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Wojewoda zamknął stadion, 
kibice wyszli na ulice
Bytom trędowaty? Przed derbowym meczem z Górni
kiem Zabrze wojewoda śląski zamknął stadion Polonii. To 
zbulwersowało jej kibiców i skłoniło ich do protesów.

Wielką Sobotę zaplano
wane zostały przy Olim

pijskiej piłkarskie derby Poło- 
nia-Górnik. Wejściówki na nie 
sprzedawały się znakomicie. 
Tymczasem w czwartek woje
woda śląski zorganizował nara
dę z udziałem przedstawicieli 
władz naszego miasta i Polonii. 
W jej trakcie zaprezentowano 
film z rozruchów do jakich do
szło podczas wrześniowych za
wodów Górnik-Polonia. Uczest
nikom spotkania przedstawio
no też sporządzony przez woje
wódzką policję spis uchybień 
technicznych na bytomskim sta
dionie, mających ponoć wpływ

na bezpieczeństwo uczestników 
imprez. W ślad za tym w Wielki 
Piątek wojewoda uchylił wcześ
niejsze postanowienie prezyden
ta Piotra Koja i zezwolił Polonii 
na rozgrywanie trzech meczów, 
ale bez udziału publiczności. 
Taki obrót sprawy wyprowadził 
z równowagi fanów niebiesko- 
czerwonych. W proteście 21 mar
ca zablokowali oni kilka miej
skich ulic, rozdając ulotki „Czy 
Bytom jest trędowaty”. W tym 
samym czasie delegacja kibiców 
spotkała się w Ratuszu z prezy
dentem Kojem i reprezentanta
mi policji. /wit/

Więcej na str. 7
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Kierownika wciąż nie ma, 
choć prawie już był
Pokłosie rozpadu koalicji? Fotel kierownika bytomskie
go Urzędu Stanu Cywilnego wciąż pozostaje pusty.
TT"onkurs mający wyłonić szefa 
JLVtej placówki najpierw roz
strzygnięto, a potem unieważnio
no. Był już nawet gotowy projekt 
uchwały o powołaniu nowego 
kierownika.

Wakat w USC powstał po tym, 
jak rezygnację złożył Krzysztof 
Przybylski. Przypomnijmy zgod
nie z orzeczeniem Naczelnego

Sądu Administracyjnego sta
nowisko otrzymał on w sposób 
nielegalny. Przybylskiego wy
brali bytomscy radni na wnio
sek prezydenta Piotra Koja. 
Sąd tymczasem uznał, że o tym, 
kto zostanie kierownikiem roz
strzygnąć powinien konkurs 
rozpisany przez władze miasta.

Dokończenie na str. 3

koniec wstrząsu na 
bytomskiej scenie po
litycznej i z pewnoś

cią także zapowiedź przyszłych 
zawirowań. A wszystko zaczę
ło się od oświadczenia lidera 
Prawa i Sprawiedliwości oraz 
posła tego ugrupowania Woj
ciecha Szaramy. Skrytykował on 
prezydenta Piotra Koja z PO za 
wprowadzenie zbyt drastycznych 
i niepotrzebnych jego zdaniem 
podwyżek czynszów w lokalach 
komunalnych. Przy okazji wyszły 
na jaw stare żale działaczy PiS,

uważających, że PO się z nimi 
kompletnie nie liczy, przez co 
ich wpływ na losy miasta jest ża
den. Platforma odebrała oświad
czenie jako zerwanie koalicji, 
a prowadzone przez ostatnie ty
godnie negocjacje nie pozwoliły 
na jej odbudowę. Byli koalicjan
ci wprawdzie spotykali się, lecz 
nic z tego nie wynikało.

Fiaskiem zakończyło się rów
nież, ostatnie jak się wyda
je spotkanie, zorganizowane 
w ubiegły poniedziałek. - Już na 
wstępie przedstawiciele PO jasno

powiedzieli nam, że nie są zain
teresowani współpracą z nami. 
To w zasadzie wyczerpało temat. 
Po tym, co się działo w ostatnich 
dniach, nie byliśmy zaskocze
ni - stwierdza przewodniczą
cy Rady Miejskiej i szef klubu 
radnych PiS Artur Krawczyk. 
- Jednocześnie usłyszeliśmy, że 
PO będzie teraz szukała nowej 
większości w Radzie. Czy to ozna
cza, że PiS jest w tej chwili opo
zycją? Powiedziałbym raczej: nie 
jesteśmy w koalicji rządzącej.

Dokończenie na str. 2

Strajk w szpitalu zawieszony
Zawarli porozumienie. Nie doszło do zapowiadanego na 
miniony wtorek strajku ostrzegawczego pracowników Wojewódz
kiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 przy alei Legionów.

'Protest zamierzały ogłosić związ- 
-L ki zawodowe skupiające osoby 
niebędące lekarzami, a zatrudnio
ne w szpitalu, czyli między innymi 
pielęgniarki, laborantki, radio
logów, salowe oraz pracowników 
administracji. Wszyscy oni doma
gali się podwyżek wynagrodzeń. 
Ostatni raz ich pensje zwiększo
no (od 15 do 30 procent) w paź-

dziemiku minionego roku, nadając 
tej decyzji wsteczną moc spraw
czą od sierpnia. Tamta podwyżka 
okazała się jednak niewystarcza
jąca. Pojawiło się więc widmo 
kolejnego strajku, zapowiedzia
nego na miniony wtorek. Załoga 
miała pomiędzy godziną 8 a 10 
odejść ze swych stanowisk pracy.

Dokończenie na str. 2

Platforma 
rządzi sama
POPiS przeszedł do historii
Platforma Obywatelska sama rządzi Bytomiem. Jej koalicja z Prawem i Sprawiedli
wością definitywnie odeszła w przeszłość. - Poradzimy sobie, paraliżu nie będzie 
- zapewnia poseł PO Jacek Brzezinka.
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DECYZJA W 5 MINUT 
WYPŁATA W 1 DZIEŃ 

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

032/282-47-15

Komendant szuka sponsorów
Najpierw sztandar, teraz sprzęt. Tydzień temu pisaliśmy 
o tym, że Artur Paczyna, komendant bytomskiej Straży Miejskiej 
zbiera pieniądze na zakup sztandaru dla swej jednostki. Okazuje 
się, że to nie jedyna prowadzona przez niego kwesta.

T isty z prośbą o przekazanie 
-Lj datku na pokrycie kosztów 
uszycia sztandaru Straży Miej
skiej jej komendant wysiał do 
radnych, parlamentarzystów 
oraz innych obecnych w życiu 
publicznym osób. Potrzeba po
nad 3 tysiące złotych, a Paczy
na jest przekonany, że uzbiera 
tę kwotę. - Pierwsze deklaracje

wparcia finansowego już otrzy
małem. Na tej podstawie wiem, 
że będzie dobrze - mówi. Sztan
dar wedle jego założeń byłby 
prezentowany przez strażni
ków podczas oficjalnych uro
czystości państwowych. Po raz 
pierwszy miałoby się to stać 
już 3 maja.

Dokończenie na str. 3
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Co najmniej 10 tysięcy bytomian wciąż nie wymieniło dowodu
Mogą mieć kłopoty. Jeszcze tylko kilka dni ważne będą stare dowody osobiste. Tymcza
sem co najmniej 10 tysięcy bytomian wciąż nie złożyło wniosku o ich wymianę.
"T "TT Tedle wcześniejszych za- 
%/%/ łożeń stare, mające po
ił ¥ stać zielonej książeczki 

dowody tożsamości powinny stra
cić ważność z końcem minionego 
roku. Ponieważ jednak wymiana 
nie przebiegała tak sprawnie, jak 
zakładano, w całym kraju prze
dłużono ten termin do 31 marca 
2008 roku. Jak się okazuje, sporej 
grupie mieszkańców naszego mia
sta mimo to nie uda się załatwić 
formalności na czas.

Oficjalnie stary dowód wciąż 
posiada 15 tysięcy osób. Trze
ba jednak pomniejszyć tę liczbę

o tych, którzy wyjechali z By
tomia i obecnie przybywają za 
granicą, bądź gdzieś w Polsce. 
Zapewne część z tych ludzi już 
nie żyje. Tak więc lekko licząc, 
spośród zameldowanych u nas 
wymiany nie dokonało jakieś 
10 tysięcy. - Wszystkie te osoby 
na pewno nie zdążą już wyrobić 
nowego dowodu przed końcem 
marca, gdyż sama procedura trwa 
około miesiąca - mówi naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich 
Anna Tomilo. - Niestety, w ostat
nich tygodniach zamiast zwiększo
nego ruchu zauważamy spadek

zainteresowania wymianą. Wnio
ski składa mniej osób, niż w ostat
nich dniach zeszłego roku. Żeby 
ułatwić załatwienie sprawy, pra
cowaliśmy nawet w sobotę 15 mar
ca, ale ruch był znikomy. Dość po
wiedzieć, że o ile w samym tylko 
grudniu 2007 roku złożono ponad 
5300 wniosków o wymianę, to od 
początku tego roku było ich zale
dwie o tysiąc więcej.

Zdaniem Anny Tomilo jedną 
z przyczyn uchylania się od obo
wiązku wymiany dowodu może 
być brak pieniędzy na pokry
cie kosztów tej operacji: 30 zło

tych opłaty w Urzędzie Miejskim 
i cena za zrobienie zdjęć. - Tak 
naprawdę to jednak żaden prob
lem - mówi naczelnik. - Osoby 
nie posiadające źródeł dochodu 
i będące pod opieką Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie mogą 
skorzystać z zasiłków celowych 
albo też są zwolnione z opłat, jeśli 
pobierają z MOPR zasiłki stałe. 
W zeszłym roku MOPR sfinanso
wał prawie tysiącu bytomianom 
wizytę u fotografa, a prawie 800 
osób otrzymało zasiłek na zapła
cenie w urzędzie.

1 kwietnia zielona książeczka 
straci ważność. Teoretycznie za 
brak nowego dowodu możemy 
być ukarani grzywną lub nawet

na miesiąc pozbawieniem wol
ności, ale wątpliwe, żeby kogoś 
tak potraktowano. Bez nowego 
dokumentu na pewno natomiast 
nie dostaniemy kredytu banko
wego, pożyczki czy też zasiłku.
- Tych uciążliwości można unik
nąć, trzeba jednak pofatygować się 
do nas - stwierdza Anna Tomilo.
- Czekamy na mieszkańców nie
tylko w dni robocze, lecz również 
w sobotę 29 marca. ton

Posłuchaj o tym 
w Radiu PLUS

96.2 fm .JUS
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Platforma rządzi sama

PiS nie popiera już prezydentów z PO.

Dokończenie ze str. 1
Nie wykluczamy popierania tych 
projektów uchwal zgłaszanych 
przez prezydenta, które uznany za 
korzystne dla mieszkańców. Bez 
wątpienia natomiast skończył się 
czas bezkrytycznego popierania 
Piotra Koja.

We wtorek 18 marca na oficjal
nej stronie internetowej bytom
skiego oddziału PiS pojawił się 
komunikat „dotyczący zakończe
nia współpracy w ramach koalicji 
PO-PiS w Radzie Miejskiej w By
tomiu”. Czytamy w nim między 
innymi: „Do porozumienia stron 
nie doszło ze względu na przyję
te stanowisko kierownictwa PO, 
które zakomunikowało, że nie jest 
zainteresowane koalicją z PiS. 
Tym samym z dniem wczoraj
szym oficjalnie ustała koalicyjna 
współpraca PO i PiS w bytomskiej 
Radzie Miejskiej”.

Definitywny koniec koalicji 
jest oczywisty dla Jacka Brze
zinki. - Platforma Obywatelska 
sama rządzi Bytomiem - stwier
dza poseł. - Po takim, a nie innym 
zachowaniu działaczy PiS nie było 
sensu sklejania koalicji. Przetrwa
łaby ona jedynie do następnego 
konfliktu, w którym znowu PiS 
uchyliłby się od odpowiedzialno
ści. Lider Platformy nie obawia

się przyszłości i zapewnia, że 
jego partia nie utworzy żadnej 
oficjalnej koalicji z innym ugru
powaniem obecnym w Radzie, 
choć zamierza szukać w niej po
jedynczych sojuszników: - Liczy
my na poparcie wszystkich rajców 
kierujących się interesem naszego 
miasta - stwierdza. - Mamy już 
wstępne deklaracje składane przez 
przedstawicieli różnych klubów, 
także z PiS. Jeżeli prezydent bę
dzie nadal proponował dobre roz
wiązania, to nie widzę powodu, by 
radni mieli je odrzucać dla samej 
zasady. Byłby to dowód, że kieru
ją się myśleniem partyjnym, a nie 
dobrem Bytomia.

Kogo zatem PO może pozyskać? 
Przypomnijmy, że mając dziesię
ciu radnych potrzebuje ona jesz
cze tylko trzech głosów w radzie, 
by uzyskać większość. Na pewno 
nikogo z klubu Lewica i Demokra
ci, który zwietrzy szansę i zechce 
się zaprezentować wyborcom jako 
zdecydowana i najsilniejsza opo
zycja „antykojowa”, skupiająca 
niezadowolonych z rządów Plat
formy i jej prezydenta. Osamot
niony w Radzie reprezentant Po
rozumienia dla Bytomia Janusz 
Paczocha również daleki jest od 
utożsamiania się z działaniami 
ekipy rządzącej. Sojuszników

najłatwiej znaleźć będzie w gro
nie rajców Wspólnego Bytomia. 
Nie wiadomo tylko, na ile będą 
oni skłonni wspierać prezyden
ta, jakiej ceny za to zażądają i czy 
PO będzie skłonna zapłacić. PiS 
chyba także nie jest monolitem 
i część jego reprezentantów w Ra
dzie może głosować razem z PO. 
Takie sugestie pojawiały się już 
zresztą wcześniej. Wątpliwy jest 
natomiast rozpad PiS, czy plan 
przejścia rajców WB do klubu

PO. - Nie boimy się wzięcia całej 
odpowiedzialności za losy Bytomia
- mówi twardo poseł Brzezinka.
- Nie będzie paraliżu miasta. Plat
forma jest przygotowana do tego, 
by rządzić samodzielnie i na pewno 
sobie poradzi. To lepsza sytuacja, 
niż trwanie w niepewnej koalicji.

Symbolicznym, ale też nieunik
nionym końcem koalicji POPiS 
będzie zapewne odwołanie Ar
tura Krawczyka ze stanowiska 
przewodniczącego Rady. Podczas

zeszłotygodniowej sesji polityk 
PiS jak gdyby nigdy nic przewod
niczył obradom. Jak długo to po
trwa? -Niemi nie wiadomo na te
mat tego, by projekt w sprawie od
wołania pana Krawczyka pojawił 
się w porządku obrad kwietniowej 
sesji - zapewnia Jacek Brzezinka.
- Oczywiście jeśli w przyszłości po
jawią się jakieś problemy i będzie
my zmuszeni do zdecydowanych 
działań, to one nastąpią. Jednakże 
chcąc pozbawić Krawczyka stołka 
i zastąpić go swoim człowiekiem, 
PO musi znaleźć ową wspomnia
ną już większość w Radzie, której 
jak na razie nie ma.

Przez cały czas trwania wojny 
pomiędzy PO a PiS pojawiały się 
sugestie, jakoby wybuchła ona nie 
z powodu waśni w Bytomiu, ale 
z nakazu central obydwu ugrupo
wań. POPiS dzierżący ster władzy 
w dużym mieście (Bytom prawdo
podobnie był największym pol
skim miastem z koalicją PO i PiS) 
mógł nie pasować władzom tych 
partii, które na szczeblu ogólno
polskim prowadzą wojnę totalną. 
Potwierdzeniem tego przypusz
czenia stał się niedawny rozpad 
takiej samej koalicji w Jastrzę
biu. - Władze krajowe PO nigdy 
nie wydawały mi tego typu poleceń
- mówi poseł Brzezinka. - Inspi
racja odgórna to wariant możliwy
- ocenia z kolei Artur Krawczyk.
- Cały czas wydawało nam się, że 
PO tylko szuka pretekstu do zerwa
nia współpracy z nami.

, TOMASZ NOWAK

Strajk w szpitalu zawieszonyPolicjanci odnaleźli zaginionego trzylatka
Skończyło się dobrze 40 policjantów szukało trzyletniego chłopca, który zaginął na ulicy Za
brzańskiej w Bobrku. Maluch odnalazł się szczęśliwie na odległym o 2 kilometry placu zabaw.

-letnia kobieta razem 
z synem Kamilem udała się 

wczesnym popołudniem 17 marca 
na pocztę przy ulicy Zabrzańskiej 
w Bobrku. Regulując należność, 
bytomianka na moment straciła 
synka z oczu i to wystarczyło, by 
malec zaginął bez śladu. Przera
żona bytomianka najpierw zaczęła 
szukać chłopczyka na własną rękę, 
po czym powiadomiła o zaginięciu 
napotkany patrol policji.

W teren wyruszyło natychmiast 
20 funkcjonariuszy IV Komisa
riatu Policji w Szombierkach, po 
czym w trybie pilnym ściągnięto

kolejnych 20 mundurowych. Tak 
szybka mobilizacja sił była możli
wa, bowiem tego dnia w Bobrku 
i okolicy przebywało sporo pa
troli katowickich sił prewencji. 
Po godzinie poszukiwań jeżdżący 
po okolicy radiowozem komen
dant IV Komisariatu podkomisarz 
Henryk Ciara zdecydował się na 
spenetrowanie pogranicza Bob
rka i Karbia i dzięki temu udało 
mu się odnaleźć zgubę. Na placu 
zabaw naprzeciwko bramy kopal
ni „Bobrek” policjanci zauważyli 
sporą grupkę bawiących się dzie
ci. Siedzący w wózku mały chło

piec w niebieskiej kurtce i czapce 
odpowiadał rysopisowi Kamila.

Jak się okazało, trzylatek samo
dzielnie pokonał sporą odległość 
i dotarł na plac zabaw. Przebywa
jącej tam z małym bratem nieco 
starszej dziewczynce powiedział, 
że bolą go nóżki, więc został przez 
przygodną „opiekunkę” zapako
wany do wózka. W chwili znale
zienia chłopczyk nie był przera
żony i dobrze się bawił. Speszył go 
nieco dopiero widok policjantów. 
Kilkanaście minut później maluch 
został przekazany roztrzęsionej, 
ale już szczęśliwej mamie. Eg.

Dokończenie ze str. 1 
Strajku jednak nie było, gdyż po 
południu w zeszły poniedziałek 
związki zawarły porozumienie z dy
rekcją placówki.

Na jego mocy dyrekcja zobo
wiązała się, że powróci do roz
mów o podwyżkach w maju. Wte
dy bowiem znana będzie wysokość 
nowego kontraktu lecznicy z Na
rodowym Funduszem Zdrowia. 
Obecny kontrakt obowiązuje jedy
nie do końca kwietnia, gdyż NFZ 
nie był przygotowany na podpi
sywanie umów całorocznych. No
tabene z tego względu znacznie 
utrudniona jest działalność by
tomskiego szpitala. Wspomniane 
porozumienie zakłada ponadto.

że jeśli uda się wywalczyć dodat
kowe fundusze, to część z nich 
zostanie przeznaczona właśnie 
na zwiększenie pensji personelu. 
W zamian za to związki zawodo
we zawiesiły akcję protestacyjną 
i obiecały nie podejmować jej do 
maja. Poza tym zgadzają się na 
rozpoczęcie rozmów o restruktu
ryzacji szpitala. Przewiduje ona 
chociażby zmiany w zasadach 
gospodarowania funduszem so
cjalnym czy systemie przyznawa
nia nagród jubileuszowych. Poza 
tym dyrekcja zamierza rozwiązać 
umowy z emerytowanymi pra
cownikami wciąż pracującymi 
w lecznicy, by zrobić miejsce dla 
młodych osób. ton
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Vattenfall odpowiada
Firma Vattenfall jest dostawcą energii elektrycznej, z której każdy z nas na co dzień korzysta. Przez kilka 
następnych tygodni jej przedstawiciele będą na łamach naszej gazety odpowiadali na Państwa pytania.
To już druga tego typu akcja 

I. z udziałem firmy Vattenfall. 
I Poprzednia cieszyła się spo

rym zainteresowaniem mieszkań
ców naszego miasta. W trakcie jej 
trwania otrzymaliśmy sporo różnego 
rodzaju pytań, na które przedstawi
ciele Vattenfalla wyczerpująco od

powiadali. Liczymy, że i tym razem 
będzie podobnie.

Pytania do przedstawicieli Vat
tenfall można zadać na wiele róż
nych sposobów. Czekamy na 
Państwa listy (wysyłamy je pod 
adresem redakcji), emaile (pisze
my na adres tomasz.nowak®

zyciebytomskie.pl, a także telefony 
(032 387 15 13). Wszystkie zgło
szenia przekażemy bezpośrednio 
do dostawcy energii, a odpowiedzi 
przez kilka najbliższych tygodni 
publikować będziemy na naszych 
tamach. Zachęcamy zatem do za
dawania pytań!
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Komendant szuka
sponsorów
Dokończenie ze str. 1

Okazało się, że kwesta na 
sztandar to nie jedyna tego typu 
inicjatywa komendanta Paczy- 
ny. W ostatnich dniach rozesłał 
on także kilkadziesiąt listów do 
właścicieli działających w na
szym mieście firm prywatnych. 
Zaapelował w nich o przekaza
nie pieniędzy na zakup wyposa
żenia Straży. Konkretnie chodzi 
o 10 rowerów, które posłużyłyby 
funkcjonariuszom do patrolowa
nia Bytomia oraz oprogramowa
nie do komputerów. Koszt tych 
zakupów Artur Paczyna szacuje 
na około 20 tys. zł. -Liczę, że moja 
prośba spotka się z poparciem.

Właściciele firm będą bowiem 
mieli świadomość, iż ich fundusze 
zostaną wykorzystane na zwięk
szenie bezpieczeństwa i poprawę 
jakości życia w Bytomiu - uważa 
komendant. Czy nie boi się sytu
acji, w której jakiś sponsor po 
przekazaniu pieniędzy będzie 
uważał, że Straż powinna być 
wdzięczna i nie ma prawa uka
rać go na przykład za parkowa
nie w niedozwolonym miejscu? 
- Nie mam takich obaw. Sprawa 
jest całkowicie przejrzysta. Datki 
trafią przecież na specjalne kon
to, a ich kontrolą zajmą się służ
by finansowe Urzędu Miejskiego. 
Taki sposób finansowania Straży 
Miejskiej to nic nowego. Korzy-

stano z niego w wielu miastach, 
a wdzięczni strażnicy umieszcza
ją nawet listę darczyńców w In
ternecie.

Pomysł komendanta spotkał 
się jednak z krytyką radnych: - 
Pan Paczyna po raz kolejny udo
wadnia, że nie posiada kompeten
cji potrzebnych do piastowania 
tak ważnego stanowiska. Nie wie 
nawet, co wypada, a co nie - ko
mentuje członek klubu Lewica 
i Demokraci Mariusz Wołosz. - 
Pomysł ze zbieraniem pieniędzy 
dla Straży wśród prywatnych 
firm jest kompletnie absurdalny. 
Tylko miasto jest od tego, by łożyć 
na tę jednostkę. Inaczej może do
chodzić do dziwnych i dwuznacz

nych sytuacji. Najpierw był sztan
dar, teraz wyposażenie. Czym to 
się skończy? Czy następnym ra
zem komendant poprosi, żeby 
ktoś ufundował śniadania dla 
funkcjonariuszy. Inicjatywa Ar
tura Paczyny nie podoba się 
również Mirosławowi Podymie 
ze Wspólnego Bytomia: - Straż 
jest na garnuszku miasta i to 
,w jego budżecie trzeba znaleźć 
pieniądze na zakup sprzętu, czy 
rowerów. Zwłaszcza że nie chodzi 
o zbyt wielkie sumy. Straż nie 
może dziadować. To nieprze
myślana i zła akcja.
Z prośba o komentarz 
zwróciliśmy się także 
do przedstawicieli 
Platformy Oby
watelskiej. Ci 
jednak nie 
chcieli się ofi
cjalnie wypo
wiadać. Nie
oficjalnie byli 
przeciw szu
kaniu fundu
szy u sponso
rów prywat
nych. ton Komendant Artur Paczyna

Kierownika wciąż nie ma, choć prawie już był
Dokończenie ze str. 1

Te postanowiły walczyć o swoje 
i odwołały się od orzeczenia NSA. 
Jednocześnie jednak radni odwo
łali Przybylskiego.

Chcąc wyłonić jego następcę 
ogłoszono konkurs. Kandydaci, 
którzy się zgłosili, zostali prze
słuchani przez komisję, a ta wy
brała zwycięzcę. Został nim... 
Krzysztof Przybylski. Decyzję ko
misji zatwierdził prezydent Piotr 
Koj. Zakładano nawet, że podczas 
zwołanej na miniony wtorek sesji 
Rady Miejskiej rajcowie potwier
dzą specjalną uchwałą ten wybór.

W poniedziałek rano do Biura 
Rady Miejskiej wpłynął stosowny 
projekt uchwały zgłoszony przez 
prezydenta. Miał on być wprowa
dzony do porządku obrad w trybie 
nadzwyczajnym. Tak się jednak 
nie stało. We wtorek rano, na kil
ka godzin przed sesją, Koj wyco
fał swój projekt (nie trafił on na
wet do skrytek radnych), a Urząd 
Miejski oficjalnie ogłosił, że kon
kurs na szefa USC został unieważ
niony. Stało się to, jak nam powie
działa rzecznik prasowy Ratusza 
Katarzyna Krzemińska-Kruczek, 
z przyczyn proceduralnych. W tej

sytuacji konieczne jest rozpisanie 
nowego konkursu.

Ta bardzo dziwna sytuacja 
wzbudziła spore kontrowersje 
wśród radnych. Snuli oni do
mysły, dlaczego niespodziewa
nie i tak późno ktoś stwierdził, 
że w procedurze wyboru szefa 
USC pojawiły się jakieś niepra
widłowości proceduralne. Prze
cież była już akceptacja prezy
denta, był projekt uchwały i nie 
zgłaszano żądnych zastrzeżeń. 
Dla naszego informatora spra
wa jest całkowicie oczywista: 
Przybylski padł ofiarą rozpadu

koalicji Prawa i Sprawiedliwo
ści z Platformą Obywatelską. 
Jego nazwisko było wiązane 

•z tą pierwszą partią. Być może 
zatem nie ma żadnego przypad
ku w tym, że w poniedziałek 
wieczorem POPiS w wydaniu, 
bytomskim definitywnie do
kończył żywota, a we wtorek 
rano wycofano się z pomysłu 
przekazania stanowiska w USC 
człowiekowi PiS. Niewykluczo
ne jednak, że Przybylski wkrót
ce otrzyma posadę. Być może 
uzależnione to jednak zostanie 
od tego, czy część rajców PiS

będzie mimo wszystko glosowa
ła jak PO.

Bytom nie ma więc nowego 
kierownika USC, a jakby tego 
było mało, wciąż nie załatwiono 
sprawy poprzedniego. Wojewoda 
śląski unieważnił bowiem uchwa
łę radnych o odwołaniu Przybyl
skiego. Uznał on, iż skoro wcze
śniej powołano go bezprawnie, to 
w rzeczywistości Przybylski nigdy 
nie objął stanowiska, a co za tym 
idzie, nie można go było z niego 
zdjąć. Władze naszego miasta nie 
odwołały się od tego rozstrzygnię
cia. TOMASZ NOWAK

REKLAMA

centrum 
handlowe 

dobrej marki

Gość specjalny:

Ivan Komarenko
Sobota:

Casting dla dzieci: na modelkę i modela M1 
Dziecięce występy taneczne
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Wiosenny Pokaz Mody 2008 

Show muzyczne z udziałem lvana Komarenko 
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Napisali 
do nas. 
Zadzwonili

^odziennie przecho- 
X«dzę ulicą Konstytucji 
w drodze do pracy i do 
domu. Jest tam brud
na jezdnia bez czynnej 
kanalizacji deszczowej 
i po każdych opadach 
deszczu tworzą się tam 
rozlewiska. Dla pieszych 
są one średnią przyjem
nością, bowiem niektó
rzy kierowcy uwielbiają 
ochlapywać przechod
niów. Ponadto gdzie
niegdzie istnieją zanie
dbane miejsca, gdzie 
trawniki łączą się z kra
wężnikiem. Przez ostat
nie trzy lata widziałam 
tam tylko raz zamiatar
kę, która nie potrafiła 
usunąć piasku. Stertom 
dałby radę zapewne do
piero pług.

^hciałbym, aby nasi 
Snadni zainteresowali 
się starą częścią Mie
chowie. Mam na myśli 
między innymi ulicę 
Alberta, którą dosłownie 
płynie gnojówka. Błoto 
i stęchła woda śmierdzą 
i utrudniają przecho
dzenie z jednej strony 
ulicy na drugą.

ętużby komunalne naj- 
3wyraźniej zapomnia
ły o budynku przy ulicy 
Żeromskiego 20. Od po
nad 2 tygodni nie wywo
żone są stamtąd śmieci. 
Kontener ze znaczkiem 
Alby jest już wypełnio
ny po brzegi, a wokół 
niego walają się worki 
z odpadami. Wszystko to 
zaczyna już śmierdzieć, 
uniemożliwiając otwie
ranie okien. Dziwię się, 
Że sprawą nie zaintere
sowała się administra
cja. Przecież w końcu 
za coś płacimy czynsz 
i mamy prawo wymagać, 
by nasze otoczenie było 
czyste.

Z>bok domów przy 
NZulicy Narutowicza 
rosną bardzo wysokie 
kilkudziesięcioletnie 
topole, które szczególnie 
przy huraganowych wia
trach zagrażają upad
kiem na jezdnię lub na 
budynki. W tej sprawie 
lokatorzy, również ja, 
zwracali się do Ratu
sza z prośbą o wycięcie 
drzew. Po rocznej prze
pychance na miejscu 
zjawiła się ekipa z piła
mi, jednak ku naszemu 
zaskoczeniu przycięto 
jedynie dolne gałęzie,

pozostawiając sięgające 
ponad dachu korony. Li
czyliśmy, że zostanie tam 
przeprowadzony zabieg 
tzw. ogławiania. Dzię
ki niemu topole byłyby 
znacznie niższe i wytwo
rzyłyby nowe korony.

I i cieszyła mnie infor- 
U mac,ja, że firma Brat- 
ten+Pedersen+Part- 
ners nie dopuściła do 
zniszczenia zieleni z pla
cu Kościuszki. Widać od 
razu, że tamtejsi specja
liści mają przywiezione 
zza granicy podejście do 
ekologii. Piękne drzewa, 
lub przynajmniej ich 
część zostaną posadzo
ne w innych miejscach 
Bytomia. Warto, aby nad 
takim sposobem trakto
wania zieleni zastano
wiły się również inne 
firmy.

lflf idziaiem ostatnio 
V V funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej, którzy 
przy pomocy fotoradaru 
na ulicy Frenzla łapali 
kierowców przekracza
jących dozwoloną pręd
kość. Nie mam nic prze
ciwko tępieniu piratów 
drogowych, natomiast 
uważam, że fotoradar 
powinien być stawiany 
tam, gdzie naprawdę 
jest potrzebny. Na po
czątek proponuję ulicę 
Żołnierską w Górni
kach. Tam samochody 
nagminnie przekraczają 
dozwoloną prędkość.

IZiedyś na podwórku 
l\pomiędzy domami 
przy ulicach Rudzkiego 
- Grottgera i Piekarską 
stał jeden kontener na 
śmieci. Obecnie stoją 
tam aż trzy, zastawiając 
cały placyk. Powodem 
jest to, że budynki ob
sługują trzy różne admi
nistracje i pracownicy 
każdej z nich poczuli 
się do obowiązku usta
wienia własnego kubła. 
Dowiedziałem się, że 
kontenery opróżniają 
różne firmy komunal
ne, śmieciarki są u nas 
więc częstymi gośćmi. 
Zdaniem nie tylko moim 
administratorzy powin
ni się dogadać. Ustawić 
tylko jeden kontener, 
a wspólnie dla lokato
rów ułożyć na placyku 
np. ładny chodnik.

I Iważam, że sztandar 
U dla Straży Miejskiej 
to jakaś kompletna pa
ranoja. Rozumiem, że 
jest to instytucja czę
ściowo czująca się jak 
policja, a ta, jak wia
domo, ma swój sztan
dar. Panowie strażnicy

powinni sobie jednak 
uzmysłowić, że w pew
nym sensie są agendą 
Urzędu Miejskiego. 
Może więc w następnej 
kolejności o sztandar 
będą zabiegać np. BPK 
czy ZBM, a gotówkę 
na drogi bądź co bądź 
sztandar można prze
znaczyć na inny, bar
dziej praktyczny cel.

gestem posiadaczem 
Jdomku jednorodzin
nego i działki budow
lanej. Z niepokojem 
obserwuję, jak w ciągu 
10 lat podatek grunto
wy podrożał ponad 150 
procent. Nie to jednak 
boli mnie najbardziej. 
Dawniej za część dział
ki, na której stał dom,

płaciłem podwyższoną 
stawkę jak za parcelę. 
Natomiast ogród, traw
nik i droga gruntowa 
miały naliczane stawki 
znacznie niższe. Moja 
droga gruntowa jest 
drogą służebną, bowiem 
leży w granicach mojej 
działki, jednak muszę 
udostępniać ją sąsia
dom mieszkającym za 
mną. Nieoczekiwanie 
w 2005 roku drogę prze
kwalifikowano na par
celę i opłaty znacznie 
podrożały. Może ktoś mi 
oficjalnie wyjaśni, dla
czego mnie tak potrak
towano. Drogę przecież 
użyczam i muszę jeszcze 
za to ponosić karę.

jacek.sonaowski@zyciebytomskie.pl

WYJAŚNIENIE
W nawiązaniu do zamieszczonego w wydaniu 

nr 10 „Życia Bytomskiego" (2648) z 10 marca 2008 
r. artykułu pt. „Nowy wydział Urzędu Miejskie
go”, informuję, iż zdanie: Dodatkowo włączono 
do niego zlokalizowane przy Rynku i kierowa
ne przez Ewę Re try mu sz Biuro Promocji Mia
sta podległe do tej pory Wydziałowi Strategii, 
Promocji i Rozwoju Miasta” jest nieprawdziwe. 
Biuro Promocji znajdowało się w strukturze Wy
działu Strategii, Współpracy z Zagranicą i Pro
mocji do 31.03.2007 roku, przed obecną zmianą 
było samodzielnym referatem.

Katarzyna Krzemińska-Kruczek, 
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

OŚWIADCZENIE
1. Pan Paczyna gwałci kardynalną zasadę pra

wa, że nikt nie może być sędzią we własnej 
sprawie.

2. Radny Krzysztof Wójcik ma ustawowy obo
wiązek reagować na łamanie prawa, którego 
dopuścił się Prezydent Koj.

3. Od 2006 r. prawo nakazuje zatrudnianie pra
cowników na podstawie wyników konkursu.

4. Decyzja o zatrudnieniu p. Paczyny na stano
wisku /jakimkolwiek/ podjęta z jaskrawym 
pogwałceniem prawa jest de facto nieważna 
z mocy prawa.

5. Zarozumialstwem jest twierdzenie p. Paczyny
0 wyjątkowo wysokich kwalifikacjach osobi
stych. O tym miał rozstrzygnąć konkurs. Być 
może inni mieliby lepsze kwalifikacje,a przy 
tym nie było by podejrzeń o” kolesiostwo”.

6. Pan Paczyna nie posiada kwalifikacji moral
nych do pracy na stanowisku Komendanta 
Straży Miejskiej, bowiem nie może egzekwo
wać prawa ktoś, kto lekceważy prawo.

7. Arogancją jest ocena poprzedników - ofice
rów LWR Taka formacja nie istniała. To wy
twór wyobraźni. Faktem jest natomiast, że 
wszyscy wspomniani oficerowie Wojska Pol
skiego ukończyli studia wyższe Ii-go stopnia
1 studia podyplomowe. Żaden "koleś" nie dał 
im stopni oficerskich i stanowisk. Wszyscy 
mieli wieloletnie doświadczenie w kiero
waniu ludźmi, czego nie można powiedzieć 
o panu Paczynie.

W imieniu Zarządu
PREZES KOŁA nr 2 

ZWIĄZKU BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 
I OFICERÓW REZERWY WOJSKA POLSKIEGO

w Bytomiu 
ppłk rez. mgr Jerzy Kryszak

INTERNETOWA SONDA ŻYCIA BYTOMSKIEGO
Artur Paczyna, komendant by

tomskiej Straży Miejskiej byt bo
haterem naszej ostatniej sondy 
i, jak się później okaże, także 
następnej. No, może nie on sam, 
ale jego inicjatywy. W zeszłym ty
godniu pytaliśmy, czy Straż Miej
ska w Bytomiu powinna mieć 
sztandar. Komendant jest o tym 
przekonany i chce nakłonić do 
poparcia tego pomysłu radnych 
oraz inne osoby znane z życia 
publicznego. Paczyna poprosił 
je o wsparcie i zrzucenie się na 
sztandar. Potrzebna do jego uszy
cia kwota nie jest wielka - ponad 
3 tysiące złotych. Nie wiemy na 
razie, jak zachowają się adresa
ci listów, ale gdyby trafiły one do 
naszych internautów, to sztandar 
by nie powstał. Zaledwie bowiem

Czy Straż Miejska powinna 
mieć sztandar?

TAK-21,74%

NIE-67,70%

□
Nie mam zdania -10,56%

niecałe 22 procent z nich uważa, 
że sztandar jest potrzebny. Od
mienne zdanie ma natomiast aż 
ponad 67 procent głosujących. 
Co dziesiąty uczestnik sondy nie 
potrafił się zdecydować.

Jak już było mówione, w tym

tygodniu również porozmawia
my o pomyśle komendanta Pa
czyny. Apeluje on bowiem nie 
tylko o sfinansowanie sztandaru, 
ale również poprosił kilkadzie
siąt prywatnych firm, by przeka
zały Straży pieniądze na zakup 
rowerów oraz oprogramowania 
komputerowego. Ta inicjatywa 
wzbudza już dużo większe kontro
wersje, część radnych uznało ją 
za całkowicie chybioną. Według 
nich tylko miasto powinno doto
wać strażników. Sam komendant 
z kolei powtarza, że sponsorów 
szuka i znajduje Straż Miejska w 
innych miastach, więc i my mogli
byśmy. A jakie jest Twoje zdanie? 
Głosujemy jak zwykle na stronie 
www.zyciebytomskie.pl Liczy też 
na telefony, listy oraz emaile.
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■ Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedli
wość przestały się męczyć i nas męczyć, definitywnie 
kończąc negocjacje o odtworzeniu koalicji rządzącej 
Bytomiem. Po co w ogóle rozmawiały, skoro od razu 
było wiadomo, że nic z tego nie będzie - nie wiadomo. 
Tak więc PO będzie rządziła sama. To znaczy sama 
rządzić nie może, bo nie ma większości w Radzie 
Miejskiej, ale nie dobierze sobie żadnego oficjalnego 
koalicjanta. Zamiast tego liczy na poparcie pojedyn
czych rajców w poszczególnych sprawach. To popar
cie - mam nadzieję, że reprezentanci PO tylko udają, 
że tego nie wiedzą - nie będzie udzielane za darmo. 
Owi pojedynczy rajcowie zapewne tani nie będą. Czy 
Platformie opłaci się ponosić takie koszty?

Samodzielne rządy PO oznaczają, że najważniej
szą postacią na bytomskiej scenie politycznej może 
zostać wciąż tak naprawdę pozostający w cieniu 
i nieprzekonujący prezydent Piotr Koj. Może, bo 
żeby to się stało, musi on spełnić wiele warunków. 
Podczas kryzysu w koalicji prezydent długo milczał, 
choć był przecież jej naturalnym liderem. Uczestni
cy kolejnych negocjacji ze zdziwieniem mówili, że 
kiedy radni PO oraz PiS się spierali, Koj ograniczał 
się do słuchania i nawet nie próbował przejmować 
inicjatywy. W końcu przemówił w swoim blogu (ata
kując PiS), ale wtedy POPiS już de facto nie istniał. 
Teraz Koj już nie ma koalicjanta. To nie tragedia 
- w wielu miastach prezydenci rządzą i dają sobie 
radę, mimo tego że nie mają za sobą większości rad
nych. Co więcej, wyglądają na takich, którym szuka
nie za wszelką cenę poparcia wśród rajców jedynie 
by wszystko komplikowało. Oni mają swoją wizję 
rozwoju miasta, charyzmę i potrafią pociągnąć za 
sobą resztę świetnymi pomysłami. Dlatego też bez 
problemu wygrywają wybory. Czy Piotr Koj może 
stać się takim prezydentem? Oby tak było, bo ina
czej przez najbliższe dwa i pół roku, które pozostało 
do wyborów samorządowych, Bytom będzie jedynie 
administrowany, a nie zarządzany. Inaczej mówiąc, 
wprawdzie nie zawali się, ale też kompletnie nie ru
szy z miejsca. A na to po prostu szkoda czasu.

TOMASZ NOWAK
tomasz. nowak@zyciebytomskie.pl

Po ostatnich wyborach samorządowych w Bytomiu 
wydawać się mogło, że rządzący do tej pory miastem 
Sojusz Lewicy Demokratycznej został skutecznie 
zmarginalizowany. Mówiąc językiem sportowym - 
postkomunistów odesłano na ławkę kar. Co prawda 
SLD wprowadził do Rady Miejskiej pięciu przed
stawicieli, jednak rozmiar klęski wyborczej jego 
kandydata na urząd prezydenta (tylko 18 procent 
w drugiej turze!) zdaVal się świadczyć, że lewica 
nie będzie miała możliwości odgrywania żadnej roli 
w samorządzie. Tymczasem w ostatnich tygodniach 
w żagle lewicy nieoczekiwanie dmuchnięto, jej re
prezentantów przywrócono do gry. To pierwszy (i do 
tej pory jedyny) cud, jaki dokonał się po wyborach 
samorządowych w Bytomiu. I kto to sprawił? Ano 
nie inaczej - niedawni bezapelacyjni zwycięzcy wy
borów, lokalni politycy Platformy Obywatelskiej oraz 
Prawa i Sprawiedliwości. Ci pierwsi zresztą - moim 
zdaniem - odpowiedzialni są w większym stopniu.

Rozpad koalicji tych partii to dla SLD woda na 
młyn, powód do radości i wykrzykiwania radosnego 
„Alleluja”, które pewnie by zaśpiewali Wójcik z Jad- 
czakiem do spółki, przy murmurando Czubaka, gdyby 
nie to, że postkomuniści z natury rzeczy „Alleluja” 
nie śpiewają. Po rozpadzie koalicji PO-PiS pięciu 
radnych lewicy znów zaczyna się liczyć, znów mogą 
wykazywać inicjatywę. Przez ponad dwie kadencje 
rządów Sojusz Lewicy Demokratycznej miał w Byto
miu stabilną koalicyjną większość i mógł przegłoso
wać wszystko, co chciał. Dlaczego takim partiom, jak 
PO oraz PiS zabrakło podobnej politycznej sprawno
ści? Pytanie to bynajmniej nie retoryczne.

Platforma Obywatelska będzie musiała teraz rzą
dzić sama w Bytomiu. Oczywiście nie mam wątpli
wości, że dla poparcia poszczególnych uchwał uda 
się jej pozyskać dwa brakujące głosy. Obstawiam 
nawet w ciemno, czyje będą to głosy. Jednak sytu
acja to o tyle niezbyt komfortowa, że za wszystko, co 
w Bytomiu się stanie (i co się nie stanie), do końca 
kadencji odpowiedzialność spadnie tylko i wyłącznie 
na Platformę Obywatelską i Piotra Koja.

MARCIN HAŁAS
marcin.halas@zyciebytomskie.pl

Od pewnego czasu na wyposażeniu bytomskiej po
licji są bardzo praktyczne w użyciu samochody peu
geot partner, przystosowane specjalnie do transpor
tu zatrzymanych. Policjanci od razu nazwali je „Toi 
Toi”. Skąd to porównanie do przenośnych toalet? 
Wszystko przez nietypową aranżację wnętrza pojaz
dów, które z przodu mają dwa standardowe, mięk
kie fotele odgrodzone od reszty kratą. Ta reszta zaś 
to przede wszystkim całkowicie pozbawiona wygód 
plastikowa kanapa, na której sadza lub kładzie się 
zatrzymanych. Aha, oczywiście nikomu nie życzymy 
przejażdżki autem „Toi Toi”.

mailto:jacek.sonaowski@zyciebytomskie.pl
http://www.zyciebytomskie.pl
mailto:nowak@zyciebytomskie.pl
mailto:marcin.halas@zyciebytomskie.pl
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Idziemy do przodu
Rozmowa z Marianem Maciejczykiem, zastępcą prezydenta Bytomia

- Pana przeciwnicy stale powta
rzają, że nie ma Pan serca dla By
tomia, nie mieszka tu, a jedynie 
pracuje i z tego powodu zarządza 
nie jak gospodarz, ale techno
krata.

- W gabinecie zastępcy pre
zydenta przebywam średnio kil
kanaście godzin każdego dnia. 
W tym czasie pracuję dla Byto
mia, jak najlepiej wykorzystu
jąc swoje wieloletnie doświad
czenie.

- Czy wzbudzająca ogromne 
kontrowersje podwyżka czynszów 
w lokalach komunalnych była ko
nieczna?

- Innego wyjścia nie mieli
śmy. Każdy zdaje sobie sprawę 
z fatalnego stanu technicznego 
budynków gminnych. Na ich 
wyremontowanie potrzebujemy 
jakieś 200 milionów złotych. Po
stanowiliśmy, że w następnych 
latach będziemy realizować mo
del 3 razy 10. 10 milionów na 
modernizację kamienic wyłoży 
budżet miasta, 10 min pocho
dzić będzie z czynszów i taka 
sama kwota z kredytów wspól
not mieszkaniowych, spłacanych 
później z funduszu remontowe
go. Ta metoda przyniesie spo
dziewane efekty.

- Nie obawia się Pan, że część 
najemców przestanie płacić, bo 
nie będzie jej stać na wyższy 
czynsz?

- Nie mam takich obaw. Ci, 
którzy naprawdę nie mają środ
ków na zapłacenie czynszu za 
mieszkanie, mogą przecież sko
rzystać z dodatków lub innych 
form wsparcia gwarantowanych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie. Warto jednak wspo
mnieć o sporej grupie osób do
tąd uchylających się od płacenia, 
choć było je na to stać. Poprzed
nie władze tolerowały ten stan 
rzeczy, my natomiast poprawiamy 
windykację.

- A co mają zrobić właściciele 
lokali użytkowych, którym czynsz 
wzrósł o wiele procent? Dla nich 
jedynym wyjściem może się oka
zać zwolnienie pracownika.

- Podwyżka w lokalach użytko
wych, licząc średnio, wcale nie 
była wysoka, średnio nie prze
kraczała 10-15 procent. Jest grupa 
najemców, która musi płacić dużo 
więcej, ale to około 10 podmio
tów prowadzących działalność 
gospodarczą. Poza tym trzeba 
pamiętać, iż większość lokali jest 
sprywatyzowana lub działa na za

sadzie umowy dzierżawy, a więc 
podwyżka jej nie dotyczy. Czyn
sze w tych lokalach są zazwyczaj 
wyższe od ustalonych obecnie. 
Każdy z właścicieli miał szansę 
przekształcenia umowy najmu 
w umowę dzierżawy. Wielu tego 
jednak nie zrobiło, bo uważało, 
że im się to nie opłaci. Teraz się 
sytuacja zmieniła i pojawiają się 
narzekania.

- Zostawmy na chwile gospo
darkę i zajmijmy się polityką. 
Skutkiem podwyżki jest też roz
pad koalicji Platformy Obywatel
skiej oraz Prawa i Sprawiedliwo
ści. Warto było?

- POPiS nie rozpadł się z po

wodu czynszów, to był co najwy
żej pretekst wykorzystany przez 
PiS.

- Co dalej z Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej? Czy gmina 
nadal planuje przekazanie tej 
spółki państwowemu „Taurono- 
wi”?

- Wokół tej sprawy narosło 
sporo mitów. Ostatnio na łamach 
waszej gazety radny Krzysztof 
Wójcik twierdził, że powinniśmy 
zatrzymać PEC i skomunalizo
wać Zakład Elektrociepłowni. 
Przejściowo to może i dobry po
mysł, ale nie uwzględnia on fak
tów. Trzeba sobie bowiem zda
wać sprawę, że obydwie te firmy

nie mają środków na niezbędne 
inwestycje o wartości setek mi
lionów złotych. Miasta również 
na to nie stać. Możemy zatem 
udawać, że nic się nie dzieje, 
jak robiły to poprzednie władze 
lub działać. Wybraliśmy drugie 
rozwiązanie. Rozmawiamy więc 
z „Tauronem”, choć według mnie 
ta opcja ma małe szanse powo
dzenia. Są jednak także i inne 
podmioty poważnie zaintere
sowane przejęciem PEC i ZEC. 
To prywatne firmy zagraniczne 
z doświadczeniem przy tego typu 
przedsięwzięciach *i ogromny
mi możliwościami inwestycyj
nymi. Rozmawiamy z kilkoma 
z nimi naraz, szukając najlep
szego rozwiązania. Najbardziej 
zaawansowane są negocjacje 
z firmą skandynawską. W tych 
negocjacjach uczestniczy także 
Radzionków, będący współwła
ścicielem PEC.

- Czy te firmy chcą kupić PEC, 
czy też tylko wejść jako udzia
łowcy?

- Rozpatrywane są wszystkie 
formy wejścia kapitałowego.

- Niepokoi się Pan tym, że By
tomskie Przedsiębiorstwo Komu
nalne ma kłopoty ze sfinansowa
niem unijnej inwestycji?

- Oczywiście. To kolejna spra
wa, w której ponosimy konse
kwencje błędów poprzedniej eki
py. Przecież już w momencie pod
pisywania umowy było jasne, że 
zabraknie pieniędzy na jej reali
zację. Umowa była podpisana na 
dotację w euro, a wartość inwe
stycji była oszacowana w złotych. 
Już w momencie podpisywania 
umowy po przeliczeniu złotych 
na euro można było się zorien
tować, że nastąpi niedobór 25-30 
min. Jakby tego było mało, zdro
żały usługi i materiały budowla
ne. W efekcie brakuje 100 min zł. 
Tę lukę próbujemy zniwelować, 
dzieląc projekt na mniejsze eta
py, dzięki czemu w przetargach 
bierze udział więcej firm, a to po
woduje wzrost konkurencyjności 
i spadek cen. Rozmawialiśmy też 
z ministerstwem rozwoju regio
nalnego o jego pomocy, bo część 
kłopotów wynika z decyzji rządo
wych. Taką obietnicę wsparcia 
otrzymaliśmy.

- Pomówmy zatem o Towarzy
stwie Budownictwa Społeczne
go. Opozycja uważa, że to pomysł 
chybiony. TBS niczego jeszcze nie 
zbudował, ale dostaje od miasta 
najlepsze budynki.

- Biorąc pod uwagę czas dzia
łania TBS i jego dokonania, mo-

żerny mówić o dynamicznym roz
woju. Spółka zarządza kilkudzie
sięcioma mieszkaniami, które 
bez problemu zasiedlamy. Jej 
plany inwestycyjne też są impo
nujące: nowe budynki na Kar
packiej i Tarnogórskiej, których 
budowa rozpocznie się w połowie 
tego roku, a zakończy w ostatnich 
miesiącach 2009 roku. To tylko 
plany na najbliższe dwa lata. 
Chcemy, żeby przez następnych 
kilkanaście lat TBS oddawał do 
użytku 200 mieszkań rocznie. Dla 
tych inwestycji szukamy niestan
dardowych źródeł finansowania 
i z pewnością je znajdziemy.

- Wspomniał Pan wcześniej 
byłego prezydenta, a obecnie rad
nego Krzysztofa Wójcika. W wy
wiadzie dla nas stwierdził on, że 
władze Bytomia nie mają żadnego 
sukcesu, zarzucił wam chaos stra
tegiczny. Co pan na to?

- Moje dotychczasowe wypo
wiedzi są zaprzeczeniem tej opi
nii. Być może pan Wójcik wierzy 
w swoje powiedzenie, że ludzi 
da się przekonać sloganami, bo 
to właśnie próbuje robić. A co do 
rzekomego chaosu, to przypomnę, 
że w zeszłym roku opracowaliśmy 
zaniechany przez poprzedniego 
prezydenta kompleksowy, wielo
letni projekt rewitalizacji Byto
mia w sferze gospodarczej, spo
łecznej i kulturalnej. Chcemy zak
tualizować również strategię dla 
miasta. Prezydent skompletował 
zespół osób mających zająć się 
tym zadaniem. Pierwsze posie
dzenie odbędzie się 1 kwietnia. 
Cały czas prowadzimy rozmowy 
z inwestorami zainteresowanymi 
różnymi obszarami miasta. Nota- 
bene inwestorzy dotychczas omi
jali Bytom szerokim lukiem.

- Jakieś konkrety?
- Chociażby znane już sprawy 

inwestycji spółki Mayfield Polska 
na terenach byłej kopalni „Roz- 
bark”, czy przejęcie szybu „Kry
styna” dawnej kopalni „Szom
bierki”. Są inwestorzy zaintere
sowani terenami po nieczynnej 
kopalni „Powstańców Śląskich”. 
Sprzedajemy inwestorom pry
watnym budynki w śródmieściu. 
Myślę tu o domach przy Kwiet
niewskiego, Krakowskiej, Gliwic
kiej czy Katowickiej. Co ważne, 
patrzymy przede wszystkim nie 
na oferowaną cenę, ale wartość 
i zakres planowanych inwestycji. 
Chcemy, żeby w centrum powstały 
biurowce skupiające przedsię
biorców. Krótko mówiąc: idziemy 
do przodu.

Rozmawiał: TOMASZ NOWAK
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Świąteczne jajo 
nad bytomskim 
lodowiskiem
Same znaki zapytania. W czwartek niekompletny zarząd TMH Polonia spotkał się w wiel
kanocnej atmosferze z pozostającymi w Bytomiu zawodnikami i trenerem.

X X Ttym gronie zabrakło pre- 
\l\l zesa klubu Anny Bra- 
V V bańskiej, która najpraw

dopodobniej wybrała się już na 
przedświąteczne wojaże. Nie 
przybyli również czescy zawod
nicy oraz ci, którym skończył się 
kontrakt. Na Wielki Czwartek 
szefostwo TMH zapowiedziało 
wypłatę premii za pozostanie 
w ekstralidze, którą zafundowały 
firmy Voigt oraz SKOK Centrum. 
Okres „roztrenowania” potrwa 
najprawdopodobniej do połowy 
kwietnia. Konkretnie do czasu, 
aż pozostanie ślizgawka na lo
dowisku przy Pułaskiego. Nato

miast nie udało się nam dociec, 
kiedy hokeiści rozpoczną przy
gotowania do nowego sezonu. Po 
zakończeniu przeszłych rozgry
wek zarząd klubu nie miał bo
wiem okazji spotkać się w kom
plecie. Z tego samego powodu 
nadal brakowało przynajmniej 
przybliżonego terminu walnego 
zgromadzenia hokejowej Polo
nii oraz deklaracji, kto oprócz 
Gawła Matury odejdzie z kierow
nictwa Towarzystwa Miłośników 
Hokeja. Nie wiadomo też było, 
czy Unia Oświęcim odwoła się 
do wyższej instancji od decy
zji Wydziału Gier i Dyscypliny

PZHL. Przypomnijmy, że w trak
cie ostatniego meczu Polonia - 
Unia o pozostanie w ekstralidze, 
nad częścią bytomskiego obiektu 
zgasło światło. Oświęcimianie 
ukuli teorie spiskowe i zażą
dali powtórzenia zawodów. Na 
co WGiD nie przystał. Słowem, 
prawie dwa tygodnie po zakoń
czeniu rozgrywek przez Polonię, 
żadne z najważniejszych pytań 
dotyczących klubu nie doczeka
ło się odpowiedzi. Tymczasem 
na środę 26 marca zaplanowane 
zostało spotkanie hokejowych 
działaczy z prezydentem miasta 
Piotrem Kojem.

„Siemki" gromią rywali
Z turnieju na turniej. Hokejowa drużyna żaków młodszych UKS MOSM Bytom przyjmuje 
zaproszenia na towarzyskie zawody. Co najważniejsze, udanie sobie na nich radzi.

Zwycięzcy krynickiego turnieju w trenerskiej i rodzicielskiej obstawie.
XTTdrugi weekend marca 
%/%/ zespół trenowany przez 
V V Andrzeja Secemskiego, 

popularnego „Siemka”, wziął 
udział w nowotarskim turniej 
im. Jana Kudasika. Do imprezy 
stanęły trzy ekipy ze Słowacji 
oraz pięć polskich. Bytomianie 
wygrali eliminacje. Na tym eta
pie pokonali Preszów 5:1. Gole 
wbili: Łukasz Krzemień 3 oraz 
Fabian Kulesza i Tomasz Pakuła 
po 1. Następnie rozprawili się 
ze Stoczniowcem Gdańsk 8:2. 
Bramki zdobyli: Kulesza 3, Paku
ła 2 oraz Jakub Jaworski, Klaudia 
Chrapek i Krzemień po 1. Zwy
cięstwem nad Michałowcami 7:0 
przypieczętowali pierwsze miej
sce w grupie B. Celne trafienia 
zaliczyli: Krzemień 4 oraz Jawor
ski, Pakuła i Tomasz Wcisło po 1. 
Natomiast w grupie A najlepsze 
okazało się miejscowe Podhale. 
W bezpośrednim starciu liderów 
górą byli nowotarżanie 6:3. Gole 
dla Bytomia strzelili Krzemień 2 
oraz Kulesza.

Oto klasyfikacja końcowa tur
nieju: 1. Podhale Nowy Targ, 2. 
UKS MOSM Polonia Bytom, 3. 
Unia Oświęcim, 4. Preszów (Sło
wacja), 5. Prewidza (Słowacja), 6. 
Stoczniowiec Gdańsk, 7. Micha- 
łowce (Słowacja), 8. KTH Kry
nica. Podopieczni Andrzeja Se
cemskiego wystąpili w składzie: 
bramkarze - Paweł Frąk, Denis 
Kozica, obrońcy - Klaudia Chra
pek, Kamil Falkenhagen, Patryk 
Secemski. Paweł Sobiesiak, Oskar 
Szczuka, Piotr Jachym, Dawid 
Sukiennik, napastnicy - Jakub 
Jaworski, Łukasz Krzemień - ka
pitan zespołu, król strzelców tur
nieju, Fabian Kulesza, Damian 
Maciejczyk, Grzegorz Martyniak, 
Tomasz Pakuła, Jakub Pszon, 
Piotr Bajon, Kamil Filip, Iwo Sro
ka, Tomasz Wcisło.

Tydzień później nasi zrewan
żowali się Podhalu za przegraną 
na ich lodowisku. Okazją ku temu 
stał się turniej o Puchar Jerzego 
Mruka w Krynicy. Bytomianie 
rozgromili gospodarzy zawodów,

KTH Krynica 18:0. Bramki zdo
byli: Pakuła 5, Krzemień 3, Bajon, 
Jaworski, Chrapek i Kulesza po 
2 oraz Maciejczyk i Wcisło po 1. 
Następnie drużyna MOSM Polo
nia wygrała z Sielcem Sosnowiec 
9:0. Na listę strzelców wpisali 
się: Krzemień i Pakuła po dwa 
razy oraz Wcisło, Jaworski, Mar
tyniak, Maciejczyk i Kulesza po 
razie. Mecz ze słowackim Kież
markiem poloniści zakończyli re
zultatem 6:1. Gole wbili: Jaworski 
3, Krzemień 2 oraz Wcisło 1. Po
jedynek z Podhalem, decydujący 
o zdobyciu pucharu, przyniósł na
szym zwycięstwo 8:2. Do nowotar
skiej siatki celnie trafili: Pakuła 2 
oraz Bajon, Krzemień, Jaworski, 
Martyniak, Secemski i Kulesza. 
W tabeli UKS MOSM Polonia By
tom przed Podhalem Nowy Targ, 
Kieżmarkiem, Sielcem Sosno
wiec i KTH Krynica. Informacje 
o dwóch startach młodych bytom
skich hokeistów uzyskaliśmy od 
kierownika bytomskiego zespołu, 
Jarosław Chrapka.

Damian Jonak wystąpi w obronie mistrzowskiego pasa.

Damian Jonak znów 
wystąpi w Spodku
W obronie pasa, 19 kwietnia w „Spodku" odbędzie się ko
lejna gala boksu zawodowego. W rolach głównych wystąpią 
Tomasz Adamek i bytomian Damian Jonak.
TV "Ta początku sportowego 

spektaklu w wykonaniu 
-L li grupy KnockOut Promo
tions w sześciorundowych poje
dynkach zaprezentują się Krzysz
tof Bienias (32 stoczonych walk, 3 
przegrane, 12 wygranych przez KO) 
i Tomasz Bonin (38-2,20 KO). Z ko
lei w blasku jupiterów pojawi się 
Rafał Jackiewicz (29-8-1, 16 KO). 
Jego spotkanie zakontraktowane 
zostało na osiem rund. Następnie 
Andrzej Wawrzyk (9-0,6 KO) i Mar
cin Najman (12-3, 9 KO) skrzyżują 
rękawice o tytuł zawodowego mi
strza Polski w wadze ciężkiej. Po 
nich na ring wyjdzie Tomasz Hut 
kowski (10-0, 8 KO), aby zmierzyć 
się w rewanżowym dziesięciorun-

dowym starciu z Blanchardem Ka- 
lambayem (3-5-2,3 KO) o tytuł mło
dzieżowego mistrza świata WBC 
w wadze junior-ciężkiej. Emocje 
zaczną sięgać zenitu, gdy Damian 
Jonak (16-0, 11 KO) wystąpi prze
ciw Francuzowi Cedrickowi Vitu 
w obronie pasa młodzieżowego mi
strza świata federacji WBC w kate
gorii junior-średniej. Cedric Vitu 
urodził się 18 sierpnia 1985. Na 
zawodowym ringu stoczył 17 walk, 
wszystkie wygrywając, w tym 6 
przez KO. Po bytomsko-francuskim 
pojedynku nastąpi główna atrakcja 
wieczoru: „eliminator” do pasa 
IBF w kategorii junior-ciężkiej To
masz Adamek (33-1, 22 KO) kontra 
O’Neill Bell (26-2-1, 24 KO).

Kłopoty zwycięzców
Pod młodzieżowym koszem. W maju Bytomiowi przyda
łaby się z prawdziwego zdarzenia hala sportowa z zapleczem 
hotelowym. Taki obiekt na razie pozostaje w sferze marzeń.
"T "T Trozgrywkach kadetek 
%/%/ kwestię pierwszego

V T miejsca w makroregio
nie definitywnie rozstrzygnął po
jedynek prowadzącego w tabeli 
zespołu UKS MOSM I Bytom Ka
riny Opoki z wiceliderem Gwar
kiem Pawłowice. Mecz zakończył 
się zwycięstwem naszych dziew
cząt 78:43 (14:10,24:6,22:20,18:7). 
Punkty zdobyły: Kamila Wiewiór
ka 1, Agata Adamus 6, Karolina 
Rosół 2, Agata Szczepanik 12, 
Ewelina Kaźmierska 4, Sylwia 
Białas 2, Monika Gwóźdź 6, Ka
tarzyna Mach 2. Druga drużyna 
kadetek MOSM pokonała eki
pę Sukcesu Lipowa 86:41 (23:7, 
19:10, 12:14, 32:10). Bytomianki 
punktowały następująco: Karo
lina Wijtiuk 2, Beata Pazur 16, 
Aneta Mann 2, Kamila Pawlaczek 
6, Monika Jastrzębska 4, Patrycja 
Wróbel 4, Daria Buńka 6, Magda
lena Szouder 8, Bogna Kuzia 25, 
Alicja Gwadera 13. UKS MOSM 
I uplasował się w makroregionie 
na 5. miejscu.

Z kolei kadeci UKS MOSM I To
masza Niedbalskiego zawody de
cydujące o pierwszeństwie w ma
kroregionie rozegrali z MKKS 
Rybnik. Wygrali 85:54 (17:19, 
23:12, 21:10, 24:13). Punkty uzy
skali: Jakub Bugała 15, Norbert 
Kujon 3, Mateusz Dziemba 30, 
Remigiusz Słania 11, Mateusz 
Czypionka 6, Marceli Dziemba 4, 
Szymon Filczek 4, Dariusz Wle
ciał 6, Kamil Piechaczek 6. By
tom został więc organizatorem 
ćwierćfinału mistrzostw Polski 
kadetek i kadetów. Turnieje odbę
dą się od 9 do 11 maja w nędznej 
hali przy ul. Kosynierów. Problem 
w tym, że równie marną miej
ską bazę noclegową w tym czasie 
znacznie uszczuplą uroczystości 
komunijne.

Blisko palmy pierwszeństwa 
na Śląsku znalazły się także mło- 
dziczki starsze MOSM I Radosła
wa Kucińskiego. Pokonały UKS 
Basket Piekary Śl. 73:44 (21:11, 
21:14, 20:9, 11:10). Punkty zdoby
ły: Kamila Wiewiórka 16, Beata 
Baranowska 4, Katarzyna Furman 
4, Katarzyna Mach 24, Gabriela 
Reiss 0, Paulina Matusiak 0, Pa
trycja Szubrawska 12. Martyna 
Pańczyszyn 5, Kamila Chorążka 
3, Agnieszka Sanigórska 3, Wio
letta Meller 2, Aleksandra Nas 
0. Lidera wyłoni mecz 5 kwietnia 
między Sosnowcem a MOSM I. 
W przypadku wygranej bytomia- 
nek, to one będą od 16 do 18 maja 
gospodyniami % finału MR

Natomiast nasze juniorki w ze
szłym tygodniu rozgromiły Cu
kierki Odra Brzeg 77:52 (20:11, 
16:13, 24:18,17:10). Punkty zdoby
ły: Barbara Śmietana 6, Izabella 
Krawczyk 6, Karolina Migała 27, 
Karolina Rosół 2, Karolina Wie
wiórka 9, Katarzyna Kałuża 3, 
Agata Kowalska 11, Agnieszka 
Papaja 5, Anna Wilczek 11, Pau
lina Grabska 0, Monika Gwóźdź 
0, Sylwia Białas 0. Tym wynikiem 
MOSM przypieczętował drugie 
miejsce. Gospodarzem pierwsze
go etapu mistrzostw kraju w tej 
grupie wiekowej będzie najlep
szy zespół województwa podkar
packiego.

Krok od zagrania w % finału MP 
znaleźli się juniorzy UKS MOSM 
Bytom. Pokonali na wyjeździe 
Hajduki Chorzów 80:55 (22:14, 
19:22, 25:6, 14:13). Punktowali: 
Patryk Jeleń 12, Adam Franz 6, 
Marcin Strzelecki 9, Bartosz Gros 
8, Michał Sokołowski 7, Jarosław 
Adamiec 2, Radosław Łebek 0, Łu
kasz Żurke 5, Michał Błędowski 8, 
Filip Zemrzycki 23. O awansie za
decyduje mecz Bytom - Cieszyn.
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Bo to jest Bytom
Co jest grane? Mylili się ci, co uznali, że przynajmniej do końca ekstraklasowego sezonu 
zakończyły się przepychanki w sprawie stadionu przy Olimpijskiej. Śląska policja dopięła 
swego. Dzień przed ekstraktowymi derbami w Bytomiu Polonia - Górnik wojewoda za
mknął na trzy mecze obiekt dla publiki.
V "V laczego? W uzasadnieniu decyzji wojewody 

1 śląskiego o rozgrywaniu przez Polonię trzech 
ł J kolejnych zawodów bez udziału publiczno

ści znalazła się długa lista uchybień na obiekcie 
przy Olimpijskiej. Dotyczyły przede wszystkim tak 
zwanych stref buforowych, które w rzeczywistością 
są sektorami zamkniętymi dla widzów, także bło
ta wokół płyty gfównej oraz ogrodzeń. W nagłych, 
niejasnych sytuacjach budzą się demony. Nic więc 
dziwnego, że w Bytomiu zaczęły padać kontrowersyj
ne pytania. Dlaczego stadion zamknięto dla widzów 
dopiero po rozegraniu pucharowego meczu i dwóch 
ligowych, dzień przed derbowym pojedynkiem? 
Czemu postawiono klub pod ścianą, bez zapasowe
go wyjścia? Czy wojewódzka policja, która sproku- 
rowała listę niedociągnięć obiektu sportowego, po 
prostu przestraszyła się wizji potencjalnego starcia 
kibiców Polonii i Górnika? Jeżeli tak, to, po pierw-

do których doszło we wrześniu ubiegłego roku. Podej
miemy wszelkie działania, aby stadion mógł służyć 
meczom z udziałem publiczności Jestem po rozmowie 
z panem wojewodą. Znam uwarunkowania, które 
musimy wypełnić, aby pan wojewoda zmienił decyzję. 
Równocześnie wystąpimy do pana ministra spraw we
wnętrznych i administracji. Zwrócimy uwagę też na 
to, że stadion miejski przy ul. Olimpijskiej traktowa
ny jest odmiennie od obiektów sportowych w innych 
miastach. Bytomscy kibice wielokrotnie przedstawiali 
nam stan innych obiektów i burdy jakie się na nich 
odbywają, co jednak nie powodowało decyzji, jakie 
dotknęły stadionu w Bytomiu.

Prezes TS Polonia Damian Bartyla: - Decyzja wo
jewody jest dla nas bardzo niesprawiedliwa. Zwłasz
cza, że w ostatnich latach nastąpiła znacząca popra
wa organizacji meczów i postawy kibiców. Dawno 
nie doszło do naruszeń porządku publicznego. De

Zapłonęły obrzeża stadionu.
sze, co to za policja, zaś po drugie, czy nie lepiej 
było mieć w kupie na stadionie przy Olimpijskiej 
zwaśnione strony, niż pilnować rogatek miasta, aby 
zabrzanie nie najechali Bytomia? Czy mamy do czy
nienia z twardym trzymaniem się przepisów, czy ko
muś zależy na upupieniu tego, co w Bytomiu zaczęło 
się odradzać: stadionu, sportu na wysokim poziomie 
oraz frekwencji na meczach, wyprowadzającej klub 
z finansowego niedostatku?

Na ograniczeniach najbardziej straciło Towarzy
stwo Sportowe Polonia oraz Stowarzyszenie Kibiców 
Klubu Polonia Bytom, które zaangażowało się w two
rzenie nowego obrazu widowni przy Olimpijskiej. 
W odpowiedzi na decyzje wojewody, fani futbolu swo
je racje wyłożyli m.in. w ulotce, rozdawanej w trakcie 
piątkowego blokowania kilku ulic i zatytułowanej 
„Czy Bytom jest trędowaty?!” Przeczytaliśmy w niej: 
„Dlaczego Wojewoda Śląski na podstawie materiału 
policji z meczu w Zabrzu przy ul. Roosvelta zamyka 
wyremontowany kosztem 10 min zł stadion w Byto
miu? Czy osoby odpowiedzialne za wydanie 10 min zł 
nie umiały tak zagospodarować pieniędzy, że nie za
dowoliły nawet policji? Domagamy się wyciągnięcia 
konsekwencji! Czy wojewoda z frakcji PO, która ma 
nas doprowadzić do EURO 2012 na podstawie kilku 
zdjęć jednego funkcjonariusza ma moralne prawo 
pozbawienia mieszkańców prawie 200-tyś. miasta 
przyjemności oglądania piłki nożnej? Czy wojewo
da kierując się tymi samymi kryteriami oceny stanu 
obiektów nie powinien zamknąć prawie wszystkich 
stadionów na Śląsku?”

W Wielki Piątek kibice tłumnie stawili się też pod 
Ratuszem, gdzie przedstawiciele ich stowarzysze
nia rozmawiali z prezydentem miasta, komendan
tem miejskiej policji oraz prezesem klubu. Strony 
najpierw wobec ogółu przedstawiły swoje racje. 
Następnie wypowiedziały się dla „ŻB”. Prezydent 
miasta Piotr Koj: - Nie ukrywam, że jestem zdumio
ny decyzją wojewody. Aczkolwiek przedstawione mu 
zostały takie argumenty, na które nie mógł inaczej 
zareagować. Zwróćmy jednak uwagę na to, że Polonia 
otrzymała licencję na rozgrywki w Orange Ekstra
klasie. Policja przedstawiła pewne niedociągnięcia. 
Jednocześnie na stadionie odbyły się już trzy spotka
nia, które policja zabezpieczała i które zakończyły 
się pozytywnie pod względem oceny bezpieczeństwa. 
Nagła zmiana oceny sytuacji wskazuje na to, że nie 
wyłącznie stan obiektu spowodował jego chwilowe 
zamknięcie dla publiczności. Że podstawową przy
czyną stały się antagonizmy między kibicami Polonii 
i Górnika, w konsekwencji burdy na meczu w Zabrzu,

cyzja uderza w nas także pod względem sportowym, 
bowiem tacy kibice, jakich mamy, stają się w czasie 
meczu dwunastym zawodnikiem. Poza tym klub 
straci pod względem finansowym. Zamiast zarobić 
na spotkaniu z Górnikiem, na którym byłby komplet 
widzów, będziemy musieli do imprezy dołożyć. Mimo 
tak krzywdzącej decyzji dla klubu i bytomskiej spo
łeczności, trzeba się podnieść, walczyć dalej, pokazać 
charakter. Wierzę, że jesteśmy już tak zaprawieni 
w boju, że przezwyciężymy kolejny problem. Bo piłka 
nożna bez kibiców traci sens.

Komendant miejski policji w Bytomiu nadkomi
sarz Zbigniew Klimus: - Cieszy mnie to, że bytomscy 
kibice potrafią się zorganizować. Przyjść. Poruszyć 
problem. Walczyć o swoje. Dla kibiców, klubu i dla nas 
zaistniała sytuacja jest bardzo niewygodna pod wzglę
dem zapewnienia bezpieczeństwa. Obowiązują nas 
przepisy, więc wbrew nim nie podejmę w pierwszej 
instancji decyzji, aby mecz się odbył, póki nie zostaną 
przeprowadzone pewne prace. Umówiliśmy się z pa
nem prezydentem, że ustalimy w końcu o co naprawdę 
chodzi. Co w minimalnym stopniu trzeba zrobić, aby 
stadion mógł normalnie funkcjonować. Żeby został 
dopuszczony do zawodów z udziałem publiczności. 
Wiele zależy od tego weekendu. Od tego jak zacho wają 
się kibice, bo opinia o nich pójdzie w świat.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Kibiców: - Po tym, 
co usłyszeliśmy podczas spotkania, można przyjąć, że 
generalnie problemem jest nie stan bytomskiego obiek
tu, lecz brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa 
przez policję w przypadku najazdu kibiców z Zabrza. 
Nie widzę związku między tym wydarzeniem, a tym, 
co się dotychczas na naszym stadionie działo. Nieraz 
udowodniliśmy, że potrafimy o ten obiekt zadbać.

Sporo przed rozpoczęciem sobotniego ekstrakta- 
sowego meczu Polonia - Górnik, na otaczających sta
dion skarpach, dachach, plotach i podwyższeniach 
gromadziły się nieprzebrane tłumy, które później 
dzielnie kibicowały miejscowym. W ich miejscu na 
widowni samotnie zasiadał trener niebiesko-czer- 
wonych Michał Probierz, ukarany odsunięciem od 
dwóch pojedynków za zbesztanie niesprawiedliwe
go sędziego. Remisowe zawody, pełne obustronnie 
niewykorzystanych okazji do zmiany wyniku, roz
strzygnięte zostały w kuriozalnych okolicznościach. 
W 81. minucie broniący bytomskiej bramki Michał 
Peskovic wybiegi na skraj swego pola karnego. Za
uważył to weteran boisk Tomasz Hajto i strzałem 
zza połowy boiska przelobował naszego golkipera. 
Polonia przegrała 0:1 i jej byt w Orange Ekstrakla
sie został mocno naruszony.
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Był taki czas
Powiem Panu na ucho, Panie sąsiedzie, że zwrot 

„był taki czas” w tym przypadku prawie nic nie ma 
wspólnego z ostatnio wywleczoną z mrocznych cze
luści historii piosenką i czołową postacią „Stawki 
większej niż życie”. „Prawie nic”, bo będę Panu 
„bałakał” o pierwszym roku komuny na Śląsku. 
Konkretnie w Bytomiu. Był więc taki czas tragiczny, 
ale i dziwny. Wyobraź Pan sobie bowiem, że w 1945 
roiło się w tym mieście od pozostałości kresowych. 
Ówcześni mieszkańcy mogli się wybrać do lwowskie
go baru „Ta-Joj”, mieszczącego się przy ul. „Janty”, 
jak widniało na tamtejszej reklamie. Ewentualnie 
od godz. 17 rozerwać się na dancingu w lwowskim 
barze restauracji „Pohulanka” przy pl. Strzelców 
Bytomskich 3, później Dzierżyńskiego. Ten plac 
nie miał nic wspólnego z obecną ulicą o tej nazwie, 
wtedy noszącą oczywiste miano „Poznańska”. Owa 
Poznańska mocno wbiła się w łepetyny bytomian 
uczęszczających do słynnego liceum. W świadomo
ści istniały więc trzy popularne nazwy tej „budy”: „U 
Huka”, „W Smoleniu” i „Na Poznańskiej”.

Wróćmy jednak do kunsztu kulinarnego przenie
sionego spod Wysokiego Zamku pod Wzgórze Małgo- 
rzatki. Proszę posłuchać, drogi Panie sąsiedzie, jak 
w 1945 roku reklamowała się restauracja „Lwowian- 
ka” na rogu Józefczaka i Królewieckiej, czyli później
sza Pstrowskiego, dziś Piastów Bytomskich. Pozwoli 
Pan, że zacytuję: „Codziennie dancing i koncerty wie
czorowe. Doskonała orkiestra jazzowa. Wszelkiego 
rodzaju napoje. Pierwszorzędna kuchnia i bufet dają 
gwarancję miłego spędzenia czasu. Wstąp, a przeko
nasz się!” Gdzie treściom dzisiejszych billboardów 
do tamtych zaproszeń. Chciałoby się ze swoją Duncią 
skoczyć do „Lwowianki” na tingle-tangle. Telefon 36 
96. Zadzwońmy, może ktoś odbierze...

Na tym oczywiście nie kończyła się lwowszczyzna 
1945 roku, która potem zniknęła na dziesiątki lat. 
Jak ktoś pałał sentymentem do Kresów Wschodnich, 
to chwalił sobie „pomieszkanie” przy Wileńskiej, te
raz Sandomierskiej lub równoległej do niej Lwow
skiej, obecnie Kruczej. Bytomska tęsknota za utra
coną kresowością wschodnią odrodziła się kilkana
ście lat temu. Za pierwszej, niezależnej od komitetu 
PZPR Rady Miejskiej. Na początku lat 90. ubiegłego 
wieku bytomscy rajcowie obradowali pod autentycz
nym orłem z lwowskiego Ratusza. Przewiezionym 
na Śląsk z Zawsze Wiernego Miasta „na links”, jak 
się mówiło w bałaku, czyli na lewo. Również wtedy 
zaczęliśmy chodzić po pl. Akademickim oraz ulicach 
Legionów, Lwowskich Dzieci i Orląt Lwowskich. Ich 
nazwy kojarzą się z dawnym Lwowem, albo żywcem 
przeniesione zostały z przewodnika po owym cud
nym wschodniomałopolskim grodzie.

Tymczasem ponownie rzućmy okiem na plan By
tomia Anno Domini 1945. Dla Śowietów nie był to 
już Rok Pański. Jednak, o dziwo, obok placu mar
szałka Stalina, teraz Kościuszki oraz placu Czerwo
nego, jak sześćdziesiąt parę lat wstecz zwal się pl. 
Sikorskiego, istniały ulice św. ifingi czy św. Jacka 
oraz ks. Nawrata. Konia z rzędem temu, kto dziś po
trafiłby zlokalizować ul. św. Jacka. Otóż, łączyła ona 
Kolejową z Chrzanowskiego. Co jeszcze ciekawego? 
Urodziliśmy się, Panie sąsiedzie, w „pomieszka- 
niach” przy ul. Lompy, dziś Ligęzy. W pierwszych 
latach ludowej ojczyzny stadion Polonii mieścił 
się przy Krasickiego. Oczywiście nie biskupa-poety, 
lecz zapewne Janka Krasickiego, tego od Gwardii 
Ludowej. Natomiast pracuję teraz przy Powstańców 
Warszawskich, która w 1945 nosiła wdzięczną nazwę 
„Ogrodowa” i biegła od dyrekcji Kolei Wąskotoro
wej do Roosevelta. Natomiast wszelkich powstań
ców sławiła ul. Powstańców, czyli teraźniejsza-Po
wstańców Śląskich, na której przedłużeniu w stronę 
Witczaka, jak Panu wcześniej opowiadałem, znaj
dowała się Wileńska.

Nieprawdopodobnie dla dzisiejszego młodego 
pokolenia musiał wtedy wyglądać bytomski Rynek. 
Jego zachodnią pierzeję wraz z Ratuszem, podobnie 
jak dwór w Szombierkach oraz miechowicki zamek, 
„wyzwoliciele” spalili już po przejściu frontu. Cen
tralny plac miasta był o połowę krótszy od dzisiej
szego. Przed wyburzeniem spalonych domów, na 
przedłużeniu Rzeźniczej istniała Rzemieślnicza. 
Od niej w lewo odchodziła Różana, której pozostało
ścią jest doprowadzony do nędznego stanu Zaułek. 
Z czasem Rynek powiększył się o teren po usunię
tym kompleksie domów między Rzemieślniczą a za
chodnią pierzeją późniejszego pl. Poli Maciejow
skiej oraz o posesje po przeciwnej stronie - między 
nieistniejąca Krótką a wschodnią pierzeją Rynku 
vel Poli Maciejowskiej. Równoległymi do Śtrażac- 
kiej były Paderewskiego, teraz Podgórna oraz Tar
gowa. Witczaka z Krakowską łączyła Staromiejska. 
Zresztą stary Rozbark w ogóle przedstawia! widok 
znacznie odmienny od dzisiejszego. Dodam jeszcze, 
że Chorzowska była ul. Zawadzkiego. Łagiewnicką 
z Karola Miarki pod kątem prostym spinała Ber
nardyńska. Na planie z 1945 brakowało Miecho
wie, Bobrka, Karbia, Szombierek i Łagiewnik, bo 
te miejscowości przyłączone zostały do Bytomia 
dopiero w 1951.

Wiadomości sportowe przygotował WITOLD BRANICKI
witold.branicki@zyciebytomskie.pl
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Tutaj odżyłem!
Rozmowa z tenisistą Górnika Bytom, Mateuszem Kowalczykiem

Mateusz Kowalczyk (z lewej) z trenerem Łukaszem Kuboszkiem. - Ze współpracy z Łukaszem jestem bardzo 
zadowolony. Twierdzi młody tenisista.

- Urodzony 3 maja 1987 roku. 
Trenował w Miejskim Klubie 
Sportowym w Trzebini. Od dwóch 
lat na Śląsku. W Górniku Bytom 
od września zeszłego roku. Nie
dawno w parze z Błażejem Koniu- 
szem zdobył halowe mistrzostwo 
Polski mężczyzn w deblu oraz in
dywidualnie „złoto” wśród mło
dzieży. Jak trafił do Górnika?

- Po prostu dostałem propozycję 
z tego klubu. Z chęcią ją przyją
łem, bo nie ukrywam, że oczeki
wały tu na mnie bardzo korzystne 
warunki do rozwoju. Doskonały 
„balon”, w którym mogę trenować 
bez najmniejszych przeszkód. Od
powiednia opieka medyczna, fizjo
terapeuta. Dwóch szkoleniowców: 
Łukasz Kuboszek, który zajmuje 
się tenisowym treningiem oraz 
Robert Ky, prowadzący trening 
ogólnorozwojowy. Pod względem 
sportowym wszystko jest więc na 
jak najlepszej drodze.

- Jesteś kilkunastokrotnym 
mistrzem Polski we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Poczy
nając od skrzatów, a kończąc na 
seniorach. Masz za sobą pierwsze 
sukcesy w „futuresach”.

- W parze z Błażejem Koniu- 
szem wygraliśmy debla w Olsztynie 
i w Opolu. Oprócz tego zaliczyliśmy 
finały i półfinały. Najlepszym z do
tychczasowych rezultatów singlo
wych był ćwierćfinał w Koszalinie. 
Pokonałem tam Marcina Gawrona, 
zwycięzcę juniorskiego Wimble- 
donu. Ale wygrywałem też z wyżej 
notowanymi zagranicznymi zawód-

nikami. Między innymi ze starszym 
ode mnie o trzy lata Szwedem Mi 
chaelem Ryderstedtem, zajmują
cym 130. miejsce w rankingu ATE 
Można powiedzieć, że posiadam 
odpowiedni potencjał sportowy, 
który trzeba wykorzystać. Oczywi
ście, moim celem jest gra w turnie
jach najwyższej rangi ATE

- Dlaczego nie wybrałeś Sopo
tu? Tam miałbyś lepsze warunki 
finansowe.

- Ze względu na trenerów. Dwa 
lata z nimi współpracowałem. Bez 
efektu. Wręcz cofałem się w spor
towym rozwoju. Tutaj odżyłem.

- Jak zostałeś przyjęty w Byto
miu przez klubowych kolegów? 
Dla czołówki Górnika jesteś prze
cież konkurencją.

- Mam nadzieję, że nastąpi 
zdrowa rywalizacja i wzajemnie 
będziemy się popychać do przo
du, do lepszych wyników.

- Czyli zapowiada się współpra
ca z Górnikiem na dłuższą metę.

- Oczywiście. Dziękuję zarzą
dowi klubu za to, że umożliwił 
mi grę tutaj.

- Najbliższe plany sportowe.
- Od maja rozpoczynam występy 

w polskich „futuresach”. Przedtem 
postaram się wyjechać na zagra
niczne turnieje. Mam kilka moż
liwości. W grę wchodzą między 
innymi Chiny i Rumunia. Zobaczę, 
jak będę stał z finansami. Wkrótce 
wszystko się rozstrzygnie.

- Będziemy z zainteresowaniem 
obserwowali rozwój twojego ta
lentu.

Wielki Post w rozjazdach
Czarni supermedalistamL W Gdańsku dżudocy rywalizowali 
o Puchar Polski Młodzieży. Natomiast w Czechowicach-Dziedzi- 
cach odbyły się pucharowe zawody juniorów.
T'Xodczas turnieju na Wybrzeżu 
I—^spośród naszych pierwsze 

-L miejsce w swoich katego
riach Wagowych zajęli Jakub Ra
czyński (66 kg) oraz Ewa Konieczny 
(48 kg). Na drugiej pozycji uplaso
wał się Kamil Groch (66 kg). Brą
zowe medale wywalczyły dla swo
jego klubu Karolina Lampkowska 
(78 kg) i Agnieszka Krziszczyk (70 
kg). Natomiast z lokatami dający
mi punkty Czarnym sklasyfikowani 
zostali: 5. Marcin Konieczny (81 kg) 
i Gabriela Narloch (63 kg), 7. Szy
mon Stryczek (60 kg).

Także w Czechowicach-Dzie- 
dzicach Czarni znakomicie wy
padli w konkurencji dziewcząt 
i chłopców. Oto miejsca bytomian 
podczas tych zawodów: 1. Bar
tłomiej Grabowski (+100 kg), Ro
bert Gawron (81 kg), Jacek Brysz 
(73 kg), Agnieszka Bezrączko (63 
kg), Grzegorz Wieczorek (60 kg), 
Ewa Konieczny (48 kg), 2. Tomasz

Kwiatkowski (73 kg), Łukasz Mól 
(60 kg), Marcin Wydrzyński (55 
kg), 5. Mateusz Tomecki (100 kg), 
Piotr Szarek (90 kg), Barbara Bia
łas (70 kg), Łukasz Golus (55 kg), 7. 
Kamil Grabowski (100 kg), Pauli
na Dawczak (57 kg), Joanna Socha 
(44 kg).

Czarni zapewne zarobiliby jesz
cze jedno „złoto”, jednak trener 
Zenon Mościński nie dopuścił do 
finału rwącego się do walki, chore
go Marcina Wydrzyńskiego. Dżudo- 
cy z Łużyckiej wygrali klasyfikację 
medalową dziewcząt i chłopców 
oraz łączną. W punktacji klubowej 
chłopców wyprzedzili drugi w ko
lejności AZS AWF Gdańsk różni
cą 42 „oczek”. Nasze dziewczęta 
uplasowały się na drugim miejscu 
(24,5 pkt.) za Wybrzeżem Gdańsk 
(32 pkt.). W przedświąteczne dni 
najlepsi zawodnicy Czarnych prze
bywali na zgrupowaniach w Spalę 
i Zakopanem.

Huczna prezentacja „Cidrów"
W nowych koszulkach o awans. Szczególną oprawę otrzymała prezentacja w „Ka
rolince" piłkarskiego zespołu Ruchu Radzionków.

„Cidry" w pełnej krasie i w bojowych nastrojach.
Z'X dbyla się ona w obecności oficjałów, obecne- 
1 Igo zarządu i byłych prezesów klubu. Przed 
VJ oczami pół tysiąca żywiołowo reagujących 
kibiców. W blasku reflektorów i w dymach potęgują
cych wrażenie z żywiołowego występu dziewczęcego 
zespołu tanecznego „Pasja”. Szef KS Ruch Radzion
ków Tomasz Baran przekazał każdemu z futbolistów 
koszulki, opatrzone ich nazwiskiem. Marcel Różan
ka, w podzięce za wiele lat obrony bramki Ruchu,

otrzymał pamiątkową statuetkę, którą mu wręczył 
Marian Janoszka, najbardziej znany zawodnik 
w historii „Cidrów". Koszulka z autografami gra
czy poszła na aukcji za 500 zł. Natomiast minionej 
soboty zaczęła się kolejna odsłona czwartoligowej 
rzeczywistości. Podopieczni trenerów Rafała Góra
ka i Dariusza Okonia, broniący osiągniętego jesio
nią pierwszego miejsca, zremisowali 0:0 wyjazdowy 
mecz z Yictorią Częstochowa.

Pingpongiści Silesii 
coraz bliżej finiszu
Najlepsi czekają. Wygrana 8:2 z AZS AE Wrocław i w per
spektywie pojedynki z trzema najtrudniejszymi przeciwnikami. 
Oto pierwszoligowa rzeczywistość Silesii Miechowice w czterech 
ostatnich kolejkach sezonu.
"T TT Tysokie zwycięstwo Silesii 
%/%/ nad akademikami z Wro- 

w V cławia nie oddaje drama
turgii meczu. Większość pojedyn
ków meczu rozstrzygniętych zosta
ło po pięciosetowej walce. Przypa
trzmy się rezultatom, gospodarze 
na pierwszym miejscu: Grzegorz 
Rogóz - Jarosław Kolekta 3:2, To
masz Fortunko - Michał Gołdyn 
0:3, Grzegorz Rogóz - Michał Goł
dyn 2:3, Tomasz Fortunko - Jaro
sław Kolekta 1:3, Jakub Dorociński
- Bartosz Kwodawski 2:3. Tomasz 
Urbański - Mirosław Pierończyk 
2:3, Jakub Dorociński - Mirosław 
Pierończyk 3:2, Tomasz Urbański
- Bartosz Kwodawski 0:3, Urbań
ski, Rogóz - Pierończyk, Gołdyn

1:3, Dorociński, Fortunko - Kwo
dawski, Kolekta 2:3.

Po 15. kolejce na pierwszym 
miejscu plasował się UKTS Alfa 
Radzyń Podlaski (29 pkt. w setach 
127:23) przed Silesią Miechowice 
(29 pkt. - 125:25) oraz PKS Kolping 
Jarosław (24 pkt. - 119:31). Do koń
ca zasadniczego sezonu zostały trzy 
kolejki. W tym tygodniu, 29 marca, 
Silesia zagra w Jarosławiu. 5 kwiet
nia podejmie ZKS II Drzonków. 19 
kwietnia w Bytomiu zmierzy się 
z Alfą. Tymczasem już w poświątecz- 
ny poniedziałek, 25 marca Silesia 
w Zawierciu rozegra z miejscowym 
zespołem Viret CMC ćwierćfinało
wy mecz o Puchar Polski na szcze
blu województwa śląskiego.

Wygrana z liderem zapewne zależeć będzie od postawy naszych debli oraz indywidualnej dyspozycji 
dwóch najstarszych zawodników Silesii - Mirosława Pierończyka i Jarosława Kolekty (na pierwszym 
planie zdjęcia).
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KRONIKA
POLICYJNA

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

14 marca
Nocna kradzież. 0 pół
nocy na strych budynku 
przy ulicy Towarowej 
zakradł się złodziej. 
Przestępca z wiszącej 
tam kurtki, należącej 
do robotnika prowadzą
cego prace remontowe, 
ukradł portfel z do
wodem osobistym i 15 
złotymi.
Nielegalnie czerpał.
Na ulicy Narutowicza 
w Stroszku zatrzymano 
mężczyznę, który po
przez nielegalne przy
łącze skradł energię 
elektryczną o nieusta
lonej wartości na szko
dę Vattenfall w Gliwi
cach. Postępowanie 
prowadzi V Komisariat 
Policji. Za kradzież 
prądu grozi kara do 3 
lat pozbawienia wol
ności.
Wandal z gwoździem.
Rano na placu Wojska 
polskiego nieznany 
sprawca zniszczył szybę 
oraz powlokę lakierni
czą samochodu toyota 
yaris o wartości 2000 zł. 
W tym rejonie był to już 
kolejny tego typu przy
padek.

15 marca
Oszustwo w markecie.
Pracownicy ochrony 
centrum handlowego 
przy ul. Chorzowskiej 
przekazali policjantom 
z Komisariatu III 25- 
latkę. Młoda kobieta 
zamieniła kody pasko
we na towarze z droż
szego na tańszy, chcąc 
zyskać 125 zł. Za tego 
typu oszustwo grozi do 
8 lat więzienia.
Kraksa na skrzyżowa
niu. Policjanci z „dro
gówki” wyjaśniają oko
liczności wypadku, do 
jakiego doszło w so
botni wieczór przy ul. 
Powstańców Śląskich. 
Wstępnie ustalono, że 
jadąca audi dwudzie
stolatka nie zatrzyma
ła się przed znakiem 
STOP i wyjeżdżając 
z drogi podporządko
wanej doprowadziła do 
zderzenia z volkswa- 
genem golfem, kiero
wanym przez 38-letnią 
mieszkankę Bytomia, 
która z urazami głowy 
i klatki piersiowej zo
stała odwieziona do 
szpitala.
Groźby karalne. W ha
rze przy ulicy Wrocław

skiej policjanci KP II 
Bytom zatrzymali 47- 
letniego bytomianina, 
który groził byłej żonie 
pozbawieniem życia 
i ciężkim uszkodze
niem ciała, przy czym 
groźby te wzbudziły 
u pokrzywdzonej real
ną obawę spełnienia. 
Zatrzymany ponadto 
okazał się poszukiwany 
przez policjantów z jed
nostki w Tarnowskich 
Górach.

16 marca
Szkodnik domowy.
W niedzielne popołu
dnie policjanci z ko
misariatu w Stroszku

latka, a następnie pobi
li go, powodując obra
żenia w postaci zsinień 
na całym ciele.

17 marca
Dostał dozór. Decyzją 
prokuratury dozorem 
policyjnym objęto 40- 
letniego bytomianina, 
który w barze przy uli
cy Wrocławskiej groził 
swojej byłej żonie. Za 
tego typu czyn grozi 
kara do 2 lat więzienia. 
Darmowe światło. Po
licjanci z komisaria
tu w Stroszku razem 
z pracownikami firmy 
Vattenfall skontrolo
wali jedno z mieszkań

NIE MA OBaWY, 
N/E UCIEKNIE Mi, 
5/EOZę AU/ N/f
^karkui

podjęli interwencję 
w domu 42-letnie- 
go mieszkańca ulicy 
Hlonda. Żona mężczy
zny zgłosiła, że jej nie
trzeźwy mąż zniszczył 
meblościankę i telewi
zor, powodując straty
0 łącznej wartości 1200 
złotych. Funkcjonariu
sze wyjaśnią dokładne 
okoliczności zdarzenia. 
Kieszonkowiec na 
Sądowej. Nieznany 
sprawca, wykorzystu
jąc nieuwagę i stan 
nietrzeźwości oczeku
jącego na przystanku 
na tramwaj bytomia
nina, z kieszeni jego 
spodni skradł portfel
z zawartością dowodu 
osobistego, karty NFZ
1 legitymacji ubezpie
czeniowej.
Groźna wizyta. O godzi
nie 22.na ulicy Francu
skiej w Miechowicach 
policjanci z I KP 
w Bytomiu zatrzymali 
dwóch mężczyzn w wie
ku 21 i 31 lat, którzy 
wspólnie z czterema in
nymi sprawcami wtar
gnęli do mieszkania 27-

przy ulicy Narutowicza. 
Okazało się, że lokato
rzy podłączyli się niele
galnie do sieci energe
tycznej.
Narobili szkód. Dwóch 
16-letnich gimnazjali
stów ze Stroszka wy
brało się na wagary 
w okolice restauracji 
„Pod dębem”. Ucieki
nierzy zainteresowali 
się ustawionymi tam na 
podestach ogromnymi 
beczkami. Jedną z nich 
rozhuśtali i zrzucili na 
ziemię. Beczka została 
zniszczona, natomiast 
z relacji naocznego 
świadka wynika, że 
chłopcy cudem unik
nęli przygniecenia. 
Sprawcami zniszczenia 
mienia zajmie się sąd 
dla nieletnich.

18 marca
Krzywo jechał. Na uli
cy Matejki policja za
trzymała do kontroli 
niepewnie jadący sa
mochód marki mazda. 
Okazało się, że kierow
ca ma 1,5 promila al
koholu w wydychanym

powietrzu. Mężczyzna 
natychmiast pożegnał 
się z prawem jazdy. 
Napadli w autobusie.
W autobusie jadącym 
ulicą Siemianowicką 
trzech mężczyzn napa
dło na 25-letniego byto- 
mianina. Na przystan
ku sprawcy wyszarpnę
li swoją ofiarę z auto
busu, pobili, po czym 
zrabowali telefon ko
mórkowy. Powiadomio
na policja zatrzymała 
2 sprawców, natomiast 
personalia trzeciego 
rozbójnika zostały usta
lone.

19 marca 
Naubliżał munduro
wym. W poważne tara
paty podpadł mężczy
zna, który w nocy na 
ulicy Świętochłowic- 
kiej znieważył słownie 
interweniujących po
licjantów. Na początek 
sprawca trafił do izby 
wytrzeźwień.
Groźna trójka. Na uli
cy Kosynierów doszło 
do groźnego zdarzenia. 
Jeden z tamtejszych 
mieszkańców został za
czepiony przez dwóch 
mężczyzn i młodą ko
bietę, którzy poprosili 
go o papierosa. Ponie
waż bytomianin nie 
palił, został z zemsty 
pobity. Na koniec na
pastnicy zrabowali mu 
pasek oraz czapkę. Za
alarmowani policjanci 
zatrzymali sprawców 
rozboju.
Skradli z zaplecza. Nie
ustalony sprawca dostał 
się na zaplecze baru 
przy ulicy Przemysło
wej, a następnie ukradł 
stamtąd torebkę.

20 marca
„Skok" na kwiaciarnię.
Nieustaleni sprawcy 
wypchnęli żaluzję an- 
tywłamaniową i okno 
w kwiaciarni przy ulicy 
Wojciechowskiego. Łu
pem opryszków padła 
wieża stereo, doniczki 
i wazony.
Ogłoszeniowy kant.
Policja poszukuje męż
czyzny, który zamieścił 
prasowe ogłoszenie, 
oferując załatwienie 
pracy. Jak na razie 
ustalono, oszukana zo
stała jedna kobieta, od 
której oszust wyłudził 
100 złotych. Nie jest 
jednak wykluczone, że 
ofiar jest znacznie wię
cej.
Narkotykowa wpadka.
Policjanci Sekcji Kry
minalnej skontrolowali 
jedno z mieszkań przy 
ulicy Racławickiej. Przy 
przebywających tam 
dwóch kobietach znale
ziono ponad 19 gramów 
amfetaminy i 16,7 gra
ma marihuany.

Złodzieje wypatrują emerytów
Uwaga na przestępców. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku emeryci byli w Bytomiu ofiarami 
aż 19 przestępstw. Jest to znak dla bliskich, aby objęli swoich leciwych krewnych staranniejszą opieką.
"T "T Tstyczniu i lutym okra- 
%/%/ dziono 11 emerytów. V V Niestety, kolejne dwa 

takie przypadki odnotowano 19 
marca. Na ulicy Grottgera do 81- 
letniej kobiety podbiegł złodziej 
zuchwalec, wyrwał jej z ręki tor
bę i błyskawicznie się oddalił. 
Niestety, choć do zdarzenia do
szło w dzień, żaden z przechod
niów nie zareagował. Starsza pani 
straciła dokumenty oraz klucze 
z mieszkania.

Tego samego dnia znacznie

młodsza, bo 67-letnia kobieta 
udała się do banku, z którego po
brała gotówkę. Ofiara już wtedy 
była najprawdopodobniej obser
wowana. Jak się jednak okazało, 
złodziej był cierpliwy. Bytomian- 
ka zdążyła zrobić zakupy i dopie
ro kiedy weszła do klatki scho
dowej swojego bloku przy ulicy 
Orzegowskiej, została zaatako
wana. Sprawca wyrwał jej z ręki 
torebkę, w której było prawie 
1200 złotych. - Dla starszych osób 
mam kilka rad. Przede wszystkim

nie należy wychodzić z domu po 
zmroku. W przypadku wypłaty go
tówki z banku lub nawet z banko
matu emeryt powinien udać się na 
miejsce z zaprzyjaźnioną młodszą 
osobą. Dzięki temu takie sytuacje, 
do jakich doszło 19 marca, nie będą 
miały miejsca - mówi aspirant 
sztabowy Adam Jakubiak.

Jeżeli już stanie sig najgorsze, 
policjanci proszą o jak najszybszy 
kontakt, bowiem każda kolejna 
godzina zmniejsza szansę ujęcia 
złodzieja. Eg.

Łapią pijanych kierowców
Skontrolują każdego. W Bytomiu nie opłaca się ryzykować 
i jeździć samochodem po wypiciu alkoholu. Od paru tygodni 
w różnych punktach miasta prowadzone są kontrole, podczas 
których sprawdza się każdego kierowcę.
g przekonało się o tym kil- 
g-^ka osób. które poproszono JL o dmuchnięcie w alkotest 

na ulicy Konstytucji w Bobrku. 
Aby nie popadać w rutynę, po
licjanci z „drogówki” przenieśli 
się 17 marca na ulicę Olimpijską. 
Pomiędzy godziną 4. a 8. rano 
skontrolowano tam 129 pojazdów. 
Ujawniono 2 nietrzeźwych kie
rowców, w tym jednego rowerzy
stę. Obaj zatrzymani mieli około 
jednego promila alkoholu w wy
dychanym powietrzu i czeka ich 
proces karny, utrata prawa jazdy, 
grzywna, a nawet perspektywa 2 
lat więzienia.

Tego dnia policjanci nie dali 
za wygraną i prowadzili akcję do 
godziny 6 rano 18 marca. Mimo 
zatrzymania do kontroli około 200 
samochodów ku miłemu zasko
czeniu funkcjonariuszy nie ujaw
niono ani jednego pijanego kie-
PODZIĘKOWANIA ----------------------------

rowcy. - Nie zamierzamy jednak 
spoczywać na laurach, bowiem pi
jaństwo jest poważnym problemem 
na naszych drogach. Od początku 
roku w Bytomiu ujawniono już po
nad 30 nietrzeźwych uczestników 
ruchu. Kilka osób spowodowało 
pod wpływem alkoholu kolizje dro
gowe. Należy pamiętać, ze z powo
du nietrzeźwych kierowców mogą 
ucierpieć niewinne osoby - mówi 
aspirant sztabowy Adam Jaku
biak, rzecznik prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Bytomiu.

Kolejną akcję, tym razem na 
szczeblu wojewódzkim, zaplanowa
no 28 marca. Natomiast bytomska 
drogówka zapowiedziała, że kom
pleksowa drobiazgowa kontrola 
przeprowadzona zostanie 31 marca 
również od godziny 4. do 8. Z oczy
wistych względów policjanci nie 
chcieli zdradzić, w którym miejscu 
zostanie urządzona blokada. S.

Serdeczne podziękowania 
Związkowi Nauczycielstwa Polskiego,

Sekcji Emerytów i Rencistów w Bytomiu 
oraz wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział 

w uroczystościach pogrzebowych zmarłego 
STANISŁAWA WITKA 

składa 
Rodzina

REKLAMA

DE SYSTEM

Sit
WYBIERZ SPOKÓJ I ZAMIESZKAJ 
W BOBROWNIKACH
Biuro handlowe: Sosnowiec, ul. Modrzejewska 20,
tel. 032 266 57 50, 0502 691 465 WWW.deSyStem.pl

Domy jednorodzinne 
w zabudowie bliźniaczej 

Bobrowniki kolo Będzina

OGŁOSZENIE ----------------------------------------------------------------

UWAGA!!!
W nocy z 16 na 17 marca br. w okolicy 

ul. Łagiewnickiej zaginęła 

2-letnia suczka:

owczarek niemiecki, długowłosy, czarno 

brązowy, podpalany.

Za psem bardzo tęsknią dzieci, dlatego 

uczciwego znalazcę prosimy o kontakt

0516-147-029.
Dla znalazcy 500 zł nagrody !

Przepraszamy Pana Bernarda 
Skibińskiego, przewodniczącego 
radzionkowskiej Rady Miasta za 

błąd w pisowni jego nazwiska, który 
nieopatrznie przydarzył się nam 
w poprzednim numerze gazety.

Tomasz No wak, 

redaktor naczelny tygodnika „Życie Bytomskie”.

http://WWW.deSyStem.pl
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STOWARZYSZENIE 
POMOCY 
DZIECIOM
chorym na schorzenia dróg żółciowych 
i wątroby
THE ASSOCIATION TO HELP 
CHILDREN
with Bileduct and Liver Diseases „Live r”
30-611 KRAKÓW, ul. Stojatowskiego 
39/21
teh/fax (0048-012) 654-52-99 • http://www.liver.pl 
e-mail: liver@liver.pl
PROŚBA DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI
Wielce Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia 
Dróg Żółciowych i Wątroby „LIVER” w Krakowie zwraca się 
do Państwa z bardzo gorącą prośbą o udzielenie dalszej pomocy 
finansowej
10-letniej ALEKSANDRZE IGLIK,
u której w 1998 r. dokonano udanej operacji przeszczepu wątro
by w szpitalu NECKERA w Paryżu.
ALEKSANDRA IGLIKjest aktualnie w trakcie bardzo drogie
go leczenia farmakologicznego (pełnopłatne leki, które muszą 
pokryć rodzice dziecka w wysokości ok. 2.500 zł w skali roku, 
gdyż nie są one refundowane z NFZ).
Dzięki działalności Stowarzyszenia „LIVER” w Krakowie od 
czerwca 1992 r. do chwili obecnej w klinikach i szpitalach za
chodnioeuropejskich współpracujących ze Stowarzyszeniem 
„LIVER” uratowano życie 82 dzieciom, z czego u 62 dokonano 
szczęśliwych przeszczepów wątroby (różnymi metodami) - 3 
zostało zakwalifikowanych do rodzinnego przeszczepu wątroby 
w Brukseli i Paryżu - stało się to możliwe dzięki ofiarności łań
cucha ludzi dobrej woli z Polski i z zagranicy.

Stowarzyszenie udostępnia swoje konto bankowe. 
Można na nie dokonywać wpłat w złotówkach: 

PEKAO S.A. I O/Kraków nr 23124014311111000010449125 
- (ALEKSANDRA IGLIK)
Każdą wpłatę potwierdzamy.

ZA DOKONANE WPŁATY DZIĘKUJEMY W IMIENIU 
ALEKSANDRY.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „LIVER”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg 
Żółciowych i Wątroby „Liver” w Krakowie jest organizacją po
zarządową o statusie osoby prawnej. NIP: 944-13-80-769, KRS 
0000124837 Sąd Rejonowy w Krakowie.

Szanowni Państwo!
PATRYK FUTOMA urodził się w 2001 r. z wadą kończyn 
górnych. Prawa rączka ukształtowała się tylko do łokcia, 
lewa zaś posiada tylko dwa paluszki i przykurcz w stawie 
łokciowym.
Lewa rączka musi być poddawana licznym zabiegom ope
racyjnym i ciągłej rehabilitacji, natomiast prawa wymaga 
protezy.
Patryk leczony jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 
w Krakowie, tj. ok. 160 km od miejsca zamieszkania, rehabili
towany w Szpitalu w Kielcach (30 km od domu).
Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją oraz zakup pro
tezy przekraczają skromny budżet rodziców dziecka (rodzina 
4-osobowa).
Dlatego też zwracamy się do Państwa o pomoc dla Patryka, 
aby w przyszłości mógł funkcjonować samodzielnie. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa 
pomocy będzie można zapewnić prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dziecka, co 
sprawi, że na jego buzi pojawi się wreszcie uśmiech.

Wszelkich informacji udzieli 
Fundacja Przyjaciół Dzieci ARIADNA
04-244 Warszawa, ul. Łąkowa 1, tek: 022/612-01-14 
www.ariadna.neostrada.pl 
NIP 952-18-94-588, KRS 0000113872 
która użyczyła Patrykowi konto w PKO BP SA 
nr 13 1020 1127 0000 1102 0078 9883 
(tytut. rehabil.-98)
Fundacja ARIADNA posiada status organizacji pożytku publicznego.

n
ARIADNA

Komunikat policji

12 marca br. około godz. 13.40 
w Bytomiu na ulicy konstytucji 
(rejon mijanki tramwajowej 
w dzielnicy Bobrek), kierujący 
samochodem osobowym 
(nieustalonej marki, prawdopodobne 
Taxi), jadąc w kierunku Zabrza, 
w trakcie manewru wyprzedzania 
zajechał drogę i zmusił kierującego 
skuterem marki hopglong do nagłej 
zmiany toru jazdy i najechania na 
krawężnik. W wyniku tego manewru 
kierujący skuterem wywrócił się 
i doznał obrażeń ciała, natomiast 
sprawca wypadku oddali! się 
z miejsca zdarzenia.
Naoczni świadkowie, mogący 
opisać przebieg i okoliczności 
zaistnienia wypadku lub wskazać 
sprawcę, proszeni są o pilny kontakt 
osobisty lub telefoniczny z Sekcją 
Kryminalną Komendy Miejskiej 
Policji w Bytomiu, ul. Powstańców 
Warszawskich 74, pokój 51,40, 
tel. 032/388-83-39 bądź najbliższą 
jednostką policji, tel. 997 lub 112.

UCZCIWE! Bez opłat!
KREDYTY

Bytom, ul. Piłsudskiego 9, 
032/389-12-15, 0600-350-252.

Podaruj 1% swojego podatku Agatce
Co rok płacą Państwo podatki i tak 
naprawdę nie wiadomo, na jaki cel są one 
przeznaczane - tym razem mogą Państwo 
przeznaczyć swoje pieniądze na pomoc 
Agatce.
Ministerstwo Finansów uprościło 
przekazywanie 1% podatku na Organizację 
Pożytku Publicznego w zeznaniu PIT 
za 2007 rok. Informacje odnośnie do 
przekazywania 1% podatku na konkretnego 
podopiecznego OPP są zamieszczone na 
stronie Ministerstwa Finansów.

Decyzja należy do Państwa, czy oddadzą Państwo pieniądze fiskusowi, 
czy pomogą choremu dziecku.

W jaki sposób przekazać 1% podatku na leczenie i rehabilitację Agatki?
Wystarczy w druku PIT w części I : „WNIOSEK O PRZEKAZANIE
1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO"
wpisać nazwę organizacji
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
numer KRS: 0000037904
oraz kwotę przekazanego podatku.
Następnie w części H :
„INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH" 
w rubryce:
„INNE INFORMACJE, W TYM UŁATWIAJĄCE KONTAKT Z PODATNIKIEM"
PIT-28 poz. 135
PIT-36 poz. 311
PIT-36L poz. 107
PIT-37 poz. 123
proszę wpisać wyraźnie imię i nazwisko Agatki oraz jej numer w 
Fundacji:
1% podatku dla opp na leczenie i rehabilitację: Agata Karasińska 2094 
Ta informacja jest bardzo ważna, aby Państwa pomoc by ta skuteczna. 
Urząd Skarbowy sam dokona przelewu.
GDY PRZEKAŻĄ PAŃSTWO 1% PODATKU, BĘDZIE MOŻLIWA 
DALSZA REHABILITACJA !

ELEKTRYKA -ŚLUSARZA-
- z umiejętnością spawania 
MURARZA + pomocnika, 

również absolwenta i rencistę
ZATRUDNIĘ

Praca w Tarnowskich Górach 
tel. 032/285-59-94 od 8.00 -10.00

AUTO-GAZ
Montaż-serwis-sekwencje 

Diagnostyka komputerowa

RATY
Blokady skrzyń biegów. AUTOALARMY 
Bytom-Miechowice, ul. ks. Frenzla 46

tel. 032/286-35-92

Naprawa pralek
automatycznych i półautomatycznych 

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

Bytomska
Spółdzielnia Socjalna

ul. Powstańców Warszawskich 14/34 
41-902 Bytom,

Tel. 032/280-35-21, 
e-mail: bss@bss.bytom.pl 

oferuje: 
usługi biurowe:

- drukowanie, skanowanie 

- kserowanie do formatu A-3 

- faksowanie

- bindowanie, laminowanie
sprzątanie:

- klienci zbiorowi 

(biura, wspólnoty mieszkaniowe)

- klienci indywidualni 

(mieszkania, posesje)

- groby
(umowy jednorazowe lub stałe) 

usługi budowlane remonty:
- remonty, drobne remonty dachów 

- tynkowanie, gipsowanie, suche tynki

- malowanie, układanie paneli

„BO W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZE JEST ŻYCIE.."
Fundacja ,,ISKIERKA"(www.fundacjaiskierka.pl) w imieniu rodziców 
zwraca się z apelem o pomoc finansową:

Oliwier Bujoczek w grudniu 
skończył 2 latka. Mieszka z 
rodzicami w Bytomiu. Jak każdy 
„prawdziwy mężczyzna" jest 
miłośnikiem samochodów, a 
jego ulubiony bajkowy bohater 
to Noddy, która mieszka w 
kolorowym świecie zabawek.
To uparciuszek i rozrabiaka, 
jak mówi o nim mama. W maju 
2007 roku zauważyła, że Oliwier 
ma kłopoty z utrzymaniem 
główki w pionie. Po wykonaniu 
rezonansu zdiagnozowano u niego zmianę guzowatą IV komory 
mózgu. Pierwszą dwuetapową operację resekcji zmiany przeszedł 
w czerwcu i w iipcu w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka 
i Matki w Katowicach. We wrześniu ponowne badanie wykazało 
jednak narastające objawy ciasnoty śródczaszkowej w przebiegu 
wodogłowia. We wrześniu Oliwier zrealizował pomyślnie I cykl 
chemioterapii, a obecnie jest przygotowywany do drugiej operacji. 
Pomóżmy Oliwierowi powrócić do kolorowego świata zabawek. 
Koszty leczenia chorób onkologicznych u dzieci są bardzo wysokie i 
dlatego bardzo potrzeba jest Państwa pomoc:
Fundacja "ISKIERKA" na rzecz dzieci z chorobą 
nowotworową
Warszawa 00-838, Prosta 69 
ING Bank Śląski o/ Zabrze
nr konta 30 1050 1588 1000 0023 0342 1412 na hasło: "Dla 
Oliwiera Bujoczek"

RUCH S.A.
Zespół w Bytomiu

poszukuje osób do prowadzenia działalności handlowej 
na terenie miast:

Bytomia, Radzionkowa, Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. 
Oferujemy korzystne warunki finansowe, 

ciekawą pracę oraz pakiet szkoleń.
Informacji udzielamy pod numerami telefonów 
0501-869-312 lub 032/388-78-40 lub osobiście 

w siedzibie Zespołu przy ul. K.Miarki 8.

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

Biuro Reklam i Ogłoszeń tygodnika ŻYCIE BYTOMSKIE
czynne jest od poniedziałku do środy w godzinach 9-16, w czwartki 9-17, a w piątki od 9 do 15.

Zapraszamy! Telefon (032)281-06-79, faks (032) 281-44-15. 
ul. Powstańców Warszawskich 15

http://www.liver.pl
mailto:liver@liver.pl
http://www.ariadna.neostrada.pl
mailto:bss@bss.bytom.pl
http://www.fundacjaiskierka.pl
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Szkoła na zielono
Lekcje z dala od domu. Z dala od domowych obowiązków, pod łaskawszym spojrzeniem 
nauczyciela, a przede wszystkim na świeżym powietrzu. Zielone szkoły są atrakcją śląskich 
dzieci od początku lat 80.

ielone szkoły wymyślono po 
f to, aby dzieci ze Śląska miały 
JL-Aokazję pooddychać świeżym 
powietrzem. Zachętą dla rodziców 
są do dziś dopłaty do wypoczynku 
fundowane przez Narodowy Fun
dusz Ochrony Środowiska. Od sa
mego początku istnienia na zielone 
szkoły jeździły dzieci z klas trze
cich szkół podstawowych i ucznio
wie niepełnosprawni w różnym 
wieku. Kiedyś wypoczynek trwał 
trzy tygodnie, natomiast obecnie 
z przyczyn ekonomicznych skróco
no go do 14 dni.

W tym roku na zielone szkoły 
wyjedzie z Bytomia 832 uczniów. 
Łączny koszt tych wyjazdów prze
kracza 660 tysięcy złotych. Śred
nio w zależności od standardu 
ośrodka i dodatkowych atrakcji 
za jedno dziecko rodzice zapłacą 
od niewiele ponad 700 złotych do 
880 zł. Podczas pobytu odbywają 
się normalne lekcje urozmaico
ne atrakcjami turystycznymi, 
sportowymi, a nawet rehabilita

cyjnymi. Dopłaty do poszczegól
nych dzieci zależą od sytuacji 
materialnej rodziny i statusu 
prawnego dziecka. O wyborze 
miejsca pobytu decydują wspól
nie nauczyciele i rodzice. Tra
dycyjnie od lat wybierane są 
miejscowości nadmorskie. W tym 
roku są to między innymi: Darło
wo, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, 
Chłapowo, Dziwnów. Tylko w jed
nym przypadku zdecydowano się 
na tańszy wyjazd do Węgierskiej 
Górki w Beskidach.

W Szkole Podstawowej nr 16 
przy ulicy Rataja zebranie, pod
czas którego przedstawiono oferty 
wyjazdów, odbyło się już we wrze
śniu. Zdaniem dyrektor Doroty 
Żuber od lat rodzice przeglądając 
propozycje decydują się wyłącz
nie na zielone szkoły nad morzem. 
- Nie jest to zamożne środowisko 
i rodzice często wprost mówią, że 
prywatnie ich pociecha z powodów 
finansowych nie miałaby szansy na 
wyjazd nad morze - twierdzi Doro

ta Żuber. Niestety, w tym roku z po
wodów finansowych z „szesnastki” 
nad morze pojedzie jedynie 28 
spośród 60 trzecioklasistów. Po
zostałe dzieci będą miały zajęcia 
w połączonych klasach. Dyrektor 
Żuber twierdzi, że w tym roku sy
tuacja i tak nie jest zła. Zdarzało 
się bowiem, że poza miasto wyjeż
dżało zaledwie 15 trzecioklasistów 
po załatwieniu przez pedagogów 
dodatkowej dotacji.

Natomiast miła niespodzianka 
spotkała w tym roku dobrze uczące 
się dzieci z 4 i 5 klas SP 16. Szkoła 
współpracuje z kilkoma fundacja
mi związanymi z pomocą dla dzieci 
z gorzej sytuowanych rodzin. Jed
na z nich w uznaniu zasług szkoły 
ufundowało grupie uczniów z klas 
4 i 5 dwutygodniową zieloną szko
łę w Wiśle. W kwietniu pojadą tam 
dzieci mogące się pochwalić naj
lepszymi wynikami w nauce. Dla 
uciekających od książek uczniów 
jest to duża motywacja do pra
cy. JACEK SONCZOWSKI

Rada dała kasę na konkurs
Pomożemy. Radni miejscy podjęli decyzję o przyznaniu dotacji na częściowe pokrycie kosz
tów organizacji II Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura.
y^X rganizowany przez woje- 
i 1 wództwo śląskie presti- 

żowy konkurs wokalistyki 
odbędzie się pomiędzy 20 a 27 
kwietnia tego roku. Gospoda
rzem będzie oczywiście Ope
ra Śląska. Konkurs, w którym 
biorą udział młodzi śpiewacy 
operowi z całej Europy, przebie

gnie w trzech etapach. W dwóch 
pierwszych odbędzie się prze
słuchanie przed jurorami przy 
akompaniamencie fortepianu. 
Natomiast finał imprezy odbę
dzie się już na scenie.

Podczas marcowej sesji Rady 
Miejskiej rajcowie ustalili, że 
udzielą dotacji celowej w wyso

kości 50 tysięcy złotych na czę
ściowe sfinansowanie kosztów 
konkursu. Z prośbą taką wystąpił 
do prezydenta Bytomia Piotra 
Koja dyrektor Opery Śląskiej Ta
deusz Serafin. Jak ustalono, go
tówka zostanie przeznaczona na 
dofinansowanie kosztów wypłat 
honorariów dla członków jury. S.

REKLAMA

Ogień na nieużytkach, 
strażacy ciągle w akcji
Coroczna plaga. Jak zwykle o tej porze roku zmorą straża
ków są podpalacze, którzy wzniecają pożary traw. Jak dotąd 
strażacy odnotowali już 50 takich interwencji, choć, jak twier
dzą, w porównaniu z ubiegłymi latami nie jest źle.

"lyT ajwięcej pracy z gasze- 
I ^1 niem traw było 8 marca. 

-L l| Samochody najczęściej 
wyjeżdżały do Łagiewnik i Mie
chowie. Na szczęście pożary nie 
zagroziły zabudowaniom. Naj
większy pożar wybuchł w Bobr
ku przy ulicy Zabrzańskiej. Pło
nęły tam 2 hektary nieużytków. 
Problemy "Były również na alei 
Jana Pawła II, gdzie paliło się 
1,5 hektara traw i w Łagiewni
kach na ulicy Adamka. Tam spło
nął hektar nieużytków.

Zdaniem starszego kapitana 
Adama Wilka, zastępcy komen
danta bytomskiej straży pożar
nej sytuacja nie jest zła. W po
przednich latach zdarzały się 
dni, kiedy do traw wyjeżdżano po 
50 razy. Czasami pożar gaszono,

a po chwili płomienie pojawiały 
się ponownie. Niestety, winnych 
nie udało się złapać na gorącym 
uczynku. Strażacy ostrzegają 
jednak, że ujęty podpalacz bez 
względu na wiek poniesie poważ
ne konsekwencje. Przede wszyst
kim zapłaci za koszty prowadze
nia akcji i może zostać oskarżo
ny o spowodowanie zagrożenia 
zdrowia i życia.

Niezależnie od tego ekolodzy 
i przyrodnicy apelują, by traw 
nie palić, ponieważ przynosi 
to jedynie fatalne następstwa. 
Wypalanie nie przyśpiesza we
getacji nowych roślin, a wręcz 
przeciwnie - znacznie je spowal
nia. W ogniu niszczą się bowiem 
nasiona traw, giną także drobne 
zwierzęta i rośliny. S.

REKLAMA

Domy od 134 do 146 m3,
Działki od

Radzionków inwestuje w edukację
"Trzy przedszkola, a także szkołyI podstawowe i gimnazja, kilka pla-I cówek ponadgimnazjalnych oraz 
uczelnia wyższa - taką bogatą i różno
rodną ofertą edukacyjną może się po
chwalić siedemnastotysięczny Radzion
ków. W mieście od lat sporo inwestuje 
się w oświatę, doceniając jej znaczenie 
w rozwoju mieszkańców.

Dbałość władz o stworzenie odpo
wiednich warunków i szerokich moż
liwości kształcenia widoczna jest na 
każdym poziomie. Nie myśli się tu o za
mykaniu szkół, czy przedszkoli, co tak 
często jest stosowane jako metoda na 
ograniczenie wydatków w innych mia
stach. Zamiast tego czynione są regu
larne starania, by zakres szkolenia był 
dopasowany do współczesnych potrzeb 
i wymogów. Poza tym gmina pamięta
0 remontach placówek oświatowych, 
wyposażaniu ich w niezbędnych sprzęt
1 stałym doinwestowaniu bazy sporto
wej. Potwierdzeniem tych słów niech 
będą niedawne przedsięwzięcia: remont 
sali gimnastycznej w Zespole Szkół Pod- 
stawowo-Gimnazjalnych oraz budowa 
boiska ze sztuczną nawierzchnią przy 
Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodar- 
czyka. Założenie jest proste - władze Ra
dzionkowa chcą, by tamtejsze placówki 
edukacyjne stale zyskiwały na prestiżu, 
a przez to przyciągały nie tylko samych 
radzionkowian, ale również mieszkań
ców innych miast.

Rodzice najmłodszych mieszkań
ców mają do wyboru trzy przedszkola. 
Każde z nich jest świetnie wyposażo
ne i zadbane, a dziećmi opiekuje się 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 
Bardzo dobrze rozbudowana jest sieć 
szkół podstawowych i gimnazjów. Skła
dają się na nią Szkoła Podstawowa nr 1, 
Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół ßzkot 
Podstawowo-Gimnazjalnych, a także W jednym budynku wspólnie funkcjonują V LO oraz GWSH.

wspomniane już Gimnazjum im. Ojca Lu
dwika Wrodarczyka. Równie dobrze jest 
z placówkami ponadgimnazjalnymi. Ra
dzionków ma ich trzy: Zespól Szkól Tech
niczno-Ekonomicznych, Zespól Szkól 
Techniczno-Humanistycznych, a także V 
Liceum Ogólnokształcące noszące imię 
Powstańców Śląskich. Przypomnijmy, 
że zgodnie z wolą Rady Miasta liceum 
prowadzone dotąd przez powiat tarno- 
górski już z początkiem nowego roku 
szkolnego stanie się placówką gminną. 
To pozwoli na lepsze wykorzystanie jego 
możliwości i kontynuowanie ponadpót- 
wiecznych tradycji szkoły, której absol
wentem jest między innymi prof, dr hab. 
Karol Musiof, rektor Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, a zarazem honorowy obywatel 
Radzionkowa. Władze miasta noszą się 
ponadto z zamiarem zainwestowania 
w siedzibę liceum.

Od dwóch lat miasto może się też po
chwalić renomowaną uczelnią wyższą. 
Z inicjatywy obecnych władz stworzono 
tu bowiem Zamiejscowy Ośrodek Dy
daktyczny Górnośląskiej Wyższej Szko
ły Handlowej im. Wojciecha Korfantego 
w Katowicach. Uczelnia funkcjonująca 
w gmachu V LO kształci na studiach 
licencjackich w systemie niestacjonar
nym. Podstawą do utworzenia Ośrodka 
było porozumienie zawarte pomiędzy 
jego władzami a starostwem powiato
wym, jednakże po przejęciu liceum to 
miasto Radzionków stanie się partne
rem dla GWSH. Współpraca ta powinna 
przynieść wiele korzyści.

Co warte podkreślenia, w Radzion
kowie pamięta się również o dzieciach 
i młodzieży specjalnej troski. Nie muszą 
oni wyjeżdżać do innych miast w po
szukiwaniu możliwości kształcenia. Na 
miejscu gwarantuje ją bowiem Zespół 
Szkół Specjalnych. Prócz niego działa też 
Miejski Ośrodek Wychowawczy.
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Kobiety z wyobraźni
Obrazy Adama Jacka Kozaka. Charakterystyczny dobrze zbudowany mężczyzna z twa
rzą otoczoną bujną białą brodą. Podobny do kapitana statku - żegluje jednak po morzach 
wyobraźni. Jest jednym z najbardziej znanych bytomskich artystów plastyków. W pubie „da 
Vinci" można oglądać wystawę jego obrazów.

"T "T T stylowym wnętrzu loka
l/l/ lu przy ul. Strażackiej, 
V V tuż za jej skrzyżowaniem 

z Piłsudskiego, Adam Jacek Ko
zak zaprezentował ekspozycję 
obrazów zatytułowaną „Kobiety". 
Jej otwarcia dokonano tyleż sym
bolicznie, co przekornie, 8 mar
ca. Artysta podkreśla, że kobiety 
maluje zawsze z wyobraźni, więc 
nie interesuje go portret konkret
nej osoby. - Ma to swoje zalety. Po 
pierwsze nigdy modelka nie będzie 
marudziła, że jest do siebie niepo
dobna - żartuje Kozak. - Po drugie 
taki obraz staje się uniwersalny, 
można traktować go jako meta
forę. Ze zwykłym portretem mogą 
być kłopoty. Słyszałem opowieść 
o pewnym mężczyźnie, który kupił 
portret jakiejś kobiety, bo mu się po 
prostu podobał. Potem przyszli do 
niego znajomi i zapytali, wskazu
jąc na obraz: Czy to Twoja krewna? 
Kiedy usłyszeli, że nie - zaczęli się 
dziwić: To po co ją powiesiłeś na 
ścianie? Moje obrazy nie sprawią 
takiego kłopotu.

Kobiety Kozaka, choć charak
terystyczne i od razu rozpozna
walne, bo malarz dorobił się wła
snego niepowtarzalnego stylu, 
są różne. Wtopione w magiczny 
krajobraz łąk. Jest też „Kocica” 
z kotem na kolanach, „Ikona”, na 
której postać przypominająca wy
obrażenie Matki Boskiej Nieusta
jącej Pomocy rozplata długi war
kocz, albo „Markiza” z rokokową 
fryzurą. malowanie Kozak ma 
prostą receptę: wstać wcześnie 
rano, kiedy umysł jest wypoczęty 
oraz świeży i stanąć przy sztalu
gach. - Tam praca wymaga reżi
mu i rygoru - opowiada Adam

Jacek Kozak. - Nie można malo
wać w przerwie pomiędzy zakupa
mi a obiadem. Trzeba skupienia 
i precyzji. Ale najważniejszy jest 
fakt, że wciąż mi to sprawia przy
jemność. Kozak studia plastyczne 
ukończył w 1969 roku. Przez 10 lat 
w Operze Śląskiej był kierowni
kiem działu technicznego. Współ
pracował tutaj z wybitnymi sce
nografami, między innymi z Wie
sławem Lange, przy tworzeniu 
dekoracji do legendarnych już

dziś spektakli. W 1981 roku byt 
ostatnim prezesem bytomskiego 
oddziału Związku Polskich Arty
stów Plastyków, który władze roz
wiązały po wprowadzeniu stanu 
wojennego. W latach 90. w galerii 
„Kronika” odbyła się duża mono
graficzna wystawa zatytułowana 
„Kozaków dwóch”, podczas której 
prezentował swoje prace wspól
nie z synem Maciejem - wówczas 
świeżo upieczonym absolwentem 
Akademii Sztuk Pięknych.

Kozak ceni klasyczną formę 
i odwołania do tradycji. - "W ja
kimś sensie wszystko zostało już 
namalowane przez dawnych mi
strzów, my tylko to przetwarza
my, powtarzamy i odczytujemy 
na nowo - mówi bytomski ma
larz. W procesie twórczym naj
ważniejsza jest dla niego wy
obraźnia i myślenie. - Wszystko 
musi najpierw być w głowie, tam 
się zacząć - opowiada Adam Ja
cek Kozak. - Samo malowanie 
to już tylko rzemieślnicza praca. 
Pewnie dlatego na pytanie o ob
razy, do których najbardziej jest 
przywiązany, odpowiada: - To 
te, które dopiero namaluję, które 
wciąż jeszcze siedzą w mi w gło
wie. Jak najkrócej i najlepiej 
podsumowałby swoją twórczość? 
- O obrazach nie powinno się mó
wić, tylko je oglądać - oświadcza 
artysta. (m)

Torty i ciasta 
wystawione 
na pokaz
Sporo się nauczyli Wykwintne 
torty, ciasta o wyszukanych kształ
tach, kanapki, ozdobne chleby, bułki 
i rogale - to wszystko można było 
zobaczyć na IX Gali Umiejętności 
Zawodowych.

hociaż pokaz odbył się 
i w siedzibie Bytomskiego 
X^y Centrum Kultury, to gospo
darzami byli nauczyciele i ucznio
wie Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 3. Od dziewięciu lat impreza 
ta jest wizytówką szkoły. Młodzież 
przedstawia tam umiejętności na
byte w szkole oraz podczas prak
tyk w szerokiej gamie zawodów, 
głównie rzemieślniczych.

Oprócz podziwiania wyrobów 
cukierniczych, gastronomicznych 
i piekarniczych goście mogli zba
dać stan jakości włosów, a także 
komputerowo dobrać fryzurę na 
każdą okazję. W części artystycz
nej młodzież przedstawiła pro
gram prezentujący poszczególne 
zawody oraz zmiany, jakie zaszły 
w nich na przestrzeni wieków.

W gali wzięli udział m in. wice
prezydent Bytomia Halina Bieda, 
dyrektor delegatury kuratorium 
oświaty Bożena Szarama, prezes 
Cechu Rzemiosł Różnych i Przed
siębiorczości Lech Chojnacki, 
a także właściciele firm rzemieśl
niczych i dyrektorzy zaprzyjaź
nionych szkół z Bytomia, Piekar 
Śląskich i Świętochłowic.

Na zakończenie dyrektor szko
ły Piotr Lempa wręczył najwyższy 
tytuł przyznawany przez ZSZ nr 3, 
czyli „Przyjaciela Szkoły”. Otrzy
mują go osoby i instytucje, które 
w szczególny sposób przyczyniają 
się do rozwoju placówki. W tym 
roku otrzymali go Rajmund Bo
rowski, Barbara Jerszy, Cech Rze
miosł Różnych i Przedsiębiorczo
ści oraz PSS Społem w Bytomiu. S.Prace Adama Jacka Kozaka można oglądać w pubie „da Vinci".

Lekki owoc ciężkiej pracy
Koncert dyplomowy. Dziewięć lat ciężkiej pracy, setki godzin żmudnych ćwiczeń, 

a potem kilka minut na scenie, kiedy wydaje się, że ich data mają ciężar piórka.

TT "T Tśrodę odbył się koncert 
\l\f dyplomowy abiturien- 

V V tów Państwowej Ogól
nokształcącej Szkoły Baletowej 
w Bytomiu. Nauka w szkole bale
towej rozpoczyna się po ukończe
niu III klasy szkoły podstawowej. 
Trwa 9 lat i kończy się egzami
nem dyplomowym. Potem abitu
rientów czeka jeszcze tylko ma
tura. Egzamin dyplomowy skła
da się z dwóch części. Pierwsza 
z nich to lekcje tańca klasyczne
go i współczesnego, odbywane na 
sali baletowej przed członkami 
komisji egzaminacyjnej. Część 
druga ma charakter otwartego 
dla publiczności koncertu. W tym 
roku taki odbył się w sali wido
wiskowej Bytomskiego Centrum 
Kultury w środę poprzedzającą 
Wielkanoc. Bytomską „Baletów- 
kę” - jedną z pięciu takich szkół 
w całej Polsce - opuszcza 11 abi
turientów. Są to: Kamil Guzy, 
Jakub Jóźwik, Jakub Kuchta, 
Małgorzata Mazurkiewicz, Anna 
Mendakiewicz, Martyna Muska
ła, Róża Siuta, Marek Szczygieł, 
Oskar Świtała, Paulina Tworek 
oraz Monika Wyrębska. Ta ostat
nia w czasie koncertu dyplo
mowego wystąpiła w jednej tyl
ko choreografii z zakresu tańca 
współczesnego, resztę egzaminu 
będzie zdawała w późniejszym 
terminie. Wszystko dlatego, że 
w styczniu w czasie prób dozna
ła złamania kości stopy. Obecnie

nie może jej jeszcze w pełni ob
ciążać i dlatego nie mogła wyko
nywać niektórych wymaganych 
przez komisję figur z zakresu 
baletu klasycznego.

Abiturienci poświęcili tańcowi 
połowę swego dotychczasowego 
życia. Natomiast licząc od chwili, 
w której nauczyli się samodziel
nie chodzić - poświęcili tańcowi 
większość życia. Egzamin dyplo
mowy jest dla nich wielkim wy
darzeniem i zarazem pierwszą 
ważną cezurą artystycznej dojrza
łości. Koncert składał się z dwóch 
części. W pierwszej prezentowa
no układy baletu klasycznego, 
w którym figury i ruchy są ściśle 
skodyfikowane. Z kolei w drugiej 
części pokazano układy tańca 
współczesnego i charakterystycz
nego. Tutaj choreografowie i wy
konawcy mogli sobie pozwolić na 
więcej fantazji i spontaniczności, 
chwilami pojawiały się nawet 
elementy dowcipu. Nie zabrakło 
nawet figur wywiedzionych z po
pularnego wśród młodzieży break 
dance, brawurowo wykonanych 
przez Marka Szczygła. Brawa ze
brali młodzi artyści wykonują
cy choreografie ułożone przez 
Katarzynę Aleksander-Kmieć. 
Z uczuciem zatańczyła Anna Man- 
dakiewicz do muzyki „Yesterday” 
Paula McCartneya. Podobać się 
także mogła etiuda „Desperados” 
w wykonaniu Oskara Świtały, zaś 
popularna piosenka „Niech żyje 
bal” stała się inspiracją i mu
zyczną ilustracją dla choreogra
fii wykonywanej przez Martynę 
Muskałę.

Koncert dyplomowy miał ory
ginalną oprawę, wykorzystano 
projekcje mutimedialne. Dzięki 
temu podczas zapowiedzi kolej
nych utworów w tle pojawiały 
się fotografie wykonawców. Zo
stała przedstawiona również 
krótka oryginalna charaktery
styka każdego z abiturientów.
0 całej jedenastce padły ze sce
ny następujące słowa: - Spędzili 
w szkole dziewięć długich lat, byli 
z sobą na dobre i na złe, rywali
zowali i wspierali się nawzajem,
1 wszyscy zgodnie twierdzą, że ten 
czas to nie były lata zmarnowane, 
że tu nauczyli się nie tylko tech
niki, ale także miłości do tańca, 
odpowiedzialności i umiejętności 
pokonywania własnej słabości 
oraz tego, jak osiągać sukcesy 
i jak godzić się z porażkami. Jako 
zespół mieli okazję zaprezentować 
się podczas licznych koncertów 
szkolnych i wyjazdów zagranicz
nych (Heidelberg i Essen). Od 
najmłodszych lat uczestniczyli 
w praktykach scenicznych, to
warzysząc tancerzom Opery Ślą
skiej w spektaklach „Dziadek do 
orzechów”, „Don Kichot”, „Ze
msta nietoperza”, „Pan Twar
dowski”, „Córka źle strzeżona”, 
„Czar Straussa”, „Widma”. Sta
nowili część obsady miniatury 
baletowej „Gioconda” oraz pas 
de dix „Rajmonda”, a także wy
stępowali w gliwickim spektaklu 
„Chodnik 05”. Zapewne wszyscy 
widzowie koncertu mieli wra
żenie, że największe sukcesy są 
wciąż jeszcze przed jedenastką 
tegorocznych abiturientów, (m)
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Miechowicki chleb
W przedświąteczne dni były 
I—^szczególnie pracowite dla 

piekarzy i cukierników.
- W tym okresie praktycznie nie 
wychodzę z piekarni, zaś nasza pro
dukcja jest podwajana - mówi Bar
bara Jerszy. Rodzinną firmę pro
wadzi samodzielnie od 2002 roku, 
kiedy zmarł jej mąż Paweł Jerszy. 
To właśnie jego dziadek w 1917 
roku rozpoczął pracę w piekarni 
przy ul. Reptowskiej 4, otwierając 
w ten sposób tradycję firmy Jerszy. 
W 1947 roku ojciec męża pani Bar
bary Józef Jerszy przeniósł zakład 
do nowej siedziby przy ówczesnej 
ulicy Armii Czerwonej (dziś Fren- 
zla) 29. Kolejna przeprowadzka 
nastąpiła 11 lat temu, kiedy Pa
weł i Barbara Jerszy zakończyli 
budowę nowego pawilonu przy ul. 
Stolarzowickiej 31a.-Przeznaczy
liśmy na tę inwestycję oszczędności 
życia - wspomina pani Barbara. 
Nowa piekarnia ma powierzchnię 
ponad 4 razy większą niż stara. Pa
wilon o powierzchni 300 metrów 
kwadratowych mieści piekarnię, 
cukiernię oraz firmowy sklep. Kie
dy zmarł Paweł Jerszy - pani Bar
bara postanowiła nadal prowadzić 
firmę. - W życiu nie pozwoliłabym 
tego zniszczyć. To dorobek życia 
i spełnienie marzeń mego męża
- mówi szefowa.

Chociaż firma to rodzinna, 
a dziś pracuje w niej również 
trójka dzieci pani Barbary, pie
karnia Jerszy jest równocześnie 
prężnym zakładem z sektora ma
łych i średnich przedsiębiorstw.

90 lat tradycji. Piekarnia Barbary Jerszy przy ul. Stolarzowickiej może poszczycić się naj
dłuższą w Piechowicach, aż 90-letnią, tradycją. Podczas niedawnej gali z okazji święta pie
karzy i cukierników zakład wyróżniono jubileuszowym dyplomem.

Barbara Jerszy posiada dyplomy mistrza piekarza i mistrza cukiernika.

Zatrudnia 26 pracowników, do
datkowo szkolonych jest tutaj 
obecnie 14 uczniów. Oprócz fir
mowego sklepu, w którym na 
bieżąco można nabyć cieple pie
czywo, firma posiada 6 własnych 
punktów sprzedaży. Kolejnych 
20 sklepów jest odbiorcami wy
robów z piekarni i cukierni Jer
szy. - Zachowujemy tradycyjne 
receptury, naszą specjalnością 
są śląskie kołacze - mówi pani 
Barbara. - Mam tę satysfakcję, że 
przyjeżdżają po nie ludzie z róż
nych stron, nie tylko mieszkańcy 
Miechowie. Oprócz śląskiej tra
dycji miechowicka piekarnia- 
cukiernia produkuje oczywiście 
także inne specjały na czele z wy
wodzącym się z Włoch tiramisu.

Barbara Jerszy znana jest rów
nież z działalności prospołecz
nej. Stale wspiera Dom Dziecka 
w Stolarzowicach, pomaga też 
szkołom. Jest członkinią Ligi Ko
biet Nieobojętnych. W zeszłym 
roku otrzymała od tego stowa
rzyszenia „Margaretkę”, czyli 
specjalną nagrodę - podziękowa
nie przeznaczone dla sponsorów 
i firm wspierających działalność 
Ligi. Jest jedną z nielicznych ko
biet, prowadzących piekarnię. 
Jednak fach piekarza postrze
gany jest jako zawód męski. Dla
czego tak się dzieje? - To bardzo 
ciężka, niemal całodobowa praca 
- mówi pani Barbara. - Dlatego 
najczęściej wykonują ją mężczyź
ni. Zawsze jednak zdarzają się 
wyjątki. (m)

Szkoła na Zakątku
Dobre pomysły w Szombierkach. Chociaż adres Szkoły 
Podstawowej nr 45 w Szombierkach brzmi „ulica Zakątek 20" 
-to placówka ta nie czuje się bynajmniej zakątkiem. Znaleźć 
tutaj można dużo dobrych pomysłów i aktywności.

d niedawna dyrektorem 
I 1 placówki jest Urszula Ła- 
V^Z zuka-Datko. - Staram się 
kontynuować dobre tradycje i rów
nocześnie pamiętać, że dziś dy
rektor szkoły musi być również 
menedżerem, szukającym nowych 
rozwiązań w zarządzaniu placów
ką - mówi pani Urszula Łazuka- 
Datko. Dyrekcja stara się ściśle 
współpracować z Radą Rodziców. 
To właśnie środki Rady Rodziców 
pozwoliły na pełne wyposażenie 
sali kinowej w szkole. Ma ona 
specjalne nagłośnienie, dla dzie
ci organizowane są tutaj zajęcia 
ogniska filmowego, w czasie któ
rych uczniowie komentują obej
rzane filmy i dyskutują na ich te
mat. W sali kinowej znajduje się 
również miniekspozycja, przed
stawiające rzutniki i projektory 
wykorzystywane przed kilkunastu 
laty. Dla dzieci sprzęt taki, jak 
projektory „Wolna 3” albo rzutni
ki przeźroczy „Ania”, to już nie
mal zabytki techniki. Na Zakątku 
działają też - w ramach licznych 
zajęć pozalekcyjnych - kółka te
atralne: „Horrorek” dla dzieci 
młodszych i „Drama” dla uczniów 
starszych klas.

Katechetka Anna Dziadek opie
kuje się szkolnym Klubem Euro
pejskim i jest inicjatorką włą
czania się dzieci z Szombierek 
w rozmaite, także ogólnopolskie, 
akcje i przedsięwzięcia. Zbiera
ne są przedmioty na rzecz misji 
w Afryce, szkoła wspiera tak
że hospicjum „Cordis” w Mysło
wicach. Tutejsi uczniowie brali 
udział również w „akcji białej 
bransoletki oraz wspierali przed
sięwzięcie Polskiej Akcji Huma
nitarnej „Złotówka na wodę”. 
Anna Dziadek prowadzi również 
katechezy ekologiczne, w czasie 
których uczniowie uwrażliwia
ni są na potrzebę ochrony śro
dowiska naturalnego. Prężnie 
działa również Szkolne Koło Mi
łośników Bytomia pod opiekąUczniowie lubią swoją szkołę.

Jadwigi Wawrzyniak i Katarzyny 
Kowol, zaś edukację regionalną 
„pilotuje” Ewa Adamska-Sprot. 
Uczniowie SP 45 biją też rekordy 
w zbiórce makulatury. W tym roku 
kalendarzowym zgromadzili jej 
już... 30 ton. Dzięki pieniądzom 
uzyskanym z jej sprzedaży szko
ła mogła wziąć pod opiekę orła 
bielika z chorzowskiego ogrodu 
zoologicznego. - Chodzi o to, żeby 
uczniowie mieli świadomość, że 
ich wysiłek służy jakiemuś kon
kretnemu celowi, którym mogą 
się pochicalić - tłumaczy Urszula 
Łazuka-Datko.

Wizytówką szombierskiej szko
ły jest chór „Bel canto” prowadzo
ny przez nauczycielkę, wokalist
kę i dyrygenta Barbarę Orlińską. 
Jest ona absolwentką Wydziału 
Wokalno-Instrumentalnego Aka
demii Muzycznej w Katowicach, 
jako śpiewaczka współpracu
je m.in. z Instytucją Promocji 
i Upowszechniania Muzyki „Sile
sia”, zespołem „Barocco”, a także 
z Kameralnym Zespołem Akorde
onowym pod dyrekcją Tomasza 
Grzyba. Szkolny chór „Bel canto” 
zapraszany jest do występów tak
że w innych miastach. W szkole 
działa klub poetycki. Szczególną 
dojrzałością wyróżniają się wier
sze pisane przez 13-letnią Jagodę 
Wójcik.

- Robimy wszystko, by szkoła 
była coraz ładniejsza, staramy 
się pozyskiwać sponsorów dla 
rozmaitych przedsięwzięć - mówi 
Łazuka-Datko. Budowę boiska 
szkolnego wsparł radny Mariusz 
Kurzątkowski. Szkoła posiada 
jeden z ładniejszych w Byto
miu ogrodów dendrologicznych 
- jest on prawdziwym oczkiem 
w głowie pani dyrektor, uczącej 
przyrody. Już wkrótce uczniów 
klas szóstych, rozstających się 
z placówką, czeka atrakcja: tra
dycyjny wyjazd najstarszych klas 
na wycieczkę do Warszawy. W jej 
programie znajduje się pozna
wanie miejsc ważnych dla pol
skiej historii i współczesności. 
Dzieci odwiedzą sejm, będę tak
że na Powązkach i w Łazien
kach. (m)

Wiosna nad 
Radzionkowem
Teatr dla wszystkich. Od 
30 marca do 5 kwietnia będzie 
trwała jubileuszowa X Wiosna 
Teatralna w Radzionkowie.

w epertuar imprezy ułożo- 
ny został według recep- 

_1_ Vty sprawdzonej podczas 
ostatnich edycji. Jest więc spek
takl „gwiazdorski”, w którym wy
stąpią najbardziej znani polscy 
aktorzy, są przedstawienia dla 
dzieci i młodzieży, zaś na ko
niec farsa z pobliskiego Teatru 
Rozrywki w Chorzowie, którego 
artyści zyskali sobie już trwałą 
sympatię radzionkowskiej pu
bliczności. X Wiosnę Teatralną 
w Centrum Kultury „Karolinka” 
otworzy właśnie spektakl z udzia
łem największych gwiazd. W nie
dzielę 30 marca zobaczyć będzie 
można „Kolację dla głupca” w wy
konaniu zespołu Teatru Ateneum 
z Warszawy. To inteligentna ko
media, zaś siłą tej inscenizacji 
jest duet aktorów, wcielających 
się w główne role. Zobaczymy 
w nich Piotra Froczewskiego oraz 
Krzysztofa Tyńca, zagra również 
Marzena Trybała. Fronczewski 
wciela się w postać człowieka 
sukcesu - bogatego wydawcy. Ty
niec to z kolei tytułowy „głupieć” 
- życiowy nieudacznik, obdarzony 
jednak wrażliwym sercem. Począ
tek spektaklu o godz. 18.

3 i 4 kwietnia zostaną w godzi
nach przedpołudniowych zapre
zentowane przedstawienia dla 
dzieci i młodzieży. Pierwszych 
z pewnością zainteresuje bajka 
zatytułowana „Draka w tropi
kach Ptaka i Słonika”. Z kolei 
starsi będą mogli zobaczyć wy
reżyserowaną w Teatrze Nowym 
w Zabrzu przez Zbigniewa Stry
ja „Zemstę” Aleksandra Fredry, 
która pokazana zostanie również 
o godz. 19. Radzionkowski prze
gląd teatralny zakończy w sobotę 
5 kwietnia farsa „O co biega?”. 
Dobra zabawa gwarantowana, (m)
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Trzeba posprzątać, nim stanie hala
Szombierki. Trwają przy
gotowania do niezbędnej dla 
Bytomia inwestycji sporto
wej, wokół której od lat naro
sło sporo kontrowersji.

/Ad zeszłego roku wyraźnie 
I 1 ożywa ośrodek sportowo- 
V^Z rekreacyjny przy ul. Mo

drzewskiego. Wkrótce tam prze
niesie się znana nie tylko w Polsce 
giełda staroci. Równocześnie szyb
kim tempem postępują przygoto
wania do budowy hali sportowej, 
mającej stanąć na miejscu jej po
przedniczki. W grudniu zeszłego 
roku informowaliśmy, że komple
towanie dokumentacji potrwa do 
lipca 2008. „Wtedy rozpisany zo
stanie przetarg na wykonawstwo. 
Jeżeli nie zajdą nieprzewidywal
ne przeszkody, budowa wielo
funkcyjnej sali sportowej przy ul. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
ruszy w IV kwartale tegoż roku. 
Zakończy się w 2009.” Takie kalen
darium wydarzeń potwierdził pre
zydent miasta Piotr Koj w niedaw
nym wywiadzie dla „ŻB”. Dodał, iż 
teraz prace projektowe skupiają 
się na otoczeniu hali.

Pod hasłem projektowanie 
otoczenia hali rozumieć należy 
zapewne nie tylko uporządko
wanie terenów rekreacyjnych, 
lecz również przygotowanie jak 
największej liczby stanowisk dla 
pojazdów. Ich brak zwielokrotni 
się, gdy jarmark staroci na stałe 
zagości na stadionie Szombie
rek i powstanie hala, w której 
toczyć się będą rozgrywki ligo
we. Zwłaszcza że w planie budo
wy obiektu przy Modrzewskiego 
znalazło się ledwie 60 miejsc 
parkingowych. Logiczna byłaby 
równoczesna przebudowa całego

systemu komunikacyjnego wokói 
i wewnątrz ośrodka sportowo-re
kreacyjnego.

Ze strony Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów padła propozycja, 
aby usytuowany poniżej ul. Gro
ta-Roweckiego wjazd na stadion 
stał się w przyszłości głównym, 
bezpiecznym traktem prowadzą
cym do klubu, na giełdę i do hali.

Zaraz za torami tramwajowymi 
w lewo odchodzi alejka, na któ
rej teraz parkują studenci WSEA. 
Także jej nawierzchnię trzeba na
prawić. Przede wszystkim jednak 
w pełni ucywilizować park, miesz
czący się między Modrzewskiego 
a stadionem Szombierek.

Ponoć pierwotnie na tym te
renie planowano zlokalizować

cmentarz. Skończyło się na owym 
skwerze. Z czasem do niewiel
kiej, dziczejącej oazy zieleni 
przylgnęła zła sława. Gromadzi
li się tam okoliczni pijaczkowie 
i typki spod ciemnej gwiazdy. 
Nic więc dziwnego, że z niepo
kojem oglądały się za siebie ko
biety, wieczorami czekające na 
tramwaj. Teraz zieleniec nie

wygląda już tak ponuro. Dalsze 
roboty pielęgnacyjne sprawiły
by, że park stanie się natural
nym, cieszącym oko zapleczem 
sąsiednich szkół, sali sportowej 
oraz klubu. Porządkując cały ten 
obszar, warto też wydać trochę 
grosza na nowe schody, łagodnie 
wspinające się do parku od stro
ny stadionu.

Zapomniana ulica
Kleinfeld. Na ulicy Towarowej czas jakby stanął w miejscu. Stare domy z chlewikami na po
dwórkach, leciwi mieszkańcy i spokój zakłócany przez przejeżdżające tuż obok pociągi. Na ich 
turkot mało kto jednak zwraca tutaj uwagę, bo większość społeczności to byli kolejarze.

TV T a ulicę Towarową można 
dojechać wyłącznie od -L ll strony ulicy Składowej. 

Już na samym jej początku wi
dać, że daleko tutaj do wielko
miejskiego hałasu, choć równo
legle do Towarowej biegnie sze
roka sieć torów kolejowych, za 
którymi rozpoczyna się osiedle 
w Szombierkach, a nad okolicą 
górują zabudowania elektrocie
płowni.

Prawie wszyscy mieszkańcy tej 
ulicy to byli, bądź czynni zawodo
wo kolejarze. Spotkany na miej
scu dzielnicowy młodszy aspi
rant Dariusz Pawelczyk twier
dzi, że od grudnia, kiedy przejął 
ten rejon, nie przyjął ani jednej 
skargi na niewłaściwe zachowa
nie któregoś z lokatorów. - Kiedyś 
było tu trochę marginesu spolecz- 

Przy Towarowej nie ma ani jednego sklepu. nego, jednak obecnie panuje tutaj

spokój. Zaletą tej oddalonej ulicy 
jest to, że wszyscy mieszkańcy do
skonale się znają. Latem wiele 
osób siedzi na trawie przy nakry
tych obrusami stolikach i popija 
kawę lub herbatę - mówi Dariusz 
Pawelczyk.

Przy liczącej około trzystu me
trów drodze stoi kilka przedwo
jennych budynków z charaktery
stycznymi śląskimi chlewikami. 
Część z nich zdążyła się już roz
paść, natomiast większość jest 
nadal używana. Puste pozostają 
jedynie stare gołębniki. Obecnie 
kolejowymi domami zarządza 
Agencja Nieruchomości „Orzeł”. 
Najefektowniej prezentuje się 
budynek nr 4, który ma nowe po
szycie dachowe.

Mankamentem ulicy jest kom
pletny brak placówek handlo
wych. Kiedyś niewielki sklepik 
spożywczy mieścił się w niebie
skiej blaszanej budce. Obecnie 
mieszkańcy muszą chodzić po 
sprawunki kawał drogi, bowiem 
w rejon ulic Pułaskiego i Ba
torego.

Z tyłu domów mieścił się nie
gdyś sporej wielkości tartak. Dziś 
pozostały po nim nieużytki. Nato
miast obok mieści się duży punkt

skupu złomu „Jawa”. Do niedaw
na częstymi „gośćmi” Towarowej 
byli złodzieje złomu, którzy od
ginali metalowe pręty ogrodze
nia i kradli metalowe elementy. 
Kres procederowi położyło za
montowanie tam kamer przemy
słowych i złomiarze przestali się 
pojawiać.

Dalszy spacer po ulicy Towa
rowej zamyka nasyp i biegnąca 
nad torami kładka. Kiedyś prze
jeżdżała po niej kolejka wąsko
torowa z węglem. Mimo tego, że 
pociąg ten już nie kursuje, po 
kładce nie wolno chodzić, jednak 
jest ona dużym skrótem dla osób 
idących z Kleinfeldu - ulica To
warowa jest bowiem częścią tej 
dzielnicy-na Szombierki. Dlate
go też władze miasta powinny się 
zastanowić nad przebudową kład
ki i oddaniem jej dla pieszych.

O spokoju panującym na ulicy 
Towarowej świadczy pozostawio
na na lawecie niewielka koparka, 
w stacyjce której robotnicy pozo
stawili kluczyki. O kilkanaście 
metrów od zaparkowanego urzą
dzenia ktoś pomalował w paste
lowe barwy pień ściętej topoli, 
który obecnie służy jako kwiet
nik. JACEK SONCZOWSKI

Życie dzielnic

Jeżeli jest w Twojej dzielnicy coś, co Cię denerwuje 
lub smuci, albo wręcz przeciwnie cieszy, czy daje 

powód do dumy, to opowiedz nam o tym.
Na sygnały czekamy 

pod nr. tel. (032) 281 26 63, 
można też napisać pod adresem 

dzielnice@zyciebytomskie.pl

Szkoła przysposobi do zawodu
Bobrek. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego zacznie funkcjonować Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy dla niepełnosprawnych uczniów.
TT'Xlacowka powstanie w bu- 
I—^dynku przy ulicy Konstytu- 

-L" cji 20-22, w którym obecnie 
działa Zespół Szkół Specjalnych 
nr 3. Są tam dwie „podstawówki” 
dla niepełnosprawnych dzieci 
z upośledzeniem umysłowym, 
a także dwa gimnazja. Nowa szko
ła będzie automatyczną konty
nuacją nauki dla absolwentów 
gimnazjów, którzy dotychczas 
kończyli naukę.

Szkoła będzie miała za zadanie 
przygotować młodych łudzi z upo
śledzeniem umysłowym w stopniu 
średnim lub znacznym i z niepeł- 
nosprawnościami sprzężonymi 
do w miarę normalnego życia. 
Zakłada się również, że absol
wenci mogliby wykorzystać nabyte 
tam umiejętności do ewentualnej 
pracy zawodowej. Dotąd młodzi 
niepełnosprawni ludzie byli cał
kowicie uzależnieni od swoich

rodzin lub sporadycznie korzystali 
z warsztatów terapii zajęciowej.

Szkoła przysposabiająca ma 
już własny program edukacyjny, 
przygotowany z myślą o kilkuoso
bowych klasach. Z informacji ze
branych przez Wydział Edukacji 
Urzędu Miejskiego wynika, że od 
1 września naukę rozpocznie tam 
kilku absolwentów gimnazjum 
w Bobrku. Mogą to być ludzie do 
24 roku życia. S.

mailto:dzielnice@zyciebytomskie.pl
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USŁUGI MALOWANIE, tapetowanie. 032/203- 
47-45. izm

a-z dom sos944421
Kompleksowe wykończenia 

wnętrz, gruntowne remonty: 
kominki, kafelkowanie, gładzie, sufity itp.

Firma DAN-BED
Świętochłowice

Transport do 
2 ton, ADR, UE

Konkurencyjne stawki.
Kontakt 88-77-88-77-6.

FIRMA MAR-NAL: montaż i naprawa 
domofonów. 0514-33-28-21. 1/391

GŁADZIE bezpyłowe, 
0503-188-541.

malowanie.

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

INSTALACJE elektryczne, wod.-kan., 
gaz., co, uprawnienia. 0504-913-214.

NAPRAWY TELEWIZORÓW.
Dojazd bezpłatny! TELE-RADIO-SERWIS R.ŁABĄj 
rok. zał. 1983, Wałowa 12, 032/281-13-86 (9-17).

ALTANY- domki drewniane www.drew- 
bud.com.pl, tel. 032/285-54-47.

ANTENY satelitarne, Polsat Cyfrowy, 
telewizyjne, domofony, alarmy, monito
ring. Sprzedaż, montaż, naprawy. NEON 
032/281-58-42. 5/193/03

ANTENY telewizyjne- montaż, napra
wa. 032/283-13-40. 1/443

AUTOSZKOLENIE 032/281-24-14.

AZBEST, acekol, eternit- demontaż, 
utylizacja. Tel. 0792-013-569 lub 
033/858-20-18. 5/242/00

BRUKARSTWO. Układanie kostki: 
betonowej, granitowej. 0501-267- 
995.

CENTRALNE ogrzewanie, wod.-kan., 
gaz, kafelkowanie, instalacje elektrycz
ne, roboty budowlane kompleksowo. 
0511-012-742, 032/281-02-69. 1/553

CENTRALNE ogrzewanie, wod.-kan., 
gaz, wkłady kominowe, VAT. 0502-396- 
794, 1/540

CHWILÓWKI natychmiastowe. Rów
nież emeryci z zajęciami komorniczymi. 
032/280-75-05, 0513-056-051. 1/430

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

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

CZYSZCZENIE dywanów (też zabie
ram), tapicerki, żaluzji. 0660-118- 
170. 1/255

CZYSZCZENIE dywanów, karcher. 
032/265-49-89. 1/453

DOBRY kredyt. 032/281-74-46. 1/95

DOCIEPLENIE, regipsy, gładzie, kafel
ki, panele. 0501-84-11-27. wio

DOM-MAT. ŁAZIENKA- kompleksowo: 
kafelkowanie, wod.-kan., co, światło. 
032/771-66-15, 0507-055-024. www. 
dommat.com.pl 1/57

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

POGOTOWIE rowerowe. Dojazd do 
Klienta. 032/282-35-25, 0501-171- 
558. 5/199/08

POŻYCZKI świąteczne bez BIK-u. 0696- 
22-55-51, 0603-805-259. 1/399

PRACE ZIEMNE 
KOPARKOŁADOWARKI

Budosprzęt Sp. z o.o. 
41-902 Bytom, 

tel. 032/388 99 69 
0506 416 096 
0512 376 700

PROFESJONALNE remonty wod.-kan- 
co-gaz, Wuko. 032/286-61-03, 0601-39- 
00-32. 1/597

I iJ n i l i I .'TTi
POŻYCZKI GOTÓWKOWE 

PROSTE i WYGODNE 
EKSPRESOWO W DOMU KLIENTA
BEZ ZABEZPIECZEŃ I ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI 

RATY MIESIĘCZNE SPŁACANE W DOMU 
W CZASIE WIZYT NASZEGO PRZEDSTAWICIELA 

0 661 116 203,0 722 045 165 
Infolinia 0 801 16 90 16 (koszt 0,35 zt)

PRZEPROWADZKI 0601-46-24-08, 
032/206-37-60. i/6i

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

PRZEPROWADZKI tanio, komplekso
wo oraz wywóz rzeczy niepotrzebnych. 
032/240-04-01, 0607-219-491. iwa

PRZEPROWADZKI, pianina. 032/286- 
21-63, 0602-803-775. 1/353

PRZEPROWADZKI, tanio. 0607-219- 
491. 1/274

REMONTY
MIESZKAŃ, DOMÓW, BIUR

* kafelkowanie, gładzie bezpyłowe, 
* tynki maszynowe, sztukateria,

* instalacje wod.- kan. i elektryczne,
* montaż płyt gipsowych,

* malowanie, panele 
TANIO i SOLIDNIE 
tel. 0509-170-449. 

e mail: fhumat@o2.pl

REMONTY co, bez spuszczania wody, 
mrożenie. 032/286-61-03, 0601-39-00-
32. 1/597

REMONTY dachów, rynien. 032/203- 
47-45. i/i73

REMONTY kompleksowo, 100% jako
ści. 0696-081-846. 1/406

KAFELKOWANIE, gładzie, malowanie. 
0517-551-453 1,451

KAWIARNIA w Piekarach Śląskich or
ganizuje: komunie, wesela , jubileusze. 
Tel. 0604-288-961, www.orgieszka.pl

KOM PUTEROPI SANIE 032/787-31-
31. 5/13/08

KOMPUTERY, naprawy, instalacje, do
jazd. 0888-116-945. 5/121/08

KOPARKOŁADO WAR KAMI. 0502 097-
455. 5/136/08

KREDYTY
GOTÓWKOWE 

KONSOLIDACYJNE 
HIPOTECZNE 

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

DobryKredyt

KREDYTY bez BIK dojazd 0784-672- 
230.

LAPTOPY powystawowe- gwaran 
Cja. 0505-004-889.

MALOWANIE dużych powierzchni, ma
szynowo. 032/203-47-45. 1,173

REMONTY mieszkań, panele. 0511- 
421-849. 1/451

REMONTY. 0668-366-890. i/sso

ROZLICZENIA ROCZNE od15zt!M
Możliwość dojazdu do Klienta

Tel. (032) 282-23-50, 0603-649-877

ROZLICZENIA roczne, PIT z dojazdem 
do Klienta. 0606-207-146. 5/200,08

SZAFY wnękowe, zabudowy, meble na 
wymiar naprawdę tanio i solidnie! 0604- 
896-109. 1/416

TELEWIZORY naprawy w domu 
Klienta. 0887-501-895, 032/286- 
46-06.___________________________

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

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

TŁUMACZ przysięgły języka nie
mieckiego, Bytom-Stroszek, 0506- 
952-205. 5/1210/07

TŁU M ACZENIA-TANIO
j.angielski, j.niemiecki 

Tel. 0516-150-873, 0504-042-508

TRANSPORT- Przeprowadzki szybko i 
sprawnie, tel. 0604-57-58-09.

TRANSPORT. 0509-741-535.

TRANSPORT. 0513-156-500.

Usługi koparką kołową, 
roboty ziemne, rozbiórki 
tel. 0603-861-063

VIDEO FILMOWANIA 032/282-20-22, 
0601-957-216. 1725«

VIDEO FILMOWANIE 032/281-26-82.

VIDEOFILMOWANIE 0601-068-774, 
032/286-01-76. 1/497

WIĘŹBY dachowe. 0511-421-849. 1/451 

WRÓŻBY. 0500-877-274. 1,550

WRÓŻKA Gabinet, Bytom, 032/387- 
94-94, 0603-805-227. 1,500

WSZELKIE naprawy i pomoc w domu 
(hydraulika, elektryka itp). 0604-896-
109. 1/416

ZESPÓŁ- foto- video filmowanie, limu
zyna. 0601-403-125. 1/353

{min
ANGLISTA, lekcje. 0500-730-857.1,429

LICEUM W 1 ROK
032/782-31-64, 

0501-557-828, 0503-410-402 
Bytom 032/281-10-52 

Katowice 032/259-66-65 
Gliwice 032/232-30-33.

www.ck-awans.com

MATEMATYKA, fizyka, mechanika, 
chemia. 0501-941-512, 032/282-77- 
30. 1/420

MATEMATYKA. 032/287-75-65. 1,218

PRAWO jazdy kat A,B. Tel. 032/387-60-
7 7 . 5/163/08

SZKOŁA Jazdy XXL kurs na instrukto
rów jazdy. Po kursie praca. 0880-49-49-
71. 1/599

DAM PRACĘ
AGENCJA Ochrony zatrudni pracowni
ków. Doświadczenie i licencja niewyma- 
gane. Tel. 0505-003-790. 5/341/oe

FRYZJERKĘ na stałe Bytom, Święto
chłowice, Chorzów lub Tarnowskie Góry. 
0501-13-80-65. 1/600

KARIERA, rozwój i pieniądze. Tel. 
032/276-02-67.

KSIĘGOWĄ z doświadczeniem zatrud
nię. 0692-480-134. 1/439

MONTERA drzwi z doświadczeniem 
zatrudnię. 0798-863-954. 1/500

NOWO otwarty oddział przyjmie i wy
szkoli 30 osób. Tel. 032/276-02-67.

PIZZERIA "Pod Żurawiem" zatrudni 
kucharza. 0505-044-777, 0508-222- 
251. 1/556

POSZERZ działalność gospodarczą bez 
nakładów finansowych. 0605-534- 
690. 1/591

POSZUKUJĘ
PRACOWNIKÓW
z doświadczeniem do 

montażu stolarki 
okiennej.

Tel. 032/285-82-57, 032/242- 
19-28, 0606-741-852.

SZKOŁAJazdy XXL zatrudnimy instruk
torów kat. A. tel. 0880-494-971. www. 
szkolaxxl.pl 1/519

SZWACZKI zatrudnię. Bytom, 
032/281-11-25, 0601-42-46-05.1/589

ZATRUDNIĘ ekspedientkę, branża spo
żywcza. 0693-338-276. 1/557

ZATRUDNIĘ posłańca, zapewniamy 
samochód do dyspozycji, klientów. CV 
na adres: zawidniak@interia.pl 1/397

ZATRUDNIĘ samodzielnego stolarza. 
0601-46-16-39. 1/551

ZATRUDNIĘ stolarzy, cieśli, budowlań
ców, rencistów do przyuczenia w Tar
nowskich Górach, tel. 032/384-84-47.

ZATRUDNIĘ tynkarzy gipsowych 
maszynowych, brygady. Tel. 0601- 
540-013. 5/354/08

ZATRUDNIMY ekspedientki. Do skle
pów "DELIKATESY". 0693-333-413.1/490

ZATRUDNIMY od zaraz kierowcę, kat. 
B,C ze znajomością dokumentacji trans
portowej. 032/387-48-13.

SZUKAM PRACY

PROMOCJA!!!
W RUBRYCE 

SZUKAM PRACY 
OGŁOSZENIE 

DROBNE 
JEDNA EMISJA

4 zł*
*Do powyższej ceny należy doliczyć 

22% podatek VAT.
Maksymalna ilość słów w ogłoszeniu - 15.

RENCISTKA, 53 lata, wykształcenie 

średnie ekonomiczne podejmie pracę 

na 1/2 etatu w okolicy Bytomia. 0507- 

366-912 1/604

ZAOPIEKUJĘ się chorą osobą. Dyspo

zycyjna. 0511-390-846. 1/578

TURYSTYKA

CENTRUM
SPRZEDAŻY BILETÓW

MIĘDZYNARODOWYCH
- autokarowych i tanich linii lotniczych. 

Wycieczki, wczasy, 
obozy-krajowe i zagraniczne.

Dworcowa 19 
032/387-03-32.

Zapraszamy.

RÓŻNE

„EVAREX”
(róg Moniuszki),

KUPIĘ monety. 0660-482-319.

KUPNO/SPRZEDAŻ

CEGŁĘ z rozbiórki, 
deski i belki sprzedam, 

tel. 0603-861-063.

KUPIĘ książki używane. Płacę go
tówką. 0508-245-450. 5/100/08

SKUP włosów długich. 032/282-89-45, 

032/282-50-09. uwe

BEZPOŚREDNIA sprzedaż gazet na 
terenie Bytomia i okolic. 032/281-61- 
06.

BRUKARZA zatrudnię na atrakcyjnych 
warunkach. 0515/101-752. 1/593

BUDOWLAŃCÓW: murarzy, tynkarzy, 
kafelkarzy, gipsiarzy zatrudnię. 0604- 
61-60-91. 1/496

ZATRUDNIMY spawaczy. 32/33-00- 
549, 032/33-00-533. "TRAWIPOL"
Sp. Z O.O. 5/271/08

ZATRUDNIMY: cieśli, zbrojarzy, mu
rarzy, malarzy. Tel. 032/33-00-549, 
032/33-00-533. "TRAWIPOL" Sp. z
O.O. 5/271/08

SPRZEDAM bieżnię magnetyczną fir

my HMS. 0694-005-070. 1/596

SPRZEDAM kontener sanitarny, 12 m2, 

z instalacją sanitarną i elektryczną pod 

działalność gospodarczą. 0506-092- 

847. 1/550

CHCESZ być niezależny finansowo? 
Dochód minimum 4 tys! Zadzwoń 0605- 
534-690. 1/591

CYFROWY operator zatrudni do działu 
obsługi (1640 zł netto). Tel. 032/276- 
02-16.

DO BARU Kebab w Bytomiu zatrud
nię. 0501-509-568. l/eoe

DO KOLPORTAŻU ulotek na terenie 
Bytomia. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel. 032/387-32-20. 5/91/08

EKSPEDIENTKĘ w Bytomiu. 0519-833- 
903. 1/602

FHU przyjmie i wyszkoli 17 osób. Tel. 
032/276-02-16.

FIRMA BUDOWLANA GL0BEX
zatrudni:

dekarzy i murarzy 
Tel. 032/254-73-41 
w godz. 8.00-14.00.

FIRMA Huzap zatrudni:
- spawacza - metoda TIG 

- montera urządzeń 
automatyki przemysłowej. 
Tel. 032/388-03-00.

# POGOTOWIE RATUNKOWE 999, 032/ 281-44-44
• POGOTOWIE RATUNKOWE

W RADZIONKOWIE
032/ 289-59-99

# POLICJA 997,112, 032/ 3888-200

e STRAŻ POŻARNA 998, 032/ 388-76-00 
sekretariat: 032/ 388-76-20

# OŚRODEK DYŻURNY PREZYDENTA 
- STRAŻ MIEJSKA

986, 032/ 281-18-24
(przez całą dobę)

• ZGŁASZANIE AWARII WODOCIĄGÓW
1 SIECI KANALIZACYJNEJ

994 (połączenie bezpłatne)

• POGOTOWIE WETERYNARYJNE 032/ 281-72-61,032/ 281-26-30 
0605-995-302

• GAZOWE 992,032/281-29-00,032/281-28-75
• ENERGETYCZNE 991, 032/ 303-09-91
• WODNO-KANALIZACYJNE 032/ 396-71-74 (połączenie 

bezpłatne) i 032/ 396-71-05
• Telefon zaufania AA we wtorki, 

środy, czwartki w godz. 17.30-19.30
032/ 280-60-00

E TAXI „PLUS" Bytom „MORGANO" 032/ 281-32-40 (24h, 50% zniżki)

http://www.drew-bud.com.pl
http://www.drew-bud.com.pl
mailto:fhumat@o2.pl
http://www.orgieszka.pl
http://www.ck-awans.com
mailto:zawidniak@interia.pl


ŻYCIE BYTOMSKIE

program telewizyjny
| Program telewizyjny od 25.03.2008 do 30.03.2008
Góra Dantego
TVN, czwartek, godz. 21.30
Góra Dantego to nazwa miasteczka leżącego u podnóża wulkanu.
Czeka je dynamiczny rozwój, gdyż pewien milioner postanowił zain
westować tu swoje pieniądze. Pani burmistrz, Rachel Wando, niedłu
go podpisze lukratywną umowę i nastaną złote czasy dla miejscowej 
ludności. Niestety od dawna uśpiony wulkan zaczyna powoli budzić 
się do życia. Wulkanolodzy zarejestrowali w tej okolicy niewielką ak
tywność sejsmiczną i zwrócili się z prośbą do Harry'ego Daltona o 
zbadanie sprawy na miejscu. Kontrola miała być rutynowa, a zamieniła się w prawdziwą misję ratunkową. 
Harry Dalton z przerażeniem odkrywa rodzaj aktywności typowy dla zbliżającej się erupcji wulkanicznej. 
Próbuje ostrzec mieszkańców Góry Dantego, niestety bezskutecznie. Nie chcą rezygnować z marzeń o po
tencjalnej zamożności i szykujących się już miejscach pracy. Dopiero chmura pyłu nad wulkanem uświada
mia ludziom, że niebezpieczeństwo jest więcej niż realne. Rozpoczyna się dramatyczny wyścig z czasem.

Na granicy ryzyka
TVP 1, piątek, godz. 21.15
Dzieło Dera na Sarafiana można bez dużej przesady uznać za wzor
cową realizację recepty Alfreda Hitchcocka na dobry film: wpraw
dzie „Na granicy ryzyka" nie zaczyna się od trzęsienia ziemi, ale za 
to od wizji jak z koszmarnego snu. Oto bowiem wyraźnie zdenerwo
wana i wystraszona dziewczyna prowadzi samochód nocą, w gęstej 
mgle. Kończy się asfalt, zaczyna bezkres arizońskiej pustyni i nagle, 
niemal na dachu samochodu, ląduje z rykiem silników potężny jum
bo jet. Dziewczyna okazuje się rosyjską agentką, która niebawem ginie w swoim mieszkaniu w Phoenix z 
rąk dwóch zbirów. W Phoenix mieszka również młody, przystojny Ditch Brodie, który prowadzi szkołę lata
nia i sam pracuje w niej jako instruktor skoków spadochronowych. Pewnego dnia przyjmuje nową uczenni
cę, Chris Morrow. Po kilku zajęciach zabiera ją na pierwszą lekcję praktyczną i dziewczyna ginie po nieuda
nym skoku. Ditch musi wyjaśnić władzom Federacji Lotniczej, jak do tego doszło. Nie jest bez winy: Chris 
samodzielnie oddala skok, nie mając wystarczającego przygotowania. Mężczyzna postanawia na własną 
rękę wyjaśnić zagadkę jej śmierci. Idąc tropem Chris, traf ia do mieszkania zamordowanej wcześniej rosyj
skiej agentki i o mało nie ginie z rąk tych samych co ona opryszków. Odkrywa przy okazji, że Chris była w 
rzeczywistości licencjonowanym pilotem. Dzięki pomocy kolegi Ditch zdobywa kasetę z feralnego lotu 
Chris i odkrywa, że w chwili wypadku w pobliżu przelatywał jeszcze jeden samolot. Wkrótce odkrywa, że 
Chris żyje, a jej śmierć upozorowano, zrzucając w dół czyjeś ciało z drugiego samolotu. Co więcej, dziew
czyna była agentką KGB i przeprowadzała tajną misję, mającą na celu powstrzymanie dwóch diabolicz- 
nych wspólników: Kerra i Pinkwatera, którzy zamierzają dokonać ogromnej kradzieży na szkodę państwa 
rosyjskiego. Obaj byli niegdyś kolegami po fachu Chris, z czasem przeszli na stronę mafii. Ditch, przypad
kowo wplątany przez Chris w całą historię, staje się na równi z nią celem gangsterów.

f Gruby i chudszy II: Rodzina Klumpów
| TVN, sobota, godz. 21.40
g Profesor Sherman Klump spotkał na uczelni kobietę swojego życia.
1 Denise jest nie tylko uzdolnionym naukowcem, ale przede wszystkim 
| atrakcyjną kobietą, obdarzoną zdrowym apetytem, i do tego jest wol- 
J na. Profesor Klump oświadcza się i zostaje przyjęty. Wkrótce potem jego 
| rodzina dowiaduje się o nadchodzących zmianach. Wszyscy wpadają 
H w euforię i wprost nie mogą doczekać się wesela, wszyscy, z wyjątkiem 
| Boddy'ego Love'a, zazdrosnego alter ego profesora, który pojawia się 
| akurat teraz. Tym razem Sherman postanawia pozbyć się go na zawsze.

Zamierza usunąć ze swego DNA ten gen, który tworzy Boddy'ego. Bod-
dy nie zamierza przyglądać się temu bezczynnie. Wie, że profesor wynalazł ostatnio eliksir przywracający mło
dość, chce go ukraść i zaszantażować Shermana. Profesor przewidująco chowa eliksir w domu swoich rodzi
ców, tam przez przypadek jego ojciec kosztuje go, aby po chwili odzyskać dawno utraconą młodość. Niewiele 
brakuje, aby ten eksperyment skończył się tragicznie, gdy Denise pomyłkowo bierze starego Klumpa, za swego 
narzeczonego. Boddy wykrada eliksir i żąda udziału w zyskach z jego sprzedaży. Profesor Klump nie ma innego 
wyjścia, aby ratować swoją przyszłości, a przede wszystkim planowane małżeństwo, musi z nim negocjować.

Wyspa śmierci
TVP 2, sobota, godz. 0.20
Manon wybrała sobie łatwy, ale zarazem dość ryzykowny sposób za
rabiania na życie: podrywa bogatych, samotnych mężczyzn spędzają
cych wakacje na Karaibach, a gdy już znajdzie się z delikwentem sam na 
sam w pokoju hotelowym, usypia ich środkiem podanym w szampanie, 
a następnie okrada. Właśnie zawitała do kolejnego hotelu, gdzie w oko 
wpada jej przystojny sędzia Francois. Mężczyzna proponuje jej wypad z 
grupą znajomych na pobliską wyspę, ale Manon początkowo odrzuca
zaproszenie. Gdy jednak w hotelu zostaje rozpoznana przez jedną ze swoich wcześniejszych ofiar, musi salwo
wać się ucieczką. W ostatniej chwili dołącza do Francois orazThomasa, Natachy Melanie i Grega. Kierujący gru
pą miejscowy przewodnik Stavros luksusowym jachtem zawozi wszystkich na malowniczą, bezludną wysepkę. 
Tam turyści zostawiają jacht w zatoczce, a sami ruszają pontonem na plażę po drugiej strony wyspy. Zapo
wiada się piękny dzień. Na plaży grupa się rozdziela: część rusza na nieodległe wzgórze, część idzie nurkować. 
Nad brzegiem zostaje Stavros, który ma przygotować jedzenie i drinki. Ale gdy cała szóstka wraca z powrotem 
na plażę, znajduje zwłoki swojego przewodnika. Okazuje się też, że zniknął ponton. Przerażeni wycieczkowicze 
postanawiają jak najszybciej wrócić na jacht i opuścić wyspę, która już nie wydaje się im takim rajskim zakąt
kiem. W drodze zaczynają się kłótnie i wzajemne pretensje, a strach i zmęczenie jeszcze zaogniają atmosferę: 
Natacha, Thomas i Greg zaczynają podejrzewać Manon, gdyż widzieli, jak na jachcie rozmawiała potajemnie 
ze Stavrosem. Oni z kolei ukrywają jakiś sekret z przeszłości, o którym boją się nawet wspominać.

Ta jedyna
TVP1, niedziela, godz. 21.25
Po udanych debiutanckich „Piwnych rozmowach braci McMullen", 
kolejne autorskie dzieło Edwarda Burnsa, który jest reżyserem „Tej 
jedynej", a zarazem scenarzystą, współproducentem i odtwórcą 
jednej z głównych ról. Główny wątek utrzymanego w żartobliwym 
tonie filmu koncentruje się na mężczyznach i związkach rodzinnych, 
ale jest to także opowieść o tym, czego brzydsza płeć oczekuje po 
kobietach. Centralnymi postaciami są dwaj kompletnie różniący się
od siebie bracia, Mickey i Francis Fitzpatrickowie, których łączą więzy krwi, a dzieli bardzo wiele: choćby 
poglądy na życie i stosunek do kobiet. Bracia utrzymują stałe kontakty z ojcem, a ich wspólne wypady na 
ryby stały się już rodzinną tradycją. Podczas kolejnej wyprawy z seniorem rodu Fitzpatricków, ojciec, jak 
zwykle, poucza synów, jak powinni postępować w życiu: jego dewizą jest przede wszystkim zabiegać o 
to, co daje człowiekowi szczęście. Przed trzema laty Mickey przeżył zawód miłosny: narzeczona, Heather, 
zdradziła go z jego własnym bratem. Od tamtej pory nie zależy mu na lepszej pracy i wygodnym życiu...

tvp i ESÜX
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.10 Po
goda 8.15 Kwadrans po ósmej 8.30 Smocze opo
wieści - Zagadkowy Las ode.64 9.00 Budzik 9.30 
Atlantis High, ode. 12 - serial 10.00 Zwierzowiec - 
Nienarodzone dziecko i kot ode. 88 10.15 Zdrowo 
z Jedynką 10.40 Z EUROpą na Ty - magazyn 10.45 
Telezakupy 11.05 Laureat - film obyczajowy 12.00 
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.20 Tak jak w Unii 
12.40 Plebania, ode. 1045 13.05 Klan, ode. 1434 
13.35 Jaka to melodia? 14.00 To fantastyczne świa
tło - cykl dok. 14.30 Wyjeżdżam - zostaję?, ode. 30 
- cykl reportaży 15.00 Wiadomości 15.10 Miłość pu
ka do drzwi, ode. 54,55 - serial 16.05 Moda na suk
ces, ode. 3756,375717.00 Teleexpress 17.20 Celow
nik - magazyn 17.35 Klan, ode. 1439 18.00 Jaka to 
melodia?, ode. 159718.30 Plebania, ode. 105019.00 
Wieczorynka - 0 rety! Psoty Dudusia Wesołka 19.30 
Wiadomości, Sport, Pogoda 20.20 Nie ma róży bez 
ognia - komedia, Polska, reż. Stanisław Bareja, wyk. 
Jacek Fedorowicz, Stanisława Celińska 22.00 Misja 
specjalna 22.40 Śmiercionośny rój - thriller, Kanada, 
reż. David Winning, wyk. Robert Englund, Sebastien 
Roberts 0.15 Na własne oczy - Moja Kuba - moja 
Polska - film dok. 1.10 Krew na piasku Sangre y Are
na - film fabularny, Hiszpania, USA, reż. Javier Elor- 
rieta, wyk. Christopher Rydell, Sharon Stone 3.05 Był 
taki dzień 3.10 Notacje - prof. Marek Kwiatkowski. 
Moją największą miłością są Łazienki - cykl dok. 3.25 
Zakończenie dnia

Tvp % ■dDBBB
7.00 Telezakupy 7.20 Być Metodystą - Reportaż

7.45 Dwójka Dzieciom - Bodzio - mały helikopter, 

ode. 10 8.05 M jak miłość, ode. 142 9.00 Pytanie 

na śniadanie 11.05 Sąsiedzi, ode. 28 - serial 11.35 Dr 

Quinn - seria VI, ode. 12 - serial 12.30 Złotopolscy, 

ode. 35 13.00 Mauritius - film dok., Niemcy 13.50 

Podróże z żartem - Wielkanoc - program rozrywko

wy 14.50 Gliniarz i prokurator, ode. 22 - serial 15.45 

Dla niesłyszących - M jak miłość, ode. 569 - serial 

16.40 Czterej pancerni i pies, ode. 21 - serial 18.00 

Program lokalny 18.30 Panorama 18.55 Sport Te

legram 18.59 Pogoda 19.05 Koło fortuny, ode. 39 

- teleturniej 19.40 Klub Kocham Kino 20.10 M jak 

miłość, ode. 570 - serial 21.00 Kulisy serial 21.10 

Magazyn Ekspresu Reporterów 22.10 Wieczór fil

mowy Kocham Kino - Inwazja barbarzyńców - dra

mat obyczajowy, Francja, Kanada, 2003, reż. Denys 

Arcand, wyk. Remy Girard, Marie-Josee Croze 0.00 

Panorama 0.20 Wieczór filmowy Kocham Kino - 

Egoiści - film fabularny, Polska, 2000, reż. Mariusz 

Treliński, wyk. Magdalena Cielecka, Olaf Lubaszenko 

2.10 Kino zaprasza do stołu - film dok., Francja 3.15 

Zakończenie programu

m
o
UD
rxj

fö
~ao &_
<uo

TVP 1 ono
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.10 Po

goda 8.15 Kwadrans po ósmej 8.35 Łatek - Wystę

py Piotra odc.95 9.05 Domisie 9.30 Lilii czarodziej: 

ka 10.00 Kwadrans na kawę 10.15 Borem, lasem... 

- magazyn przyrodniczy 10.40 Z EUROpą na Ty - 

magazyn 10.50 Telezakupy 11.10 Moda na sukces, 

ode. 3756,375712.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes

12.20 Siła z natury - magazyn 12.40 Plebania, ode. 

1046 13.05 Klan, ode. 1435 13.35 Jaka to melodia?

14.00 Errata do biografii 14.30 Raj - magazyn 15.00 

Wiadomości 15.10 Miłość puka do drzwi, ode. 56, 

57 - serial 16.05 Moda na sukces, ode. 3758, 3759

17.00 Teleexpress 17.20 Celownik - magazyn 17.35 

Klan, ode. 1440 18.00 Jaka to melodia? 18.30 Ple

bania, ode. 1051 19.00 Wieczorynka - Świat małej 

księżniczki 19.10 Wieczorynka - Fifi 19.30 Wiado

mości 19.55 Sport 20.05 Pogoda 20.15 Mecz to

warzyski w piłce nożnej. Polska - USA 20.25 Mecz 

towarzyski w piłce nożnej. Polska - USA 22.30 Cie

nie PRL 23.25 Gra vv serca - film fabularny, USA, reż. 

Willard Carroll, wyk. Gena Rowlands, Sean Conne

ry 1.25 Ekonomiczny kalejdoskop Jedynki - maga

zyn 1,50 Kojak seria 3 - Intryga - serial 2.40 Był taki 

dzień - felieton 2.45 Notacje - Stefan Stuligrosz. Oj

ciec - cykl dok. 2.55 Zakończenie dnia

tvp 2 JMMBlIJfel
7.05 Telezakupy 7.20 Katolicy w Pakistanie - Re

portaż 7.45 Dwójka Dzieciom - Bodzio - mały he

likopter, ode. 11 8.05 M jak miłość, ode. 143 - serial 

obyczajowy 9.00 Pytanie na śniadanie 11.10 Sąsia

dzi, ode. 29 - serial 11.40 Dr Quinn - seria VI, ode. 13 

- serial 12.30 Koło fortuny, ode. 38 - teleturniej 13.05 

Dzika Australia, ode. 2 - cykl dok. 14.05 Europa da 

się lubić - Europa nieznana 15.00 Gliniarz i prokura

tor, ode. 23 - serial 15.55 Dla niesłyszących - M jak 

miłość, ode. 570 - serial obyczajowy 16.55 Czter

dziestolatek, ode. 17 - serial 18.00 Program lokalny 

18.30 Panorama 18.55 Sport Telegram 19.00 Pogo

da 19.05 Jeden z dziesięciu 19.40 S. O. S. Dzieciom!, 

ode. 27 - telenowela 20.05 Barwy szczęścia, ode. 87, 

88 - serial obyczajowy 21.05 Kryminalne zagadki 

Las Vegas - s. VII, ode. 7 - serial 22.00 Dublerzy - film 

fabularny, Polska, 2005, reż. Denis Delie, Marcin Zię

biński, wyk. Robert Gonera, Andrzej Grabowski 0.00 

Panorama 0.20 Bez fikcji - Korespondent - cykl dok. 

0.50 Bez fikcji - David Beckham - nowa droga - film 

dok. 1.45 Wideoteka dorosłego człowieka 2.40 Za

kończenie dnia

POLSAT
6.45 Sabrina - nastoletnia czarownica 7.15 TV Mar

ket 7.30 Wielka Wygrana, odc.210 8.00 Jak oni śpię 

wają, odc.2910.30 Beverly Hills 90210, odc.3511.30 

Samo życie, ode. 106712.00 Zamieńmy się żonami, 

odc.6 13.00 Rodzina zsstępcza 14.00 Pierwsza mi

łość, odc.673 14.45 Sabrina - nastoletnia czarowni

ca 15.15 Daleko od noszy, odc.4415.50 Wydarzenia 

16.20 Pogoda 16.25 Interwencja, odc.1055 16.50 

Beverly Hills 90210, odc.36 18.00 Pierwsza miłość, 

odc.67418.50 Wydarzenia 18.5019.20 Sport 19.25 

Pogoda 19.30 Samo życie, ode. 1068 20.00 CSI. Kry

minalne zagadki Nowego Jorku, odc.4 21.00 Brave

heart - Waleczne Serce - film fabularny, USA, 1995, 

reż. Mel Gibson, wyk. Mel Gibson, Angus Macfady- 

en, James Cosmo, Sean Lawlor 22.00 Studio Lotto

1.05 Chirurdzy, odc.61 - Odnalazł się czwarty, zagi

niony taternik - jego stan jest krytyczny. W trakcie 

operacji dr Shepherd odkrywa, że obrażenia na jego 

głowie nie odpowiadają tym, jakie powstałyby pod

czas nieszczęśliwego wypadku - zgodnie z relacjami 

jego trzech towarzyszy. Co naprawdę wydarzyło się 

w górach? Callie i George podejmują ważną decyzję.

2.05 Millenium, odc.57 3.00 Miasto zwycięzców, 

ode.52 4.00 Nocne randki

5.30 Wstawaj! Gramy!, ode498 6.15 Adam i Ewa, 

odc.113 6.45 Sabrina - nastoletnia czarownica 7.30 

Wielka Wygrana, odc.211 7.30 TV Market 8.30 Ka

meleon, odc.76 9.30 Stan wyjątkowy, odc.16 10.30 

Beverly Hills 90210, odc.36 11.30 Samo życie, ode. 

1068 12.00 Zamieńmy się żonami, odc.713.00 Ha

lo, Hans!, odc.13 14.00 Pierwsza miłość, odc.674

14.45 Sabrina - nastoletnia czarownica 15.15 Da

leko od noszy, odc.45 15.50 Wydarzenia 16.20 Po

goda 16.25 Interwencja 16.50 Beverly Hills 90210, 

odc.3718.00 Pierwsza miłość, odc.67518.50 Wyda

rzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Samo życie, 

ode. 1069 20.00 I kto tu rządzi?, odc.29 20.30 Świat 

według Kiepskich, odc.282 21.00 Zgadnij kto - ko

media, USA, 2005, reż. Kevin Rodney Sullivan, wyk. 

Bernie Mac, Hal Williams 22.00 Studio Lotto 23.25 

Premiera - Wieczny blask gwiazd - komedia, USA, 

2001, rez. Matthew Diamond, wyk. Shirley MacLa- 

ine, Debbie Reynolds - Trzy starzejące się aktorki. 

KateWestbourne, Addie Holden i Piper Grayson, tra

fiają na pierwsze strony gazet, gdy do kin ponownie 

wchodzi ich film z lat 60. Musical "Boy Crazy" bije re

kordy oglądalności. Jedna ze stacji telewizyjnych po

stanawia wykorzystać blask dawnych gwiazd i z ich 

udziałem zrealizować remake musicalu. 1.15 Miasto 

zwycięzców, ode 53 2.15 Nocne randki

POLSAT

TVN #
5.20 Telesklep 6.20 Hej nał show 7.25 Fabryka Gry

8.00 Taniec z gwiazdami - kulisy 8.30 Dzień dobry 

TVN 11.00 Klub byłych żon 12.05 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 13.05 39 i pół - serial 14.05 W-11 Wy

dział Śledczy serial 14.45 Detektywi 15.15 Marina 

- telenowela - Chuy rozmawia z Mariną i przepra

sza ją za swoje zachowanie. Marina tłumaczy mu, 

że wszystko rozumie i kocha go, bo przecież jest jej 

synem. Razem dochodzą do wniosku, że zaczną no

we życie razem, choć bez Ricarda. Chuy postanawia 

zamieszkać z Mariną, żeby być bliżej Patty. Patty 

korzysta z każdej okazji, żeby dokuczyć Chuyowi. 

Patty ogłasza swoje zaręczyny z Fernandem. Ricar

do, zrozpaczony tą sytuacją idzie do baru się upić. 

16.15 Rozmowy w toku 17.25 Sąd rodzinny 18.25 

Detektywi 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40 Pogoda 

19.50 Uwaga! 20.15 W-11 Wydział Śledczy 20.55 Na 

Wspólnej 21.30 39 i pół - serial 22.30 Kuba Woje

wódzki 23.30 Kryminalni - serial 0.35 Nie kłam ko

chanie kulisy 1.05 Uwaga! 1.25 Wrzuć na luz 2.25 

Telesklep 2.50 Nic straconego

tvn mmmm ©
5.20 Telesklep 6.20 Hej-nał show 7.25 Fabryka Gry

8.00 Na Wspólnej 8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Per

fekcyjna Pani Domu 12.05 Sąd rodzinny 13.05 Mi

lionerzy 14.05 W-11 Wydział Śledczy 14.45 Detek

tywi 15.15 Marina - telenowela 16.15 Rozmovyy w 

toku 17.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 18.25 

Detektywi 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40 Pogoda 

19.50 Uwaga! 20.15 W-11 Wydział Śledczy 20.55 

Na Wspólnej - serial 21.30 You can dance - Po pro

stu tańcz! - Druga edycja programu przyniesie dużo 

więcej niespodzianek, niż poprzednia. Producenci 

programu przemierzyli Polskę wzdłuż i wszerz, aby 

spośród wielu tysięcy kandydatów wybrać trzydzie

stu sześciu szczęśliwców. Castingi, które odbyły się 

w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Bytomiu wyło

niły trzydziestu sześciu tancerzy. To właśnie oni wy

jechali na szkolenia taneczne do argentyńskiej sto

licy 22.30 W sieci zła - film sensacyjny, USA 1998, 

reż. Gregory Hoblit, wyk. Denzel Washington, John 

Goodman 1.05 Uwaga! 1.25 Wrzuć na luz 2.25 Te

lesklep 2.50 Nic straconego

TVP INFO INFO

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis info 9.15 Ser

wis info flesz 9.22 Serwis sportowy 9.30 Serwis in

fo 9.57 Serwis sportowy 10.12 Gość poranka 10.30 

Serwis info 10.56 Serwis sportowy 11.03 Biznes - 

otwarcie dnia 11.25 Serwis Kulturalny 11.30 Serwis 

info 11.55 Serwis sportowy 12.07 Komentarz - Kraj 

12.23 Serwis Kulturalny 12.30 Serwis info 12.55 Ser

wis sportowy 13.07 Komentarz - Świat 13.24 Serwis 

Kulturalny 13.30 Serwis info 13.54 Serwis sporto

wy 14.07 Komentarz - Kraj 14.23 Serwis Kultural

ny 14.30 Serwis info 14.57 Serwis sportowy 15.08 

Raport z Polski 15.30 Serwis info 16.01 Serwis spor

towy 16.13 Rozmowa dnia 16.30 Dla niesfyszących

- Serwis info 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Plus

- minus 17.30 Serwis info 18.00 OTV - Pasmo lokal

ne 20.01 Minęła 20ta 20.30 Serwis info 20.35 Mi

nęła 20ta 21.05 Telekurier - Bliżej Ciebie 21.30 Ser

wis info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.16 Ekonomia 

i Rynek 22.30 Serwis info 23.03 Sportowy Wieczór 

23.30 Serwis info 0.03 Czy ktoś ma jakiś plan? - film 

dok. 1.03 Minęła 20ta 1.45 Serwis info 2.11 Ekono

mia i Rynek 2.21 SpełniONA w biznesie 2.36 Zakoń

czenie dnia •

TVP INFO S - . |T V P INFO
8.45 OTV Pasmo lokalne 9.00 Serwis info 9.15 

Serwis info flesz 9.22 Serwis sportowy 9.30 Serwis 

info 9.57 Serwis sportowy 10.05 Serwis Kulturalny 

10.12 Gość poranka 10.30 Serwis info 10.56 Serwis 

sportowy 11.02 Biznes - otwarcie dnia 11.24 Serwis 

Kulturalny 11.30 Serwis info 11.55 Serwis sporto

wy 12.08 Komentarz - Kraj 12.24 Serwis Kultural

ny 12.30 Serwis info 12.56 Serwis sportowy 13.07 

Komentarz Świat 13.23 Serwis Kulturalny 13.30 

Serwis info 13.53 Serwis sportowy 14.01 Serwis 

ekonomiczny 14.06 Komentarz - Kraj 14.22 Serwis 

Kulturalny 14.30 Serwis info 14.57 Serwis sporto

wy 15.03 Serwis ekonomiczny 15.09 Raport z Pol

ski 15.30 Serwis info 16.01 Serwis sportowy 16.07 

Serwis ekonomiczny 16.13 Rozmowa dnia 16.30 Dla 

niesłyszących - Serwis info 16.45 OTV - Pasmo lo

kalne 17.15 Plus - minus 17.30 Serwis info 18.00 OTV

- Pasmo lokalne 20.01 Minęła 20ta 20.30 Serwis in

fo 20.35 Minęła 20ta 21.05 Telekurier - Bliżej Ciebie 

21.30 Serwis info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.16 

Ekonomia i Rynek 22.30 Serwis info 23.04 Sportowy 

Wieczór 23.30 Serwis info 0.03 Śladami imperiów

- Macao serial dok. 0.30 Kondycja ludzka - Woj

na bakteriologiczna - cykl dok., Francja 1.02 Minęła 

20ta 1.25 Minęła 20ta 1.46 Serwis info 2.12 Ekono

mia i Rynek 2.22 Zakończenie dnia
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6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.10 Po
goda 8.15 Kwadrans po ósmej 8.30 Pani Pająkowa 
i jej przyjaciele ze Słonecznej Doliny 8.55 Świnka 
Peppa - Tajemnice, ode. 13 9.05 Kuchcikowo - go
towanie na ekranie 9.20 Moje smakołyki - Leonie 
w Szwajcarii 4 - cykl dok. 9.35 Nastoletni geniu
sze, ode. 26 - serial 10,00 Żywioły, ode. 10 - repor
taż 10.15 Pan Śmieć 10.20 Pełnosprawni - magazyn 
10.40 Z EUROpą na Ty - magazyn 10.50 Telezaku- 
py 11.10 Moda na sukces, ode. 3758, 3759 - serial
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.20 Europa 
bez miedzy 12.40 Plebania, ode. 1047 13.05 Klan, 
ode. 143613.30 Jaka to melodia? 13.55 Broń palna, 
zarazki i stal, ode. 3 - film dok., USA 14.30 My Wy 
Oni 15.00 Wiadomości 15.10 Bracia i siostry, ode. 9 
- serial 16.05 Moda na sukces, ode. 3760,376117.00 
Teleexpress 17.20 Celownik - magazyn 17.35 Klan, 
ode. 1441 18.00 Jaka to melodia? 18.30 Plebania, 
ode. 1052 - telenowela 19.00 Wieczorynka - Przy
jaciele z podwórka 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 
20.05 Pogoda 20.20 Tajemnice prawdy - Niewin
ność na sprzedaż - film fabularny, Kanada, USA
22.00 Sprawa dla reportera 22.40 Archangelsk - 
cz. 2 - dramat 23.25 Pogoda dla kierowców 23.30 
tossskot! 0.00 Cud purymowy - komedia, Polska, 
reż. Izabella Cywińska, wyk. Sławomir Orzechowski, 
Danuta Stenka 1.00 Świat Islamu - film dok. 1.45 Był 
taki dzień 1.45 Notacje - Zofia Helwing. Zesłanie do 
Kotłasu - cykl dok. 2.00 Zakończenie dnia

TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 

8.20 Kwadrans po ósmej 8.35 Fifi - Dąbek ogrodni

kiem ode. 45 8.45 Sekretny świat misia Beniamina 

- Taniec z gwiazdą, ode. 29 9.10 Moliki książkowe- 

czyli-co czytać dziecku - magazyn 9.20 Kocham 

muzykę - Marc Andre i akordeon ode. 3 - serial 

dok. 9.30 Tam i z powrotem - serial 9.55 Angielski 

z Jedynką, czyli The Best Guest Show, ode. 13 10.10 

Śpiewać, jak to łatwo powiedzieć, ode. 510.40 Z EU- 

ROpą naTy - magazyn 10.50Telezakupy 11.10 Moda 

na sukces, ode. 3760,3761 12.00 Wiadomości 12.10 

Agrobiznes 12.15 Wielkie sprzątanie 12.35 Plebania, 

ode. 1048 13.00 Klan, ode. 143713.30 Jaka to me

lodia? 13.55 Piłka ręczna kobiet. Polska - Chorwa

cja 15.45 Wiadomości 16.05 Moda na sukces, ode. 

3762,3763 17.00 Teleexpress 17.20 Celownik 17.35 

Klan, ode. 1442 18.00 Jaka to melodia? 18.30 Ple

bania, ode. 1053 18.55 Wieczorynka - Smerfy 19.30 

Wiadomości, Sport, Pogoda 20.20 Determinator, 

ode. 13 - serial 21.15 Na granicy ryzyka - film fabu

larny, USA, reż. Deran Sarafian, wyk. James Gandolfi, 

Nasstasja Kinski 23.00 Glina, ode. 11,12 - serial 0.55 

Bez pardonu III, ode. 21,22 - serial 2.25 O czym ma

rzą tygrysy - film dok. 2.50 Był taki dzień - felieton 

2.55 Zakończenie dnia

TVP 2 i iiniiiniiiiHÜM
7.15 Telezakupy 7.35 Dwójka Dzieciom - Świat Kró

lika Piotrusia i jego przyjaciół, ode. 9 - serial animo

wany 9.00 Pytanie na śniadanie 11.10 Święta woj

na - serial 11.40 Dr Quinn - seria VI, ode. 14 - serial

12.30 Koło fortuny, ode. 39 - teleturniej 13.05 Nasz 

Park - komedia familijna, USA, 2004, reż. Rob Spe- 

ra, wyk. Daniel Massey, Marcella Raasch 14.20 ...z 

Mazurskiej Nocy Kabaretowej 14.40 Gliniarz i pro

kurator - s.2, ode. 1 - serial 15.40 Dla niesłyszących

- Barwy szczęścia, ode. 87, 88 - serial 16.45 Czter

dziestolatek, ode. 18 serial 18.00 Program lokalny

18.30 Panorama 18.55 Sport Telegram 19.05 Jeden 

z dziesięciu, ode. 23 20.05 Barwy szczęścia, ode. 89, 

90 - serial 21.05 Rodzina Trendy'ch - Męskie sprawy

- widowisko 21.35 Dr House, ode. 29 - serial 22.25 

Policjanci z Pitbulla, ode. 1 - felieton 22.30 Warto 

rozmawiać 23.30 Magazyn kryminalny 997 - Mi

chała Fajbusiewicza 0.00 Panorama 0.20 Czy świat 

oszalał? - Ulica Męczenników - film dok., Francja 

1.35 Miasteczko - serial kryminalny 2.30 Sekcja 998

- Doświadczony kierowca, odc.1 - telenowela 2.55 

Zakończenie dnia

TVP 2 iJKł
7.10 Telezakupy 7.30 Dwójka Dzieciom - Opowieść o 

Króliku Piotrusiu i o Beatrix Potter - film dok. 8.05 M 

jak miłość, ode. 145 9.00 Pytanie na śniadanie 11.10 

Święta wojna - serial 11.40 Przygoda z piosenką - 

komedia 13.20 KabareTOP - czyli Kabaretowa Lista 

Przebojów - widowisko rozrywkowe 13.40 Wojciech 

Cejrowski- boso przez świat - cykl reportaży 14.10 

Duże dzieci - talk-show 15.00 Gliniarz i prokurator

- s.2, ode. 2 - serial 15.50 Dla niesłyszących - Barwy 

szczęścia, ode. 89, 90 - serial 17.00 Tak to leciało!

- teleturniej 18.00 Program lokalny 18.30 Panorama 

18.55 Sport Telegram 18.55 Pogoda 19.10 Wideote

ka dorosłego człowieka 20.05 Gwiazdy tańczą na 

lodzie 22.50 Podkomisarz Brenda Johnson - s. I ode. 

3 - serial 23.40 Policjanci z Pitbulla, ode. 6 - felieton 

23.50 EUROexpress - magazyn 0.00 Panorama 0.15 

Wszyscy moi bliscy - dramat, Czechy, Polska, 1999, 

reż. Matej Minac, wyk. Josef Abrham, Jiri Bartoska 

2.00 Lokis. Rękopis profesora Wittembacha. - film 

fabularny, Polska, 1970, reż. Janusz Majewski, wyk. 

Józef Duriasz, Edmund Fetting 3.40 Ryzykanci - s. 6 

ode. 14 - reality show 5.10 Zakończenie dnia

POLSAT Hgröi
5.30 Wstawaj! Gramy!, odc.499 6.15 Adam i Ewa, 

odc.114 6.45 Sabrina - nastoletnia czarownica 7.15 

TV Market 7.30 Wielka Wygrana, odc.212 8.30 Ka

meleon, odc.77 9.30 Stan wyjątkowy, odc.17 10.30 

Beverly Hills 90210, odc.37 11.30 Samo życie, ode.

106912.00 Zamieńmy się żonami, odc.813.00 I kto 

tu rządzi?, odc.29 13.30 Świat według Kiepskich, 

odc.282 14.00 Pierwsza miłość, odc.675 14.45 Sa

brina - nastoletnia czarownica 15.15 Daleko od no

szy, odc.46 15.50 Wydarzenia 16.20 Pogoda 16.25 

Interwencja 16.50 Beverly Hills 90210, odc.3818.00 

Pierwsza miłość, odc.676 18.50 Wydarzenia 19.20 

Sport 19.25 Pogoda 19.30 Samo życie, ode. 1070

20.00 Tylko miłość, odc.29 21.00 Gwiezdny cyrk, 

ode 4 22.00 Studio Lotto 23.05 Synalek - thriller, 

USA, 1993, reż. Joseph Ruben, wyk. Macaulay Cul- 

kin, Daniel Hugh Kelly - Po śmierci matki Mark trafia 

do domu krewnych. Poznaje tam swego rówieśnika 

Henry'ego. Początkowo chłopcy zaprzyjaźniają się, 

jednak w miarę upływu czasu Mark przekonuje się, 

iż pod maską dobrze wychowanego chłopca, Henry 

kryje swe drugie, przerażające oblicze. 1.00 Miasto 

zwycięzców, odc.54 2.00 Nocne randki

POLSAT
5.30 Wstawaj! Gramy!, odc.500 6.15 Adam i Ewa, 

odc.115 6.45 Sabrina - nastoletnia czarownica 7.15

TV Market 7.30 Wielka Wygrana, odc.213 8.30 Ka

meleon, odc.78 9.30 Stan wyjątkowy, odc.18 10.30 

Beverly Hills 90210, odc.38 11.30 Samo życie, ode. 

1070 12.00 Zamieńmy się żonami, odc.9 13.00 Tyl

ko miłość, odc.29 14.00 Pierwsza miłość, odc.676 

14.45 Sabrina - nastoletnia czarownica 15.15 Da

leko od noszy, odc.47 15.50 Wydarzenia 16.20 Po

goda 16.30 Interwencja 16.50 Beverly Hills 90210, 

odc.3918.00 Pierwsza miłość, ode 67718.50 Wyda

rzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Samo życie, 

ode. 1071 20.00 Taxi - komedia sensacyjna, Francja, 

1998, reż. Gerard Pires, wyk. Samy Naceri, Emma 

Sjoberg 22.00 Studio Lotto 22.05 Nikita - thriller, 

Francja, Włochy, 1990, reż. Luc Besson, wyk. Anne 

Parrilaud, Jean Reno 0.45 Czarna Maska 2. Miasto 

masek - film akcji, Hong Kong/USA, 2002, ret. Hark 

Tsui, wyk. Tobin Bell, Scott Adkins 2.55 Miasto zwy

cięzców, odc.55 3.55 Nocne randki

TVP 1 (f i'vipl 1 TVP 2
6.45 Smaki polskie 7.00 Dzień dobry w sobotę 7.30 
Rok w ogrodzie 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.15 Do
tknij życia - Koncert na sześć emerytur i rentę - re
portaż 8.45 Historie Starego Testamentu - Eliasz, 
ode. 9 9.15 Ziarno - magazyn 9.40 Baranek Shaun
- Kret, ode. 12 9.50 Scooby, gdzie jesteś? 10.10 Siód
me niebo,seria VIII - Powołanie, ode. 10 - serial 11.00 
Kuchnia z Okrasą 11.25 Podróżnik - Kiepiela książę 
Durbanu 11.45 Zwierzęta świata - Oczy lamparta 1/ 
2 - film dok. 12.15 Kadra 2012 - magazyn 12.30 Kan
dydat, ode. 12 - magazyn 13.00 Wiadomości 13.20 
Śmiechu warte, ode. 620 13.50 Piłka ręczna kobiet. 
Polska - Wybrzeże Kości Słoniowej 14.00 Piłka ręcz
na kobiet. Polska - Wybrzeże Kości Słoniowej 15.55 
Śpiewać, jak to łatwo powiedzieć, ode. 7 17.00 Te
leexpress 17.20 Książę na uniwersytecie - komedia, 
Wielka Brytania, reż. Simon Curtis, wyk. Robson Gre
en, Tara Fitzgerald 19.00 Wieczorynka - Przygody 
Myszki Miki i Kaczora Donalda 19.30 Wiadomości 
19.50 Sport 20.05 Pogoda 20.15 Śmierć nadejdzie 
jutro, USA, reż. LeeTamahori, wyk. Pierce Brosnan, 
Halle Berry 22.35 Tobruk - dramat wojenny, USA, 
reż. Arthur Hiller, wyk. Rock Hudson, George Pep- 
pard 0.30 Kino nocnych marków - Przekręt, ode. 1 - 
serial sensacyjny 1.25 Kino nocnych marków - Prze
kręt, ode. 2 - serial sensacyjny 3.15 Krzyk milczenia
- dramat, USA, reż. Avery Crounse, wyk. Kathleen 
York, Karen Black 5,05 Był taki dzień - 29 marca 
5.10 Zakończenie dnia

7.00 Spróbujmy razem - magazyn dla niepełno

sprawnych 7.25 Magazyn Ligi Mistrzów 7.55 Poezja 

łączy ludzi - „Romans" 8.05 M jak miłość, ode. 569

- serial 9.00 Pytanie na śniadanie 9.15 Pogoda 10.00 

Pogoda 10.40 Dobre duchy gór - film dok. 11.35 

Na dobre i na złe, ode. 325 - serial 12.30 Egzamin 

z życia, ode. 102 - serial 13.20 Święta wojna - serial

14.00 Familiada, ode. 1501 - teleturniej 14.30 Złoto

polscy, ode. 940 Akceptacja też ma granice - teleno

wela 15.05 Smaczne Go! - magazyn kulinarny 16.00 

Gwiazdy tańczą na lodzie - widowisko rozrywkowe 

17.40 Na wyłączność - Andrzej Saramonowicz - wy

wiad 18.00 Program lokalny 18.30 Panorama 18.55 

SportTelegram 19.00 Pogoda 19.10 Europa da się lu

bić - Inwestuje 20.00 Świry 2008 - Czerwony dywan

- widowisko 20.05 Świry 2008 - widowisko 21.30 

Weekendowe Kino Dwójki - Urodzisz moje dziecko

- dramat, USA, Kanada, reż. Harvey Kahn, wyk. Tori 

Spelling, Victoria Pratt 23.10 Niedokończona histo

ria. marzec '68 - film dok. 23.50 Słowo na niedzie

lę 0.00 Panorama 0.20 Weekendowe Kino Dwójki

- Wyspa śmierci - thriller, Francja, reż. Laurence Ka- 

trian, wyk. Bernard Yerles, Anne Caillon 1.55 Super

talent - widowisko 3.45 Noc Zagadek - teleturniej 

interaktywny4.55 Zakończenie dnia

POLSAT ggg*

6.15 Czarodziejki, odc.35 6.45 Piotruś Pan i piraci, 

ode. 8 7.15 Gadżet i Gadżetinis, odc.31 7.45 Tuten- 

stein, odc.23 8.15 Hugo, odc.145 8.45 Pasjonaci, 

odc.106 9.15 Ewa gotuje, ode 14 9.45 Eureko, ja to 

wiem, odc.4810,45 Braciszek świnka 12.45 Czaro

dziejki, ode 9213.45 Dom nie do poznania, odc.110 

14.45 SIĘ KRĘCI 15.15 Świat według Kiepskich, 

odc.282 15.45 Żandarm i kosmici - komedia, Fran

cja, 1979, reż. Jean Girault, wyk. Louis De Funes, Je- 

an-Pierre Rambal, Maurice Risch, Michel Modo, Mi

chel Galabru, Guy Grosso 17.45 Magia bez tajemnic, 

odc.S 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogo

da 19.30 Jaś Fasola, odc.3 20.00 Jak oni śpiewają, 

ode.30 22.00 Studio Lotto 22.30 Piotr Bałtroczyk 

przedstawia III, odc.35 23.30 Autofocus - dramat, 

USA, 2002, reż. Paul Schrader, wyk. Greg Kinnear, 

Willem Dafoe, Maria Bello, Ron Leibman, Ed Begley 

Jr. Bob Crane (Kinnear) zdobywa popularność jako 

gwiazda serial liczności do dziś nie zostały wyjaśnio

ne.. 1.45 Miasto zwycięzców, odc.56 2.45 Nocne

randki 5.30 TV MARKET

0v@1
7.00 Łagiewniki serce świata - film dok. 7.25 Bu
dzimy do życia - felieton 7.40 Domisie 8.05 Kuch- 
cikowo - gotowanie na ekranie 8.30 Disney! Cu
downy Świat - Tarzan - film animowany, USA, reż. 
Kevin Lima, Chris Buck 10.00 Transmisja Mszy Świę
tej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
- Łagiewnikach 11.25 Tydzień 11.55 Między ziemią 
a niebem - magazyn 12.00 Regina Coeli 12.15 Mię

dzy ziemią a niebem - magazyn 13.00 Wiadomości 
13.10 Pracująca dziewczyna - komedia, USA, reż. 
Mike Nichols, wyk. Mellanie Griffith, Harrison Ford
15.05 Kyle XY, ode. 7 - serial 15.50 Piłka ręczna ko
biet. Polska - Rumunia 17.40 Teleexpress 18.05 Jaka 
to melodia? - finał marca - teleturniej 19.00 Wie
czorynka - Gumisie 19.30 Wiadomości 19.50 Sport
20.05 Pogoda 20.10 Od Rancza do Rancza 20.20 
Ranczo, ode. 30 - serial obyczajowy 21.15 Od Ran

cza do Rancza 21.25 Zakochana Jedynka - Ta jedyna
- komedia, USA, reż. w Burns, wyk. Jennifer Aniston, 
Maxine Bahns 23.10 Uczta kinomana - Prawo Bro- 
nxu - dramat, USA, reż. Robert De Niro, wyk. Robert 

De Niro, Chazz Palminteri 1.15 Kolekcja kinomana - 
Ginger i Fred - film fabularny, Włochy, Francja, reż. 
Federico Fellini, wyk. Giulietta Masina, Marcello Ma
stroianni 3.20 Kinematograf - magazyn 3.45 Wokół 

wielkiej sceny 4.10 Był taki dzień - 30 marca - felie
ton 4.15 Zakończenie dnia

2002
7.15 M jak miłość, ode. 570 - serial 8.05 Ostoja, ode. 

62 8.35 Z Dwójką bezpieczniej 8.50 Wyjechani - te

lenowela 9.20 Zacisze gwiazd 9.50 Wojciech Cej

rowski- boso przez świat - Mariach! - cykl reportaży 

10.20 Rodzinne oglądanie - Potęga sztuki - Rothko 

- serial dok. 11.20 Makłowicz w podróży - Trydent - 

magazyn kulinarny 11.50 Gwiazdy w południe - Jak 

zamordować własną żonę - komedia, USA, reż. Ri

chard Quine, wyk. Jack Lemmon, Virna Lisi 14.00 

Familiada, ode. 1502 - teleturniej 14.30 Złotopolscy, 

ode. 9415.05 Mini Szansa - Andrzej Rybiński 16.05 

Na dobre i na złe, ode. 326 Na przystanku - serial 

17.05 Egzamin z życia, ode. 103 - serial 18.00 Pro

gram lokalny 18.30 Panorama 18.55 Sport Telegram 

19.00 Pogoda 19.10Tak to leciało! - teleturniej 20.00 

Policjanci z Pitbulla, ode. 4 - felieton 20.10 Podróże 

z żartem - Prima Aprilisowe - program rozrywkowy 

21.10 Pitbull, ode, 20 - serial 22.05 Raport specjalny, 

ode. 10 - serial 22.50 Grzechy po polsku - program 

Kamili Dreckiej 23.35 Ulice Kultury - magazyn 0.00 

Panorama 0.20 Solidarni z Białorusią - koncert 1.20 

Niżyński - film fabularny, Szwecja, Australia, Niemcy, 

reż. Paul Cox, wyk. Derek Jacobi, Delia Silvani 2.50 

Noc Zagadek - teleturniej interaktywny 4.05 Za

kończenie dnia

POLSAT
6.10 Czarodziejki, odc.36 6.40 Piotruś Pan i pira

ci, odc.9 7.10 Gadżet i Gadżetinis, odc.32 7.40 Tu- 

tenstein, odc.24 8.10 Power Rangers, odc.311 8.35 

Niekończąca się opowieść, odc.3 10.35 Kochanie, 

powiększyłem dzieciaka - komedia familijna, USA, 

1992, reż. Randal Kleiser, wyk. Rick Moranis, Daniel 

Shalikar, Ron Canada 12.35 Premiera - Lew - film 

przygodowy, Francja, 2003, reż. Jose Pinheiro, wyk. 

Alain Delon, Anouchka Delon, Heino Ferch, Putla 

Sehlapelo, Ornella Muti 14.45 Gwiezdny cyrk, odc.4 

16.45 Przebojowe dzieci, odc.3 17.45 Rodzina Za 

stępcza Plus, odc.27818.50 Wydarzenia 19.20 Sport 

19.25 Pogoda 19.30 Daleko od noszy 20.00 CSI. 

Kryminalne zagadki Miami, odc.84 21.00 CSI. Kry

minalne zagadki Miami, odc.85 22.00 Studio Lotto 

22.05 Kości, odc.8 23.05 Strategia kłamstw - dra

mat kryminalny, Wielka Brytania, 2003, reż. David 

Drury, wyk. Kemp Ross, Mckenna Alan 1.15 Maga

zyn sportowy 3.15 Nocne randki 5.30 TV Market

tvn wammM
5.20 Telesklep 6.20 Hej-nał show 7.25 Fabryka Gry

8.00 Na Wspólnej - serial 8.30 Dzień dobry TVN

11.00 Proste życie 11.35 Proste życie 12.05 Sędzia 

Anna Maria Wesołowska 13.05 Milionerzy 14.05 

W-11 Wydział Śledczy 14.45 Detektywi 15.15 Mari

na - telenowela 16.15 Rozmowy w toku 17.25 Sąd 

rodzinny 18.25 Detektywi 19.00 Fakty 19.30 Sport 

19.40 Pogoda 19.50 Uwaga! 20.15 W-11 Wydział 

Śledczy 20.55 Na Wspólnej - serial 21.30 Góra Dan

tego - film katastroficzny, USA 1997, reż. Roger Do

naldson, wyk. Pierce Brosnan, Linda Hamilton - Góra 

Dantego to nazwa miasteczka leżącego u podnóża 

wulkanu. Czeka je dynamiczny rozwój, gdyż pewien 

milioner postanowił zainwestować tu swoje pienią

dze. Pani burmistrz, Rachel Wando (Linda Hamilton), 

niedługo podpisze lukratywną umowę i nastaną zło

te czasy dla miejscowej ludności. Niestety ód dawna 

uśpiony wulkan zaczyna powoli budzić się do życia. 

Wulkanolodzy zarejestrowali w tej okolicy niewielką 

aktywność sejsmiczną i zwrócili się z prośbą do Har- 

ry'ego Daitona o zbadanie sprawy na miejscu. 23.45 

Agenci NCIS - serial sensacyjny 0.45 Multikino 1.10 

Uwaga! 1.30 Wrzuć na luz 2.30 Telesklep 2.55 Nic 

straconego

TVN ©
5.20 Telesklep 6.20 Hej nał show 7.25 Fabryka Gry

8.00 Na Wspólnej - serial 8.30. Dzień dobry TVN

11.00 Damą być 1 - magazyn 12.05 Sąd rodzinny 

13.05 Milionerzy 14.05 W-11 Wydział Śledczy 14.45 

Detektywi 15.15 Marina - telenowela 16.15 Roz

mowy w toku 17.25 Sędzia Anna Maria Wesołow

ska 18.25 Detektywi 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40 

Pogoda 19.50 Uwaga! - magazyn 20.00 Lara Croft 

Tomb Raider. Kolebka życia - film przygodowy, USA 

2003, reż. Jan De Bont, wyk. Angelina Jolie, Gerard 

Butler 22.30 Wioska przeklętych - film S-F1995, reż. 

John Carpenter, wyk. Christopher Reeve, Kirstie Alley 

0.35 Kickbokser III - film sensacyjny, USA 1992, reż. 

Rick King, wyk. Sasha Mitchell, Dennis Chan - Sasha 

Mitchel ponownie wciela się w mistrza kickboxingu 

Davida Sloana w trzeciej już części przebojowego 

cyklu. Tym razem Sloan zostaje zaproszony do Rio 

de Janeiro, by wziąć udział w zawodach, z których 

dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.

2.30 Wrzuć na luz 3.30 Telesklep 3.55 Uwaga! - 

magazyn 4.15 Nic straconego

TVN ©
6.00 Telesklep 8.00 Motoszoł 8.30 Dzień dobryTVN

10.55 Pascal, po prostu gotuj 11.30 Na Wspólnej - 

serial 12.50 Sopot Festival 2007 - koncert 13.45 You 

can dance - Po prostu tańcz! 14.50 Siłacze - Strong

man 15.55 Casper - film rodzinny, USA 1995, reż. 

Brad Silberling, wyk. Bill Pullman, Christina Ricci, Ca

thy Moriarty - Doktor Harvey i jego córka Kate po

jawiają się w nawiedzonym domu, aby uwolnić go 

od duchów. Trzy demony są wyjątkowo podłe i wy

stępne, natomiast czwarty z nich, Casper, ma łagod

ne usposobienie. Z Casprem zaprzyjaźnia się mała 

Kate, która sama wie, jak ciężko pozyskać praw

dziwego przyjaciela, jeśli jest się chociaż odrobinę 

innym. 18.00 Milionerzy 19.00 Fakty 19.25 Sport

19.35 Pogoda 19.45 Uwaga! 20.00 Niania - serial

20.35 Kryminalni - serial 21.40 Gruby i chudszy II. 

Rodzina Klumpów - komedia, USA 2000, reż. Peter 

Segal, wyk. Eddie Murphy, Janet Jackson, Larry Mil

ler, John Ales, Richard Gant 23.55 Eurotrip - kome

dia, USA/Czechy 2004, reż. Jeff Schaffer, wyk. Scott 

Mechlowicz, Jacob Pitts, Kristin Kreuk, Cathy Meils, 

Matt Damon, Vinnie Jones, Lucy Lawless 1.55 Uwa

ga! 2.15 Telesklep 2.40 Nic straconego

TVN ©
5.30 Telesklep 7.30 Niania - serial 8.00 Nie kłam ko

chanie - kulisy 8.30 Dzień dobry TVN 10.55 Kawa 

na ławę 11.45 39 i pół - serial 12.45 Kudłaty przy

jaciel - komedia, USA 2004, reż. Harry Basil, wyk. 

Matthew Modine, Seth Adkins - Były znany futbo- 

lista i instruktor wschodnich sztuk walki, Alec McCall 

pracował w firmie, która szkoliła zwierzęta do za

dań specjalnych. Jego najzdolniejszym uczniem był 

szympans. Gdy Alec dowiedział się, że zwierzę ma 

być wykorzystane do zbrodniczych celów posta

nowił je ukraść. 14.45 Co za tydzień 15.20 Taniec z 

gwiazdami - kulisy 15.50 Szymon Majewski Show 

16.50 Clever - widzisz i wiesz 18.00 Milionerzy

19.00 Fakty 19.25 Sport 19.35 Pogoda 19.45 Uwa 

ga! 20.00 Taniec z gwiazdami 21.55 Teraz albo nigdy

22.55 Program rozrywkowy 23.25 Magazyn Oran

ge Ekstraklasa 0.40 Wyścig o życie - film sensacyjny, 

Kanada 2000, reż.T.J. Scott, wyk. Meat Loaf, Kristin 

Davis, Lochlyn Munro 2.40 Uwaga! 3.00 Telesklep 

3.25 Nic straconego

TVP INFO INFO

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Transmisja posie

dzenia Sejmu RP 16.01 Serwis sportowy 16.07 Serwis 

ekonomiczny 16.13 Rozmowa dnia 16.30 Dla niesły

szących - Serwis info 16.43 Pogoda 16.45 OTV - Pa

smo lokalne 17.15 Plus - minus - magazyn 17.30 Ser

wis info 17.56 Pogoda 18.00 OTV - Pasmo lokalne 

20.01 Minęła 20ta - program publicystyczny 20.30 

Serwis info 20.35 Minęła 20ta - program publicy 

styczny 20.57 Pogoda 21.05 Telekurier - Bliżej Ciebie

- magazyn 21.30 Serwis info 21.43 Pogoda 21.45 

OTV - Pasmo lokalne 22.16 Ekonomia i Rynek'. Ma

gazyn TVP Info i Rzeczpospolitej 22.30 Serwis info 

22.57 Pogoda 23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Ser

wis info 23.58 Pogoda 0.03 Tajemnicze Chiny - Ży

we smoki - serial dokumentalny 0.32 Wielka Europa

- kierunki w architekturze, ode. 6 - cykl dokumen

talny, Niemcy 1,03 Minęła 20ta - program publicy

styczny 1.27 Minęła 20ta - program publicystyczny 

1.44 Serwis info 2.09 Pogoda 2.10 Ekonomia i Ry

nek. Magazyn TVP Info i Rzeczpospolitej 2.20 Za-. 

kończenie dnia

TVP INFO INFO

6.00 Serwis info - oraz 6.15,6.30,6.45, 7.00,7.15, 

7.30 - Pogoda 6.17,6.47,7.17, 7.42 Przegląd pra

sy 6.10, 6.22, 6.40, 6.52, 7.10, 7.22 - Serwis eko

nomiczny 6.19, 6.49, 7.19 - Serwis sportowy 6.13, 

6.43, 7.13 7.45 OTV - Pasmo lokalne 8.00 Serwis 

info flesz 8.02 Gość poranka 8.15 Serwis info flesz 

8.17 Przegląd prasy 8.20 Serwis ekonomiczny 8.25 

Pogoda 8.30 Serwis info 8.35 Korespondent TVP o 

Poranku 8.41 Przegląd prasy 8.45 OTV • Pasmo lo

kalne 9.00 Transmisja posiedzenia Sejmu RP 16.01 

Serwis sportowy 16.07 Serwis ekonomiczny 16.13 

Rozmowa dnia 16.30 Dla niesłyszących - Serwis info 

16.43 Pogoda 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Plus

- minus 17.30 Serwis info 17.56 Pogoda 18.00 OTV

- Pasmo lokalne 20.01 Minęła 20ta 20.30 Serwis in

fo 20.35 Minęła 20ta 20.57 Pogoda 21.05 Telekurier

- Bliżej Ciebie 21.30 Serwis info 21.45 OTV - Pasmo 

lokalne 22.16 Ekonomia i Rynek. Magazyn TVP In

fo i Rzeczpospolitej 22.30 Serwis info 22.57 Pogoda 

23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Serwis info 23.57 

Pogoda 0.03 Półkowniki - Egzamin dojrzałości. 0.28 

Półkowniki - Wolny zawód 0.51 Minęła 20ta 1.14 

Minęła 20ta 1.33 Serwis info 1.58 Pogoda 1.59 Eko

nomia i Rynek. Magazyn TVP Info i Rzeczpospolitej

TVP INFO tvp! INFO
8.45 OTV - Pasmo loklane 9.00 Serwis info 9.15 Ser

wis info flesz 9.16 Serwis ekonomiczny 9.22 Serwis 

sportowy 9.30 Serwis info 9.51 Serwis sportowy 

10.00 Zdrowie na Żywo 10.15 16/16 - cykl reporta

ży 10.30 Serwis info 10.50 Serwis sportowy 10.55 

Serwis Kulturalny 11.02 Było, nie minęło 11.30 Ser

wis info 11.46 Serwis sportowy 11.55 Reportaże z 

prawdziwego zdarzenia 12.12 16/16 cykl reporta 

ży 12.30 Serwis info 12.47 Serwis sportowy 12.52 

Serwis Kulturalny 13.00 Reportaż 13.30 Serwis info 

13.55 Serwis sportowy 14.01 Na rozkaz - magazyn 

14.30 Serwis info 14.44 Serwis sportowy 14.50 Ser

wis Kulturalny 14.57 Biznes tydzień 15.21 Po sukces 

do Unii - magazyn 15.30 Serwis info 15.54 Serwis 

sportowy 16.01 Punkt widzenia 16.30 Dla niesłyszą

cych - Serwis info 16.45 OTV - Pasmo loklane 17.16 

Studio Wschód - magazyn 17.30 Serwis info 17.35 

Studio Wschód 18.00 OTV - Pasmo loklane 20.01 

30 minut ekstra 20.30 Serwis info 20.48 Tygodnik 

Polski 21.30 Serwis info 21.45 OTV - Pasmo lokla

ne 22.30 Serwis info 23.04 Sportowy Wieczór 23.31 

Patrol 23.55 30 minut ekstra 0.23 Studio Wschód 

0.57 Punkt widzenia 1.24 Serwis info 1.52 Było, nie 

minęło 3.17 Zakończenie dnia

TVPINFO tvp I N FO

8.45 OTV - Pasmo loklane 9.00 Światowiec - maga

zyn turystyczny 9.30 Serwis info 9.54 Serwis spor 

towy 10.01 O co chodzi? 10.30 Serwis info 10.48 

Serwis sportowy 10.55 Serwis Kulturalny 11.00 Tele 

plotki 11.30 Serwis info 11.53 Serwis sportowy 12.02 

Telewizja Objazdowa - cykl reportaży 12.30 Serwis 

info 12.48 Serwis sportowy 12.53 Serwis Kultural

ny 13.00 Jacek Sobala - zapraszam - program pu

blicystyczny 13.30 Serwis info 13.50 Pogoda 13.55 

Serwis Kulturalny 14.00 Stadion INFO 14.30 Serwis 

info 14.37 Pogoda 14.40 II liga piłki nożnej - Lechia 

Gdańsk - Polonia Warszawa 15.30 Serwis info 15.35 

Pogoda 15.38 II liga piłki nożnej Lechia Gdańsk - 

Polonia Warszawa 16.30 Dla niesłyszących - Serwis 

info 16.43 Pogoda 16.45 OTV - Pasmo loklane 17.15 

Cała naprzód - magazyn 17.30 Serwis info 17.56 Po

goda 18.00 OTV - Pasmo loklane 20.30 Solidarni z 

Białorusią - koncert 21.30 Serwis info 21.42 Pogoda

21.45 OTV - Pasmo loklane 22.30 Serwis info 22.58 

Pogoda 23.05 Sportowa niedziela 0.04 Teleplotki 

0.33 Światowiec 0.58 Telewizja Objazdowa - cykl 

reportaży 1.26 Serwis info 1.51 Pogoda
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MisStaSi

60 cm
60 cm

Klasa

suszenia

EFT635X
Okap podszafkowy
3 prędkości, sterowanie 
mechaniczne, wydajność 225 m/ h. 
filtr aluminiowy, moc silnika 120 
W, poziom hałasu 63 dB, wymiary 
WxSxG: 13.2x59.8x51 cm.

EHS 60210P
Płyta ceramiczna do zabudowy
Płyta bezramkowa, sterowanie elektroniczne, 
automatyczne wytaczanie, automatyka 
zagotowania, timer pól grzejnych, sygnał 
akustyczny. 4 wskaźniki ciepła pozostałego, 
wymiary SxG: 59x52 cm.

EOB 33100X 
Piekarnik do zabudowy
Sterowanie elektroniczne, wyświetlacz 
elektroniczny, chowane pokrętła , 7 
funkcji piekarnika m.łn. termoobieg, grill 
elektryczny, chłodzenie obudowy wymiary 
WxSxG: 59,4x59,4x56,7 cm.

ESL 66010
Zmywarka do zabudowy
Programy; Auto 50-65C, Bio 50C, Intensywny 70C,
4 temp., świetlny wskaźnik pracy, funkcja 3wł, 
regulowany kosz górny, funkcja opóźnionego startu, 
wskaźniki: czasu pozostałego do końca programu, 
braku nabłyszczacza. braku soli, zużycie wody: max 
151, zużycie energii: 1,05 kW/h, poziom hałasu: 45 
dB(A), wymiary WxSxG: 81,8x59,6x55,5 cm.

ERN 29601
Lodówka do zabudowy
Poj. całkowita 2901, poj. chłodziarki 
210!, poj, zamrażarki 761, zdolność 
zamrażania 4 kg/24 h, podtrzymanie 
temp. przy braku zasilania: 20 b, 
głośność 36 dB, wymiary WxSxG: 
177,2x54x54,7 cm.
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EZŹ Vjl Zmywarka do zabudowy

Odkryty panel sterowania, pojemność 12 kompletów, 5 programów: intensywny 70 C, automatyczny 50- 
65 C, energooszczędny 50 C. szkło 45 C, zmywanie wstępne, 4 temperatury, funkcja 3wl. wyświetlacz 
elektroniczny, opóźnienie startu 1 -19 h, zużycie wody 15ł. wskaźnik braku soli i nabłyszczacza, Aqua Co 
poziom hałasu 46 d3. wymiary WxSxG 81.8x59,6x57,5 cm.

1 im“'“““« zmywa!ta do zabudowy
intensywny 70 C, automatyczny 50- Ukryty panel sterowania, 6 programów, 4 temperatury. 50/55/65/70 C, pojemność 12 kompletów naczyń,
eratury, funkcja 3wl. wyświetlacz funkcja opóźnionego startu, opcja potowy wsadu, sygnał ukończenia pracy, regulowana wysokość górnego
braku soli i nabłyszczacza. Aqua Control. kosza.. zużycie 13 I wody. poziom hałasu: 53 db. zu życie energii 0.88 kWh, zabezpieczenie przed zalaniem.

DACrU SGV4SM83EU
DvW\#n Zmywarka do za

oDsr ^522281

, .-w^ywv. ,—* i n^uj,
y WxSxG: 82x59,5x57 ci

DwłJWn Zmywarka do zabudowy
/70 C, pojemność 12 kompletów naczyń, Ukryty panel sterowania, 4 programy: Garnki 70 ° C, Auto 55-85 ° C, Eco 50 °C, Skrócony 45 " C, 5 temperatur,
ila pracy, regulowana wysokość Ornego opcja potowy załadunku. Auto 3inL zużycie wody 131 / i.05 kWh energii, poziom hałasu: 49 db, technika
.88 kWh, zabezpieczenie przed zalaniem. naprzemiennego mycia, przepływowy ogrzewacz wody, wskaźnik czasu do końca programu, sygnał

akustyczny informujący o zakończeniu programu, programowanie czasu startu: 1-19 h. wskaźnik braku soli i 
nabłyszczacza na panelu, regulacja wysokości górnego kosza, kosze Varfo Plus. Aqua Stop, wymiary WxSxG: 
81x59.8x57 cm

Opcja połowy załad

Chowane pokrętło z

Auto 3 in 1 ■

każdego środka czysz
Program szybki

Regulacja gornego kosza

Wyświetlacz cyfrowy 

Funkcja VarioSpeed

Funkcja opoznlonego startu

Opcja połowy załadunku

Auto 3 m 1

1790.& 1390.-*.2090'£
DACrU SGI46E0SEU 
UwCvn Zmywarka do zabudowy SIEMENS 2ST-
Odkryty pane) sterowania, 2x4 programy: normalny 65, Eco 50, skrócony 45, mycie wstępne. 3 temperatury, 
opcja połowy załadunku. Auto 3ini, zużycie wody 141 / 1.05 kWh energii, poziom hałasu; 52 db, technika 
naprzemiennego mycia, przepływowy ogrzewacz wody, wskaźnik czasu do końca programu, programowanie 
czasu startu: 1-19 h. wskaźnik braku soil i nabłyszczacza na panelu, regulacja wysokości górnego kosza, 
składane półki w dolnym koszu, wymiary (WxSxG }: 81-87x59,8x57 cm .

J i LItI Lii J Zmywarka do zabudowy
Ukryty panel sterowania. 5 programów; garnki 70. normalny 65. Eco 50, szybki 35, mycie wstępne, zużycie 
wody 141 / 1.05 kWh energii. 4 temperatury; poziom hałasu: 52 db, technika naprzemiennego mycia, 
przepływowy ogrzewacz wody. wskaźnik LEO końca programu, wskaźnik braku soli I nabłyszczacza, regulacja 
wysokości górnego kosza, aquaStop, wymiary (WxSxG): 81x59.8x55 cm

SIEMENS £=ZZmywarka do zabudowy
Odkryty panel sterowania. 4 programy: garnki 70, Auto 55-65, szybki 45, Eco 50, 5 temperatur, opcja 
połowy załadunku, Auto 3 iii 1, zużycie wody 131/ 1.05 kWh energii, poziom hałasu: 49 db, technika 
naprzemiennego mycia, przepływowy ogrzewacz wody. wskaźnik czasu do końca programu, programowanie 
czasu startu: 1-13 h. wskaźnik braku soli i nabłyszczacza na panelu, regulacja wysokości górnego kosza, 
składane półki w dolnym koszu. System koszy VarloPlus. wymiary (WxSxG): 81-87x59.8x57 cm

Ilość produktów w ofercie ograniczona. Media Markt zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku.

Jeszcze większy wybór sprzętu do zabudowy w MM Chorzów!

CHORZOW, ul. Katowicka 160; tel. 032/34 96100



Reklama 25.03.2008 ZYCIE BYTOMSKIE 19

Okapy Kuchnie do zabudowy \

TermooblegZapalarka gazu

Termoobłeg

10x36.-

Wydąlnośe 400 m3/h

60 cm

Estetyka Diamond

8 funkcji piekarnika

10 x 69.-

Wydajność 430 m3/h

10 x 299.-

Pralki10x79.-

Wydajność5120m3/h \t "

mm
Opóźniony start mm

Wyświetlacz Opóźnienie startu

Wydajność 00 m3/h

mmmmmm

Chłodziarko-zamrażarki

Szklane półkiSzklane półki

10x99.-

zdjęcie podobne

energe
tyczna

Arnica OKE6222I f ...... ......................... .
' Okap kominowy

3 poziomy pracy silnika, sprawność wentylatora wyciągu max.: 
400 m3/h. sprawność wentylatora pochłaniacza max.: 370 
m3/h, poziom głośności 59 CB. moc całkowita: 240 W, napięcie: 
230 V. sterowanie suwakcwe. praca w trybie wyc-ąg- poctianiacz 
aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy, wymiary W*S«6 72*60x50 o

Amice EBL 6411+PG1620
7; " Kuchnia gazowa do zabudowy _____________

Płyta gazowa z własnym sterowaniem, zapalarka gazu w pokrętle, wykonanie ze stall 
szlachetnej, 4 palniki gazowe. 2 ruszty emaliowane, wymiary SxG: 60x53 cm. 
Piekarnik 6-funkcyjny: wentylator, grzejnik górny + grzejnik dolny, grill, supergrill, 
turbogrill, wentylator + grzejnik górny + grzejnik dolny, programator elektroniczny Ta,

Arnica HKl 64111 j
Kuchnia ceramiczna do zabudowy i-----------------

Płyta ceramiczna sterowana z piekarnika. 4 pola pojedyncze HiLight 
wykończenie płyty: ramka inox. Piekarnik z termoobieglem 6 funkcji piekarnika: 
wentylator, grzejnik górny+grzejnik dolny, grill, supergrjtl, turbogrill. wentyiator+grzejnik 
górny+grzejnik dolny, programator elektroniczny Ta. szyba refleksyjna, emalia 
łatwoczyszcząca.

QGSET5H'
FD 99 ICE + TD 640S 
Kuchnia gazowa do zabudowy
Płyta gazowa z własnym sterowaniem, zabezpieczenie przeciwwypływowe 

a w pokrętle, wymiary SxG: 60x51 cm. Piekarnik elektryczny- 8 funkcji 
ozenie tradycyjne, grill, zapiekanie, wyrastanie, pieczenie multifunkcyjne. 

pieczenie ciasta. Pizza, rożen obrotowy, panele katalityczne, programator elektroniczny, 
wymiary SxWxG; 60x60x57 cm.

Cl FM (T MC HB 23T532+ET 735501 ' '
-7IL.IVI L.IV^ Kuchnia ceramiczna do zabudowy
Płyta ceramiczna z własnym sterowaniem: 4 pola grzewcze Highspeed, sterowanie 
sensorowe, elektronika gotowania, cyfrowy wyświetlacz funkcji, czasowy wyłącznik, 
wskaźnik zalegania ciepła, stalowa ramka, wymiary SxG: 57.6x51.8 cm.
Piekarnik: 5 rodzajów grzania +manualne szybkie nagrzewanie, zegar elektroniczny, 
regulacja temp. 50-270 st C. chowane pokrętła, prowadnice teleskopowe 
3- częściowe, wewnętrzne ściany piekarnika pokryte emalia titanGłanz, wymiary 
WxSxG 59.5x59.5x54.8 cm.

H HotpointARISTON

nnrAfiiA ®oo mg yureiljü Okap kominowy
Okap z giętym szkłem, oświetlenie halogenowe, wydajność 
520 m3/h, wyświetlacz elektroniczny {.«tetóesklj, sterowanie
elektroniczne, wymiary WxSxG 50x59.8*49.6 cm

Kl 38VV00 :cs ■ ‘ T 'U*
Chłodziarko-zamrażarka kombi do zabudowy

imność zamrażarki 651. zdolność utrzymania Pojemność całkowita 2821, pojemność chłodziarki 2191. pojemność zamrażarki 631. zdolność utrzymania 
.„ratury bez prądu 19 h. zdolność zamrażania 6 kg/24h. sygnalizacja zbyt wysokiej temperatury, niskiej temperatury bez prądu 13 h, zdolność zamrażania 4 kg/24h. automatyczne jodszranianie chłodziarki 
bkiego zamrażania, szklane półki, obustronny montaż drzwi, zużycie energii 0,85 kWh. wymiary półki z bezpiecznego szkła. 3 przezroczyste szuflady, obustronny montaż drzwi wymiary WxSxG: 177x54x55 
•*54,54.5 cm ' cm.

CRU164A %%%, ART 471/4 %
Chłodziarko-zamrażarka podbiałowa do zabudowy Chłodziarko-zamrażarka kombi do zabudowy

Pojemność całkowita 2631, pojemność chłodziarki 1981, pcjei 
niskiej temperatury bez prądu 19 h. zdolność zamrażania 6 k|2 kg/24h, regulowany termostat, możliwość obustronnego montażu drzwi, automatyczne odszranianie 

chłodziarki szklane półki, zdolność utrzymania niskiej temperatury bez prądu 12 h, roczne zużycie energii komora szy 
113 kWh, poziom hałasu 40 dB. wymiary WxSxG :82x60x55 cm. WxSxG. 17

Ilość produktów w ofercie ograniczona. Media Markt zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku.
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Jeszcze większy wybór sprzętu do zabudowy w MM Chorzów!

CHORZOW, ul. Katowicka 160; tel. 032/34 96100
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W HANBUD
| Bytom Strz. Bytomskich 13
tel. 032 387 06 90

www.hanbwd.nlemchomesd.pl

IGIEŁ POL Tyńsęy
NIERUCHOMOŚCI

Bytom, Jainty 26/1 p 
tel. 032/281 69 96, 0601 53 22 81 

510 068 389 www.igiel-pol.gratka.pl

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

wiarygodnym, profesjonalnym i skutecznym partnerem w obrocie nieruchomościami.

1 pokojowe
Zakątek 31 m2, Vp.p cena 60 tys, SIGMA
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl
Jaronia 32m2, parter w kamienicy, do remontu, do przejęcia od zaraz
47tys do neg. IGIELPOL
Matejki 34m2 lip w kamienicy, okna drewniane, ogrzewanie węglowe i
elektr, niski czynsz, cena 67tys IGIELPOL
Kolejowa 34m2, parter w wieżowcu, okna drewniane, 78tys IGIELPOL
Bytom Stroszek 35,16 m2 ll/llp co, ładny układ 72 tys DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Chorzów Katowicka 36,5 m2, l/lp. cena 64 tys. SIGMA
Energetyki 36,81 m2, lll/IVp„ CO, cena 70 tys. SIGMA
Bytom Sikorskiego 36,92 m2, IV/IVp, co, okna pcv, balkon 105 tys
NOWA OFERTA DOMUS
Olimpijska 36,93m2, VI/VIII, CO, okna pcv, cena 90 tys. SIGMA
Chełmońskiego 37m2, parter w bloku z cegły, okna pcv,
ogrz.piecowe, BOtys IGIELPOL
Rozbark , 38m2, ll/llp. okna pcv, cena 67tys. SIGMA
Jagiellońska 40m2 lllp w kamienicy, okna pcv,
ogrz,akumulacyjne, do remontu, 72,5tys IGIELPOL

2 pokojowe
Wrocławska 33,60m2, Ip w niskim bloku, okna pcv, 
balkon, 105tys IGIELPOL
Kolejowa 34m2, parter w wieżowcu, okna drewniane,
78tys IGIELPOL
Wojska Polskiego, 34,2m2, 0/Xp. umeblowane, CO, cena 84 tys. SIGMA
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl
Siemianowicka 34,8m2, CO, cena 70 tys. SIGMA
Piekary ul. Kosynierów 35,5 m2 lll/IVp po remoncie, zabudowa kuchni
88 tys DOMUS
Wrocławska, 36,04m2, ll/IVp„ okna pcv, balkon, CO, cena 105tys.
SIGMA
Grota Roweckiego, 36,5m2, CO, cena 75 tys. SIGMA 
Zabrzańska 37m2, X/X, c.o, balkon, 86tys. HANBUD 
Piekary Śląskie Sktodowskiej-Curie 38m2, lllp/!Vp., c.o, 109tys.
HANBUD
Grota Roweckiego 44 m2 ll/IVp, co etaż., okna pcv NOWA CENA 100 
tys DOMUS
Felińskiego 46m2 Vlp w wieżowcu, co, okna drewniane 115tys zl
IGIELPOL
K-ce Uniwersytecka 47m2 lip co 250tys do neg. IGIELPOL
Worpie 48m2, Illp/Xp, okna plastikowe, c.o, 155tys., CENA DO
NEGOCJACJI HANBUD
więcej na www.hanbud.nieruchomosci.pl
Kolejowa 48m2 Vlllp co 120tys IGIELPOL
Chełmońskiego 48,40m2, Ip w bloku z cegły, okna pcv,
ogrz.etaż.gaz., 135tys IGIELPOL
Hlonda 50m2, lp/IVp, c.o, okna plastikowe,duży balkon, 145tys.
ATRAKCYJNA OFERTA HANBUD
więcej na www.hanbud.nieruchomosci.pl
Felińskiego, 50m2, IX/X, okna pcv, CO, cena 125 tys. SIGMA
Wyzwolenia, 50,03m2, IV/IVp. cena 149 tys. SIGMA
Felińskiego 50,40m2, lllp w niskim bloku, okna pcv,
balkon, 125tys IGIELPOL
Piekary Skargi 50,9 m2 lll/Xp, okna pcv, balkon cena 150 tys DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Szymaly, 51 m2, okna pcv,. CO, cena 134tys SIGMA
Mysłowice Brzęczkowicka 51 m2, IVp w wieżowcu, okna pcv,
balkon, 174500z! IGIELPOL
Strzelców Bytom Witor 51,68 m2, ll/IVp, okna pcv, ładne 140 tys 
DOMUS

Siemianowice centrum, po remoncie, 52m2,1/IV, CO, cena 160 tys.
SIGMA
Piłsudskiego 52,6 m2 0/IVp piece 105 tys DOMUS
Woźniaka 55m2,llp/lllp„ panele,c.o, 125tys. HANBUD
Karola Miarki 57m2, lilp/lllp, okna plastikowe, 130 tys. HANBUD
więcej na www.hanbud.nieruchomosci.pl
Karola Miarki 61 m2, ll/lllp. cena 120 tys. SIGMA
Katowicka 69,30 m2 lll/łVp kamienica, 140 tys DOMUS
Prusa 73m, Ip/lllp, 151 tys. HANBUD
Bytom Batorego 78 m, III p kamienica, piece, 115 tys DOMUS

3 pokojowe
Orzegowska 46m2, IVp w wniskim bloku, okna pcv,panele 
kuchnia zabudowana w cenie .balkon , 125tys PILNA SPRZEDAŻ! 
IGIELPOL
Orzegowska 46,10m2, IVp w niskim bloku, z co, balkon, 
okna drewniane, 100tys IGIELPOL 
Arki Bożka 48m2, IVp w niskim bloku, okna pcv, 
balkon, 145tys IGIELPOL
Bytom Podhalańska 50,46 m2 Vlll/Xp, możliwość garażu 149 tys 
DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Piekary Śl. ul. Skargi 52,6 m2 l/IVp okna pcv ładny układ 140 tys
DOMUS
Nowakowskiego 53m2 lip w niskim bloku, okna pcv, balkon,
150tys IGIELPOL
Pomorska, 53m2, 0/IVp„ CO, cena 130tys. SIGMA
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl
Wrocławska 54,90m2, Ip w niskim bloku, z co, balkon,
okna drewniane, 150tys NOWA OFERTA IGIELPOL
Mochnackiego 55,37 m2 l/IVp, super komfort 185 tys zl DOMUS
Hlonda 55,7m2, V/Xp w cenie meble kuchenne, okna pcv, CO, cena
140 tys. SIGMA
Chełmońskiego 58m2, lip w kamienicy, balkon,
okna drewniane, bardzo tadne180tys IGIELPOL
Wojkowice 58,43m2, piętro domku dwurodzinnego wraz z przynależną
działką, 220tys IGIELPOL
Krakowska 59m2, lllp/IVp, c.o, okna plstikowe, mieszkanie po remoncie, 
niski czynsz, 195tys. HANBUD
Karola Miarki, 60 m2,0/lllp., okna pcv, CO, z garażem, cena 170tys.
SIGMA
Nowa 61,70 m2 0/IVp stan bdb, okna pcv, panele cena 190 tys DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Hlonda 62m2, lip w niskim bloku, balkon, okna pcv,
bardzo ładne, stan bdb więcej na www.igiel-pol.gratka.pl 198tys
IGIELPOL
Hlonda 62,10m2, Vlllp w wieżowcu, balkon, 
do remontu, 155tys IGIELPOL 
Hlonda, 62.4m2, IV/łVp.. okna pcv, CO, cena 146tys. SIGMA 
Tarnowskie Góry Strzybnica 62,6 m2 lll/IVp 188 tys DOMUS 
Felińskiego 62,69m2 Vl/Xp„ okna pcv, cena 166 tys. SIGMA 
Małachowskiego 63m2, llp./Xp„ c.o, komfort, 165 800zl HANBUD 
Felińskiego 64,84m2, Vl/Xp., okna pcv, cena 168tys. SIGMA 
Felińskiego 64,85 m2 IV/Xp, okna pcv, 165 tys NOWA OFERTA DOMUS 
Felińskiego 65m2, lip w wieżowcu, okna pcv, balkon,
180tys NOWA CENA IGIELPOL
Felińskiego 68m2, IVp/Xp, c.o.okna plastikowe, komfort, 228tys.
HANBUD
Sądowa 71 m2 lip w kamienicy - wejście od oficyny, wyremontowane, 
ogrz.etaż.gaz., 185tys IGIELPOL

Chełmońskiego 72m2, lllp w kamienicy, z co, balkon, 
okna pcv + 1 drewniane, 150tys NOWA OFERTA IGIELPOL 
Prusa 87,26m2 IVp w kamienicy, okna drewniane, ogrz.etaż.iI7,26m2 IVp w kamienicy, okna drewniane, ogrz.etaż.gaz.,
198tys IGIELPOL
Prusa 93m2.0/Vp, ogrzewanie elektryczne, okna drewniane, 165tys.
HANBUD
Czarnieckiego, 101,4m2, l/llp. do remontu, cena 190 tys. SIGMA
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl
Krakowska I03m2, Ip w kamienicy, okna pcv, ogrz.elektr.,
206tys IGIELPOL
okolice Olejniczaka 112,50m2, wysoki parter w kamienicy 
dwurodzinnej,
okna drewniane, ogrz.etaż.gaz., możliwość ciekawej aranżacji, 
370tys IGIELPOL
Oświęcimska 130m2, wysoki parter, ogrz. etażowe gazowe, oknaOświęcimska 130m2, wysoki parter, 01 
plastikowe, panele, 270tys. HANBUD 
więcej na www.hanbud.nieruchomoscirięcej na www.hanbud.nieruchomosci.pl 
Świerklaniec 147 m2 bardzo wysoki standard, wnętrza zaprojektowane 
według najnowszych trendów, cena do negocjacji DOMUS 
więcej na stronie www.domus.jn.pl

4 pokojowe
Piekary Śl. Ogrodowa 72m2, parter w niskim bloku, okna pcv, 
duży balkon, ogrz.elektr., 225tys NOWA OFERTA IGIELPOL 
Grabowa, 77,8 m2, ll/IVp., okna pcv, CO gazowe, cena 198tys.SIGMA 
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl 
Piłsudskiego, 99m2 l/lllp., cena 200tys SIGMA 
Zamenhofa, 112,21 m2, l/llp. CO gazowe, balkon, cena 255 tys. SIGMA 
Witosa 122m2, Ip w kamienicy, nowe okna pcv, ogrz.etaż.węglowe + 
kominek, 244tys IGIELPOL
Piekarska 130m2, llp/IVp, do remontu, 130tys. HANBUD
Bytom Chrobrego 130,5 m2 ll/IVp, do remontu 169 tys DOMUS
Kraszewskiego 185m2, lllp/IVp, 370tys. HANBUD
więcej na www.hanbud.nieruchomosci.pl
Felińskiego 75,40 m, Vllp w wieżowcu, balkon, nowe okna pcv, 185tys
NOWA OFERTA IGIELPOL

5 pokoi
Wrocławska I37,16m2, llp/lllp, c.o, w cenie mieszkania dwa garaże, 
ATRAKCYJNA OFERTA, 350tys. HANBUD 
Kraszewskiego 220m2, Vp./Vp„ strych do zaadoptowania według 
własnego uznania, możliwość utworzenia dwupoziomowego mieszkania, 
365tyś. HANBUD
więcej na www.hanbud.nieruchomosci.pl

Domy
Tarnowskie Góry połowa kamienicy 194m2, cena 130 tys. SIGMA
Górniki, dom wolnostojący, pow. 415 m2, działka 1124 m2 cena
1.000.000 zt
tel. 032/2823567 SIGMA
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl
Stolarzowice, dom wolnostojący, dwurodzinny pow. 170m2 działka 733
m2 cena 461 tys.
tel. 032/2823567 SIGMA
Bytom Sucha-Góra .połowa bliźniaka, działka 500m2, c.o, do 
wykończenia, 430tys HANBUD
Bytom, zabudowa szeregowa, c.o, okna plastikowe,działka 500m2, 
750tys. HANBUD
Nowe domy ok. Tarnowskich Gór oferta dostępna w biurze IGIELPOL 
Wojkowice piętro domu dwurodzinnego wraz z przynależną działką, 
220tys IGIELPOL
Piekary Śl. Józefka 263m2 dz.995m2 nowy, wolnostojący,
750tys IGIELPOL więcej na www.igiel-pol.gratka.pl

Piekary Śl. nowy wykończony komfotrowo dom o pow. 200m2 
5 pokoi + salon,garaż 2 stanowiskowy, działka i 122m2 
więcej na www.igiel-pol.gratka.plcena 750tys IGIELPOL 
Chorzów okolice parku 350m2 bliźniak - stan surowy zamknięty,
890tys IGIELPOL 
domy na www.domus.jn.pl
Mierzęcice dom 200 m2 dz. 1500 m2 340 tys DOMUS 
Orzech dom 125 m działka 1000 nowy,
do wykończenia I piętro, cena 500 tys DOMUS
Piekary Śląskie Kozłowa Góra dom 110 m2,
działka 700 m2 cena 350 tys zl DOMUS
Piekary Śląskie Os. Pod Lipami dom dwurodzinny w b.dobrym pow.
190M2, działka 720m2, w b.dobrym stanie 620 tys DOMUS
Siemonia dom do wykończenia działka 3200 m 280 tys zl DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Świerklaniec dom dwurodzinny, działka 540 m2 stan bdb, cena 605 
tys zt DOMUS
więcej na stronie www.domus.jn.pl
Świętochłowice komfortowy duży dom, z sauną basenem 1,150 min zl

Działki
Świerklaniec, 1119m2, budowlana, cena 140 tys. SIGMA
więcej na stronie www.sigma.bytom.pl
Górniki, działki 689-1318m2, szer. 25m, 150zt/m2. SIGMA
Sucha Góra, 3400m2, szer. 34m, 250 tys. SIGMA
Stolarzowice, 1500m2,165tys. SIGMA
Kalety, Kuczów budowlana 4.247 m2 szer. 20m, 100 tys. SIGMA
Siemonia, 1252m2, rekreacyjna, 32 tys. SIGMA
Zbrosławice, 921m2, budowlana, 92,1tys. SIGMA
Ptakowice k/Zbroslawic działki budowlane, 630-800m2, 85zt/m2 SIGMA
Poraj k/Myszkowa, 966m2, budowlana, 80 tys. ul SIGMA
Bytom Karb dz. Inwestycyjna 3000m2, 85zl/m2 HANBUD
Bytom Północ dz. Komercyjna 2744m2, 80zt/m2 HANBUD
Piekary Śląskie dz. przemysłowa, 11 059m2, 60zl/m2 HANBUD
Bytom dz. Przemysłowa, 2500m2,80zl/m2 HANBUD
Bytom dz. Przemysłowa,uzbrojona,kanalizacja,siła,woda,ogrodzona,
3500m2 + magazyn o pow. 300m2 400tys. HANBUD
Tarnowskie Góry-Centrum, budowlana,524m2,90tys. ATRAKCYJNA
LOKALIZACJA HANBUD
Radzionków teren pod halę 7478m2 800tys IGIELPOL 
Miechowice ok.3500m2 inwestycyjna 80zVm2 IGIELPOL 
Centrum 2000m2, inwestycyjna, 120tys IGIELPOL 
Bytom 3000m2 inwestycyjna pod halę, 245tys IGIELPOL 
Nowe Chechlo 2800m2 - 160-180zt/m2 IGIELPOL 
Chorzów okolice parku 960m2 budowlana 700tys IGIELPOL 
Strzybnica 1600m2 rola/budowlana 140tys oraz 3ha łąki za 3zt/m2 
IGIELPOL
Olesno 10970m2, rekreacyjno-budowlana otoczona lasami 150tys 
www.igiel-pol.gratka.pl
Wymysłów 2564m2 rola szer.18m 179,5tys IGIELPOL
Górniki 757m2 rolna z możliwością zabudowy ,w otoczeniu
nowych domów, 125tys IGIELPOL
Piekary Śląskie działka budowlana 1368 m 137 tys do negocjacji
DOMUS
Zbrosławice działka 1572m2 135 tys DOMUS
Komercja
Żołnierza Polskiego pawilon wolnostojący, pow. 30 m2, cena najmu 
750zt/m-c, cena sprzedaży 100 tys. SIGMA 
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 odstępne 300 tys. zl, SIGMA 
Ścisłe centrum, lokal handlowy 250 m2,stan b. dobry, cena 10 
tys/m-c SIGMA
Centrum lokal użytkowy 85m2 wysoki parter, stan.b. dobry czynsz do 
uzgodnienia SIGMA
Centrum pomieszczenia biurowe 2piętró, 60m2,950zl/m-c netto, 
120m2,1800 zt/m-c netto SIGMA
Dworcowa, pomieszczenia biurowe 35-77m2, l-llp. cena 800-1600/m-c 
netto SIGMA
Warsztat samochodowy, działka 700 m2 cena sprzedaży 280 tys., cena 
dzierżawy 2500 zl SIGMA
Łagiewniki, budynek jednopiętrowy pow. 307m2, działka 1116m2, hala 
o pow. 240m2, zabudowania gosp. całość w cenie 280 tys. SIGMA 
Ścisłe centrum 96m2, lokal handlowy z witryną cena 12 tys. netto/m-c
SIGMA
Kamienica w śródmieściu, cena 600 tys. SIGMA 
Bytom willa 720m2, działka 1013m2,1 8mln. HANBUD 
Bytom lokal użytkowy 35m2 na sklep, parter, 100tys. HANBUD 
Chorzów Katowicka hala do remontu 350m2 250tys IGIELPOL 
Centrum lokale 27m2 i 50m2 od 25zt/m2 IGIELPOL 
Centrum biuro 60m2 950zl IGIELPOL 
ścisłe Centrum kamienica biurowo-handlowo-ustugowa, lokale 40- 
135m2 16-20zf/m2 IGIELPOL
ścisłe Centrum lokal handlowy do adaptacji 100-400m2 10tys/m-c
IGIELPOL
Śródmieście budynek 105m2 w tym magazyn + biura, dz.960m2, 
260tys IGIELPOL
Radzionków 148m2 dom wolnostojący z parkingiem na działalność, 
stan bdb,
np pod kosmetykę, księgowość, sidzibę firmy 4200z|/m-c IGIELPOL 
Centrum hala 330m2 3500zl/m-c IGIELPOL 
Radzionków przy M1 hala blaszana 210m2 - 1500zt/m-c IGIELPOL 
Chorzów centrum pawilon handlowy obecnie lokal gastronomiczny 
690 tys DOMUS
Bytom centrum lokal handlowy 120 m2 4000zt/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
Bytom Miechowice do wynajęcia powierzchnia handlowo - usługowa 
parter + piętro ok. 160 m2, stan idealny 5000 /m-c +VAT DOMUS

Wynajem
Matejki 2 pokoje, 54m2, umeblowana kuchnia, 700zt/m-c SIGMA 
Harcerska 2 pokoje, 34m2, nieumeblowane, CO, 600zt/m-c SIGMA 
Rynek 133m§, Ip, typowe na działalność 2 500zl/m-c HANBUD 
Bytom 100m , magazyn, media doprowadzone + siła, 1000zl/m-c
HANBUD
Bytom 300m2, magazyn, media doprowadzone +sila, 2000zt/m-c
HANBUD
Dworcowa 36m2, Ip, nieumeblowane, 1000zl/m-c HANBUD 
PI. Akademicki 135m2, na sklep lub gastronomię, 60zt/m2 HANBUD 
Radzionków dom pod działalność 4200/m-c IGIELPOL 
Zabrze 3 Maja 3 pok 88m2 1500 zt/m-c DOMUS

NIERUCHOMOŚCI

1/2 WILLI, 140 m2 z ogrodem ok./Olej- 
niczaka. 032/281-75-50.

1 POKÓJ z kuchnią, 34 m2, Matejki. 
032/281-75-50.

1 POKÓJ z kuchnią, 37 m2, Miechowice. 
032/281-75-50.

1 POKÓJ, po kapitalnym remoncie 
•sprzedam. ROYAL 0508-379-660.

2 POKOJE sprzedam Szombierki, 
44 m2, 99 tys. LOKATOR 0668-156- 
048.

2 POKOJE sprzedam, pi. Wojska Pol
skiego, 35 m2, 82 tys. LOKATOR 0668- 
156-048.

2 POKOJE sprzedam. Wrocławska 
34 m2 , lp. 105 tys. LOKATOR 0668- 
156-048.

2 POKOJE, 38 m2, Fałata. 032/281-75- 
50.

2 POKOJE, 44 m2, Szombierki. 032/281- 
75-50.

2 POKOJE, 53 m2, 105 tys. ROYAL 
0508-379-660.

2 POKOJE, komfort+ garaż. MAG 0660- 
415-365. 1/609

2 POKOJE, Worpie, super komfort, 
umeblowane, 140 tys. ROYAL 0508- 
379-660.

2-POKOJOWE, 38 m2, Arki Bożka. 
Spektrum 032/282-80-88.

2-POKOJOWE, Szombierki, 75 tys. 
Spektrum 032/282-80-88.

2-, 3-POKOJOWE, Szombierki. SPEK
TRUM 032/282-80-88.

2-, 3-, 4-POKOJOWE, Miechowice 
SPEKTRUM 032/282-80-88.

2-, 3-, 4-POKOJOWE, sprzedam By
tom. SPEKTRUM 032/282-80-88.

3 POKOJE sprzedam Szombierki, 51 
m2, komfortowe. LOKATOR 0668-156- 
048.

3 POKOJE sprzedam, ul. Witczaka, 53 
m2, 128 tys., z co. LOKATOR 0668-156- 
048.

3 POKOJE, 48 m2, Reptowska. 032/281- 
75-50.

3 POKOJE, 60 m2, Gwarecka. 032/281- 
75-50.

3 POKOJE, 80 m2, Piastów, co. MAG 
0660-415-365. 1/609

3 POKOJE, Wrocfawska 130 tys. ROYAL 
0508-379-660.

3-, 4-POKOJOWE, Bytom Stroszek. 
SPEKTRUM 032/282-80-88.

4 POKOJE, 125 m2, Batorego. 032/281- 
75-50.

4 POKOJE, Hlonda. MAG 0660-415-
365. i/609

5 POKOI, Bytom, centrum. SPEKTRUM 
032/282-80-88.

52 m2,108.000 zł, sprzedam, 032/282- 
88-00, 0791-222-111

A, BOŻKA, 2 pokoje, 40 m2, lip. 123 
tys. Bez pośredników. 0501-454-954.

ATRAKCYJNE oferty mieszkań na : 
www.lokator.nieruchomosci.pl

ATRAKCYJNE oferty mieszkań na: 
www.royal-nieruchomosci.pl

ATRAKCYJNE oferty na: www.nierucho- 
mosci-spektrum.pl

0MKL
Biuro Nieruchomości

Bytom, ul. Chrobrego 6 
032/282-20-20, 0669-942-020 

Stroszek, Hlonda, 52 m2 148 tys. 
Piekary Śl., 38 m2, 88 tys. 

Narutowicza, 62 m2, 130 tys. 
pi. Wojska Polskiego 34 m2, 79 tys. 

Szombierki, 37 m2, 90 tys. 
Bytom, Worpie, 48 m2, 133 tys. 

Karola Miarki+garaż 60 m2 160 tys.
Podhalańska, 51 m2, 153 tys. 

Grota Roweckiego, 52 m2, 135 tys. 
Grottgera 36,22 m2 75 tys. 

Bytom centrum 63 m2 175 tys. 
Kupimy mieszkania za gotówkę!

DO WYNAJĘCIA atrakcyjne lokale 
usługowe w Bytomiu-Miechowicach, 
tel. 032/76-99-547. 5/291/08

DO WYNAJĘCIA kawalerka, 38 m2, nie
daleko lotniska Pyrzowice, 600 m przy 
trasie 51. 0503-117-397, tel./fax. 
032/282-27-92. 1,5«

DOM 170 m2, Stolarzowice. SPEKTRUM 
032/282-80-88.

DOM, 160 m2, Kalety, 360 tys. MAG 
0660-415-365. 1/609

DOM, 86000 zt. 032/282-88-00, 0791- 
222-111.

DWORZEC autobusowy- lokal handlo
wy, 32 m2, sprzedam. 032/281-02-63.

DZIAŁKA budowlane: 1800 m2 Stola
rzowice. SPEKTRUM 032/282-80-88.

DZIAŁKI inwestycyjne: 8600 m2 By
tom. SPEKTRUM 032/282-80-88.

EURODOMANNA- do sprzedaży M-3, 
M-5 ul. Felińskiego 032/334-38-41, 
0509-170-440.

KALETY- sprzedam dziafkę budowlana 
uzbrojoną. 0667-662-660.

KIOSK gastronomiczny na Chechle 
sprzedam. 0601-86-50-64.

KUPIĘ dom. 032/281-95-55.

KUPIĘ dziafkę budowlaną. 032/281-95- 
55.

KUPIĘ mieszkanie w Bytomiu lub Pie
karach Śl. 0668-088-575.

KUPIĘ mieszkanie w Bytomiu lub Pie
karach. 0667-611-035.

KUPIĘ mieszkanie. 032/281-95-55.

KUPIMY mieszkania. 032/281-69-96, 
0601-532-281 IGIEL-POL

LOKAL 65 m2, Świętochłowice. SPEK
TRUM 032/282-80-88.

LOKAL na pizzerię do wynajęcia. 
032/281-75-50.

DQMMAR-flEHKIEWICZV

NIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIA M-3:
1. Wożniaka
2. Szymaly
3. Felińskiego
4. Felińskiego
5. Karola Miarki
6. Łużycka
7. Adolfa Piątka
8. Strzelców Bytom
9. T-Góry Przyjaźń

10. Osada Jana
11. Rokitnica 
MIESZKANIA M-4 
1 Plac Akademicki
2. Czarneckiego
3. Falata .
4. Oświęcimska
5. Podhalańska
6. Małachowskiego
7. Korfantego
8. Hlonda
9. Felińskiego
10. Felińskiego
11. Francuska
12. Radzionków Sadowa
13. Radzionków
14. T-Góry Łotewska
15. Osiedle Przyjaźń
16. Osiedle Przyjaźń
17. Osiedle Przyjaźń
18. M-4 Czarneckiego DM

50 m2/125000 
50 m2/125000 
48 m2/150000 
50 m2/130000
60 m2/120000 
43 m2/120000
38 m2/11000 

50 m2/153000 
48 m2/160000 
39 m2/130000 
38 m2/115000

90 m2/180000 
103 m2/150000 
82 m2/150000 

132 m2/260000
50 m2/149000
62 m2/180000 
86 m2/189000 
55 m2/140000 
65 m2/185000
63 m2/166000 
74 m/148000

61 m2/220000 
61 m2/155000 
70 m2/230000 
63 m2/170000 
70 m2/210000
51 m2/198000 

103 m2/180000

Chechto, Miasteczko Śląskie, Koszęcin, Opatowice, Zabrze, 
Bytom, Gliwice, Orzesze, .Tarnowskie Góry , Piekary Śląskie, 
Kalety, Radzionków, Boruszowice, Świerklaniec, Orzech
DZIAŁKI
Bytom, Miechowice, Stolarzowice, Tarnowskie Góry, 
Radzionków, Stare Tarnowice, Strzybnica, Chechto, Ożarowice 
Opatowice, Pniowiec, Pyskowice., Reply,

www.dommar.nieruchomosci.pl 
Tel. 383-24-70 do 73, 390-08-00 
Kredyty hipoteczne 668-764-668

MAG NIERUCHOMOŚCI
Bytom, ul. Piastów Bytomskich, 

tel. 032/280-04-65, 0660-415-365 
www.nieruchomoscimag.gratka.pl 

DZIAŁKI budowlane Bobrowniki-Myszkowice 
2 pokoje, 37 m2, 75 tys. Szombierki 

3 pokoje 62 m2, 145 tys. Hlonda

zarządca . . 
nieruchomości

WWW.
41- 902 Bytom, ul. Piekarska 13II piętro 
tel: 032 389 37 28, 389 37 84, 389 37 85

ODSTĄPIĘ automyjnię. 0792-707- 
469. 1/592

ppirkC DOŚWIADCZENIE
onuc. bezpieczeństwo

www.bpide.pl

NIERUCHOMOŚCI 
BYTOM S KI E 

Bytom, Rynek 24
tel. 032 387 15 79 

032-280 99 00 
kom. 0-695 933 181

Mieszkania do sprzedaży:

Tysiąclecia, luksusowa kawalerka dla 
bardzo wymagających, 36 m2, 145 tys.
2- pokojowe 
Reptowska, 38 m2, 123 tys.
Tysiąclecia, 46 m2, 135 tys.
Tam. Góry, os. Przyjaźń, 50 m, 120 tys.
3- pokojowe
Braci Śniadeckich, 46 m2, 80 tys. 
Reptowska, w pełni umeblowane,
56 m2, 140 tys.
Racjonalizatorów, w pełni umeblowane, 
60 m2, 150 tys.
Rydza Śmigłego, 63 m2, 150 tys. 
Tarnowskie Góry - Centrum, luksusowe 
z garażem, możliwość wydzielenia 
dwóch mieszkań, 178 m2, 480 tys.
4- pokojo w.e
PI. Sikorskiego, 119 m2, 240 tys., na 
kancelarię, biuro, gabinety 
PI. Słowiański, 140 m2, 200 tys. 
Felińskiego, indywidualnie 
zaaranżowane przez architekta wnętrz, 
78 m2, 260 tys.

Domy do sprzedaży:
Radzionków, połowa domu (parter),
89 m2, 259 tys.
Kalety, 146 m2, 350 tys.
Nowa Wieś Twór., 149 m2, 660 tys. 
Tarnowskie Góry, Osada Jana, 250 m, 
475 tys.
Osada Jana, 250 m2, 475 tys.
Sośnica, 140 m2, 295 tys.
Sośnica, dom 250 m2 + obiekt 
produkcyjny 900 m2, 850 tys.

Grunty - działki do sprzedaży:
Kończyce Małe, mieszkaniowa,
2999 m2, 149 tys.
-Żarki, mieszkaniowa, 1000 m2, 40 tys. 
Mierzęcice, inwestycyjna, 14 765 m2, 
369 tys.

Do odstąpienia z wyposażeniem:

Strażacka, 110 tys.
Pub „Schron”, czynny, Piekary Śl., 
Bytomska, 120 tys.
Bar „Eden”. Chechło - Zalew, czynny 
sezonowo, 70 tys. (z możliwością 
ratalnej zapłaty)

Nieruchomości Bytomskie 
współdziałają z Systemem 
Oferowania Nieruchomości 

www.son.pl
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MALKAR
licencja zawodowa LR LAMIK
NIERUCHOMOŚCI

281-97-83 787-21-32 0-600-211-462
41-902 BYTOM, ul. KRAKOWSKA 10 MALKAR@PRO.ONET.PL

Mieszkania 
1-pokojowe 
Zabrzańska 34 m, 7p/10p
Pułaskiego 34 m2, 4p/4p 
Grabowa 34 m2, lp/3p

n , 0p/4p

-pokojowe 
Fałata 38 m, 4p/4p, co
Piekarska 44m2, 2p/3p, tadi

0p/2p po remoncie

83 tys.
93 tys. 
65 tys. 
75 tys.

%
%
%

Piekarska 44m2, 2p/3p, ładne 
Plac Kościuszki 78 m2, 4p/4p 
Worpie 50 m2, 4p/10p 
Hlonda 49 m2, lp/4p, okna PCV, garaż 
Felińskiego 50 m2, 3p/8p, ładne 
3-pokojowe
Siemianowicka 98 m2, lp/4p super
Wallisa 51 m2. 3p/10p 
Karola Miarki, 60 m2 garaż 160 tys.
Łużycka, 50,50 m2, okna PCV, garaż 130 tys.
Oświęcimska 132 m2, po remoncie 260 tys.

100 tys.'
164 tys.

super, 4p/4p 200 tys.

Oświęcimska 132 m2, po 
Fałata 83 m2, ustawne 
Orzegowska 47 m, 4p/4p 
Prusa 94 m2, 0p/4p, ładny układ 
Leszczyka (Stroszek) 57 nr, super, - 
4-pokojowe
Plac Słowiański, 134 m, lp/4p
Batorego 112 m, lp/4p,
Okulickiego 132 nr, lp/4p
Rostka 104 m2, 0p/3p, nowe okna
Wyczółkowskiego 100 m2, 2p/2p, b. ł;

Batorego 112 m, lp/4p

240 tys.
185 tys. 

240 tys. 
140 tys.

230 tys. 
185 tys.

www.malkar.gratka.pl

120 m2, ładna okolica, działka

lyszkowice 900 m2 - 1200 m2 

aj see 140 zł/m2

Domy
Boguchwałowie,

522 m2 - 350 tys.
Przeczyce, działka 1500 m2, 240 tys.
Nowe Chechło, propozycja wybudowania nowego 

domu na b. ładnej działce 1500 m2, wszystkie

P. Śl. Osiedle Pod Lipami, idealne na siedzibę 
firmy 330 tys.

Kieleckie-urolcliwe miejsce piękna działka, chata 
do remontu 35 tys.

Siewierz-Sulików dz.668 m2, do zamieszkania, 
sauna, garaż na dwa samochody, 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 

100 zł/m2
Nowe Chechło, piękne miejsi
Miechowie 1425 m2 80 zł/m2 
Mierzęcice-Zawada 15000 m2, rozpoczęta budowa 

290 tys.
Siewierz 668 m2,b.ładna,ogrodzona, gaz, prąd, 
woda na działce 150 zł/m2
Siemianowicka 5400 m2, z zabudowaniami, w 

bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy do 
Piekar 700 tys.

Wynajem
M2 Matejki 30 m, 600 zł + media 
M4 Oświęcimska 132 m2 1200 zł + media 
M3 Samotna 40 m2, umeblowane 750 zł +
M-4 Dworcowa, 100 m2, lp/3p,b.ładne, idealne 
na działalność 1300zł+mei
Zabrze - centrum! M-3, komfort, umeblowane 
1300 + media

Komercja
Bytom-Miechowice, kamienica, 1200 m2 200 tys. 
Bytom-Miechowice-pawilon handlowy 350 tys. 
Bytom-Sródmieście, pod mieszkaniówkę

Bytom-Miechowice, 3500 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 dzjałka o pow. 8450 m2, obok Media

+media

:ł/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
Centrum, piwnica do wynajęcia

KUPNO SPRZEDAŻ NAJEM WYNAJEM

„NIERUCHOMOŚCI 
RYNEK 22"

Z.R.G. Rożniewscy s.c. 
41-902 BYTOM Rynek 22/1 

tel.: 032 281 60 37 
032 760 91 11 

501-614-303 / 508-156-482 
508-156-483

www.rynek22.pl biuro@rynek22.pl 

Sprzedam mieszkania:
1- pokojowe:
Szombierki - Modrzewskiego 89 tys.
2- pokojowe:
Wyczółkowskiego atr! 45 m2 129 tys. 
Woźniaka 49 m2 89 tys.
Nickla 49 m2 115 tys.
Olimpijska 51 m2 135 tys.
Dąbrowa Górnicza CENTRUM 54 m2185 tys. 
Grota Roweckiego 51 m2 115 tys.
3- pokojowe:
Centrum 130 m2, 270 tys.
Śródmieście 90 m2, 180 tys.
Arki Bożka 3 pok. 48 m2 
Batorego 98 m2128 tys.
Centrum 55 m2 + garaż 168 tys.
Godulska 53 m2 119 tys.
Stroszek Hlonda 63 m2 165 tys.
Centrum 86 m2 183 tys. 
okolice Rynku 100 m2 240 tys. 
Wyczółkowskiego 63 m, 175 tys.
Witor 1 piętro 53 m2 169 tys.
4 pokoje:
Wyczółkowskiego 105 m2 240 tys.
Batorego 120 m2 163 tys.
Żeromskiego 86,5 m2 275 tys.

Działki:
Miechowice TERENY INWESTYCYJNE 
Bytom działka inwestycyjna 2ha i 
0,5 ha
Stolarzowice bud. 1600 m2 
Repty Śl. bud. 18 ar, 9 ar.
Miechowice budowlane od 10 ar do 30 ar 
Miechowice bud. 56 ar.

RADZIONKÓW :
TEREN INWESTYCYJNY 80 ar 1,8 min zł 

Domy sprzedaż :
Wisła 150 m, 395 tys.

DO WYNAIĘCIA:
- SKLEPY BYTOM ŚCISŁE CENTRUM

70 m2 i 100 m2
- POWIERZCHNIE BIUROWO -

HANDLOWE CENTRUM BYTOMIA 
od 60 m2 do 460 m2 

Budynek biurowy pow. 103 m2 działka 
960 m2 280 tys.
Wynajmę mieszkania:
Łużycka 2 pokoje 34 m 
Szukamy mieszkań do wynajęcia dla 
naszych klientów

REAL Nieruchomości
Bytom, ul. Dworcowa 19 

Tel/fax 032/281-48-76, 0500 250 818 
www.real.nieruchomosci.pl 
realnieruchomosdl9@wp.pl

M2 Bytom Miechowice Reptowska po
remoncie 80 tys.

M3 Bytom Centrum 38 m, IVp,co, balkon, 
okna pcv 105 tys.

M4 Bytom Wallisa IVp, co, balkon, okna pcv 
1/5 tys.

M4 Bytom 46 m, Ip, co, łazienka z kabiną, 
balkon 95 lys.

M4 Bytom Centrum Wyczółkowskiego 63 m, 
co, ładne 170 tys.

M4 Bytom 90 m, Ip, okna pcv, piękna duża 
łazienka 180 tys.

M4 Bytom Miechowice 65 m, co, balkon, Vip 
140 tys.

Garaż -Miechowice Nickla 15 tys.
DOM okazja: Konary- 25 km od Częstochowy, 

100 m z 1974 r, działka 83 ary. 220 tys.
Piekary nowy 150 m działka 570 m 600 tys.
Koszęcin dom 310 m do wykończenia 320 tys.
Koszęcin dom 125 m do wykończenia 110 tys.
Koszęcin dom 185 m do wykończenia 210 tys.

DZIAŁKI: Bobrowniki Będzińskie budowlana z 
uzbrojeniem i fundamentami domu 1000 m

Górniki 1100 m uzbrojona
Sączów piękna działka 5000 m
Dz. Komercyjna Bytom Miechowice teren 

3.500 m z halą 290 m

SPŁACIMY ZADŁUŻENIE MIESZKANIA 
KUPIMY MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ 

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU

ODSTĄPIĘ działający pub 102 m2 w 
centrum Bytomia. 0513-156-527. 1/271

ODSTĄPIĘ lokal 95 m2, Dworcowa, Ip- 
oficyna, czynsz 454 zł, 0503-535-894.

ODSTĄPIĘ sklep wyposażony, prospe
rujący, przy ul. Piastów Bytomskich. 
0507-036-646. 1/535

POKÓJ do wynajęcia samotnemu, pra
cującemu Panu, 400 zł/m-c. 0507-366-
912. 1/604

POSIADŁOŚĆ 10 ha+nowy, komforto
wy dom, za domem staw z rybami i 
strumyk, działka graniczy z rzeką, ca
łość otoczona lasem, Kamińska koło 
Przystajń!, 17 km za Lublińcem. 0604- 
854-330. 5/175/08

POSZUKUJĘ do wynajęcia pokoju lub 
kawalerki. Bytom. 0669-513-888. 1/542

SPRZEDAM 3-pokojowe, 60 m2 +ga- 
raż. 0511-01-27-42. 1,551

SPRZEDAM garaż Arki Bożka. 0602- 
117-595. 1/541

SPRZEDAM kiosk handlowy na Strosz- 
ku- targowisko "U Ewy". 0501-758- 
336. 1/562

SPRZEDAM kiosk pow. ok. 12 m2 w 
Szombierkach przy TESCO. 0502-602- 
339. 5/317/08

STOLARZOWICE, dom, 160 m2. 
032/281-75-50.

www.posesjal.gratka.pl

WYNAJMĘ lokale mieszkalne i użytko
we w Bytomiu oraz Chorzowie, tel. 
032/384-84-47.

MOTORYZACJA

AUTO SZYBY
Bytom, ul. K. Miarki 68, 

tel.032/281-22-88 
kom. 0695-869-350, 

www.mgautoserwis.pl, 
ganmichiameria.pl

5/233/08

AUTORADIO- autoalarmy, immobilize- 
ry, zamki centralne, montaż, naprawa, 
rozkodowywanie radioodtwarzaczy sa
mochodowych, radia CB, diagnostyka 
komputerowa. Skutery- sprzedaż ser
wis. Bytom, Rostka 16, 032/281-02-08, 
0603-507-597. 1,323

AUTOSKUP
VW,Ople,Seaty, Cinquecento, Uno, 

Punto,Skody,Daewoo,Renault i inne. Stan 
obojętny. Przyjeżdżamy-Pfacimy gotówką.

Najwyższe ceny!!!
034/314-23-91 lub 0601-532-132.

AUTOSKUP, płatne gotówką. 0509- 
170-449. 1/400

HAKI holownicze: produkcja, sprzedaż, 
montaż. 032/771-65-80, 032/771-65-
82. 1/316

HAKI, eurohaki TUV, Niemcy. TOMET 
032/248-20-75. 5/303,08

NUBIRA kombi, 1998, 2 l+gaz, 6500 zł 
(do negocjacji). 0507-055-024. 1,607

SKUP 125p, 126p.,Polonezów, i 
innych stan obojętny. 0511-617- 
850.

SKUP samochodów, wszystkie marki, 
modele, stan obojętny. 0511-617-850.

ZŁOMOWANIE i wy rejestrowy wania 
samochodów. Odbieramy własnym 
transportem. Gotówka od ręki. 0512- 
699-828. i/448

ZŁOMOWANIE pojazdów.
Płatność gotówką, laweta 

Wystawianie zaświadczeń o kasacji 
Wtórmet Recycling Sp. z o.o. 
Radzionków, ul. Nałkowskiej 6 

Tel. 032/388-60-20.

5/334/08

ZŁOMOWANIE samochodów. Za każdy 
pojazd płacimy. Odbiór własnym trans
portem. Tel. 032/768-32-13 www.olmet.
COm.pl 5/43/08

ZDROWIE
________________________________________________________________

DERMATOLOG, lek. med. Anna Szałaj- 
da-Klich, przyjmuje Bytom, Jainty 15, 
0605-310-588, możliwość wizyt domo
wych, www.szalajda-klich.pl 5/293/08’

ESPERAL. 0504-170-902.

PREPARAT dla panów. 0722-135-
318. 1/570

PROMOCJE!
NAJSKUTECZNIEJSZA 

TERAPIA ANTYNIKOTYNOWA.
* testy alergiczne 

* odczulenia i inne terapie 
Moniuszki 26, tel. 032/ 281-06-82.

Skuteczne leczenie:
nerwic, depresji, tarczycy, gronkowca złocistego, 
wirusa żółtaczki B, C, chorób nowotworowych, 

guzów, narośli, stwardnienia rozsianego, 
kręgosłupa, migreny, łuszczycy, dny moczanowej, 

nerek, nadciśnienia krwi, wad serca, białaczki.
Tel. 032/231-36-29, 0692-215-887.

5/294/08

ZA DARMO
ODDAM za darmo szafę 2-drzwiową. 
032/281-19-42.

HOBBY

KUPIĘ radia, wzmacniacze, kolumny, 
kolejki elektryczne. Klocki LEGO. 0607- 
912-559. 1/449

TBS BYTOM Spółka z o.o.
ogłasza listę wolnych lokali mieszkalnych 
przeznaczonych do wynajmu na zasadach 
TBS-u
Lokalizacja: Bytom, ul. Francuska 70 b,c
• pokój z aneksem kuchennym - lokale o pow. 25,28 m2
• pokój z aneksem kuchennym - lokale o pow. 27,46 m2
• 1 pokój z kuchnią - lokale o pow. 46,08 m2
• 2 pokoje z kuchnią - lokale o pow. 54,45 m2
Lokal o pow. 46,08 m2 (parter) przystosowany jest 
dla osób niepełnosprawnych.
Lokalizacja: Bytom, ul. Nowa 74
• 1 lokal mieszkalny 2-poziomowy o pow. 116,90 m2 
Wnioski oraz informacje można otrzymać w siedzibie 
Spółki: Bytom-Miechowice, ul. Nowa 74, tel. 032 280- 
30-73 lub na stronie www.tbsbytom.pl
Termin składania wniosków upływa dnia 11 kwietnia 
2008 r.

Przy rozpatrywaniu wniosków przez Komisję 
Mieszkaniową liczy się wysokość partycypacji oraz 

kolejność składania wniosków.

Szanowni państwo
Fundacja dzieciom „Zdążyć z pomo
cą" zwraca się z prośbą o pomoc 
w trudnym leczeniu, intensywnej re
habilitacji, edukacji i w zaopatrzeniu 
w niezbędny sprzęt potrzebny w co
dziennym życiu Agatki Karasińskiej.
Los nie był łaskawy dla Agatki i w da
rze dał jej ciężkie schorzenia- cztero- 
kończynowe dziecięce porażenie mó
zgowe, zespół piramidowo-pozapiramidalny, opóźnienie rozwoju 
ruchowego w stopniu znacznym oraz lekooporna padaczkę- po
wodując, że jej życie upływa w ciągłym cierpieniu. Do stałego le
czenia przeciwpadaczkowego konieczne jest podawanie Agatce 
leków psychotropowych oraz leczących przewód pokarmowy. 
Warunkiem osiągnięcia dalszej poprawy stanu zdrowia Agatki 
jest systematyczna rehabilitacja, zajęcia terapii sensorycznej, 
hipoterapia. Każda wpłacona przez państwa złotówka pozwoli 
Agatce osiągnąć poprawę stanu zdrowia, bez tego wsparcia 
poprawa stanu zdrowia nie będzie możliwa.

Fundacja dzieciom „Zdążyć z pomocą” nr konta
PKO BP XV/0 WARSZAWA 50 1020 1156 0000 

7902 0007 7248
z dopiskiem „darowizna na leczenie, edukację i rehabilitację 
Karasińska Agata nr 2094” Za wszystkie wpłaty serdecznie 

dziękujemy w imieniu AGATKI, www.agatka.tla.pl

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

Biuro Reklam i Ogłoszeń tygodnika ŻYCIE BYTOMSKIE
czynne jest od poniedziałku do środy w godzinach 9-16, w czwartki 9-17, a w piątki od 9 do 15. 

Zapraszamy! Telefon (032) 281-06-79, faks (032) 281-44-15. 
e mail: reklama@zyciebytomskie.pl
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OPERA ŚLĄSKA
26 III - środa, godz. 18: G. Do
nizetti „Łucja z Lammermoor”. 
Premiera. Kierownictwo muzycz
ne: Tadeusz Serafin, reżyseria: 
Bert Bijnen, scenografia: Marc 
Thurow.
„Łucja z Lammermoor” to opera 
w 2 aktach, której libretto oparte 
jest na romantycznej powieści 
sir Waltera Scotta „Narzeczona 
z Lammermoor”. Spektakl przed
stawia losy szkockich kochanków 
- Łucji i Edgara, którzy pomimo 
waśni pomiędzy ich rodami za
ręczają się. Jednak brat Łucji 
lord Henryk Ashton podstępnie 
doprowadza do ślubu swojej sio
stry z zamożnym lordem Arturem 
Bucklawą. Łucja kocha Edgara, 
lecz podstępnemu bratu udaje 
się przekonać ją do sprzenie
wierzenia się danemu słowu. 
W chwili, gdy Łucja podpisuje 
ślubny kontrakt, wkracza Edgar. 
Przekonany o zdradzie Łucji 
nie chce jej znać. Zrozpaczona 
dziewczyna uświadamia sobie 
intrygę. W czasie, gdy goście we
selni bawią się - Łucja morduje 
swego małżonka w ślubnym łożu 
i obłąkana popełnia samobój
stwo. Kiedy Edgar dowiaduje 
się o tragedii - śmiertelnie rani 
się sztyletem. Spektakl na scenie 
Opery Śląskiej reżyseruje Bert 
Bijnen - reżyser związany z Ho
lenderską Operą Narodową.

ŚLĄSKI TEATR TAŃCA
28 III - piątek, godz. 19: „Coco 
klimt” - choreografia Anna Pio
trowska, „XY” - choreografia Le
szek Stanek. Dwaj pierwsi Czytel
nicy, którzy przyjdą lub zadzwo
nią do naszej redakcji w środę 26 
marca, będą mogli odebrać bez
płatne dwuosobowe zaproszenia 
na spektakl. Na telefony czekamy 
od godz. 10.

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
29 III - sobota, godz. 17: Prezen
tacja działalności zespołów Teatr 
Provisorium i Kompania „Teatr” 
z Lublina. Projekcja filmu Gra
żyny Stankiewicz „Provisorium 
Kompania Teatr”. Ilość miejsc 
ograniczona - wstęp za wcześniej 
zarezerwowanymi wejściówkami. 
Godz. 18.30: Spektakl „Ferdy
durke” według powieści Witolda 
Gombrowicza. Po spektaklu spo-

tkanie z zespołem realizatorów 
i aktorami.
30 III - niedziela, godz. 17: „Ach, 
jak cudowna jest Panama” - spek
takl dla dzieci w cyklu „Scena 
Familijna” w wykonaniu zespołu 
Teatru „Maska” z Rzeszowa. 
Spektakl opowiada o dojrzewa
niu, o dziecięcej ciekawości, któ
ra w sposób niezwykły poznaje 
świat. Miś i Tygrysek byli najlep
szymi przyjaciółmi. Żyło im się 
szczęśliwie w małym domku nad 
rzeką. Aż pewnego razu przypły
nęła do nich pachnąca bananami 
skrzynka z napisem PANAMA. 
Zrozumieli wtedy, że Panama to 
kraj ich marzeń i muszą do niego 
powędrować. Miś i Tygrysek po 
długiej podróży docierają do swo
jego dawnego domku, ale go nie 
rozpoznają. Patrzą na niego z in
nej perspektywy, przez pryzmat 
doświadczenia, które zdobyli. Są 
przekonani, że dotarli do Pana
my - kraju swoich marzeń. Czy 
są w błędzie? Nie. To jest właśnie 
ich Panama.

Ach, jak cudowna jest Panama

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE
30 III - niedziela, godz.12: Kon
cert z cyklu: „Nie dla Elizy - 
Beethoven i arcydzieła XX wie
ku”. Wykonawcy: Kwartet Akade- 
mos i Marcin Sikorski. 
Zaprezentowane zostaną Kwartet 
Es -dur op. 74 „Harfowy” Ludwi
ka van Beethovena oraz Kwintet 
fortepianowy Dymitra Szostako
wicza. Kwartet smyczkowy Es - 
dur, dedykowany księciu Lobko- 
witzowi, jakby na przekór temu, 
iż powstał w roku 1809 podczas 
okupacji Wiednia przez armię 
napoleońską, kiedy to Beetho
ven słyszał „tylko bębny, armaty 
i nieszczęście ludzkie wszelkie
go rodzaju” jest jednym z najpo
godniejszych kwartetów mistrza 
z Bonn. Przydomek „Harfowy” za
wdzięcza niekonwencjonalnemu 
i dość częstemu wykorzystaniu 
w pierwszej części utworu pizzi- 
cata - sposobu gry polegającego 
na szarpania strun palcami pra
wej ręki. Kwintet fortepianowy 
Szostakowicza został napisany 
w 1940 roku na prośbę Kwartetu 
im. Beethovena i prawykonany 
z udziałem kompozytora w dwa

miesiące po ukończeniu party
tury, zdobywając sobie natych
miastowe uznanie publiczności 
i krytyki muzycznej. Również 
i nagrana wkrótce płyta otrzyma
ła w Paryżu Grand Prix.
Gmach główny (pl. Sobieskiego 
2). Wystawy stałe: „Galeria ma
larstwa polskiego”, „Przyroda 
Górnego Śląska - lasy”. Wystawy 
czasowe: Leon Tarasewicz - ma
larstwo i instalacje, „XIX-wiecz- 
na Azja Środkowa w obiektywie 
Leona Barszczewskiego”.
Filia Muzeum (ul. Korfantego 
34). Wystawy czasowe: „Cmenta
rze Bytomia”, „Obszar Warowny 
Śląsk 1933-1939”, „Na granicy. 
Rzecz o czasach, ludziach i miej
scach” - ekspozycja przygotowa
na przez Dom Współpracy Polsko- 
Niemieckiej.
Wystawy czynne są w godz. 10- 
15, w środy 10-17, w soboty 10-16, 
w niedziele 11-15. W poniedział
ki muzeum nieczynne. W soboty 
wstęp bezpłatny.

GALERIA CODA
Wystawa i sprzedaż obrazów Do
roty Adamiec oraz innych arty
stów. Ul. Jainty 14.

GALERIA STALOWE ANIOŁY
„Przyjaciele” - wystawa ilustra
cji i grafiki Gabrieli Cichowskiej. 
Wystawa i sprzedaż obrazów oraz 
dzieł sztuki użytkowej. Ul. Jain
ty 17.

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

CENTRUM KRESOWE
27 III - czwartek, godz. 16.30: 
„Święcone u Kresowian” - spo
tkanie. Ul. Moniuszki 13.

CENTRUM KULTURY 
„KAROLINKA" (Radzionków)
30 III - niedziela, godz. 18: „Kola
cja dla głupca” - spektakl Teatru 
Ateneum z Wartszawy, inauguru
jący X Wiosnę Teatralną. Wystą
pią m in.: Marzena Trybała, Piotr 
Fronczewski, Krzysztof Tyniec.

Kolacja dla głupca

Redakcja nie odpowiada za ewen
tualne zmiany w repertuarach.

Błysk flesza
Bytom znów przedarł się do... Bardzo przepraszam, ale miasta 

kabaretu. Niedawno podczas wy- się nie wybiera.” Tak po praw- 
stępu pokazywanego przez jedną dzie, panie Mariuszu, to jest pan 
ze stacji telewizyjnych Mariusz z Sójczego Wzgórza. A w Radzion- 
K tamaga, lider zespołu „Łowcy, kowie ponoć mawiają: Kura nie 
B” oświadczył: Jestem z Bytomia, ptica, Sójcze nie zagranica. (MH)

Ferdydurke
W cyklu „Hartowanie Teatrem” pokazany zostanie spektakl „Ferdy

durke” - owoc współpracy dwóch lubelskich zespołów: Provisorium 
oraz Kompanii Teatr. Premiera tego przedstawienia odbyła się 10 lat 
temu, w Bytomiu było ono już prezentowane kilka lat temu w czasie 
„Teatromanii”. Jaki ma więc sens powtórne prezentowanie tak „stare
go” spektaklu? - Można powiedzieć, że ten spektakl „Ferdydurke” otwo
rzył teatrowi offowemu drzwi większyth scen i sprawił, że nurt alterna
tywny zaczęto traktować jako coś ważnego - tłumaczy Dagmara Gum- 
kowska z Bytomskiego Centrum Kultury. - Poza tym od czasu ostatniej 
prezentacji w Bytomiu wyrosło już nowe pokolenie młodej publiczności 
teatralnej i warto jej pokazać tak istotny spektakl. Lubelska adapta
cja znanej powieści Witolda Gombrowicza zyskała nagrody na wielu 
przeglądach na czele z fetiwalem w Edynburgu. Spektakl połączony 
będzie z prezentacją grup Kompania Teatr i Provisorium - poprze
dzi go projekcja filmu dokumentalnego, natomiast po przedstawie
niu zaplanowano dyskusję i spotkanie z twórcami. Dodajmy, że Teatr 
Provisorium powstał w 1976 roku w Lublinie. To jeden z najbardziej 
znanych i uznanych w Polsce i Europie teatrów alternatywnych. Spek
takl „Ferdydurke” będzie można zobaczyć w sobotę 29 marca o godz. 
18.30 w sali widowiskowej Bytomskiego Centrum Kultury.

Organy zagrały na Triduum
Wielka renowacja. Kościół Świętego Ducha przy ul. Krakowskiej od kilku lat stopnio
wo odzyskuje barokową świetność. Dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu Śląskiego 
Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej w ostatnich dniach w świątyni zagrały ponownie 
dziewiętnastowieczne organy.

W ■% enowacji instrumentu, 
rt wyprodukowanego w 1875 

JL roku we Wrocławiu przez 
firmę E. Horn, podjął się Romu
ald Greiss, organmistrz, budow
niczy i konserwator instrumen
tów. Romuald Greiss, który jest 
również artystą-muzykiem (kon
certuje na wyremontowanych 
i zbudowanych przez siebie in
strumentach), odnowił już wiele 
organów w kościołach całej Pol
ski, między innymi w Warszawie 
i Zamościu. Obecnie odnawia in
strument w kościele św. św. Piotra 
i Pawła w Tarnowskich Górach.

Jak powiedział nam organmistrz, 
instrument Horna w Świętym Du
chu był wprawdzie w bardzo złym 
stanie, niemniej zachował się pra
wie w komplecie, co umożliwiło 
zastosowanie oryginalnych elemen
tów (m. in. zamontowano niemal 
wszystkie oryginalne piszczałki). Fo
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Z tego samego powodu należało wy
konać daleko idący remont szafy or
ganowej, bardzo naruszonej przez 
drewnojady. Zastosowano też bar
dzo oryginalny sposób dostarczania 
powietrza do piszczałek. Zamiast 
elektrycznej dmuchawy, dostarcza
jącej stałego strumienia powietrza 
(tak robi się w większości organów) 
zamontowano napęd elektryczny 
poruszający oryginalnym miechem, 
ongiś poruszanym ręcznie przy 
pomocy dźwigni (człowieka wyko
nującego to niewdzięczne zadanie 
nazywano kalikantem). Dzięki temu 
udało zachować się oryginalne, nie
co „drżące” brzmienie.

Instrument bytomski można 
scharakteryzować jako organy 
o „dyspozycji romantycznej” (cho
dzi tu o specyficzne brzmienie). 
Posiada osiem głosów, cztery okta
wy w manuale (czyli klawiaturze, 
na której gra się rękoma) i dwie 
w pedale (przeznaczonym dla nóg). 
Są to więc organy niewielkie. Jak 
dowiedzieliśmy się od Romualda 
Greissa, nie istnieje coś takiego 
jak „organy typowe”. Każdy instru
ment buduje się z przeznaczeniem 
do odpowiedniego wnętrza. Organy 
w kościele Świętego Ducha mimo 
skromnych rozmiarów, znakomicie 
„wypełniają” swoim brzmieniem

barokowe wnętrze świątyni. Or
ganista od Świętego Ducha Paweł 
Respondek, który kilka dni temu 
pierwszy raz zagrał na odnowio
nych organach, twierdzi, że jest to 
dla muzyka przeżycie niezwykłe: 
„Czułem się, jakbym przeniósł się 
do XIX wieku”.

Od kilku lat w kościele Święte
go Ducha sprawowana jest litur
gia w klasycznym rycie rzymskim. 
Działo się tak najpierw na pod
stawie zezwolenia ordynariusza 
gliwickiego (raz w miesiącu), zaś 
od ubiegłego roku, po wydaniu 
przez papieża Benedykta XVI 
motu proprio „Summorum Ponti- 
ficum”, w każdą niedzielę i święto 
(przypomnijmy, że Benedykt XVI 
uznał klasyczny ryt rzymski, ist
niejący w kościele od pierwszych 
wieków chrześcijaństwa i nigdy 
formalnie nie zniesiony, za ryt 
nadzwyczajny Kościoła, zezwala
jąc każdemu kapłanowi na spra
wowanie go bez uzyskiwania do
datkowych zezwoleń). Bytomska 
wspólnota Tradycji (coraz licz
niejsza) celebrowała więc w tym 
roku w Świętym Duchu całe Tri- 
duum Wielkanocne, kończąc je 
rezurekcją na sposób rzymski, 
a więc odprawioną w nocy, zaraz 
po liturgii Wielkiej Soboty. MGD
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HOROSKOP
Baraii (21 marca - 20 kwietnia)

W związkach pojawi się nuta zazdrości i niepewności. To sprawi, że zaczniesz uważ
niej przyglądać się swojej drugiej połówce. Ale nie będzie to spojrzenie detektywa, 
a raczej odkrywcy. W końcu wszystkie podejrzenia okażą się zwykłymi wymysłami, 
ale dzięki temu niewielkiemu doświadczeniu, Wasze życie uczuciowe powróci do 
dawnej intensywności.

Byk (21 kwietnia - 20 maja)

W pracy nadal rób wokół siebie dużo zamieszania. Pamiętaj, że doceniani są nie ci 
pracownicy, którzy pilnie wykonują swoje obowiązki, ale ci, którzy dbają o autore
klamę. Musisz dużo i głośno mówić, ile masz pracy za sobą, a ile jeszcze przed sobą 
i jakie czekają Cię trudne zadania. Często poruszaj się głównym szlakiem komunika
cyjnym w firmie... Ale uważaj, bo ta gra wciąga.

{liźnięta (21 maja - 21 czerwca)

Osoba, która pomogła Ci w trudnych momentach życia, zacznie stawać się dla Cie
bie coraz bliższa i ważniejsza. Ten wybór okaże się właściwy i przyniesie Ci wiele 
radości. W związkach okres nieporozumień. Awantury o drobiazgi i rzeczy bez zna
czenia mają głębszą przyczynę. Dobrze się zastanów, z czego to wynika.

łak (22 czerwca - 22 lipca)

Single nadal są na bardzo szczęśliwym etapie życia uczuciowego. Zaczną poważnie 
zastanawiać się nad uwiciem wspólnego gniazdka. Trzeba jednak pamiętać stare 
powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Wspólne kolacje „na mieście", wyj
ścia do kina, przyjęcia u znajomych... Czy trzeba to zaraz psuć zamieszkaniem pod 
jednym dachem?

Lew (23 lipca - 23 sierpnia)

Lwy, które postanowiły odpocząć od swojej drugiej połówki, zaczną właściwie 
oceniać źródła konfliktów w związku. Z dystansu problemy nabiorą odpowiednich 
proporcji. To będzie ożywcze i oczyszczające dla Waszego związku. Gorzej z Lwa
mi, które nie podjęły żadnych kroków, by uzdrowić sytuację i trwają na wojennej 
ścieżce.

Panna (24 sierpnia - 23 września)

Trwa niepewna sytuacja w pracy. Panny pozostające w związkach będą teraz po
trzebowały oparcia w najbliższych. Single poczują się trochę zagubione i będą moc
no zestresowane. I jedni, i drudzy znajdą wsparcie ze strony przyjaciół i rodziny. To 
Was wzmocni i pomoże przetrwać najgorsze.

'VaQa (24 września - 23 października)

W życiu Wag pozostających w związkach nadal trwa pewne organizacyjne zamie
szanie, związane z przeprowadzką lub remontem. To sytuacja, w której łapie się 
sporo punktów stresowych, ale trzeba się pocieszać, że nie potrwa wiecznie i wkrót
ce zapanuje błogi ład, jak za najlepszych lat. Single wpadły w wir intensywnego 
życia towarzyskiego, ale choć nie są samotne, to nadal pozostaną same.

Skorpion (24 października - 22 listopada)

Wreszcie obiecano Ci długo oczekiwany awans albo sporą premię. Ktoś przy oka
zji się na Ciebie obrazi. Nie przejmuj się fochami tej osoby, która wreszcie wyraźnie 
dała Ci do zrozumienia, że nie jest Ci życzliwa. Jej humory wynikają ze zwykłej za
zdrości, że Tobie się powiodło. Sukcesy w pracy idą w parze ze znakomitą sytuacją 
w życiu prywatnym. Single nabiorą pewności w kontaktach z płcią przeciwną.

Strzelec (23 listopada - 21 grudnia)

To niepowodzenie jest tylko drobną wpadką. Nie traktuj tego w kategoriach kata
strofy, raczej zapisz po stronie nieuniknionych kosztów. Poza tym wszystko układa 
się naprawdę znakomicie. Single poczują się teraz mocniejsze i pewniejsze dzię
ki pochwałom rodziców. Osoby pozostające w związkach otrzymają potrzebne 
w obecnej sytuacji wsparcie duchowe ze strony swojej drugiej połowy.

m Koziorożec (22 grudnia - 20 stycznia)

Single wzbudzą wyraźne zainteresowanie pewnej osoby płci przeciwnej i poczują 
się wręcz osaczane. Z jednej strony ta sytuacja zacznie irytować, a z drugiej mile 
podziała na próżność. Trzeba jednak na coś się zdecydować, bo możecie znaleźć się 
w pułapce. Koziorożce pozostające w związkach nadal żyją w dużym napięciu. Mają 
jednak dużą szansę, by wspólnie z drugą połową wyjść na prostą.

Wodnik (21 stycznia - 19 lutego)

Wodniki w związkach przeżyją prawdziwy najazd rodzinny. Ale jeśli spojrzą na to 
z odpowiednim dystansem, to niespodziewana wizyta okaże się przyjemna, a na
wet przyniesie pewne zyski. Co nie zmieni faktu, że po wyjeździć gości odetchniecie 
pełną piersią. Single odkryły nagle wiele wspaniałych cech w osobie, którą znały od 
dłuższego czasu. Teraz zdecydowanie zmieni się status tej znajomości.

0 Ryby (20 lutego - 20 marca)

Poczujecie przypływ energii, której tak bardzo Wam brakowało w ostatnim czasie. 
Ale ta energia nie jest dana raz na zawsze, a musi jej starczyć do wiosny. Warto 
ograniczyć (rzucić) palenie i zmniejszyć ilość wypijanej kawy. Mniej telewizji, a wię
cej czasu na sen. Rybom w związkach zaczyna brakować namiętności, a także irytu
je je rutyna. Czas na zmiany. Warto zacząć od rozmowy.

ŻYCIE OD KUCHNI

Kartofle
Ze względu na zasługi ziem

niaka dla ludności, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych ogłosi
ła ten rok - rokiem ziemniaka. 
W śląskiej kuchni składamy hołd 
ziemniakowi, a raczej kartoflowi 
każdego roku. Jest on cenioną 
podstawą bardzo wielu potraw 
obiadowych. To zadziwiające, jak 
niepozorny ziemniak był i jest in
spirujący dla śląskich kucharek. 
To z niego robi się wyśmienite 
placki - niegdyś na blasze, teraz 
na patelni, bratkartofle (czyli 
odsmażane na smalcu ugotowa
ne wcześniej ziemniaki) czy kar- 
tofelkraut, co oznacza kartofle 
z kapustą i wiele, wiele innych. 
Dzisiaj podaje przepisy na zupę 
z ziemniaków, nieco inaczej do
prawianą oraz na prażonki, któ
re funkcjonują pod przeróżnymi 
nazwami. A już za tydzień śląski 
przebój z ziemniaków, czyli prze
pisy na kluski.

KONSTANTYNA

Dziękuję za wszystkie nadesłane 
przepisy. Zapraszam do dalszego 
dzielenia się swoimi doświadcze
niami i przepisami śląskiej kuch
ni na łamach gazety! Piszcie pod 
adresem redakcji ul. Powstańców 
Warszawskich 15, 41-902 Bytom. 
Można też przysyłać maile na 
zycieodkuchni@zyciebytomskie.pl

PRAŻONKI (PRAŻUCHY)
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KRZYŻÓWKA NR 12

POZIOMO: 1 - duże miasto 
w Anglii, 6 - afrykańskie pań
stwo, w którym o pokój mają tak
że zabiegać polscy żołnierze, 10
- dawny klub towarzyski, 11 - za
parzamy ją codziennie, 12 - mia
sto w południowych Włoszech 
(Kampania), 13 - najdłuższa rze
ka świata, 16 - system górski na 
zachodzie Ameryki Północnej, 17
- uposażenie żołnierza, 19 - rasa 
kotów, 21 - gołoledź, 24 - smacz
na ryba atlantycka, 25 - dawna 
broń kłująca, 28 - muza poezji 
lirycznej, 29 - ozdobna drewnia
na listwa, 30 - stan w północno- 
zachodniej Brazylii, 31 - stolica 
USA.

PIONOWO: 1 - planeta, na któ
rej ok. 2020 r. ma wylądować 
człowiek, 2 - bułgarskie miasto 
nad Morzem Czarnym, opodal 
Burgasu, usytuowane na skali
stym półwyspie, 3 - zna się na 
herbach, 4 - zmysł na języku, 5
- teoria głosząca, że wyobrażenia 
bogów powstały w wyniku ubó
stwienia wielkich ludzi, 7 - jed
nostka pieprzu, 8 - duże miasto 
w hinduskim stanie Pendżab, 9
- ptak pięknie śpiewający, 14 - 
dwuletnia roślina warzywna, 15 - 
książnica, 18 - skąpiec, sknera, 20
- przyrząd do cewnikowania, 22
- skrzynia do uprawy roślin poza 
normalnym okresem wegetacji, 
23 - egzotyczny jadowity wąż, 26- 
miejsce przymusowej izolacji jeń
ców wojennych, 27 - staroitalskie 
bóstwo gór i lasów górskich.

Rozwiązania prosimy przesłać pod 
adresem Redakcji w terminie 7 
dni od daty ukazania się gazety. 
Na kopercie lub kartce pocztowej 
należy nakleić wycięty numer 
krzyżówki.

Wśród Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki nr 12, 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 10

POZIOMO: Hipokrates, efeb, ładunek, Epidaur, stryj, natarcie, supra- 
porta, żart, cydr, dżentelmen, Emanuela, opona, nokdaun, sceptyk, 
kopa, Semiramida.
PIONOWO: hołd, podstęp, kandydat, Akka, Elefantyna, Francja, bar- 
kentyna, Piłat, oszczepnik, rozżalenie, bezpieka, diaskop, manatki, 
bułat, Asti, ikra.

ZDOBYWCY NAGRÓD
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 10 nagrodę - talon na 
usługi fryzjerskie wartości 50 zł, ufundowany przez Studio Urody 
„LA VISAGE”, mieszczące się przy pl. Wolskiego 4 w Bytomiu, wylo
sowała pani Teresa Koper mieszkająca przy ulicy Nickla.
Talon ważny miesiąc.

FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
PRZEDŁUŻANIE, ZAGĘSZCZANIE WŁOSÓW 

TIPSY, KOSMETYKA 
MANICURE-ZDOBIENIE PAZNOKCI

KONKURENCYJNE CENY - PROMOCJE

Studio Urody
L4WSAGE
BYTOM, PL, WOLSKIEGO 4

(NAPRZECIW DWORCA PKP)

TEL. (032) 282-89-45

mailto:zycieodkuchni@zyciebytomskie.pl
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OKAZJA SKORZYSTAJ!

W sprzedaży 8 mieszkań na Osiedlu „Na Lipce” rgj SZKOŁA 
ŁJ KIEROWCÓW

Komfortowe * *x *»'woexesne * tanie

- 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

oraz
INSTRUKTORÓW 

NAUKI JAZDY 
Rok założenia 1988 r. 

Zawsze na 
ul. Powstańców 

Warszawskich 38, 
tel. 032/281-24-14 

PROMOCJA NA 20-LECIE!

NOWE NIŻSZE CENY 2008 
WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2007

www.trans-auto.fiat.pl

Grande Punto Estiva
• elektrycznie regulowane i podgrzewane 

lusterka
A • zdalnie sterowany centralny zamek 
F • klimatyzacja 
£ • radio CD z Mp3

już za 38 500 zł
Przenośna nawigacja GPS gratis!

Zabrze Rokitnica ul. Ofiar Katynia tel. (032) 272 32 82 Trans-Auto 
Ruda Śląska ul. Teatralna 2 tel. (032) 242 14 44 KnaP|k 8 KnaP'k

KREDYTY
Zaś coś wciepli do tyj gazety, ale czekej, no czekej!!!
WIO minut kredyt do 5000 bez świstków z roboty.

Abo kredyt na zakupy i na sptocynie inkszych dugów do 7 00 000. 
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 080 7 43 43 43, 032/604-21 -00. 
Jak potrzebujesz piniyndzy to tyż dzwoń 08014343 43,032/604-21-00.

Bytom, ul. Moniuszki 22, pok. 1 (budynek PRG)

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!

NCEON
tel. 032/281-58-42 
Bytom, Krakowska 26

HB© NAJNIŻSZY 
ABONAMENT 
NA RYNKU

MONTAŻ, SPRZEDAŻ, USTAWIENIA

Zatrudnimy Panie na bardzo 
dobrych warunkach. 
Informacje 0888-555-008.

" EXCLUSIVE
1111l Begleitagentur 
1 U. U Escortservice 

od godz. 18.00 do 6.00. 
o którym zawsze marzyłeś, 

a w nim dziewczyny, 
o jakich nie śniłeś...

nsNightClub.com

PODARUJ 
1% PODATKU

na pomoc dla młodzieży 
uzależnionej od narkotyków, 

leczącej się w Katolickim 
Ośrodku „Dom Nadziei” 

w Bytomiu
Pomóż nam dać im nadzieję! 

FUNDACJA „DOM NADZIEI” 
KRS 0000038254

www.domnadziei.pl

Ogłoszenie drobne lub reklamę firmy 
do naszego tygodnika 

mogą Państwo zamieścić także w 
BIURZE OGŁOSZEŃ BIG 

w Tarnowskich Górach, ul. Kaczyniec 12 
tel./tax 032/285-48-45 

lub tel. 032/285-50-55 wew. 24

CHCESZ POMÓC OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

WPISUJĄC NA FORMULARZU PIT: 
Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 
Numer KRS. 0 0 0 0 0 19 5 10

Za wsparcie z góry serdecznie dziękujemy

Związek Kynologiczny w Polsce 
Oddział Bytom

zaprasza na wiosenne szkolenie psów 
PT i PO.

Informacje w biurze Oddziału
ul. Mickiewicza 13 

pon, śr., czw. od 15 do 19 
Tel. 032/281-73-84
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ESKULAPGABINET
Bytom • al. Legionów 39/2

STOMATOLOGICZNY
(i* 032 389 02 99 
^ 0501 15 09 52
Leczenie w narkozie
Krótkie terminy • Umowa z NFZ

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

SPECJALISTYCZNE 
GABINETY LEKARSKIE 

PRACOWNIA USG
ul. Korfantego 24 

0 600 450 350 
www.korfantego24.republika.pl

NAPRAWA TELEWIZORÓW 
I MAGNETOWIDÓW U KLIENTA

TOTOŃ ROBERT
0501-033-708 lub 289-76-33 

w godz. 8.00-20.00.

NOWO OTWARTY 
sklep

„METALZBYT I NARZĘDZIA”
Bytom, ul. Żeromskiego 32 

Zapraszamy!!!
Od pon. do pt. w godz. 9.00-17.00 

______ w soboty 9.00-13.00______

OŚRODEK NAUKI JAZD'
B[ i:

ZBIGNIEW MiKOŁAJUN
Zapraszamy na kurs prawa jazdy kat. B 
Rozpoczęcie 1.04. i 3.04. o godz, 17.00 

GRATIS: podręcznik + CD + testy 
Bytom, ul. Moniuszki 26a (naprzeciwko Opery) 

tel. 032/281-22-53,512-370-805 
www.oda-doz.pl 

UWAGA! NOWOŚĆ! 
Prowadzimy zapisy na kurs 

prawa jazdy kat. C

Zakład Szkolenia Psów
Janusz Kawiorski 

zaprasza na wiosenny kurs 
PT-PO

Spotkanie organizacyjne 
31 marca, godz. 17.00.

KS Szombierki (kąpielisko) 
tel. 032/289-96-41 

0600-655-298.

ALARMY:
CZADU-GAZU-POŻARU-WŁAMANIA 
KAMERY-D0M0F0NY w tym cyfrowe 

SAVETRONIK 
Bytom ul.Didura, obok USC 

tel. 032/281-81-81

SKLEP RTV-AGD
RATY 0% wpłaty 

na dowód osobisty
Bytom-Bobrek, ul. Zabrzańska 134 

tel. 032/ 387-53-64, 032/ 387-45-87

CHWILÓWKI 500 zł
CHWILÓWKI w domu Klienta.

Natychmiast bez zaświadczeń! 
Tel. 0713390419

CITY PROJEKT TOMASZ BŁASZCZAK 
BIURO PROJEKTOWE

TEL. +48 508 225 442

ANNA BŁASZCZAK 
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

TEL. +48 602 120 234

PPH U AND Sp z o.o.
41-908 Bytom ul. Francuska 74
tel. 280-17-64 tel.ffax 280-06-62

www.and.bylom.pl
Ci.UI.4ZE BRAMY 
ALTAIW K1BSK1

http://www.mieszkania.slask.pl
mailto:inwestycje.smpiekary@home.pl
http://www.trans-auto.fiat.pl
http://www.domnadziei.pl
http://www.korfantego24.republika.pl
http://www.oda-doz.pl
http://www.and.bylom.pl

