskim ciśnieniu 
i zamgleniu w niższych 
partiach osiedla Ge

nerała Jerzego Zięt
ka unosi się duszący 
smog. Dzieje się tak od 
lat i, niestety, pod tym 
względem niewiele się 
zmienia.

y%d lat mieszkam w
Szombierkach i 

niezmiennie jestem 
oburzona działalno
ścią tamtejszych wan
dali. Ostatnio zdener
wowały mnie mury 
pobazgrane herbami 
bytomskiej „Polonii” 
i znakami wojny wy
powiedzianej kibicom 
innych klubów. Myślę, 
że zarówno mieszkań
cy Bytomia, jak i sam 
klub nie są zbyt szczę
śliwi z istnienia takiej 
„reklamy”.

|#iedy wreszcie ulica 
lYSuchogórska na od
cinku stolarzowickim 
zostanie wyremonto
wana. O braku chod
nika nie wspomnę, bo 
gorzej wygląda asfalt. 
Jest on pofałdowany 
i w wielu miejscach 
posiada wyrwy na po
graniczu z poboczem.
W takich miejscach, 
szczególnie po zmroku, 
nietrudno o uszkodze
nie kola. Mam nadzie
ję, że w przyszłym roku 
podczas planowania 
remontów dróg nasz 
trakt zostanie również 
uwzględniony.

jacek.sonaowski@zydebytomskie.pl

W nawiązaniu do interwencji Czytelników 
budynku przy Hallera 40 sugerujemy, że Czy
telnik przed składaniem skargi do gazety powi
nien zorientować się, gdzie mieszka i jakie są 
plany wobec jego budynku. Opisywana kamie
nica to Wspólnota Mieszkaniowa zarządzana 
przez ZBM, a konkretnie ADM nr 7. To w rękach 
mieszkańców jest podjęcie uchwały o remoncie 
klatki schodowej. W planach remontowych na 
2007 rok jest wymiana okien na klatce schodo
wej i zamurowanie otworów okiennych. Remont 
i malowanie klatki schodowej są przewidywane 
w planie na 2008 rok.

Co do wymiany okien w lokalach, to właści
ciele mieszkań wykonują je na własny koszt. 
Zapotrzebowanie zgłoszone łącznie obliczane 
jest na około 40 okien. Zaległości mieszkań
ców w opłatach sięgają około 140 tys złotych. 
Zatem gdyby ta suma wpłynęła do kas ZBM, to 
wystarczyłaby na wymianę wszystkich okien lo
katorom i to jeszcze z nawiązką. Niestety, tych 
pieniędzy nie ma! W związku z tym nie jeste
śmy w stanie wykonać kompleksowej wymiany 
stolarki okiennej, a każda indywidualna decy
zja może być przedmiotem protestu ze strony 
osób, które także oczekują na wymianę okien. 
W takiej sytuacji w mieszkaniach lokatorskich 
dokonujemy prac przy oknach jedynie w ra
mach posiadanych środków, czyli na dzisiaj są 
to praktycznie tylko i wyłącznie naprawy w sy
tuacjach awaryjnych.

Adam Wajda 
Rzecznik prasowy ZBM spółka z o.o.
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Lekarze z pewnością byliby 

przerażeni wynikami naszej 
ostatniej sondy. Pytaliśmy w niej, 
czy prewencyjnie dbają Państwo 
o zdrowie, czyli inaczej mówiąc, 
czy regularnie wykonują państwo 
badania kontrolne. Twierdzą
co na to pytanie odpowiedziała 
zaledwie niecała jedna czwarta 
głosujących. Reszta unika leka
rzy, jak długo się da i nie robi 
sobie badań profilaktycznych. 
Notabene z tego wynikałoby, że 
spora część osób na lewo załatwia 
sobie wymagane przez pracodaw
cę badania okresowe. Miejmy na
dzieję. że stosują Państwo inną 
profilaktykę, czyli na przykład 
spędzają dużo czasu na świeżym 
powietrzu, racjonalnie się odży
wiają i nie nadużywają alkoholu 
oraz innych używek.

Czy regularnie badasz swoje 
zdrowie?

TAK - 24.53%

NIE-75.47%

' W tym tygodniu porozmawiaj
my o wynikach wyborów parla
mentarnych. W Bytomiu, podob
nie jak w całej Polsce, skończyły 
się one pewnym i od pewnego cza
su spodziewanym -zwycięstwem 
Platformy Obywatelskiej. Prawo 
i Sprawiedliwość zostało poko
nane i straciło większość w par

lamencie, choć wciąż jest liczącą 
się siłą. Jednocześnie nasze mia
sto po raz pierwszy w historii bę
dzie miało aż trzech reprezentan
tów w sejmie i senacie. Mandat 
poselski wywalczyli sobie Woj
ciech Szarama i Jacek Brzezinka. 
Andrzej Misioiek z kolei dostał 
się do senatu. Czy takie rozstrzy
gnięcia satysfakcjonują Państwa? 
Czy decyzje podjęte 21 paździer
nika przez wyborców (tym razem 
wyjątkowo aktywnych) przypadły 
Państwu do gustu, czy też raczej 
jesteście zawiedzeni, bo liczyli
ście na zupełnie inne wyniki? Bo 
Wasze partie przegrały, a Wasi 
kandydaci odpadli? Głosujemy 
jak zwykle na stronie interneto
wej www.zyciebytomskie.pl. Poza 
tym liczymy na opinie telefonicz
ne, listowne, a także emaliowe.

Podczas kampanii wyborczej przekonująca o swej 
miłości do liberalizmu Platforma Obywatelska raz 
po raz zarzucała Prawu i Sprawiedliwości, że jest 
zwolennikiem socjalizmu. Ba, padły nawet słowa 
o betonie pezetpeerowskim. Oczywiście trudno się 
w tym przypadku nie zgodzić z PO. PiS nie jest zwo
lennikiem prywatyzacji czegokolwiek (straszył na
wet, że źli liberałowie chcą prywatyzować), a za to 
rozbudowuje biurokrację. Jak ognia boi się niskiego 
podatku liniowego, a za to opowiada się za zwięk
szeniem roli państwa w gospodarce. Bezsprzecznie 
PiS to socjalizm.

Ale warszawscy działacze PO z Donaldem Tuskiem 
na czele nie wiedzą zapewne, że w swej partii też 
mają mnóstwo socjalizmu. Naręczami wnoszą go tam 
bytomskie władze będące rodem właśnie z PO. No, 
bo czy iście socjalistycznym pomysłem nie było za
silenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego naj
nowszymi budynkami, jakie mamy w mieście? Libe
rałowie by je czym prędzej sprzedali, wykorzystując 
hossę na rynku nieruchomości. Zresztą jak wiadomo, 
chętnych do wyłożenia sporych pieniędzy za miesz
kania nie brakowało. Ostatnio owo TBS dostało od 
władz kolejny prezent. Tym razem miasto użyczyło 
mu kapitalnie położone i świeżo wyremontowane ka
mienice przy Rynku. Nie zdecydowało się natomiast 
na to, by budynki wynająć za ciężka kasę, a jak tylko 
to będzie możliwe, szybko sprzedać. Czy Donald Tusk 
pochwaliłby takie zachowanie, czy też raczej skryty
kował je jako socjalistyczne? No i ostatni przykład. 
Władze Bytomia chcą komunalne Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej oddać aportem do państwowego 
koncernu, czyli inaczej mówiąc chcą nacjonalizacji, 
a w zasadzie renacjonałizacji, gdyż ta firma już kie
dyś była państwowa. A przecież można ją sprzedać 
na wolnym rynku i zarobione pieniądze (lekko licząc 
kilkadziesiąt milionów złotych) mądrze wydać. Czy 
liberałowie zachowują się jak władze Bytomia? Tak 
naprawdę ten platformerski liberalizm widać wśród 
bytomskiej PO jedynie w zamiarze sprywatyzowania 
przychodni medycznych. Ale to stanowczo za mało, 
by innym wytykać socjalizm.

TOMASZ NOWAK
tomasz.nowak@zyciebytomskie.pl

Paradoksalnie, w Bytomiu największym zwycięzcą 
wyborów parlamentarnych jest człowiek, który nie 
brał w nich udziału - prezydent miasta Piotr Koj.

Po pierwsze, wybory pokazały, że jego partia, czyli 
Platforma Obywatelska cieszy się w naszym mieście 
stabilnym i stałym poparciem. Jest ona tutaj najważ
niejszą silą polityczną i nic nie wskazuje na to, żeby 
przez najbliższe trzy lata coś miało się w tym wzglę
dzie zmienić. A nawet, gdyby nastąpiły jakieś prze
sunięcia - to można założyć, że nie będą one na tyle 
duże, by Koj nie mógł być pewny wyboru na kolejną 
kadencję. No właśnie - głosowanie z 21 październi
ka pokazało również, że w Bytomiu Piotr Koj nie ma 
i raczej nie będzie miał rywala. Jest tak dlatego, że 
w wyborach parlamentarnych jego rywale albo wy
grali, albo ponieśli dotkliwą porażkę.

Wygrał Wojciech Szarama. Dostał się do sejmu. 
Tymczasem jest to chyba jedyny polityk, który mógł
by za trzy lata stoczyć z Kojem równorzędną walkę 
o prezydenturę Bytomia. Ale nie stoczy, bo będzie 
posłem. Nie wypromuje też innego kandydata z krę
gu PiS-u, bo woli sytuację, w której on jest jedyną 
gwiazdą tej partii w naszym mieście. Z kolei Jan 
Kazimierz Czubak przegrał tak dotkliwie, że moż
na mówić wręcz o jego zmierzchu. Przewodniczący 
Rady Miejskiej trzech kadencji otrzymał w naszym 
okręgu mniej głosów niż Zygmunt Wilk z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego! Co więcej - otrzymał także
0 kilka głosów mniej niż kandydująca z tej samej listy 
LiD Stefania Wawer, którą wystawiono raczej tylko 
po to, by „robiła tłum”, gdyż nikt ani przez chwilę nie 
łudził się, że ma ona jakiekolwiek szanse na mandat 
posła. W szeregach bytomskiego SLD zrobiło się dla 
towarzyszy spod znaku tej partii nieciekawie: nie 
mają lidera. Poprzedni Krzysztof Wójcik został zno
kautowany rok temu podczas wyborów prezydenc
kich, szykujący się na następcę Czubak poleciał na 
deski w wyborach parlamentarnych.

Tak więc Piotr Koj może zacierać ręce - on jest 
największym zwycięzcą wyborów parlamentarnych, 
nie ma w Bytomiu ani poważnych konkurentów, ani 
widoków, że tacy się pokażą. Tylko pogratulować.
1 mieć nadzieję, że w takiej sytuacji będzie miał 
energię i determinację do pracy, wysiłku, mądrych 
decyzji oraz przeprowadzania realnych zmian.

MARCIN HAŁAS
marcin.halas@zyciebytomskie.pl

Radny Lewicy i Demokratów Piotr Bula wyraźnie 
ożywił się w tej kadencji. Podczas sesji raz po raz 
wchodzi na mównicę, zadaje mnóstwo drobiazgo
wych pytań, domaga się szczegółowych odpowiedzi. 
Najbardziej aktywny Bula byi podczas słynnej już, 
trwającej do godzin rannych sesji. Jeden z rajców 
Platformy Obywatelskiej opowiada) nam niedaw
no: - Bula wszedł na mównicę i zaczął przemawiać. 
Wiedziałem, że to trochę potrwa, więc wyskoczyłem na 
miasto, żeby pozałatwiać parę spraw. Kiedy wróciłem, 
on nadal gadał. A sesja trwała i trwała.

mailto:jacek.sonaowski@zydebytomskie.pl
http://www.zyciebytomskie.pl
mailto:tomasz.nowak@zyciebytomskie.pl
mailto:marcin.halas@zyciebytomskie.pl
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Szpital dostanie pieniądze
Z kasy gminy. Bytomscy radni spotkali się w minionym tygodniu na 

październikowej sesji Rady Miejskiej. W jej trakcie zdecydowali o dofi

nansowaniu Szpitala Specjalistycznego nr 1 przy ulicy Żeromskiego.

'■"‘'Przypomnijmy, że placówka 
I—*^ta podlega miastu. Z kasy 

-L gminy dostanie ona 200 ty
sięcy złotych. Większość tej kwoty 
- 185 tys. zostanie przeznaczona 
na inwestycje termomoderniza- 
cyjne, a więc docieplenie budynku 
szpitala. Resztę pieniędzy wyda 
on na zakup nowego sprzętu.

Podczas tej samej sesji rajco
wie aportem wnieśli do Zakładu 
Budynków Miejskich trzy nieru
chomości. Pierwsza z nich zloka
lizowana jest przy ulicy Miarki 
37. Poprzednio była ona wykorzy
stywana przez Centrum Kształce
nia Praktycznego jako warsztaty

szkolne. Teraz ZBM chce tu prze
nieść swój zakład remontowo-bu
dowlany. Druga z nieruchomości 
położona jest przy ul. Frenzla 
63. Mieści się tam siedziba jed
nej z administracji. Najbardziej 
atrakcyjna jest trzecia z nieru
chomości - przy ul. Krakowskiej 
18. Stojący na niej budynek wy
maga kompleksowego remon
tu, ale po jego przeprowadzeniu 
ZBM zyska nowe lokale mieszkal
ne i użytkowe, które będzie mógł 
wynająć.

Łączna wartość przekazanych 
przez Radę nieruchomości wyno
si ponad milion złotych.

Złodzieje mediów
Są bezkarni? Pracownicy firmy Vattenfall oceniają, że Bytom obok 
Gliwic i Rudy Śląskiej jest miastem, gdzie najczęściej dochodzi do 
kradzieży prądu. Dlatego też praktycznie co tydzień policja i pra
cownicy tej firmy przeprowadzają kontrole.
"IV Tajdrastyczniejszy przypa- 

dek odnotowano w ubie- 
-L N głym miesiącu na ulicy 
Chorzowskiej. Nieustalona osoba 
podłączyła się tam do słupa sygna
lizacji świetlnej. Oprócz strat z ty
tułu zużycia energii mogło dojść do 
uszkodzenia wartego kilka tysięcy 
złotych urządzenia. Prawdziwą, 
plagą są jednak kradzieże energii 
w mieszkaniach. W ciągu roku po
licja ujawnia kilkaset kolejnych 
przypadków kończących się sporzą
dzeniem aktu oskarżenia. Kradzież 
energii jest bowiem tak samo trak
towana jak np. próba wyniesienia 
ze sklepu cennego przedmiotu.

Kolejne kontrole przeprowadzo
no 9 i 10 października. Pierwszego 
dnia na ulicy Świętochlowickiej

funkcjonariusze weszli do jednego 
z mieszkań, którego lokator skręcił 
przewody elektryczne, z pominię
ciem licznika, oczywiście wcze
śniej zdemontowanego. W kilkana
ście minut później identyczny przy
padek odnotowano w pobliskim' 
mieszkaniu, tym razem zarzuty 
zostaną postawione kobiecie.

Nazajutrz policja i kontrolerzy 
pojawili się na ulicy Kołłątaja, 
gdzie niestety muszą interwenio
wać systematycznie. W budyn
ku nr 1 w dwóch mieszkaniach 
stwierdzono przypadki kradzieży 
prądu.Łukasz Zimnoch, rzecznik 
prasowy firmy ,yattenfall” zapo
wiedział zdecydowaną walkę ze 
złodziejami mediów. Kontrole 
będą się więc nasilały. Eg

Z miasta ŻYCIE BYTOMSKIE

Kwestarze znowu 
zadzwonią puszkami
Zbiórka na dobry cel. Nie tylko Warszawa ma „swoją" kwestę na Powązkach. Od lat do
brą tradycję są również pierwszolistopadowe kwesty na cmentarzach bytomskich.

jT #aczęio się od zbiórek na 
f rzecz cmentarza Orląt 

m A Lwowskich, które prowa
dził tutejszy oddział Towarzystwa 
Miłośników Lwowa. 7 lat temu 
nasza redakcja wspólnie z Towa
rzystwem Miłośników Bytomia 
rozpoczęła natomiast kwesty na 
rzecz odnowy „bytomskich Po
wązek”, czyli zabytkowej nekro
polii Mater Dolorosa przy ul. 
Piekarskiej. Dzięki nim co roku 
odnawiany jest jeden z zabytko
wych pomników nagrobnych. Na
tomiast członkowie Towarzystwa 
Miłośników Lwowa prowadzą 
zbiórki na organizację wakacyj
nego obozu dla dzieci z ubogich 
rodzin mieszkających na Śląsku 
i na Kresach.

W tym roku po raz ósmy bę
dziemy kwestowali na cmentarzu 
Mater Dolorosa przy ul. Piekar
skiej. Wśród kwestarzy znajdą 
się tacy, którzy „odstali swoje” na 
wszystkich dotychczasowych kwe
stach - raz w pięknym jesiennym 
słońcu, innym razem w chłodzie 
i deszczu. Są to m.in. panie Han
na Firganek i Małgorzata Kaga
niec z Towarzystwa Miłośników 
Bytomia, lekarz doktor Andrzej 
Świętochowski, radni Kazimierz 
Bartkowiak i Jan K. Czubak oraz 
Piotr Koj. Ten ostatni - pierwszy 
raz stanie wśród uczestników 
kwesty w nowej roli - prezydenta 
miasta. Będą również kwestować 
członkowie Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej na czele z pod
harcmistrzem Lesławem Ordo
nem, który na kweście spędza

Od lat jednym z kwestarzy jest podharcmistrz Lesław Ordon.

niemal cały dzień. Obok „starych 
wyjadaczy” wśród kwestarzy znąj- 
dą się również-debiutanci - m.in. 
nowo powołany dyrektor Bytom
skiego Centrum Kultury Mariusz 
Wróbel. Tegoroczna zbiórka prze
znaczona zostanie na odnowę 
neogotyckiej kaplicy Schastoków 
- największej nagrobnej kaplicy 
na Mater Dolorosa. Jej konserwa
cji dokonano w tym roku. Zbiór
ka odbywać będzie się na cmen
tarzach Mater Dolorosa 1 i 2 od 
godz. 9 do godz. 17.

Natomiast na cmentarzach przy 
ul. Kraszewskiego, Powstańców 
Śląskich i Staffa trwać będzie 
kwesta organizowana przez To
warzystwo Miłośników Lwowa. 
Udział w niej zapowiedział m.in.

prezes Polskiego Radia Wojciech 
Poczachowski. Część ze znanych 
bytomian będzie kwestować po
dwójnie - zarówno na rzecz Mater 
Dolorosa, jak i podczas zbiórki 
TML. - W tym roku dzięki listo
padowej ofiarności bytomian 50 
dzieci ze Śląska oraz polskich ro
dzin mieszkających na terenach 
dzisiejszej Ukrainy uczestniczyło 
w wakacyjnym obozie w Kokotku 
- mówi Danuta Skalska, organi
zatorka akcji.

Akcja kwestowania przenosi 
się również do dzielnic Bytomia. 
Na cmentarzu w Szombierkach 
będzie kwestowała młodzież z Ze
społu Szkół Technicznych. Będą 
zbierać pieniądze na remont 
cmentarnej kaplicy. (m)

TEKST PROMOCYJNY

Jedną z gwiazd Cidrowskiej Jesieni będzie zespół Trzecia Godzina Dnia.

Cidrowska Jesień
Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się tegoroczna edycja popularnej wśród miesz
kańców „Cidrowskiej Jesieni”. Tej promującej profilaktykę oraz wolność od 
wszelkich uzależnień sportowo-kulturalnej imprezie przyświeca hasto „Wybieram 
życie”. Jej gwiazdami będą kabaret „Łowcy B.” i zespół Trzecia Godzina Dnia.

„Cidrowska Jesień” będzie trwafa od 17 do 25 
listopada. W tym czasie zaplanowano szereg wyda
rzeń, w których udział może wziąć każdy mieszka
niec miasta. Miłośnicy ruchu powinni wystartować 
w turnieju pitki siatkowej. Przypomnijmy, że to wła
śnie dzięki niemu przed laty narodziła się tradycja 
organizowania „Cidrowskiej Jesieni”. Kto woli mniej 
dynamiczne dyscypliny sportowe, ten ma szansę 
sprawdzenia swych umiejętności gry w szachy. Za
równo turniej szachowy, jak i piłki siatkowej dziew
cząt odbędzie się 17 listopada. Z kolei mężczyźni 
rozpoczną swą rywalizację przy siatce 24 listopada. 
Wszelkie szczegóły organizacyjne dotyczące tych 
dwóch wydarzeń można znaleźć na plakatach roz
wieszanych w całym Radzionkowie.

Bardzo ciekawie wygląda zestaw imprez kultu
ralnych. Niewątpliwymi hitami okażą się zapewne 
występy kabaretu „Łowcy B.” oraz zespołu Trzecia 
Godzina Dnia. Artyści kabaretowi będą zabawiać 
widzów 18 listopada. „Łowcy B.” to zespół mło
dych satyryków, którzy wiele już razy byli nagra
dzani na różnego rodzaju festiwalach. Publiczność 
ceni ich za specyficzne, absurdalne poczucie hu
moru oraz talenty pantomimiczne. Grupa Trzecia 
Godzina Dnia zaprezentuje się tydzień później. 
Składa się ona z młodych wokalistów oraz mu
zyków. Nie brakuje wśród nich osób na co dzień 
zawodowo związanych z teatrami muzycznymi, 
ale także amatorów, będących laureatami takich 
popularnych programów telewizyjnych, jak „Szan
sa na sukces”, czy „Droga do gwiazd”. Ze swym 
zawierającym elementy gospel i pop repertuarem 
Trzecia Godzina Dnia zjechała już całą Polskę, 
a także sporą część Europy. Tym razem zespół 
zaśpiewa dla radzionkowian.

„Cidrowska Jesień” to również pokazy filmowe. 
20 listopada o godzinie 19. w Centrum Kultury 
„Karolinka” wyświetlany będzie komediowy ob
raz „U Pana Boga za piecem”. Dzień później o tej 
samej porze zobaczymy jego kontynuację, czyli 
„U Pana Boga w ogródku”.

Organizatorzy „Cidrowskiej Jesieni" nie zapo
mnieli o najmłodszych i również dla nich przygo
towali wydarzenia promujące życie bez uzależnień. 
20 listopada o godz. 9. odbędzie się skierowane do 
uczniów gimnazjów przedstawienie „Proszę o mi
nutę ciszy - moje pokolenie umiera”. Przedszko
laki z kolei 22 listopada obejrzą film zatytułowany 
„I ty możesz zostać bohaterem”.

Wejściówki na przedstawienia kabaretu, kon
cert oraz filmy kosztują 3 złote. Można je nabyć 
w „Karolince” lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
przy ulicy Kużaja. „Cidrowską Jesień” organizują 
radzionkowski Urząd Miasta, CKK „Karolinka”, 
Miejski Ośrodek Oświaty i Sportu oraz szkoły. Rolę 
współorganizatora pełni natomiast Ruch „Świa- 
tło-Życie”. To właśnie działacze tej pozarządowej 
organizacji zainicjowali pierwsze edycje „Cidrow
skiej Jesieni”.

Wywózka liści
Radzionkowski Urząd Miasta przypomina, że 
30 października oraz 8 i 15 listopada zosta
ną przeprowadzone coroczne akcje wywozu 
opadłych i zebranych przez właścicieli pose
sji liści. Worki z liśćmi należy wystawie przed 
posesją w godzinach porannych
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Derby dla Ruchu
Zmiana nastrojów. Wbrew przedmeczowym nadziejom bytomskich działaczy, Polonia 
przegrała w Chorzowie derbowy pojedynek Orange Ekstraklasy z Ruchem 0:2 (0:1). Nato
miast od tego tygodnia „Niebiesko-czerwoni" znów zaczną odwiedzać szkoły.
Tuż w 4. minucie spotkania 
I Ruch - Polonia Wojciech 

Grzyb strzelił gola dla cho- 
rzowian. Sytuacja powtórzyła 
się na początku drugiej połowy 
meczu. Po 3 minutach, za sprawą 
Martina Fabusza, było 2:0 dla go
spodarzy zawodów. Mimo rosza
dy w składzie dokonanej przez 
trenera Polonii, wynik pozostał 
bez zmiany. Ruch zdobywając 3 
„oczka”, przeskoczył bytomian 
w tabeli. Na dodatek po niespo
dziewanym zwycięstwie nad Dys-

kobolią 1:0, Widzew zrównał się 
z naszymi ilością punktów. Tak 
więc po pięciu pod rząd przegra
nych oraz trzech pojedynkach bez 
porażki, znów drużyna Dariusza 
Fornalaka znalazła się na równi 
pochyłej. A przed nią w jesiennej 
rundzie jeszcze trzy arcytrudne 
gry. W kolejności: z Odrą Wodzi
sław Śl., z Lechem Poznań i z Le
gią Warszawa. *

Tymczasem od najzgrabniejsze
go w tym sezonie nabytku „Nie- 
biesko-czerwonych”, Iwony Czu-

Tyszkiewicz, specjalistki ds. PR, 
otrzymaliśmy informację, że To
warzystwo Sportowe przy wspar
ciu miejscowych fanów piłki noż
nej i policji wznowi cykl spotkań 
w szkołach w ramach programu 
„Kibic Polonii Bytom”. Czołowi 
gracze i trenerzy, przedstawiciele 
zarządu TS, Stowarzyszenia Kibi
ców Klubu Polonia Bytom oraz Ko
mendy Miejskiej Policji we wtorek 
30 października o godz. 13 gościć 
będą w Zespole Szkół Technicz
nych przy ul. Modrzewskiego.

Próba przed ligą
Puchar Ekstraklasy!? Patrząc na pogodę, liczbę publiki 
i składy drużyn trudno nie dziwić się, po co to komu. Skoro 
jednak tego typu rozgrywki zostały wymyślone, to dobrze, 
że Polonia wygrała z Lechem.

"lyT a szczęście policja zmię- 
|^k| kła i „Niebiesko-czerwo- 

JL tI ni” mogli zamiast w Cho
rzowie na stadionie Ruchu Ra
dzionków stoczyć kolejny po 
jedynek o Puchar Ekstraklasy. 
Dzięki temu klub zaoszczędził 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Je 
dynym pożytkiem pojedynku Po
lonii z Lechem Poznań stało się 
wypróbowanie zawodników wy
stępujących w zespole Młodej 
Ekstraklasy - Adriana Cho- 
miuka i Mateusza Kamiń- 
skiego. Co doj 
rzalsi i wyżsi 
bytomscy pił
karze z trybu
ny obserwowa
li dokonania swoich 
klubowych kolegów. W zasadzie 
przez okna kawiarenki „Cidrów”. 
Dzięki temu nie nabawili się ka
taru, bo we wtorkowe popołudnie 
nie wypadało nawet psa wypu
ścić z domu. Nic więc dziwne
go, że razem z dziennikarzami 
i graczami pozostającymi w re 
zerwie ledwie kilkadziesiąt 
osób oglądało wydarzenia 
na boisku.

Gospodarze wyszli na 
prowadzenie w 11. minucie, 
po trafieniu Marcina Radze
wicza. W 56. min. drugiego 
gola strzelił Artur Rozmus. 
Kontaktową bram
kę w 82. min. dla 
Poznania zdo
był Jakub Wilk.
Kilkadziesiąt 
sekund później 
Mariusz Mężyk

podwyższył wynik. Rezultat po
jedynku w 86. min. ustalił Wilk. 
Polonia wygrała z Lechem 3:2 
(1:0). Miejscowi wystąpili w skła- 
dzie: Grzegorz Żmija - Ad

rian Chomiuk, Ra- 
Kräl, Ma- 

Kamiński, 
Plewnia, 

Arkadiusz Sojka, 
Wojciech 

Mr óz, 
Ja

)- u z i e : vi zegorz z,mija
y. rian Chomiul
ił ggjmgk doslav Kral
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n u s z Wo - 
lański, Mar

cin Radzewicz, 
(Rafał Jabłoński), 

Mariusz Mężyk, Artur 
Rozmus. Tej jesieni Po

lonia z Lechem spotka 
się jeszcze dwa razy. Już 
z końcem pierwszego ty
godnia listopada pozna
niacy podejmą bytomian 
w rewanżowym meczu 
Pucharu Ekstraklasy. 
Także w stolicy Wiel
kopolski 10 listopada 

odbędą się ligowe zawo
dy tych drużyn.

W niższych 
klasach
Tuż przed zimą. Nieuchronnie 

zbliża się koniec pierwszej czę
ści piłkarskich rozgrywek. Tyl
ko pierwszoligowcy, wliczając 
dwie kolejki z wiosny, finiszo
wać będą dopiero 9 grudnia.

niższych lig, najciekaw- 
M sza rywalizacja toczy się 

^Jw A klasie. W trzynastej 
kolejce doszło do derbowych 
zmagań Tempa Stolarzowice 
z Silesią Miechowice. Przyjezd
ni zwyciężyli 2:0 i umocnili się 
na drugiej pozycji. Tymczasem 
Tarnowiczanka, lider tabeli, 
z trudem pokonała na wyjeź
dzić Orła Bobrowniki 5:4. Punk
ty stracił Ruch II Radzionków, 
przegrywając wyjazdowy mecz 
z Piastem Ożarowice 0:1, Czar
ni Sucha Góra wygrali w Świer- 
klańcu 5:2. Rodło Górniki poko
nało LKS Żyglin 2:1. Silesia (26 
pkt.) za Tarnowiczanką (29 pkt.). 
Natomiast Czarni z Suchej Góry 
(25 pkt.) zajmowali 4. miejsce. 
Na 6. pozycji Ruch II (23 pkt.). 
Ósme Rodło (18 pkt ), wyprze
dzało drużynę Tempa (18 pkt.).

W B klasie tydzień temu spo
tkania zakończyły się następują
cymi wynikami: TęczaZendek- 
Sokół Orzech 3:3, Iskra Lasowi
ce - LKS Łagiewniki 1:3, Orzeł 
II Nakło Śląskie - Przyszłość 
Nowe Chechło 1:1, Gwarek II 
Tarnowskie Góry - Szombier
ki Bytom 1:3, Naprzód Wieszo- 
wa - Nitron Krupski Młyn 4:0, 
Olimpia Boruszowice - Iskra 
Połomia 5:1. Szombierki (33 
pkt.) przed Sokołem Orzech (26 
pkt.). Łagiewniki na 11. miejscu 
(11 pkt.).

Numer 1 w Europie
Przełomowy rok. Zwycięzcą plebiscytu Europejskiego Sto
warzyszenia Lekkoatletycznego (EAA) na najlepszego zawod
nika września został bytomski płotkarz Marek Plawgo.
T)rzypomnijmy, że wychowa- 
JT riek trenera Jana Widery od 
ubiegłego roku, gdy został wice
mistrzem Starego Kontynentu, 
przeżywa drugi wyśmienity okres 
w sportowej karierze. Po zdoby
ciu w tym sezonie dwóch brązo
wych medali mistrzostw świata 
w Osace, kontynuował pasmo suk
cesów podczas mityngów. Wygrał 
zawody w Rieti, Rovereto oraz 
w Berlinie. Następnie zwyciężył

w światowym finale IAAF w Stut
tgarcie. W pobitym polu pozosta
wił całą czołówkę globu w wyści
gu na dystansie 400 m ppł. Poko
nał nawet tych, którym w Japonii 
musiał ustąpić wyższego miejsca 
na podium. W trakcie plebiscytu 
na najlepszego lekkoatletę Eu
ropy szalę zwycięstwa na stronę 
Marka Plawgi przechyliły kreski 
postawione przez ekspertów oraz 
dziennikarzy.

Podbił mu oko
Piętnasty triumf. W trakcie toczącej się w Warszawie gali 
boksu zawodowego, niełatwym rywalem dla Damiana Jonaka 
okazał się Rumun Rafael Chiruta.
"]VTajważniejszy pojedynek 
J-XI „Olimpie Casino Night of 
Champions” między Krzysztofem 
Włodarczykiem i Amerykaninem 
Dominique’m Alexandrem trwał 
niespełna dwie minuty. „Dia
blo” trafił przeciwnika w skroń, 
pozbawiając go chęci do dalszej 
walki. Warszawskiej publiczności 
zaprezentował się również nasz

Damian Jonak. Jego spotkanie za
kontraktowane zostało na 6 rund. 
Co prawda Alexander na skutek 
kontuzji oka okazał się niezdol
ny do bitwy w ostatnim starciu, 
jednak wcześniej Jonak wylądo
wał na deskach. Najważniejsze, 
że przy jego nazwisku oprócz 15 
zwycięstw, nadal widnieje 0 po
rażek.

„Kwodzio" ograł krajan
Pingpongiści bez porażki. Tenisiści stołowi zanotowali 
piąty w tym sezonie sukces. Tym razem w Bytomiu rozgromi
li 9:1 sąsiada zza miedzy, AZS Politechnika Śląska Gliwice.
TT artosz Kwodawski, teraz bro- 
-Dniący barw Silesii, tylko seta 
stracił w konfrontacji ze swymi 
niedawnymi partnerami z gli
wickiego klubu. Przyjezdni nie 
byli w stanie zagrozić gospoda
rzom. Jedynie Chińczyk Guoqian- 
ga Liang, od niedawna wzmacnia
jący bytomskie szeregi, potrze
bował pięciu setów, aby rozpra
wić się z Wacławem Sucheckim 
i w parze z Jarosławem Kolektą 
przegrał debla: Oto 
szczegółowe rezulta
ty meczu BTTS Sile
sia Miechowice - KŚ 
AZS Politechnika Ślą
ska Gliwice: Michał 
Gołdyn - Wacław Su
checki 3:0, Guoqiang 
Liang - Marek Kądzie
la 3:0, Michał Gołdyn
- Marek Kądziela 3:1,
Guoqiang Liang - Wa
cław Suchecki 3:2,
Jarosław Kolekta - 
Jakub Sitkiewicz 3:0,
Bartosz Kwodawski
- Tomasz Kolanko 3:0,
Jarosław Kolekta - 
Tomasz Kolanko 3:0,
Bartosz Kwodawski
- Wojciech Tobiasz 
3:0, Liang, Kolekta

-Kądziela, Suchecki 1:3, Gołdyn, 
Kwodawski - Kolanko, Tobiasz 
3:1. W tabeli południowej grupy 
pingpongowej I ligi prowadził 
UKTS Alfa Radzyń Podlaski, lep
szym stosunkiem zdobytych do 
straconych setów wyprzedzając 
Silesię Miechowice. Teraz pod
opiecznych trenera Michała Na
pierały czekały dwa wyjazdowe 
spotkania - z ŁTSR Łask oraz ZKS 
II Drzonków.

#

Bartosz Kwodawski

Waterpolowe atrakcje
Zaproszenie na basen OSiR. W dwa kolejne weekendy 
bytomscy miłośnicy piłki wodnej otrzymają sporą dawkę tej
dyscypliny sportu, również w
T TTminiony weekend drużyny 
W UKS Kajman Zgierz, KSZO 

Ostrowiec Świętokrzyski oraz 
UKS MOSM Bytom rozegrały eli
minacje Międzywojewódzkich 
Zawodów Młodzików. Natomiast 
od 2 do 4 listopada na Krytym 
Kąpielisku przy Parkowej 1 od
będzie się XIV Międzynarodo
wy Turniej Piłki Wodnej o Pu
char Niepodległości. Do rywali
zacji stanie dwanaście zespołów 
z czterech państw: z Czech - KPS 
Opava, KVP Prerov, STEPP Pra
ga, rumuński CMS Cluj, słowac
kie ekipy Nereusa Żilina, PVK 
Vrutky i Slavii Bratysława oraz

międzynarodowym wydaniu.
z Polski - GKPW 59 Gorzów Wiel
kopolski, KSZO Ostrowiec Św., 
ŁSTW Łódź, UKPW Warszawa 
oraz UKS MOSM Bytom. Piątko
we mecze potrwają od godz. 10 
do 20.30. W sobotę można oglądać 
zmagania piłkarzy wodnych w go
dzinach 8 do 13 oraz w godzinach 
od 14 do 19. Z kolei niedzielne fi
nały zacźną się o godz. 8. Podczas 
ubiegłorocznego turnieju o Pu
char Niepodległości triumfowali 
łodzianie, pokonując w finale go
rzowian. Wtedy zastanawialiśmy 
się, kiedy w zawodach zwyciężą 
gospodarze. Pytanie pozostaje 
aktualne.
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Maty nie stygną
Ciągle w rozjazdach. W Pradze odbył się „Judo Show 
Cup", interesujący mecz Praga-Paryż-Bytom. Z kolei w War
szawie toczył się OTK juniorów. Tymczasem Czarni gościli 
uczestników Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
"W Ta praskie „Judo Show 

Cup” składały się poka- 
-L ^1 zy kaskaderów i ninja, 
prezentacje free karate, występy 
artystyczne oraz mecze drużyn 
dżudo. Paryski Lagardere Racing 
pod wodzą Waldemara Legienia 
zmierzył się z Czarnymi prowa
dzonymi do boju przez Roberta 
Krawczyka. Francuzi wałczyli tak
że z reprezentacją Pragi.

Organizowany w Warszawie 
Ogólnopolski Turniej Klasyfi

kacyjny juniorów i juniorek dla 
dwójki bytomian zakończył się 
„złotem”. Rywalizację w kate
gorii wagowej do 48 kg wygra
ła Ewa Konieczny. Zaś Marcin 
Wydrzyński wywalczył pierwsze 
miejsce w wadze do 55 kg. Na
tomiast Agnieszka Krzisczyk (70 
kg) uplasowała się na drugiej 
pozycji. „Brąz” zdobyli: Barbara 
Białas (70 kg) i Łukasz Golus (55 
kg). Piąta okazała się Anna Brysz 
(57 kg), zaś siódmy - Bartłomiej

Grabowski (100 kg) oraz Jacek 
Brysz (73 kg).

Podczas bytomskich Między
wojewódzkich Mistrzostw Mło
dzików i Młodziczek najlepsi 
z przedstawicieli gospodarzy za
kończyli rywalizację z następują
cymi lokatami: 1. Oliwia Zrobek 
(70 kg), Dominik Florek (66 kg), 
Marek Soczyński (60 kg), Sonia 
Lniany (57 kg), Oliwia Wolny (48 
kg), 2. Paweł Skórzec (81 kg), Ali
cja Nowak (63 kg), 3. Aleksandra 
Wieczorek (36 kg), Wojciech Ko
złowski (38 kg), 5. Dawid Kruk (73 
kg), Kamil Cichy (66 kg), Arka
diusz Marek (60 kg), Łukasz Sta- 
wiarz (50 kg), Joanna Socha (48 
kg), Laura Węgrzyn (48 kg), Agata 
Barszcz (40 kg), 7. Adrian Jaku
bowski (73 kg), Grzegorz Kłoczko 
(66 kg), Wioletta Karpińska (63 
kg), Tomasz Zając (38 kg).

Hokeja pod dostatkiem
Ciągle w domu. Najpierw przez półtora miesiąca nie można się było doczekać gry Polonii 
w Bytomiu. Teraz kibiców czeka istny hokejowy serial przy Pułaskiego.

W meczu Polonii z Zagłębiem po obu stronach barykady stanęli bra
cia da Costa. Obaj zaliczyli po jednym trafieniu. Czwartą bramkę dla 
Sosnowca zdobył Teddy. Kilkanaście minut później rozmiary porażki 
zmniejszył widoczny na zdjęciu Gabriel,

"TTednak sportowy tasiemiec 
| niefortunnie rozpoczął się 

O' dla „Niebiesko-czerwonych”. 
Najpierw na otwarcie swego lo
dowiska przegrali ze Stoczniow
cem 3:6. Następnie w pierwszym 
z ledwie czterech wyjazdów pozo
stałych do końca pierwszej części 
zasadniczej części sezonu ulegli 
KH Sanok 1:6 (1:0, 0:2, 0:4). Je
dyną bramkę dla naszych zdobył 
Jakub Luśtinec z podania Petra 
Tokośa. We wtorek 23 październi
ka, na finiszu drugiej rundy, Po
lonia w Bytomiu doznała porażki 
z Zagłębiem Sosnowiec, z którym 
w poprzedniej serii spotkań nie
spodziewanie wygrała na boisku 
przeciwnika 5:2. Zagłębie wzięło 
rewanż z naddatkiem. Pokona
ło gospodarzy zawodów 7:2 (4:1, 
1:1, 2:0). Znów na listę strzelców 
wpisał się Jakub Luśtinec, tym 
razem w asyście Kamila Vantu- 
ry. Następne celne trafienie dla 
Polonii zaliczył Gabriel da Costa. 
W drugiej tercji w bramce miej
scowych Zbigniewa Szydłowskie
go zastąpił Tomasz Kowalczyk.

Natomiast w piątek 26 paź
dziernika przy Pułaskiego go
ściło Podhale. Przypomnijmy, że 
na inaugurację ekstraklasowego 
sezonu bytomianie zwyciężyli 
w Nowym Targu tych rywali po 
dogrywce 4:3, aby w rewanżu 
przegrać 3:8. Również trzecie 
starcie zakończyło się trium
fem „Szarotek”. Aczkolwiek tym 
razem mecz okazał się zacięty 
i finiszowy rezultat wisiał na 
włosku. Już w 4. minucie jNie- 
biesko-ezerwoni” wyszli na pro
wadzenie. Golkiper gości obronił

uderzenie Andrzeja Banaszcza- 
ka, jednak dobitka Jakuba Lu- 
śtinca okazał się celna. Z kolei 
w 8. min. Daniel Mraćka miał 
przed sobą tylko bramkarza Pod
hala, lecz nie wykorzystał okazji 
do podwyższenia rezultatu. Za 
to w 12. min. przyjezdni dopro
wadzili do remisu. Sytuacja po
wtórzyła się w drugiej odsłonie 
zawodów. Najpierw w 31. min. 
Jakub Luśtinec w asyście Danie
la Mraćki doprowadził do stanu 
2:1 dla Bytomia. 4 min. później 
nowotarżanie znów wyrównali. 
W 13. min. ostatniej tercji kapi

tan ich zespołu Jarosław Różań
ski, mimo liczebnej przewagi 
Polonii, pogrążył ekipę trenera 
Andrzeja Tkacza. Bytom - Nowy 
Targ 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Była to 
czwarta pod rząd porażka bytom
skiej drużyny. W niedzielę przy 
Pułaskiego gościł TKH Thyssen- 
Krupp Toruń. Natomiast w Za
duszki zjedzie do nas GKS Tychy. 
Potem nastąpi dwunastodniowa 
przerwa w rozgrywkach. 14 li
stopada przedostatnia w tabeli. 
Polskiej Ligi Hokejowej Polonia 
podejmie zamykającą stawkę 
Unię Oświęcim.

ZAPROSZENIE
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To byłaby drużyna!
Powiem Panu na ucho, Panie sąsiedzie, że przez 

tutejszą nędzę i mizerotę mnóstwo sportowych ta
lentów za Chlebem i dogodniejszymi warunkami 
do rozwoju uciekło do innych miast. Stało się tak 
w szeregu tutejszych dyscyplin, ostatnimi czasy 
mocno podupadłych. Poczynając od piłki nożnej, 
która dopiero ostatnio, acz niedostatnio, wygramo
liła się na szczyt. Właśnie niedawno starałem się 
przywołać z pamięci nazwiska byłych zawodników 
Polonii i Szombierek, przed laty zapełniających li
sty startowe innych klubów. Następnie bytomska 
fala znacznie wypadła. Powoli wysychało boisko
we źródełko treningowe. W miarę powrotu do nor
malnego szkolenia młodzieży, powoli znów zaczęło 
tryskać. Cóż z tego, skoro małolaty chcąc zrobić 
furorę w sportowym zawodzie, wciąż czmychały 
do silniejszych ośrodków. Na przykład ostatnio 
wyśmienitą prasę, miał Dawid Jarka, który także 
przewinął się przez piłkarski MOSM. Grając teraz 
w Górniku Zabrze, niedawno w Orange Ekstrakla
sie wcisnął „Niebiesko-czerwonym” sporą porcję
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bramek. Pozbywszy się niektórych talentów, pod
czas budowania na chybcika drużyny Młodej Eks
traklasy, należało sięgnąć po uzdolnionych chłop
ców z innych miast.

Przenieśmy się drogi Panie sąsiedzie na koszy
karskie parkiety. W poprzedniej kolejce żeńskiej 
ekstraklasy, czyli Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet, 
w meczu Utex ROW Rybnik kontra ŁKS Siemens 
ĄGD Łódź w przeciwnych zespołach rywalizowały 
trzy wychowanki trenerów Stali Bobrek i MOSM. 
W zwycięskiej rybnickiej ekipie zaprezentowały się 
Magdalena Skorek (rocznik 1984) oraz Karolina Sta
nek (1989). Natomiast barw ŁKS broniła Katarzyna 
Kenig, lepiej znana w Bytomiu pod panieńskim na
zwiskiem Szołtysek (1979). Jeżeli dobrze zapamię
tałem wyliczankę mojego koszykarskiego cicerone, 
to w PLKK występuje obecnie dziesięć byłych pod
opiecznych trenerów Leszka Kruszyńskiego oraz 
Janusza Zajączkowskiego, Danuty Bibrzyckiej, Ewy 
Pietrzak i Kariny Opoki. Oprócz wspomnianej już 
trójki grają: w CCC Polkowice - Magdalena (z rocz
nika 1984) oraz Anna (1987) Pietrzakówhy i Paulina 
Rozwadowska (1989), w AZS Jelenia Góra - Doro
ta Arodź (1984), w Lotos PKO BP Gdynia - Magda 
Bibrzycka (1988), młodsza siostra najsłynniejszej 
polskiej koszykarki Agnieszki Bibrzyckiej, w Arcus 
SMS PZKosz Łomianki - Agata Szczepanik (1992), 
w Energa Toruń - Katarzyna Januszek (1978), jesz
cze ze stajni trenera „Zająca”.

Gdybyśmy do tego spisu dodali wspomnianą 
„Bibę” która po wygraniu ze Spartakiem Moskwa 
Euroligi, teraz przeniosła się do Jekatierinburga... 
Ale byłaby babska ekstraligowa drużynka! Co?! Wy
obrażasz Pan sobie, sąsiedzie? Oczywiście z tą „Bibą” 
to lekka przesada. Jej zarobek na Dzikim Wschodzie 
sięga pewnie sumy razem wziętych płac wszystkich 
bytomskich sportowców, prezydentów i części przed
siębiorców. Ale i tak z ekstraklasowych i pierwszoli
gowych dawnych naszych koszykarek, za stosunkowo 
nieduże pieniądze, można by stworzyć zespół nie do 
powstydzenia. Pod warunkiem, że znalazłyby się na 
to odpowiednie fundusze. I należyta hala, której nie 
trzeba się wstydzić.

Dla równowagi wspomnijmy jednak, że nie tyl
ko nasze sportowe cudeńka fruwają po świecie. 
Przecież także do tutejszych klubów, jak do Mekki, 
pielgrzymuje młodzież z innych miast. Hokej i pił
ka nożna Polonii pełne zaciężnych. Dżudoka Janusz 
Wojnarowicz wypłynął na szerokie wody, gdy jako 
małolat z innego ośrodka trafił do Czarnych. Mał
gorzata Sobieraj-Ćwienczek zrobiła furorę, prze
nosząc się z Dolnego Śląska pod skrzydła Czarnej 
Strzały. Lider tenisowego Górnika, Grzegorz Panfil 
trafił przed laty do Bytomia z Zabrza. Pierwszoligo
wa reprezentacja pingpongowej Silesii Miechowi- 
ce prawie w całości składa się z przybyszów. Piłka 
ręczna wzmocniła się piekarzanami. Następuje więc 
naturalny przepływ sportowych kadr w obie strony. 
A jednak powiem Panu na ucho, Panie sąsiedzie, że 
brakuje mi w Bytomiu koszykówki na najwyższym 
krajowym poziomie.

Skoro na koniec wróciliśmy do „kosza”, to ape
luję do Pana, Panie sąsiedzie i wszystkich osób 
przysłuchujących się naszej rozmowie, aby podczas 
zbliżających się Wszystkich Świętych i Zaduszek 
nie zapomnieć o zmarłych trenerach i zawodnikach 
tej fantastycznej zespołowej konkurencji. Nie tylko 
o Leszku Kruszyńskim, oczekującym na przyjście 
Chrystusa w skromnej mogile na cmentarzu przy 
ul. Powstańców Śląskich oraz o twórcy potęgi bytom
skiego basketu Janie Stankowskim, spoczywającym 
na miechowickim cmentarzu. Pamiętajmy również, 
że 1 Listopada przypada 89. rocznica zwycięskiej 
Obrony Lwowa. Miasta, będącego kolebką polskie
go sportu i turystyki. Pod Krzyżem Obrońców Lwo
wa na cmentarzu przy Kraszewskiego co roku pali 
się mnóstwo zniczy. Niech świateł i modlitw będzie 
jeszcze więcej...

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

mailto:witold.branicki@zyciebytomskie.pl
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Leszek Błażyński 

byłby zadowolony
Nowe talenty. 60 zawodników z 12 klubów województw 
śląskiego i łódzkiego wzięło udział w II Turnieju Bokserskim 
im. Leszka Błażyńskiego, będącym eliminacją do Pucharu Pol
ski kadetów i juniorów.

X "T Tidzowie i uczestnicy 
1/1/ turnieju mogli obejrzeć 
V V film poświęcony patro

nowi zawodów Leszkowi Błażyń- 
skiemu, dwukrotnemu brązowe
mu medaliście olimpijskiemu 
z Monachium i Montrealu, mi
strzowi i wicemistrzowi Europy, 
dwukrotnemu mistrzowi kraju, 
na przełomie lat 70. i 80 repre
zentantowi Szombierek. W 1992 
roku słynny sportowiec popeł
nił samobójstwo. W sali sucho- 
górskiej SP 38, gdzie odbyła się 
impreza, nie zabrakło wielkich 
postaci polskiego i międzynaro
dowego pięściarstwa. Obecni byli 
medalista olimpijski Marian Ka
sprzyk i Roman Rożek, który wie
lokrotnie walczył z Btażyńskim 
oraz Zbigniew Kicka i Marek 
Okroskowicz, pierwszy trener 
kadry narodowej juniorów, dru
gi szkoleniowiec reprezentacji 
olimpijskiej, wychowawca by
tomskiej młodzieży bokserskiej. 
Na finałach pojawił się Damian 
Jonak, miejscowa gwiazda za
wodowego boksu. Z ramienia by
tomskiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji, organizatora Memoriału 
Błażyńskiego, całością przedsię
wzięcia dowodził Mariusz Wo-

łosz, także wychowanek Szom
bierek, potem ligowy bokser, 
obecnie szef Miej skiego Ośrodka 
Sportu Młodzieżowego.

Wyniki finałów: kadeci - 46 
kg Konrad Bystroń 06 Kleofas 
Katowice - Sebastian Germanek 
MOSM Tychy 5:0, 48 kg Konrad 
Rogowski Górnik Sosnowiec 
(mistrz Polski) - Jacek Kostanek 
Master Łódź III runda rsc, 54 kg 
Paweł Zelek Energetyk Jaworz
no - Mateusz Berkowski RMKS 
Rybnik 2:1, 57 kg Wojciech Rams 
UKS MOSM Bytom - Bartłomiej 
Kudasiak Master Łódź 2:1,60 kg 
Daniel Leszner NABTUR Łódź 
- Piotr Wójcik MOSM Tychy 3:0, 
63 kg Henryk Obiata 06 Kleofas 
Katowice - Krzysztof Zawiślak 
Master Łódź II runda rsc, 66 kg 
Michał Paner Gwardia Łódź - 
Mateusz Kotula Concordia Knu
rów II runda rsc, 70 kg Maciej 
Bączyński Master Łódź - Artur 
Olczyk UKS MOSM Bytom 2:1, 
75 kg Michał Boruc Start Czę
stochowa (mistrz Polski) - Ka
mil Romański RMKS Rybnik 
3:0, 80 kg Michał Świątkowski 
06 Kleofas Katowice w.o., +80 kg 
Marcin Siwy Start Częstochowa 
(wicemistrz Europy) - Łukasz

W sali gimnastycznej SP 38 młodzi bokserzy toczyli zacięte pojedynki.

Olszewski Carbo Gliwice ab
II runda; juniorzy - 48 kg Ka
mil Nocuń Start Częstochowa 
- Łukasz Warych MOSM Tychy 
3:0, 51 kg Rajnchold Brombosz 
06 Kleofas Katowice (mistrz 
Unii Europejskiej) - Krzysz
tof Małkowski Carbo Gliwice
III runda rsc, 54 kg Mateusz 
Mazik RMKS Rybnik (brązowy 
medalista mistrzostw świata) 
w.o., 57 kg Dawid Toszecki Con
cordia Knurów - Marcin Holik 
Carbo Gliwice 2:1, 60 kg Patryk 
Grabczyński Carbo Gliwice w.o.

- lekarz nie dopuścił nasze
go Łukasza Przystalskiego do 
walki, 64 kg Norbert Pietrasik 
Start Częstochowa - Krzysztof 
Kucharczyk Carbo Gliwice ab 
I runda, 69 kg Wojciech Flie
ger UKS MOSM Bytom - Daniel 
Tobolik UKS MOSM Bytom 2:1, 
75 kg Dawid Cofała 06 Kleofas 
Katowice - Kamil Kożuchowski 
Master Łódź 3:0, 75 kg Tomasz 
Gromadzki 06 Kleofas Katowice
- Roman Mężyk RMKS Rybnik 
ab II runda, 81 kg Damian Małas 
Górnik Sosnowiec (mistrz Pol-

ski) - Wojciech Herman MOSM 
Bytom II runda rsc.

Klasyfikację na najlepszego 
zawodnika memoriału w grupie 
wiekowej kadetów wygrał Mar
cin Siwy ze Startu Częstocho
wa, natomiast w gronie juniorów 
- Wojciech Flieger z UKS MOSM 
Bytom. W punktacji drużynowej 
najlepszy okazał się 06 Kleofas 
Katowice, wyprzedzając UKS 
MOSM Bytom, prowadzony przez 
Mariana Łagockiego i Marka Flo- 
ryszczyka. Na trzeciej pozycji 
uplasował się Master Łódź.

Rugby małolatów. Na stadionie Juvenii Kraków zorgani
zowany został I turniej dzieci i młodzieży o puchar „Krakow
skiego obwarzanka". U nas odbył się Puchar Śląska w rugby 
7-osobowym. Bytomianie w tych i kolejnych zawodach od
nieśli sukcesy, chociaż przychodzi im ćwiczyć na boisku od
straszającym od sportu.
"T "T TKrakowie drużyna UKS 
\l\l Bobrek-Karb zajęła 1.
V V miejsce w grupie młodzi

ków oraz uplasowała się na 2. po
zycji wśród żaków i w kategorii 
miniżaków. W bytomskich barwach 
udział w zawodach wzięli: Damian 
Lupa, Marcin Tomaszkiewicz, Da
riusz Bielecki, Wojciech Bugajczyk, 
Bartłomiej Bujak, Daniel Gajdan, 
Dawid Rzepka, Paweł Szruba, Ma
rek Grochocki, Piotr Lupa, Paweł 
Szafranowski, Dawid Ludwin, Ma
rek Wojnarowski, Tomasz Brzeski, 
Mateusz Dacko, Jakub Bodora, Mar
cel Frątczak, Daniel Bujak, Rafał 
Szumliński, Aleksander Bodora, 
Jakub Mazurak. Poprowadzili ich 
trenerzy: Dariusz Frątczak, Roman 
Guzdek, Dariusz Wolan.

Podopieczni Romana Guzdka 
i Dariusza Frątczaka niedawno 
uczestniczyli też w turnieju rozgry
wanym w Limanowej. Tym razem 
miniżacy sklasyfikowani zostali na

3. miejscu. Żacy wygrali rywalizację 
z przeciwnikami w swoje kategorii 
wiekowej. Młodzicy uplasowali 
się na 2. pozycji. Do Limanowej 
wyjechali: Damian Lupa, Marcin 
Tomaszkiewicz, Dariusz Bielecki, 
Wojciech Bugajczyk, Bartłomiej Bu
jak, Daniel Gajdan, Dawid Rzepka, 
Paweł Szruba, Grzegorz Warzecha, 
Łukasz Sochacki, Damian Dudek, 
Marek Grochocki, Piotr Lupa, Ma
rek Wojnarowski, Mateusz Dacko, 
Jakub Bodora, Daniel Bujak, Rafał 
Szumliński, Dawid Łysik, Marcel 
Frątczak, Jakub Mazurak, Aleksan
der Bodora.

Poza tym bytomska ekipa zakoń
czyła na 2. miejscu odbywający się 
na bocznym boisku Ruchu Chorzów 
kolejny turniej o Puchar Śląska 
w Rugby 7. Oto wyniki spotkań eli
minacyjnych: Ruda Śl. I - Juvenia 
Kraków 20:5, Bytom - Ruda Śl. II 
31:0, Sosnowiec - Juvenia 38:5, Re
prezentacja Okręgu Moskiewskiego 
Zielonograd - Ruda Śl. II 26:5, Ruda 
Śl. I - Sosnowiec 0:7, Bytom - Zie
lonograd 5:16, Juvenia - Ruda Śl. 
II 24:5. W półfinale Bytom wygrał 
z Sosnowcem 27:0 oraz Zielonograd 
rozgromił Rudę Śl. 150:0. Finałowy 
mecz o 3. miejsce Sosnowca z Rudą 
Śl. I zakończył się wynikiem 22:16. 
Zwycięzcą turnieju okazał się Zie
lonograd, który w spotkaniu de
cydującym o „złocie” pokonał By
tom 16:7. Zespół trenerów Romana 
Guzdka i Radosława Żurka zapre
zentował się w składzie i bramki 
w całych zawodach łącznie zdoby
li: Wojciech Janas 30, Patryk Mal- 
cherczyk 4, Karol Perzak 5, Tomasz 
Kańtoch 5, Kamil Pepliński 5, Prze
mysław Żurek 2, Grzegorz Wiącek, 
Patryk Frątczak, Patryk Maniecki, 
Łukasz Jackowiec. Przeszłej so
boty bytomscy kadeci startowali 
w eliminacjach do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Uczestnic
twem w tym turnieju zakończyli 
tegoroczny sezon.

Z klepiska 
na podium

Na takiej nawierzchni przychodzi im trenować.

Bytomscy rugbiści dobrze wypadli na Pucharze Śląska.

Ręczna
przegrała
Raz na wozie, raz pod wo
zem. Po wygraniu z dwoma 
drużynami z Końskich, zespół 
szczypiornistów UKS MOSM By
tom zanotował porażkę z SDFP 
Kusy Kraków.
T™Xrzed tym spotkaniem zespo- 
1—*^ty Kusego i MOSM z tą samą 

-L ilością 4 punktów sąsia
dowały w tabeli IV grupy II ligi. 
Można więc było spodziewać się 
szczególnie zaciętej walki. Tym
czasem bytom!anie zanotowali 
najsłabszy występ na własnym 
parkiecie. Zdaniem trenera An
drzeja Ścierko: - Jedynie Mateusz 
Hajda oraz momentami bramkarz 
Marcin Szewczyk dorównywali 
przyjezdnym poziomem gry. Resz
ta zawodników niby też się starała, 
lecz to nie wystarczyło, jak na wy
stęp w II lidze. MOSM Bytom uległ 
Kusemu Kraków 22:33 (11:16). 
W pojedynku z „krakusami” za
prezentowali się oraz gole strze
lili: w bramce - Marcin Szewczyk 
i Marcin Filipczyk, w polu - Rafał 
Orłowski 0, Daniel Sargalski 2, 
Bartłomiej Bazan 1, Dominik Ko
lenda 4, Marcin Zaręba 1, Marcin 
Koprowski 2, Łukasz Ratkowiak 2, 
Mateusz Hajda 7, Rafał Kozieł! 2, 
Łukasz Marek 1, Maciej Łyszczarz 
0. W miniony weekend MOSM 
zmierzył się na wyjeździe z Orłem 
Przeworsk.

W sekcji piłki ręcznej MOSM 
humory poprawiła, wygrana dru
żyny chłopców z MUKS Zagłębie 
Sosnowiec 41:14 (22:7). Grali: Mi
chał Wójcik - Dawid Winiarski 10, 
Kamil Błażejewski 7, Aleksander 
Krakowski 5, Patryk Biedronka 7, 
Mateusz Kędrak 1, Sebastian Sto- 
frowski 2, Kacper Nowakowski 
8, Kamil Kwiatkowski 1, Marian 
Lis 0, Jan Klaja 0. Według szko
leniowców najlepiej w meczu 
wypadli Wójcik, Winiarski i No
wakowski. Po trzech kolejkach 
bytomianie z dorobkiem 4 pkt. 
zajmowali 2. lokatę.
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POLICYJNA

Informuje aspirant 
sztabowy Adam Jaku
biak, przewodniczący 
Zespołu Prasowego 
Komendy Miejskiej 
Policji w Bytomiu.

19 października
Drogówka i narkoty
ki. Policjanci z Sekcji 
Ruchu Drogowego za
trzymali na ulicy Kon
stytucji 25-letniego 
mieszkańca naszego 
miasta. Miał on przy so
bie 1 gram marihuany. 
Zgodnie z polskim pra

wem już samo posiada
nie nawet niewielkiej 
ilości narkotyków jest 
karalne.
Giną kable. Z ulicy 
Francuskiej złodzie
je skradli 40 metrów 
kabla telefonicznego. 
Natomiast na ulicy Pod 
Brzozami złodzieje wy
wlekli ze studzienki aż 
200 metrów przewodu. 
Kraksa na tuku. Poli
cja wyjaśnia okolicz
ności wypadku, do ja
kiego doszło na ulicy 
Łokietka. Prowadzony 
przez młodą kobietę 
opel astra zjechał na 
luku na przeciwległy 
pas ruchu i zderzył się 
z mercedesem. Kobie
ta doznała urazu głowy 
i klatki piersiowej.

20 października
Chuligani w akcji. Na
ulicy Olimpijskiej po
licja ujęła dwóch mło
dych ludzi w wieku 20 
i 21 lat, którzy kopali 
przejeżdżające samo
chody. W pojazdach zo
stały uszkodzone karo
serie i lusterka.

Uciekł z oponami. Nie
ustalony złodziej dostał 
się do piwnicy w bloku 
przy ulicy Felińskiego. 
Po wyłamaniu kłódki 
sprawca zabrał cztery 
opony.
Odjechał furgonetką.
Sprzed bloku przy ulicy 
Rydza-Śmigiego zło
dzieje odjechali furgo
netką iveco wartą 40 
tysięcy złotych. Samo
chód ten został naza
jutrz odnaleziony.
Dozór dla rodziców. 
Kolejny przypadek pi
janych rodziców, którzy 
narazili dzieci na utra
tę zdrowia lub życia, 
ujawnili bytomscy po
licjanci. Decyzją Sądu

Rejonowego parę obję
to policyjnym dozorem.

21 października
Ranna piesza. Na ulicy 
Strzelców Bytomskich 
pod koła nadjeżdżają
cego renaulta 5 weszła 
64-letnia kobieta, która 
doznała złamania koń
czyn. Obecnie sprawę 
badają oficerowie do
chodzeniowi.
Zamieniła kody. Ochro
na hipermarketu Real 
zatrzymała 23-letnią 
kobietę bez stałego 
miejsca zamieszkania, 
która w trakcie doko
nywania zakupów za
mieniła kody kreskowe, 
zaniżając wartość towa
ru o 38 złotych.
Pijane wpadki. Na ul.
9 Maja policja zatrzy
mała do kontroli fiata 
ducato. Kierowca miał 
2,1 promila alkoholu 
w wydychanym powie
trzu. Tego dnia na ul, 
Frenzla kierowca opla 
vectry spowodował 
kolizję. Jak się okaza
ło, mężczyzna miał 1,2 
promila alkoholu w wy

dychanym powietrzu.
Z prawem jazdy poże
gnał się również kie
rowca fiata pandy za
trzymanej do kontroli 
na ulicy Siemianowic
kiej. Miał on 1,7 promi
la alkoholu w wydycha
nym powietrzu.

22 października
Zdemontowali kamery.
Z ulicy Dworcowej zło
dzieje skradli 2 kame
ry monitoringu jednej 
z firm turystycznych. 
Straty oszacowano na 
1600 złotych.
Nie ukradli. Niezna
ni sprawcy usiłowali 
skraść volkswagena 
golfa stojącego na ulicy

Przy Kopalni. Złodzieje 
uszkodzili drzwi, jed
nak pojazdu nie udało 
im się uruchomić. 
Zjechał z chodnika. Na 
ulicy Alojzjanów skrę
cający w lewo. fiat pan
da potrącił 15-letniego 
rowerzystę, który zje
chał na jezdnię z chod
nika., Chłopiec doznał 
stłuczenia głowy.

23 października
Zniszczona elewacja.
Wandale namalowali 
duże graffiti na elewa
cji jednego z budynków 
przy ulicy Grota-Ro- 
weckiego. Zarządca 
domu oszacował, że 
usunięcie bazgrołów 
będzie kosztowało mi
nimum 5 tysięcy zło
tych.
Znieważyli munduro
wych. Sąd Rejonowy 
zastosował dozór poli
cyjny wobec dwóch 
22- letnich bytomian, 
którzy znieważyli inter
weniujących strażni
ków miejskich.
Pijany fiat. Na ulicy 
Sadowej zatrzymano

do kontroli małego fia
ta. Kierowca miał po
nad 2 promile alkoholu 
w wydychanym powie
trzu.

24 października
Fałszywi inkasenci.
W mieszkaniu przy 
ulicy Gliwickiej po
jawili się dwaj męż
czyźni podający się za 
pracowników gazowni. 
W rzeczywistości byli 
to złodzieje, którzy wy
korzystali chwilę nie
uwagi 87-letniej loka
torki i skradli jej 1,3 
tysiąca złotych.
Nie ufaj domokrąż
com. Trzech cyganów 
pod pozorem sprzeda
ży towaru weszło do 
mieszkania przy ulicy 
Wrocławskiej. Intruzi 
skradli parze starszych 
gospodarzy złotą biżu
terię o wartości 3 tysię
cy złotych.
Nie popalił. Wywia
dowcy z Sekcji Prewen
cji zatrzymali na ulicy 
Piłsudskiego 26-letnie- 
go bytomianina, który 
miał przy sobie 0,6 gra
ma haszyszu.
Polo i astra. Jadący ale
ją Jana Pawła II Volks
wagen polo najechał na 
tył opla astry. Siedząca 
za kierownicą vw ko
bieta oraz pasażerka 
opla zostały ranne.

25 października
Złodzieje kabli. Nie- 
ustaleni sprawcy usi
łowali skraść kabel 
telefoniczny ze stu
dzienki przy ulicy Za
brzańskiej. Złodzieje 
zdołali przeciąć prze
wód, jednak zostali 
spłoszeni. Natomiast 
ze studzienki teletech
nicznej przy ulicy Mie- 
chowickiej zginęły 93 
metry kabla.
Gram kłopotów. Na 
ulicy Dolnośląskiej 
policjanci z Sekcji Pre
wencji zatrzymali 
50-letniego bytomiani
na, który miał przy so
bie 1 gram amfetaminy. 
Już tak niewielka ilość 
narkotyku grozi karą do 
3 lat więzienia.
Okradli pacjentkę.
W sali chorych szpitala 
przy ulicy Żeromskiego 
pojawili się złodzieje. 
Wykorzystując nieobec
ność pacjentki skradli 
torebkę z dokumentami 
i 50 złotymi.
Kolizja. Na ulicy Strzel
ców Bytomskich vw 
passat wymusił pierw
szeństwo przejazdu 
i doprowadził do zde
rzenia z polonezem. Na 
szczęście nikt nie do
znał obrażeń.

Śmierć pod kołami tramwaju
Tragedia na Zabrzańskiej. Do tragicznego wypadku doszło 21 października na ulicy 
Zabrzańskiej. Około godziny 18.20 na torowisko weszła kobieta. Potrącona przez tramwaj
zginęła na miejscu.
Z"X fiara stała na przystanku 
I 1 tramwajowym niedale- 

ko stacji paliw „Statoil”. 
W pewnym momencie kobieta 
odwróciła się i weszła na tory, 
patrząc na nadjeżdżający od 
strony Bytomia tramwaj. Jego 
motorniczy zorientował się, że 
nie widzi ona jadącego w drugą 
stronę tramwaju i dla ostrze
żenia zaczął dzwonić. Niestety, 
było za późno. Kobieta została 
wciągnięta pomiędzy wagony 
a barierkę oddzielającą torowi
sko od chodnika. Wezwany na

miejsce lekarz pogotowia ratun
kowego mógł już tylko stwierdzić 
zgon ofiary.

Prowadzący sprawę policjanci 
z Sekcji Kryminalnej nie ustalili, 
kim jest zabita kobieta, bowiem 
mimo upływu czasu nikt nie zgło
sił jej zaginięcia. W chwili śmier
ci nieznajoma miała w kieszeni 
tylko jednego papierosa, nie jest 
więc wykluczone, że na chwilę 
wyszła z domu lub z pracy. Zmar
ła wygląda na mniej więcej 45-50 
lat. Ma 162 centymetry wzrostu, 
jest normalnej budowy ciała i ma

krótkie włosy zafarbowane na in
tensywnie rudy kolor. W chwili 
śmierci była ubrana w kurtkę ko
loru ceglastego z żółtą podpinką, 
w krótką również żółtą bluzkę, 

• czarne spodnie i białe błyszczące 
buty. Na palcach miała obrączkę 
i pierścionek srebrnej barwy.

Policjanci z Sekcji Krymi
nalnej zwracają się z prośbą 
o pomoc w identyfikacji ofiary. 
Informacje można przekazywać 
pod numerem telefonu 38-882- 
00, lub 38-882-80, bądź alarmo
wym 997. eg.

Nastoletni złodzieje 
kradli komórki
Namierzeni przez kamerę Napadali na swoich rówieśników 
i kradli im telefony komórkowe. Dzięki zainstalowanemu w mie
ście monitoringowi nastoletni chuligani zostali zatrzymani.

października około go
dziny 21.15 policjant 
obserwujący za po

średnictwem kamery ulicę Za
brzańską, w okolicy skrzyżowa
nia z ul. Małgorzatki, zobaczył, 
że na przystanku tramwajowym 
grupa nastoletnich chuliganów 
napadła na młodego człowieka. 
Nieletni przestępcy zaczęli szar
pać swoją ofiarę żądając, jak się 
później okazało, wydania telefo
nu komórkowego oraz gotówki. 
Policjant natychmiast wysłał na 
miejsce radiowóz. Tymczasem 
z nieoczekiwaną pomocą ofierze 
pośpieszył stojący na przystanku 
mężczyzna. Dwóch innych świad
ków zdarzenia biernie przygląda
ło się zajściu.

Zaskoczeni reakcją dorosłe
go mężczyzny nieletni bandy
ci zostawili ofiarę w spokoju. 
W tym momencie na miejscu zja
wił się radiowóz, którego załoga 
zatrzymała czterech napastników

w wieku od 13 do 16 lat. Podczas 
przesłuchania nieletni przyznali 
się do dokonania kilku innych na
padów rabunkowych na rówieśni
ków, które nie zostały zgłoszone 
na policji. W czerwcu na ul. Po
wstańców Warszawskich skradli 
telefon Nokia z klapką. W lipcu 
lub sierpniu na ul. Wrocławskiej 
nastolatkowi zrabowali telefon 
marki Motorola. We wrześniu 
ofiarą chuliganów padł na ul. Wit
czaka nietrzeźwy mężczyzna, któ
remu skradziono telefon marki 
Nokia. Napastnicy rabowali rów
nież na ul. Jagiellońskiej, gdzie 
ofierze zabrali również Nokię 
oraz na Dworcowej. W tym przy
padku mniej więcej 14-letniemu 
chłopcu odebrali telefon marki 
Siemens. Po raz ostatni uderzyli 
na ul. Piekarskiej.

Policjanci proszą ofiary, które 
nie zgłosiły napadów o kontakt 
pod numerami telefonu 38-88-269, 
38-88-252 lub alarmowym 997. eg.

Nie przechodź na czerwonym
Posypały się mandaty. 30 października przechodnie ła
miący przepisy ruchu drogowego muszą się liczyć z tym, że 
zostaną znienacka zatrzymani i dostaną „po kieszeni".

statnio w Bytomiu pojawi- 
I 1 lo się ruchome stanowisko 

dowodzenia, czyli specja
listyczny samochód ze Śląskiej 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach. Posiada on system 
kamer, które można zainstalować 
bezprzewodowo w różnych punk
tach miasta. Poprzednio kamery 
ustawiono w rejonie ulic Piłsud
skiego i Podgórnej, Piłsudskiego 
i Chrobrego oraz na placu Pogo
dy. Policjanci zamierzali przeko
nać się, jak wielu pieszych igno
ruje obowiązek przechodzenia 
przez jezdnię w oznakowanych 
miejscach. Niestety, okazało się, 
że wielu bytomian jest z dyscypli

ną na bakier,
W sumie zatrzymano 39 osób, 

z których 30 ukarano mandata
mi za przechodzenie przez jezd
nię w niedozwolonym miejscu, 
a także na pasach przy palącym 
się czerwonym świetle. Zaskocze
nie było pełne, bowiem winnych 
wykroczeń zatrzymywali funk
cjonariusze w nieoznakowanych 
radiowozach.

Obecnie policjanci zamierzają 
powtórzyć akcję, jednak nie chcą 
zdradzać, jak wygląda pojazd ru
chomego stanowiska dowodzenia 
i gdzie zostaną umieszczone kame
ry. 30 października i nie tylko warto 
więc przestrzegać przepisów. Eg.

Bandyci uciekali, policjanci strzelali
Nocny pościg. Mrożące krew w żyłach zdarzenie na ulicach 
naszego miasta. Uciekający przed pościgiem bandyci próbo
wali staranować policjanta.
V'"'V koło godziny 3.30 przejeż- 
I ldżający ulicą Dolnośląską 

patrol policji zauważył za
parkowane na poboczu dwa samo
chody, skodę octawię oraz volks- 
wagena passata. Przy passacie sta
ło kilku mężczyzn manipulujących 
przy tablicy rejestracyjnej. Na wi
dok radiowozu nieznajomi błyska
wicznie wsiedli do samochodów 
i odjechali z piskiem opon.

Policjanci ruszyli w pościg za 
pojazdami. W jego trakcie octa- 
wia wyraźnie blokowała drogę ra
diowozowi, uniemożliwiając do
tarcie do volkswagena. W trakcie 
pościgu funkcjonariusze powia
domili oficera dyżurnego Komen
dy Miejskiej Policji, który natych
miast zarządził blokadę dróg.

Na ulicy Celnej skodę usiło
wał zatrzymać policjant, które
go bandyci o mało nie potrącili. 
W ostatniej chwili mundurowy 
odskoczył na pobocze. W tej sy
tuacji funkcjonariusze oddali 
kilka strzałów, celując w opony 
skody. Okazały się one celne i po 
kilkudziesięciu metrach pojazd 
się zatrzymał. Bandyci uciekli 
przez pole na piechotę. Drugi 
z samochodów zniknął bez śladu. 
Po sprawdzeniu okazało się, że 
skoda octawia została skradzio
na w sierpniu w Gliwicach. W jej 
wnętrzu policjanci zabezpieczyli 
liczne ślady pozostawione przez 
złodziei. Dzięki nim istnieją spo
re szanse na zatrzymanie spraw
ców. Eg.

Pani Barbarze Halembie 
wiceprezes Zarządu BSM 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

Ojca
składają:

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy . 
Bytomskiej Spółdzielni \ lieszhaniowej
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Prezydent Bytomia 

ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora

Państwowych Szkół Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu, ul. Powstańców Śląskich 10

I Kandydatem przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora może być nauczyciel miano
wany lub dyplomowany, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministerstwa Edu
kacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych 
typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89 poz. 826 z późn. zm.):

-ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, placówce oświatowej;

- ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyj
ny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli;

-posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pię
cioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

-w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co naj
mniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela aka
demickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, 
jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, 
albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora 
uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

-posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza medycyny pracy);

-nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

-nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu po
stępowanie karne;

-nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środka
mi publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o od
powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, 
poz.114 z późn. zm.);

-w przypadku osób niebędących nauczycielami wymagania określone są w § 5 rozporządzenia 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierowni
cze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89 poz. 826 z późn. zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły 
lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
0 stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - 
w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty po
twierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczy
cielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wyma
ganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby 
niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania 
albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) cenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół
1 placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.);

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza medycyny pracy);

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zwią
zanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

"Konkurs na stanowisko dyrektora Państwowych Szkół Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu", 
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, ul. Strzelców Bytomskich 21 pok. 28.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Bytomia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiado
mieni indywidualnie.

Zarząd Spółdzielni "CENTRUM"
ogłasza przetarg na pierwszeństwo
zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności
do niżej wymienionych lokali mieszkanych.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, pokój 105,
w dniu 9 listopada 2007 r. o godz. 9.00.

Cena wywoławcza Wysokość wadium
38.413 zł 3.800 zł
ul. Kolejowa 31 m.6
2 pokoje, ślepa kuchnia, c.o., parter, powierzchnia 
użytkowa 34,70 m2

33.495 zł 3.400 zł
al. Legionów 30 m.l
1 pokój, kuchnia, piece, parter, powierzchnia użyt
kowa 37,30 zł

Przedmiotowy lokal mieszkalny udostępniony będzie do 
oglądnięcia każdorazowo na wniosek osoby zaintereso
wanej po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administra
torem zasobów, tel. 032/283-64-98.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest podpisanie 
oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym 
wyżej wymienionych lokali mieszkalnych oraz dowód 
wpłaty wadium (do wglądu, pokój nr 105) w wysokości 
jak wyżej, wpłaconego w kasie Spółdzielni w dniu ogło
szonego przetargu.

"Ruch" S.A. w Warszawie 
Oddział w Katowicach

Zespół w Bytomiu, ul. K. Miarki 8, 
tel. bezpośredni 032/282-88-28 lub 032/281-12-28 wew.44

poszukuje osób (mogą być emeryci) do prowadzenia kiosków
na Umowie Agencji Sprzedaży i na Umowie Najmu

na terenie miast: Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich 
i Pyskowic.

Informacji udzielamy .telefonicznie lub osobiście w siedzibie 
Zespołu, pokój nr 9.

TANIE BUTY!!!
HURTOWNIA „BUTEX”

organizuje wyprzedaż obuwia jesienno-zimowego 
dziecięcego, damskiego, męskiego

TANIEJ 40-90 %
BUTY JUŻ OD 3 zł!!! Bytom, ul. K.Miarki 42 

poniedziałek-piątek 8.00-16.00, soboty 9.00-14.00

Informujemy, że
FEDERACJA KONSUMENTÓW

zmieniła adres swojej siedziby 
z pi, Jana III Sobieskiego
na ul. Józefczaka 29

tel. 032/281-57-10.
Zapraszamy zainteresowanych po darmową 
broszurkę pt. „Sprawdź, jakie masz prawa" 

zawierającą nowe prawa konsumentów.

ZOZ „ARS - MED.” S C.
PRACOWNIA BADAŃ 

PSYCHOTECHNICZNYCH 
41 - 908 BYTOM 

Ul. Energetyki 11 
tel: 032 387 10 40 lub 
tel/fax: 032 387 33 18 

www.ars-med.pl

Wykonujemy badania psychologiczne dla:
• kandydatów na kierowców,
• kierowców wszystkich kategorii oraz uprawniające do uzy

skania świadectwa kwalifikacji,
• powypadkowe,
• osób pracujących przy obsłudze ciężkich maszyn, urządzeń 

budowlanych i drogowych oraz inne wymienione w Dz.U. nr . 
62 poz. 287 z 1996 r.

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH 
INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT POD 

NR. TEL: 032 387 10 40 LUB TEL/FAX 032 387 33 18.

Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY NA KAŻDE PYTANIE.

http://www.ars-med.pl
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Wycena PEC została wstrzymana
Radni pytają prezydenta. Wycena Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej została wstrzy
mana. Okazuje się jednak, że zadania tego nie wykonuje wcale Energetyka Południe.

i 'przypomnijmy: w lipcu wła- 
I—*^dze Bytomia podpisały list 

-L intencyjny z Energetyką, 
która niedawno zmieniła nazwę 
na „Tauron”. Zakłada on, że bytom
ski państwowy Zakład Elektrocie
płowni wraz z komunalnym PEC 
zostaną aportem wniesione do 
należącego do państwa holdingu. 
W zamian nasze miasto dostałoby 
część akcji tej spółki, skupiającej 
elektrownie, kopalnie i firmy dys-

trybujące ciepło. Fakt podpisania 
listu został zachowany w całkowi
tej tajemnicy. Nie powiadomiono 
o nim władz Radzionkowa (jako 
współwłaściciel PEC oficjalnie 
oprotestował on poczynania By
tomia i zakwestionował wybór 
Energetyki), ani władz tej firmy. 
Nic nie wiedzieli również radzion- 
kowscy i bytomscy radni. Władze 
Bytomia nie zgodziły się także na 
przekazanie naszej gazecie treści

listu intencyjnego, choć jest to do
kument jawny.

Wedle pierwszych informacji 
Energetyka wzięła na siebie obo
wiązek wyceny PEC. Zastępca 
prezydenta naszego miasta Ma
rian Maciejczyk polecił jego sze
fom przekazanie Energetyce nie
zbędnych danych ekonomicznych. 
To oburzyło radę pracowników, 
która uznała, że mamy do czynie
nia z ujawnieniem tajemnicy han

dlowej i zagroziła skierowaniem 
sprawy do prokuratury. Tymcza
sem w zeszłym tygodniu przed
stawiciel Energetyki powiedział 
nam, że oszacowaniem wartości 
PEC zajmowała się specjalistycz
na firma zewnętrzna. Proces wy
ceny został jednakże ostatnio 
wstrzymany. Ma być wznowiony 
dopiero po spotkaniu reprezen
tantów „Tauronu” z władzami Ra
dzionkowa i poznaniu ich stano
wiska w sprawie. Na razie przed
stawiciele holdingu rozmawiali 
z działaczami związkowymi PEC. 
Ci ostatni uzależniają poparcie 
pomysłu wchłonięcia ich firmy 
przez „Taurori” od tego, czy obieca 
on im pakiet socjalny obowiązu-

jący przez kilkanaście lat. Związ
kowcy chcą podwyżek płac, części 
akcji firmy i gwarancji zatrudnie
nia. Taki pakiet dostali chociażby 
pracownicy katowickiego PEC, 
który znalazł się w strukturach 
Energetyki.

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej radni skierowali do 
prezydenta Piotra Koja inter
pelacje. Prosili w nich o wyja
śnienie, na jakich warunkach 
PEC miałby trafić aportem do 
„Tauronu". Wcześniej radni na
leżący do komisji komunalnej 
otrzymali od władz oficjalną 
wersję listu intencyjnego. Teraz 
chcą ujawnienia całości kore
spondencji z holdingiem. ton

75 lat Smolenia

. . X
Na zjazd przybyło ponad 400 absolwentów szkoły ze wszystkich roczników.

Prezydent Piotr Koj wręczył dyrektor liceum Katarzynie Łozie Medal 
Miasta Bytomia.

Dokończenie ze str, 1 

Patriotyczne tradycje szkoły przy
pomniane zostały wszystkim prze
chodzącym obok jej gmachu, na 
którym zawisło pięć banerów 
reklamowych z „Prawdami Pola
ków”, uchwalonymi przez zjazd 
Związku Polaków w Niemczech.

Na sobotni zjazd z okazji 75-le- 
cia szkoły przyjechało ponad 400 
absolwentów ze wszystkich rocz
ników. Niektórzy przybyli z dale
ka. - Jeżeli tylko mogę, staram się 
uczestniczyć w każdym ze zjazdów. 
Od kilku lat mieszkam wraz z ro
dziną w Kolonii, ale żeby być na 
zjeździe specjalnie przyleciałam na 
trzy dni do Bytomia - powiedziała 
nam Beata Śmieja-Gross, absol

wentka z roku 1986. Śmiało można 
stwierdzić, że na imprezie można 
było natknąć się na pół Bytomia. 
Znani lekarze, prezydent miasta, 
nobliwi panowie, artystka cała 
w skowronkach i właściciel zakła
du ślusarskiego - łączy ich jedno: 
są absolwentami „Smolenia”.

Z okazji 75-lecia szkoły wrę
czono dwa medale I LO. Pierw
szy otrzymał Bohdan Urbankow
ski - pisarz, poeta i dramaturg, 
mieszkający dziś w Warszawie, 
który jednak wciąż utrzymuje 
stały kontakt z I LO. To z jego ini
cjatywy w szkole od kilku lat or
ganizowany jest coroczny Śląski 
Dzień Pamięci, ostatnio zaprosił 
też zaprosił działający w „Smole

niu” Teatr Pantomimy do występu 
w warszawskim Muzeum Niepod
ległości. Laureatem drugiego me
dalu został „biolog oraz botanik, 
śląski i bytomski endemit”. Gdy 
tylko rozległy się te słowa - cała 
sala nagrodziła długą owacją le
gendarnego nauczyciela biologii 
doktora Leopolda Kobierskiego. 
W czasie oficjalnej części uroczy
stości prezydent Bytomia Piotr 
Koj wręczył pani dyrektor Ka
tarzynie Łozie przyznany szkole 
z okazji 75-lecia Medal Miasta 
Bytomia. Zarówno Koj jak i Łoza 
są absolwentami tej szkoły - ge
neralnie więc i niezbyt skromnie 
w czasie uroczystości „Smolenia- 
cy” wręczali medale „Smolenia- 
kom”. Po zakończeniu części ofi
cjalnej zaprezentowano zrealizo
wany przez absolwenta placówki 
Mieczysława Szemalikowskiego 
film dokumentalny poświęcony 
szkole.

Zjazdowy dzień zakończyła za
bawa taneczna w szkolnej auli. 
Uroczystości rozpoczęły się na
tomiast od mszy świętej w ko
ściele Świętego Krzyża. Przed 
końcowym błogosławieństwem 
celebrujący eucharystię kapłan 
nawiązał do czytanej wcześniej 
Ewangelii, zawierającej przypo
wieść o właścicielu winnicy, któ
ry nakazał wyciąć drzewo figowe, 
nie przynoszące owocu. - Myślę, 
że ta przypowieść z pewnością nie 
odnosi się do naszej szkoły - mówił 
ksiądz. - Bo ona od 75 lat wydaje 
dobre owoce. (m)

Orzeł wylądował na giełdzie
Druga w mieście. Bytomska spółka „Orzeł Biały" zadebiutowała w minionym tygodniu 
na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
T"X ziałający przy ulicy Siemia- 

1 nowickiej „Orzeł Biały" S.A 
-L/jest spadkobiercą Zakładu 
Górniczo-Hutniczego o tej samej 
nazwie. Większościowy pakiet jego 
akcji należy do Polskiego Przed
siębiorstwa Ekologicznego. Firma 
zajmuje się przede wszystkim recy
klingiem zużytych akumulatorów 
samochodowych. Odzyskuje z nich 
ołów i przystosowuje go do ponow

nego wykorzystania. „Orzeł Biały” 
przeżywał w ostatnich latach szyb
ki rozwój, do czego przyczyniła się 
gwałtownie rosnąca ilość samo
chodów kupowanych przez Pola
ków, a co za tym idzie duża liczba 
zużytych akumulatorów. Poddając 
je recyklingowi, bytomska spółka 
działa proekologicznie.

„Orzeł Biały” wprowadził do 
obiegu 1,8 miliona swych akcji

wartych po 28 złotych każda. 360 
tysięcy akcji trafiło do rąk inwe
storów indywidualnych, a resztę 
zagospodarowali inwestorzy in
stytucjonalni. Dzięki tej operacji 
firma zarobiła przeszło 50 min 
złotych.

Tak więc już druga spółka z na
szego miasta znalazła się na GPW. 
Pierwszą były Zakłady Odzieżowe 
„Bytom" S.A. aurę

Jest nowy konserwator
Wygrał konkurs, pracy nie podejmie Bytom długo czekał 
na miejskiego konserwatora zabytków. Nie został nim zwycięzca 
konkursu na to stanowisko.

arbara Klajmon - dotych- 
czasowy miejski konser- 

JŁ J wator zabytków w Bytomiu 
i zarazem kierownik Referatu 
Ochrony Zabytków Urzędu Miej
skiego odeszła ze stanowiska, 
gdyż została powołana na urząd 
śląskiego wojewódzkiego kon
serwatora zabytków. Pełnienie 
funkcji szefa Referatu Ochrony 
Zabytków w Bytomiu prezydent 
naszego miasta powierzył pracu
jącej tam Dominice Kściuczyk. 
Równocześnie prezydent ogło
sił konkurs na to stanowisko. 
Zgłosiło się trzech kandydatów, 
w tym Dominika Kściuczyk. Dość 
nieoczekiwanie konkurs wygrał

Bolesław Błachuta, pracownik 
Wydziału Kultury Urzędu Mar
szałkowskiego w Katowicach. To 
rozstrzygnięcie było dość zaska
kujące, gdyż Błachuta raczej nie 
jest znany w środowisku osób 
zajmujących się ochroną zabyt
ków. Jednak ostatecznie zwycięz
ca konkursu nie podejmie pracy 
w Bytomiu. - Pan Błachuta nie 
zaakceptował warunków pracy. 
Po przeprowadzonych rozmowach 
kierownikiem referatu ochrony 
zabytków została pani Dominika 
Kściuczyk - poinformowała nas 
Katarzyna Krzemińska-Kruczek, 
rzecznik prasowy Urzędu Miej
skiego. (m)

Nagrodzeni za aktywność
Będą się szkolić. Radzionków został laureatem konkursu „Aktyw
na gmina". Wyróżnienie przyznała mu Fundacja „Aktywni", której 
patronuje marszałek województwa małopolskiego.

T"T-1onkurs ma na celu wy- 
łonienie miast najlepiej 

-L X.dbających o popularyza
cję sportu, rekreacji oraz wszel
kich form odpoczynku związa
nych z ruchem. Komisja ocenia
jąca kandydatów do nagród bie
rze pod uwagę ilość oraz jakość 
zorganizowanych przez gminy 
imprez sportowych. Poza tym 
bada, czy inwestują one w rekre
ację, budując nowe obiekty lub

wyposażając placówki oświatowe 
w sprzęt sportowy.

Dokonania Radzionkowa zo
stały ocenione bardzo wyso
ko. Dzięki temu miasto znala
zło się w gronie wyróżnionych 
przez organizatorów konkursu. 
W nagrodę otrzymało dyplom 
oraz, co ważniejsze, zaproszenie 
do wzięcia udziału w bezpłat
nych szkoleniach dla nauczycie
li wychowania fizycznego. izo

Basenowy pech, czyli 
bakterie w wodzie
Teraz solanka. Pech wyraźnie prześladuje kąpielisko Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. W ubiegłym tygodniu z powodu zanieczyszcze
nia wody zamknięto tam basen solankowy.
TXrzypomnijmy, że niedawno 
I—'przez 8 dni nieczynny był 

JL główny basen kąpielowy, 
gdyż w wodzie znajdowały się bak
terie, między innymi gronkowiec. 
W ubiegły czwartek podobna sytu
acja zdarzyła się w małym basenie 
solankowym - w wodzie wykryto 
bakterie gronkowca i coli. Dlatego 
Sanepid wydał decyzję o zamknię
ciu basenu solankowego, który 
służy do prowadzenia zajęć nauki 
pływania z małymi dziećmi oraz 
ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Sytuacja basenu solankowe
go przedstawia się od strony 
technicznej zupełnie inaczej niż 
dużego basenu. W tym drugim 
woda krąży w obiegu zamknię
tym, w którym podlega ciągłemu 
procesowi filtrowania i uzdat
niania, jest też chlorowana. Do 
zwiększenia tam liczby bakterii 
doszło właśnie wskutek awarii 
chloratora. Natomiast w baseni
ku solanka wymieniana jest co
dziennie. Badanie jakości wody 
trwa 48 godzin - to czas, w którym 
z pobranej próbki wody można 
„wyhodować” i określić bakterie, 
jeżeli są tam obecne. Tak więc

wyniki badania próbki pobranej 
z baseniku solankowego wskazują 
na zanieczyszczenie wody, której 
już ponad dobę w baseniku nie 
ma. Nie zmienia to jednak pro
cedury: basen jest zamykany do 
chwili, kiedy kolejne badanie nie 
wykaże braku bakterii. - Po wy
kryciu zanieczyszczenia wymieni
liśmy całą solankę - powiedział na 
Damian Gaweł, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. -Misa basenu 
została wymyta i poddana dezyn
fekcji, dodatkowo rozpoczęliśmy 
chlorowanie solanki. Po takich 
zabiegach solanka na pewno jest 
już wolna od bakterii, jednak 
z otwarciem baseniku trzeba cze
kać co najmniej 48 godzin - do 
czasu uzyskania dobrego wyniku 
badań laboratoryjnych. Dlatego 
ponowne otwarcie baseniku pla
nowano w zeszłym tygodniu na 
poniedziałek 29 października, (m)
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Miłość 
i pamięć
Szkolna wieczornica. „Śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą" - te słowa stały się mottem poetyckiego 
spektaklu zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 45.

"T "T Tszkole w Szombierkach 
1/1/ uczniowie przygotowali 
¥ ¥ wieczornicę związaną 

z dniem Wszystkich Świętych oraz 
Zaduszkami. - Chcieliśmy zwrócić 
uwagę na dwie wartości: miłość 
i pamięć o tych, którzy odeszli 
- mówi jedna z opiekunek przed
sięwzięcia, Anna Dziadek. W cza
sie spektaklu recytowano wiersze 
autorstwa m.in. Jana Twardow
skiego, Anny Kamieńskiej, Ka
zimiery IHakowiczówny oraz Le
opolda Staffa. Zadbano również 
o stronę muzyczną i plastyczną

widowiska, które obejrzeli tak
że zaproszeni goście - m.in. pro
boszcz miejscowej parafii ksiądz 
Jerzy Rolka oraz grupa radnych 
z dzielnicy.

Pamięci i dbałości o tradycję 
poświęca się w Szkole Podstawo
wej nr 45 wiele uwagi. Uczniowie 
tej placówki od dawna troszczą 
się o groby - zarówno na cmenta
rzach w Szombierkach, jak i za
bytkowej nekropolii Mater Do
lorosa. Tradycyjnie już przed 1 
listopada porządkują stare, po
zbawione opieki mogiły. (m) Uczniowie z Szombierek włożyli dużo pracy w przygotowanie wieczornicy.

Kobieta pełna dobrej energii
Nieobojętna laureatka „Muzy". Są wśród nich nauczycielki, panie zajmujące się bizne
sem, artystki, urzędniczki, dziennikarki, lekarz stomatolog, księgowa, właścielka biura tłuma
czeń. Razem tworzą Ligę Kobiet Nieobojętnych, której prezesem jest Ewa Petrymusz.

W ^ wa Petrymusz została jed- 
ną z tegorocznych laure- 

JLLJ atek „Muzy”, czyli nagrody 
prezydenta Bytomia w dziedzinie 
kultury. Tego wyróżnienia nie 
byłoby, gdyby nie działalność 
Ligi Kobiet Nieobojętnych i sku
pionych w tej organizacji pań. 
Ligę wymyśliła Ewa Petrymusz, 
jednak - jak podkreśla - zainspi
rowały ją inne bytomianki. Pe
trymusz od 5 lat kieruje Biurem 
Promocji Bytomia. - Do Biura 
Promocji trafiało wiele zaproszeń 
na rozmaite przedsięwzięcia or
ganizowane w mieście - opowia
da pani Ewa. - Chętnie chodzi
łam na te imprezy, żeby wiedzieć 
o wszystkim dobrym, co dzieje się 
w Bytomiu. Zobaczyłam, że wśród 
organizatorek tych wydarzeń jest 
dużo pełnych dobrej energii ko
biet. Czasem tylko mają kłopot, 
żeby zę swoimi inicjatywami i po
mysłami „przebić się” na szersze 
forum. Pomyślała więc, że może 
wspólnie uda się im zrobić wię
cej. Na zebraniu założycielskim 
nowego stowarzyszenia spotkało 
się 15 pań. Nazwę wymyśliła Ewa 
Petrymusz. Może akurat nazwa

jest słabszym punktem stowarzy
szenia - z jednej strony bardzo 
oficjalna i pompatyczna, z dru
giej kojarząca się z PRL-owską 
Ligą Kobiet Polskich. -Zdaję so
bie sprawę, że nazwa naszej orga
nizacji może komuś wydawać się 
kontrowersyjna - mówi Ewa Pe
trymusz. -Ale nie chodzi przecież 
o nazwę, ale o to, co się robi. Liga 
zarejestrowana została w '2004 
roku i „z kopyta” rozpoczęła im
ponującą działalność.

Wbrew nazwie - nie są sto
warzyszeniem feministycznym, 
choć należeć do niego mogą tyl
ko kobiety. Co więcej - zapewne 
feministkom nie byłoby w smak, 
że strategiczną decyzję wybo
ru „Bytomianki Roku” składa
ją w ręce kapituły złożonej wy
łącznie z mężczyzn. Działając 
nie mają żadnych kompleksów 
- rozpoczęły od dużej imprezy na 
głównej scenie Opery Śląskiej. 
W jej trakcie założycielki sto
warzyszenia zaprezentowały się 
w układzie taneczno-ruchowym, 
ułożonym przez zawodowego cho
reografa, Annę Majer. Zagrał 
również młody bytomski piani

sta Mateusz Kołakowski oraz ar
tysta już dojrzały, który osiągnął 
mistrzostwo - angielski pianista 
jazzowy Jon Taylor. Impreza nie 
tylko bezbłędnie „wypaliła”, ale 
również przyniosła wymierne 
zyski - zebrały 5 tysięcy złotych, 
które przeznaczyły na fundusz za
kupu harfy dla bytomskiej szkoły 
muzycznej.

Nie da się ukryć: Liga Kobiet 
Nieobojętnych potrafi działać 
z rozmachem. Wypełnić publicz
nością całą operę, zorganizować 
bal na 200 par, pozyskać zasob
nych sponsorów - Nasze stowarzy
szenie przypomina dobrze prowa
dzoną firmę - opowiada Ewa Pe
trymusz. - Jest zarząd, są osoby od 
kreowania pomysłów, ale gdy coś 
trzeba zrealizować - to każda osoba 
dostaje swoje zadanie i wspólnie 
pracujemy na rzecz efektu końco
wego. Petrymusz doskonale czuje 
się na scenie, ma talent tyleż wo
dzireja, co showmenki. Dlatego 
najczęściej prowadzi imprezy, 
jest najbardziej medialną „kobie
tą nieobojętną”. - Oczywiście moż
na mnie uważać za liderkę naszej 
organizacji, ale ja wcale nie uwa

żam umiejętności liderowania za 
najistotniejszą - mówi laureatka 
„Muzy 2007”. - Ważniejszą cechą 
jest umiejętność skupiania pań 
z Ligi dla realizacji konkretnych 
celów i przedsięwzięć. Nie chcę im 
niczego narzucać, decyzję podej
mujemy drogą głosowania.

„Sztandarowym” projektem 
Ligi jest wyłanianie „Bytomian
ki Roku” poprzedzone wyborami 
„Bytomianki miesiąca” w pierw
szym roku realizacji projektu oraz 
Bytomianki kolejnych pór roku 
w latach następnych. - Od samego 
początku postawiliśmy sobie za cel, 
żeby nie nagradzać jedynie kobiet 
już znanych i docenionych, ale pe
netrować także inne, pozostające 
gdzieś w cieniu środowiska - opo
wiada o idei konkursu Ewa Petry
musz. - Chodziło także o to, by po
kazywać panie prowadzące piękne, 
szlachetne dzieło, które nie stanęły 
jeszcze w świetle reflektorów, nie są 
jeszcze znane ogółowi mieszkań
ców. Właśnie dzięki Lidze Kobiet 
Nieobojętnych mogliśmy poznać 
takie osoby, jak Jola Czernicka, 
która organizuje pomoc dla dzie
ci chorujących na nowotwory 
oraz wsparcie dla ich rodziców, 
Izabela Kot, wychowująca jako 
matka zastępcza pięcioro niepeł
nosprawnych dzieci, czy Hanna 
Pietrucha, prowadząca świetlicę

dla kilkudziesięciu dzieci z ro
dzin potrzebujących wsparcia. 
Ostatnim „odkryciem” Kobiet 
Nieobojętnych jest Bytomianka 
tegorocznej Jesieni profesor Hel
ga Storck. Kolejne pomysły Ewy 
Petrymusz i jej koleżanek czekają 
na realizację. Już rozpoczęły się 
przygotowania do Światowego 
Zjazdu Bytomianek, zaplanowa
nego na 17 i 18 maja przyszłego 
roku. Z kolei w Muzeum Górno
śląskim odbywają się cykliczne 
„Spotkania Nieobojętne”.

Ewa Petrymusz ma wiele 
energii. Jest to energia dobra, 
dlatego nie złamało jej tragicz
ne osobiste doświadczenie. Na 
początku roku w wypadku samo
chodowym zginął syn pani Ewy, 
Szymon. Głęboko zaangażowany 
w działalność duszpasterstwa 
młodzieży, utalentowany arty
stycznie: muzycznie i literacko, 
był członkiem zespołów muzycz
nych, już pośmiertnie został lau
reatem poetyckiego konkursu 
im. Jana Twardowskiego. Kiedy 
po raz pierwszy po śmierci Szy
mona, Ewa Petrymusz popro
wadziła przedsięwzięcie Ligi 
Kobiet Nieobojętnych - ze sceny 
powiedziała ze łzami w oczach: 
„To wszystko co teraz robię, de
dykuję memu synowi Szymono
wi”. MARCIN HAŁAS

Panie z Ligi Kobiet Nieobojętnych spotykają się między innymi w Muzeum Górnośląskim,
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Europejski plener 
w Radzionkowie

Artystki ze Śląska i całej Europy spotkały się w Radzionkowie.

Znaki tradycji. Niemal ty
dzień spędziły w Radzionko
wie artystki z sześciu krajów 
- od Szwecji i Ukrainy po Wło
chy. Przyjechały tutaj, by wziąć 
udział w międzynarodowym 
plenerze malarskim „Znaki tra
dycji". Wyjechały-zachwycone, 
pełne dobrych wspomnień.

I pomysłodawczynią przed-
l-^sięwzięcia była artystka 

-M. malarka Ewa Wacherlohn, 
związana z Radzionkowem i By
tomiem. Jest ona członkinią mię
dzynarodowego stowarzyszenia 
„Polka International", do któ
rego należą Polki, mieszkające 
w różnych krajach świata. Jest 
wśród nich wiele artystek. Wła
śnie dlatego Wacherlohn wpa
dła na pomysł, by zaprosić je 
do Radzionkowa na spotkanie, 
w czasie którego mogłyby tworzyć, 
a następnie pokazać swoje prace 
w tamtejszej galerii. Ostatecznie 
na Śląsk przyjechały: Beata Dro- 
ege z Niemiec, Maria Dymek ze 
Szwecji, Mariana Balicka i Irena 
Oleksowska ze Lwowa, Anita Pi
łat z Włoch. Oprócz tego w plene
rze wzięli udział artyści polscy: 
Barbara Mucha-Brodzińska, re
prezentująca partnerskie miasto 
Radzionkowa, czyli Boguszów 
Gorce oraz przedstawiciele Ra
dzionkowa i „najbliższej okolicy”:

Aleksandra Matonia-Liguda, San
dra Conti, Rita Dubas, Aleksan
dra Herisz, Barbara Jonderko- 
Jagła, Natalia Rozenbajger, Anna 
Szydlik, Krystyna Willert i Ha
lina Zięcik. Organizację całości 
wspierał radzionkowski artysta 
grafik, Tomasz Kipka.

Nie da się ukryć: plener zu
pełnie się nie udał. Ale tylko pod 
względem pogody. Ta skutecznie 
uniemożliwiła pracę w terenie: 
chłód, zimno i deszcz sprawiły, że 
artyści pracowali przede wszyst
kim pod dachem Centrum Kultury 
„Karolinka”. Całą resztą uczest

niczki były tak zachwycone, że 
w końcu zapomniały nawet o kiep
skiej pogodzie. Udało im się zwie
dzić okolicę - był czas na spacer 
po parku w Świerklańcu oraz wi
zytę w Muzeum Chleba, prowadzo
nym przez Piotra Mankiewicza. 
W końcu okazało się, że nawet zła 
pogoda ma swoje zalety: wszyscy 
pracowali w jednym miejscu, co 
sprzyjało nawiązywaniu kontak
tów i zawiązywaniu przyjaźni.

Imprezę zatytułowano „Znaki 
tradycji”, gdyż jednym z założeń 
całego przedsięwzięcia było skon
frontowanie sposobu widzenia

typowego śląskiego miasta przez 
artystów z różnych stron Europy. 
Udało się - na wielu obrazach po
jawiły się motywy radzionkowskiej 
architektury, na czele oczywiście 
z kościołem pod wezwaniem Świę
tego Wojciecha. W ubiegłą śro
dę w galerii „Mozaika” Centrum 
Kultury „Karolinka” otwarto po
plenerową wystawę. Każdy z arty
stów jedną pracę podarował mia
stu Radzionków. Po zakończeniu 
ekspozycji w „Mozaice" wystawa 
ma być prezentowana za grani
cą, w miastach, gdzie mieszkają 
uczestniczki pleneru. (m)

Znicze jadą 
na Kresy
Finał akcji. Ponad 3 tysiące 
zniczy zebrali organizatorzy akcji 
„Podaruj znicz na Kresy". 1 listo
pada zapłoną one na cmentarzach 
w Drohobyczu i Borysławiu.

P
omysłodawcą i organizato
rem przedsięwzięcia jest 
działające w Bytomiu Koło

Śląskie Stowarzyszenia Przyja
ciół Ziemi Drohobyckiej. Jego 
członkowie odwiedzając Droho
bycz byli na tamtejszym starym 
cmentarzu. Postanowili, że za
troszczą się o to, aby na każdym 
polskim grobie w dniu Wszyst
kich Świętych zapłonęło świa
tełko. W Bytomiu ogłosili akcję 
„Podaruj znicz na Kresy”. Znicze 
zbierano m in. w szkołach podsta
wowych, gimnazjalnych, a także 
średnich. Przyłączyli się również 
mieszkańcy innych miast - nawet 
Raciborza oraz gminy Ślemień. 
Zebrane znicze spakowano dzięki 
pomocy uczniów bytomskich szkół. 
Wsparcia przedsięwzięciu udzieli
li również pracownicy Biura Or
ganizacji Pozarządowych. W nie
dzielę 28 października zabrali je 
członkowie Towarzystwa Kultury 
Polskiej w Drohobyczu, którzy za
trzymali się w Bytomiu, wracając 
z pielgrzymki na Jasną Górę.

1 listopada śląskie znicze na 
cmentarzach w Drohobyczu i Bo
rysławiu zapalać będą m.in. człon
kowie polskich drużyn harcerskich 
działających w tych miastach. W tym 
dniu pamięci o tych, którzy odeszli, 
zebrane u nas znicze postawione 
zostaną również pod pomnikami 
Adama Mickiewicza w Drohobyczu, 
Borysławiu i Truskawcu oraz pod 
pomnikiem papieża Jana Pawła II 
przed rzymskokatolickim kościo
łem w Drohobyczu. (m)

Różowe szaty Temidy
Y I tymczasem bynajmniej nie 

I kolor jest najważniejszą 
zmianą, jaka zaszła w wy

glądzie gmachu, bowiem remont 
był okazją do częściowego przy
wrócenia bytomskiemu sądowi 
pierwotnego wyglądu. Zacznijmy 
jednak od początku.

Dzieje bytomskiego wymiaru 
sprawiedliwości są tak długie, jak 
historia samego miasta. W śre
dniowieczu sądziła mieszczan 
ława - sąd miejski, którego człon
kowie pochodzili z wyboru. Mało 
kto dziś pamięta, że właśnie pie
częć ławnicza, czyli sądowa, była 
podstawą do zaprojektowania w 2. 
połowie XIX wieku obecnego her
bu miasta (jakaż satysfakcja dla 
bytomskich prawników!). Sądy 
sprawowano wówczas najpewniej 
w gmachu ratusza. Reliktem daw
nego wymiaru sprawiedliwości, 
a zarazem przypomnieniem, że 
dysponował on wobec mieszczan 
prawem miecza, jest nazwa „Ści- 
nadło”, dotycząca terenu u zbie
gu dzisiejszych ulic Wrocławskiej 
i Strzelców Bytomskich, gdzie wy
konywano wyroki.

Obecny kompleks sądów i wię
zienia zaczęto budować pod ko
niec lat 50. XIX wieku, mniej 
więcej w dziesięć lat po prze
niesieniu do Bytomia z Tarnow
skich Gór więzienia i utworzeniu 
w naszym mieście sądu powia
towego. Pierwotnie wyglądał 
zupełnie inaczej, bowiem zapro
jektował go budowniczy miejski 
Paul Jackisch, wypowiadający 
się wyłącznie w stylu neogotyc
kim. Takie też do dziś pozostało 
bytomskie więzienie - obecnie 
areszt śledczy. Część frontową 
po kilkudziesięciu latach mu
siano przebudować ze względu

Dzieje naszego sądu. Już dawno poczciwy gmach Sądu 
Rejonowego przy Piekarskiej nie cieszył się takim zainteresowa
niem. Powodem jest oczywiście jego remont, w trakcie którego 
zyskał on kontrowersyjną dla wielu bytomian kolorystykę.

na panującą wewnątrz ciasnotę 
(w budynku znajdowała się rów
nież prokuratura). Na miejscu 
budowli neogotyckiej po 1894 
roku wzniesiono monumental
ny gmach projektu J. Heisego 
w stylu północnoeuropejskiego 
renesansu, a raczej jego bardzo 
późnej odmiany - manieryzmu.

Wewnątrz znalazł się imponujący 
krużgankowy dziedziniec z prze
szklonym dachem. Do nowego 
gmachu wprowadził się dodatko
wo sąd krajowy. I to rozwiązanie 
szybko przestało wystarczać, to
też kolejny wielki gmach sądowy 
wzniesiono w parku, przenosząc 
do niego wydziały cywilne obu

sądów. Jest to dzisiejszy Urząd 
Miejski. Wróćmy jednak na róg 
Piekarskiej i Sądowej.

W bytomskim sądzie odbyto się 
wiele spektakularnych spraw, 
ponurą kartę zapisała bytomska 
Temida podczas burzliwych dni 
powstań śląskich i plebiscytu. 
Jednak tylko raz - w roku 1932
- bytomski sąd trafił na czołówki 
gazet niemal całego świata. Są
dzono tu „morderców z Potempy”
- kilkuosobową grupę narodo
wych socjalistów, którzy we wsi 
Potempa zamordowali miejsco
wego komunistę Konrada Piecu
cha. Kiedy 24 września zapadły 
wyroku śmierci, rozwścieczony 
tłum spod sądu ruszył w miasto, 
demolując wszystko na swej dro
dze i tocząc formalne walki z po
licją. Po dojściu Hitlera do wła

dzy uwolniono ich i okrzyknięto 
bohaterami. Z kolei Piecuch, na
wiasem mówiąc typowy wiecowy 
bandzior, został komunistycznym 
„świętym” po wojnie.

Pierwotna fasada sądu była 
nieco bogatsza w detale od obec
nej. Ozdobne szczyty, zachowane 
do dzisiaj (wykończone obecnie 
obróbkami blacharskimi), zdo
biły stożkowate i kuliste ster- 
czyny. Ponadto pośrodku czwar
tej kondygnacji znajdowało się 
zamknięte łukowato dość spore 
okno. Nie ma go dziś, a zniknęło 
w dość specyficznych okolicz
nościach.

Zamurowano je po 1933 roku. 
bowiem duża powierzchnia 
ściany potrzebna była do wy
malowania wielkiej hitlerow
skiej „gapy”. Z tego samego po
wodu zniknęła znajdująca się 
nad oknem nisza z ozdobnym 
kartuszem, na którym przedsta
wiono wagę - atrybut Temidy. 
Zlikwidowano też wieńczące 
gmach ozdoby. Nie byl to jedyny 
przerobiony gmach publiczny, 
szpecące przeróbki dotknęły 
w czasach hitlerowskich rów
nież nieistniejącego dziś ratu
sza na rynku.

Po 1945 roku w gmachu sądu 
ograniczono się do zamalowa
nia nazistowskiego orła. Kar
tusz z wagą przywróci! dopiero 
toczący się obecnie remont. I to 
właśnie, nie zaś kolor elewacji, 
jest najważniejszą zmianą, jaka 
zaszła w wyglądzie zewnętrz
nym jakże cennego, a w ostat
nich latach bardzo zaniedbane
go zabytku. Co zaś do koloru, to 
miał on po prostu korespondo
wać z elementami wykonanymi 
z różowego piaskowca, który 
ujawnił swą naturalną barwę po 
usunięciu brudu wielu dziesię
cioleci. Wątpić jednak należy, 
czy bytomscy sędziowie w różo
wym gmachu będą wydawali ła
godniejsze wyroki. MACIEJ DROŃ
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GDZIE
KIEDY

OPERA ŚLĄSKA
4 XI - niedziela, godz. 11: Salon 
Poezji i Muzyki Anny Dymnej. 
Sala im. Adama Didura.

BYTOMSKIE 
CENTRUM KULTURY
29 X - poniedziałek, godz. 20: 
„Siódmy dzień” - seans filmo
wy w cyklu BCKino. Czterech 
pierwszych Czytelników, któ
rzy w poniedziałek 29 paź
dziernika zadzwonią do naszej 
redakcji, będzie mogło przed 
seansem nabyć podwójne wej
ściówki na film w cenie 2 zł od 
osoby. Na telefony czekamy od 
godz. 12.
3 XI - sobota, godz. 18: Koncert 
Lonely Drifter Karen. Zespół 
tworzy Tanja Frinta (głos, gi
tara, dziewczęcy urok, kobieca 
wrażliwość), której towarzyszy 
Marc Meliä Sobrevias (pianino, 
produkcja i inne instrumenty 
m.in. akordeon, ukulele). Ich

piosenki to perełki przewrot
nej melancholii i nieokreślonej 
tęsknoty.

MUZEUM
GÓRNOŚLĄSKIE
Gmach główny (pl. Sobieskiego 
2). Wystawy stałe: „Galeria ma
larstwa polskiego”, „Przyroda 
Górnego Śląska - lasy”. Wysta
wy czasowe: Leon Tarasewicz 
- malarstwo i instalacje.
Filia Muzeum (ul. Korfantego 
34). Wystawa czasowa: Andrzej 
Szewczyk - prace z kolekcji 
współczesnej sztuki polskiej 
Muzeum Górnośląskiego. 
Wystawy czynne są w godz. 10-
15, w środy 10-17, w soboty 10-
16, w niedziele 11-15. W po
niedziałki muzeum nieczynne. 
W soboty wstęp bezpłatny.

GALERIA KRONIKA
29 X - poniedziałek, godz. 19: 
Spotkanie z Olgą Tokarczuk 
i promocja jej najnowszej książ
ki „Bieguni (Wydawnictwo Li
terackie).
„Space as the Place” - wystawa 
prac Katarzyny Józefowicz, Do
minika Lejmana, Danuty Kar
sten. Rynek 26:

GALERIA CODA
Wystawa i sprzedaż obrazów

Doroty Adamiec oraz innych 
artystów. Ul. Jainty 14.

GALERIA
STALOWE ANIOŁY
Wystawa i sprzedaż obrazów 
oraz dziel sztuki użytkowej. Ul. 
Jainty 17.

GALERIA KOLOR
Ekspozycja i sprzedaż prac ślą
skich plastyków. Rynek 6.

CENTRUM KULTURY 
„KAROLINKA" (Radzionków)
Galeria „Mozaika”: „Znaki tra
dycji” - poplenerowa wystawa 
Międzynarodowego Pleneru 
Malarskiego.

WESOŁE HAIKU
Herbaciarnia „Fanaberia” przy 
ul. Szymanowskiego jest współ
organizatorem II konkursu li
terackiego „Wesołe haiku”. Wa
runkiem uczestnictwa jest na
desłanie do dnia 14 listopada 
jednego wiersza haiku na adres 
mailowy: gdk.centrum@wp.pl. 
Dokładny regulamin konkursu 
można znaleźć na stronie in
ternetowej: www.gdk.webpark. 
pl/haiku.html

Redakcja nie odpowiada za ewen
tualne zmiany w repertuarach.

Bytomianka z harfą
Tytuł dla artystki. Profesor Helga Storck została „Bytomianką Jesieni 2007". Laureatka 
jest harfistką, mieszka w Monachium.

T T elga Storck, choć dzisiaj 
I—I mieszka w Niemczech, 

-L -V urodziła się w Miecho- 
wicach. Jest absolwentką szkoły 
muzycznej w Bytomiu. Obecnie 
uczy na kilku wyższych uczel
niach - w słynnym Mozarteum 
w Salzburgu, a także na Aka
demiach Muzycznych w Mona
chium i Katowicach. Stale utrzy

muje również kontakt z bytom
ską szkolą. To właśnie dzięki jej 
pomocy reaktywowano w bytom
skiej placówce klasę harfy. Dziś 
jest jej patronem i mistrzowskim 
opiekunem. Właśnie ze względu 
na stale, bezinteresowne wspie
ranie Ogólnokształcącej Szko
ły Muzycznej w Bytomiu Helga 
Storck otrzyma tytuł i medal

„Bytomianki Jesieni 2007”. Wrę
czenie tego wyróżnienia przy
znawanego przez Ligę Kobiet 
Nieobojętnych będzie miało 
miejsce w przyszły poniedziałek, 
5 listopada o godz. 18. Odbędzie 
się oczywiście w auli bytomskiej 
szkoły muzycznej i połączone 
zostanie z koncertem młodych 
harfistów. (m)

Błysk flesza
„PREZYDENT W ARESZ- Państwo też okazja do zwiedze- 

CIE!” - taki tytuł powinien zna- nia aresztu, który jest przecież. 
leźć się na pierwszej stronie integralną, choć mało znaną, 
niniejszego wydania „Życia By- częścią miasta.” Jeszcze bardziej 
tomskiego”. W piątek konferen- zachęcająco brzmiało następne 
cję prasową prezydenta Piotra zdanie: „Będzie można na przy- 
Koja zorganizowano bowiem kład zajrzeć do.celi czy zobaczyć 
w areszcie śledczym. Z tej okazji wydawanie obiadu.” A wydawa- 
dostaliśmy z Biura Prasowego ło się, że marzeniem każdego 
maila zatytułowanego „Zapro- samorządowca (a nawet szerzej 
szenie do aresztu”. Przeczytali- - każdego człowieka) jest nigdy 
śmy w nim m.in.: „Będzie to dla nie trafić do aresztu. (MH)

Siódmy dzień l
Wydarzenia opowiedziane w hiszpańskim filmie „Siódmy dzień” 

miały miejsce 26 sierpnia 1990 roku. Rolnicy Emilio i Antonio Izquier- 
do zabili wówczas dziewięć osób, członków wrogiej im rodziny Caba- 
nillasów, oraz kilka innych osób, które próbowały przerwać masakrę. 
Główną bohaterką historii jest dziewczyna z rodziny Cabanillasów, 
której udało się przeżyć, i która opowiada o przyczynach tragedii. 
„Siódmy dzień” będzie można zobaczyć w BCKinie w poniedziałek 29 
października o godz. 20.

Ciąża bez alkoholu
Konferencja w Ratuszu. 0 zagrożeniach, wynikających 
z picia alkoholu przez kobiety spodziewające się dziecka, 
rozmawiano podczas konferencji naukowej, zorganizowanej 
w zeszłą środę w bytomskim Urzędzie Miejskim.

organizowały ją Stowarzy- 
f szenie Pomocy Osobom Nie- 

m A pełnosprawnym „Fantazja”, 
Zespół Szkól Policealnych, a także 
Zespół Szkół nr 3. Na ich zapro
szenie do naszego miasta zjechało 
prawie trzysta osób z całego woje
wództwa oraz Warszawy i Pozna
nia. Wśród gości byli między inny
mi psychoterapeuci, psychiatrzy, 
pediatrzy, specjaliści w dziedzinie 
terapii neurorozwojowej, kurato
rzy sądowi, studenci, członkowie 
organizacji społecznych, a także 
trenerzy prowadzący warsztaty 
terapeutyczne. Nie zabrakło poza 
tym przedstawicieli władz naszego 
miasta. Całość prowadziły i przy
gotowały Joanna Delong, prezes 
„Fantazji”, a także nauczycielki 
Anna Czarnota i Ewa Miętkie- 
wicz-Ciepły.

Uczestnicy konferencji rozma
wiali o alkoholowym zespole pło

dowym i alkoholowym uszkodze
niu płodu. Te zagrożenia czyhają 
na kobiety,-które mimo ciąży nie 
decydują się na abstynencję. Ko
lejni prelegenci wyliczali i opi
sywali negatywne skutki picia 
alkoholu w ciąży. Przekonywali 
też przysłuchujących się ich wy
stąpieniom ginekologów oraz po
łożników, by informowali przyszłe 
matki o skali problemu.

Konferencja zaowocowała na
wiązaniem szeregu kontaktów na
ukowych. W przyszłości z pewno
ścią zostaną one wykorzystane 
podczas tworzenia programu pro- 
filaktyczno-edukacyjnego, skiero
wanego do osób zajmujących się 
omawianymi zagadnieniami. Do
tację na zorganizowanie konferen
cji pozyskano w ramach otwartego 
konkursu ofert, ogłoszonego przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Spo
łecznej w Katowicach. izo

Będzie literacka jesień
W trzech miejscach zagoszczą 

imprezy opatrzone wspólnym 
tytułem „Bytomska Jesień Li
teracka”. W środę 7 listopada 
w Młodzieżowym Domu Kultury 
przy ul. Powstańców Warszaw
skich odbędą się eliminacje 
XXV Miejskiej Sceny Recyta
tora. Dzień później w Bytom
skim Centrum Kultury zorga
nizowane zostaną „Zaduszki 
poetyckie” z udziałem młodych 
poetów skupionych w grupie

„Obok sceny". W czasie „Za
duszek" odbędzie się też finał 
Miejskiej Sceny Recytatora. 
Natomiast w piątek 9 listopada 
o godz. 17 w Biurze Promocji 
Bytomia rozpocznie się XI Tur
niej Jednego Wiersza im. Sta
nisława Horaka. Mogą w nim 
wziąć udział wszyscy autorzy, 
którzy jurorom przedstawią 
swój wiersz. Pierwsza nagroda 
to 500 złotych oraz statuetka 
„Bytomskiego pióra”.

■

I

mailto:gdk.centrum@wp.pl
http://www.gdk.webpark
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USŁUGI

ANTENY satelitarne, Polsat Cyfrowy, 
telewizyjne, domofony, alarmy, monito
ring. Sprzedaż, montaż, naprawy. NEON 
032/281-58-42.

ANTENY telewizyjne- montaż, napra
wa. 032/283-13-40 1/1978

ATRAKCYJNE pożyczki gotówkowe: 25 
tys złotych, rata 291 złotych, 50 tys- 
582, 100 tys-1165, rrsp 7,08% rocznie, 
bez zaświadczeń Bytom 032/787-61- 
09, 032/787-04-75, Katowice 032/782- 
60-60, 032/782-60-51, Gliwice 032/231- 
56-11, 032/231-56-12. 5/709/07

AUTOSZKOLENIE 032/281-24-14

AZBEST, acekol, eternit. Demontaż, 
utylizacja. Tel. 0792-013-569 lub 
033/858-20-18. 5/874/07

BANK Ci odmówił? Zadzwoń! Mini
mum formalności. Pożyczki bez 
BiK-u. 0504-863-019, 0607-913-
9 2 7 . 5/1060/07

BANK Ci odmówił? Zadzwoń! Mini
mum formalności. Pożyczki bez 
BiK-u. 0783-679-486, 0609-211-
5 1 5 . 5/1060/07

BRUKARSTWO, SOLIDNIE.
0515-65-95-35.

BUSY 20 osób, klimatyzacja. 032/245- 
12-49,0501-478-147 i/iozo

CENTRALNE ogrzewanie, wod.-kan., 
gaz, kafelkowanie, instalacje elektrycz
ne, roboty budowlane kompleksowo. 
0511-012-742, 032/281-02-69. i/2191

CENTRALNE ogrzewanie, wod.-kan., 
gaz, VAT. 0502-396-794.

CHWILÓWKA- gotówka od ręki. 
032/280-75-05, 0513-056-051. 1,2133

CYKLINIARSKIE. Układanie. 032/282- 
58-07, 0501-604-735. 1,1947

CYKLINOWANIE 032/285-98-54, 
032/384-90-66.

CZYSZCZENIE chodników, dywanów, 
kompletów wypoczynkowych, karche- 
rem. 032/280-54-64, 0601-460-791.

CZYSZCZENIE dywanów (też zabie
ram) tapicerki, żaluzji. 0660-118-170.

CZYSZCZENIE kompletów wypoczyn
kowych, dywanów, wykładzin. Solidnie. 
032/787-16-15, 0513-07-66-62. umg

DOCIEPLAMY BUDYNKI. 
0693-49-29-54.

DOM-MAT. ŁAZIENKA- kompleksowo: 
kafelkowanie, wod.-kan., co, światło. 
032/771-66-15, 0507-055-024. www. 
dommat.com.p 1/2045

DOMOFONY cyfrowe, analogowe. 
032/39-80-100, 0502-927-106. 1/2099

ELEKTROINSTALACJE, naprawy 0663- 
325-875. 1/2019

ELEKTRYCZNE, tanio, uprawnienia. 
0662-721-765. 1,1544

ELEKTRYCZNO- gazowe- alarmowe 
instalacje wykonam. 0602-633-105.

GAZ-WÓD.-KAN. Instalatorstwo. Na
prawa piecyków (uprawnienia). 0609- 
585-383. 1/2167

GŁADZIE, hydraulika, malowanie, pa
nele. Solidnie, tanio! 0501-815-416, 
032/281-59-96.

GŁADZIE, kafelkowanie. 0503-387-
7 5 4. 1/2230

GŁADZIE, malowanie, tapetowanie, 
instalacje co, elektryczne, gaz, wod.- 
kan., VAT. 0781-310-835. 1/2223

GŁADZIE, tanio i solidnie. 0511-162- 
459. 1/2202

INSTALACJE wod.-kan.-co, gaz. 0511- 
204-772, 032/280-81-99 1,2216

KREDYTY
GOTÓWKOWE 

KONSOLIDACYJNE 
HIPOTECZNE 

Bytom Piłsudskiego 9 
tel.389-12-15, 0600 350 252

DobryKredyt

KAFELKOWANIE, panele, gładź, insta
lacje wod-kan., elektryczne. 032/787- 
05-59, 0507-769-354. 1,2192

KAFELKOWANIE, remonty. 032/289- 
18-37, 0500-55-32-27. ■ 1,2228

KOM PUTE ROP I SANIE 032/787-31-
31. 5/993/07

KOPARKOŁADOWARKI usługi 0502- 
097-455. 5/860/07

MALOWANIE, tapetowanie, gładzie. 
032/282-33-81, 0510-043-613. 1,2220

MALOWANIE, tapetowanie, sprząta
nie. Tanio! 0668-49-31-39 1/2214

MILITARY Pub, Katowicka 56, www.pa- 
drebooks.pl . 1,2153

Naprawa pralek
automatycznych i półautomatycznych 

oraz zmywarek wszystkich typów
Tel.281-56-84,0501-389-650

NAGROBKI- granity całego świata. Naj
taniej! Bytom, Piekarska 35, 032/282- 
62-63, 0500-233-062. 1,1135

NAPRAWY TELEWIZORÓW.
Dojazd bezpłatny! TELE-RADIO-SERWIS R. ŁAB AJ 

rok. zał. 1983, Wałowa 12, 032/281-43-86 (9-17).

ODNAWIANIE wanien 032/384-91-98, 
•0501-707-632.

NAPRAWA TELEWIZORÓW 
I MAGNETOWIDÓW U KLIENTA 

TOTOŃ ROBERT
0501-033-708 lub 209-76-33 w godz. 8.00-20.00.

PANELE, gadzie, kafelkowanie, wykoń
czenia wnętrz. 0503-046-424, 0516- 
460-868. 1,2063

PEWNY kredyt bez Bik-u od 600 do 
20.000 zł z dojazdem do Klienta. 0513- 
393-445, 0790-213-287. 1,2081

Bez BIK-u
od 600 zł netto 

bez poręczycieli, bez opłat, 
z dojazdem do Klienta

tel. 0507-499-198

PEWNY KREDYT

SI PROFIREAL

PRAWO JAZDY Q
Cena 940 zł!

Krótkie terminy oczekiwania 
najazdy

Ośrodek (Suz
Bylom-Szombierki, ul. Modrzewskiego 3

(budynek przy stadionie Szombierek)
TEL. 0696-41-84-89.

Rozpoczęcie kursu 6 listopad, godz.17.00

[ Bank Ci odmówił? Zadzwoń, u nas dostaniesz!!
5/907/07

PRZEPROWADZKI 0601-46-24-08, 
032/206-37-60. i/62

PRZEPROWADZKI kompleksowe. 
032/252-97-79. i/62

PRZEPROWADZKI, pianina. 032/286- 
21-63, 0602-803-775. 1,1937

PRZEPROWADZKI, pianina. 032/718- 
61-33, 0695-610-985. 1,2127

PRZEPROWADZKI, tanio 0607-219-
491. 1,2221

PRZEPROWADZKI- Transport szybki 
i solidny. Tel. 0604-57-58-09 5,919,07

SZYBKI KREDYT Gotówka bez BIK!
- Samochodowy
- Hipoteczny
- Konsolidacja
STEMO sp. z 0.0.
032/373-43-15 lub 0691-511-798

TELEWIZORY- naprawy. Bezpłatny do
jazd! Naprawy domowe. 032/289-91- 
63, 0501-037-852. 1,2122

TELEWIZORY- naprawy.Dojazd bez
płatny! 032/281-34-89.

TŁUMACZENIA przysięgłe, angielski, 
szybko i tanio. 0516-150-873. 1,1715

Uczciwe! Bez opłat! KREDYTY
Bytom, ul. Piłsudskiego 9,

032/389^12-15, 0600-350-252.

USŁUGI ogólnobudowlane, remonty 
mieszkań. Tanio, szybko, solidnie. 0515- 
557-636. 1,2183

VIDEOFILMOWANIA 032/282-20-22, 
0601-957-216. 1,2000

VIDEOFILMOWANIE 032/281-26-82.

VIDEO FILMOWANIE 0601-068-774, 
032/286-01-76 ' 1,1717

WIĘŹBY, dekarstwo. 0503-152-577.

WODOMIERZE. 032/282-02-79. 5,824,07

WYPOŻYCZALNIA aut dostawczych 
150/doba. 0513-156-500. 1,2213

ZDUŃSKIE usługi. 0607-821-434, 
0885-330-913.

ZESPÓŁ- foto- video filmowanie, limu
zyna. 0601-403-125. 1,1759

IANGIELSKI 0502-533-890

ANGIELSKI, wszystkie poziomy. 0502- 
439-192. 1,2160

ANGLISTA- dzieci, młodzież, matura, 
FCE, CAE, 032/282-42-39, 0500-730-
857. 1/1833

KURS kierowca wózków widłowych. Tel. 
032/387-60-77. • 5,750/07

KURSY: nauki jazdy kat. A,B,C,D,E, 
wózki widłowe, kursy podstawowe i do
datkowe na przewóz osób i rzeczy, do
kształcające. O.S.K. "ROMA", 032/282- 
89-48. 1,2210

MATEMATYKA, fizyka, mechanika, 
chemia. 0501-941-512, 032/282-77- 
30. 1,2104

MATEMATYKA- przygotowanie do ma
tury, 0694-357-490. 1,2175

MATEMATYKA. 032/287-75-65. 1,1957

POLSKI, szkoła średnia i matura, uczy 
egzaminator. 0501-562-980. 1,2222

„Ucząc się języków obcych 
poznajemy świat!”

OŚRODEK NAUCZANIA 
I KURSÓW 

JĘZYKÓW OBCYCH
41-902 Bytom 

Moniuszki 16, lip.
Rok zat. 1968 Zezw. MEN 

Ogłasza zapisy na rok 2007/2008 
tel. 032/281-56-86,0692-309-490. 

pn- pt. 14.00-17.00 
www.jezyki.go3.pl

SZKOŁA Jazdy XXL, kurs instruktorów, 
po kursie praca. tel. 0880-494-971. 
www.szkolaxxl.pl 1,2011

DAM PRACĘ

BLACHARZA samochodowego zatrud
nię. 0509-247-071. 1,2207

EKSPEDIENTKĘ do sklepu spożywcze
go, Bytom, przyjmę. 0696-078-309 po 
15.00. 1,2224

EKSPEDIENTKĘ. 032/281-82-33
(10.00-18.00). - 1,2211

EKSPEDIENTKI do sklepu delikatesy 
zatrudnię. Spotkania o pracę Sklep DE
LIKATESY róg Powstańców Warszaw
skich/ Sądowa, poniedziałek- czwartek, 
godz. 16.00. 0693-333-413. 1,2234

EKSPEDIENTKI i osoby do przyuczenia 
przyjmę do sklepu spożywczego, Ra
dzionków. 032/289-83-33. 1,2193

FIRMA BUDOWLANA GLOBEX zatrudni: 
* dekarzy * murarzy * elektryków.

tel. 032/254-73-41 
w godz. 8.00- 14.00.

FIRMA serwisowa zatrudni specjali
stów z zakresu instalacji wodno-kana
lizacyjnych, elektryka z uprawnieniami, 
spawacza, malarza, płytkarza, gipsia- 
rza. Tel. 032/275-07-10 od god. 8.00 do 
14.0 0 5/1040,07

FLORYSTĘ z praktyką zatrudnię. 0663- 
95-00-77.

FRANCUSKA sieć salonów zatrudni 
fryzjerów. Praca w ekskluzywnym salo
nie C.H.. Silesia, Katowice. Umowa o 
pracę, cały etat, szkolenia. Tel. 0695- 
981-196, 032/60-50-895. . 5/970/07

KAFELKOWANIE tanio, solidnie. 0511- USŁUGI koparkoładowarką. 0504-218- FRYZJERKĘ przyjmę. Miechowice,
162-459. 1/2202 286. 1,1990 0607-846-638. 1,2140

FRYZJERKĘ zatrudnię na korzystnych 
warunkach. 0693-333-413. 10234

JEŻELI uważasz się za ambitną osobę 
i chcesz zarabiać 150 złotych dziennie- 
zadzwoń 032/276-02-67.

KIEROWCĘ B, C. 032/281-82-33
(10.00-18.00). 1,2211

KIEROWNIK warsztatu mechaniczne
go ze znajomością zagadnień techno
logicznych, tel. 032/381-48-80. 5/973,07

LEGALNA PRACA 
W NIEMCZECH 

dla PIELĘGNIAREK I OPIEKUNEK
Wymagania:

prowadzenie działalności gospodarczej 
komunikatywny j. niemiecki 

Oferujemy: 1200-1400C miesięcznie 
KONTAKT: 0049 27519209716 

E mail: info@pflegeservice-daheim.de 
www.Pflegeservice-daheim.de

MIŁA atmosfera, wysokie zarobki- od 
zaraz, Zabrze i okolice. 032/276-.02- 
67.

OD ZARAZ. 032/276-02-67.

Piecobudowa Sp. z o.o.
przyjmie do pracy:

1. spawaczy
2. ślusarzy
3. monterów konstrukcji stalowych

Wymagane
podstawowe uprawnienia spawalnicze.

Mile widziane prawo jazdy kategorii C. 
Kontakt: tel. 032/456-85-61 w. 103 
tel. 0508-178-263, 0508-178-264

PILNIE, Zabrze i okolice. 032/276-02 
16.

POSZUKUJĘ 
PRACOWNIKÓW 

z doświadczeniem 
do montażu 

stolarki okiennej. 
Tel. 032/285-82-57, 

032/242-19-28, 
0606-741-852.

PRZYJMĘ 10 osób do pracy. Mile 
widziani byli pracownicy Provident, 
Zepter i pracownicy firm ubezpie
czeniowych. PROF1REAL. 0507- 
499-198.

PRZYJMĘ do sklepu 
mięsno- 

spożywczego.
0603-320-535.

PRZYJMĘ kucharza do Pizzerii. Bytom, 
0606-32-32-34. 1/2119

PRZYJMĘ murarzy, kafelkarzy, malarzy, 
instalatorów, pomocników. Praca na 
zimę. 0501-841-127. 1,2189

PRZYJMĘ panią ze znajomością obsłu
gi komputera. Min. średnie. 032/281- 
82-33 (10.00-16.00).

PRZYJMĘ pracowników ogólnobu
dowlanych. Stawka od 10 zł netto/h. 
0505-434-975 1/2233

PRZYJMIEMY 50 osób do nowo otwie
ranych oddziałów, wysokie zarobki, 
możliwość rozwoju. 032/276-02-16.

SPRZĄTANIE, emerytka, rencistka. 
0500-602-857. 1,2128

STOMATOLOGA, także emeryta na 
bdb warunkach zatrudnię. 032/767-83- 
15, 0601-626-874. 1,2144

STYLISTKĘ paznokci- kosmetyczkę z 
doświadczeniem na dobrych.warun
kach zatrudnię. Bytom-Miechowice, tel. 
0510-20-77-99.

TELEPIZZA Bytom zatrudni do
stawców. Wynagrodzenia 1200- 
2000 zł. 0502-456-618, 0508-529- 
962._____________________________

ZATRUDNIĘ blacharza-izolarza. 0605- 
225-733. 5,1030/07

ZATRUDNIĘ doświadczoną fryzjerkę. 
0506-503-183. 1,2217

ZATRUDNIĘ kierowców kat. C. 0503- 
084-860, 0500-149-987. 1,2195

ZATRUDNIĘ krawcową z umiejęt
nością szycia i krojenia "lambreki
nów" do salonu firan. 0602-753- 
458._______

ZATRUDNIĘ kucharza z praktyką do 
pizzeri. 0693-333-413. 1,2234

ZATRUDNIĘ kucharzy. Atrakcyjne za
robki. 0696-016-511. -1,2101

ZATRUDNIĘ mechanika rowerowego 
od zaraz! Tel. 032/387-48-13, 032/387- 
48-25.

ZATRUDNIĘ osoby za znajomością 
handlu. Atrakcyjne wynagrodzenia. 
0510-681-539. 1,2202

ZATRUDNIĘ pracownika do robót dro
gowych z prawem jazdy kat. B lub C. 
0510-65-47-96 1,2105

ZATRUDNIMY instruktora nauki jazdy, 
tel.. 032/387-60-77. 5,1051/07

ZATRUDNIMY osoby do produkcji, na 
magazyn i kierowców kat.C lub+E. 
032/387-14-28. 1,2232

ZOZ Aresztu Śledczego w Bytomiu 
zatrudni lekarza chorób wewnętrz
nych medycyny rodzinnej lub ogól
nej, możliwość zawarcia kontraktu, 
032/388-62-19. 5,1055,07

PRZEPRASZAM Panów Grzegorza 
Piątka i Piotra Zająca za zdarzenie z 
lutego br. Lenart. mim

RÓŻNE

PRZYJMĘ GRUZ.
Tel. 032/282-52-00, 0606-739-052.

5,1042,07

SUPER oferta dla właścicieli nowo 
otwartych barów, pubów i restauracji. 
0601-182-072 0507-022-143 5,1045,07

UNIEWAŻNIAM pieczątkę o treści: LU
NAR BAR ul. Korfantego 33/7 Beata 
Nowakowska nip 626-108-22-24. 1,2229

UWAGA.'
25 października br. 
(przed południem) 
w Przychodni Unii 

Brackiej przy 
ul. Racjonalizatorów 

w Miechowicach 
niewidomemu masażyście 

skradziono laptopa. 
Uczciwego znalazcę, 

właścicieli lombardów lub 
inne osoby, którym 

złodziej zaproponuje 
kupno tego laptopa, 

bardzo prosimy 
o kontakt: 

0502-55-85-95, 
0502-55-85-90.

ZGUBIONO legitymację studencką Po
litechniki Krakowskiej, Radosław Po- 
źniak. 1,2185

ŻYCIE BYTOMSKIE
teł. 032/ 281-06-79: 
tel./fax 032/ 281-44-15 
e-mail:
redakcja@zyciebytomskie.pl. 
41-902 Bytom 
ul. Powstańców 
Warszawskich 15
Tygodnik lokalny ukazujący się w By
tomiu i Radzionkowie.
Wydawca: Bytomska Spółdzielnia Pracy 
Dziennikarzy (nr KRS 0000 167 803). 
Redaguje zespól: Tomasz Nowak - re
daktor naczelny oraz Witold Branicki. 
Marcin Halaś, Jacek Sonczowski, teł./ 
fax 032/ 281-26-63.
Biuro reklam i ogłoszeń: Mariola Kubi- 
ca-Werschner, tel. 032/ 281-06-79 (cen
trala), fax 032/281-44-15. e-mail: rekla- 
ma@zyciebytomskie.pl.
Księgowość: Elżbieta Kowalska, tel. 
032/ 281-30-16.
Obsługa komputerów: Jacek Kaczyński. 
Biuro reklam i ogłoszeń czynne od 
poniedziałku do środy w godz. 9-16. 
w czwartki w godz. 9-17 oraz w piątki 
od 9 do 15.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo
wiada. materiałów nie zamówionych 
nie zwraca, zastrzegając sobie prawo 
do ich adiustacji i skrótów.
Skład, korekta: Frodo (biuro(« frodo. 
com.pl). Druk: Agora Poligrafia Sp. z 0.0.
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Program telewizyjny od 29.10 do 4.11.2007

Ring II
TVN, piątek, godz. 22.10
Reporterka Rachel Keller kiedyś zajęta się dochodzeniem w spra
wie śmiercionośnej kasety wideo. Każdy, kto zobaczył zarejestro
wany na niej obraz umierał w ciągu zaledwie siedmiu dni. Scep
tycznie nastawiona do świata Rachel postanowiła zdemaskować 
tajemnicę nagrania i przyniosła kasetę do domu. Niestety, przez 
przypadek nagrany materiał zobaczył ją jej syn, Aidan. Bezlitosny
mechanizm klątwy został uruchomiony. Rachel i jej dziecku pozostało siedem dni życia. Zdesperowana ko
bieta postanowiła odwrócić przeznaczenie. To ona pierwsza poznała tajemnicę Samary Morgan, bezbron
nej dziewczynki, którą macocha skazała na okrutną śmierć. Po śmierci Samara stała się posłańcem fatalne
go przeznaczenia dla każdego, kto poznał jej historię. W ostatniej chwili Rachel ratuje siebie i swego synka 
odkrywają sposób odwrócenia klątwy. Kopiuje taśmę i przekazuje ją dalej, chociaż wie, że tym samym ko
goś innego skazuje na śmierć. Rachel ma nadzieję, że jej rodzina jest już bezpieczna. Jednak dla pewności 
postanawia opuścić Seattle i przeprowadza się do niewielkiego, spokojnego miasteczka w stanie Oregon.

Bay City w Kalifornii, lata 70. Detektyw David Starsky jest policjantem, który z pasją oddaje się swojej 
pracy. Stużbista i sztywniak, z maniakalnym zacięciem tropi przestępców. Życia nie ułatwia mu fakt, że 
musi się zmagać z kompleksem matki, jednej z najsłynniejszych policjantek w historii miasta. Ale pod
czas gdy rodzicielka przez ponad dwadzieścia lat służby pracowała z jednym i tym samym partnerem 
z zespołu, perfekcjonista Starsky zmienia partnerów jak rękawiczki: nikt nie jest dla niego dość dobry i 
wystarczająco zaangażowany w pracę. Przeciwieństwem Starsky'ego jest inny detektyw, Ken „Hutch" 
Hutchinson - obdarzony policyjnym instynktem, ale niezbyt regulaminowy luzak i cynik, lubiący pienią
dze i dziewczyny. Kapitan Doby, komendant policji w Bay City, wpada na pomysł, żeby ci dwaj działali 
razem. Ich pierwszą wspólną sprawą jest śledztwo w sprawie śmierci niejakiego Terrence’a Meyersa, 
którego zwłoki woda wyrzuca na brzeg zatoki. Hutch proponuje je przepchnąć do innego rewiru, żeby 
nie robić sobie kłopotu, ale Starsky od razu przystępuje do oględzin. Wizytówka znaleziona w portfelu 
ofiary naprowadza policjantów na trop Reese'a Feldmana, oficjalnie szanowanego biznesmena, a w 
rzeczywistości narkotykowego króla, którego „nadworny" chemik opracował nowy rodzaj bezzapacho- 
wej, a więc niewykrywalnej przez psy tropiące kokainy. Zamierza zalać nią rynek i już liczy przyszłe kro
ciowe zyski. Podejrzenia obu detektywów potwierdza ich informator, Misiak, oryginał mający słabość 
do modnych strojów, który donosi im o planowanej ogromnej dostawie towaru.

Zabawa w dom
TVP1, niedziela, godz. 21.15
Frances Mackenzie to dobiegająca trzydziestki Kanadyjka z dy
plomem wyższej uczelni, która robi karierę w jednym z wydaw
nictw w Nowym Jorku. Ładna, pełna wdzięku szatynka jest od 
kilku miesięcy związana z Calvinem Puddie, eksperymentalnym. 

muzykiem jazzowym. Oboje są ze sobą szczęśliwi, ale nie myślą 
jeszcze o zakładaniu rodziny. Zwłaszcza ze Frań jest całkowicie 
pochłonięta pracą, gdzie powierzono jej sprawy wydawnicze jej
ulubionego autora, Michaela Tate'a, a Calvin dużo podróżuje ze swoim zespołem. Właśnie wyjeżdża na 
półroczne tournee. Tuż po jego wyjeździe Frań dowiaduje się, że jest w ciąży. Absolutnie nie jest przygo
towana na dziecko, nie ma pojęcia o ich wychowywaniu, nie wyobraża sobie rezygnacji z pracy zawo
dowej. Nie wie nawet, jak powiedzieć Calvinowi o ciąży. Na początek postanawia więc podzielić się tą 
nowiną z rodzicami. Państwo Mackenzie przyjmują jedynaczkę z radością. Matka daje jej dobre rady, 
przekonuje też córkę, że musi jak najszybciej zawiadomić o wszystkim Calvina. Fran dzwoni do ukocha
nego, ale z powodu zakłóceń w odbiorze jest przekonana, że chłopak - na wieść, iż ma zostać ojcem 
- po prostu rozłączył się bez słowa. W nie najlepszym nastroju, pełna obaw, czy sobie sama poradzi, 
Frań po kilku dniach spędzonych w rodzicielskim domu postanawia wrócić do Nowego Jorku. Niestety, 
dopiero na lotnisku przypomina sobie, ze jej wiza wygasła już dwa lata temu. Co gorsza, nieuprzejma 
urzędniczka oświadcza jej, że karą za to jest roczny zakaz wjazdu na teren USA. Frań jest przerażona, 
ale nic nie może zrobić. Na szczęście, jej szef zezwala jej na pracę na odległość. Korzystając z poczty i 
maili, dziewczyna wypełnia więc nadal swoje edytorskie obowiązki. Tymczasem pewnego dnia Calvin 
zjawia się w domu państwa Mackenzie...

TVP 1 fflvTPlI TVP 2
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5.20 Notacje - Gustaw Holoubek. Dziady 
5.30 Złote łany; ode. 9 - cykl dokumentalny
5.55 Był taki dzień - 29 października
6.00 Kawa czy herbata?
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Kwadrans po ósmej
8.35 Moda na sukces - serial
9.25 Sąsiedzi - Gramofon ode. 32 - serial
9.35 Świnka Peppa - Urodziny mamy, ode. 21
9.40 Budzik - Tramwaje
10.10 Coś z niczego, ode. 2 - serial
10.30 Jaka to melodia? - finał października
11.20 Wielki świat małych odkrywców
11.35 ZUS dla ciebie
11.40 Telezakupy ;
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.20 W kolejce po euro - cykl reportaży
12.40 Plebania, ode. 939 - telenowela
13.05 Klan, ode. 1328 - telenowela
13.35 Jaka to melodia?
14.00 Zwierzęta świata - Antylopy gnu z bli

ska - Przeprawa, cz. 1
14.30 Wyjeżdżam - zostaję?
15.00 Wiadomości
15.10 Szczęśliwa karta - serial
16.05 Moda na sukces
17.00 Teleexpress
17.20 Celownik - magazyn
17.30 Klan, ode. 1333 - telenowela
18.00 Jaka to melodia?
18.30 Plebania, ode. 944 - telenowela
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.00 MŚw rajdach terenowych - Rajd - Emi

raty Arabskie
20.05 Pogoda
20.20 Teatr Telewizji - Scena faktu. Afera mię

sna, reż. Janusz Dymek, wyk. Andrzej
. Franczyk, Marek Lewandowski, Andrzej 

Konopka, Bogdan Kalus, Maciej Szary,. 
Jan Monczka, Edward Żentara, Tadeusz 
Bradecki, Lech Łotocki, Piotr Pilitowski

22.00 Forum
22.55 Krwawa niedziela - dramat,Wielka 

Brytania, reż. Paul Greengrass, wyk. Ja
mes Nesbittt, Allan Gildea

0.45 Teleexpress nocą
1.10 Szkoda gadać
1.35 Serwis TV - program satyryczny
2.00 Był taki dzień - 29 października
2.05 Notacje - Teresa Bojarska. Pracowałam 

u adwokata - cykl dokumentalny
2.15 Zakończenie programu

TVN 7
6.20
7.25
8.00
8.30 
11.00
11.30
12.05
13.05 
14.45
14.15
15.15
16.15

Wykręć numer 
Fabryka Gry 
Wielkie porządki 
Dzień dobry TVN - magazyn 
Pascal: po prostu gotuj 
Program rozrywkowy 
Sędzia Anna Maria Wesołowska 
Taniec z gwiazdami 
Detektywi - serial 
Bez śladu-serial sensacyjny 
Marina - telenowela 
Rozmowy w toku-talk show

17.25 SędziaAnna Maria Wesołowska
18.25
19.00
19.30
19.40
19.50
20.15
20.55

Detektywi - serial 
Fakty - program informacyjny 
Sport 
Pogoda
Uwaga! - magazyn 
W-11 Wydział Śledczy-serial 
Na Wspólnej-serial Obyczajowy

21.30 Szymon Majewski Show
22.35 Teraz my! - magazyn 
23.20 Superwizjer - magazyn
23.55 Sześć stóp pod ziemią - serial obyczajowy
1.05 Wydanie drugie poprawione - magazyn
1.35 Uwaga! - magazyn
1.55 Nocne igraszki
2.55 Telesklep

23.10 Bombonierka - program rozrywkowy 
0.10 Przeklęty los - film obyczajowy, Wielka 

Brytania, 1990, reż. Pat O'Connor wyk. 
lain Glen, Mary Elizabeth Mastrantonio 

2.20 Ecotropi 
2.40 You can.dance-kulisy

POLSAT
5.30 Statek m ilości, ode. 131
6.15 Statek miłości, ode. 132 
7.10 EUROexpress - magazyn
7.15 Telezakupy
7.35 Przystanek praca
7.50 Dwójka Dzieciom - Przygody Goździka

Ogrodnika, ode. 31 Nagle tego lata - se
rial animowany

8.05 M jak miłość, ode. inek 41
9.00 Pytanie na śniadanie - w tym Panora

ma. 9.55,11.00 i Pogoda. 9.25,10.25 -
11.05 SpełniONA w biznesie - magazyn
11.25 Dr Quinn - seria III, ode. 16 - serial
12.15 Awantura o Basię, ode. 10 - Awantura 

dziesiąta, czyli rzecz o niezwykłej wy
prawie - serial

12.50 Skarby Armenii - film dokumentalny
13.25 Między nami seniorami
13.30 Znaki czasu - magazyn
13.55 Smaczne Go! - magazyn kulinarny
14.50 Rezerwat namiętności, ode. 15 Spotka

nie - serial
15.50 Dla nieśłyszących - Nadobre i na złe,

- ode. 305 Podarować życie - serial
16.50 Dwie strony medalu, ode. 98 - serial
17.20 Co ludzie powiedzą?, ode. 8
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Pogoda
19.00 Koło fortuny, ode. 1 - teleturniej
19.30 Starter
20.00 M jak miłość, ode. 531 - serial
20.50 Kulisy serial
21.00 Magazyn Ekspresu Reporterów
21.30 Panorama
21.50 Pogoda
21.55 Sport Telegram
22.00 Brzydula Betty, ode. 8 - serial
22.50 Warto rozmawiać
23.50 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. VI, 

ode. 2 - serial sensacyjny
0.40 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. VI, 

ode. 3 - serial sensacyjny
1.25 Wieczór artystyczny - Żula z Czeczenii

- film dok., reż. Agnieszka Arnold
2.15 Wielcy odkrywcy - Benedykt Polak

- cykl reportaży
2.20 Noc Zagadek - Teleturniej Interaktywny
3.35 Zakończenie programu

4.45 Music Spot, ode. 192
5.45 Wstawajl.Gramy!, ode. 396
6.30 Sekret Laury, ode. 186
7.30 TV Market
7.45 Grasz czy nie?, ode. 7
8.40 Graczykowie - Buła i spóła, ode. 87
9.10 Nowe przygodyTequili i Bonettiego, 

ode. 6
10.10 13 Posterunek, ode. 40
10.45 Miodowe Lata, ode. 112
11.35 Samo życie, ode. 967
12.05 Pensjonat pod Różą, ode. 90
13.00 Jesteś moim życiem, ode. 209
13.55 Pierwsza miłość, ode. 576
14.40 Świat według Bundych, ode. 124
15.10 Benny Hill, ode. 47
15.50 Wydarzenia
16.10 Pogoda
16.15 Interwencja
16.35 13 Posterunek, ode, 41
17.10 Miodowe Lata, ode. 113
18.00 Pierwsza miłość, ode. 577
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19,25 Pogoda
19.30 Samo życie, ode. 968
20.00 Z-archiwum X, ode. 170
21.00 Faceci w czerni 2 - film sei - fi, USA, 

2002, reż. Barry Sonnenfeld, wyk.Tom- 
my Lee Jones, Rosario Dawson
Akcja filmu rozgrywa się cztery lata 
po wydarzeniach przedstawionych w 
pierwszej części. Agent K zrezygnował 
już z pracy dla facetów w czerni, J na
tomiast, dalej pełni swoje obowiązki 
w tej ściśle tajnej organizacji rządowej 
zajmującej się monitorowaniem przyby
łych na Ziemię przybyszy z kosmosu. W 
czasie pewnego rutynowego docho
dzenia J wpada na trop diaboliczne- 
go planu, za którym stoi Serleena, zła i 
przewrotna kosmitka z odległej galak
tyki, ukrywająca się pod postacią sek
sownej modelki. Agent J musi przywró
cić pamięć K i wspólnie z nim uratować 
świat...

21.55 Studio Lotto
22.45 Nieustraszeni, ode. 34
0.15 Nagroda gwarantowana
1.15 Nocne randki, ode. 218
4.40 Pożegnanie

H*» TV4 E!
5.35 Maraton Uśmiechu
6.05 Telesklep
7.05 Maraton Uśmiechu
7.35 Na powierzchni - serial przygodowy
8.35 Gorzka zemsta • telenowela 
9.30 Agenci NCIS - serial sensacyjny
10.35 Kobra. Oddział specjalny - serial 
11.40 Wyścig po kasę
12.35 Telesklep
13.55 Gorzka zemsta - telenowela
14.55 Maraton Uśmiechu
15.55 Przyjaciele - serial 
16.25 Pomoc domowa - serial 
17.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
18.05 Kobra. Oddział specjalny - serial
19.05 Przyjaciele - serial
19.35 Pomoc domowa - serial
20.10 Aniołki z piekła rodem - serial sensacyjny 
21.15 Dla dobra dziecka - film obyczajowy, . 

USA, 1990, reż. David Greene wyk. Meg 
Tilly, Ed Begley

TV POLONIA TVP INFO EUROSPORT
6.00 Kawa czy herbata? • w tym. Wiadomości 
skrót 6.30,7.00,7.30 - Biznesowa piątka 6.18
- Pogoda 6.32,7.05,7.33 8.00 Wiadomości 8.10 
Pogoda 8.15 Kwadrans po ósmej 8.35 Zygzaki
- Głowa - program dla dzieci 9.00 My Wy Oni
- magazyn 9.25 Serwis TV 9.50 Szatan z siódmej 
klasy, ode. 6 - serial 10.35 Kim Ki Dok - film do
kumentalny, reż. Jolanta Krysowata 11.20 Nowa 
tradycja - koncert laureatów - Tołhaje 11.30 Ple
bania, ode. 940 12.00 Wiadomości 12.10 Klan, 
ode. 132212.35 Pamiętaj o mnie- koncert życzeń
12.45 W Europie narodów fkultur. już tyle lat na 
Bukowinie. - reportaż 13.15 M jak miłość, ode. 
508 - serial 14.00 Nie tylko o... 14.10 Tajemnica 
twierdzy szyfrów, ode. 615.00 Przebojowa noc
15.45 Mieszkać w Europie - Bregenzerwald - re
portaż 16.05 Sto tysięcy bocianów, ode. 13 - se
rial dokumentalny 16.30 My Wy Oni - magazyn
17.00 Teleexpress 17.15 Zygzaki 17.40 Dzika Pol
ska - Szaleńcy natury 18.05 Świadkowie niezna-

_ nych historii 18.40 Pamiętaj o mnie - koncert zy- 
S" czeń 18.50 Plebania, ode. 940 - telenowela 19.15 
I Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 
9 20.05 Pogoda 20.10 Klan, ode. 1322 - telenowe
li la 20.35 Sportowy tydzień 21.05 Warto kochać,
g- ode. 34 21.50 Dziękujemy za solidarność 22.00 
= W jakim ia smutnym i tragicznym miejscu oracuiet W jakim ja smutnym i tragicznym miejscu pracuję 
^ 22.25 Nowa tradycja - koncert laureatów - Toł

haje 22.40 Forum 23.30 Panorama 23.45 Pogo-
3 da 23.50 Sport Telegram 23.50 Mikołaja Iwano- 
8 wa Przypadki na Wschodzie - Marchlewszczyzna 
& - polski eksperyment 0.10 Świadkowie niezna- 
5 nych historii 0.40 Pamiętaj o mnie - koncert ży- 
| czeń 0.50 Plebania, ode. 9401.15 Dobranocka za 
© oceanem 1.30 Wiadomości

8.45 TV Katowice poleca 9.00 Serwis info 9.08 
Przegląd prasy 9.15 Serwis info flesz 9.17 Serwis 
ekonomiczny 9.20 Przegląd prasy 9.24 Serwis 
sportowy 9.30 Serwis info 9.57 Serwis spor
towy 10.03 Serwis ekonomiczny 10.10 Gość 
poranka 10.30 Serwis info 10.57 Serwis spor
towy 11.03 Biznes - otwarcie" dnia 11.23 Serwis 
Kulturalny 11.30 Serwis info 11.53 Serwis spor
towy 12.00 Serwis ekonomiczny 12.07 Komen
tarz - Kraj 12.24 Serwis Kulturalny 12.30 Serwis 
info 12.54 Serwis sportowy 13.00 Serwis eko
nomiczny 13.07 Komentarz - Świat 13.24 Ser
wis Kulturalny 13.30 Serwis info 13.54 Serwis 
sportowy 14.00 Serwis ekonomiczny 14.08 Ko
mentarz - Kraj 14.24 Serwis Kulturalny 14.30 
Serwis info 14.57 Serwis sportowy 15.03 Serwis 
ekonomiczny 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis 
info 16.01 Serwis sportowy 16.07 Serwis eko
nomiczny 16.13 Rozmowa dnia 16.30 Dla niesły- 
szącyćh - Serwis info 16.45 Aktualności 16.50 
Europieniądze 17.00 TV Katowice poleca 17.15 
Plus - minus 17,30 Serwis info 18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn Meteo 18.30 Aktualności spor
towe 18.45 Tropiciele - reportaż 19.00 Trudny 
rynek 19.20 Debata 19.50 TV Katowice zapra
sza 20.01 Minęła 20ta 20.30 Serwis info 20.38 
Minęła 20ta 21.05 Telekurier - Bliżej Ciebie 21.30 
Serwis info 21.45 Aktualności sportowe+Aktu- 
alności 22.15 Ekonomia i Rynek. Magazyn TVP 
Info i Rzeczpospolitej 22.30 Serwis info 23.03 
Sportowy Wieczór 23.30 Serwis info 0.03 Kon
dycja ludzka - Współczesna epidemia 0.31 Ślada
mi imperiów - Puerto Rico - serial dokumentalny 
0.59 Minęła 20ta 1.24 Minęła 20ta 1.42 Serwis 
info 2.08 Ekonomia i Rynek. Magazyn TVP Info i 
Rzeczpospolitej 2.20 Zakończenie dnia

mm

■

I
5.50 Wielkie Happy Hour 
6.40 Muzyczne listy 
7.45 TV Market
8.20 Ręce, które leczą
8.50 V-Max
9.20 Zbuntowani - serial obyczajowy'
10.20 Big Brother 4.1 Omnibus
11.20 Big Brother 4.1 Ring
11.50 Big Brother 4.1 Ring - wyniki
12.50 Wielkie Happy Hour - informacyjny 

program rozrywkowy
13.50 Cienka niebieska linia - serial komediowy
14.25 Wygraj fortunę - program interaktywny
15.25 Piotruś Pan i piraci - serial animowany
15.55 Zbuntowani - serial obyczajowy
16.55 Skrzydła - serial komediowy
17.30 Mała czarna - talk show
18.30 Big Brother 4.1 - prosto z domu
19.00 Happy Hour - informacyjny program 

rozrywkowy - na żywo
20.00 Big Brother 4.1
21.00 Big Brother 4.1 - show
23.00 Big Brother 4.1 Extra
23.30 Happy Hour
0.30 Rajdowe Mistrzostwa Świata - Rajd Ja

ponii - podsumowanie 
1.35 Wydarzenia, Sport, Pogoda 
2.10 Muzyczne listy
3.00 Zakończenie programu

I

8.30 Weekend w sportach motorowych 8.45 
Rajdowe Mistrzostwa Świata Rajd Japonii 9.15 
Tenis ziemny Turniej WTA w hinzu 10.30 Piłka 
nożna Afrykańska Liga Mistrzów 12.00 Motocy
klowe Mistrzostwa Świata Grand Prix USA 13.00 
Biegi narciarskie Zawody Pucharu Świata w Dus
seldorfie 14.00 Tenis ziemny Turniej ATP w Bazylei 
15,00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata Grand 
Prix Czech 16.00 Piłka nożna plażowa Zawody 
Europejskiej Ligi Beach Soccera w San Benedet
to del Tronto 17.00 Piłka nożna plażowa Zawody 
Europejskiej Ligi Beach Soccera vy Portimao. 18.00 
Eurogole19.00 Watts - magazyn sportowy 19.30 
Snooker Pot Black Cup 21.00 Eight -Club. World 
Grand Prix Final Elimination 0.00 Eurogole - ma
gazyn piłkarski

6.00 Zabójcza blondynka - komedia roman
tyczna 7.30 Zostańmy przyjaciółmi - komedia 
romantyczna 9.00 Nie wracaj w te strony - dra
mat obyczajowy 11.00 Czekając na cud - dramat 
obyczajowy 12.35 Grzanie ławy - komedia 14.00 
Moonwalker - film muzyczny 15.30 Na dobre i 
złe - komedia-sensacyjna 17.00 Scenariusz - ko
media 18.40 Coldplay - koncert 19.40 Na planie
- magazyn filmowy 20.10 U progu sławy - dra
mat obyczajowy 22.10 Gregoir Moulin przeciw 
ludzkości - komedia 23.40 Kilka dni września 
-dramat psychologiczny 1.35 U progu sławy
- dramat obyczajowy 3.40 Gregoir Moulin prze
ciw ludzkości - komedia



Program telewizyjny

TVP 1
5.20

TYP 1
Notacje - Teresa Bojarska. Pracowałam 
u adwokata - cykl dokumentalny

5.30 Przedszkolandia, ode. 9
5.55 Był taki dzień - 30 października
6.00 Kawa czy herbata?
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Kwadrans po ósmej
8.35 Moda na sukces • serial
9.25 Smocze opowieści--Kamyczek na 

szczęście ode. 41 - serial animowany
9.55 Domowe przedszkole - Wycieczka do 

Żelazowej Woli - program dla dzieci
10.25 Eerie Indiana, czyli Dziwne Miasteczko
10.55 Moliki książkowe - czyli - co czytać 

dziecku - magazyn
11.05 Zwierzowiec - Zanim weźmiesz...
11.25 Zdrowo z Jedynką, ode. 4 - magazyn
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości,Agrobiznes
12.20 TakjakwUnii
12.40 Plebania, ode. 940 - telenowela
13.05 Klan, ode. 1329 - telenowela
13.35 Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny
14.00 Średniowieczna Europa. Wychodzenie 

z mroku. - Rycerze i turnieje, cz. 1 - cykl 
dokumentalny, Niemcy

14.30 Teatr licytuje mity - DIALOG Wrocław 
2007

15.00 Wiadomości
15.10 Szczęśliwa karta - serial
16.05 Moda na sukces - serial
17.00 Teleexpress
17.20 Celownik - magazyn
17.30 Klan, ode. 1334 - telenowela
18.00 Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny
18.30 Plebania, ode. 945 - telenowela
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.00 MŚ w rajdach terenowych - Rajd - Emi

raty Arabskie
20.20 W krainie dreszczowców - Czarny piątek

- thriller kraj prod.USA (2007); reż.: Arthur 
Allen Seidelman; wyk.; Amy Carlson, Judd 
Nelson

21.55 Misja specjalna - magazyn śledczy
22.25 Ekonomiczny kalejdoskop Jedynki
23.00 W kryjówce milczenia - dramat, USA, 

rez. Richard A. Colla, wyk. Kellie Martin, 
Marc Warren,Tom Raddiffe

0,30 Teleexpress nocą
0.50 Errata do biografii - Wojciech Albiński
1.45 Był taki dzień - 30 października
1.48 Notacje - Antoni Tomiczek. Loty nad 

Warszawę - cykl dokumentalny
2.00 Zakończenie programu

TVP2
5.20 
6.10 
7.00
7.20

!f#12
Statek miłości, ode. 133 
Statek miłości, ode. 134 
Telezakupy
Luter a współczesność - film dokumen
talny

7.55 Dwójka Dzieciom - Przygody Goździka 
Ogrodnika, ode. 32 Nocne hałasy

8.10 Mjak miłość, ode. inek 42
9.00 Pytanie na śniadanie - w tym Panora

ma. 9.55,10.55 i Pogoda. 9.25,10.25
11.00 Lokatorzy - Kobiety to lubią - serial
11.30 Dr Quinn - seria III, ode. 17, USA
12.20 Koło fortuny, ode. 1 - teleturniej
12.50 Jedwabny Szlak z lotu ptaka - film do

kumentalny, Japonia
13.55 Podróże z żartem - Kraje, których nie 

ma - program rozrywkowy
14.55 Rezerwat namiętności, ode 16 Powrót 

przeszłości - serial
15.55 Dla niesłyszących - M jak miłość, ode. 

531 - serial
16.50 Dwie strony medalu, ode. 99 - serial
17.20 Co ludzie powiedzą?, ode. 9 - serial
18.00 Program lokalny
18.30 Panprama
18.55 Pogoda
19.00 Koło fortuny, ode. 2 - teleturniej
19.30 Olimpijczycy 2008, ode. 5 - magazyn
20.00 Mjak miłość,ode. 532-serial
20.50 Kulisy serialu
21.00 Magazyn Ekspresu Reporterów
21.30 Panorama
21.50 Pogoda
21.55 Sport Telegram
22.00 Wieczór filmowy Kocham Kino - Basen 

-film fabularny, Francja,Wielka Bryta
nia, też. Franęois Ozon, wyk. Charlotte 
Rampling, Ludivine Sagnier, Charles 
Dance, Maurice Chevit

23.55 43. Festiwal Piosenki Studenckiej
0.40 Gwiazdor - Aleksander Wolszczan - film 

dokumentalny, reż. Jan Sosiński
1.30 Wielcy odkrywcy - Benedykt Polak 

- cykl reportaży
1.35 Noc Zagadek - Teleturniej Interaktywny
2.50 Zakończenie programu

POLSAT
4.45 Music Spot, ode. 193
5.45 Wstawaj! Gramy!, ode 397
6.30 Sekret Laury, ode. 187
7.30 TV Market
7.45 Grasz czy nie?, ode. 8
8.40 Graczykowie - Buła i spała, ode. 98
9.10 Nowe przygody Tequili i Bonettiego, 

ode. 12
10.10 13 Posterunek, ode. 41
10.40 Miodowe Lata, ode 113
11.35 Samo życie, ode 968
12.05 Pensjonat pod Różą, ode. 91
13.00 Jesteś moim życiem, ode. 210
13.55 Pierwsza miłość, ode. 577
14.40 Świat według Bundych, ode. 125
15.10 Benny Hill, ode 48
15.50 Wydarzenia
16.10 Pogoda
16.15 Interwencja
16.35 Sitcom
17.10 Miodowe Lata, ode. 114
18.00 Pierwsza miłość, ode. 578
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Samffżycie, ode. 969
20.00 CSI. Kryminalne zagadki Miami, ode. 47
21.00 Twarda sztuka - dramat, USA, 1999, 

reż. MichaelToshiyüki U no, wyk. Crystal 
Bernard, Barry Corbin
Allison Barrens jest córką bogatego 
hodowcy koni z Wirginii, pełną kom
pleksów z powodu twarzy oszpeconej 
wskutek wypadku, któremu uległa jako 
dziecko. Wbrew woli ojca poślubia in
struktora jazdy konnej, Virgila Chance'a. 
Szczęście nie trwa jednak długo. Virgil 
okazuje się oszustem, któremu zależy 
jedynie na pieniądzach. Po śmierci ojca 
Allison, udaje mu się zagarnąć majątek 
i doprowadzić do jej aresztowania. W 
więzieniu kobieta postanawia zmienić 
swoje dotychczasowe życie. Poddaje 
się operacji plastycznej i ze zmienionym 
wyglądem i nazwiskiem wychodzi na 
wolność. Przyświeca jej tylko jeden cel 
- zemsta na swoim byłym mężu...

21.55 Studio Lotto
22.50 Chirurdzy, ode. 42
23.50 Nasze Dzieci, ode. 103
0.50 Dziewczyny w bikini, ode. 464
1.50 Nocne randki, ode. 219
4.40 Pożegnanie

# m a—i ■Bl E!
5.05 Uwaga! - magazyn
5.25 Telesklep
6.20 Wykręć numer
7.25 Fabryka Gry
8.00 Na Wspólnej-serial
8.30 Dzień dobry TVN- magazyn
11.00 Jak dobrze wyglądać nago - magazyn
12.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska
13.05 Szymon Majewski Show
14.05 W -11 Wydział Śledczy - serial 
14.45 Detektywi - serial
14.15 Bez śladu - serial sensacyjny
15.15 Marina - telenowela
16.15 Rozmowy w toku-talk show
17.25 SędziaAnna Maria Wesołowska
18.25 Detektywi - serial
19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
19.50 Uwaga! - magazyn
20.15 W -11 Wydział Śledczy - serial 
20.55 Na Wspólnej- serial obyczajowy
21.30 Twarzą w twarz - serial

5.35 Maraton Uśmiechu
6.05 Telesklep
7.05 Maraton Uśmiechu
7.35 Aniołki z piekła rodem - serial
8.35 Gorzka zemsta - telenowela 
9.30 Agenci NCIS - serial sensacyjny
10.35 Kobra. Oddział specjalny - serial 
11.40 Wyścig po kasę
12.35 Telesklep
13.55 Gorzka zemsta - telenowela
14.55 Maraton Uśmiechu
15.55 Przyjaciele - serial 
16.25 Pomoc domowa- serial 
17.00 Agenci NCIS- serial sensacyjny
18.05 Kobra. Oddział specjalny - serial
19.05 Przyjaciele - serial
19.35 Pomoc domowa - serial
20.10 Nocny kurs - serial sensacyjny
21.10 Inwazja grzechotników - film katastro

ficzny, Kanada, 1996, reż. Tony Randel 
wyk. William Katt

Dowody zbrodni - serial kryminalny 
Jaja za stali - serial
Trzy po trzy - numery z kwatery serial 
Kryminalni - serial kryminalny 
Nocne igraszki 
Telesklep
Uwaga! - magazyn

TV POLONIA
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.15 
Kwadrans po ósmej 8.35 Domisie 9.00 Moliki 
książkowe - czyli - co czytać dziecku 9.10 Ma
gazyn Medyczny - Diagnostyka Angiograficzna. 
9.25 Kwadrans na kawę 9.45 Mieszkać w Euro
pie - Bregenzerwald 10.05 Maanam - „Rockan- 
drolle,, - live - koncert 10.40 Ranczo, ode. 811.30 
Plebania, ode. 94112.00 Wiadomości 12.10 Klan, 
ode. 132312.35 Pamiętaj o mnie - koncert życzeń 
12.45 Sportowy tydzień 13.15 Warto kochać, 
ode. 34 - serial 14.00 Forum 14.45 Echo Bałty
ku - Życie w mieście 15.05 Rozmowy na temat... 
15.15 W jakim ja smutnym i tragicznym miejscu 
pracuję 15.40 Podróżnik - Kubizmo 15.55 Zwie- 
rzowiec -Zanim weźmiesz... 16.10 Magazyn 
Medyczny - Diagnostyka Angiograficzna. 16.25 
Kwadrans na kawę 16.45 Moliki książkowe 
- czyli - co czytać dziecku - magazyn 17.00 Te
leexpress 17.15 Domisie 17.40 Opowieści wia
tru i morza 18.00 Oto jest pytanie 18.25 Polska 
z bocznej drogi - Poskramiacz historii 18.40 Pa
miętaj o mnie 18.50 Plebania, ode. 94119.15 Do
branocka 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.05 
Pogoda 20.10 Klan, ode. 1323 - telenowela 20.35 
Polska racja - program publicystyczny 21.05 Kop
ciuszek, ode. 9 - serial obyczajowy 21.35 Polnisch 
verboten - film dokumentalny, reż. Andrzej Dzie
dzic 22.05 Warto rozmawiać 23.00 Magazyn 
Ekspresu Reporterów 23.30 Panorama 23.45 
Pogoda 23.50 Sport Telegram 23.55 Kwadrans 
na kawę 0.10 Oto jest pytanie, ode. 48 - teletur
niej 0.40 Pamiętaj o mnie - koncert życzeń 0.50 
Plebania, ode. 941 - telenowela 1.15 Dobranocka 
za oceanem 1.30 Wiadomości

22.55 Żar ciała - film sensacyjny, USA, 1981, 
reż. Lawrence Kasdan wyk. William 
Hurt, Kathleen Turner

I. 15 Inwazja grzechotników - film katastro
ficzny, Kanada, 1996, reż.Tony Randel 
wyk. William Katt, Shanna Reed

tvpuzeei

8.45 Schlesien Journal 9.00 Serwis info 9.08 
Przegląd prasy 9.12 Serwis sportowy 9.15 Serwis 
info flesz 9.19 Przegląd prasy 9.23 Serwis ekono
miczny 9.30 Serwis info 9.57 Serwis sportowy 
10.02 Serwis ekonomiczny 10.10 Gość poranka 
10.30 Serwis info 10.56 Serwis sportowy 11.03 
Biznes - otwarcie dnia 11.23 Serwis Kulturalny
II. 30 Serwis info 11.55 Serwis sportowy 12.01 
Serwis ekonomiczny 12.07 Komentarz -Kraj
12.24 Serwis Kulturalny 12,30 Serwis info 12.54 
Serwis sportowy 13.00 Serwis ekonomiczny 
13.07 Komentarz - Świat 13.24Serwis Kulturalny 
13.30 Serwis info 13.54 Serwis sportowy 14.00 
Serwis ekonomiczny 14.08 Komentarz - Kraj
14.24 Serwis Kulturalny 14,30 Serwis info 14.57 
Serwis sportowy 15.03 Serwis ekonomiczny 
15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis info 16.01 Ser
wis.sportowy 16.07 Serwis ekonomiczny 16.13 
Rozmowa dnia 16.30 Dla niesłyszących - Serwis 
info 16.45 Aktualności 16.50 Relacje - przegląd 
gospodarczy 17.00 Punkt widzenia 17.15 Plus 
-minus 17.30 Serwis info 18.00 Aktualności
18.24 Magazyn Meteo 18.30 Aktualności spor
towe 18.45 Trójka tam była 19.00 Zaolazie 19.20 
Bliżej natury - magazyn ekologiczny 19.50TV Ka
towice zaprasza 20.01 Minęła 20ta 20.30 Serwis 
info 20.38 Minęła 20ta 21.05 Telekurier - Bliżej 
Ciebie - magazyn 21.30 Serwis info 21.45 Aktu
alności sportowe+Aktualności 22.15 Ekonomia i 
Rynek. MagazynTVP Info i Rzeczpospolitej 22.30 
Serwis info 23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Ser
wis info 0.03 Druga śmierć - film dokumentalny 
0.56 Minęła 20ta 1.22 Minęła 20ta 1.40 Serwis 
info 2.06 Ekonomia i Rynek. Magazyn TVP Info i 
Rzeczpospolitej 2.18 SpełńiONA w biznesie - ma
gazyn 2.33 Zakończenie dnia

5.30 Big Brother 4.1 Extra
5.50 Mata czarna - talk show
6.40 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 
7.45 TV Market
8.20 Kinomaniak
8.50 Pogromcy hitów - program publicy

styczne - satyryczny
9.20 Zbuntowani - serial obyczajowy
10.20 Big Brother 4.1 - prosto z domu
10.50 Happy Hour 

-11.50 Big Brother 4.1
12.50 Mała czarna
13.50 Skrzydła - serial komediowy
14.25 Wygraj fortunę - program interaktywny
15.25 Piotruś Pan i piraci - serial animowany
15.55 Zbuntowani - serial obyczajowy
16.55 Skrzydła - serial komediowy
17.30 Mała czarna - talk show
18.30 Big.Brother 4.1 - prosto z domu
19.00 Happy Hour - informacyjny program 

rozrywkowy - na żywo
20.00 Big Brother 4.1
21.00 Włatcy móch - serial animowany dla 

dorosłych
21.30 Dokument
22.35 Pogromcy hitów
23.05 Big Brother 4.1 Extra
23.35 Happy Hour
0.40 Wydarzenia, Sport, Pogoda
1.15 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
2.15 Drogówka
2.40 Komenda
3.05 Zakończenie programu

EUROSPORT e
8.30 Rajdowe Mistrzostwa Świata Rajd Japonii
9.00 Eurosport Buzz 9.30 Pika nożna Afrykań
ska Liga Mistrzów 10.30 Watts 11.00 Eurogole
12.00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata Grand 
Prix San Marino 13.00 Snooker Turniej Shanghai 
Masters 15.00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata 
Grand Prix Portugalii 16.00 Piłka nożna plażowa 
Zawody Europejskiej Ligi Beach Soccera wTignes
17.00 Piłka nożna plażowa Zawody Europejskiej 
Ligi Beach Soccera na Majorce 18.00 Eurogole 
Elash 18.15 Watts 18.45 Eurogole 19.45 Eurogole 
Flash'20.00 Boks Gala wVilamoura - waga lekko- 
półśrednia. Ali Chebah - Payakchai Sithparadom
21.00 Boks Walka o tytuł mistrza Francji w Massy
- waga junior ciężka. Kamel Amrane - Christophe 
Hettinger 23.00 Rajdy samochodowe Internatio
nal Rally Challenge w Szwajcarii

HBO
6.00 Moonwalker - film muzyczny 7.30 Na do
bre i złe - komedia sensacyjna 9.00 Scenariusz
- komedia 10.35 Czytaj i płacz - komedia 11.55 
Zobacz w HBO - magazyn filmowy 12.25 Od
waga miłości - komedia romantyczna 14.10 Pro
sto z zoo do Indii - film przygodowy 15.45 Stuart 
Malutki 3.Trochę natury - film animowany 17.00 
Dzieciak i ja - komedia 18.30 Kalamazoo? - ko
media 20.10 Premiera Mały Manhattan - kome
dia romantyczna 21.40 Oszukać przeznaczenie 
3 - horror 23.10 London - dramat obyczajowy 
0.40 Mały Manhattan - komedia romantycz
na 2.10 Oszukać przeznaczenie 3 - horror 3.40 
London - dramat obyczajowy

NKM
6.00 Kawa czy herbata?
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Kwadrans po ósmej
8.35 Moda na sukce - serial
9.25 Łatek - Niebezpieczne grzyby ode. 75
9.55 Domisie - Nie ubiór zdobi Domisia
10.25 Snobs, ode. 17, Australia
10.55 Wesoła lekcja - Historia - serial
11.00 Żywioły, ode. 1 - reportaż
11.25 Szansa na życie - Międzypokoleniowa 

Gdynia ode. 94
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.20 Siła z natury-magazyn
12.40 Plebania, ode. 941 - telenowela
13.05 Klan, ode. 1330 - telenowela
13.35 Jaka to melodia?
14.00 Errata do biografii - Andrzej Szczypiorski
14.30 Raj - magazyn
15.00 Wiadomości
15.10 Monarch Cove - ode. 1 - serial
16.05 Moda na sukces - serial
17.00 Teleexpress
17.20 Celownik - magazyn
17.30 Klan, ode. 1335 - telenowela
18.00 Jaka to melodia?
18.30 Plebania, ode. 946 - telenowela
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości *
19.55 Sport
20.00 MŚw rajdach terenowych - Rajd - Emi

raty Arabskie
20.05 Pogoda
20.15 Słowo Prymasa Polski na Dzień Wszyst

kich Świętych
20.25 Okruchy życia - Gra w urojenia - thriller, 

Kanada, reż.Terry Ingram, wyk. Ale
xandra Holden,Paul Johansson,Stacy 
Grant

22.10 Autografy - widowisko publicystyczne
23.05 Siódme piętro - film fabularny, Austra

lia, reż. lan Barry, wyk. Brooke Shields, 
Masaya Kato, Craid Pearce

0.55 Teleexpress nocą
1.15 Lekcja Pierwsza - film dokumentalny, 

reż. Henryk Czarnecki
1.25 Watykan - film dokumentalny, Francja
1.30 Był taki dzień - 31 października
1.35 ‘ Notacje - Ernest Bryll. Wanna, której 

nigdy nie zaznałem
1.50 Zakończenie programu

TVIUI V SM
5.05 Uwaga! - magazyn
5.25 Telesklep
6.20 Wykręć numer
7.25 Fabryka Gry
8.00 Na Wspólnej-serial
8.30 Dzień dobry TVN - magazyn
11.00 Perfekcyjna Pani Domu
12.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska
13.05 Siłacze - Strongman
14.05 W -11 Wydział Śledczy - serial 
14.45 Detektywi - serial
14.15 Bez śladu - serial sensacyjny
15.15 Marina - telenowela
16.15 Rozmowy w toku-talk show
17.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
18.25 Detektywi - serial
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn
20.15 W -11 Wydział Śledczy-- serial
20.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy
21.30 You can dance - Po prostu tańcz! - pro

gram rozrywkowy
23.10 Gra - film sensacyjny, USA, 1997, reż. 

David Fincher wyk. Michael Douglas, 
Sean Penn
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TVP 2
5.15 Statek miłości, ode. 135
6.05 Statek miłości, ode. 136
6.55 Nabożeństwo - Święto Reformacji
7.50 Dwójka Dzieciom - Przygody Goździka 

Ogrodnika, ode 33 Niezwykła pułapka 
na muchy - serial animowany

8.10 Mjak miłość, ode. inek 43
9.00 Pytanie na śniadanie - w tym Panora

ma. 9.55,10.55 i Pogoda. 9.25,10.25
10.55 Bezpieczne drogi
11.05 Lokatorzy, ode. 197 Cierpienia miłosne
11.35 Dr Quinn - seria III, ode. 18 - serial
12.25 Koło fortuny, ode. 2 - teleturniej
12.50 Bezpieczne drogi
13.00 Starożytni Egipcjanie - Morderstwo w 

świątyni - ode. 3 - serial dokumentalny
13.55 Europa da się lubić- Europa kobiet
14.45 Bezpieczne drogi
14.50 Rezerwat namiętności, ode. 17 Serce nie 

sługa - serial
15.50 Dla niesłyszących - M jak miłość, ode. 

532 - serial
16.45 Dwie strony medalu, ode. 100 - serial
17.20 Co ludzie powiedzą?, ode. 10 - serial
17.50 Bezpieczne drogi
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Pogoda
19.00 Złote Kaczki magazynu Film - Gala 50 

- lecia
. 20.00 Barwy szczęścia, ode. 11 - serial

20.25 Barwy szczęścia, ode. 12 - serial
20.55 Od miłości do szczęścia, ode. 7
21.00 Korespondent - cykl dokumentalny
21.30 Panorama
21.50 Pogoda
21.55 SportTelegram
22.00 Alibi na środę - Red Rock West - dra

mat, USA, reż. John Dahl, wyk. Nicolas 
Cage, Dennis Hopper, Lara Flynn Boyle

23.45 Złote Kaczki magazynu Film - Gala 
50 lecia

0,25 Nauka jazdy poAfgańsku - film doku
mentalny. Wielka Brytania

1.35 Wideoteka dorosłego człowieka
2.20 Zakończenie dnia

POLSAT

5.35 Maraton Uśmiechu - program rozryw
kowy

6.05. Telesklep
7.05 Maraton Uśmiechu - program rozryw

kowy
7.35 Nocny kurs - serial sensacyjny
8.35 Gorzka zemsta - telenowela
9.30 Agenci NCIS - serial sensacyjny
10.35 Kobra. Oddział specjalny - serial 
11.40 Wyścig po kasę
12.35 Telesklep
13.55 Gorzka zemsta - telenowela
14.55 Maraton Uśmiechu
15.55 Przyjaciele - serial 
16.25 Pomoc domowa - serial 
17.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
18.05 Kobra. Oddział specjalny - serial
19.05 Przyjaciele - serial
19.35 Pomoc domowa - serial
20.10 Ślicznotka z Memphis - film wojenny, 

Wielka Brytania, 1990, reż. Michael Caton 
- Jones wyk. Matthew Modine, Erie Stoltz

1.45 Uwaga! - magazyn

TV POLONIA EH
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.15 
Kwadrans po ósmej 8.35 Domowe przedszko
le 9.00 Tajemnice lasu 9.25 Oto jest pytanie 
9.50 Szansa na Sukces - Grzegorz Turnau 10.40 
Świadkowie nieznanych historii 11.10 S. O. S. Dzie
ciom!, ode. 111.30 Plebania, ode. 94212.00 Wia
domości 12.10 Klan, ode. 132412.35 Pamiętaj o 
mnie 12.45 Polska racja13.15 Kopciuszek, ode. 
9 13.40 Polnisch verboten - film dokumentalny 
14.10 Duże dzieci - talk - show 14.55 Maga
zyn Ekspresu Reporterów 15.25 Zaolzie 15.45 
Kuchnia z Okrasą 16.05 Laboratorium XXI wie
ku 16.30 Tajemnice lasu 17.00 Teleexpress 17.15 
Domowe przedszkole 17.40 Zbliżenia 18.10 S. O. 
S. Dzieciom!, ode. 1 - telenowela 18.35 Pamiętaj o 
mnie - koncert życzeń 18.50 Plebania, ode. 942
- telenowela 19.15 Dobranocka - Paczka znad 
Kangurkowego"Potoku, ode. 10 -Zastępstwo
- serial animowany 19.30 Wiadomości 19.55 
Sport 20.05 Pogoda 20.15 Słowo Prymasa Pol
ski na Dzień Wszystkich Świętych 20.25 Klan, 
ode. 1324 - telenowela 20.50 Wieści Polonijne 
21.20 Egzamin z życia, ode." 90 - serial 22.05 
Lekcja muzyki - film dokumentalny, reż. Andrzej 
Mańkowski 22.40 Biznes z gwarancją: magazyn
23.00 Errata do biografii - Stanisław Cat - Mac
kiewicz 23.30 Panorama 23.45 Pogoda 23.50 
Sport Telegram 23.50 Misja specjalna - magazyn 
śledczy 0.15 S. O. S. Dzieciom!, ode. 1 - telenowela 
0.40 Pamiętaj o mnie - koncert życzeń 0.50 Ple
bania, ode. 942 - telenowela 1.10 Dobranocka za 
oceanem 1.30Wiadomośd

22.20 Żółtodziób - film sensacyjny, USA, 1990, 
reż. Clint Eastwood wyk. Clint Eastwo
od, Charlie Sheen

0.50 Ślicznotka z Memphis - film wojenny, 
Wielka Brytania, 1990, reż. Michael Ca- 
ton - Jones wyk. Matthew Modine

4.45 Music Spot, ode. 194
5.45 Wstawaj! Gramy!, ode. 398
6.30 - Sekret Laury, ode. 188
7.30 TV Market
7.45 Wielka Wygrana, ode. 118
8.40 Graczykowie - Buła i spóła, ode. 99
9.15 Nowe przygody Tequili i Bonettiego, 

ode. 22
10.20 Sitcom
10.50 Miodowe Lata, ode. 114
11.35 Samo życie, ode. 969
12.05 Pensjonat pod Różą, ode. 92
13.00 Jesteś moim życiem, ode. 211
13.55 Pierwsza miłość, ode. 578
14.40 Świat według Bundych, ode. 126
15.10 Benny Hill, ode. 49
15.50 Wydarzenia
16.10 Pogoda
16.15 Interwencja
16.35 Sitcom
17.10 Miodowe Lata, ode. 115
18.00 Pierwsza miłość, ode. 579
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Samo życie, ode. 970
20.00 [kto tu rządzi?, ode. 18
20.30 Świat według Kiepskich, ode. 270
21.00 Wieczny student - komedia, USA/ 

Niemcy, 2002, rez. Walter Becker, wyk. 
Ryan Reynolds, Teck Holmes 
Według teorii VanaWildera, wiecznego 
studenta - weterana uczelni, studia nie 
są czasem przygotowującym do życia
- to jest samo życie, w którym codzien
nie należy mierzyć się z przeciwnościa
mi losu, takimi jak, na przykład, brak 
pieniędzy. Kiedy ojciec Vana postanawia 
wstrzymać dopływ gotówki dla mar
notrawnego syna, ten natychmiast od
najduje się w nowej sytuacji i organizuje 
gigantyczną imprezę, z której dochód 
przekaże na swoją dalszą naukę. Jego 
wrogowie będą się starać za wszelką 
cenę pokrzyżować te plany. Tymczasem 
w życiu „wiecznego studenta,, pojawia 
się piękna Gwen...

21.55 Studio Lotto
22.50 Ed Wood - film biograficzny, USA, 1994, 

reż.Tim Burton, wyk. Johnny Deep, 
Martin Landau

1.30 Dziewczyny w bikini, ode. 465
2.30 Nocne randki, ode. 220
4.40 Pożegnanie

E!
5.30 Big Brother 4.1 Extra
5.50 Mała czarna - talk show
6.40 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 
7.45 TV Market
8.20 Dekoratornia
8.50 VIP - London Calling
9.20 Zbuntowani - serial obyczajowy
10.20 Big Brother 4.1 - prosto z domu
10.50 Happy Hour
11.50 Big Brother - 4.1
12.50 Mała czarna talk - show
13.50 Skrzydła - serial komediowy
14.25 Wygraj fortunę - program interaktywny
15.25 Piotruś Pan i piraci - serial animowany
15.55 Zbuntowani - serial obyczajowy
16.55 Skrzydła - serial komediowy
17.30 Mała czarna - talk show
18.30 Big Brother 4.1 - prosto z domu
19.00 Happy Hour - informacyjny program 

rozrywkowy - na żywo
20.00 Big Brother 4.1 - nominacje
21.00 Sex FM - serial komediowy
21.35 Zamiana Żon - reality - show
22.35 Pogromcy hitów - program publicy

styczne - satyryczny - na żywo
23.05 Big Brother 4.1 Extra
23.35 Happy Hour
0.40 Wydarzenia, Sport, Pogoda
1.15 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
2.15 Drogówka
2.40 Komenda
3.05 Zakończenie programu

Wmm aaa eurosport
8.45 Raport z akcji 9.00 Serwis info 9.08 Prze
gląd prasy 9.15 Serwis info flesz 9.17 Serwis 
ekonomiczny 9.20 Przegląd prasy 9.22 Serwis 
sportowy 9.3P Serwis info 9.57 Serwis spor
towy 10.02 Serwis ekonomiczny 10.10 Gość 
poranka 10.30 Serwis info 10.57 Serwis spor
towy 11.03 Biznes - otwarcie dnia 11.23 Serwis 
Kulturalny 11.30 Serwis info 11.55 Serwis spor
towy 12.01 Serwis ekonomiczny 12.07 Komen
tarz - Kraj 12.24 Serwis Kulturalny 12.30 Ser
wis info 12.54 Serwis sportowy 13.00 Serwis 
ekonomiczny 13.07 Komentarz - Świat 13.23 
Serwis Kulturalny 13.30 Serwis info 13.54 Ser
wis sportowy 14.00 Serwis ekonomiczny 14.08 
Komentarz - Kraj 14.30 Serwis info 14.57 Ser
wis sportowy 15.03 Serwis ekonomiczny 15.10 
Raport z Polski 15.30 Serwis info 16.01 Serwis 
sportowy 16.07 Serwis ekonomiczny 16.13 Roz
mowa dnia 16.30 Dla niestyszących - Serwis info
16.45 Aktualności 16.50 P®17.00 Raport z akcji
17.15 Plus - minus 17.30 Serwis info 18.00 Aktu
alności 18.24 Magazyn Meteo 18.30 Aktualności 
sportowe 18.45 Nasz reportaż 19.00 Międzyna
rodowe wybory Miss śląska i Moraw 19.15 Trój
ka tam była 19.35 Motokibic.tv 19.50 TV Kato
wice zaprasza 20.01 Minęła 20ta 20.30 Serwis 
info 20.38 Minęła 20ta 21.05 Telekurier - Bliżej 
Ciebie - magazyn-21.30 Serwis info 21.45 Aktu
alności sportowe 22.15 Ekonomia i Rynek. Ma
gazyn TVP Info i Rzeczpospolitej 22.30 Serwis 
info 23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Serwis info 
0.03 Ekscentrycy - cykl dokumentalny 0.24 Eks- 
centrycy - cykl dokumentalny 0.50 Minęła 20ta
1.15 Minęła 20ta 1.33 Serwis info 1.59 Ekonomia 
i Rynek. Magazyn TVP Info i Rzeczpospolitej 2.11 
Zakończenie dnia

8.30 Escape 9.00 Eurogole 10.00 Rajdowe Mi
strzostwa Świata Rajd Japonii 11.00 Żużel Grand 
Prix Niemiec 12.00 Motocyklowe Mistrzostwa 
Świata Grand Prix Japonii 13.00 Snooker Pot 
Black Cup 15.00 Motocyklowe Mistrzostwa 
Świata Grand Prix Australii 16.15 Piłka nożna 
plażowa Zawody Europejskiej Ligi Beach Soccera 
w Marsylii 18.00 Eurogole Flash 18.15 Magazyn 
olimpijski 18.45 Wednesday Selection 18.50 Jeź
dziectwo Riders Club 18.55 Wednesday Selection 
19.00 Golf Turniej z cyklu US PGA Tour Running 
Horse Golf Championships 20.00 Golf Turniej z 
cyklu PGA European Tour w Son Servern 20.30

" Golf Turniej o Trofeum Hassana II w Maroku
21.30 Golf Challenge Tour 22.00 Golf Golf Club 
22.05 Żeglarstwo Zawody w Porto Cervo 22.35 
Żeglarstwo.Yacht Club

6.00 Prosto z zoo do Indii - film przygodo
wy 7.35 Stuart Malutki 3. Trochę natury - film 
animowany 8.50 Dzieciak i ja - komedia 10.20 
Kalamazoo? - komedia 12.00 Miesiąc miodowy 
z mamusią - komedia 13.30 Poddaj się, Dorot
ko - dramat obyczajowy 14.55 Stowarzyszenie 
Wędrujących Dżinsów - komedia 16.55 Mały 
miś polarny 2. Tajemnicza wyspa - film animo
wany 18.15 Auta - film animowany 20.10 Ja
skinia - horror 21.45 Straszny film 4 - horror 
komediowy 23.10 Mgła - horror 0.45 Randka 
na przerwie - dramat obyczajowy 2.20 Babci- 
synek - komedia
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i* 1
6.10 Klan, ode. 1331 - telenowela
6.35 Plebania, ode. 942 ■ telenowela
7.00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Ła
giewnikach

7.55 Był taki dzień - felieton
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.13 Ennio Morricone w Krakowie - wywiad
8.20 Tajemnice Watykanu, ode. 6 „Papieskie 

gospodarstwo,, - serial dokumentalny
8.45 Kuchcikowo - gotowanie na ekranie

- Kluski i kluseczki
9.00 Ziarno - magazyn
9.25 Dzieci pani Pająkowej ze słonecznej doliny
10.10 Bukolandia - Katastrofa ode. 3 - serial
10.35 Serca polskie - Izabela Czartoryska
10.45 Noce i dnie, cz. I - Bogumił i Barbara

- film fabularny, Polska, reż. Jerzy Ant
czak, wyk. Jadwiga Barańska, Jerzy Bin
czycki, Karol Strasburger

12.50 Serca polskie - Tadeusz Kościuszko
13.00 Wiadomości
13.10 Portret Artysty - Andrzej Zaucha
13.40 Noce i dnie, cz. II - Wiatr w oczy - film 

fabularny, Polska, reż. Jerzy Antczak, 
wyk. Jadwiga Barańska, Jerzy Bińczycki, 
Karol Strasburger, Barbara Ludwiżanka

15.40 Święta polskie - Wszyscy święci - film 
TVR reż. Andrzej Barański, wyk.Tere- 
sa Szmigielówna, Anna Polony, Maciej 
Stuhr.Tadeusz Huk, Dorota Segda

17.00 Teleexpress
17.15 Klan, ode. 1336 - telenowela
17.40 Plebania, ode. 947 - telenowela
13.00 Koncert, jakiego nie będzie...
18.50 Serca polskie - Fryderyk Chopin
19.00 Wieczorynka - Syn gwiazd
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
19.55 MŚw rajdach tereńowych - Rajd - Emi

raty Arabskie
20.00 Pogoda dla kierowców
20.05 Zagubieni III,ode 17-serial
20.45 Zagubieni III,ode 18-serial
21.30 Mila księżycowego światła - film oby

czajowy, USA, reż. Brad Silberling, wyk. 
Dustin Hoffman, Susan Sarandon, Holly 
Hunter, Jake Gylenhaal

23.25 Eńnio Morricone w Krakowie - Pieśń o 
Bogu ukrytym - koncert

0.15 Bezimienni bohaterowie - dramat, USA, 
reż. Jim Simpson, wyk. Sigourney We-', 
aver, Anthony LaPaglia, Irene Walsh

1.40 Był taki dzień - felieton
1.45 Zakończenie programu

7.00 Droga do El Dorado - film animowany, 
- USA, 2000, reż. Erie Bibo Bergeron

8.30 Dzień dobry TVN - magazyn
11.00 Superniania 2 - reality show
12.00 Lemony Snicket. Seria niefortunnych 

zdarzeń - komedia, Niemcy, 2004, reż. 
Brad Silberling wyk. Jim Carrey Liam 
Aiken, Emily Browning, Jude Law

14.15 Tata duch -. film rodzinny, USA, 1990, 
reż. Sidney Poitier wyk. Bill Cosby, Kim
berly Russell, Denise Nicholas

16.00 Sknerus - komedia, USA, 1994, reż. Jo
nathan Lynn wyk. Michael J. Fox, Kirk 
Douglas, Nancy Travis, Olivia D'Abo

18.25 Detektywi - serial 
19:00 Fakty Sport, Pogoda 
19.50 Uwaga! - magazyn
20.15 W-11 Wydział Śledczy-serial 
20.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
21.30- Morderstwo w Białym Domu - film

sensacyjny, USA, 1997, reż. Dwight H. 
Little, wyst. Wesley Snipes, Diane Lane, 
Daniel Benzali, Dennis Miller, Alan Aida

6.30 Legenda Titanica - film animowany, 
Włochy, reż. Kim J. OK

7.55 Wycieczka - film dokumentalny, reż. 
Maria Dłużewska, Leszek Wasiuta

8.45 Złotopolscy, ode. 891 - telenowela 
9.10 Barwy szczęścia, ode. 11 - serial
9.35 Barwy szczęścia, ode. 12 - serial
10.00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat

- Największy odpust świata
10.25 Odnaleźć spokój - dramat, USA, reż. 

Stephen Bridgewater, wyk. Edward 
Asner, Jason London, Missy Crider

12.00 Gwiazdy w południe - Zachodni szlak
- western, USA, reż. Andrew McLag- 
gen, wyk. Kirk Douglas, Robert Mit-

- chum, Sally Field, Lola Albright
14.00 Familiada, ode. 1452 - teleturniej
14.30 Złotopolscy, ode. 892 - telenowela
15.00 Szansa na Sukces - Wspomnienie
15.55 Dzwonnik z Notre Dame - film fabular

ny, USA, reż. Michael Tuch ner, wyk. De
rek Jacobi, Lesley Anne Down, Robert 
Powell, John Gielgud, Anthony Hopkins

17.35 Reportaż
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama, Pogoda
18.55 Pejzaż bez Ciebie
20.00 Barwy szczęścia, ode. 13 - serial
20.25 Barwy szczęścia, ode. 14 - serial 
20.50 Kulisy - Barwy szczęścia
20.55 Pejzaż bez Ciebie
21.30 Panorama, Pogoda, Sport
21.55 Drtłouse, ode. 9, reż. Roland Joffe, 

wyk. Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray 
McAnally, Aidan Quinn, Liam Neeson

22.35 Okno strachu - film fabularny, prod,Ka
nada (2004), reż.iouis Belanger, wyk.: 
Shannen Doherty, Michael Francoeur

0.05 Misja - film fabularny, prod.Wielka Brytania 
(1986), reż.:Roland Joffe, wyk.tRobert 
De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally 

2.05 Widowisko artystyczne - Siedem Pieśni 
Marii

2.55 Zakończenie dnia

6.15 Telesklep
8.15 Balto - film animowany, USA, 1995, reż. 

Simon Wells wyk. Kevin Bacon, Bob Ho
skins, Bridget Fonda, Jim Cummings,

9.45 Mały gliniarz - film rodzinny, USA, 1996, 
reż. Rob Malenfant wyk. Jeremy Lel- 
liott, Alexandra Paul, Edward Albert

11.40 W 80 dni dookoła świata - film przygo
dowy, USA, 1956, reż. Michael Ander
son wyk. David Niven, Cantiflas, Robert 
Newton, Shirley Maclaine, Charles Boyer

14.35 Mam cię! - komedia, USA, 1985, reż. 
Jeff Kanew wyk. Anthony Edwards, 
Linda Fiorentino, Jsu Garcia, Alex Rocco

16.40 Kśiążę i aktoreczka - komedia, Wielka 
Brytania, 1957, reż. Laurence Olivier 
wyk. Laurence Olivier, Marilyn Monroe, 
Sybil Thorndike, Richard Wattis

19.05 Przyjaciele - serial

23.40 Rozmowy z mistrzem
0.10 Twarzą w twarz-serial
1.10 Multikino - magazyn
1.35 Uwaga! - magazyn

W POLONIA
5.55 Chopin - Pragnienie miłości 8.00 Wiado
mości 8.10 Pogoda 8.10 Inny Pińsk - reportaż
8.40 Ziarno -magazyn 9.05 Raj -magazyn
9.35 Zbliżenia - program publicystyczny 10.00 
Ostatni Taki Kresowiak - film dokumentalny, reż. 
Henryj Janas, Tadeusz Wudzki 10.50 Zachować 
pamięć - reportaż 11.10 Zaproszenie 11.30 Ple
bania, ode. 943 - telenowela 11.55 Pamiętaj o 
mriie 12.05 Klan, ode. 1325 - telenowela 12.25 
Wieści Polonijne 13.00 Wiadomości 13.15 Eg
zamin z życia, ode. 90 - serial 14.00 Errata do 
biografii - Stanisław Cat - Mackiewicz 14,25 Biz
nes z gwarancją - magazyn 14.50 Lekcja muzy
ki - film dokumentalny, reż. Andrzej Mańkowski 
15.15 Olimpijczycy - Pekin 2008 15.35 Reportaż 
16.00 Raj - magazyn 16.30 Inny Pińsk - repor
taż 17.00 Teleexpress 17.15 Ziarno - magazyn
17.40 Ostatni Taki Kresowiak - film dokumen
talny, reż. Henryj Janas, Tadeusz Wudzki 18.35 
Pamiętaj o mnie 18.50 Plebania, ode. 943 - te
lenowela 19.15 Dobranocka - Kasztan laki - Co 
ma wisieć nie utonie 19.30 Wiadomości 19.55 
Sport 20.05 Pogoda 20.10 Klan, ode. 1325 - tele
nowela 20.35 Z daleka, a z bliska 21.15 Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową

film TVR reż. Krzysztof Zanussi, wyk. Zbigniew 
Zapasiewicz, Krystyna Janda, Tadeusz Bradecki, 
Monika Krzywkowska, Paweł Okraska, Szymon 
Bobrowski, Stanisława Celińska, Aleksander Pabi
siak 22.55 Koncert, jakiego nie będzie... 23.45 Pa
norama 24.00 Pogoda 0.05 Sport Telegram 0.10 
Inny Pińsk - reportaż 0.40 Pamiętaj o mnie 0.50 

. Plebania, ode. 943 - telenowela 1.15 Dobranocka 
za oceanem - Kasztaniaki - Co ma wisieć nie uto
nie 1.30 Wiadomości

19.35 Pomoc domowa - serial
20.10 Żółtodziób - film sensacyjny, USA, 1990, 

reż. Clint Eastwood wyk. Clint Eastwo
od, Charlie Sheen, Raul Julia

22.35 Nie z tego świata - serial
23.30 Między piekłem a niebem - melodra

mat, USA, 1998, reż. Vincent Ward wyk. 
Robin Williams, Cuba Gooding Jr., Anna
bels Sciorra, Max Von Sydow

tvp info TVPiuna
8.45 Ślązaków portret własny 9.00 Serwis info 
9.09 Przegląd prasy 9.15 Serwis info flesz 09.16 
Serwis ekonomiczny 9.19 Przegląd prasy 9.22 
Serwis sportowy 9.30 Serwis info 9.57 Serwis 
sportowy 10.02 Serwis ekonomiczny 10.05 Pro
gram publicystyczny 10.30 Serwis info 10.57 Ser
wis sportowy 11.03 Biznes - otwarcie dnia 11.25 
Serwis Kulturalny 11.30 Serwis info 11.56 Serwis 
sportowy 12.01 Serwis ekonomiczny 12.09 Ko
mentarz - Kraj 12.24 Serwis Kulturalny 12.30 
Serwis info 12.54 Serwis sportowy 13.00 Serwis 
ekonomiczny 13.07 Komentarz - Świat 13.23 
Serwis Kulturalny 13.30 Serwis info 13.57 Ser
wis sportowy 14.04 Serwis ekonomiczny 14.09

- Komentarz - Kraj 14.24 Serwis Kulturalny 14.30 
Serwis info 14.59 Serwis sportowy 15.05 Serwis 
ekonomiczny 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis 
info 16.01 Serwis sportowy 16.07 Serwis ekono
miczny 16.13 Rozmowa dnia 16.30 Dla niesły- 
szących - Serwis info 16.45 Aktualności 16.50 
Ludzie i sprawy - magazyn reporterów TV Kato
wice 17,15 Plus - minus 17.30 Serwis info 18.00 
Aktualności 18.24 Magazyn meteo 18.30 750 
- Ta rocznica śmierci św. Jacka 20.01 Minęła 20ta
20.30 Serwis info 20.38 Minęła 20ta 21.05 Tele- 
kurier - Bliżej Ciebie, magazyn 21.30 Serwis info
21.45 Aktualności 21.55 Śląskie requiem - film 
dokumentalny 22.30 Serwis info 23.01 Spor-. 
towy Wieczór 23.30 Serwis info 0.00 Ostatnia 
wyprawa Admirała Franklina - film dokumental
ny 0.47 Minęła 20ta 1.33 Serwis info 1.59 Za
kończenie dnia

5.00 Music Spot, ode. 195
6.00 Pierwsza miłość, ode. 517
6.40 Pierwsza miłość, ode. 518
7.15 Gadżet i Gadżetinis, ode. 1
7.45 Czarodziejki, ode. 48
8.15 Power Rangers, ode. 514
8.45 Babar zwycięzca - film animowany, Ka

nada / Francja, 1989
10.15 Bóg jeden wie, panie Allison - komedio- 

dramat, USA, 1957, reż. John Huston, 
wyk. Deborah Kerr, FusamotoTakasimi, „ 
Robert Mitchum, Noboru Yoshida

12.25 Terry - dramat, Kanada, 2005, reż.
Don McBrearty, wyk. Shawn Ashmore, 
Adam Butcher, Catherine Disher, David 
Keeley.Matt Gordon, Shannon Lawson

14.15 Kryształowe dziedzictwo - film fabular
ny, Niemcy, 2002, reż. Rolf von Sydow, 
wyk. Denise Zieh, Anja Kruse, Bernd 
Herzsprung, Diana Korner, Wayne Car- 
pendale

16.05 Premiera - Duża ryba - dramat, USA, 
2003, reż. Tim Burton, wyk. Ewan 
McGregor, Alison Lohman, Danny DeVi
to, Marion Cotillard
Poznajemy Edwarda Blooma, człowieka 
umierającego na raka. Jego syn, William 
nie spotykał się z nim zbyt często, dla
tego postanawia przed śmiercią ojca 
dowiedzieć się czegoś więcej na jego 
temat. Chociaż na początku traktuje 

■ jego opowieści pełne baśniowych ele
mentów, jako zmyślone i fikcyjne histo
ryjki dla naiwnych, to z czasem stara 
się w nie uwierzyć i zrozumieć ich sens. 
Wraz z nim przenosimy się w magiczny 
świat młodości Edwarda i docieramy do 
szczęśliwego miasteczka, gdzie zaczyna 
się owa mityczna podróż...

18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Samo życie, ode. 971
20.00 Tylko miłość, ode. 8
21.00 Ekipa, ode. 9
21.55 Studio Lotto
22.15 W akcie desperacji - thriller, USA, 1998, 

reż. Barbel Schroeder, wyk. Michael 
Keaton, Efrain Figueroa, Erik King, Janel 
Moloney, Joseph Cross, Andy Garda, 
Brian Cox, Marcia Gay Harden

0.30 Zanim do tego dojdzie - film fabularny, 
Kanada 1999, reż. Gerard Ciccoritti

2.15 Nagroda gwarantowana, ode. 15
3.15 Nocne randki, ode. 221

mm mm E!
5.20 Big Brother 4.1 Extra
5.40 Mała czarna - talk show
6.30 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
7.35 Milionerzy - film animowany, Niemcy 

1999, reż. Michael Schoemann
9.15 Syreny - film fabularny, USA 200r., reż.

lan Barry wyk. Sarah Laine, Nikita Ager 
11.05 Big Brother 4.1 - prosto z domu
11.35 Big Brother 4.1 - nominacje
12.35 Kleopatra - film fabularny, USA 1963, 

reż. Joseph L. Monkiewicz, wyk. .Eliza
beth Taylor, Richard Burton

15.00 Piknik pod Wiszącą Skałą - film fabularny
17.30 Mała czarna - talk show
18.30 Big Brother 4.1 - prosto z domu
19.00 Happy Hour - informacyjny program 

rozrywkowy - na żywo
20.00 Big Brother 4.1
21.00 Zabić księdza - film fabularny, Francja/ 

USA, 1988, reż. Agnieszka Holland, 
wyk. Christopher Lambert, Ed Harris

0.00 Happy Hour
1.00 Wydarzenia, Sport, Pogoda
1.40 Muzyczne listy
2.35 , Drogówka 
2.55 Komenda
3.20 Zakończenie programu

EUROSPORT
8.30 Magazyn olimpijski 9.00 Rajdowe Mistrzo
stwa Świata Rajd Japonii 10.00 Żużel Grand Prix 
Niemiec 11.00 Wyścigi superbike'öw 12.00 Mo
tocyklowe Mistrzostwa Świata Grand Prix Au
stralii - wyścig w klasie MotoGP 13.00 Snooker 
Turniej Grand Prix w Aberdeen 15.00 Motocy
klowe Mistrzostwa Świata Grand Prix Malezji
16.00 Timbersport Mistrzostwa Europy w Wa
iblingen 16.30 Timbersport Mistrzostwa Euro
py w Waiblingen 17.00 Snooker Hall of Frame
- magazyn sportowy 18.00 Eurogole Flash - ma
gazyn piłkarski 18.15 Łyżwiarstwo figurowe Gol
den Skate Awards w Mediolanie 20.15 Boks Gala 
w Mount Pleasant - waga ciężka. Hasim Rahman
- Dicky Ryan 22.00 Fight Club. World Grand Prix 
Final Elimination

mo
6.00 Piękne mleczarki - film familijny 7.30 Krze
sła orkiestry - komedia romantyczna 9.15 Kids in 
America - komedia 10.45 Fałszerski spisek - ko
media kryminalna 12.10 Cyfrowy flirt - komedia 
romantyczna 13.35 Zaklęte serca - komediodra- 
mat 15.10 Tajniak z klasą - komedia sensacyjna 
16.45 Rycerz pierwszej damy - komediodramat
18.20 Gnijąca panna młoda Tima Burtona - film 
animowany 19.35 Zobacz w HBO - magazyn 
filmowy 20.10 Istnienie -film dokumentalny
21.20 Kiedy dzwoni nieznajomy - horror 22.45 
Kilka dni września - dramat psychologiczny 0.40 
Istnienie - film dokumentalny 1.55 Kiedy dzwo
ni nieznajomy - horror 3.25 Kilka dni września 
- dramat psychologiczny

TVP1
5.05 .„niech świat pamięta o nas...Tragedia 

Górnoślązaków 1945 - film dokument
5.55 Był taki dzień-felieton
6.00 Kawa czy herbata? -w tym. Wiadomo

ści skrót 6.30,7.00,7.30 - Biznesowa 
piątka 6.18-Pogoda 6.32,7.05,7.33

8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Kwadrans po ósmej
8.35 Moda na sukces1 serial
9.25 Pettson i Findus - Kto buszowałw ogrodzie
9.40 Byli sobie odkrywcy, ode. 1 - serial
10.15 Snobs, ode. 18, Australia
10.45 Sąsiedzi - Twarzą w twarz z gwiazdą
11.10 Faceci do wzięcia - Pisać każdy może
11.40 Telezakupy
12.00. Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Wielkie sprzątanie
12.40 Plebania, ode. 943 - telenowela
13.05 Klan, ode. 1332 - telenowela
13.35 Koncert Reinkarnacje - pamięci Grzego

rza Ciechowskiego
14.30 Kobieta zaradna - magazyn
15.00 Wiadomości
15.10 Serial fabularny
16.05 Moda na sukces - serial
17.00 Teleexpress
17.20 Celownik - magazyn
17.30 Klan,ode. 1337 - telenowela
18.00 Jaka to melodia?, ode. 1512 - teleturniej 

muzyczny
18.30 Plebania, ode. 948 - telenowela
19.00 Wieczorynka - Smerfy - Halloween u 

Smerfów
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Pogoda
20.20 Tajemnica twierdzy szyfrów, ode. 9 

- serial sensacyjny
21.20 Człowiek w żelaznej masce ; film przy

godowo - historyczny, USA, Wielka Bry
tania, reż. Randall Wallace, wyk. Leonar
do Di Caprio, Jeremy Irons

23.35 Łossskot! - magazyn
0.10 Halloween VI. Przekleństwo Michaela 

Myersa - film fabularny, USA, reż. Joe ■ 
Chappelle, wyk. Donald Pleasence, Paul 
Rudd, Marianne Hagan

1.40 Zagubieni III, ode. 17-serial
2.20 Zagubieni III, ode. 18-serial
3.05 Film dokumentalny
3.55 Był taki dzień-felieton
4.00 Zakończenie programu

KB
5.05 Uwaga! - magazyn
5.25 Telesklep
6.20 Wykręć numer
7.25 Fabryka Gry
8.00 NaWspólnej - serial obyczajowy 
8.30 Dzień dobryTVJ4 - magazyn
11.00 .Sukces na miarę-reality sitów
12.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska
13.05 Powitania, pożegnania 
13.35 Hela w opałach 3 - serial
14.05 W -11 Wydział Śledczy - serial 
14.45 Detektywi - serial
15.15 Marina - telenowela
16.15 Rozmowy w toku - talk show
17.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
18.25 Detektywi - serial
19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
19.50 Uwaga! - magazyn
20.00 Mroczna dzielnica - film sensacyjny, 

USA, 2001, reż. Andrzej Bartkowiak 
wyk. Steven Seagal, DMX, Isaiah Wa
shington, Anthony Anderson

22.10 Ring II - horror, USA, 2005, reż. Hideo 
Nakata wyk. Naomi Watts, Simon Ba
ker, David Dorfman, Elizabeth Perkins 

0.25 Jaja za stali - serial
1.15 Nocne igraszki
2.15 Telesklep

5.20 Statek miłości, ode. 137
6.10 Statek miłości, ode. 138
7.00 Telezakupy
7.15 Dziwny jest ten świat-reportaż
7.45 Dwójka Dzieciom - Przygody Goździka. 

Ogrodnika, ode. 34 - serial animowany
8.05 M jak miłość, ode. inek 44
9.00 Pytanie na śniadanie - w tym Panora

ma. 9.55,11.00 i Pogoda. 9.25,10.25
11.05 Święta wojna - Kometa Hanysa - serial
11.40 W niewoli snów - film fabularny, USA
13.15 Wojciech Cejrowski - boso przez świat

- Wioska Himba - cykl reportaży
13.50 Ryzykanci - s. 6 ode. 9 - reality show, 

USA
14.40 Rezerwat namiętności, ode. 18 Złamane 

życie - serial
15.45 Barwy szczęścia, ode. 13 - serial
16.15 Barwy szczęścia, ode. 14 - serial
16.50 Codzienna 2 m. 3, ode. 61 - serial
17.25 Wyjechani - telenowela
17.55 Golf ProTour, ode. 5
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Pogoda
19.05 Wideoteka dorosłego człowieka
20.00 Gwiazdy tańczą na lodzie - widowisko 

rozrywkowe
20.55 Gwiazdy tańczą na lodzie - widowisko 

rozrywkowe
22.00 Panorama
22.10 Pogoda
22.15 Sport Telegram
22.25 Gwiazdy tańczą na lodzie - widowisko 

rozrywkowe
23.00 Buntownik z wyboru - dramat, USA, 

reż. Gos Van Sant, wyk. Robin Williams, 
Matt Damon, Ben Affleck

1.10 Miasteczko Twin Peaks,.ode. 27 - serial 
kryminalny

2.00 Clara Sheller, ode. 2 Kobieca intuicja
- serial obyczajowy

3.05 Załóż się, cz. I - widowisko rozrywkowe
3.55 Załóż się, cz. II - widowisko rozrywkowe
4.40 Zakończenie dnia

■I 7
6.05 Telesklep
7.05 Maraton Uśmiechu
7.35 Krąg miłości - serial obyczajowy
8.35 Gorzka zemsta - telenowela
9.30 Agenci NCIS - serial sensacyjny
10.35 Kobra. Oddział specjalny - serial
11.40 Wyścig po kasę
12.35 Telesklep
13.55 Gorzka zemsta - telenowela
14.55 Maraton Uśmiechu
15.55 Przyjaciele - serial
16.25 Pomoc domowa - serial
17.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
18.05 Kobra..Oddział specjalny - serial
19.05 Przyjaciele - serial

22.35

0.55

2.30

Pomoc domowa - serial 
Między piekłem a niebem - melodra
mat, USA, 1998, reż. Vincent Ward wyk. 
Robin Williams, Cuba Gooding Jr, Anna
bels Sciorra, Max Von Sydow 
Lśnienie - horror, Wielka Brytania, 1980, 
reż. Stanley Kubrick wyk. Jack Nichol
son) Shelley Duvall, Danny Lloyd 
Pragnę cię - film sensacyjny, Wielka Bry
tania, 1998, reż. Michael Winterbottom - 
wyk.'Rachel Weisz, Alessandro Nivola, 
Luka Petrusie, Carmen Ejogo 
Wyścig po kasę

Program telewizyjny

4.45 Music Spot, ode. 196
5.45 Wstawaj! Gramy!, ode. 399
6.30 Sekret Laury, ode. 189
7.30 TV Market
7.45 Wielka Wygrana, ode. 119
8.40 Graczykowie - Buła i spóła, ode. 100
9.15 Słoneczny patrol, ode. 197
10.10 Kosmici, ode. 2
10.40 Miodowe Lata, ode. 115
11.35 Samo życie, ode. 970,971
12.30 Wielka wygrana.- Graczykowie
14.00 Pierwsza miłość, ode. 579
14.45. Świat według Bundych, ode. 127,128
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja, ode. 958
16.35 Kosmici, ode. 3
17.05 Miodowe Łata, ode. 116
18.00 Pierwsza miłość, ode. 580
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Samo życie, ode. 972
20.00 Pani Doubtfire - komedia, USA, 1993, 

reż. Chris Columbus, wyk. Robin Wil
liams, Mara Wilson, Matthew Lawren
ce, Sally Field, Pierce Brosnan 
Lekkomyśly ojciec po rozwodzie usiłu
je zachować bliski kontakt z dziećmi.
Z pomocą geniusza charakteryzacji 
przemienia się w energiczną brytyjską 
nianię, panią Doubtfire. Zaakceptowany 
przez dzieci brnie w sytuację bez wyj
ścia...

21.55 Studio Lotto
22.40 Premiera - Elektra - film fabularny, USA, 

2005, rez. Rob Bowman, wyk. Jenni
fer Garner, Natassia Malthe,Terence 
Stamp, Goran Visnjic, Kirsten Prout, Will 
YunJ.ee
Ekranizacja popularnego komiksu z 
Jennifer Garner w roli głównej. Po wy
darzeniach znanych z filmu Daredevil, 
Elektra, płatna zabójczyni, cudem unika 
śmierci. Zakon Dłoni, grupa zabójców, 
która ją wyszkoliła przydziela jej zada
nie. Celem jest Mark Miller i jego trzy
nastoletnia córka, Abby.

0.45 www.strach - horror, Wielka Brytania / 
USA/Luksemburg/Niemcy, 2002, reż. 
William Malone, wyk. Stephen Dorff, 
Natascha McElhone, Stephen Rea, Udo 
Kier, Amelia Curtis, Jeffrey Combs

2.45 Nagroda gwarantowana, ode. 16
3.45 Nocne randki, ode. 222

E!
5.30 Big Brother 4.1 Extra
5.50 Mała czarna - talk show
6.40 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 
7.45 TV Market
8.20 Pogromcy hitów
8.50 Gram.Tv
9.20 Zbuntowani - serial
10.20 Big Brother 4.1 - prosto z domu
10.50 Happy Hour
11.50 Big Brother 4.1
12.50 Mała czarna talk - show
13.50 Skrzydła - serial komediowy
14.25 Wygraj fortunę - program interaktywny
15.25 Gram.Tv
15.55 Zbuntowani - serial obyczajowy
17.00 Dharma i Greg - serial komediowy
17.30 Regina - serial
18.00 Regina - serial
18.30 Big Brother 4.1 - prosto z domu
19.00 Wielkie Happy Hour - informacyjny 

program rozrywkowy
20.00 Big Brother 4.1
21.00 Kości - dramat, USA, 2006 - 2007, reż. 

Sanford Booktaver, wyk. Emily Descha
nel, David Boreanaz

22.00 Kości - dramat, USA, 2006 - 2007, reż. 
Sanford Booktaver, wyk. Emily Descha- 
nel, David Boreanaz

23.00 Big Brother 4.1 Extra
23.30 Playboy
1.30 Akademia seksu
2.25 Wydarzenia, Sport; Pogoda
3.00 Muzyczne listy

TV POLONIA Hü BP INFO ^rwm EUR05P0RT
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.10 
Pogoda 8.15 Kwadrans po ósmej 8.35. Bajko- 
nurrr, czyli w świecie książek, dla dzieci 8.45 
Kuchdkowo - gotowanie na ekranie, ode. 5
9.00 Rodzina Leśniewskich, ode. 5 9.30 Mikoła
ja Iwanowa Przypadki na Wschodzie 9.50 Studio 
Kultura - Rozmowy - Pamięć Katynia 10.15 Bzik 
kulturalny 10.45. Z daleka, a z bliska 11.30 Ple
bania, ode. 944 12.00 Wiadomości 12.10 Klan, 
ode. 1326 12.30 Pamiętaj o mnie 12.45 Polska 
na weekend 13.10 Hity satelity 13.25 Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową 
- film TVĘ reż. Krzysztof Zanussi, wyk. Zbigniew 
Zapasiewicz, Krystyna Janda 15.00 Sapieha ksią
żę buszu - film dok. 15.45 Wiejskie cmentarze 
16.10 Filmowa Encyklopedia Łodzi i okolic 16.30 
Wojciech Cejrowski - boso przez świat 17.00 Te
leexpress 17.15 Bajkonurrr, czyli w świecie ksią
żek dla dzieci 17.25 Kuchdkowo - gotowanie 
na ekranie 17.40 Mikołaja Iwanowa Przypadki 
na Wschodzie 18.05 Polska na weekend 18.30 
Hity satelity 18.45 Pamiętaj o mnie 18.50 Ple
bania, ode. 944 19.15 Dobranocka 19.30 Wia
domości 19.55 Sport 20.05 Pogoda 20.10 Klan, 
ode. 1326 20.35 Na dobre i na złe, ode. 297 21.25 
Porozmawiaj z Haliną 22.00 Suplement - dra
mat, Polska, reż. Krzysztof Zanussi, wyk. Paweł' 
Okraska, Monika Krzywkowska 23.45 Panorama 
23.55 Pogoda 23.56 Sport Telegram 23.58 Aga 
Zaryan - Umiera piękno - koncert 0.40 Pamiętaj 
o mnie 0.50 Plebania, ode. 9441.15 Dobranocka 
za-oceanem 1.30 Wiadomości

8.00 Serwis info flesz 8.02 Gość poranka 8.15 
Serwis info flesz 8.17 Przegląd prasy 8.20 Ser
wis ekonomiczny 8.24 Pogoda 8.30 Serwis info 
8.36 Korespondent TVP o Poranku 8.42 Przeg 
ląd prasy 8.45 Tropiciele 9.00 Serwis info 9.09 
Przegląd prasy 9.12 Pogoda 9.15 Serwis info flesz 
9.16 Serwis ekonomiczny 9.20 Przegląd prasy 
9.21 Serwis sportowy 9.24 Pogoda 9.30 Serwis 
info 9,55 Pogoda 9.57 Serwis sportowy 10.02 
Serwis ekonomiczny 10.10 Gość poranka 10.30 
Serwis info 10.54 Pogoda 10.57 Serwis sportowy 
11.04 Biznes - otwarcie dnia 11.25 Serwis Kultu
ralny 11.30 Serwis info 11.56 Pogoda 11.57 Ser
wis sportowy 12.03 Serwis ekonomiczny 12.09 
Komentarz - Kraj 12.24 Serwis Kulturalny 12.30 
Serwis info 12.52 Pogoda 12.55 Serwis sporto
wy 13.01 Serwis ekonomiczny 13.07 Komentarz 
- Świat 13.24 Serwis Kulturalny 13.30 Serwis info
13.56 Pogoda 13.57 Serwis sportowy 14.04 Ser
wis ekonomiczny 14.09 Komentarz - Kraj 14.24 
Serwis Kulturalny 14.30 Serwis info 14.56 Pogo
da 14.59 Serwis sportowy 15.05 Serwis ekono
miczny 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis info
15.56 Pogoda 16.01 Serwis sportowy 16.07 Ser
wis ekonomiczny 16.13 Rozmowa dnia 16.30 Dla 
niesłyszących - Ser wis info 16.43 Pogoda 16.45 
Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 Kronika miejska 
Sosnowiec 17.00To się wytnie 17.15 Plus - minus 
17.30 Serwis info 17.55 Pogoda 18.00 Aktual
ności 18.24 Magazyn meteo 18.30 Aktualności 
sportowe 18.45 Czwarta władza 19.15 Ślązaków 
portret własny 19.30 Trójka tam była 19.50 TV 
Katowice zaprasza 20.01 Minęła 20ta 20.30 Ser
wis info 20.38 Minęła 20ta 20.58 Pogoda 21.05 
Telekurier - Bliżej C

8.30 YOZ - Youth Only Zone 9.00 Watts 9.30 
Piłka nożna plażowa Zawody Europejskiej Ligi 
Beach Soccera na Majorce 11.30 Motocyklowe 
Mistrzostwa Świata Grand Prix Malezji 12.30 
Motocyklowe Mistrzostwa Świata Grand Prix 
Walencji 16.00 Snooker Pot Black Cup 17.00 Pił
ka nożna plażowa Mistrzostwa Świata w Rio de 
Janeiro. Mecz USA - Hiszpania 18.00 Eurogole 
Weekend - magazyn piłkarski 18.30 Strongman 
Grand Prix Bułgarii 19.30 Timbersport Druży
nowe Mistrzostwa Europy w Waiblingen 20.00 
Skoki na trampolinie Mistrzostwa Świata w Ka
nadzie 22.30 YOZ - Youth Only Zone - magazyn 
sportów ekstremalnych 23.00 Eurogole Week
end - magazyn piłkarski 23.30 Strongman Za
wody Pucharu Świata w Londynie

HBO
6.00 Cyfrowy flirt - komedia romantyczna 7.30 
Na planie - magazyn filmowy 8.00 Zaklęte serca
- komediodramat 9.35 Tajniąk z klasą - komedia 
sensacyjna 11.10 Rycerz pierwszej damy - ko
mediodramat 12.45 Gnijąca panna młoda lima 
Burtona - film animowany 14.00 Zobacz w HBO
- magazyn filmowy 14.30 Trzy siostry - dramat 
obyczajowy 16.20 Na dobre i złe - komedia sen
sacyjna 17.50 Nieustraszeni bracia Grimm - film 
fantasy 19.45 Premiera Cinema, cinema - maga
zyn filmowy 20.10 Premiera Ciasteczko - kome
dia romantyczna 21.45 U progu sławy - dramat 
obyczajowy 23.45 Gregoir Moulin przeciw ludz
kości - komedia 1.15 Wyspa - thriller SF

http://www.strach
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5.45 Sukces,., ode. 9 - Małe jest piękne
6.40 Był taki dzień-felieton
6.45 Smaki polskie - magazyn kulinarny
7.00 Dzień dobry w sobotę
7.30 Rok w ogrodzie
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Program publicystyczny
8.45 NowyTestament - Wybacz nam nasze 

winy, ode. 9 - serial animowany
9.10 Kuchcikowo - gotowanie na ekranie 

-Słodkości dla łasuchów
9.30 Ziarno - magazyn
10.00 Siódme niebo, ser. VII - Nie zawsze cho

dzi o ciebie, ode. 13 - serial komediowy
10.45 Szkoła złamanych serc, ode. 137 - serial.
11.35 Zwierzęta świata-Zadziwiające życie

bezkręgowców - Prządki jedwabnych nici
12.10 Podróżnik-Tenango
12.30 Dotknij życia - Chiny - kraj jedynaków? 

-filmdokumentalny,Australia .
13.00 Wiadomości .
13110 Frank Riva, ode. 7,8 - serial
15.05 Przebojowa noc
15.50 Sąsiadzi - Mądre posunięcie - serial
16.20 Tajemnice Watykanu, ode. 7 „Biały sa

mochód,,.- serial
17.00 Teleexpress
17.25 Śmiechu warte
17.50 Faceci do wzięcia - serial
18.20 Serwis TV - program satyryczny
19.00 Wieczorynka - Przygody. Myszki Miki i 

Kaczora Donalda - Łowca autografów
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Hit na sobotę - Starsky i Hutch - film 

fabularny, USA, reż.Todd Phillips, wyk. 
Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg

22.05 Przebojowa noc - program rozrywkowy
23.45 Męska rzecz... - Inferno. Piekielna walka 

- film akcji, USA, reż. John G.Avildsen, 
wyk. Jean - Claude Van Damme, Pat 
Morita, Danny Trejo

1.25 Kino nocnych marków - Jak to się robi 
w Chicago - komedia, USA, reż. John 
Irving, wyk. Arnold Schwarzenegger, 
Kathryn Harrold, Darren McGavin

3.10 Wojownicy krainy Zu - film akcji, Chiny, 
Hongkong, reż. HarkTsui, wyk. Ekin 
Cheng, Louis Koo, Cecilia Cheung, Pa
trick Tam

4.25 Byt taki dzień-felieton
4.30 Zakończenie programu

23.50 Coś - horror, USA, 1982, reż. John Car- 
penterwyk. Kurt Russell, Wilford Brim- 
leyT.K. Carter, David Clennon 

. 2.05 Telesklep

TV POLONIA
6.00 Plebania, ode. 94Ö - 944 - telenowela 8.00 
Dla niesłyszących - Echa Panoramy 8.35 Poroz
mawiaj z Haliną - 9.05 Sto minut-wakacji, ode. 
1 - serial 9.30 Zwierzowiec - Strategie obronne 
ode. 74 9.45 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat, ode. 29 - Pustynia - cykl reportaży 10.10 
Duże dzieci - talk - show 11.00 Złotopolscy, ode. 
879 - Przedślubne intrygi - telenowela 11.25 Pa
miętaj o mnie 11.35 Cała naprzód - magazyn 
12.00'Podróże kulinarne Roberta Makłowicza
- Smak grzybów 12.30 Codzienna 2 m. 3, ode. 
58 : serial komediowy 13.00 Wiadomości 13.10 
Na dobre i na złe, ode. 297 Otwarty konflikt - se
rial 14.00 Dziękujemy za solidarność 14.10 Dzika 
Polska - Szaleńcy natury - serial dokumentalny
14.40 Made in Poland - teleturniej 15.05 Szatan 
z siódmej klasy - Fiołki piękniejsze od diamentów 
świata ode. 7 - serial 15.50 Dzień jak co dzień - Na 
głowie - reportaż 16.00 Śniadanie na podwieczo
rek 17.00 Teleexpress 17.15 Nie tylko o... 17,25 Pa
miętaj o mnie 17.35 Misja - reportaż 18.00 Bzik 
kulturalny - magazyn 18.25 M jak miłość, ode. 
509 - serial 19.15 Dobranocka -Milusiaki - Wy
spa skarbów - serial animowany 19.30 Wiado
mości 19.50 Sport 20.05 Pogoda 20.10 Ranczo, 
ode. 9 - Odwyk i antykoncepcja - serial obyczajo
wy 21.05 Przebojowa noc 21.45 Zerwany - dra
mat, Polska, reż. Jacek Filipiak, wyk. Krzysztof 
Ciupa, Małgorzata Krzysztofik, Jan Frycz, Krzysz
tof Globisz, Małgorzata Hajewska - Krzysztofik, 
Andrzej Hudziak 23.30 Dzień jak co dzień - Na 
głowie - reportaż 23.40 Duże dzieci - talk - show 
0.30 M jak miłość, ode. 509 - serial 1.15 Dobra
nocka za oceanem - Milusiaki - Wyspa skarbów
- serial animowany 1.30 Wiadomości

5.25 Sennik polski - felieton
5.30 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
6.00 Dwójka Dzieciom - Żegnaj, Rockefeller, 

ode. 9 - serial
6.30 Spróbujmy razem - magazyn dla nie

pełnosprawnych
7.00 Magazyn Ligi Mistrzów
7.25 Poezja łączy ludzi - „Ta jedna sztuka"
7.35 M jak miłość, ode. 531 -.serial
8.30 Pytanie na śniadanie - w tym Panora

ma. 9.55,10.20 i Pogoda. 9.25,10.25
10.35 Wielcy odkrywcy - Benedykt Polak 

-cykl reportaży
10.40 Czy psy wyczuwają raka? - film doku

mentalny, Wielka Brytania
11.40 Na dobre i na złe, ode. 305 Podarować 

życie - serial
12.35 Egzamin z życia, odć. 93 - serial
13.25 Święta wojna
14.00 Familiada, ode. 1453 - teleturniej
14.30 Złotopolscy, ode. 893 Bohater w akcji

- telenowela
15.05 Smaczne Go! - magazyn kulinarny
15.55 Gwiazdy tańczą na lodzie - widowisko 

rozrywkowe
16.45 Gwiazdy tańczą na lodzie - widowisko 

rozrywkowe
17.40 Na wyłączność - wywiad
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.50 Pogoda
19.00 Europa da się lubić - Europa gustów
20.00 Kabaretowa sobota w Dwójce - Mie

sięcznik Moralnego Niepokoju - pro
gram kabaretowy

20.55 Na imię mi Earl, ode. 6 -serial
21.20 Słowo na niedzielę
21.30 Panorama
21.50 Pogoda
21.55 Sport Telegram
22.00 Weekendowe Kino Dwójki - 36 - film 

fabularny, Francja, reż. Olivier Marchal, 
wyk. Gerard Depardieu, Daniel Auteuil, 
Andre Dussollier

24.00 Weekendowe Kino Dwójki - Wyzwanie
- film akcji, USA, reż. John Frankenhe-

. imer, wyk. Scott Glenn,Toshiro Mifune
1.50 Załóż się, cz. I - widowisko rozrywkowe
2.35 Załóż się, cz. II - widowisko rozrywkowe
3.25 Zakończenie dnia

5.55 Uwaga! - magazyn 
6.15 Telesklep
8.00 Automaniak Max -
8.30 Dzień dobry TVN - magazyn
10.55 Pascal: po prostu gotuj
11.30 Hela w opałach - serial
12.00 Na Wspólnej Omnibus - serial obyczajowy
13.50 You can dance - Po prostu tańcz!
15.30 Siłacze - Strongman - magazyn
16.35 Trzy po trzy - numery z kwatery - serial
17.05 Nowy Jork, nowa miłość - komedia,'

■ USA, 2004, reż. Dennie Gordon wyk. 
Ashley Olsen, Mary - Kate Olsen, Euge
ne Levy, Andy Richter

19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga!. - magazyn
20.00 Niania - serial
20.35 Kryminalni - serial kryminalny
21.40 Maska - komedia, USA, 1994, reż.

Charles Russell wyk. Jim Carrey, Came
ron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene

,5.00 Music Spot, ode, 197
6.00 Pierwsza miłość, ode. 519
6.45 Jesteśmy, ode. 219
2.15 Power Rangers, ode. 515
7.45 Hugo, ode. 125
8.15 Dotyk anioła, ode. 57
9.15 Pasjonaci, ode. 96
9.45 Rodzina Zastępcza Plus, ode. 266
10.45 Śniadanie z Einsteinem - komedia, USA, 

1998, reż. Craig Shapiro, wyk. Thomas 
Gottschalk, Lin Shaye

12.45 Czarodziejki, ode. 73
13.45 Dom nie do poznania, ode. 89
14.45 SIĘ KRĘCI
15.15 Daleko od noszy, ode. 131
15.45 Tylko miłość, ode. 8
16.45 Piotr Bałtroczyk przedstawia II, ode. 22
17.45 Dzień kangura, ode. 9
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Mamuśki, ode. 26.
20.00 Jak oni śpiewają, ode. 21
21.55 Studio Lotto
22.30 Hannibal - horror, USA, Wielka Brytania, 

2001, reż. Ridley Scott, wyk. Anthony 
Hopkins, Francesca Neri 
Psychopatyczny morderca, Hannibal 
Leder rozkoszuje się wolnością, pełniąc 
funkcję kustosza w jednym z muzeów 
we Florencji. Cały czas pozostaje jednak 
jednym z najbardziej poszukiwanych 
przestępców na świecie. Do polowania, 
przyłącza się również milioner Mason 
Verger, były pacjent Ledera, który został 
przez niego potwornie okaleczony. Teraz 
żyje już tylko po to, by odnaleźć Han
nibala i zemścić się na nim w niezwykle 
okrutny i krwawy sposób. Postanawia 
wywabić go z kryjówki, posługując się 
przynętą, agentką FBI Clarice Starling...

1.15 Co się wydarzyło w miasteczku Far
rington? - dramat, USA, 1997, reż. Noel 
Nosseck, wyk. Ari Meyers, Erika Flores

3.10 Nagroda gwarantowana, ode. 17
4.10 Nocne randki, ode. 223
4.45 TV Market

rm B!
5.10 Na osi - program motoryzacyjny
5.40 Telesklep
7.40 Wyścig po kasę 
8.25 Ecotropi
8.50 Nikita - serial sensacyjny
10.45 Dwóch i pól - serial
11.45 Ciocia Lettie i ja - film obyczajowy, USA, 

reż. lan Barry wyk. Mary Tyler Moore, 
Hoilistoh Coleman, Charles Robinson,

13.45 Szkoła Auto 2 - program motoryzacyjny
14,05 Na osi - program motoryzacyjny
14.40 Patrol - serial sensacyjny

15.40 Bombonierka - program rozrywkowy
16.40 Beethoven IV - film rodzinny, USA,

2001, reż. David M. Evans wyk. Judge 
Reihold, Julia Sweeney, Joe Pichler

18.40 You can dance - kulisy
19.10 Kochane kłopoty - serial obyczajowy
20.10 Głupi i głupszy II. Kiedy Harry poznał 

Lloyda - komedia, USA, reż.Troy Miller 
wyk. Derek Richardson, Erie Christian 
Olsen, Rachel Nichols, Cheri Oteri

21.55 Szósty dzień - film sensacyjny, Kanada, 
2000, reż. Roger Spottiswoode wyk. 
Arnold Schwarzenegger, Michael Rapa- 
port, Tony Goldwyn, Michael Rooker 

0.30 Detektyw Monk - serial sensacyjny
1.30 Nocne igraszki-interaktywny program 

rozrywkowy
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7.45 Aktualności flesz + pogoda 7.50 Magazyn 
hokejowy 8.15 To się wytnie 8,20 Gramy dla was
8.30 Serwis info 8.41 Przegląd prasy 8.45 Bajki 
dla dzieci 9.00 Serwis info 9.09 Przegląd prasy 
9.12 Pogoda 9.15 Serwis info flesz 9.16 Serwis 
ekonomiczny 9.19 Przegląd prasy 9.22 Serwis 
sportowy 9.25 Pogoda 9.30 Serwis info 9.52 
Pogoda 9.54 Serwis sportowy 10.02 Teleplotki
10.30 Serwis info 10.46 Pogoda 10.49 Serwis 
sportowy 10.54 Serwis Kulturalny 11.00 Było, nie 
minęło 11.30 Serwis info 11.52 Pogoda 11,53 Ser
wis sportowy 12.0016/16 - cykl reportaży 12.30 
Serwis info 12.45 Pogoda 12.48 Serwis sportowy 
12.53 Serwis Kulturalny 13.00 Telenowyny 13.30 
Serwis info 13.51 Pogoda 13.52 Serwis sportowy
14.00 Na rozkaz 14.30 Serwis info 14.48 Pogoda
14.50 Serwis sportowy 14,56 Serwis Kulturalny
15.01 Biznes tydzień 15.30 Serwis info 15.51 Po
goda 15.54 Serwis sportowy 16,02 Punkt widze
nia 16.30 Dla niesłyszących - Serwis info 16.43 
Pogoda 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 
Tygodnik regionalny 17.16 Studio Wschód 17.30 
Serwis info 17.35 Studio Wschód 17.56 Pogoda
18.00 Aktualności 18,24 Magazyn meteo 18.30 
Aktualności sportowe 18.45 Reportaż sportowy
19.05 U nos w Bytkowie 19.35 Pora na kulturę
20.01 30 minut ekstra20.30 Serwis info 20.45 
Pogoda 20.50 Tygodnik Polski 21.30 Serwis info 
21.43 Pogoda 21.45 Aktualności 21.50 Pogoda
21.55 Aktualności sportowe 22.05 Sobotni ma
gazyn sportowy 22.30 Serwis info 22.58 Pogoda 
23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Magazyn krymi
nalny 23.5830 minut ekstra0.25 Studio Wschód 
0.39 Studio Wschód 0.57 Punkt widzenia 1.22 
Serwis info 1.47 Pogoda 1.50 Teleplotki

5.45 FIFA Futbol Mundial
6.10 Kinoman iak
6.35 VIP - London Calling
7.00 Gram Tv
7.30 V - max
8.00 Kąsa Na Bank - program interaktywny
9.05 Dekorateur ia
9.35 V - max
10.05 GramTv
10.35 Big Brother 4.1 - Prosto z domu
11.05 Big Brother 4.1
12.10 Kleopatra- film fabularny
15.00 Polska Liga Siatkówkifna żywo)
17.00 Rządy terroru: Samobójcy w Internecie 

- miniserial dokumentalny
18.05 Wielkie Happy Hour - informacyjny pro

gram rozrywkowy
19.05 Zamiana Żon - reality - show
20.10 Jumanji film familijny
22.20 Big Brother Show - część 1
23.00 Big Brother Show-część 2
23.50 Angol - film kryminalny
1.45 Wydarzenia, Sport, Pogoda
2.20 Big Brother Show -1 część
2.50 Big Brother Show - 2 część
3.30 Santana - koncert
4.00 TV Market
4.15 Zakończenie programu

SPORT 3MW7

8,30 Eurosport Buzz 9.00 Skoki na trampolinie. 
Mistrzostwa Świata Kanada 10.00 Siatkówka 
plażowa. World Tour Phuket Tajlandia 11.00 Pika 
nożna. Eurogole Weekend 11.30 Superbike, Mi
strzostwa Świata Podsumowanie sezonu 12.30 
Wyścigi motocyklowe. Grand Prix Walencji Hisz
pania 13.00 Wyścigi motocyklowe. Grand Prix 
Walencji Hiszpanią 13.45 Wyścigi motocyklo
we. Grand Prix Walencji Hiszpania 15.00 Wyści
gi motocyklowe. Grand Prix Walencji Hiszpania
16.00 Skoki na trampolinie. Mistrzostwa Świata 
Kanada 17.45 Eurosport Buzz 18.15 Watts Prime
19.00 Snooker. Snooker Hall Of Frame 20.00 Łyż
wiarstwo figurowe. Exhibitions Ingolstadt Niemcy
22.00 TNA Wrestling.. Zawody ze Stanów Zjed
noczonych 223.30 Sporty walki. Fight Club

-i ŁICs]
6.00 Pięcioro dzieci i coś - film familijny 7.25 
Sznycel Paradise - film familijny 10.30 Magiczny 
duet - komedia 11,55 Szczwany lis - komedio 
dramat 13.30 Porwanie na żądanie - komedia
15.05 Ekspres polarny j animowany 16.40 Naj
wspanialsza gra w dziejach.- film biograficzny
18,40 Grzanie ławy - komedia 20.05 Polowa
nie na druhny - komedia 22.00 Premiera: Masa 
krytyczna - film dokumentalny 23.00 Zawód za
bójca - kryminalny 0,35 Egzorcyzmy Emily Rose 
- horror 2.35 Venom - horror 4.05 Utracona mi
łość - film obyczajowy
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5.45 Sukces, ode. 1 - serial
6.10 Sukces, ode. 2 - serial .
6.35 Był taki dzień-felieton
6.40 Emigrant - film dokumentalny
7.00 Transmisja.Mszy Świętej z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Ła
giewnikach

8.00 Domisie,, Zajęcia chłopców, zajęcia 
dziewczynek,, - program dla dzieci

8.25 Wesoła lekcja - Wynalazki - serial
8.35 Kadra 2012-magazyn
8.55 Teleranek
9.20 Ja, Cezar Mały - komedia, Francja, reż. 

Richard Berry, wyk. Jules Sitruk, Jean
- Philippe Ecoffey, Maria de Medeiros

11.00 Kuchnia z Okrasą - Obiad na jesień
11.25 Tydzień
11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański .
12.15 Między ziemią a niebem
13.00 Wiadomości
13.10 Opowieści telewizyjne
13.45 Film fabularny
16.00 BBC w Jedynce - Dole i niedole rodżiny - 

szympansów, ode. 3
17.00 Teleexpress
17.20 Jaka to melodia? - wydanie specjalne

- [18] - teleturniej
18.15 Szkoda gadać
18.45 Ranczo Wilkowyje. Jak powstawał film

- telenowela
19.00 Wieczorynka - Gumisie 
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
20.00 Pogoda
20.20 Ja wam pokażę!, ode. 9-serial
21.15 Zakochana Jedynka - Zabawa w dom

- komedia romantyczna, Kanada, reż. 
Kelly Makiri, wyk. Colin Ferguson, Joan
ne Kelly, Lucas Bryant

22.50 Uczta kinomana - Upadek - dramat, 
USA, Francja, reż. Joel Schumacher, 
wyk. Michael Douglas, Robert Duvall, 
Barbara Hershey

0.45 Kinematograf - magazyn
1.15 Kolekcja kinomana - Love Story, USA, 

reż. Arthur Hiller, wyk. Ali MacGraw, Ry
an O'Neal, John Marley

2.50 Henryk Mikołaj Górecki- Na Anioł Pań- 
skiop. 57 - koncert

3.05 Był taki dzień - felieton
3.10 Zakończenie programu

21.50 Kuba Wojewódzki - talk show
22.50 Trzy'po trzy - numery z kwatery - serial
23.20 Magazyn Orange Ekstraklasa
0.35 Powrót do domku nad jeziorem - hor

ror, USA, 2001, reż. Po - Chih Leong 
wyk. Judd Nelson, Brian Krause, Dahlia 
Salem, Claudette Mink 

2.30 Telesklep

6.00 Klan, ode. 1322 -1326 - telenowela 8.00 
Śniadanie na podwieczorek 8.55 M jak miłość, 
ode. 509serial 9.40 Ziarno 10.05 Tajemnice- 
Wiklinowej Zatoki, ode. 5/7 Straszna nora - se
rial animowany 10.35 Podróżnik - Penang 10.55 
Złotopolscy, ode. 880 - Zaręczyny w centrum 
świata - telenowela 11.20 Pamiętaj o mnie 11.30 
Zacisze gwiazd 11.55 Między żiemią a niebem
- magazyn 12.00 Anioł Pański 12.15 Między zie
mią a niebem - magazyn 13.00 Transmisja Mszy 
Świętej - z katedry pw. Najświętszego Serca Je
zusowego w Rzeszowie 14.05 Bulionerży, ode. 
51 - Młody - serial komediowy 14.30 Bulionerży, 
ode. 52 - Domek letni - serial komediowy 14.55 
Złote Kaczki magazynu Film - Gala 50 - lecia
15.45 Żula z Czeczenii - film dokumentalny, 
reż. Agnieszka Arnold 16.35 Zaproszenie 17.00 
Teleexpress 17.15 Rozmowy na temat... 17.25 
Pamiętaj o mnie 17.35 Szansa na Sukces - Ewa 
Bem 18.30 M jak miłość, ode. 510 - serial 19.15 
Dobranocka - Noddy, ode. 52 - Wielki pościg za 
pociągiem 19.30 Wiadomości 19.50 Sport 20.05 
Pogoda 20.10 Tajemnica twierdzy szyfrów, ode 
7 - serial sensacyjny 21.00 Wideoteka dorosłego 
człowieka - 21.45 Serwis TV - program satyrycz
ny 22.10 Złote Kaczki magazynu Film - Gala 5Ö
- lecia 22.40 Czas dla kibica - Sport 24.00 M jak 
miłość, ode. 510 - serial 0.45 Ziarno 1.15 Dobra
nocka za oceanem - Noddy, ode. 52 - Wielki po
ścig za pociągiem 1.30 Wiadomości

5.25 Dla niesłyszących - Słowo naniedzielę
5.30 Dla niesłyszących - Lokatorzy, ode. 177 

- Królowa kuchni - serial komediowy
5,55 Dla niesłyszących - Lokatorzy, ode. 178 

Korzystna transakcja - serial 
■ 6.20 Złotopolscy, ode. 892,893

7.20 M jak miłość, ode. 532 - serial
8.15 Sto tysięcy bocianów: serial
8.40 Z Dwójką bezpieczniej
8.50 Zacisze gwiazd - Monika Bródka
9.20 Weterynarz na safari, ode. 5 - serial
9.50 Wielcy odkrywcy - Benedykt Polak
10.00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 

- Ludzie buszu - cykl reportaży
10.30 Bezpieczne drogi
10.40 Rodzinne oglądanie - Park prehistorycz

ny, ode, 4: serial dokumentalny
11.30 Bezpieczne drogi
11.40 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza
12.10 Bezpieczne drogi
12.15 Gwiazdy w południe - Tatuaż - kome

dia, Francja, reż. Denys de La Patelliere, 
wyk. Jean Gąbin, Louis de Funes, Paul 
Mercey.Yves Barsacq

14.00 Familiada, ode. 1454 - teleturniej
14.30 Złotopolscy, ode. 894 - telenowela
15.05 Program rozrywkowy
16.05 Na dobre i na złe, ode. 306 - serial
17.00 Egzamin z życia, ode. 94 - serial
17.50 Bezpieczne drogi
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama, Pogoda
18.50 Starter
19.10 Podróże z żartem - Rosja
20.05 Duże dzieci - talk - show
21.00 Włamanie na śniadanie - komedia sen

sacyjna, USA, reż. Barry Levinson, wyk. 
Bruce Willis, Cate Blanche#

23.10 Panorama, Pogoda, Sport
23.35 EUROexpress
23.45 Telewizyjne Wiadomości Literackie -
0.15 Międzynarodowy Festiwal Wratisla- 

via Cantans. RIAS - KAMMERCHOR 
„Miłość i natura,, Muzyka chóralna XIX 
wieku - koncert

1.20 Smak życia - komedia, Francja, Hiszpa
nia, reż. Cedric Klapisch, wyk. Romain 
Duris, Judith Godreche,Audrey Tautou

3.20 Zakończenie dnia

5.55 Uwaga! - magazyn,
6.15 Telesklep
8.00 Niania - serial
8.30 Dzień dobry TVN - magazyn
10.55 Kawa na ławę
11.45 Niania - serial
12.20 Historia Kopciuszka - komedia, Kanada, 

2004, reż. Mark Bosman wyk. Hilary 
Duff, Jennifer Coolidge, Chad Michael 
Murray, Dan Byrd, Regina King

14.20 Studio Złote Tarasy
17.30 Superniania - reality show
18.30 Hela w opałach - serial
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.00 Taniec z gwiazdami

4.40 Maraton Uśmiechu
5.10 Telesklep
7.10 Na osi - program motoryzacyjny
7.40 Wyścig po kasę
8.30 Szkoła Auto - program motoryzacyjny
8.50 Nie ma sprawy - serial obyczajowy
9.50 Patrol - serial sensacyjny
10.50 Krąg miłości - serial obyczajowy
11.55 Beethoven IV - film rodzinny, USA, 

2001, reż. David M. Evans wyk. Judge 
Reihold, Julia Sweeney, Joe Pichler

13.55 Dwóch i pół -. serial

14.55 Kochane kłopoty - serial obyczajowy
15.55 Na powierzchni - serial przygodowy
16.55 Strzelby dla San Sebastian - film we

stern, Włochy, 1967, reż. HenriVerneuil 
wyk. Anthony Quinn, Charles Bronson, 
Sam Jaffe, Anjanette Comer, Silvia Pinal

19.10 Bombonierka - program rozrywkowy
20.10 Szósty dzień - film sensacyjny, Kanada, 

2000, reż. Roger Spottiswoode wyk". 
Arnold Schwarzenegger, Michael Rapa-

■ port, Tony Goldwyn, Michael Rooker
22.40 Detektyw Monk - serial sensacyjny
23.40 Las Vegas parano - komedia, USA,

1998, reż.Terry Gilliam wyk. Johnny 
Depp, Benicie DelToroJobey Maguire, 
Ellen Barkin, Gary Busey, Mark Harmon

2.00 Nocne igraszki

it; tv Pino

- 7.45 Aktualności flesz + pogoda 7.50 Nie tylko 
dla pobożnych 8.00 Koncert życzeń 8.30 Serwis 
info 8.42 Pogoda 8.45 Śląska lista przebojów
9.00 Światowiec 9.30 Serwis info 9.50 Pogoda
9.54 Serwis sportowy 10.02 O co chodzi? 10.30 
Serwis info 10.46 Pogoda 10.48 Serwis sportowy
10.54 Serwis Kulturalny 11.00 Nieznani spraw
cy - cykl dokumentalny 11.30 Serwis info 11,52 
Pogoda 11.54 Serwis sportowy 12.02 Telewizja 
Objazdowa 12.30 Serwis info 12.45 Pogoda
12.48 Serwis sportowy 12.53 Serwis Kulturalny
13.00 Jacek Sobala - zapraszam 13.30 Serwis 
info 13.50 Pogoda 13.52 Serwis sportowy 14.00 
Droga do EURO 2012 - magazyn 14.30 Serwis in
fo 14.37 Pogoda 14.40 II liga piłki nożnej - Arka 
Gdynia - Lechia Gdańsk 16.30 Dla niesłyszących 
- Serwis info 16.43 Pogoda 16.45 Aktualności
16.48 Pogoda 16.50 Z życia kościołów - maga
zyn 17.15 Cała naprzód - magazyn 17.30 Serwis 
info 17.55 Pogoda 18.00 Aktualności 18.24 Ma
gazyn meteo 18.30 Aktualności sportowe 18.45 
Retransmisje sportowe 20.30 Serwis info 20.47 
Pogoda 20.52 Młodzież kontra 21.30 Serwis info 
21.43 Pogoda 21.45 Aktualności 21.50 Pogoda
21.55 Piłkarska trójka 22.15 Aktualności sporto
we 22.30 Serwis info 22.58 Pogoda 23.04 Spor
towa niedziela 0.02 Półkowniki - cykl dokumen
talny 0.30 O co chodzi? 0.56 Młodzież kontra 
1.29 Serwis info 1.54 Pogoda

5.00 Music Spot, ode. 198
6.00 Pierwsza miłość, ode. 520
6.40 Pierwsza miłość, ode. 521
7.15 Gadżet i Gadżetinis, ode. 2
7.45 Czarodziejki, ode. 49
8.15 Power Rangers, ode. 516
8.45 Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki, ode. 27
9.45 Słoneczny patrol, ode. 198
10.45 Dinotopia 1 - film familijny, Wielka 

Brytania/Niemcy/USA, 2002, reż, Mar
co Brambilla, wyk. Tyran Leitso, Jim Car
ter

12.35 Co z tym Bobem? - komedia, USA, 1991, 
reż. Frank Oz, wyk. Bill Murray, Kathryn 
Erbe,Tom Aldredge

14.45 Sue Thomas. Słyszące oczy FBI, ode. 5
15.45 Magia bez tajemnic, ode. 1
16.45 Świat według Kiepskich, ode. 270
17.15 I klotu rządzi?, ode. 18
17.45 Rodzina Zastępcza Plus, ode. 267
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Daleko od noszy, ode. 132
20.00 Skazany na śmierć, ode. 39
21.00 Skazany na śmierć, ode. 40 

Wiele osób wolałoby, aby Michael, 
Lincoln i Sara nie wysłuchali nagrania, 
które zdobył jej ojciec. Przekazanie tego 
dowodu mediom nie ma sensu, tylko 
uczcili członkowie rządu mogą ujawnić 
zawartą w nim prawdę. Jedyną właści
wą osobą wydaje się dawny przyjaciel 
Aldo Burrowsa, Cooper Green - Michael 
i Lincoln kontaktują się z nim i umawiają 
na spotkanie w miejscu publicznym, by 
przechytrzyć tajne służby. Natomiast 
Sara odwiedza grób ojca i spotyka tam 
jego byłego współpracownika, którego 
obwinia o zdradę. A może wszyscy troje 
poważnie się mylą i grozi mi śmiertelne 
niebezpieczeństwo... W zamian za le
czenie córki i wolność dla żony C - Note 
obiecuje Mahone, że wystawi mu Sco- 
fielda...

21.55 Studio Lotto
22.00 Gotowe na wszystko, ode. 60
23.00 Gotowe na wszystko, ode. 61
0.00 Gdy rozum mówi nie, ode. 3
0.30 Magazyn sportowy
2.30 Nocne randki, ode. 224
4.45 TV Market

E!
5.50 FIFA Futbol Mundial
6.10 Kinomaniak
6.35 VIP - London Calling
7.00 Kasa Na Bank - program interaktywny
8.15 Powrót Arabeli - serial familijny
9.00 Niewidzialna mama - film familijny
10.55 Galileo - program popularno - naukowy
11.55 Kinomaniak
12.30 ' Dekoratora - magazyn wnętrzarski
13.00 Rośwell - serial
14.00 VIP - London Calling
14.30 Cienka niebieska linia - serial
15.00 Polska Liga Siatkówki
17.00 Big Brother 4.1 - Omnibus
18.00 Pogromcy hitów
18.30 Pogromcy hitów
19.00 Galileo - program popularno - naukowy
20.30 SEX FM - serial komediowy
21.05 Big Brother 4.1 Ring
21.35 Big Brother Show - skrót
22.05 Big Brother 4.1 Ring-wyniki
23.05 Włatcy móch - serial animowany dla 

dorosłych
23.35 Włatcy móch - serial animowany dla 

' dorosłych
0.05 Wydarzenia, Sport, Pogoda 
0.45 Big Brother 4.1 Ring
1.15 Big Brother Show - skrót
1.45 Big Brother 4.1 Ring - wyniki
2.35 VIP - London Calling
2.55 Kinomaniak
3.20 Roy Orbison - koncert
3.55 TV Market
4.15 Zakończenie programu

EUROSPORT -e
8.30 Eurosport Buzz 9.00 Skoki na trampolinie. 
Mistrzostwa Świata Kanada 9.45 Wyścigi mo
tocyklowe: Grand Prix Walencji Hiszpania 10.15 
Wyścigi motocyklowe. Grand Prix Walencji Hisz
pania 10.45 Wyścigi motocyklowe. Grand Prix 
Walencji Hiszpania 12.00 Wyścigi motocyklowe. 
Grand Prix Walencji Hiszpania 13.15 Wyścigi mo
tocyklowe. Grand Prix Walencji Hiszpania 15.15 
Maraton. Nowy Jork Stany Zjednoczone 18.00 
Snooker. Belfast Wielka Brytania 19.00 Łyżwiar
stwo figurowe. Exhibitions Ingolstadt Niemcy-
20.15 Sporty motorowe. Weekend w sportach 
motorowych 20.30 Snooker. Belfast Wielka 
Brytania 23.30 Boks. Mistrzostwo Francji Mas
sy Francja 0.30 Siatkówka plażowa. World Tour 
Phuket Tajlandia 1.15 Sporty motorowe. Week
end w sportach motorowych

6.00 Prosto z zoo do Afryki - film familijny 8.50 
Pinokio, przygoda w przyszłości - animowany
10.10 Dishdogz - film akcji 11.40 Miss Agent
- komedia 13.30 Mały miś polarny 2: Tajemni
cza wyspa - film familijny 14.50 Mały Manhat
tan - komedia 16.20 Droga sławy - dramat 18.15 
Sezon rezerwowych - komedia 20.10 Premiera; 
V jak Vendetta - film akcji 22.20 Oszukać prze
znaczenie 3 - horror 23.50 Kłopotliwy trans
port - film obyczajowy 1.25 Kung Fu szał - film 
akcji 3.05 Milion za noc - dramat 4.25 Animal
- dramat
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IGIEŁ POL E.TYŃSKA
NIERUCHOMOŚCI

Bytom, Jainty 26/1 p 
tel. 032/2816996, 0510068389 

0509442658 www.igiel-pol.gratka.pl

MANBUD
I Bytom Strz. Bytomskich 13

tel. 032 387 06 90
www.hanfetKl.Rterudiomoscł.pl

wiarygodnym, profesjonalnym i skutecznym partnerem w obrocie nieruchomościami.

siGMa
Bytom ul. Gliwicka 21

tel. 032/282-35-67
www.sigma.bytom.pl

NIERUCHOMOŚCI

DOMUS
Halina Gatzka Iic.nr2905
Piekary Śl.ul.Wyzwolenia 75 
032/ 767-93-60. 605-098-298 

www.domus.jn.pl

1 pokojowe
Chopina 33m2 Ip w bloku z cegły, okna pcv, ogrz.etaż.gaz.+
kominek, 99tys IGIELPOL
Matejki 34m2 lip w kamienicy, okna drewniane,
ogrzewanie węglowe i elektr, niski czynsz, cena 68tys IGIELPOL
Krakowska 37 m2, może być na działalność, parter 65 tys
DOMUS
więcej na.stronie www.domus.jn.pl 
Jagiellońska 40m2 lllp w kamienicy, okna pcv, 
ogrz.akumulacyjne, do remontu, 72,5tys IGIELPOL

2 pokojowe
Szombierki 35 m,lll/IVp, co, po remoncie 92 tys DOMUS 
Piekary Śląskie Sktodowskiej-Curie 38m2, lllp/IVp., c.o, 87tys
HANBUD
Hlonda, 36,6m2,1/IV.CO, cena 83tys. SIGMA 
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl 

. Obywatelska, 37m2, ll/lllp., cena 70tys. SIGMA 
Arki Bożka 38m2 Op w niskim bloku, co, 
okna pcv, do przejęcia od zaraz,, 78tys IGIELPOL 
zdjęcia na www.igiel-pol.gratka.pl 
Stolarzowicka 39,50m2, parter w wieżowcu, okna drewniane, 
balkon, z co, 90tys IGIELPOL 
Małachowskiego 39,80m2, lllp w niskim bloku, z co, 
okna drewniane, 95tys NOWA OFERTA IGIELPOL 
Małachowskiego 40,50m2 IVp w niskim bloku, 
ogrzewanie akumulacyjne 97750zl IGIELPOL 
Bytom Worpie 43,2 m2 VIII/X p 90 tys DOMUS 
Łużycka 43m Ip cena 105 tys DOMUS 
Arki Bożka, 45,2m2, IV/IVp„ CO, balkon, cena 98tys. SIGMA 
Felińskiego 46m2, lp/Xp., c.o, okna plastikowe, 114tys. HANBUD 
więcej na www.hanbud.nieruchomosci.pl 
Felińskiego 46m2 Vlp w wieżowcu, co, okna drewniane 
133700tys zl IGIELPOL
Stroszek Strzelców Bytomskich, 48,9m2, ll/IVp. okna pcv, CO, ■ 
cena 120tys. SIGMA
Piekary Śl, Jana Pawła II, 49m2, lll/IVp., nowe okna, CO, cena 
148tys. SIGMA
Skwer na Stroszku 50m2 wysoki parter, stan deweloperski -
do wykończenia, 140tys IGIELPOL
Felińskiego, 50m2, IX/X, okna pcv, balkon, CO cena 125 tys.
SIGMA
Wyzwolenia, 50,03m2, IV/IVp. cena 149 tys. SIGMA 
Felińskiego, 50,1m2VII/X, po remoncie, okna pcv, CO, balkon 
cena 130 tys. SIGMA
Felińskiego 50,5 m2 Bp super układ, szafy zabud: 153 tys zł 
DOMUS
Piekary Bytomska 50,5 m2 ll/lllp, okna pcv, balkon cena 150 
tys DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Siemianowice centrum, 52m2,1/IV, CO, balkon, cena 125 tys.
SIGMA
Bytom Szkolna 53 m, ll/IVp, co, panele, okna pcv - komfort 130 
tys do negocjacji DOMUS
Piłsudskiego 53m2 Ip w bloku z cegły, okna drewniane, 
grzałki w piecach, 113tys IGIELPOL 
Przemysłowa 56m2 lip w kamienicy, z co, okna pcv + nowe 
drewniane, duża kuchnia, 120tys IGIELPOL

Karola Miarki 57m2, lllp/lllp, okna plastikowe, 130 tys HANBUD
Gallusa 57m2 Ip okna pcv, ogrzewanie gazowe kominek
komfortowe 140tys - do neg. IGIELPOL
Wyczółkowskiego 57,60m2 IVp w bloku, co,
duża kuchnia 10ßtys IGIELPOL
Zabrzańska 61 m2, wysoki parter, c.o, 158tys HANBUD
Matejki, 65m2 l/lllp. cena 10Otys. SIGMA
Zabrze, Częstochowska, 74 m2, ll/lllp kamienica, CO, duży balkon
cena 85tys.zl SIGMA ul. Gliwicka 21
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl
Prusa 73m, lp/lllp, 151tys. HANBUD
Bytom Batorego 78 m, III p kamienica, piece, 115 tys DOMUS

3 pokojowe
Grota Roweckiego, 48m2, VI/X, okna pcv, CO, w cenie meble 
kuchenne i wyposażenie kuchni, cena 130 tys. tel. 032/2823567 
SIGMA ul. Gliwicka 21 
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl 
Alojzjanów 52,90m2, IVp w niskim bloku, nowe okna pcv, 
z co, umeblowanie w cenie, 135tys IGIELPOL 
Nowakowskiego 55m2 lip w niskim bloku, okna pcv, balkon, 
150tys IGIELPOL
Rynek, 55,2 m2, IV/IVp. CO, balkon, cena 130 tys. SIGMA 
Hlonda 55,7m2, V/Xp w cenie meble kuchenne, okna pcv, 
balkon, CO, cena 150 tys. SIGMA 
Karola Miarki-56m2, lp/lllp, c.o,cena z garażem, 130tys.
HANBUD
więcej na www.hanbud.nieruchomosci.pl
Powstańców Warszawskich/Aleja Legionów 57m2, lp/llp, balkon,
114tys. HANBUD
więcej na www.hanbud.nieruchomosci.pl
Bytom Prusa 59,80 m2 lp„ komfortowe, okna pcv, co, parkiety,
cena 170 tys DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Rudzkiego 61,44m2 Op w niskiej kamienicy, nowe okna pcv,
ogrzewanie piecowe, 90tys, IGIELPOL
Nowa 61,70 m2 0/IVp stan bdb, okna pcv, panele cena 190 tys
DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Hlonda 61,75m2 Ip w niskim bloku, z co, okna pcv,
duży balkon, 140tys IGIELPOL
Podhalańska 62,40m2, Jllp w niskim bloku, po remoncie,
wolne od sierpnia 2008r, 180tys NOWA OFERTA IGIELPOL
Hlonda, 62,4m, IV/IVp„ okna pcv, balkon,CO cena 146tys.
SIGMA
Ostatnia 63m2 lllp w niskim bloku, okna nowe drewniane, 
co z sieci,. 179tys IGIELPOL
Małachowskiego 63m2, Ilp./Xp., c.o, komfort, 165 800zl
HANBUD
Felińskiego 68m2, IVp/Xp, c.o,okna plastikowe, komfort, 228tys.
HANBUD
Matejki, 68m2, lll/lllp. okna pcv, balkon cena 125 tys. SIGMA 
Sądowa 71 m2 lip w kamienicy - wejście od oficyny, 
wyremontowane, ogrz.etaż.gaz., 185tys IGIELPOL 
Felińskiego, 73m2, VIII/X cena 165 tys. SIGMA 
Matejki 87m2 lip w kamienicy, ogrz.elektr., okna pcv + 1 
drewniane, 120tys IGIELPOL
Orląt Lwowskich 92,93m2, lip w kamienicy, ogrz.piecowe, 
okna drewniane i pcv, 110tys NOWA OFERTA IGIELPOL

Chorzów Katowicka, 101,4m2, l/lp., cena 260 tys. SIGMA ul. 
Gliwicka 21
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl 
Rycerska 104 m2, ll/lllp 239 tys zl DOMUS 
Kraszewskiego 120m2,IVp/IVp, 180 tys. HANBUD 
Kraszewskiego 120m2, IVp/IVp, 250tys. HANBUD 
Oświęcimska 130m2, wysoki parter, ogrz. etażowe gazowe, okna 
plastikowe, panele, 270tys. HANBUD 
Plac Akademicki 134 m2, Ip DOMUS 
więcej na stronie www.domus.jn.pl

4 pokojowe
Felińskiego 76m2, Vlllp/Xp, c.o, 155tys. HANBUD 
Piłsudskiego, 99m2 l/lllp., kuchnia z balkonem, nowe co 
gazowe, łazienka nowa, cena 200tys. tel. 032/2823567 SIGMA 
ul. Gliwicka 21
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl 
Wyczółkowskiego 100m2, lip w kamienicy, okna nowe drewniane, 
parkiet, mieszkanie ze skosami, co z sieci, 230tys do neg. SUPER 
KOMFORT IGIELPOL
Didura 102m l/llp super lokalizacja, wszystkie pomieszczenia
niezależne, atrakcyjny układ, okna pcv 190 tys DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Rostka 103,94 m2 ll/IN/p nowe okna, ładny układ 212 tys DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Prusa 106,62 m l/IVp, co gaz. po remoncie 220 tys DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Żeromskiego 123m2, lllp/IVp, 160 500zl HANBUD
Piekarska 130m2, llp/IVp, do remontu, 130tys. HANBUD
Siemianowicka 135m2, lip w kamienicy, nowe okna pcv,
ogrz.etaż.gaz., wyremontowane, 210tys IGIELPOL
Bytom centrum 136 m lllp/IV kamienica ładny układ co gaz. 220
tys zt DOMUS.
więcej na stronie www.domus.jn.pl 
Kraszewskiego 185m2, lllp/IVp, 370tys. HANBUD 
więcej na www.hanbud.nieruchomosci.pl

Domy
domy na www.domus.jn.pl
Orzech dom 125 m działka 1000 nowy,
do wykończenia I piętro, cena 500 tys DOMUS
Piekary Śląskie Kozłowa Góra dom 1.10 m2,
działka 700 m2 cena 350 tys zt DOMUS
Rajcza - dom w górach z całorocznym dojazdem
działka 2430m, dom ok 100 m2 od zaraz 250 tys DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Siemonia dom do wykończenia działka 3200 m DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Siewierz dom na dużej działce 350 tys DOMUS 767-93-60
Świerklaniec dom dwurodzinny, działka 540 m2 stan bdb, cena
605 tys zt DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Bytom Sucha-Góra,połowa bliźniaka, działka 500m2, c.o, do
wykończenia, 430tys HANBUD
Kłobuck Pila II wolnostojący 267m2 dz.5339m2 250tys IGIELPOL 
WYŁĄCZNOŚĆ! Piekary Śl. Jozefka 263m! dz.995m= nowy, 
wolnostojący, 750tys CIEKAWA OFERTA IGIELPOL 
więcej na www.igiel-pol.gratka.pl

Piekary Śl. nowy wykończony komfotrowo dom o pow. 200m2 
5 pokoi + salon,garaż 2 stanowiskowy, działka 1 i 22m2 cena 
SOOtys IGIELPOL
Chorzów okolice parku 350m2 bliźniak - stan surowy zamknięty, 
890tys IGIELPOL
wieś ROGI 12km od Częstochowy118km od Bytomia 
działka 1,3ha dom murowany 110m2 podpiwniczony160tys
IGIELPOL
Istebna góralska hala 2 izby łazienka poddasze prąd woda 
działka 10ar - 110tys, 1ha 220tys IGIELPOL 
Stolarzowice podpiwniczony wolnostojący 250m2 dz.1277m2 
cena 420tys IGIELPOL
Stolarzowice, dom wolnostojący, dwurodzinny pow. 170m2
działka 733 m2 cena 461 tys.
tel. 032/2823567 SIGMA ul. Gliwicka 21
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl
Przeczyce, wolnostojący, parterowy, z lat 50 tych.; pow. 100m2,
działka 1500m2 cena 230 tys. SIGMA Radzionków szereg, pow.
220m2 działka 196 m2 ,C0 okna pcv, cena 360 tys. SIGMA
Opolskie, Głubczyce dom wolnostojący pow. 149 m2 cena 30
tys SIGMA
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl

Dziatki
Piekary Śląskie działka budowlana 1368 m DOMUS 

. Bytom Północ dz. Komercyjna 2744m2 80zl/m2 HANBUD 
Piekary Śląskie dz. przemysłowa, 11 059m2, 28zl/m2 HANBUD 
Piekary Śląskie dz. przemysłowa, 5129m2, 28zi/m2 HANBUD 
Bytom dz.budowalno-przemyslowa, uzbrojona, media 
doprowadzone, 2500m2, BOzi/m2 HANBUD 
Nowe Chechlo 2800m2 - 120zl/m2 IGIELPOL 
Chorzów okolice parku 960m2 budowlana 350tys IGIELPOL 
Radzionków teren przemysłowy 7478m2 SOOtys IGIELPOL 
Chorzów Katowicka 28069m2 działka inwestycyjna 7300000tys 
IGIELPOL
Wymysłów 2564m2 (18m szeroka) 70zl/m2 IGIELPOL
Miechowice ok.2000m2 inwestycyjna BOzi/m2 IGIELPOL
Karb 3000m2 inwestycyjna 250tys IGIELPOL
Sucha Góra, 3400m2, szef. 34m2, 250 tys. tel. 032/2823567
SIGMA ul, Gliwicka 21
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl
Stolarzowice, 1500m2,165tys. SIGMA
Radzionków, 3478m2, 240 tys. SIGMA
Kalety, Kuczów budowlana 4.247 m2 szer. 20m, 100 tys. SIGMA
Siemonia, 1252m2, rekreacyjna, 25tys. SIGMA ul. Gliwicka 21

Komercja
Chorzów centrum pawilon handlowy obecnie lokal
gastronomiczny 690 tys DOMUS
Bytom centrum lokal handlowy 120 m2 4000zl/m-c DOMUS
Piekary Śląskie sklep wolnostojący 35 tys DOMUS
Bytom Łagiewniki do wynajęcia pow sklepowa 75 m2
+zaplecze 700 zl/m-c +VAT DOMUS
Świerklaniec - Orzech przy drodze przelotowej obiekt na
działalność, działka 1200 m cena 700 tys + VAT DOMUS

.Bytom willa 720m2, działka 1013m2,1 8mln. HANBUD
Bytom lokal użytkowy 35m2 na sklep, parter, 70tys HANBUD
Szombierki pawilon 65m2 działka 100m2
alarm klimatyzacja 299tys IGIELPOL

Kozłowa Góra 4 hale po 90m210zt/m2 IGIELPOL 
Miechowice hala 300m2 1500zlnetto/m-c IGIELPOL 
Chorzów Katowicka hala 350m2 250tys IGIELPOL 
Chorzów restauracja.z wyposażeniem 164m2 600tys IGIELPOL 
Dworcowa 440m2 lip na biura - wynajem IGIELPOL 
Centrum lokale 27m2 i 50m2 od 25zl/m2 IGIELPOL 
Centrum biura 60m2 950zl lub 120m2 1900zl IGIELPOL 
ścisłe Centrum kamienica biiirowo-handlowo-uslugową, lokale 
40-135m2 IGIELPOL
ścisłe Centrum lokal handlowy do adaptacji 100-400m2
IGIELPOL
Siemianowicka budynek 105m2 w tym magazyn + biura, 
dz.960m2, 260tys IGIELPOL
Centrum do odstąpienia działający pub, 77m2, po remoncie, 
stylowe wnętrze, cena 110tys tel. 032/2823567 SIGMA ul. 
Gliwicka 21
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl
Miechowice pawilon wolnostojący, murowany pow. 50m2, cena
100 tys. SIGMA
Ścisłe centrum, lokal biurowo-handlowy, 104m2, po remoncie, 
cena 3,5 tys./m-c SIGMA
Bytom do odstąpienia działający lokal gastronomiczny,
restauracja i bar z pełnym wyposażeniem .
pow. 309m2, bardzo dobra lokalizacja cena 300 tys. zt, SIGMA
Centrum, lokal handlowy 140m2 cena 2,2 tys zl./m-c SIGMA
Ścisłe centrum, lokal handlowy 250 m2,stan b. dobry, cena 10
tys./m-c wolny od stycznia 2008r SIGMA
Centrum lokal użytkowy 85m2 wysoki parter, stan b. dobry
czynsz do-uzgodnienia SIGMA
Centrum pomieszczenia biurowe 2piętro, 60 m2, 950zl/m-c netto, 
120m2,1800 zl/m-ö netto SIGMA 
Lokal gastronomiczny, 47m2, cena 130 tys SIGMA 
Dworcowa, pomieszczenia biurowe 460m2,1p. cena 5 tys./m-c 
netto SIGMA
Warsztat samochodowy, działka 700 m2 cena sprzedaży 280. 
tys., cena dzierżawy 2500 zt SIGMA 
Łagiewniki, budynek jednopiętrowy pow. 307m2, działka 1116m2, 
hala o pow. 240m2, zabudowania gosp. całość w cenie 280 
tys. SIGMA
Centrum, kamienica cena 600 tys. SIGMA ul. Gliwicka 21

Wynajem
Bytom Prusa 1 pok 600 zł/m-c DOMUS
Bytom Wrocławska 3 pok. 1000 zl/m-c DOMUS
Rynek 133m2, Ip, typowe na działalność 2 500zl/m-c HANBUD
Bytom 300m2, magazyn, media doprowadzone, 7zl/m2 HANBUD
Dworcowa 36m2, Ip, nieumeblowane, 1000zl/m-c HANBUD
PI. Akademicki 135m2, na sklep lub gastronomię, 60zt/m2.
HANBUD
Miechowice 46m2 2 pokoje, z co, 1100zi/m-o+ media IGIELPOL
Bytom Centrum 60m2 2 pokoje, pełne umeblowanie,ogrz.etaż.
gaz., 950zl/m-c + media IGIELPOL
Arki Bożka 47m2 Vlllp w wieżowcu, z co, pełne umebl., BOOzi/m-
c+ media - wolne od stycznia 2008r. IGIELPOL
Bytom Centrum 76m2 lllp, 2 pokoje, ogrz.etaż.gaz., umeblowanie
do uzg., 800zt/m-c+ media IGIELPOL
Plac Wolskiego 2 pokoje, 139 m2, umeblowane, ogrzewanie
piecowe, cena 950 zl/m-c SIGMA

NIERUCHOMOŚĆ

1 POKÓJ z kuchnią 32 m2 I piętro, Wy
czółkowskiego, 032/281-75-50. 5/1053/07

1869 m2, budowlana Wieszowa. SPEK
TRUM 032/282-80-88. 5,1054,07

2 POKOJE 38 m2 Strzelców Bytom
skich. 032/281-75-50. 5,1053,07

2 POKOJE 70 m2 II p. k/Pułaskiego. 
032/281-75-50. 5,1053,07

2 POKOJE, 48 m2, Wrocławska, kom
fortowe, sprzedam. ROYAL 0508-379-
6 60 . 5/1063,07

2 POKOJE, 48 m2, Wrocławska. 
032/281-75-50. 5,1053,07

2 POKOJE, Morcinka, 42 m2, 73 tys. 
LOKATOR 0668-156-048.

2 POKOJE, Okulickiego, 70 m2, 18 tys. 
LOKATOR 0668-156-048.

2500 m2 działka usł. Bytom. SPEKTRUM 
032/282-80-88. 5,1054,07

3 POKOJE, 48 m2, Grota Roweckiego.
032/281-75-50. 5,1053,07

3 POKOJE, 52 m2, 115 tys, I piętro. 
ROYAL 0508-379-660. 5,1053,07

3 POKOJE, 52 m2, Chorzowska. 
032/281-75-50. 5,1053,07

3 POKOJE, 53 m2, Godulska. 032/281-
75 -50 . 5,1068,07

3 POKOJE, 53 m2, Rynek. 032/281-75-
50. ' 5,1068/07

3 POKOJE, 65 m2, Stroszek, atrakcyjne. 
032/281-75-50. 5,1053,07

3 POKOJE, Miechowice, 62 m2,160 tys, 
komfort. ROYAL 0508-379.-660. 5,1053,07

3 POKOJE, Rynek, 53 m2, sprzedam. 
ROYAL 0508-379-660. 5,1053,07

3 POKOJE, Szombierki, 54 m2, sprze
dam. ROYAL 0508-379-660. 5,1053,07

3 POKOJE, śródmieście, 48 m2,1 piętro. 
LOKATOR 0668-156-048.

3 POKOJE, śródmieście, 53 m2, kom
fortowe. LOKATOR 0668-156-048.

4 POKOJE, 113 m2, I piętro, k/Rynku. 
032/281-75-50. 5,1053,07

40 m2, pawilon handlowy Bytom, do
skonała lokalizacja. SPEKTRUM 032/282- 
80-88; 5/1064/07

43 m2, Łużycka. SPEKTRUM 032/282-
80-88. 5,1064/07

CENTRUM
HANDLOWO-

MAGAZYNOWE
Tarnowskie Góry, Zagórska 159

OFERUJE DO WYNAJĘCIA
POWIERZCHNIE 
MAGAZYNOWE 

PRODUKCYJNE I BIUROWE, 
od 10 m2 do 8000 m2 

TARNOWSKIE GÓRY 
RUDA ŚLĄSKA 

BYTOM
www.chm.com.pl, info@chm.com.pl

TEL. 032/ 393-45-02, 0692-462-901. 
FAX 032/ 393-45-03

Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy

„POSMYK"
Pokoje 2,3-osobowe. 

Domki 4-6 osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym.

Plac zabaw dla dzieci, jazda 
konna, miejsce do grillowania, 

molo, przystań, parking.
Organizacja imprez 

integracyjnych. Mini zoo! 
oraz

DOM WESELNY
w Kokotku - 0602-738-019 

www.posmyk.pl

52,5 m2 Miechowice. SPEKTRUM 
032/282-80-88. 5/1054/07

61,4 m2, Szombierki. SPEKTRUM 
032/282-80-88. 5/1054/07

743 m2, Łagiewniki działka pod produk
cję. SPEKTRUM 032/282-80-88. 5/1054,07

80 m2, Bytom, wynajem- SPEKTRUM 
032/282-80-88. 5,1054/07

ATRAKCYJNE oferty mieszkań na: 
www.lokator.nieruchomosci.pl

ATRAKCYJNE oferty mieszkań na: 
www.royal-nieruchomosci.pl 5,1053,07

BAR, 76,30 m2 do wynajęcia od stycz
nia.2008, 2000 zł/m-c. 0504-623-221.

BYTOM- Sucha Góra, sportowa dolina, 
działkę budowlaną, 500 m2 16 m x 
31 m sprzedam, 150 zł/m2. 0602-234- 
144. 1,2203

DO WYNAJĘCIA lokal 100 m2, przy 
ulicy Dworcowej, tel. 032/281-02-
13 . 5,1027,07

DO WYNAJĘCIA lokal. Tel. 032/387-60-,
77 . 5,1067,07

DOM, Miasteczko Śląskie. DOMMAR. 
032/390-08-00.

DOM, Stolarzowice sprzedam. 0512- 
517-729. . 1/2217

DOMY, Zabrze. DOMMAR. 0660-430- 
478.

DOMY: Chechło, Kalety, Koszęcin, Na
kło, Tarnowskie Góry, Ossy, DOMMAR, 
032/390-08-00.

DWUPOKOJOWE, Piekary Śląskie, 49 
m2, komfortowe sprzedam. LOKATOR 
0668-156-048.

DZIAŁKA, 14 ar, Świerklaniec. 032/281-
75 -50 . 5,1068,07

DZIAŁKA, Przeczyce. DOMMAR. 0660- 
430-478.

DZIAŁKI inwestycyjne. DOMMAR. 
032/383-24-72.

DZIAŁKI: Bytom, Piekary, Radzionków, 
Tarnowskie Góry, Stare Tarnowice, Za
brze, Strzybnica, Chechło, Pniowiec. 
DOMMAR. 032/390-08-00.

GARAŻ do wynajęcia,Szombierki, Pod
halańska. 0509-926-011. 5,1062/07

GARAŻ murowany z kanałem przy 
osiedlu Olimpijska sprzedam. 0664- 
656-994. 5/983/07'

GARAŻ sprzedam. 032/281-88-87, 
0664-716-160. 1,2135

GARAŻ sprzedam. 0663-236-309.

GRUNT, 4 ha, Ożarowice DOMMAR 
0660-430-478.

HALA do wynajmu. 032/281-75-50.

KUPIĘ mieszkanie. 032/281-95-55.

KUPIĘ mieszkanie. 0668-088-575.

KUPIĘ pilnie mieszkanie w Bytomiu lub 
Piekarach Śląskich. 0605-883-404.

LOKAL sklepowe- biurowo- usługowy 
do wynajęcia w Szombierkach, 
650 zł/m-c. 0606-744-998. 5,972,07

M3, M4, M5 centrum. DOMMAR. 
032/383-24-72.

M3, M4, Miechowice, Szombierki. DOM- 
, MAR. 0668-487-667.

M4, M3 Stroszek. DOMMAR. 0668-487- 
670.

M4, plac Akademicki, Łagiewniki. DOM
MAR. 0660-430-478.

M4, T.Góry Przyjaźń, Osada Jana. DOM
MAR. 032/383-24-72.

MIESZKANIE w centrum 2-pokojowe, 
38 m2, stan b.dobry, 100 tys. 0692-838- 
510. 1,2170

NOWE domy i segmenty mieszkalne, 
Tarnowskie Góry. 0695-85-06-85, www. 
jbdom.pl 1,2083

Saksońsko-Sląska Unia Betonowa Sp. z o. o.
z siedzibą: 41-914 Bytom ul. Celna 15

WYDZIERŻAWI
mieszczące się w Bytomiu przy ul. Celnej 15 

pomieszczenia biurowe o pow. 167,65 m2 wraz 
z przylegającym terenem o pow. 14148 m2. 

Warunki dzierżawy do omówienia. 
Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem 

(032) 389-12-57

QDinC DOŚWIADCZENIE 
Dl 6 L/C BEZPIECZEŃSTWO

partner Systemu Oferowania

NIERUCHOMOŚCI
BYTOMSKIE 

tel. 032/ 387 15 79, 032/ 280 99 OO 
0695 933 181, 0501 614 303 

www.nieruchomosci-bon.pl 
e-mail:bytom@nieruchomosci-bon.pl
Pilnie poszukujemy mieszkań w Bytomiu 
i okolicy dla naszych klientów, 
gwarantujemy szybką sprzedaż 
(ŚRÓDMIEŚCIE, ROZBARK, ARKI BOŻKA) 
OFERTA SPECJALNA - NOWE DOMY 
i MIESZKANIA w ZABRZU,
Ścisłe CENTRUM Bytomia lokale 70 m2, 
120 m2, 260 m2KATOWICE - dochodowy budynek uż1użytkowy użv narkinc1700 m2 - bank, sklepy, biura + duży parking 
CHORZÓW - Lokal handlowo - usługowy 
640 m2
MYSŁOWICE - budyngk biurowo - usługowy 
970 m2
LOKAL UŻYTKOWY- HANDLOWY 70 m2r

Lokal handlowo - biurowy 460 m2 i 600 mz 
Budynek biurowy pow. 103 m2 działka 
960 m2 280 tys.
POSZUKUJEMY LOKALU na parterze ok. 
100 m2 DOWOLNA LOKALIZACJA 
Wynajmę mieszkania:
Bytom centr. 1 pok. 28 m2 
Bytom centr. 2 pok. 52 m2 
Domy sprzedam:
Bytom 150 m2 455 tys.
Ossy, działka 2 tys. m2, 240 m2, 990 tys. 
Siemonia 220 m2 985 tys., nowy 
Tarnowskie Góry 140 m2 355 tys.
Piekary Śl. 160 m2 355 tys.
Okolice Bytomia 150 m2 455 tys.okazja 
Porąbka 130 m2 350 tys.
Koszęcin - atr. 620 m2 430 tys., nowy 
Okolice Kłobucka, dz. 3,8 tys. m2 340 m2 
370 tys., nowy
Okolica Żywca 150 m2 375 tys. nowy
Sprzedam mieszkania:
1- pokojowe:
Bytom 36 m2 55 tys.
Dworcowa 54 m2 98 tys. po remoncie 
Józefczaka 35 m 50 tys.
2- pokojowe:
Stroszek 115 tys. komfortowe 
Szombierki 43 m2 80 tys.
3- pokojowe:
Matejki 102 m2 179 tys.
Chorzowska 125 tys.
Godulska 53 m2 119 tys.
okol. Puławskiego 92 m2185 tys.
Batorego 4 pok. 120 m2163 tys.
Stroszek 63 m2165 tys.
4- pokojowe:
4-pokojowe Batorego 114 m2 275 tys.
Działki:
RADZIONKÓW
TEREN INWESTYCYJNY 80 ar 1,8 min zł
Stolarzowice 1500 m2 
Kalety centr. 2000 m2 
Miechowice inwestycyjna 0,5 ha,
Bobrek 2,0 ha,
budowl. - Nakło Śl., Orzech
Repty Śl. 18 ar, 9 ar.
Zbrosławice 16 ar.
inwestycyjna - przy obw. Bytomia, 30 ar. 
Działka inwestycyjna, ogrodzona, hala + 
warsztaty 2 hektary 1,8 min zł

Pełna informacja o wszystkich ofertach
BPiDE Nieruchomości Bytomskie 
tel.: 032/ 387 15 79, 695 933 181 

ul. Rynek 24/314
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NIERUCHOM

MALICAR
licencja zawodowa I.P. LAMIK
NIERUCHOMOŚCI

281-97-83 787-21-32 0-600-211-462
41-902 BYTOM, ul. KRAKOWSKA 1Ó MALKAR@PRO.ONET.PL

Mieszkania
1- pokojowe
Grabowa 34 m2, lp/3p 65 tys.
Orżegowska 34 m2, 0p/4p 75 tys.
Matejki 36 m2 2p/3p 70 tys.
Krakowska 37 m2 op/2p po remoncie 65 tys.
2- pokojowe
Morcinka 46 m2, okna PCV 80 tys.
Kolejowa 37 m2, co 88 tys.
Olimpijska 51 m2, 4p/10p, co 125 tys.
Samotna 37 m2, 0p/4p, ładne 150-tys.
Matejki 47 m2, 2p/4p, po remoncie 110 tys. 
Orżegowska 48 m2, 4p/4p, okna PCV 100 tys.
3- pokojowe
Fałata 83 m2, ustawne 150 tys.
Hlonda ,59 m2, po remoncie 175 tys.
Hlonda 47 m2 z garażem 155 tys.
Prusa 94 m2, op/4p, ładny układ 155 tys. 
Leszczyka (Stroszek) 57 m2, super, 4p/4p 200 tys. 
Batorego.90 m2 2p/4p, super 299 tys.
Felińskiego 50 m2,3p/8p, ładne 135 tys.
4- pokojowe
Felińskiego 75 m2, lp/8p 160 tys.
Mickiewicza 109 m2, lp/4p, okna PCV 180 tys.
Pestka 104 m2, 0p/3p, nowe okna 140 tys. 
Wyczółkowskiego 100 m2, 2p/2p, b. ładne

230 tys.

www.malkar.gratka.pl

Stolarzowice, połowa bliźniaka, działka 
900 m2, do remontu 150 tys.
Radzionków, 167 m2, szeregowce 
380 tys. - 500 tys.
Przeczyce, działka 1500 m2, 240 tys,
Nowe Chechło, propozycja wybudowania 
nowego domu na b. ładnej działce 1500 m2, 
wszystkie media
P. Śl. Osiedle Pod Lipami, idealne na 
siedzibę firmy 330 tys.
Kieleckie-urokliwe miejsce piękna działka, 
chata do remontu 35 tys.
Bytom centrum, willa idealna na siedzibę 
firmy, 450 tys.
Siewierz-Sulików dz.668 m2, do 
zamieszkania, sauna, garaż ńa dwa 
samoch,piękny ogród, 20 min. do Katowic
550 tys.

Działki
Chorzów działka o pow. 8450 m2, obok 
Media Markt 150 zł/m2 brutto 
Pyrzowice, Myszkowice 900 m2 - 1200 m2
100 zł/m2
Nowe Chechło, piękne miejsce 140 zł/m2
Miechowice 1425 m2 80 zł/m2 

1500 m2 45 zł/m2 
700 
1500

woda na działce 150 zł/m2

Rybna :
Miedary, budowlan 
Mierzęcice-Zawad 
budowa 290 tys.
Siewierz 668 m2,b.ładna,ogrodzona, gaz, prąd,

ana 700 m2 55 zł/m2 
ida 15000 m2, rozpoczęta

Wynajem
M-3 Grota Roweckiego po remoncie 
700 zł+media
M-2 Wrocławska 2p/4p 650 zł+media
M-3 Witczaka 50 m2, ogrzewanie piecowe 
550 zł+media
M-4 Dworcowa, 100 m2, lp/3p,b.ładne, idealne 
na działalność 1300zł+mędia

Komercja
Bytom-Miechowice, 2500 m2, na 
wytwórczość i usługi - 80 zł/m2 
Bytom kamienica ścisłe centrum 1500 m2- 
Zabrze kamienica dochodowa,1200 m2

1,5 min zł
Bytom ul. Celna, działka o pow. 2000 m2

100 zł/m2
Chorzów działka o pow. 8450 m2, obok

Media Markt 150 zł/m2 brutto
Katowicka ,lokal do wynajęcia 130 m2

2900 zł/m-c brutto
Krakowska, lokal do wynajęcia, 140 m2, 

b.ładny 3 tys./m-c netto
Dworcowa lp, lokal do wynajęcia
Mysłowice dla developera 3,7 ha.

KUPNO SPRZEDAŻ NAJEM WYNAJEM

ODSTĄPIĘ sklep po remoncie. 0607- 
44-77-72. 1/2164

PILNE! Z powodu wyjazdu odstąpię 
dobrze prosperujący bar "Tęcza" przy 
ul.Józefczaka 33. 0606-605-495. 1/2206

Poszukujemy mieszkań 
do wynajęcia lub sprzedaży.

032/282-80-88.________
5/1064/07

POSZUKUJEMY mieszkań, domów, 
działek. DOMMAR. 032/390-08-00.

SPRZEDAM boks, 12 m2 w Hali "Cen
trum" w Miechowicach. Tel. 0501-732-
7 5 5 . 5/1029/07

SPRZEDAM dwupokojowe, 40 m2, oko-. 
lice Pułaskiego. 0609-036-242.

SPRZEDAM M3, 43,5 m2, komfortowe, 
Karb. 0661-975-822. 1/2104

SPRZEDAM mieszkanie, 48 m2, Bytom, 
Szkolna. 032/780-28-76. 1/2143

ŚWIERKLANIEC, dom, 170 m2 k/lasu. 
032/281-75-50. 5/1000/07

TANIO- sprzedam kiosk, 8 m2- Targo
wisko Radzionków. 032/286-04-84.

TARGOWISKO, Radzionków sprzedam 
kiosk. 0600-433-018.

WWW. DOM MAR. NIERUCHOMOŚCI. 
PL

WWW.POSESJA1.GRATKA.PL 5/1068/07

ZAMIENIĘ kawalerkę lokatorską 38 m2, 
ogrzewanie elektryczne, stare budow
nictwo (niski czynsz) na większe min. 
2-pokojowe. 0668-189-496. 1/2205

ZAMIENIĘ mieszkanie 36 m2, ul. Na
wrota na większe. 032/289-13-72, 
0887-500-879 wieczorem. 1/2212

REAL Nieruchomości
Bytom, ul. Dworcowa 19 

Tel/fax 032/281-48-76, 0500 250 818 
www.real.nieruchomosci.pl 
realnieruchomoscil9@wp.pl

Domy sprzedam
Olszyna 138 m, do wykończenia 200 tys.
Radzionków szeregowiec, okna pcv, co 360 tys. 
Porąbka k/góry Żar, dz. 800 m 400 tys.
Stolarzowice 160 m, ocieplony, dz. 700 m, 460 tys. 
Nowe Chochlo, dom 150 m, dz. 2 tys. m, 850 tys.
Koszęcin, 300 m, do wykończenia, 260 tys. 
Koszęcin, 140 m, do wykończenia, 190 tys.
Bystra Śląska 300 m do wykończenia 650 tys.

Mieszkania sprzedaż
M2 Grabowa 34 m, Ip, co gaz 67 tys.
M2 Bytom Puławskiego 43 m co 3p 72 tys.
M3 Bytom Rynek 50 m 3p co 139 tys.
M3 Wojska Polskiego 34 m 68 tys.
M3 Szombierki, 38 m, okna pcv, ładne, lllp 80 tys. 
M3 Miechowice 50 m, 9p, co, 125 tys.
M3 Puławskiego 37 m, co, parter 62 tys.
M4 Stroszek 48 m, 4p, tadny rozkład 120 tys.
M4 Stroszek, 63 m, 4p, co, b. ładne 170 tys.
M4 Stroszek 52 m, co 115 tys.
M5 Piłsudskiego 99 m, Ip, co gaz 200 tys.
M5 Miechowice 75 m, 8p, okna pcv 155 tys.
M5 Centrum, 100 m, Ip, co gazowe nowe 200 tys.
M5 Świętochłowice 76 m, co b. ładne 200 tys.

Mieszkania do wynajęcia 
Stroszek, do wynajęcia domek 1.500 zl
Do wynajęcia piętro domu komfort 1.200 zf 
M4 Bytom 57 m, b. ładne 800 zl 
M3 Szombierki, 44 m, co, komfort umebl. 1000 zł

SPŁACIMY ZADŁUŻENIE MIESZKANIA 
KUPIMY MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ

STRZYŻENIE, trymowanie psów, 
Powst. Warsz. 20, 0691-631-051. 1,2098

KUPNO/SPRZE

KOMPUTERY, laptopy, drukarki. 
032/282-92-24, 0500-483-204. 1,1574

KUPIĘ radia, wzmacniacze, kolumny. 
Kolejki elektryczne. 0607-912-559, 
032/272-85-75. 1,1721

LAPTOPY po wystawowe- gwaran
cja. 0505-004-889.

SKUP włosów długich. 032/282-89-45, 
032/282-50-09. 1,1451

ŁOŻYSKA toczne kupię. 032/240-10- 
20, 0668-577-688. 1,2155

AUTO SZYBY
Bytom, ul. K. Miarki 68, 

tel.032/281-22-88
kom. 0695-869-350, 

www.mgautoserwis.pl, ganmich@ineria.pl

AUTORADIO- autoalarmy, immobilize- 
ry, zamki centralne, montaż, naprawa, 
rozkodowywanie radioodtwarzaczy sa
mochodowych, radia CB. Skutery- 
sprzedaż serwis. Bytom, Rostka 16, 
032/281-02-08, 0603-507-597 1,2175

AUTOSKUP
VW, Ople, Seaty, Cinquecento, Uno, Punto, 

Skody, Daewoo, Renault i inne.
Stan obojętny.

Przyjeżdżamy - płacimy gotówką.

Najwyższe ceny!!!
034/314-23-91 lub 0601-532-132

1/2219

AUTOS KUP. Kupię każdy samochód 
osobowy i dostawczy. 0660-476-276, 
032/793-94-11. 5,741,07

AUTO-GAZ
Montaż-serwis plastikowe kolektory.

Raty
Blokady skrzyń biegów. Znakowanie 
Bytom-Miechowice, ul. ks. Frenzla 46

tel. 286-35-92

HAKI, eurohaki TUV, Niemcy. TOMET 
032/248-20-75. 5/951/07

SKUP 125p, 126p.,Polonezów, i 
innych stan obojętny. 0511-617- 
850.___________________

SKUP samochodów, wszystkie marki, 
modele, stan obojętny, 0511-617-850.

TŁUMIKI- Service. 032/286-44-02, 
0601-515-553.___________________

ZDROWIE

DERMATOLOG, lek. med. Anna Szafaj- 
da-Klich, przyjmuje Bytom, Jainty 15, 
0605-310-588. 5/955/07

ESPERAL. 0504-170-902. 1/2226

SOLIDNIE posprzątam. 0668-84-84-
64. 1/2134

STUDENTKA (zaoczne) podejmie każ
dą pracę. 0663-541-175. 1/2194

HERBALIFE. Produkty. 0601-455-
801. 5/989/07'

MASAŻ leczniczy i relaksacyjny. 0511- 
613-021. 1/2088

NEUROLOG B.Smętek, 032/281-40-
65. 1/2175

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą (sprzą
tanie, gotowanie, zakupy). 0693-49-79- 
95.' 172150

PRYWATNY Gabinet Alergologiczny 
Bytom, ul. Batorego 34. Tel. 0601-40- 
33-97. 5/838/07

SPRZEDAM aparat słuchowy SIEMENS 
infiniti PRO SP. 1 rok gwarancji (GEERS), 
cena 1000 zł 032/282-69-70. 1,2195

5/932/07

KUPIĘ kolejki elektryczne. Klocki LEGO. 
AUTOZŁOMOWANIE. 0660-476-276, Radia, wzmacniacze, kolumny. 0607-
032/793-94-11. 5/741/07 912-559. 1/2204

Komunikat policji
Sekcja Kryminalna Komendy Miejskiej. Policji 
w Bytomiu poszukuje sprawcy rozboju dokonanego- 
18 października br. około godz. 12.20 w placówce 
kredytowej “Chwilówka” przy ul. Jagiellońskiej 4.
Na podstawie zeznań świadków opracowano portret 
pamięciowy sprawcy.

mężczyzna w wieku 40-45 lat, około 180 cm wzrostu,
twarz owalna, opalona, włosy ciemne, proste, średniej
długości, czesane na bok, czoło średniej wysokości, --W
brwi ciemne, proste, średniej szerokości, oczy ciemne
(średnio osadzone, średnio rozstawione, duża szpara
oczna), nos średniej szerokości i długości, grzbiet nosa
prosty, koniec zaokrąglony, usta średniej długości i grubości, szpara ustna prosta, broda 
duża owalna, małżowiny uszne przylegające, ciemne wąsy.
Świadków rozboju prosimy o kontakt z Sekcją Kryminalną KMP w Bytomiu, pod numerem 
telefonu 032/388-82-80 lub bezpłatnym numerem 997 i 112.

TURYSTYKA

CENTRUM SPRZEDAŻY
BILETÓW MIĘDZYNARODOWYCH

-autokarowych i tanich linii lotniczych. 
Promocyjne ceny biletów na wyjazdy 

świąteczne już od 89 zł w obie strony! 
„EVAREX" Dworcowa 19 (róg Moniuszki), 

032/387-03-32. Zapraszamy.

PROMOCJE!
NAJSKUTECZNIEJSZA 

TERAPIA ANTYNIKOTYNOWA.
* testy alergiczne 

* odczulenia i inne terapie 
Moniuszki 26, tel. 032/ 281-06-82.

Lekarzom, pielęgniarkom i położnym
Oddziału Położniczego Specjalistycznego 
Szpitala nr 2 w Bytomiu ul. Batorego 15, 

a w szczególności 
doc. drowi Jackowi Zamlyńskiemu 

serdeczne podziękowania za 
profesjonalną i troskliwą opiekę 

w czasie ciąży i narodzin naszego synka 
składają wdzięczni rodzice 

Mirosława i Stanisław Chudzikowie

Serdecznie zapraszamy rodziców i nauczycieli na
BEZPŁATNE

PORADY PSYCHOLOGA, PEDAGOGA
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu 

w ramach uruchomionego Punktu Konsultacyjnego. 
Jego celem jest pomoc w szybkim i skutecznym 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 
edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Punkt jest czynny od października do końca 
grudnia w siedzibie

IV LO przy placu Sikorskiego 1
w poniedziałek i czwartek w godzinach 16.00-20.00 

tel. 0669-112-215

Wszystkich chętnych do podzielenia się 
Swoimi wspomnieniami z lat szkolnych 

spędzonych
w Szkole Podstawowej nr 9

zapraszamy do przekazania informacji i fotografii 
z okresu szkolnej nauki za pomocą e-mail: 

sp9bytom@interia.pl 
fax 032/281-30-02 

Adres interetowy szkoły 
www. szkn1a9hvtnm. lap.pl

Zarząd Bytomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej
uprzejmie zawiadamia, że 24 listopada 2007 r. 
o godzinie 9
w SALI SESYJNEJ Urzędu Miejskiego 
przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu 
odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW 
BSM

Przewidywany porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Członków BSM i 

stwierdzenie jego prawomocności.
2) Wybór Prezydium Zebrania.
3) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4) Przedstawienie projektu „Regulaminu obrad Zebrania 

Przedstawicieli Członków BSM”. Dyskusja.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu 

obrad ZPCz BSM”.
6) Przedstawienie projektu zmian Statutu BSM. Dyskusja.
7) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu 

BSM.
8) Przedstawienie zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej 

BSM”. Dyskusja.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu Rady 

Nadzorczej BSM”.
10) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przepisania 

kwot wpłaconych w okresie od 23.04.2001 r. do 30.07.2007 r. 
przez członków posiadających spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego w związku z dokonanym 
przekształceniem tego prawa na spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, bądź uzyskaniem przez nich prawa 
odrębnej własności lokalu - na fundusz na remonty zasobów 
mieszkaniowych. Dyskusja.

11) Podjęcie uchwały w sprawie przepisania kwot wpłaconych 
w okresie od 23.04.2001 r. do 30.07.2007 r. przez członków 
posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego w związku z dokonanym przekształceniem 
tego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
bądź uzyskaniem przez nich prawa odrębnej własności 
lokalu - na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

12) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie działalności 
społecznej, oświatowej i kulturalnej. Dyskusja.

13) Podjęcie uchwały w sprawie działalności społecznej, 
oświatowej i kulturalnej.

14) Zamknięcie zebrania.
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Bytomska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 'Bsmogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem ________________
lokalu użytkowego o pow. 88,55 m2, położonego 
na I piętrze w pawilonie handlowym przy
pl. Wojska Polskiego 9 w Bytomiu.
Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, wo

dociągową i kanalizacyjną.
Minimalna stawka za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 17 zł netto. 
Przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do wpłacenia wadium w wy
sokości 2.000 zł, do dnia 12.11.2007 r. w kasie Spółdzielni lub na konto w PKO 
BP Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 (kserokopię wpłaty należy 
dołączyć do oferty). W przypadku nieprzystąpienia do przetargu lub uchylania 
się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Składana oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko lub nazwę firmy-spółki,
- miejsce zamieszkania-siedzibę,
- krótką charakterystykę dotychczasowej działalności,
- oświadczenie, iż znany jest stan techniczny lokalu i ewentualny remont, 

odnowienie lokalu wykonane zostanie we własnym zakresie i na swój koszt,
- deklarowaną stawkę za 1 m2 pow. użytkowej wraz z określeniem działalności, 
jaka będzie prowadzona w lokalu,

- kserokopię aktualnego (z ostatnich 3 miesięcy) wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej lub wypisu z rejestru przedsiębiorców oraz nadanego numeru
REGON i NIP.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg lokalu - pl. Wojska Pol
skiego 9" należy składać w pokoju nr 23 (kancelaria) budynku Zarządu Bytom
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa la w terminie do dnia 
12,11.2007 r. Komisyjne otwarcie ofert i wybór przyszłego najemcy nastąpi w 
dniu 13.11.2007 r.
Wybrany najemca przed podpisaniem umowy i przejęciem lokalu zobowiązany 
będzie do złożenia do depozytu Spółdzielni kaucji zabezpieczającej w wysoko
ści trzymiesięcznego czynszu najmu lokalu brutto.
Regulamin przetargu oraz wzór umowy znajduje się do wglądu w Dziale Lokali 
Użytkowych i Sprzedaży Usług (pokój nr 25) Spółdzielni.
Zarząd zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unie
ważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje o lokalu uzyskać można pod nr telefonu 
032 281-12-91 wew. 30.
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Składam podziękowanie
Panom Strażakom

za godne
się zachowanie i ocalenie 

mojego
mienia w ogródku nr 57. 

Jadwiga Nowara



HOROSKOP

@ Baran (21 marca - 20 kwietnia)
Tydzień na wysokich obrotach, bardzo aktywny. Dobry czas do załatwiania zaległych 
spraw oraz dla intensywnych kontaktów z ludźmi. Mogą to być relacje w pracy 
i towarzyskie, ale nie są wykluczone miłosne wzloty. Nawet wręcz wszystko na nie 
wskazuje. Będzie tak gorąco, że za kilka dni poczujesz potrzebę ostudzenia tempe
ratury, zaczniesz szukać ciszy i spokoju.

sß- Byk (21 kwietnia - 20 maja)
Dobra forma fizyczna. Będziesz pracowity i pełen inicjatywy, okażesz się także nie
zwykle skuteczny. Śmiało bierz się za trudne sprawy, których dotychczas nie tykałeś 
prawdopodobnie ze strachu. Pokonuj przeszkody, które stały na drodze do bardzo 
ważnego celu. Twój intelekt będzie pracował na pełnych obrotach. Możesz błysnąć 
rewelacyjnymi pomysłami w firmie oraz w sprawach osobistych.

@ Bliźnięta (21 maja - 21 czerwca)
Tydzień rozpocznie się od ważnych wydarzeń. Zapadną pewne decyzje, których 
wyczekiwałeś i wyjaśnią się sprawy, które nie dawały Ci spokoju. Pod ich wpływem 
zapragniesz natychmiastowych zmian. Może wyrzucisz coś z mieszkania, stracisz 
cierpliwość w pracy, zwolnisz pracownika, który nie spełnia oczekiwań albo rzucisz 
pracę i będziesz szukał nowej.

^ Rak (22 czerwca - 22 lipca)
Masz teraz szanse wygrywać słowne pojedynki. Łatwo przekonasz rozmówców do 
swego zdania, pokonasz przeciwników w sprawach biznesowych oraz towarzy
skich. Wykorzystaj tę chwilę, bo następna może się nie zdarzyć. Umów się na egza
min, przesłuchanie, casting, spotkanie z kimś ważnym, na którego zdaniu Ci zależy. 
Znajdą się osoby, z którymi nawiążesz bardzo bliskie porozumienie,

@ Lew (23 lipca - 23 sierpnia)
Pomyślny tydzień szczególnie w sprawach zawodowych, wszelkiej twórczości oraz 
działalności o charakterze intelektualnym. Jeśli masz wolny zawód albo zajmujesz 
się handlem lub pośrednictwem, to pisana Ci jest dobra passa. Sukcesy możesz od
nosić dzięki wykorzystaniu intelektu, doświadczenia, wprawy i dzięki dobrej taktyce.

Panna (24 sierpnia - 23 września)
Nie opuści Cię dobry nastrój mimo tego, że słońca będzie coraz mniej, a temperatu
ra znacznie opadnie. Jesteś bardzo towarzyska, lubisz rozrywkę, zabawę, a właśnie 
w tym tygodniu czekają Cię szczególne przyjemności. Zdarzy się przypadkowe spo
tkanie na ulicy, które przekształci się w długą pogawędkę przy kawie. Coś poważne
go z tego wyniknie.

Waga (24 września - 23 października)
Ktoś otworzy przed Tobą swoją duszę. Będziesz wzbudzał zaufanie i sprawiał wra
żenie człowieka, który wiele wie i potrafi doradzić. Znajdą się osoby, które zechcą 
powierzyć Ci największe tajemnice. Trochę będzie Ci ciężko z tym obciążeniem, ale 
podołasz. Przejmiesz się cudzymi kłopotami i zechcesz pomóc. Nie przyjdzie Ci do 
głowy, żeby odmówić pomocy, a przy okazji zapomnisz o własnych kłopotach.

Skorpion (24 października - 22 listopada)
Uważaj z alkoholem, nie przeholuj. Jeśli wypijesz zbyt dużo, może Ci się rozwiązać 
język i powiesz zbyt dużo. Będziesz tego potem żałować, nawet bardzo. Jeśli jesteś 
bez pary, a pójdziesz na wyjątkową imprezę, to niekoniecznie wrócisz z niej sam, 
ale w miłym towarzystwie. Niewykluczony jest ognisty romans, a może nawet trwa
ły związek.

Strzelec (23 listopada - 21 grudnia)
Powinieneś przypomnieć sobie, że czasami warto nie tylko słuchać i kiwać głową. 
Warto także dostosować się do rad osób mądrzejszych i.bardziej doświadczonych. 
Nie uciekaj od życia w nierealny świat, nie bój się konfrontacji wyobrażeń z rzeczy
wistością. Coś Ci podpowie, co zrobić, żeby wyjść na prostą. Jeśli mądrze z tego 
skorzystasz, to efekt jest murowany i nawet nie będziesz musiał zbyt długo czekać.

fP Koziorożec (22 grudnia - 20 stycznia)
Czujesz, że potrzebujesz odmiany w miłości i w kontaktach towarzyskich. Stare ukła
dy zaczynają Ci doskwierać. Teraz przyszedł czas, żeby coś zmienić. Nieszczęśliwie 
zakochani przejrzą na oczy i ulokują swoje uczucia w kimś wartym zainteresowa
nia. W stałych parach dojdzie do wyjaśnienia pewnych spraw, a może i do rozstań. 
Zwróć uwagę na to, jak bliska osoba Cię traktuje i czy aby nie jest egoistą.

Wodnik (21 stycznia - 19 lutego)
Samotne Wodniki marzą o księciu lub księżniczce z bajki, o kimś, kto tak naprawdę 
nie istnieje. W uczuciowych wyborach kieruj się mimo wszystko intuicją. Może sny 
lub jakiś traf podpowiedzą Ci, co masz zrobić? To samo odnosi się do innych dzie
dzin życia, na przykład interesów, pracy i biznesu.

@ Ryby (20 lutego - 20 marca)
W sprawach zawodowych, a także osobistych może pojawić się wiele plotek. Pa
miętaj, aby szum informacyjny i natłok zdarzeń nie zagłuszyły głosu Twojej nieomyl
nej intuicji. Nawet jeśli sądzisz, że ktoś bliski jest Ciebie bezwzględnie pewien, to 
nie zapomnij powiedzieć od czasu do czasu, że go kochasz. Nie szczędź komple
mentów i zachwycaj się wszystkim, co robi, mówi i jak wygląda.

PO WYBOJACH
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Kuchenny sposób
pokona grypę

Wraz z jesienną szarówką 
wróciła jej nieodłączna to
warzyszka - grypa. Kto tyl
ko może, próbuje się przed 

nią chronić, sięgając po re
klamowane w telewizji leki 
lub aplikując sobie ochron
ne szczepionki. Tymczasem 

jeden z najskuteczniej
szych środków, dobrze za

pobiegających grypie, kry
je się w naszej... codziem 

nej diecie.

Na pozór w stwierdzeniu tym 
nie ma nic odkrywczego. Każdy 
już jako dziecko słyszał przecież 
od swoich rodziców, że „jak nie 
będziesz jadł, to zachorujesz”. 
Okazuje się jednak, że zależność 
między sposobem odżywiania się 
a podatnością na choroby wiru
sowe jest bardziej złożona, niż 
dotąd sądzono.

Bardzo ciekawego odkrycia 
dokonano w Stanach Zjedno
czonych. Omówienie wyników 
raportu, jaki przygotowały po 
swoich badaniach dwa zespo
ły uczonych, można już zna
leźć w internetowych portalach 
medycznych. Przeprowadzone

POZIOMO: 1 - chcąc upowszech
nić swe poglądy, partie chętnie 
się nią posługują, 6 - jej ciałka 
są białe lub czerwone, 10 - czło
wiek nieokrzesany, prymitywny, 
11 - urzędowy nadaje wagę do
kumentowi, 12 - spiekota, upal, 
13 - żeglarz i podróżnik, od jego 
imienia wywodzi się nazwa Ame
ryki, 16 - zaświadczenie zastępu
jące obligację pożyczki państwo
wej, 17 - mocna tkanina baweł
niana, 19 - długa rzeka w pół
nocno-wschodniej Hiszpanii, 21
- Gdańsk + Sopot + Gdynia, 24 - 
żona nosi je po mężu, 25 - worek 
z gęstej tkaniny do wypełnienia 
pierzem, 28 - długa bułka droż- 
dżowa przekładana makiem, 29
- uczulenie, 30 - drapieżny ssak 
morski, 31 - stolica USA.

PIONOWO: 1 - używa się jej do 
krycia dachów, 2 - wódz Ger
manów w służbie cesarza za- 
chodniorzymskiego (433-493), 
zbuntował się i został królem, 3
- najczystszy węgiel, 4 - nadmor
skie miasto w północnym Izra
elu, 5 - utrata nadziei, rozpacz, 
7 - płaz bezogonowy, 8 - stolica 
Nowej Zelandii, 9 - czynny, wiel
ki wulkan na Sumatrze, 14 - pole 
po skoszeniu zboża, 15 - raczej 
nielubiany urzędnik, 18 - twórca 
teorii względności, 20 - rozsta
wienie nóg na boki, 22 - mocny 
sznurek, 23 - kto nim wojuje, od 
niego ginie, 26 - średnie góry 
w Niemczech (najwyższy szczyt: 
Brocken), 27 - rzymskie bóstwo 
lasów górskich.
Rozwiązania prosimy przesłać na 
adres Redakcji w terminie 7 dni od 
daty ukazania się gazety. Na koper
cie lub kartce pocztowej należy na
kleić wycięty numer krzyżówki.

przez naukowców eksperymen
ty na myszach w pełni potwier
dziły zależność między pełno
wartościową, urozmaiconą die
tą a skłonnością do zachoro
wań. Myszy, które głodzono lub 
karmiono pożywieniem Ubogim 
w witaminy i składniki mineral
ne, kilka razy częściej zarażały 
się wirusami grypy niż zwie
rzątka odżywiane prawidłowo. 
Gdyby badania skończyły się 
na tym, można by je uznać za 
banalne, potwierdzające to, co 
wszyscy od dawna wiedzą. Ale 
naukowcy nie poprzestali na po
twierdzaniu obiegowych prawd. 
Przyglądali się uważnie nie tyl
ko zarażonym myszom, ale także 
atakującym je wirusom. I dopie
ro ta obserwacja przyniosła nie
spodzianki. Niewłaściwa dieta 
nie tylko osłabiała gryzonie, ale 
wpływała również na mikroby.

Najbardziej niezwykłe były 
skutki braku selenu. To jeden 
z pierwiastków zaliczanych do 
tzw. mikroelementów. Organizm 
potrzebuje go bardzo niewiele, 
jednak gdy tej minimalnej ilości 
zabraknie, skutki bywają kata
strofalne dla zdrowia. Dziś wia
domo już, że na tym nie kończą 
się problemy powodowane przez 
brak selenu. Jego niedobór po-

KRZYŻÓWKA NR 44

woduje bowiem także gwałtow
ne zmiany w życiu wirusów. Po
nieważ są to organizmy bardzo 
proste, niemal każde zaburzenie 
w ich funkcjonowaniu prowadzi 
do powstawania mutacji. Na
ukowcy odkryli, że wśród wiru
sów grypy, które wszczepiono 
niedożywionym myszom, poja
wiły się aż 34 różne mutanty. Co 
najważniejsze, wszystkie znalazły 
się w organizmie tych gryzoni, 
których dieta była pozbawiona 
selenu. Zdaniem większości bio
logów, podobnie jak myszy reagu
ją ludzie. Jeśli tak, to osoby, które 
odżywiają się źle, są narażone na 
podwójne niebezpieczeństwo: ich 
organizm jest mniej odporny na 
atak mikrobów, a wirusy, które 
już go dopadną, stają się trudne 
do zwalczenia, gdyż ulegają nie
ustannym mutacjom.

Współczesna medycyna wiele 
sobie obiecuje po tym odkryciu. 
Być może uda się zidentyfikować 
inne mikroelementy, które wpły
wają na rautowanie nie tylko wi
rusów grypy, ale i tak groźnych, 
śmiercionośnych wirusów, jak 
HIV Zanim to Się stanie, warto 
profilaktycznie uzupełnić w orga
nizmie niedostatek selenu, zjada
jąc więcej niż zwykle ryb, czosnku 
i razowego chleba.

Wśród Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki nr 44, rozlosujemy talon na usługi fryzjerskie wartości 50 zł, 
ufundowany przez Studio Urody „LA VISAGE ” mieszczące się przy 
pl. Wolskiego 4 w Bytomiu.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 42

POZIOMO: dziewczyna, wiec, bystrze, Ukraina, Delhi, izonomią, 
odtwarzacz, sari, Raab, dziecinada, draństwo, pejcz, Irawadi, herba
ta, juta, panoptikum.
PIONOWO: doba, inspekt, warchlak, zlew, nauczyciel, Iliamna, 
Chafarinas, frant, dobrodziej, Szczawnica, winegret, agapant, 
archaik, mszar, Ohio, kadm.

ZDOBYWCY NAGRÓD
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 42 nagrodę - talon na 
usługi fryzjerskie wartości 50 zł, ufundowany przez Studio Urody 
„LA VISAGE”, mieszczące się przy pl. Wolskiego 4 w Bytomiu, wy
losowała pani Dagmara Łapińska mieszkająca przy ul. Felińskiego. 
Talon ważny miesiąc.

FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE Sfud/o Urody
PRZEDŁUŻANIE, ZAGĘSZCZANIE WŁOSÓW

TIPSY, KOSMETYKA L4W&4GE
3Ł

MANICURE-ZDOBIENIE PAZNOKCI BYTOM, PL. WOLSKIEGO 4

KONKURENCYJNE CENY - PROMOCJE
(NAPRZECIW DWORCA PKP)

TEL (032) 282-89-45



ZYCIE BYTOMSKIE 29.10.2007 Reklama 21999

ŚLĄSKIE CENTRUM POŻYCZEK

POŻYCZKI POD ZASTAW ZŁOTA I SAMOCHODÓW.
POŻYCZYSZ 100 Zł na 30 dni - zapłacisz 6 zł 80 gr prowizji i odsetek

- pożyczki pod „zastaw” wyrobów 
jubilerskich, metali szlachetnych, 
samochodów

- skup metali szlachetnych
- wynajem kaset towarowo-rzeczowych
- pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami
- kredyty i pożyczki hipoteczne

fWOTEGZNO-
-ZifföTflVOWY www.dom-hz.pl, e-mail:info@dom-hz.pI

Oddziały w Bytomiu:
ul. Powst. Warsz. 8 
tel. 032/282-72-23 
tel. kom. 0503-117-397 
godziny otwarcia 
pn-pt 9.00-18.00, 
sob.8.00-15.00

ul. Józefczaka 32 
(obok targowiska Rostka), 
tel. 032/282-39-92, 
pn-pt 8.00-17,00, 
sob. 7.00-14.00

JESTEŚMY W EUROPIE - JESTEŚMY W POLSCE « mm» SIEĆ FRANCZYZOWA - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

NOWA OFERTA !!! 36 mieszkań na Osiedlu “ Na Lipce “

- budynek trzykondygnacyjny 
-powierzchniaod60m2do 80m2
- ogródki przydomowe
- własne ogrzewanie gazowe
- dojazd do Bytomia ok. 10 minut

Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu SM 
Tel/Fax: 032-287-16-04 tel: 032-380-50-01 www.mieszkania.slask.pl

41-940 Piekary Śląskie ul. Leśna 22 (pokój nr 5) inwestycje.smpiekary@home.pl

” EXCLUSIVE
ghtClubfS
nie od godz 18.00 do 6.00. 

1, o którym zawsze marzyłeś, 
w nim dziewczyny,
:akich nie śniłeś...

I* Do 50 tys. również na oświadczenie 
•bez obliczania zdolności 
•bez poręczycieli i hipoteki

złóż wniosek przez tel.- decyzja th
032/248-26-65, 340-45-34 

| 0-513-020-550________________

Weryfikacja telefoniczna

ejA
nsNightClub.com

Zatrudnimy Panie na bardzo 
dobrych warunkach. 
Informacje 0888-555-008.

BRYKIET
ARKI BOŻKA 25 
032/282-02-79

NOWO OTWARTY
SKLEP MAXXXI

z odzieżą w rozmiarach 42-62
ZAPRASZA NA ZAKUPY
PASAŻ TESCO, ul.Chorzowska 86

71 nna ‘Andrzejewska

Suknie wieczorowe 
Suknie śfufme 

Strofę wizytowe, dodatki
41-902 Bytom, ul. Przemysłowa 1 

tel. 602-774-001, 660-747-510 
e mail: tojeStmojnick@poczta.fm

RB ROWEREK
Roma Badura

Specjalistyczny Sklep-Serwis Rowerowy

ROWERY i
(wyprzedaż posezonowa) i

FITNESS i
atlasy, ławeczki, rowerki i orbitreki i 

magnetyczne i
RATYHI 1

POGOTOWIE ROWEROWE , 
Bytom, ul, Kochanowskiego 15 i

tel. 032/282-35-25 i
www.rowery.bytom.pl •

J czynne: pn.-pt. 10.00 -18.00; 1
sob. 9.00-15:00 '

PPHU AND Sp Z 0.0.
41 -908 Bytom ul. Francuska 74
tel. 280-17-64 tel./fax 280-06-62

aiaHsMulaai

N.n.LÖ.E DORADZTWA KREDYTOWE

KREDYTY
WIELE BANKÓW W 1 MIEJSCU

SKLEP RTV-AGD
RATY 0% wpłaty 

na dowód osobisty
Bytom-Bobrek, ul. Zabrzańska 134 

tel. 032/ 387-53-64, 032/ 387-45-87

kredytów hipotecznych - kredyty do 100 tys. zl
- pożyczki hipoteczne na dowolny cel - decyzja w 15 min.
- niskie oprocentowanie - okres kredytowania 96 miesięcy
- okres kredytowania do 30 lat - bez zgody współmałżonka
- bez operatów szacunkowych - oprocentowanie od 9,96%

KONSOLIDACYJNE: *’£££«*

PIEKARY ŚL. ul. Wyszyńskiego 6 (1 piętro) 
(niktex) te|. (032) 767-54-95
BYTOM, ul. Batorego 1 A, tel. (032) 281 -95-37

Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” 
zaprasza na kurs kat. B

Cena promocyjna 950 zł
S2 • Badania lekarskie i i I 
ä • Materiały szkoleniowe '—*
o • 2 godziny jazd przed egzaminem 

Bytom, ul. Józefczaka 29 
tel. 032/281-92-861 kom. 0600-818-722

NEON
tel. 032/281-58-42 
Bytom, Krakowska 26

DEKODER jliż od Tzł
5 miesięcy abonamentu
GRATIS! 'S, /

MONTAŻ, SPRZEDAŻ, USTAWIENIA

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA 

lek. med. Elżbieta Smętek.

specjalista psychiatra.
Bytom, pi. Sikorskiego 8/1 

PRZYJMUJE:

od pn-pt rejestracja telefoniczna 
tel. 032/281-63-43

rrh.u. „OKNOBYT”
Producent okien PCV 

5-KOMOROWE
ul. Pułaskiego 75 

tel./fax 032/289-54-84 
tel. 032/289-80-23 

Zapewnia 3-dniowe terminy realizacji!

ESJKUŁAP
STOMATOLOGICZNY

032 389 02 99 
^ 0501 15 09 52
Leczenie w narkozie 
Krótkie terminy Umowa z NFZ

BADANIA
TARCZYCY

dr n. med.
Witold WYRĘB0WSKI 

tel. 0 600-450-350

PROVIDENT
Obecnie na terenie Bytomia i Piekar Śl. 

poszukujemy do współpracy w charakterze:

PRZEDSTAWICIELA
Oferujemy:

- bezpłatny system szkoleń
- prowizyjne wynagrodzenie
- możliwość opłacania składek ZUS 

(w ramach prowizji)
- bezpłatne materiały reklamowe
- współpracę z dużą, stabilną firmą

ZADZWOŃ
0801 800 999

PRACOWNIA
ULTRASONOGRAFII
Bytom, Dworcowa 25-27/5 

tel. 032/281-62-54 
Rejestracja pon.-czw. 15.00-18.00 

BADANIA:
USG jamy brzusznej 

USG tarczycy • USG sutka 
Doppler naczyń kończyn dolnych, 
tętnic szyjnych, tętnic nerkowych, 
tętnic trzewnych, układu wrotnego

GABINET KOSMETYCZNY 
SOLARIUM

Bytom-Szombierki, ul. Modrzewskiego 8 
(naprzeciwko Wyższej Szkoły)

Tel. 032/387-50-28
Wykonujemy wszelkiego rodzaju zabiegi 

kosmetyczne!
Ceny konkurencyjne! ZAPRASZAMY! 
pn-pt 9.00-21.00 • sob. 9.00-15.00

GABINET STOMATOLOGICZNY 
„MULTI-DENT”

lek. storn. Jadwiga Poznańska-Ugarenko 
Szombierki, ul. Grota Rowckiego 19/3 

. tel. 032/286-94-96 
pon, śr, czw. 14.00-20.00 

wt, piątki 10.00-16.00 
Pełne świadczenia stomatologiczne. 
Bezpieczne wybielanie zębów! 

ZAPRASZAMY

GABINET UR0L0GICZNY+USG 
lek. Jan Wilczek

specjalista urolog 
Przyjmuje: środa 16.30-18.00 

ul. Katowicka 25
Tel. 032/282-83-38, 0601-411-806

Tylko teraz KREDYT na dowolny cel z 20% RABATEM!*
• Taką okazję masz tylko do 24 grudnia 2007 r.

Bytom, ul. Dworcowa 22, tel. (32) 387 17 52/-S3

www.dominet.pl
0 801 112112
koszt rozmowy o 1 impuls według taryfy operatora

* Rabat dotyczy prowizji od udzielonego kredytu. Oprocentowanie 
nominalne kredytu wynosi 8,90%. Rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania wynosi 12,25%, przy założeniach: kredyt 
w wysokości 2 000 PLN udzielony na 48 miesięcy.

BI
Wyślij SMS 
o treści „kredyt" 
.na nr 1515 
Obdzwonimy!

FORTIS

KREDYTY
Zaś coś wciepli do tyj gazety, ale czekej, no czekej U!
W 10 minut kredyt do 5000 bez świstków z roboty.

Abo kredyt na zakupy i na spłocynie inkszych dugów do 7 00 OOO. 
Dopasujom ci najlepsze rozwiązanie z kupy łofert 

najlepszych banków bez tego ich BIK-u.
Dajom tyz kredyty na hipoteka, remont abo pod zastaw. 

Zadzwonią i dowiym się szczegółów 0801 43 43 43, 032/604-2 7-00. 
Jak potrzebujesz piniyndzy to tyż dzwoń 0807 43 43 43, 032/604-27-00.

Bytom, ul. Moniuszki 22, pok. 1 (budynek PRG)

PROMOCJA KREDYTOWA

www.trans-auto.fiat.pl

Zabrze Rokitnica ul. Ofiar Katynia 37 tel. (032) 272 32 82frans-Auto 
Ruda Śląska ul. Teatralna 2 tel. (032) 242 14 44 ^
Bytom___________ ul. Świętochłowicka 1a tel. (032) 286 28 64 TUR Bytom
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mailto:inwestycje.smpiekary@home.pl
mailto:tojeStmojnick@poczta.fm
http://www.rowery.bytom.pl
http://www.dominet.pl
http://www.trans-auto.fiat.pl

