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Regeneracja w nowej 
technologii:

- przekładni kierowniczych 
ze wspomaganiem i bez

- pomp wspomagania
- zawieszenia
- przedniej osi 

(dostawczych i ciężarowych)
- tylnej belki
z możliwością wymiany 
na miejscu!

tel. (032) 386-00-26
www.twojserwis.com.pl 
ul. Zabrzańska 100

TELE TAXI BYTOM
@0063®

Księgowa
ukradła
miliony
Wpadła, bo żyła ponad stan
Wykorzystała zaufanie szefa i w ciągu sześciu lat 
wyprowadziła z firmy 6,4 miliona złotych. Nie
uczciwą księgową zgubiło prowadzone przez 
nią zbyt wystawne życie.
TTT 2003 roku obecnie 
%/%/ 39-letnia kobieta zosta-
V V la zatrudniona w fir

mie produkcyjnej, mającej gi
gantyczne miesięczne obroty. 
Prowadzący sprawę policjanci 
ustalili, że kobieta miała samo
dzielne stanowisko i cieszyła 
się zaufaniem swojego przełożo
nego. Właściciel firmy nie wie
dział, niestety, że kobieta wcze
śniej już była karana. W 1999 
roku skazano ją za oszustwo na 
szkodę jednej z bytomskich firm, 
którą naraziła na 150 tysięcy 
złotych strat. Zamiast zażądać 
sądowego zaświadczenia o nie
karalności, szef zadowolił się 
jedynie pisemnym oświadcze
niem kobiety.

Policjanci ustalili, że prak
tycznie od samego początku 
księgowa zaczęła wyprowadzać 
z firmy gotówkę. Robiła to fał
szując faktury, dokumentację 
finansową i wyciągi bankowe. 
Zamiast na konto firmy gotów
ka trafiała więc na jej prywatny 
rachunek bankowy. Przeciętnie 
miesięcznie z firmy znikało od 30

do ponad 100 tysięcy złotych. Za 
zdobyte pieniądze księgowa ku
powała luksusowe przedmioty, 
między innymi elementy wypo
sażenia domu i samochody, które 
z uwagi na cenę są rzadkością na 
naszych ulicach. Przedmiotami 
takimi obdarowywała również 
członków swojej rodziny.

Proceder kwitł do 2009 roku, 
kiedy to kobieta z przyczyn nie- 
związanych z oszustwami zosta
ła z firmy zwolniona. Właściciel 
przedsiębiorstwa dowiedział się 
o stracie 6,4 miliona złotych od 
policjantów. Kobietę zgubiło ży
cie prowadzone w zbyt wystawny 
sposób, jak na jej pozycję zawo
dową. Po zatrzymaniu 39-latki 
w styczniu tego roku prokurator 
zastosował wobec niej dozór po
licyjny oraz poręczenie mająt
kowe w wysokości 200 tysięcy 
złotych. Ponieważ kobieta nie 
wpłaciła kaucji, decyzją sądu 
została tymczasowo aresztowana 
na 3 miesiące. Jeżeli podejrze
nia policji się potwierdzą, ko
bieta może trafić za kratki nawet
na 8 lat.

Pan Marian wykorzystał, oszukał i uciekł

Fatalna namiętność. Spragniona męskiego towarzy
stwa mieszkanka Stroszka poznała za pomocą anonsu 
prasowego pana Mariana, który okazał się oszustem 
matrymonialnym.
T7" obieta poznała mężczyznę 

dzięki anonsowi, który ja- 
_L jLkiś czas temu zamieściła 
w prasie ogólnopolskiej. Niezna
jomy, z którym bytomianka spo
tkała się na bytomskim Rynku, 
spędził w jej mieszkaniu trzy dni. 
Czar prysł czwartego dnia rano, 
kiedy kobieta stwierdziła, że „jej”

Marian zniknął, zabierając całą 
biżuterię.

Mimo takiego obrotu sytuacji 
kobieta czekała jeszcze jeden 
dzień w nadziei, że jej znajomy 
wróci. Potem zgłosiła się na po
licji, składając zawiadomienie 
o zaginięciu pana Mariana wraz 
z jej kosztownościami. Poszuki-

waniem oszusta matrymonialne
go zajmują się kryminalni z komi
sariatu w Stroszku.

Kobieta podała rysopis poszu
kiwanego mężczyzny. Według niej 
ma on 65 - 67 lat, jest tęgiej bu
dowy ciała o wzroście około 170 
centymetrów. Poszukiwany nosi 
duże gęste wąsy, ma niebieskie 
oczy i siwe włosy czesane na bok. 
Na czubku głowy ma niewielką 
łysinę. Oszust ubrany był w ja
snoniebieską kurtkę z popiela
tymi wstawkami, czarne spodnie 
i czarne buty. Eg.

Skąd wziąć 10 milionów na basen?
Brak zgody w koalicji. 10 milionów złotych kredytu chcą zaciągnąć władze By
tomia na remont misy krytej pływali przy ulicy Parkowej. Ten plan nie ma jednak 
akceptacji współrządzącego miastem Wspólnego Bytomia.
Tl nr iejskie kąpielisko usy- 
|l/| tuowane na skraju par- 

-LYAku zamknięto 1 grudnia 
2008 roku. Był to efekt decyzji 
Powiatowego Inspektora Nadzo
ru Budowlanego, który uznał, że 
przeszklony dach obiektu grozi 
zawaleniem. Ta sytuacja kom
pletnie zaskoczyła władze. Na 
szybko trzeba było opracować 
projekt modernizacji, przepro
wadzić przetarg i znaleźć po
trzebne pieniądze. Pojawił się 
wówczas pomył, by nie tylko na
prawić dach, ale także wymie
nić okna i odnowić zniszczoną 
misę. Ma ona nietypową dłu
gość 33 metrów. Postanowiono 
więc podzielić całość na dwie 
części, tworząc standardowy ba
sen o długości 25 metrów i nie
wielki brodzik dla dzieci. Nowa 
misa z kolei miała być nie z ka
felek, ale ze stali nierdzewnej. 
Wykonany z niej rodzaj zlewo
zmywaka planowano włożyć do 
starej misy.

Jak dotąd miasto zgromadzi
ło fundusze na dwa pierwsze

Remont dachu basenu ma potrwać do połowy kwietnia.

etapy remontu: naprawę da
chu i wymianę okien. W sumie 
chodzi o ponad 3 min zł. Naj
pierw zabezpieczono je w bu
dżecie na rok 2009, a to, czego 
nie wykorzystano, przeniesiono 
do budżetu tegorocznego. Wspo

mniane prace rozpoczęły się 
z końcem października minio
nego roku, a prowadzi je firma 
TROLL z Siemianowic Śląskich. 
Koniec I i II etapu przewidzia
no na połowę kwietnia.

Dokończenie na str. 5
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BLACHARSTWO
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^Nowy Dwór

41-914 Bytom, ul. Nowy Dwór 1 
kom. 0 501 282 964, 0 502 535 222 
www.nowy-dwor.bytom.pl

DERKO-MED
TARNOWSKIE GÓRY 

Medycyna Estetyczna i Kosmetyka 
Skin Ceuticals, Endermoiogia, Spa

W GABINECIE NOWOŚCI
W ofercie wykonujemy:
- zabiegi laserowe - Thermage, Fraxel Re:store
- miękki lifting twarzy - natychmiastowe efekty
- trwałe usuwanie owłosienia - Light Sheer

www.derkomed.pl promocje cenowe»!
Lek. med. estetycznej Ilona Podworska 601 86 71 37

Przychodnia Lekarska

XZ>
sante

Bytom, ul. Sądowa 3 
Tel. 032/281-98-71, 

032/281-52-75 
czynna od godz. 8 do 18 

zaprasza 
do korzystania 

z usług lekarzy specjalistów 
UMOWA z NFZ

KREDYTY
DLA KAŻDEGO

DZWOŃ 032/280-14-48 
515-044-276 

INFOLINIA 0801 -011 -723 
SMS-uj 513-013-571 

603-089-209
JESTEŚMY BLISKO CIEBIE !!!

WYNAJEM MIESZKAŃ 
I LOKALI UŻYTKOWYCH
IBS BYTOM Spółka z o.o.

ul. Nowa 74,
yfiSk lei. 32/280-30-73 
AM'ii'ib www.tbsbytom.pl

http://www.zyciebytomskie.pl
http://www.twojserwis.com.pl
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Inni radni mi zazdroszczą
Rozmowa z radnym Platformy Obywatelskiej Mariuszem Kurzątkowskim
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- Popiera Pan prezydenta Pio
tra Koja?

- W stu procentach.
- Pytam, bo po niektórych Pana 

wystąpieniach miałem inne wra
żenie. Ostro krytykuje Pan nale
żący do miasta Zakład Budynków 
Miejskich, narzeka, że gmina za 
mało daje na kolejkę wąskotoro
wą i grzmi, że mamy zbyt wysokie 
podatki...

- ...które sam uchwaliłem.
- No właśnie.
- Reprezentuję w Radzie Miej

skiej partię liberalną i powinie
nem głosować za obniżaniem 
podatków, ale miasto potrzebuje 
pieniędzy. Kompromis to zwięk
szenie podatków jedynie o wskaź
nik inflacji, by podwyżka była jak 
najmniej odczuwalna dla miesz
kańców. A przecież wciąż, mimo 
wyższych podatków, mamy de
ficyt.

- I kredyty do spłacenia
- Nie boję się kredytów. Każde 

chcące się rozwijać miasto się 
zadłuża, by inwestować i w przy
szłości czerpać zyski. Efekty tych 
inwestycji już widać, a nasz dług 
nie jest taki duży w porównaniu 
z innymi miastami. Popieramy 
decyzje prezydenta Piotra Koja, 
choć nie brakuje w klubie PO 
opinii negatywnych dla takiego 
działania.

- Ale na końcu i tak głosujecie 
za kredytami.

- To efekt kompromisu. Gdyby 
każdy chciał przeforsować tylko 
swoje zdanie, do niczego byśmy 
nie doszli. A musimy myśleć o roz
woju miasta.

- Która ze spraw wywoła naj
większe rozbieżności i kłótnie 
w klubie PO? Likwidacja szkoły 
specjalnej, kontenery?

- Naprawdę często zażarcie 
dyskutujemy, ale akurat te dwie 
sprawy nie wzbudziły takich emo
cji. Likwidacja szkoły była uza
sadniona, tak samo jak uzasad
nione jest budowanie kontene
rów dla osób niechcących płacić 
czynszu. Wiele osób nie płaci, 
choć je na to stać. Żyją na koszt 
innych.

- Na sesjach Rady Miejskiej ra
czej Pan milczy, ale za to angażuje

się w wiele przedsięwzięć typu 
budowa boiska, naprawa zniszczo
nej ławki, poprawa oświetlenia.

- Dla mnie bycie radnym nie 
polega na pustym gadaniu pod
czas sesji. Dlatego nie robię po
litycznych przedstawień jak nie
którzy i zabieram glos tylko wtedy, 
gdy mam do powiedzenia coś waż
nego. Kiedy trzeba, wypowiadam 
się krytycznie nawet wobec Pio
tra Koja. Rozmawialiśmy o tym 
i prezydent szanuje moje zdanie. 
W końcu chodzi o dobre decyzje

dla miasta i jego mieszkańców. 
Zasadniczo zamiast wielogodzin
nych debat wolę jednak konkret
ne działanie. Nie zależy mi na 
diecie, którą w większości prze
znaczam na cele społeczne i re
alizuję kolejne projekty. I wiele 
udało się zrobić w ciągu tych kil
ku lat. Jeśli chodzi o bycie rad
nym, to uważam, że to powinna 
być działalność społeczna i raj
cowie nie powinni otrzymywać 
pieniędzy. Zrzeknę się ich, jeśli 
i inni to zrobią.

- Prowadzi Pan w Internecie 
bogatą w informacje o swoich 
dokonaniach stronę internetową, 
wydaje gazetę, ujawnia, ile i na co 
wydal. Ktoś Panu doradza takie 
posunięcia marketingowe?

- Pomaga mi wiele osób. Lu
dzie, którym zależy na naszym 
mieście, ale i ci, którzy nie są 
związani z Bytomiem, np. Krzysz
tof Turzański. On pomógł mi z ga
zetą, a ja pomagam mu w jego 
działalności społecznej w Pieka
rach Śląskich. Teraz kandyduje 
na prezydenta miasta. Notabene, 
gdyby on startował w Bytomiu, to 
glosowałbym na niego.

- Ale zagłosuje Pan na Piotra 
Koja?

- Zagłosuję. To dobry kandy
dat.

- Kampanię wyborczą też Pan 
prowadził nietypowo. Pamiętam 
taki plakat, na którym Pan był 
więźniem.

- Zmuszono mnie do jego wyco
fania, bo ktoś uznał, że się źle ko
jarzy. A ja chciałem coś zmienić, 
bo w kampanii wszyscy ogranicza
li się jedynie do zwykłych, nud
nych plakatów. Ci, którzy mnie 
wówczas krytykowali, nie dostali 
się zresztą do Rady Miejskiej.

- Czy Pana nietuzinkowe sposo
by działania nadal spotykają się 
z krytyką innych działaczy PO?

-Jak najbardziej. Jestem prze
konany, że z zawiści. Na szczęście 
jest wielu, którzy podzielają mój 
punkt widzenia.

- No, to nie jest Panu łatwo.
- Zdecydowanie nie. Ale prze

cież o to chodzi. W tym przypad
ku powiedzenie „zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje" nie ma przeło
żenia. Gdyby wszyscy mieli takie 
same zdanie, trudno byłoby mó
wić o konstruktywnych zmianach. 
Każde spięcie przynosi pozytyw
ne skutki.

-W przeszłości kandydował Pan 
do Rady Miejskiej z Samoobrony. 
Teraz jest Pan w PO. Zmiana to
talna.

- Nigdy nie byłem w Samoobro
nie. Znalazłem się na jej liście na 
prośbę znajomego. To była kole
żeńska przysługa. Jestem człon
kiem PO.

- Dobrze się Pan czuje w koali
cji ze Wspólnym Bytomiem?

- WB to totalna porażka. Nie 
darzę ich sympatią i wolałbym 
już tworzyć koalicję z SLD. Nie 
rozumiem też, po co Kazimierz 
Bartkowiak kandyduje na pre
zydenta.

- Jestem w szoku.
- Nie ufam radnym WB i nie 

chciałbym ich mieć za plecami. 
Wierzę, że po następnych wybo
rach żaden koalicjant nie będzie 
nam już potrzebny. A gdyby, jak 
się mówi, WB chciał nas porzu
cić przed wyborami, to proszę 
bardzo. Nikt za nimi płakać nie 
będzie.

- Podobno dostał Pan już wie
le mandatów za przekroczenie 
czasu postoju w strefie płatnego 
parkowania.

- Zapłaciłem sześć mandatów. 
Ta strefa rzeczywiście jest nie
udana. Jak ponownie wejdę do 
Rady, to zrobię wszystko, by zmie
nić dzisiejsze zasady. Zmienić 
trzeba także parkomaty. Kiedy 
była mowa o ich sprowadzeniu, 
słyszeliśmy obietnice, że one po
trafią wszystko. Tymczasem nie 
potrafią niczego, nie wydają na
wet pieniędzy.

-Wyjaśnijmy jeszcze inną płot
kę. Czy to Pan domagał się ulgo
wych abonamentów na parkowa
nie dla radnych?

- Nie miałem z tym nic wspól
nego. Ulgowe abonamenty to była 
bzdura, choć radni powinni mieć 
możliwość darmowego postoju 
przed Ratuszem w czasie, gdy 
uczestniczą w obradach Rady 
czy komisji.

- Niektórzy urzędnicy mogą 
sobie za darmo stawać na specjal
nym parkingu.

- Nie tylko oni. Prawo parkowa
nia tam przyznano też jednemu 
radnemu z WB - Kazimierzowi 
Bartkowiakowi.

- Ma Pan być lokomotywą wy
borczą PO w swoim okręgu. Radni 
mówią nawet, że zrobi Pan świet
ny wynik, zdobywając jakieś 1500 
głosów.

- Po cichu mam nadzieję, że 
jeszcze więcej...

Rozmawiał: TOMASZ NOWAK

Kwalifikacja zamiast stawki
Nie tylko dla mężczyzn. Do końca marca potrwa rozpoczęta 9 lutego kwalifikacja 
wojskowa, która od dwóch lat zastępuje tradycyjny pobór.

Znowu zatrzęsło 
naszym miastem
Ograniczyli wydobycie. Dwa razy zakołysało Bytomiem 
w ostatnich dniach. Podziemny wstrząs sprawił, że trzeba było 
wprowadzić zmiany w sposobie działania naszej jedynej kopalni.

y^X bejmuje ona mężczyzn 
i 1 19-letnich oraz tych uro- 

dzonych w roku 1990, 
ale uznanych przed rokiem za

czasowo niezdolnych do odby
cia służby wojskowej. Wezwa
ne do stawienia się mogą być 
także posiadające wykształcę-

nie medyczne lub inne ważne 
z punktu widzenia armii ko
biety z roczników od 1986 do 
1991. Wszyscy wymienieni dro
gą listowną otrzymają zawia
domienia o terminie i miejscu 
kwalifikacji. Stawienie się na 
niej jest obowiązkowe.

W Bytomiu kwalifikacja od
bywa się w budynku przy ulicy 
Smolenia. Działa tam komisja 
złożona między innymi z chi
rurga, internisty oraz lekarzy 
innych specjalizacji, a także 
pielęgniarek i przedstawiciela 
Wydziału Zarządzania Kryzyso
wego Urzędu Miejskiego Osoby 
te sprawdzają stan zdrowia we
zwanych (badanie ogólne, mie
rzenie ciśnienia, ważenie) i py
tają ich, czy są zainteresowani 
odbyciem służby wojskowej. Ta, 
przypomnijmy, od dwóch lat nie 
jest już obowiązkowa, gdyż Pol
ska armia stała się zawodową. 
Kto chce zatem i będzie posiadał 
odpowiednie kwalifikacje, ten 
trafi do woja. Pozostali zostaną 
automatycznie przesunięci do 
rezerwy. Komisja potwierdzi to 
stosownym wpisem do książecz
ki wojskowej. izo

T"X rugie, silniejsze z tąp- 
1 nięć miało miejsce 726 

A S metrów pod ziemią w ko
palni „Bobrek-Centrum”, a do
kładniej na terenie zakładu 
„Bobrek”. Specjaliści z Wyższe
go Urzędu Górniczego w Kato
wicach ocenili je później jako 
należące do kategorii wysoko
energetycznych, czyli silnych. 
Gdyby mierzyć je sześciostop
niową skalą Richtera, należało
by oszacować je na 2,7 stopnia. 
Wcześniejszy wstrząs był nieco 
słabszy i wystąpił w innym po
kładzie. Obydwa dość mocno 
odczuli mieszkańcy budynków 
położonych w sąsiedztwie „Bo
brka”. Drżały szklanki, otwiera
ły się drzwi szafek, przez kilka 
sekund kołysały się domy.

Na szczęście wstrząs nie wy
wołał żadnych skutków na dole. 
Zaraz po nim dyrekcja kopalni 
zdecydowała o wycofaniu górni
ków z zagrożonego rejonu. Nie
długo potem postanowieniem

WUG na parę dni wstrzymano 
wszelkie prowadzone tam ro
boty. W miniony poniedziałek 
na poziom 726 zjechała komisja 
złożona z przedstawicieli kierow
nictwa „Bobrka”, a także WUG- 
Jak nas poinformował rzecznik 
prasowy Kompanii Węglowej Zbi
gniew Madej, po zweryfikowa
niu sytuacji na miejscu okazało 
się, że trzeba zastosować dzia
łania profilaktyczne, mające na 
celu zmniejszenie naprężenia 
górotworu,. To ono bowiem było 
powodem tąpnięcia. Poważnie 
ograniczono tempo prac na ścia
nie wydobywczej. Uznano, że nie 
powinno ono przekraczać 3 me
trów na dobę. Jednocześnie samo 
wydobycie ma być prowadzone co 
drugą zmianę. W przerwach zaś 
górnicy zajmują się zabezpiecza
niem miejsca, choćby poprzez tak 
zwane strzelanie torpedujące. Te 
zmiany obowiązują do odwołania, 
czyli do momentu ustąpienia na
prężeń. ton



Życie miasta i9.o7.7oio ETTflTTIHlfflUH 3

Patrzą na nas 
cyfrowe oczy

Centrum systemu monitoringu znajduje się w komendzie policji.

Radiowóz 
w nagrodę
Zapominają o polonezach.
Bytomska policja otrzymała 
kolejny nowoczesny radiowóz. 
Jest to wielozadaniowy furgon 
fiat ducato.
"Oytomscy policjanci powoli za- 
.Dpominają o zdezelowanych po
lonezach, którymi jeździli jeszcze 
kilka lat temu. Ich miejsce zastą
piły nowoczesne radiowozy mar
ki kia, operacyjne skody octawie. 
W 2008 roku bytomski garnizon 
okazał się najlepszy na Śląsku. W 
nagrodę policjanci otrzymali fiata 
bravo oraz opla vectrę wyposażo
nego w wideoradar.

W tym roku nagrodą za ogra
niczenie liczby napadów rabun
kowych, kradzieży i włamań jest 
fiat ducato. Kluczyki do furgo
netki z rąk zastępcy komendanta 
głównego policji inspektora An
drzeja Treli odebrał komendant 
bytomskiej policji podinspektor 
Zbigniew Klimus.

Przekazanie kluczyków nastąpi
ło podczas odprawy podsumowu
jącej wyniki osiągnięte przez ślą
skich policjantów. Uczestniczyli w 
niej m in. wojewoda Zbigniew Łu
kaszczyk i marszałek województwa 
śląskiego Bogusław Śmigielski. S.

Posłuchaj o tym w Radiu PLUS

JylUS

Wymiana urządzeń.
Analogowe kamery two
rzące bytomski monitoring 
są zastępowane nowocze
snymi, cyfrowymi. Do koń
ca maja będzie ich 18.
■ pierwsze kamery mające w
I—znaczący sposób poprawić 

nasze bezpieczeństwo za
instalowano w naszym mieście 
w roku 2005. Było ich wówczas 
16. Dwa lata później pojawiło 
się drugie tyle, a w roku 2008 
na Rynku zamontowano kolejne 
urządzenie. Ich oczy obserwują 
też między innymi place Sikor
skiego i Wolskiego, okolice Urzę
du Miejskiego, ulice Wrocławską, 
Zabrzańską i Jagiellońską, Miar
ki, Rostka, Chorzowską oraz Kra
kowską. Obraz zarejestrowany 
przez kamery trafia do centrum 
dowodzenia, zlokalizowanego 
w komendzie policji przy ulicy 
Powstańców Warszawskich. Dy
żurujący tam funkcjonariusze na 
monitorach na bieżąco obserwu
ją, czy nie dochodzi do łamania 
prawa, a w razie potrzeby na
tychmiast reagują. Dzięki moni
toringowi zatrzymano na gorącym 
uczynku sprawców bójek czy wan
dali niszczących mienie. Niestety, 
czasem system zawodzi. Mimo że 
kamery obserwują „Świetlika” 
stojącą u wylotu ulicy Dworcowej 
na plac Kościuszki, to nie udało 
się ustalić, kto potrącił rzeźbę.

Do tej pory sygnał z urządzeń 
był przekazywany analogowo.

Teraz to się zmienia, bo Bytom 
zyskuje nowoczesny monitoring 
cyfrowy. Obraz zarejestrowany 
przez kamerę jest przesyłany 
światłowodami. Nowy system 
instaluje firma 3S Śląskie Sieci 
Światłowodowe, która wygrała 
przetarg na modernizację syste
mu. Do końca maja ma ona do
łożyć do niego 18 nowych cyfro-

wych urządzeń lub zaadaptować 
na jego potrzeby te dotychczaso
we. - Kamery podłączamy do na
szej sieci światłowodowej, która 
umożliwia przesyłanie wysokiej 
jakości obrazu do centrum moni
torowania. Technołogia pozwała 
na dowolne lokalizowanie takiego 
centrum nawet z odległości tysięcy 
kilometrów od kamery bez żad-

OGŁOSZENIA

nych strat dla obrazu. Co więcej, 
dane są archiwizowane, a dostęp 
do nich mają tylko osoby upoważ
nione - zapewnia Adam Hryn
kiewicz z 3S. Firma ta w sposób 
nietypowy potraktowała miejski 
system bezpieczeństwa. Uznano 
go za zwykła usługę telekomu
nikacyjną. - De facto transmisja 
obrazu po światłowodach taką 
usługa jest. Klient nie płaci abo
namentu, jeżeli system nie działa. 
Nie musi też budować własnej in
frastruktury, ani kupować kamer, 
serwerów i oprogramowania. To 
wszystko zapewniamy my - wyja
śnia Zbigniew Szkaradnik, szef 
firmy 3S.

Obraz z kamer można też oglą
dać, korzystając z Internetu. Po 
załogowaniu jest on udostępnia
ny służbom gminnym, chociażby 
Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mo
stów. Roczne utrzymanie moni
toringu kosztowało Bytom w mi
nionym roku około 120 tysięcy 
złotych. Ta kwota wystarczyła na 
zapłacenie za dzierżawę sprzętu, 
zakup energii elektrycznej, ubez
pieczenie oraz bieżące utrzyma
nie kamer. ton

Piesi pod czujną kontrolą
Dostali po kieszeni. Nikt nie lubi dostawać mandatów, jednak czasem lepiej zapłacić 100 złotych 
kary, niż zakończyć życie pod kołami samochodu. Z takiego założenia wyszli policjanci, którzy po raz 
kolejny w Bytomiu wzięli pieszych pod lupę.

A keje mające na celu wyia- 
panie pieszych, stwarzaj ą- 

A. Aycych groźne sytuacje, roz
poczęto już w ubiegłym roku. 
W efekcie w Bytomiu liczba wy
padków z udziałem pieszych spa
dła o 52 procent w porównaniu 
z 2008 rokiem. Niezależnie od 
tego z 5 osób, które zginęły na 
naszych ulicach, 3 były właśnie 
pieszymi. W tym roku akcje będą

prowadzone nadal w ramach pro
gramu „Ratujmy każdego - rok 
pieszego - kolejny krok”. W pią
tek, a następnie w minioną środę, 
policjanci z „drogówki” wyruszy
li na bytomskie ulice, by spraw
dzić, jak zachowują się piesi. Jak 
się okazało, sporo osób łamie 
przepisy, głównie przechodząc 
na pasach przy palącym się czer
wonym świetle lub przebiegając

ulicę w niedozwolonym miejscu. 
W ciągu zaledwie jednego dnia 
mandatami ukarano 46 osób. Za 
przechodzenie przez „zebry” na 
czerwonym świetle wypisywano 
100-złotowy mandat, natomiast 
za omijanie pasów winowajcy 
zapłacili po 50 złotych. Policjanci 
zapowiedzieli, że podobne akcje 
będą kontynuowane regularnie 
i często. Eg.

REKLAMA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TransLis

ul. Wolności 21, 42-672 Wieszowa

Okazja!
Węgiel brunatny ekogreszek (czeski) - 350 zł 

Węgiel brunatny orzech (czeski) - 450 zł

Oferujemy również węgiel kamienny 
z polskich kopalń w dobrych cenach.

W okolicach Bytomia transport GRATIS !!!

Tel. 32/ 273 73 49,32/ 273 74 68
Zapraszamy w godzinach 

od 7.00 do 16.00

Urząd Miejski w Bytomiu
informuje, że

klienci bytomskiego urzędu mogą dokonywać opłat 
z następujących tytułów w placówkach Poczty Polskiej 
na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat:
1. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek 

leśny, podatek od środków transportowych oraz 
łączne zobowiązanie pieniężne:
dokonywane na rachunek bankowy
nr 86 1560 1049 0000 9030 0028 7096

2. opłata z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu 
dzierżawnego gruntów Gminy Bytom oraz nabycia 
nieruchomości Gminy Bytom:
dokonywane na rachunek bankowy
nr 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440

3. opłata z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu 
dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa oraz nabycia 
nieruchomości Skarbu Państwa:
dokonywane na rachunek bankowy
nr 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613

Mój Bytom

MIŚ NA MIARĘ NASZYCH AMBICJI
W komedii „Miś” Stanisław Tym tłumaczy Krzysztofowi 

Kowalewskiemu, po co jest tytułowy Miś. Jest to Miś na miarę naszych ambicji 
i nikt nie odważy się zapytać, po co jest Miś. Ta scena pasuje do Bytomia. Bo 
czy ktoś się odważy zapytać, dlaczego zbudowaliśmy małą (1 tys. widzów) halę 
w Szombierkach?

W 2007 r. Piotr Koj wycofał z konkursu po fundusze europejskie i wy
rzucił do kosza projekt hali sportowo-widowiskowej na 33 tys. widzów z peł
nym zapleczem. Rzekomo Bytom był na to za biedny. Po trzech latach, gdy 
Piotr Koj potężnie zadłużył Bytom, ten argument brzmi humorystycznie.

Piotr Koj zbudował halę na miarę swoich niewielkich ambicji. Niestety, 
nie miarę potrzeb Bytomia. Zaciągnął w tym celu kredyt w wysokości 18 min 
zł, którego spłata trwająca do 2019 będzie kosztowała prawie 8 min zł odsetek.

Zapowiadano, że hala będzie gotowa w 2009 r. Nie była. Zapomniano 
o wymogach bezpieczeństwa i trzeba było dołożyć 33 min zł. Widownia 
umieszczona po jednej stronie powoduje, że na zawody z wyższej półki raczej 
nie mamy co liczyć. W hali trzeba było wymienić drzwi z powodów przeciwpo
żarowych. I jeszcze Piotr Koj upiera się, iż hala kosztowała 18 min zł, chociaż 
koszt zbliża się już do 30 min zł.

Jaki z tego morał? Trzeba mieć odwagę pytać, po co nam Miś? Nawet je
śli Prezydent Miasta takich pytań sobie nie życzy.

W moim Bytomiu będzie można pytać.

Jan Kazimierz Czubak
radny miejski
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y>burzyia mnie in- 
Vformacja, że ktoś 
uszkodził jedną z wi
zytówek naszego mia
sta, czyli posąg ducha 
Świetlika. Kierowca 
samochodu, który wje
chał w stojący na uli
cy Dworcowej posąg; 
musiał być chyba kom
pletnie pijany, bowiem 
Świetlik stoi na środku, 
a po jego bokach jest 
tyle miejsca, że mógłby 
tamtędy przejechać po
ciąg towarowy.

^zad znowu dopro- 
^wadzii do trage
dii. Czytając informa
cję o śmierci 49-latki, 
uzmysłowiłam sobie, że 
podobna tragedia może 
się wydarzyć w więk
szości bytomskich do
mów. Co prawda robi 
się okresowe przeglądy 
instalacji, jednak bio
rąc pod uwagę wstrzą
sy wynikające ze szkód 
górniczych, nawet 
w kilka dni po takim 
przeglądzie może dojść 
do uszkodzenia pionu 
kominowego i w kon
sekwencji do przedo
stawania się czadu do 
mieszkań.

Ikla ulicy Suchogór- 
lllskiej, nieopodal 
skrzyżowania z ulicą 
Gombrowicza, pojawi
ła się bardzo niebez
pieczna wyrwa w jezd
ni. Zaczyna się ona na 
prawym poboczu, jadąc 
w stronę Suchej Góry.
W dzień pułapkę moż
na zobaczyć, jednak 
po zmroku wjechanie 
w nią może skończyć 
się wypadkiem.

Qrzy TESCO w Szom- 
■ bierkach przy ulicy 
Zabrzańskiej na chod
niku wokół marketu 
jest bardzo ślisko. Lód 
potworzył muldy. By
łam świadkiem, jak 
przechodziła tamtę
dy matka z dzieckiem 
w wózku. Kobieta prze
wróciła się przechyla
jąc wózek. W efekcie na 
lodzie znalazł się rów
nież maluch.

IZilka dni temu zapar- 
lYkowałem na placu 
Sobieskiego na sporej 
wielkości stercie śnie
gu. Było to możliwe, bo 
jestem posiadaczem

terenowego samocho
du. Na tak dużą stertę 
śniegu nie wjechałby 
więc żaden normalny 
samochód. Kiedy po za
łatwieniu swoich spraw 
zamierzałem odjechać, 
zobaczyłem zatkniętą 
za wycieraczką kart
kę z informację iż nie 
uiściłem opłaty parkin
gowej i muszę zapłacić 
20 złotych kary. Inter
weniowałem w tej spra
wie w dyrekcji Miej
skiego Zarządu Dróg 
i Mostów, jednak nicze
go nie załatwiłem. Nie 
pomogła argumentacja, 
że na kopę śniegu nikt 
by i tak nie wjechał. 
Uważam się za oso
bę pokrzywdzoną. Nie 
chodzi oczywiście o 20 
złotych, lecz o wywiązy
wanie się z obowiązków 
zarówno przez kie
rowców, jak i zarządcy 
strefy płatnego parko
wania, który powinien 
uprzątnąć śnieg.

trzymałem do domu 
^/podwyżkę czynszu 
naliczoną przez Spół
dzielnię Mieszkanio
wą „Centrum”. Zmia
na opłaty i to znaczna 
bardzo mnie zasko
czyła. Rozumiem, że 
wciąż wszystko drożeje, 
jednak moim zdaniem 
spółdzielnia powinna 
poinformować lokato
rów o takich zmianach. 
Najlepiej, aby uczynio
no to wcześniej, cho
ciażby wywieszając in
formacje na tablicach 
ogłoszeń w klatkach 
schodowych.

IXlaczego po zakoń- 
Vczeniu prac ziem
nych przy ulicy Kon
stytucji w Karbiu nie 
zrekonstruowano na
wierzchni. Kilka dni 
temu jechałem tamtę
dy w kierunku Bobrka 
i wjechałem w taką wy
rwę, że uderzyłem za
wieszeniem samochodu 
o podłoże. Rozumiem, 
że w takich warunkach, 
jakie panują za oknem, 
układanie asfaltu jest 
bzdurą. Powinno się 
tam więc prowizorycz
nie zasypać wyrwy.

lakiś czas temu na uli- 
Jcy Zabrzańskiej koło 
starego boiska „Szom
bierek” prowadzono 
prace ziemne. Ekipa 
zakończyła je i prze
niosła się w inny re
jon Bytomia. Niestety, 
po wizycie drogowców 
pozostały tam sporej 
wielkości dziury, któ

rych nikt nie kwapi się 
załatać.

ßroblem, który chcę 
F poruszyć, dotyczy 
drogi dojazdowej do 
ulicy Nickla w Miecho- 
wicach. Jest to prosto
padła uliczka w sto-" 
sunku do ulicy Fren- 
zla. Podczas remontu 
nawierzchni wykonano 
tam zbyt mało studzie
nek ściekowych i przy 
opadach deszczu lub 
odwilży woda ściekają
ca od strony pobliskich 
garaży niszczy na
wierzchnię. Inną spra
wą są wykonane tam 
przewężenia w celu 
ukrócenia poczynań 
piratów drogowych.
Sęk w tym, że przy zwę
żeniach nie ma znaku, 
kto ma pierwszeństwo 
przejazdu i dochodzi 
tam do stłuczek.

ustanawiam się, 
Łmczy w tym mieście 
w końcu coś kiedyś 
się uda. Słychać było 
szumne zapewnienia 
o tym, że jesteśmy mia
stem wielkiej kultury. 
Tymczasem nie udało 
się zorganizować na
wet prowincjonalnej 
imprezy kabaretowej, 
na którą notabene się 
wybierałem. Nie dziw
my się więc, że Bytom 
jest postrzegany jedno
znacznie jako symbol 
marazmu i upadku.

/Odnoszę wrażenie, 
Uże na figurze by
tomskiego Świetlika 
wyżywają się jacyś 
chuligani. W porówna
niu z wykonanym przez 
waszego fotoreportera 
zdjęciem jest on jesz
cze bardziej przechy
lony. Nie zdziwiłbym 
się, gdyby wracająca 
z nocnych zabaw pijana 
młodzież przechylała 
go kopnięciami. Pamię
tam podobny przypa
dek sprzed kilku lat, 
kiedy wandale zrzucili 
z cokołu popiersie Ma
rii Konopnickiej w Kar
biu. Wydaje mi się, że 
warto by było przejrzeć 
zapisy policyjnego mo
nitoringu.

gilioim zdaniem wy- 
lYlkonując rewitali
zację Parku Miejskiego 
im. Kachla powinno się 
wykorzystać we właści
wy sposób Górę Miło
ści. Tamtejsze wznie
sienia są używane 
przez amatorów jazdy 
na sankach od kilku po
koleń i aż prosi się, aby

wykonać tam 2-3 przy
zwoite tory z podziałem 
na grupy wiekowe sa
neczkarzy. Na górze je
stem częstym gościem, 
bowiem miejsce to lubi 
mój kilkuletni wnuk 
i widzę, ile dzieci wspa
niale się tam bawi.

To, co zrobiono 
I z drzewami rosnący

mi wzdłuż ulicy Naru
towicza, wydaje się już 
lekką przesadą. Pięk
ne, stare rośliny, któ
re latem tworzyły nad 
drogą zielony dach, 
ogołocono do posta
ci pni z odstającymi 
niewielkimi kikutami. 
Co prawda nie jestem 
dendrologiem, jed
nak taka „pielęgnacja” 
roślin to chyba lekka 
przesada.

Qroponuję, aby oso- 
r by odpowiadają
ce za stan czystości 
chodników przeszły 
się trotuarem na ulicy 
Przemysłowej, pomię
dzy ulicą Okulickie
go a Curie-Skłodow- 
skiej. Wykonywanie 
większych kroków lub 
szybszy chód kończą 
się wywinięciem salta 
i upadkiem, bowiem 
chodnik jest pokry
ty lodem. Boję się, że 
w końcu upadnie tam 
starsza osoba i doj
dzie do nieszczęścia, 
a takich ludzi w tej 
okolicy mieszka spo
ro. Sprawę załatwiłoby 
posypanie ślizgawki 
piaskiem.

|>ardzo podoba mi się 
Dprzebudowany plac 
Wolskiego, a w szcze
gólności brak paskud
nej kładki. Pragnąłbym 
jedynie uczulić kie
rowców skręcających 
w ulicę Powstańców 
Warszawskich. Jest tam 
sygnalizacja świetl
na i przejście dla pie
szych. Ludzie stoją na 
skraju chodnika i kie
dy zapali się zielone 
światło, bez oglądania 
się na boki wchodzą na 
jezdnię. Pominę fakt, 
że część pieszych ma 
światła w nosie i prze
chodzi na czerwonym. 
W minioną sobotę 
o mało nie rozjechałem 
jednej z takich osób.
Na szczęście jechałem 
powoli. Ktoś inny może 
jednak mieć mniej
szy refleks i choć nie 
będzie to jego wina, 
skrzywdzi bezmyślnego 
człowieka.

jaceksonczowski@zydebytomskie.pl

Przed tygodniem pytaliśmy, 
czy przynajmniej raz odwiedzi
li Państwo każdą z bytomskich 
dzielnic. Twierdząco na takie 
pytanie odpowiedziało ponad 
80 procent głosujących. Ponad 
19 proc. udzieliło odmiennej od
powiedzi. Nie dziwimy się jakoś 
specjalnie. W końcu Bytom ma 
wiele dzielnic i są one w wielu 
przypadkach znacznie oddalone 
od siebie. Można zatem tu żyć 
i nie znać wszystkiego. Osoby, któ
re dzwoniły do nas w tej sprawie, 
zazwyczaj mówiły, że nigdy nie 
były w Stolarzowicach i Górni
kach, co ciekawe, nie potrafiłyby 
tam samodzielnie trafić. To chyba 
najmniej znane dzielnice naszego 
miasta. Dość powiedzieć, że wie
lu spośród owych 19 proc. przez 
długi czas nie wiedziało nawet, 
że Górniki i Stolarzowice należą

Czy przynajmniej raz 
byłeś w każdej dzielnicy 

Bytomia?

Tak - 80.86%

Nie-19.14%

do Bytomia. Kojarzono je raczej 
z Tarnowskimi Górami, a nawet 
Radzionkowem. A tak przy okazji: 
skoro ktoś nie zna dobrze swo
jego miasta, to najwyższa pora 
to zmienić. Warto trochę pojeź
dzić po Bytomiu i dowiedzieć się, 
gdzie i co.

W tym tygodniu porozmawiaj

my o tym, czy władze powinny 
zaciągnąć kolejny kredyt. Tym 
razem chodzi o 10 milionów zło
tych potrzebnych do dokończenia 
remontu basenu przy ulicy Par
kowej i zmodernizowania jego 
misy. W budżecie środków na to 
nie mamy. Prezydent i jego obóz 
chcieli więc wziąć kredyt, ale 
współkoalicjant, czyli Wspólny 
Bytom na to się nie zgadza. Uwa
ża, że nie powinniśmy już więcej 
pożyczać, a zadaniem władz jest 
poszukanie całej sumy gdzie in
dziej. A jakie jest Państwa zda
nie w tej kwestii? Głosujemy jak 
zwykle na stronie internetowej 
www.zyciebytomskie.pl Prosimy 
też o telefony, emalie i listy tra
dycyjne. Gorąco zachęcamy do 
wypowiadania się! Wyniki sondy 
zaprezentujemy już w przyszłym 
tygodniu.

Pięć lat temu też była taka zima, jak teraz. Co ty
dzień na łamach Życia Bytomskiego” ukazywał się 
tekst zatytułowany „Śnieżny paraliż”, do którego do
dawaliśmy jedynie kolejny numer porządkowy. Było 
o czym pisać: Bytom zasypało śniegiem, a służby od
powiedzialne za oczyszczanie kompletnie sobie nie 
radziły z jego usuwaniem. Ulice w końcu odśnieżono, 
ale o miejscach parkingowych na chodnikach nie 
myślano. Kierowcy nie mieli gdzie zostawiać swych 
aut i mogli jedynie załamywać ręce. Obecnie władze 
idąc do wyborów zapowiadały, iż taka sytuacja się 
nie powtórzy. Niestety, zima znowu wygrała.

W centrum naszego miasta śnieg na chodnikach, 
służących kierowcom do parkowania, leży od począt
ku stycznia. W wielu miejscach potworzyły się zwa
ły mające po kilkadziesiąt centymetrów wysokości. 
Mróz zamienia je w twarde, zbite przeszkody. Odwilż 
z kolei powoduje, że na chodnikach mamy śnieżne 
bagno. Co bardziej odważni kierowcy, zwłaszcza ci 
mający duże samochody, bo posiadacze tico i Cinqu
ecento są bez szans, mimo wszystko próbują jakoś 
zaparkować. Z reguły kończy się to fatalnie. Więk
szość, nie patyczkując się, zostawia auta na jezdni. 
Wskutek tego wiele dwupasmowych bytomskich ulic 
nagle zamieniło się w j ednopasmowe. Tak jest na Że
romskiego czy Chrobrego. Wolna od śniegu, co jest 
totalnym skandalem, nie jest nawet strefa płatnego 
parkowania. Metrówe zwały śniegu leżą na przykład 
na ulicy Korfantego, a ulicę Moniuszki posprząta
no całkiem niedawno. Wcześniej, wysiadając tam 
z wozu, wchodziło się wprost do zaspy. Trudno się 
dziwić kierowcom, którzy widząc to wszystko, tracą 
nerwy. Nie potrafią zrozumieć, dlaczego mają płacić 
za postój, skoro nawet nie zadbano, by strefa była 
oczyszczona. Nerwy traci też firma będąca jej właści
cielem. Przez nieuprzątnięty śnieg jej dochody spa
dły o jedną piątą, a to oznacza, że mniej zarabia także 
miasto. Niewiele dobrego da się również powiedzieć 
o chodnikach. Wiele z nich wciąż pokrywa lód.

Czy możemy liczyć na poprawę tej sytuacji? Raczej 
nie. Ci, którzy od lat nie radzą sobie z zimą, nagle się 
nie nauczą przecież, jak ją poskromić.

TOMASZ NOWAK 
tomasz.nowak@zydebytomskie.pl

Czytałem kiedyś anegdotę o pisarzu Jarosławie 
Iwaszkiewiczu, który w latach 1959-80 wieku był 
prezesem Związku Literatów Polskich. Dawno temu 
w auli warszawskiego Domu Literatury odbywało się 
zabranie pisarzy, na które zaproszeni zostali także 
„ważni towarzysze” z Komitetu Centralnego Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Iwaszkiewicz 
spiesząc spóźniony na to spotkanie - zderzył się na 
schodach z idącym w tym samym kierunku młodym 
wówczas poetą Zbigniewem Jerzyną. Sęk w tym, że 
Jerzyna był zdrowo wstawiony, czyli znajdował się 
w stanie wskazującym na obfite spożycie alkoholu. 
Iwaszkiewicz więc oświadczył: - Ależ, panie kolego, 
pan nie może wejść na to spotkanie. Jerzyna zapyta! 
dlaczego. - Panie kolego, pan się chwieje - delikatnie 
zwrócił mu uwagę prezes Iwaszkiewicz. Na takie sło
wa Zbigniew Jerzyna zatrzymał się przed drzwiami, 
rozejrzał dokładnie wokoło i oświadczył z powagą: 
- To nie ja się chwieję, to Polska się chwieje.

Ta anegdota przypomniała mi się, kiedy usłysza
łem o tym że zachwiał się Świetlik. Brązowa rzeźba, 
stojąca na zbiegu ul. Dworcowej i pl. Kościuszki, naj
wyraźniej pochyliła się do przodu. Jeden z naszych 
Czytelników twierdził nawet, że to skutek zapadania 
się gruntu podczas budowy robót. Ale nic z tych rze
czy-obejrzałem dokładnie Świetlika. Najwyraźniej 
„dostał czymś” od tyłu. Musiał go potrącić jakiś sa
mochód, odlana z brązu figura jest nie tylko pochylo
na, ale także pojawiło się u jej podstawy pęknięcie, 
będące skutkiem działania dużej siły.

Nie ma w tym nic niecodziennego, że samochód 
wjedzie w stojącą na ulicy rzeźbę, latarnię, kiosk, 
drzewo, albo nawet dom mieszkalny. Chwila nie
uwagi kierowcy i taki wypadek może się zdarzyć.
0 wiele dziwniejszy jest fakt, że nikt nie wie, kiedy 
się to stało i kto był sprawcą. A przecież zdarzyło to 
się pod kamerą miejskiego monitoringu. Jak to moż
liwe? Przecież Bytom tyle się monitoringiem chwali, 
a tutaj nic - nie ustalono za jego pośrednictwem, kto
1 kiedy potrącił naszego Świetlika. Ktoś mógłby zapy
tać - dlaczego czepiam się monitoringu? Z tej prostej 
przyczyny, że wierzę, iż przyczyną przechylenia Świe
tlika jest nieuwaga kierowcy dużego samochodu. I że 
Świetlik wcale nie chce nam powiedzieć: To nie ja 
się chwieję, to Bytom się chwieje.

MARCIN HAŁAŚ
maran, halas@zydebytomskie.pl

Kto się ma lepiej w rządzącej naszym miastem 
koalicji Wspólnego Bytomia i Platformy Obywatel
skiej? Opinie dotyczące tej sprawy są mocno rozbież
ne i uzależnione od tego, kto mówi. - Oni się z nami 
nie liczą. O niczym nam nie mówią i robią, co chcą, 
żądając ciągle ślepego poparcia w ciemno - żalą się 
radni WB. - W tej koalicji to Wspólny Bytom jest dużo 
lepiej traktowany. Oni szybciej od nas dostają ważne 
informacje i mają łatwiejszy dostęp do prezydentów, 
a do tego jeszcze stale robią jakieś fochy - twierdzą 
rajcowie Platformy. Nie da się ukryć: rządzenie By
tomiem zdecydowanie nie jest łatwe.

mailto:jaceksonczowski@zydebytomskie.pl
http://www.zyciebytomskie.pl
mailto:tomasz.nowak@zydebytomskie.pl
mailto:halas@zydebytomskie.pl
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Skąd wziąć 10 milionów na basen?

Władze Bytomia mają do rozwiązania olbrzymi problem: jak wobec zdecydowanego sprzeciwu koalicjanta 
uzyskać w Radzie Miejskiej większość, która poprze plan zaciągnięcia kolejnego kredytu. W innym wypad
ku basen przy Parkowej będzie wyremontowany tylko częściowo.

Dokończenie ze str. 1 
Wciąż natomiast nie ma środ

ków na III etap, czyli moderni
zację misy oraz wymianę syste
mu filtrowania wody, a także sa
mej instalacji wodnej. Potrzebna 
kwota jest niebagatelna -10 min 
(choć może być mniejsza). Liczo
no, że uda się je wygospodarować 
w budżecie na rok 2010, ale z tych 
planów nic nie wyszło. Władze 
są jednak zdeterminowane, co 
w rozmowie z nami potwierdził 
prezydent Piotr Koj: - Basen jest 
zbyt długo nieczynny, by teraz 
zatrzymywać się po finalizacji 
dwóch pierwszych etapów remon
tu, zwłaszcza że stan starej misy 
jest fatalny. Mieszkańcy ponad 
170-tysięcznego Bytomia muszą 
mieć możliwość korzystania z pły
walni. Po analizie władze uznały, 
iż potrzebną sumę trzeba poży
czyć z banku. Taką propozycję 
Platforma Obywatelska przedsta
wiła swemu koalicjantowi, czyli 
Wspólnemu Bytomiowi. Doszło 
do spotkania radnych WB z za
stępcą prezydenta Haliną Biedą 
oraz dyrektorem zarządzającego 
obiektem przy Parkowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Andrzejem 
Kijanką, odbyła się poza tym roz
mowa Piotra Koja z Kazimierzem 
Bartkowiakiem, szefem klubu 
WB, a zarazem przewodniczą
cym Rady Miejskiej. W efekcie 
na swej stronie internetowej WB 
zamieścił stanowisko w sprawie 
propozycji zaciągnięcia kredy
tu na wymianę misy pływalni. 
Czytamy w nim, iż koalicjant 
PO podtrzymuje swoje stanowi
sko zaprezentowane w opinii do 
budżetu na rok 2010. A co było 
w tej opinii? Między innymi takie 
stwierdzenie: „Klub radnych WB 
będzie dążył do tego, aby reali

zacja budżetu w roku przyszłym 
prowadziła do maksymalnego 
ograniczenia zaciąganych zobo
wiązań kredytowych.” W innym 
miejscu tejże opinii czytamy po
nadto: „Budzi nasz niepokój, 
gdyż działania inwestycyjne są 
i będą finansowane w znacznym 
stopniu z kredytów i pożyczek, 
które w przyszłości trzeba będzie 
spłacić”. Uzasadniając swoje

stanowisko WB wylicza aktualne 
bytomskie długi: pożyczki i kre
dyty na sumę 164 min zł, koszty 
obsługi i odsetki na poziomie 55 
min zł, a w rezultacie koniecz
ność spłacania z budżetu miasta 
23 min rocznie przez najbliższych 
10 lat. „Jest to kwota, której prze
kroczyć się już nie powinno” - 
czytamy. Notabene w cytowanej 
już opinii do budżetu radni WB

krytykują władze za zbyt ślama
zarne tempo prowadzenia mo
dernizacji kąpieliska.

WB nie jest jednak przeciw
nikiem kontynuowania remon
tu basenu i odnowienia misy: 
W zamieszczonym w Interne
cie piśmie czytamy: „Środki na 
trzeci etap remontu pływalni 
krytej, które bezsprzecznie po
winny być w budżecie roku 2010

zabezpieczone, należy groma
dzić z kwot zaoszczędzonych 
w postępowaniach przetargo
wych, niewykorzystanych tzw. 
wkładów własnych w projekty 
unijne, odszkodowań wynikają
cych ze szkód górniczych oraz 
pozyskać na ten cel środki ze
wnętrzne”.

Prezydent Koj już rozpoczął 
owo poszukiwanie środków 
zewnętrznych. - Wystąpiliśmy 
o wsparcie finansowe do Śląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, mini
sterstwa sportu i wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, poza tym 
otrzymamy środki w ramach od
szkodowań za szkody górnicze, ale 
te pieniądze mogą nadejść dopiero 
pod koniec roku. W chwili obecnej 
zaciągnięcie kredytu jest zatem je
dynym rozwiązaniem - tłumaczy 
Piotr Koj. Ale bez wsparcia raj
ców WB PO nie przeforsuje w Ra
dzie Miejskiej projektu uchwały 
o wzięciu kredytu. Platforma ma 
więc problem, bo bardzo jej zale
ży, by przed jesiennymi wyborami 
samorządowymi oddać do użytku 
kompleksowo odnowiony basen.
- Liczę, że idea remontu pływali 
służącej mieszkańcom połączy rad
nych niezależnie od przynależności 
klubowej. Przecież każdemu zale
ży, żeby ten obiekt został jak naj
szybciej oddany do użytku. Wierzę 
w powodzenie tego przedsięwzięcia
- komentuje prezydent Koj. Ozna
cza to, że już w lutym, być może 
w marcu, stosowny projekt pojawi 
się w porządku obrad Rady. WB 
będzie na „nie”, opozycja zapew
ne też. Chyba że...

Nawet jeśli kredytu miasto nie 
pozyska, to i tak pod koniec wio
sny basen będzie czynny. Ale na
dal będziemy się kąpali w sta
rej misie. TOMASZ NOWAK

REKLAMA

Ślązacy zasługują na więcej
|k I azywam się ANDRZEJ SŁAWIK,
|\l mam 57 lat. Jestem szczęśliwym 
I e mężem, ojcem i dziadkiem. Przez 

wiele lat mieszkałem w Bytomiu. Od 
1993 roku mieszkam w Rojcy, z którą 
czuję się silnie związany. Jestem magi
strem ekonomii, mam też za sobą studia 
podyplomowe na kierunku Zarządzanie 
i Marketing, a także studium w zakresie 
wynalazczości oraz studium organizacji 
wynalazczości.

W górnictwie przepracowałem 35 lat. 
Od 1976 roku pracowałem w KWK „Bo
brek”, gdzie budowałem także struktury 
NSZZ „Solidarność”. Bytem kierownikiem 
Działów Gospodarki Materiałowej, Zaopa
trzenia i Magazynów. Potem zostałem kie
rownikiem Działu Planowania i Analiz Tech
niczno-Ekonomicznych, następnie kierow
nikiem Działu Wynalazczości i Ochrony 
Patentowej, by w końcu pełnić obowiązki 
dyrektora pracowniczego zakładu i funk
cję dyrektora ekonomiczno-handlowego. 
Swoje zawodowe obowiązki zakończyłem 
w 2000 roku na stanowisku dyrektora 
Zespołu ds. Restrukturyzacji Technicznej 
w Bytomskiej Spółce Węglowej.

Za swoją pracę zawodową zostałem 
wyróżniony wieloma tytułami i odzna
czeniami. Wśród nich najbardziej cenię 
sobie przyznany mi tytuł Dyrektora Gór
niczego pierwszego stopnia. Od począt
ku starałem się znaleźć czas nie tylko 
na obowiązki zawodowe, ale też pracę 
społeczną i sportową. Od 1976 roku by
łem członkiem Zarządu Górniczego Klu
bu Sportowego „Bobrek-Karb”, pełniąc 
w nim jednocześnie przez trzy kadencje 
funkcję prezesa zarządu.

Aktualnie jestem rencistą. Nadal jednak 
aktywnie działam na rzecz lokalnej spo
łeczności i rozwoju przedsiębiorczości

w naszym regionie. Pełnię funkcję pre
zesa Związku Pracodawców Aglomeracji 
Górnośląskiej. Jestem również przewod
niczącym Rady Nadzorczej Przedsiębior
stwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu i pre
zesem dziecięco - młodzieżowego Klubu 
Sportowego „Sokolik” Bytom.

DLACZEGO CHCĘ KANDYDOWAĆ 
DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO?

Uważam, że Ślązacy zasługują na wię
cej, niż to, co mają obecnie! Najwyższy 
czas dać naszemu regionowi należne 
miejsce w kraju, na które przez lata pra
cowały pokolenia Ślązaków - górników 
i hutników z Wojciechem Korfantym na 
czele. Nie wolno też zapominać o roli, jaką 
dla rozwoju Śląska odegrali Jerzy Ziętek 
i biskup Herbert Bednorz.

Jako człowiek, który ma za sobą róż
ne doświadczenia życiowe, nie pozostaję 
obojętny na problemy innych: także na 
sytuację naszych emerytów i rencistów. 
Wiem, że trzeba aktywnie walczyć o god
ną, a nie głodną starość! Długo praktyko
wałem w Zachodniej Europie i w Stanach 
Zjednoczonych i ani razu nie spotkałem 
się tam z ideologią, którą można określić 
hasłem „wspomagajcie partię czynem, 
umierajcie przed terminem” - tam po 
prostu na emeryturze żyje się godnie. Dla 
mnie, jako człowieka, który przez całe ży
cie pracował i dawał pracę innym, ważna 
jest również walka z bezrobociem, które 
dotyka w naszym kraju przede wszystkim 
ludzi w wieku produkcyjnym. Trzeba im 
pomagać m.in. poprzez aktywizację za
wodową i szkolenia przekwalifikowujące. 
Związek Pracodawców Aglomeracji Górno
śląskiej, którego jestem prezesem, pomaga

w szczególności młodym przedsiębiorcom 
m.in. w pozyskiwaniu unijnych funduszy, 
które mogliby przeznaczyć na zakładanie 
i prowadzenie własnych firm. Bardzo waż
ny jest bowiem rozwój mikro, małej i śred
niej przedsiębiorczości. Związek wspiera 
też osoby niepełnosprawne w poszukiwa
niu pracy i promuje zatrudnianie tej grupy 
społecznej wśród pracodawców.

Wśród wielu problemów, których roz

wiązywaniem chciałbym się zająć, jest też 
i ochrona środowiska. Jako szef Rady Nad
zorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Bp. z o. o. w Bytomiu, skutecznie pracuję 
przy wdrażaniu programu „Bytom i Radzion
ków bez kominów”. Mogę to Państwu obie
cać, że zasiadając w Sejmiku Województwa 
Śląskiego będę dążył, by ten ekologiczny 
program rozszerzyć na cały Śląsk. Będę też 
dążył, by wreszcie nadszedł moment, w któ

rym w naszych rzekach Bytomce i Szariejce 
będzie można łowić ryby.

Nie zapominam też o ochronie zdro
wia, jednej z najważniejszych dziedzin 
w naszym życiu. Nie można godzić się 
na to, by nasz region pozbawiony został 
przez nieprzemyślane działania polityków 
200 min zł! Chodzi przecież o ratowanie 
zdrowia i życia Ślązaków!

W czasie mojego pobytu szkolenio
wego w USA przekonałem się, że miesz
kańcy Stanów Zjednoczonych w całym 
okresie swego życia kilkakrotnie zmie
niają zawód, by dostosowywać się do 
potrzeb rynku pracy. My też powinniśmy
0 tym pomyśleć! Śląsk może zmienić się 
podobnie jak stan Pensylwania, który też 
niegdyś żyt z przemysłu ciężkiego, a po 
zamknięciu hut przeobraził się - dzięki 
pomocy państwa - w ośrodek przemysłu 
lekkiego, farmakologicznego, kompute
rowego, samochodowego czy wreszcie 
turystycznego.

SZANOWNI PAŃSTWO !
Jak wspomniałem na początku, jestem 

człowiekiem bogatym w różne doświad
czenia życiowe; człowiekiem spełnionym
1 szczęśliwym - mam rodzinę, pasje, 
mam z czego żyć. Nadal mam też bardzo 
wiele obowiązków. Mam też odwagę, by 
mieć marzenia i siłę, aby je realizować. 
Ciągle mam potencjał, wiedzę i tyle samo 
chęci do czynienia dobra. Po doświadcze
niach bycia bytomskim radnym, możli
wość podjęcia kolejnego zadania, jakim 
jest działanie na rzecz całego regionu, 
traktuję nie tylko jak następne wyzwanie, 
ale też jako swój moralny obowiązek. Li
czę na Państwa zaufanie.

Z GÓRNICZYM POZDROWIENIEM 
SZCZĘŚĆ BOŻE!
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Hala otwarta, nagrody wręczone
Modrzewskiego.5 A. Od początku tygodnia 
w nowej hali sportowej w Szombierkach trwały 
generalne próby przed środową uroczystością 
oficjalnego otwarcia obiektu. Scenariusz zakładał 
jednoczesne wręczenie prezydenckich „Sportowych 
Laurów Bytomia" oraz nagród zwycięzcom redak
cyjnego plebiscytu na najpopularniejszych zawod
ników i trenera minionego roku.
TTTe wtorek, dokładnie o tej 
%/%/ samej porze, na którą
V f dzień później wyznaczo

no początek ceremonii inaugu
racji działalności hali, pod ko
mendą Grzegorza Skibniewskiego 
Zaczęli się na parkiecie pojawić 
aktorzy spektaklu. Pole działa
nia zawodniczek i zawodników 
w sali głównej obiektu znacząco 
zawęziła potężna estrada z oprzy
rządowaniem świetlnym i nagła
śniającym, rozłożona na środku 
placu. Przygotowania do celebry 
obserwowały boginie gminnego 
sportu i kultury - wiceprezydent 
miasta Halina Bieda oraz naczel
nik Wydziału Kultury i Sportu 
Ratusza Anna Panas. Z pozornego 
chaosu próby wyłonił się program 
całkiem sympatyczny, choć może 
zbyt obszerny.

W środę o godzinie 17 na trybu
nach hali sportowej „Na skarpie” 
w Szombierkach zasiedli gmin
ni oficjałowie i goście z innych 
miast, przedstawiciele przed
siębiorstw komunalnych, bytom
skich parafii, klubów sportowych 
i stowarzyszeń, wszystkich służb 
mundurowych. Konferansjerkę 
z wdziękiem poprowadziła wi
ceprezydent Halina Bieda. Ks. 
Antoni Kopiec, proboszcz pa
rafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Szombierkach, doko
nał poświęcenia hali, a prezy
dent miasta Piotr Koj jej uroczy
stego otwarcia. Przypomnijmy, 
że obiekt przy Modrzewskiego, 
o powierzchni całkowitej ponad

5700 m kw., posiada widownię 
z 998 miejscami na konstruk
cjach stałej i rozsuwanej oraz 
boisko z przeznaczeniem dla 
wszelkich dyscyplin drużyno
wych. Poza tym zaprojektowano 
14,5-metrowej wysokości ścian
kę wspinaczkową, siłownię, sau
nę, salę multimedialną, sporo 
pomieszczeń biurowych, gospo
darczych oraz sanitarnych. Szef 
Ratusza przekazał gospodarzo
wi hali, dyrektorowi Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Andrzejowi 
Kijance, symboliczną tabliczkę 
z adresem hali: Modrzewskiego 
5 A oraz nagrodził mieszkańca 
Szombierek Włodzimierza Ży- 
chlińskiego, zwycięzcę konkursu 
na nazwę hali.

Ukończenia budowy winszo
wał władzom miejskim przed
stawiciel ministerstwa sportu. 
Z gratulacjami przybyli starosta 
tarnogórski Józef Korpak oraz 
zastępca burmistrza Radzionko
wa Krzysztof Kula, który wręczył 
prezydentowi miasta zegar, mają
cy odmierzać lepsze czasy dla By
tomia. Dziękowała również Rada 
Rodziców Zespołu Szkół Tech
nicznych, od dawna monitująca 
o budowę obiektu, który spełniał
by także rolę wyczekiwanej sali 
gimnastycznej dla ZST. Z zado
woleniem oddanie do użytku hali 
sportowej przyjął prezes dżudo- 
ków Czarnych i przewodniczący 
Rady Sportu Józef Wiśniewski. 
Dał przegląd dokonań najważ
niejszych bytomskich dyscyplin. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
pełnego wykorzystania nowej 
budowli, prezes Wiśniewski po
informował o zamiarze organiza
cji jesienią przy Modrzewskiego 
5A mistrzostw Polski młodzieży 
w dżudo. Zresztą podczas później
szych rozmów w kuluarach także 
przedstawiciele innych konku
rencji deklarowali chęć przy
gotowania w szombierskiej hali 
imprez krajowej i wojewódzkiej 
rangi.

Okazale wypadła prezentacja 
bytomskiego sportu. Publice swe 
umiejętności w kolejności przed
stawili: w kilku odsłonach dżudo- 
cy Czarnych, piłkarze ręczni UKS 
MOSM, lekkoatletki MKS-MOSM, 
bokserzy i siatkarki MOSM, teni

siści Górnika, koszykarze MOSM 
i piłkarze Polonii, tenisiści stoło
wi Silesii, hokeiści Polonii oraz 
łucznicza para Czarnej Strzały. 
Spektakl zamknął się pokazem 
wychowanków Śląskiej Szkoły 
Tańca.

Następnie Piotr Koj wręczył 
przyznawane od 2001 roku „Spor
towe Laury”. Na wniosek komi
sji pod przewodnictwem wice
prezydent Haliny Biedy i złożo
nej z reprezentantów wydziału 
sportu magistratu, komisji spor
tu Rady Miejskiej, Rady Sportu, 
OSiR i redakcji „ŻB” nagrody 
prezydenta za dokonania w 2009 
otrzymali: Izabela Weinhold - 
brydżystka BUKS MDK-MOSM 
Bytom, mistrzyni Europy junio

Nowy adres w Szombierkach.

rek w konkurencji drużynowej, 
złota medalistka mistrzostw Pol
ski w tej samej grupie wiekowej, 
Joanna Kamińska - łuczniczka 
MLKS Czarna Strzała, indywi
dualna i zespołowa halowa mi
strzyni świata juniorek, drużyna 
Klubu Sportowego Polonia Bytom 
S.A. trenowana przez Jurija Sza- 
tałowa, najwyżej sklasyfikowana 
spośród śląskich zespołów w pił
karskiej ekstraklasie, Paweł Za
grodnik - dżudoka GKS Czarni 
Bytom, zwycięzca zawodów o Pu
char Świata, srebrny medalista 
Młodzieżowych Mistrzostw Euro
py, mistrz Polski.

Poza tym za całokształt kariery 
„Laurem” doceniony został Ma
riusz Puzio - hokeista na lodzie, 
wychowanek Polonii, który w jej 
oraz innych barwach rozegrał 
ponad 1000 meczów ligowych, 
zdobywając rekordową liczbę 
592 bramek, !2 krotny zdobyw
ca tytułu mistrza Polski, 4 razy 
król strzelców polskiej ekstraligi, 
olimpijczyk z Albertville, w 1992 
roku uhonorowany „Złotym ki
jem” dla. najlepszego polskiego 
hokeisty, obecnie trener TMH 
Bisset Polonia. „Laurowe” wy
różnienie dla trenera i działacza 
sportowego dostał Piotr Wicher, 
dyrektor GKS Czarni, trener dzie
ci i młodzieży, łowca talentów, 
świetny organizator zawodów 
i obozów sportowych.

Następnym punktem progra
mu uroczystości w hali „Na skar
pie” stało się ogłoszenie wyni
ków plebiscytu na najpopular
niejszych sportowców i trenera, 
od 47 lat organizowanego przez 
redakcję „Życia Bytomskiego”. 
Statuetki ufundowane przez Ra
tusz wręczył redaktor naczelny 
naszej gazety Tomasz Nowak. 
Najwięcej punktów od Czytelni
ków otrzymali w kolejności: bok
ser zawodowy Damian Jonak, 
lekkoatletka MKS-MOSM Bytom 
Anna Lempart, kapitan żeńskie
go zespołu hokejowego TMH 
Bisset Polonia Ewa Kowalska, 
czwórka dżudoków GKS Czarni 
Bytom - Przemysław Matyjaszek, 
Robert Krawczyk, Paweł Zagrod
nik, Luiza Czakańska, narciarka 
wodna Zefira Bytom Anna Moś, 
dżudoka Czarnych Janusz Woj- 
narowicz oraz piłkarz wodny 
UKS MOSM Bytom i Waterpolo- 
wego Towarzystwa Sportowego 
Bytom Paweł Lis. Wśród szkole
niowców zwyciężył trener dżu

doków Zenon Mościński, czło
nek zarządu Polskiego Związku 
Judo, który uznał, że nagrodę 
przyjął w imieniu wszystkich 
trenerów Czarnych. Na koniec 
środowej imprezy koncertował 
zespół PIN.

Natomiast 11 lutego ogłoszono 
dniem otwartym hali. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji przygotował 
dla odwiedzających interesują
cą ofertę sportowo-kulinarną... 
Siedem gimnazjalnych zespołów 
zagrało w futsal o puchar prezy
denta Bytomia. Odbył się poka
zowy mecz Amatorskiej Ligi Pił
ki Nożnej OSiR Cup. Krzysztof 
Golonka, półfinalista programu 
„Mam talent”, prezentował triki 
piłkarskie. Gościom za darmo 
udostępniano ściankę wspinacz
kową i siłownię. Wieczorem do
szło do koszykarskiego pojedynku 
drugoligowej drużyny KK Bytom

i
z ekipą złożoną z weteranów eks- 
traklasowych Bobrów Bytom. Po
nieważ dzień okazał się tłustym 
czwartkiem, gospodarze obiektu 
poczęstowali przybyłych pączka
mi, zaś trzymającym linię zapro
ponowali jabłka.

Dyrektor Andrzej Kijanka dał 
odpowiedź na pytanie nurtujące 
zamierzających korzystać z hali: 
ile kosztować będzie jej użytko
wanie? Szczegóły można znaleźć 
na stronie internetowej OSiR. 
Powiedzmy więc tylko, że za wy
najęcie w dni powszednie sali 
głównej w godzinach od 15 do 20 
trzeba zapłacić 120 zł za godzinę, 
zaś w godzinach od 20 do 22 - 150 
zł. Bytomskie sportowe kluby, sto
warzyszenia i towarzystwa mogą 
liczyć na 50-procentową zniżkę. 
Godzinę imprezy okazjonalnej 
w weekend wyceniono na 600 zł 
oraz sportowej na 500 zł.

Magdalena Korfanty jak modliszka rozprawiała się z konkurentami.

Plebiscytowa nagroda dla hokejowej pani kapitan.
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Czas wracać!
Dwa tygodnie do rozgrywek. 17 lutego kończy się obóz sportowy piłkarzy Po
lonii w Turcji. Po powrocie bytomianie stoczą ostatni pojedynek kontrolny ze słowac
kim MTK Rużomberok. Już 27 lutego zagrają w ekstraklasie ze Śląskiem Wrocław.

"W—Vodczas trwającego od 27 
stycznia do 17 lutego zgru- 
powania w Alanyi Polonia 

nie zrealizowała w pełni sparin
gowego planu. Nie odbyło się 
spotkanie z Partizanem Belgrad. 
Potem zespół trenera Jurija Sza- 
tałowa przegrał z HNK Rijeka 
0:1 (0:1), zremisował z FC Bra§ov 
2:2 (1:1) oraz w zeszłym tygodniu 
uległ drugoligowej rosyjskiej 
drużynie Ural Jekaterinburg 1:3 
(1:2). Gola dla Poloni wbił To
masz Nowak. Na niedzielę zapla
nowano spotkanie towarzyskie 
z FK Budoćnost Podgorica. Przez 
ten czas na szczęście niegroźnej

kontuzji doznał kapitan Niebie- 
sko-Czerwonych Jacek Trzeciak 
oraz z powodu urazów nie do wy
leczenia w Turcji wcześniej do 
Polski wrócili Wojciech Reiman 
oraz Piotr Kulpaka. Tymczasem 
w Bytomiu Polonia rozwiąza
ła umowę z jednym ze swych 
podstawowych graczy Michałem 
Zieliński, przechodzącym do 
Korony Kielce. Nie doszło do po
rozumienia z Jagiellonią w spra
wie Rafała Grzyba. Jak podała 
oficjalna strona klubu z Dwor
cowej: „Polonia Bytom złożyła 
wniosek do Komisji Ligi o zbada
nie i wyciągnięcie konsekwencji

dyscyplinarnych wobec klubu 
Jagiellonia Białystok w sprawie 
nieprawidłowości przy podpi
sywaniu przez ten klub umowy 
kontraktowej z zawodnikiem Ra
fałem Grzybem.”

Tymczasem do przebywają
cej w Turcji drużyny Niebiesko- 
Czerwonych dołączyli testowani 
gracze - Peter Petras, słowacki 
obrońca, mogący też występować 
na pozycji pomocnika oraz Artem 
Kasjanow, ukraiński zawodnik 
drugiej linii. Poza tym bytomski 
klub zakontraktował na półto
ra roku Błażeja Telichowskiego 
z Polonii Warszawa.
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Ruszyła pucharowa 
machina dżudoków
Najlepsi - najlżejszy i najcięższy. W pięcioosobowej reprezentacji kraju na wielkoszle- 
mowe zawody dżudoków w Paryżu znalazło się aż czterech zawodników Czarnych Bytom.
TT7 pierwszym z cyklu naj- 
%/%/ ważniejszych imprez 
V V w roku wystąpili: Janusz 

Wojnarowicz (+100 kg), Przemy
sław Matyjaszek (100 kg), Robert 
Krawczyk (81 kg) i Paweł Zagrod
nik (66 kg). Z Polaków najlepiej 
wypadli Wojnarowicz i Zagrod
nik, którzy wygrali po dwie walki 
i uplasowali się na piątej pozycji. 
Paweł Zagrodnik pokonał przed 
czasem Węgra Zsolta Gorjana- 
cza oraz Rumuna Dana Fasie. 
Następnie uległ późniejszemu

triumfatorowi turnieju Koreań
czykowi Joo-Jin Kimowi. Janusz 
Wojnarowicz zwyciężył Algier
czyka Mohameda Bonaichaoni- 
’ego i Gruzina Adama Okruasz- 
wilego. W trzeciej rundzie prze
grał z numerem 1 światowego 
rankingu w grupie najcięższych, 
Francuzem Teddy’m Renerem. 
Po pierwszy starciu pożegnali 
się z imprezą Robert Krawczyk, 
przegrywając z broniącym barw 
Kanady Kalemem Kachurem oraz 
Przemysław Matyjaszek, który

uległ Kazachowi Maksimowi Ra- 
kowowi.

Natomiast 27 i 28 lutego w War
szawie odbędzie się Puchar Świa
ta kobiet. Do kadry na ten turniej 
powołanych zostało osiem przed
stawicielek Czarnych Bytom: 48 
kg - Ewa Konieczny, 57 kg - Mag
dalena Korfanty, 63 kg - Paulina 
Węglarz i Luiza Czakańska, 70 kg 
- Beata Rainczuk i Barbara Bia
łas oraz pozostająca w rezerwie 
Agnieszka Bezrączko, +78 kg - 
Karolina Lampkowska.

Silesia pokazała pazury
Paszek bezkonkurencyjna, Miechowiccy tenisiści stołowi Jarosław Tomicki i Karol 
Strowski-Prus wystąpili na III Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym w Krakowie. Klubo-
wa młodzież rządziła na WTK

baj bez porażki przebrnę- 
I lii fazę grupową OTK. Ja 
V_X rosław Tomicki zwyciężył 
Jakuba Dorocińskiego z Odry Gło
ski 3:0 (3,4,9), Marcina Czerniaw
skiego z Alfy Radzyń Podlaski 
3:2 (5, 7, -7, -12, 7) i Jacka Nowo- 
kuńskiego z Górek Noteckich 3:1 
(-12, 8, 8, 9). Karol Strowski-Prus 
pokonał Filipa Szymańskiego 
TTC Indeland Julich 3:0 (9, 9, 9), 
Miłosza Przybylika - niestowarzy- 
szony 3:1 (-9,12,12, 6) oraz Jacka 
Karcza Ostródzianka Ostróda 3:0 
(7, 7, 3). Natomiast w 1/8 turnieju 
głównego Tomicki przegrał z Bar
toszem Suchern Pogoń Lębork 2:4 
(-10, -5, 6, -6, 5, -9), zwycięzcą kra
kowskiego OTK. Później wygrał 
z Robertem Florasem Bogoria 
Grodzisk Mazowiecki 4:1 (5, 7, -6,

2, 7) i przegrał z Pawłem Ferti- 
kowskim ZKS Drzonków 0:4 (-5, 
-4, -10, -6), zajmując ostatecznie 
miejsca 11.-12. Strowski-Prus 
uległ Krzysztofowi Kaczmarkowi 
Opoka Trzebinia 1:4 (8, -12, -3, -9, 
-3) oraz Radosławowi Żabskiemu 
Gorzovia Gorzów Wlkp. 1:4 (-14, 
-14, 7, -8, -9). Nasz zawodnik skla
syfikowany został na pozycjach 
od 13. do 16.

Tymczasem w Chybiu rozegra
ny został III Wojewódzki Turniej 
Kwalifikacyjny Kadetek i Kade
tów. Klasę pokazała przedstawi
cielka Silesii Patrycja Paszek. 
Nie znalazła godnej siebie rywal
ki. Wszystkie mecze wygrała 3:0. 
W finale zwyciężyła reprezentant
kę pierwszoligowego JKTS Ja
strzębie Joannę Matusiak. Trium

fując w turnieju, Paszek awanso
wała do III Ogólnopolskiego Tur
nieju Kwalifikacyjnego Kadetek. 
Udany start w Chybiu zaliczyła 
jej koleżanka klubowa Dominika 
Banaś, plasując się na trzeciej 
pozycji. Dominika wystartuje 
w III OTK Młodziczek. Miecho- 
wiccy kadeci Mateusz Kalinow
ski i Mateusz Błajet ukończyli 
III WTK kadetów na miejscach 
odpowiednio drugim i piątym. 
Kalinowski przegrał finałowy 
pojedynek z Janem Szymczykiem 
Huragan Sosnowiec 1:3. W sobo
tę pierwszoligowy zespół Silesii 
rozgromił na własnym parkiecie 
KSTS MOSiR Krosno 10:0 Punk
ty zdobyli: Jarosław Tomicki, Ka
rol Strowski-Prus, Karol Szotek i 
Grzegorz Iwaniuk po 2,5.
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Serwus Andrzejku! Kurka wodna!
Powiem Panu na ucho, Panie sąsiedzie, że może 

nieco przydługa uroczystość otwarcia nowej hali spor
towej w Szombierkach przebiegła całkiem sympatycz
nie. Zdziwienie wzbudziła jedynie nieobecność na 
imprezie ministra sportu, którego zastąpił podrzęd
ny urzędnik resortu. Problem w tym, że pod ministra 
ustawiano termin oficjalnego przekazania do użytku 
bytomskiego obiektu. Tymczasem on udał się do Van
couver na otwarcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich. 
Albo więc łaska państwa na pstrym koniu jeździ, albo 
lokalnym notablom coś się pokiełbasiło.

Jeżeli chodzi o wygląd obiektu, to mnie irytował 
wyłącznie dysonans, zapewne uwarunkowany prze
pisami budowlanymi, między nowoczesnym, estetycz
nym frontonem nowej hali a nafaszerowanym rurami 
wentylacyjnymi i innymi instalacjami sufitem sali 
głównej. - Hala już straciła dziewictwo. Stwierdził 
ktoś rubasznie, widząc na jasnych ścianach pierw
sze ciemne ślady po uderzeniach piłkami. Ogólnie 
panowało jednak przeświadczenie, że nie wypada 
narzekać. Najważniejsze, bowiem, że wreszcie mamy 
w mieście ogólnodostępny nowoczesny obiekt. Cho
ciaż mógłby być nieco większy, posiadać obszerniejszą 
widownię i zamiast kilkunastu ubikacji - dodatkową 
salkę treningową.

Prezentację hali sportowej podzielono na dwa 
dni, aby maksymalnie propagandowo wykorzystać 
nietuzinkową okazję. Najpierw, Panie sąsiedzie, tyl
ko wybrańcy obejrzeli wnętrze szklanego cacka „Na 
skarpie”. Przy tej okazji przedstawiły się wybrane 
dyscypliny oraz prezydent miasta wręczył „Sporto
we Laury”. Statuetki zostały w miarę sprawiedliwie 
rozdysponowane. Na liście zabrakło mi tylko jednego 
z tenisistów. Po „Laurowaniu” naczelny naszej redak
cji uhonorował zwycięzców plebiscytu na najpopu
larniejszych sportowców i trenera minionego roku. 
Nasz konkurs wzbudził kontrowersje tylko u jednego 
prezesa, który marudził, jak dziecko, co z daleka na
burmuszone obserwuje innych, a potem płacze, niż 
nikt nie chciał się z nim bawić...

Oddanie do użytku obiektu sportowego, którego By
tom łaknął, jak wędrowiec wody na pustyni, niosło za 
sobą dodatkowy pozytywny aspekt. W jednym miejscu, 
twarzą twarz, na stosunkowo niewielkiej powierzchni 
spotkała się cała okolica.. Mundurowi wszelkich for
macji mieszali się z cywilami różnej treści. Radzion
ków bratał się z Bytomiem. Obok zgryźliwego redak
tora stanęli prezydent tego grodu i jego poprzednik 
na ratuszowym stolcu, obecnie starosta tarnogórski. 
Wydawało mi się nawet, kochany sąsiedzie, że magi
strackie panisko pierwszy raz bez urazy spoglądało 
w me przepracowane oczęta, a i ja, na ile to możli
we, nie szukałem dziury w całym. - Powiedz mi: kur
ka wodna! Wołał na powitanie dawno niewidziany, 
ostatnio mocno wyszczuplały, Andrzej Grządziel, 
jedna z barwniejszych postaci koszykarskich Bobrów. 
Wpadłem też w ramiona Antka Machcińskiego, który 
po przejściu na nauczycielską emeryturę, zaszył się 
z małżonką w odległym mieście swego dzieciństwa, 
lecz zjechał nad Bytomkę, aby obejrzeć coś, czego za 
swych belferskich czasów nie mógł się doczekać.

Z łezką w oku wspominano nieboszczkę poprzed
niczkę obecnej hali, w której w niezamierzchłych 
czasach koszykarskie Bobry rozgrywały spotkania
0 najwyższą ligową i średnią europejską stawkę. 
W tym najbardziej śmierdzącym obiekcie sportowym 
w Polsce woda kapała na głowę grających, parkiet 
się wybrzuszał oraz na oczach telewidzów jarzyły się 
stare przewody elektryczne. A jednak hala posiada
ła specyficzną, rodzinną atmosferę. Jej charaktery
styczny fetorek, będący „miszkulancją” zapachów 
pobojowiska latem i szatni drużyny brudasów, służył 
niektórym za maskownicę ich niecnoty. Nawet krótkie 
pozostawanie w hali pozostawiało bowiem na odzie
ży, torbie i włosach woń nie do pozbycia, wskazującą 
na to, że delikwent przez określony czas oglądał tam 
mecz... Trener pięściarzy Marian Łagocki przywołał 
z pamięci początek i koniec nieistniejącej budowli 
sportowej w Szombierkach. Uczestniczył w jej ofi
cjalnym otwarciu na początku lat 70. ubiegłego wieku 
oraz prowadził w niej ostatnie pięściarskie zmagania, 
podczas których do przeciwległej strony hali dobiera
ły się już buldożery. W rozmowach padały nazwiska 
nieżyjących osób i daty ważnych zawodów.

W tłusty czwartek do nowej hali sportowej dopusz
czono mieszkańców grodu, aby mogli cudo dotknąć
1 polizać oraz za darmo wspinać się po alpinistycznej 
ściance i napiąć sflaczałe mięśnie w tamtejszej siłow
ni. Z zastrzeżeniem na zaproszeniu, że „korzystający 
z atrakcji muszą posiadać obuwie zmienne”. Jeżeli 
pod hasłem „zmienne” mieściły się również pantofle, 
to hala w swym niemowlęctwie stała się obiektem mu
zealnym. Słowem było ciekawie i wesoło.

Jaki wniosek z tego mego opowiadania Panu, Panie 
sąsiedzie? Trzeba co roku otwierać jakiś porządny 
obiekt sportowy. Jeżeli stanie się to niemożliwe z przy
czyn finansowych, organizacyjnych lub z powodu de
generacji władzy, postępującej od Warszawy w dół, 
należy przynajmniej zapewnić jak największej grupie 
bytomian, co jakiś czas, możliwość wspólnego prze
bywania, wspominania, gadania, jedzenia i dowcip
kowania na wszelkie tematy. To integruje oraz bywa 
przysłowiowym wentylem bezpieczeństwa, przez któ
ry wychodzi wszelka ludzka zaraza...

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

mailto:witold.branidd@zyciebytomskie.pl
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Hokej niedorosły
UKS MOSM Polonia walczy. Juniorzy młodsi, młodzicy, dwie grupy żaków starszych, 

żacy młodsi i mikrusy. Do tego liczna grupa naborowa. W sumie 150 trenujących.
Na skutek finansowego niedo- pokaże, ilu z nich pozostanie w li- piady Młodzieży w hokeju. Aby 

statku klubu TMH Bisset Polonia, gowym zespole. Na razie ich dru- dostać się do OOM, podopiecznym 
część nastolatków UKS MOSM żyna juniorów młodszych awanso- trenera Sebastiana Steinera przy- 
została rzucona na szerokie wody wała do odbywającej się właśnie szło stoczyć barażowe pojedynki 
dorosłego hokeja. Sportowe życie w Sosnowcu Ogólnopolskiej Olim- z MOSM Tychy. U siebie pokona-

2
Dzieci walczyły jak na poważnych zawodach.

li przeciwników 6:4 (4:0,1:1,1:3). 
Bramki zdobyli: Paweł Bajon 
i Maciej Ryś po 2 oraz Krzysztof 
Konieczny i Artur Wieczorek po 
1. W rewanżu w Tychach bytomia- 
nie poradzili sobie jeszcze lepiej, 
zwyciężając 5:1 (3:1,2:0,0:0). Tym 
razem Paweł Bajon wbił trzy gole 
oraz po jednym trafieniu zali
czyli Kamil Drewniak i Maciej 
Ryś. W meczach tych wystąpili: 
Tomasz Zdanowicz, Mateusz Nan- 
dzik, Dawid Szczepaniec, Marcin 
Tomaszkiewicz, Maciej Ryś, Pa
weł Bajon, Krzysztof Konieczny, 
Piotr Zyga, Rafał Cieślik, Daniel 
Cichoń, Daniel Janoszek, Łukasz 
Dybaś, Adam Koryczan, Mateusz 
Możdżeń, Maciej Steiner, Kamil 
Drewniak, Kamil Klak, Paweł 
Lis, Artur Wieczorek i Damian 
Czudowski. Na Olimpiadzie UKS 
MOSM Polonia trafił do grupy 
eliminacyjnej ze Stoczniowcem 
Gdańsk, MMKS Nowy Targ oraz 
UHKS Mazowsze Warszawa. Me
cze z tymi rywalami odbyły się 
z końcem minionego tygodnia.

Hokejową sekcję UKS MOSM 
Bytom, będącej bezpośrednim za
plecze TMH Polonia, reprezentują 
także coraz lepiej radzący sobie 
młodzicy szkoleni przez trenera 
Wincentego Kawę, dwie drużyny 
żaków starszych - MOSM I pod 
wodzą Andrzeja Secemskiego oraz 
MOSM II Adama Prasa. Żakami 
młodszymi dowodzi Dariusz Ję
drzejczy k. Mikrusy w arkana ho
keja wprowadza Sławomir Bu
dziński. Początkujący zawodnicy 
pozostają pod opieką trenera ko
ordynatora sekcji Zbigniewa Bry-

jaka oraz Dariusza Jędrzejczaka, 
których w miarę potrzeb wspiera 
reszta szkoleniowców. MOSM I An
drzeja Secemskiego, prowadzący 
w tabeli żaków starszych, w szesna
stu ligowych pojedynkach doznał 
tylko jednej porażki z GKS Jastrzę
bie 3:5 oraz na początku sezonu 
zremisował z Unią Oświęcim 1:1. 
W przedostatnim spotkaniu dru
giej rundy rozgrywek nasz zespół 
rozgromił na wyjeździe Naprzód 
Janów 11:3 (5:0,1:1,5:2). Na finiszu 
tej części sezonu MOSM I wygrał 
bratobójczy mecz z MOSM II... Po 
dwóch rundach nastąpił podział 
tabeli na dwie grupy. Do pierwszej 
zakwalifikowały się cztery czołowe 
zespoły: UKS MOSM I Bytom, Unia 
Oświęcim, UKS Sielec I Sosnowiec 
oraz Naprzód Janów. Drugą gru
pę utworzyły następujące ekipy: 
Sielec II, GKS Jastrzębie, MOSM 
Tychy, MOSM II Bytom oraz GKS 
Katowice.

Nie samą ligą i mistrzostwami 
żyje bytomski hokej młodzieżowy. 
W poniedziałek na lodowisku przy 
Pułaskiego odbyły się I Oficjalne 
Zawody Przedolimpijskie Dzieci 
w Jeździe na Łyżwach „Bytom 
- Vancouver 2010”. 15-osobowe 
drużyny uczniów klas od pierw
szej do trzeciej szkół podstawo
wych numer 5, 51 i 36 rywalizo
wały w czterech konkurencjach: 
jeździe przodem, slalomie, pro
wadzeniu krążka i strzałach do 
bramki. Natomiast adepci szkół
ki hokejowej rozegrali pokazowy 
mecz. Po imprezie dzieci dostały 
od prezesa TMH Polonia Adama 
Trasa nagrody i upominki.

Mistrzowie slalomu rywalizowali w Dolomitach
Tomasz Sporek, 8. Tomasz Zając, 
9. Maciej Wiak, 10. Paweł Sidor- 
ski, dziewczęta z roczników 1994- 
1996 -1. Anna Małodij, mężczyźni 
z roczników 1993-1980 - 1. Bar
tłomiej Wolicki, 2. Piotr Skalski, 
3. Dominik Aziewicz, 4. Kamil 
Kasperek, 5. Michał Zalewski, 
kobiety z roczników 1993-1980 - 
1. Anna Korman, 2. Agnieszka 
Lempart, 3. Aleksandra Wieczo
rek, 4. Karolina Wolicka Gajek, 
mężczyźni z roczników 1979-1961
- 1. Marek Hus, 2. Adam Szydło,
3. Antoni Chudyka, 4. Grzegorz 
Kraus, 5. Witold Konieczny, 6. Ja
cek Gawroński, 7. Stanisław Kor
man, 8. Robert Saternus, 9. Adam 
Wolicki, 10. Krzysztof Gut, kobiety 
z roczników 1979-1961 - 1. Beata 
Tomaszewska, 2. Ewa Smagacz, 3. 
Jagoda Korman, 4. Anna Kraus, 5. 
Beata Nowak, mężczyźni z roczni
ka i960 i starsi - 1. Wiesław Rze- 
becki, 2. Włodzimierz Błaszczak, 3. 
Wacław Tomaszewski, 4. Andrzej 
Drzazga, 5. Antoni Kraus, kobiety 
z rocznika i960 i starsze - 1. Zofia 
Sempruch, 2. Krystyna Drzazga, 
snowboard - chłopcy z rocznika 
2000 i młodsi -1. Krzysztof Widaw
ski, chłopcy z roczników 1997-1999
- 1. Aleksander Wagner, 2. Grze
gorz Pielot, chłopcy z roczników 
1994-1996 - 1. Szymon War was, 2. 
Paweł Doździk, 3. Kamil Gwózdek,
4. Dawid Chochowski, 5. Filip Wi
dawski, 6. Maciej Lenarcik, 7. Ja
kub Kazirod, 8. Bartek Filipowski, 
mężczyźni z roczników 1993-1980 - 
1. Łukasz Łogiewa, 2. Bartłomiej 
Grabiarz, 3. Tymoteusz Łęski, 4. 
Dawid Kuberski, 5. Błażej Bacia, 
kobiety z roczników 1993-1980
- 1. Małgorzata Lorek, 2. Patry
cja Sudoł, mężczyźni z roczników 
1979-1961 - 1. Wojciech Węgrzyn, 
kobiety z roczników 1979-1961 - 1. 
Małgorzata Warwas, straż pożarna
- 1. Artur Rachel, 2. Przemysław 
Socha, 3. Dawid Schulz, 4. Ma
teusz Wilk, 5. Dawid Wilk, 6. Józef 
Urbanik, 7. Marcin Polak, zjazd 
równoległy na dętce - 1. Szymon 
Warwas, 2. Martyna Michalik, 3. 
Katarzyna Smagacz. Najmłodszym 
zawodnikiem mistrzostw Byto
mia była Magdalena Kucharska. 
Najstarszym okazał się Wacław 
Tomaszewski.

W iście syberyjskiej scenerii W Dolomitach Sportowej 
Dolinie odbyły się jedne za drugimi mistrzostwa Radzionko
wa i Bytomia w narciarstwie alpejskim.

fT^ym razem organizatorzy
I obu imprez nie mogli na- 

JL rzekać na brak zimy. Na 
starcie X Mistrzostw Radzionko
wa w Narciarstwie Alpejskim sta
nęło prawie 130 zawodników. Do 
DSD przybyli miłośnicy białego 
szaleństwa nie tylko z Radzionko
wa, lecz także z Bytomia, Zabrza, 
Świerklańca, Tarnowskich Gór, 
Sosnowca, Kalet, Katowic, Rudy 
Śl., Woźnik, Miasteczka Śl., Żor, 
Gliwic i Mierzęcic. Przeprowa
dzono klasyfikację w kilkunastu 
kategoriach wiekowych oraz na
uczycieli i rodzin. Najstarszym 
narciarzem okazał się 80-letni 
radzionkowianin Eryk Buchacz, 
uczestnik wszystkich dotychcza
sowych mistrzowskich zawodów. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre
acji wyróżnił również najliczniej
szą startującą rodzinę - Julię, 
Kingę, Annę, Grzegorza i Anto
niego Krausów z Bytomia oraz 
Paulinę Bugno z Zabrza i Marka 
Jochlika z Radzionkowa, którzy 
pokonali trasę w najkrótszym 
czasie.

W poszczególnych grupach wie
kowych czołowe miejsca zajęli: 
chłopcy do 10 lat Radzionków -1. 
Mateusz Szczyrk, 2. Szymon Szno- 
ber, 3. Piotr Lipiński, chłopcy do 
13 lat spoza Radzionkowa - 1. 
Marcin Gut Bytom, 2. Aleksander 
Dziekański Świerklaniec, 3. Grze
gorz Nykiel Bytom, dziewczęta 
do 14 lat Radzionków - 1. Klau
dia Stanisz, 2. Monika Klakla, 3. 
Paulina Matuszowicz, dziewczę
ta do 14 lat spoza Radzionkowa 
- 1. Aleksandra Szydło Bytom,
2. Marta Szydło Bytom, 3. Kinga 
Kraus Bytom, chłopcy od 11 do 
15 lat Radzionków - 1. Mateusz 
Blazy, 2. Patryk Purgoł, 3. Piotr 
Cieśla, chłopcy od 14 do 19 lat 
spoza Radzionkowa - 1. Kamil 
Chudyka Bytom, 2. Marek Kra
wiec Tarnowskie Góry, 3. Łukasz 
Lempart Bytom, kobiety od 18 do 
35 lat Radzionków - 1. Anna Do
bras, 2. Aleksandra Matuszowicz,
3. Agnieszka Jochlik, kobiety po

wyżej 40 lat Radzionków -1. Kata
rzyna Gwóźdź, 2. Jolanta Stanisz, 
3. Bernadeta Kiliś, kobiety powy
żej 16 lat spoza Radzionkowa - 1. 
Paulina Bugno Zabrze, 2. Barbara 
Miler Ruda Śląska, 3. Aleksandra 
Wieczorek Bytom, 4. Agnieszka 
Lempart Bytom, 5. Beata Toma
szewska Bytom, 6. Alina Ordon 
Woźniki, 7. Maria Ślęzak Bytom, 
8. Anna Kraus Bytom, mężczyźni 
powyżej 54 lata Radzionków - 1. 
Grzegorz Sosinka, 2. Jan Wrodar- 
czyk, 3. Roman Horzela, mężczyź
ni od 40 do 50 lat Radzionków - 
1. Bogdan Lipiński, 2. Krzysztof 
Klakla, 3. Michał Jochlik, męż
czyźni od 30 do 39 lat Radzionków 
-1. Marek Jochlik, 2. Damian Py
rek, 3. Tomasz Dobras, mężczyźni 
od 17 od 29 lat Radzionków - 1. 
Dawid Tomczyk, 2. Tomasz Skan

dy, 3. Łukasz Suder, mężczyźni 
powyżej 50 lat spoza Radzionko
wa - 1.Wiesław Rzepecki Bytom,
2. Marian Soboński Gliwice, 3. 
Zygmunt Ćwiąkała Bytom, męż
czyźni od 20 od 49 lata spoza Ra
dzionkowa -1. Tomasz Kozłowski 
Zabrze, 2. Adam Szydło Bytom, 3. 
Sebastian Rapior Żory, nauczy
cielki - 1. Katarzyna Gwóźdź, 2. 
Anna Dobras, 3. Jolanta Stanisz, 
nauczyciele - 1. Adam Szydło, 2. 
Zygmunt Ćwiąkała, 3. Tomasz 
Skandy, rodziny - 1. Jolanta, Ad
rian, Andrzej Staniszowie, 2. Kin
ga, Antoni, Grzegorz Krausowie,
3. Wanda, Jan, Wrodarczykowie, 
Aleksandra Matuszowicz.

Natomiast w przygotowanych 
przez OSiR XVII Mistrzostwach 
Bytomia w Narciarstwie Alpej
skim i Snowboardzie oraz III edy
cji zjazdu równoległego na dętce 
samochodowej doszło do nastę
pujących rozstrzygnięć w poszcze
gólnych kategoriach wiekowych: 
narciarstwo - chłopcy z rocznika

2000 i młodsi 1. Antoni Trompeta, 
2. Szymon Kapała, 3. Kamil Sater- 
nus, 4. Mateusz Kucharski, 5. Łu
kasz Barczyk, 6. Miłosz Bujak, 7. 
Kajetan Kowaliński, dziewczęta 
z rocznika 2000 i młodsze -1. Mar
ta Szydło, 2. Jennifer Sadowska, 3. 
Julia Kraus, 4. Nina Jakuszko, 5. 
Monika Lempart, 6. Natalia Paw
łowska, 7. Julia Pawłowska, 8. 
Iga Radwan, chłopcy z roczników 
1997-1999 - 1. Andrzej Tokan, 2. 
Bartosz Cichoń, 3. Marcin Gut, 
4. Mateusz Ścierański, 5. Daniel 
Basiński, 6. Michał Wądek, 7. Ja
kub Kowaliński, 8. Piotr Grabiec, 
9. Mateusz Szukała, dziewczęta 
z roczników 1997-1999 - 1. Alek
sandra Szydło, 2. Katarzyna Ka
letka, 3. Katarzyna Smagacz, 4. 
Jessica Sadowska, 5. Kinga Kraus, 
6. Natalia Król, 7. Maja Wodarczyk, 
8. Agata Hernand, chłopcy z rocz
ników 1994-1996 - 1. Kamil Chu
dyka, 2. Szymon Wilk, 3. Mikołaj 
Różycki, 4. Miłosz Wodarczyk, 5. 
Łukasz Lempart, 6. Filip Luks, 7.

Mistrzostwa Bytomia odbyły się przy świetle jupiterów.
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H KRONIKA 
POLICYJNA

Informuje aspirant szta
bowy Adam Jakubiak, 
rzecznik prasowy Ko
mendy Miejskiej Policji 
w Bytomiu.

5 lutego
Chciał wyłudzić. W sie
dzibie banku przy ulicy 
Strażackiej policjanci 
z Wydziału Przestępstw 
Gospodarczych zatrzy
mali 37-letniego męż
czyznę, który usiłował 
wyłudzić 20 tysięcy 
złotych kredytu, po

sługując się sfałszowa
nym zaświadczeniem
0 zatrudnieniu. Razem 
z podejrzanym zatrzy
mano do wyjaśnienia 
jego 49-letniego znajo
mego.
Ukradli samochód.
Z ulicy Felińskiego 
ukradziono peugeota 
kombi należącego do 
firmy z Warszawy. 
Oszukali emerytkę. Do 
mieszkania przy ulicy 
Kolejowej zastukała 
para oszustów. 85-let- 
niej kobiecie, która 
otworzyła im drzwi, 
przestępcy przedstawi
li się jako sprawdzają
cy stan instalacji pra
cownicy Telekomunika
cji Polskiej. Złodzieje 
wykorzystali moment 
nieuwagi emerytki
1 skradli jej gotówkę.
Nie ukradł. Na ulicy 
Morcinka zatrzymano 
16-latka, który włamał 
się do zaparkowanego 
tam citroena saxo.

6 lutego
Złodzieje na „staro
ciach". Organizowana 
raz w miesiącu przy 
ulicy Modrzewskiego 
giełda staroci przycią
ga również złodziei. 
Przekonała się o tym 
64-letnia mieszkanka 
Dąbrowy Górniczej, 
której skradziono 2700 
złotych.
Narobił sobie proble
mów. Funkcjonariusze 
z Grupy Szybkiego Re
agowania zatrzymali 
na ulicy Karola Miarki 
fiata Cinquecento. Jak 
się okazało, kierowca 
miał 1,5 promila alko
holu w wydychanym 
powietrzu. Nietrzeźwy 
kierowca obraził poli
cjantów i szarpał ich za 
ubrania.
Kraksa na JP II. Na alei 
Jana Pawła II doszło do 
wypadku. Vw bora nie 
ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu toyocie yaris. 
W wyniku zderzenia 
kierowca toyoty doznał 
złamania ręki, a jego 
pasażerka potłuczeń. 
Skradli wieńce.
Z cmentarza przy ulicy 
Powstańców Śląskich

zginęły 4 wieńce o war
tości 900 złotych.

7 lutego
Napadli w Stroszku.
Chuligani napadli na 
idącego ulicą Strzelców 
Bytomskich w Stroszku 
20-latka. Młody człowiek 
został obezwładniony, 
po czym sprawcy zrabo
wali mu rzeczy osobiste. 
Okradli lombard.
W lombardzie przy uli
cy Witczaka przestępcy 
wybili szybę, a następ
nie skradli dwa lapto
py, telefony komórkowe 
oraz biżuterię. 
Zamykajmy samocho
dy. Z otwartego samo
chodu marki mitsubi- 
schi zaparkowanego 
na ulicy Harcerskiej 
skradziono dokumenty 
firmowe oraz gotówkę. 
Natomiast na ulicy Ko
lejowej z niezamknięte-

ford focus prowadzo
ny przez młodą kobie
tę potrącił 8-letniego 
chłopca. Dziecko w po
ważnym stanie trafiło 
do szpitala. Wyjaśnia
niem okoliczności zda
rzenia zajmują się poli
cjanci z „drogówki”.

9 lutego
Pijany za kierowni
cą. Na ulicy Dalekiej 
funkcjonariusze z Wy
działu Ruchu Drogo
wego zatrzymali volks- 
wagena golfa. 22-letni 
kierowca miał ponad 
2 promile alkoholu 
w wydychanym powie
trzu.
Miał marihuanę.
W mieszkaniu przy uli
cy Hlonda policjanci 
zabezpieczyli 30 gra
mów marihuany. Obec
nie funkcjonariusze 
wyjaśniają, czy 23-let-

Wpadka pajęczarzy.
Rośnie kolejka złodziei 
prądu, czekających na 
rozprawy sądowe. Do 
grona wcześniej przyła
panych dołączyło sied
miu kolejnych miesz
kańców Bobrka. Za kra
dzież energii grozi kara 
do 5 lat więzienia. 
Włamanie do garażu. 
Złodzieje włamali się 
do garażu przy ulicy 
Konstytucji. Ich łupem 
padły elektryczne na
rzędzia oraz aluminio
we burty.

11 lutego
Dwóch pijanych. Ja
dący ul. Oświęcimską 
fiat u no wypadł z drogi 
i uderzył w budynek. 
Jak się okazało, kierow
ca miał 2 promile alko
holu w wydychanym po
wietrzu i nie posiadał 
prawa jazdy, ponieważ

go passata ukradziono 
telefon komórkowy.

8 lutego
Ukradli torebkę. W lo
kalu przy ulicy Dworco
wej nieustalony spraw
ca skradł mieszkance 
Piekar Śląskich toreb
kę z dokumentami.
Golf z promilami. Poli
cjanci z „drogówki” za
trzymali do rutynowej 
kontroli jadącego ulicą 
Musialika volkswagena 
golfa. Jak się okazało, 
kierowca miał 0,7 pro
mila alkoholu w wydy
chanym powietrzu. 
Awantura na ulicy. 
Policjanci z Grupy 
Szybkiego Reagowa
nia zatrzymali na ulicy 
Przemysłowej 21-lat- 
ka i 18-letnią kobie
tę. Para poturbowała 
30-letniego mężczyznę 
i jego 27-letnią towa
rzyszkę. Do aresztu tra
fiła również 21-latka, 
która znieważyła słow
nie interweniujących 
funkcjonariuszy.
Groźny wypadek.
Na ulicy Katowickiej

ni mężczyzna posiadał 
narkotyk dla własnego 
użytku, czy też nim han
dlował.
Zatrzymali podejrza
nych. Policjanci z Wy
działu Kryminalnego 
zatrzymali na ulicy 
Strzelców Bytomskich 
dwóch młodych męż
czyzn w wieku 19 i 21 
lat. Są oni podejrzani 
o dokonanie 7 lutego 
rozboju.

10 lutego
Kto ukradł kasę? Po
licjanci z komisariatu 
przy ulicy Chrzanow
skiego wyjaśniają spra
wę kradzieży 3 tysięcy 
złotych, które zniknęły 
z kasetki w przedszko
lu przy ulicy Wrocław
skiej.
Włamanie do peuge
ota. Nieustalony jak 
dotychczas sprawca 
włamał się do peuge
ota 206 zaparkowanego 
przy ulicy Krupińskie
go. Sprawca próbował 
wymontować z samo
chodu elektroniczne 
urządzenie.

wcześniej odebrano 
mu je za jazdę w stanie 
nietrzeźwym. Drugiego 
nietrzeźwego kierowcę 
zatrzymano na parkingu 
Centrum Handlowego 
„Plejada” przy ul. Je
ziorańskiego. Mężczy
zna zakopał się swoim 
fiatem Cinquecento 
w zaspie. Jak się okaza
ło, bytomianin miał 2,5 
promila alkoholu w wy
dychanym powietrzu. 
Przestraszył się gróźb. 
Mieszkaniec ulicy Wro
cławskiej zgłosił na po
licji, że znany mu młod
szy o kilka lat mężczy
zna groził mu pozba
wieniem życia.
Złodziej w biurze.
Z biura jednej z firm 
przy ulicy Wrocław
skiej nieustalony 
sprawca skradł teczkę 
z 400 złotymi. 
Karygodna zniewaga. 
Na ulicy Żeromskiego 
w trakcie interwen
cji 38-letni mężczyzna 
znieważył słownie po
licjanta. Za taki czyn 
grozi kara do roku po
zbawienia wolności.

Łapówka większa od mandatu
Ma kłopoty. Miał zapłacić 50-złotowy mandat, a teraz grozi mu kara do 10 
lat więzienia za własną bezmyślność

prawa byłaby śmieszna, 
gdyby nie kłopoty, któ- 
rych napytał sobie pewien 

57-letni kierowca ciężarówki. 
Mieszkaniec podczęstochowskiej 
miejscowości, prowadząc scanię, 
przekroczył dozwoloną prędkość 
o 16 kilometrów. Nie uszło to 
uwagi policjantów z bytomskiej 
„drogówki”, którzy zatrzymali 
pojazd i zażądali od mężczyzny

okazania dokumentów. W trakcie 
spisywania danych kierowca zo
stał poinformowany, że zostanie 
ukarany mandatem i otrzyma 2 
punkty karne. Wtedy mężczyzna 
wsunął do notatnika policjan
ta 100-złotowy banknot. W tym 
momencie sprawca drobnego 
wykroczenia stał się przestęp
cą i wręczając funkcjonariuszo
wi łapówkę naraził się na karę

do 10 lat więzienia. Kuriozalne 
w sprawie jest to, że za popełnio
ne wykroczenie mężczyzna za
płaciłby mandat w wysokości 50 
złotych, czyli o połowę mniej, niż 
proponowana łapówka. Trudno 
również uwierzyć, że kierowcy 
chodziło o stratę 2 punktów, chy
ba że wcześniej narozrabiał na 
drogach i groziła mu utrata prawa 
jazdy. Eg.

Włamywacze za tapczanem
Zauważył ich. Dwaj 24-letni złodzieje wpadli w ręce policji dzięki 
świadkowi, który widział, jak przez okno włamują się do mieszkania 
w bloku przy ulicy Strzelców Bytomskich w Stroszku.
■JI7Tężczyzna był świadkiem, 
lVJ.jak sprawcy wskakują na 
balkon mieszkania na parterze, 
wyważają drzwi, po czym wcho
dzą do środka. Powiadomieni 
o „skoku” policjanci podjecha
li pod dom radiowozem, a po 
chwili dołączyła do nich dwójka 
funkcjonariuszy patrolujących 
Stroszek na piechotę. Policjan
ci weszli do mieszkania tą samą 
drogą co złodzieje i zobaczyli 
naszykowane do wyniesienia 
cenne przedmioty, między inny-

mi laptop i gotówkę. Ze znalezie
niem sprawców również nie było 
problemów bowiem schowali się 
oni za kanapami. Dwaj znani już 
stróżom prawa 24-letni złodzieje 
trafili do policyjnego aresztu.

Obecnie funkcjonariusze poszu
kują ich wspólnika, który stał na 
ulicy na czatach. Sprawdzane jest 
również, czy sprawcy nie są autora
mi innych włamań dokonanych na 
terenie bytomia. Zdarzeń mających 
podobne okoliczności było bowiem 
w minionym okresie sporo. Eg.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Nasz Dom"
w Bytomiu, ul. Szymały 126
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowie
nia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 55 położonego w Byto
miu 18 przy ul. Ks. Prym. A. Hlonda 101.
Lokal mieszkalny o całkowitej powierzchni użytkowej 73,30 m2 składa 
się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc oraz wyposażony jest 
w instalację wodn.-kan., instalację elektryczną, gaz, co, ccw, lokal usy
tuowany jest na X kondygnacji.
Kwota wywoławcza wynosi 171.684,00 zł.
Wadium wynosi 8.600,00 zł.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Spółdzielni do dnia 19.02.2010 r. 
Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2010 r. o godz. 10.00 w budynku 
Zarządu Spółdzielni, Bytom, ul. Szymały 126 - sala nr 13.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami 
szczegółowymi przetargu, które można otrzymać w siedzibie Spółdziel
ni - pokój nr 14.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne osobiście lub ich peł
nomocnicy, po przedłożeniu notarialnego pełnomocnictwa oraz osoby 
prawne poprzez swoich przedstawicieli, spełniające warunki przyjęcia 
na członka Spółdzielni - §8 Statutu Spółdzielni.
Pierwszeństwo uzyskania prawa do oferowanego lokalu mają 
członkowie oczekujący na mieszkanie w kolejności umów 
o przydział lokalu zawartych ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Nasz Dom".
Warunkiem uzyskania przez członka oczekującego pierwszeń
stwa do zawarcia umowy o ustanowienie własności odrębnej na 
ww. lokal jest złożenie pisemnego wniosku oraz wpłaty kwoty 
w wysokości równej wadium, tj. 8.600,00 zł najdalej do dnia 
19.02.2010 r.
Zarząd Spółdzielni odwołuje przetarg w przypadku złożenia oferty cho
ciażby przez jednego członka oczekującego.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyny lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia 
uzasadnionych powodów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„NASZ DOM"

41-933 Bytom ul. S. Szymały 126 
tel. (032) 289-06-84 

ogłasza przetarg nieograniczony
na wymianę wodomierzy mieszkaniowych o średnicy 

15 mm dla ciepłej i zimnej wody w zasobach 
Spółdzielni Mieszkaniowej „ Nasz Dom” sukcesywnie 

w latach 2010-2014 w okresach miesięcznych 
wg poniższego zestawienia:

Rok montażu 
wodomierza

Zimnej
wody

Ciepłej wody 
użytkowej Ogółem

2010 2698 939 3637
2011 1548 1117 2665
2012 1884 1106 2990
2013 1476 878 2354
2014 1260 1135 2395

Razem: 8866 5175 14041

Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia" - do nabycia w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu ul. S. Szymały 
126 pok. 29 w godz. 7.30-11.00 oraz 12.00-14.00 (czwartek 8.30-11.00 
oraz 12.00-16.00).

Cena materiałów przetargowych - 80,00 zł + VAT
Wadium w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych)
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz 
złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, 
ZUS-u i banku finansującego.
Termin składania ofert dotyczących wymiany wodomierzy 
mieszkaniowych upływa 09.03.2010 r. o godz. 14.00, a ich otwarcie 
nastąpi 10.03.2010 r. o godz. 8.00.

Wszelki informacje można uzyskać pod nr tel. 32/289-06-84 wew. 
129,130,133.
Przetarg jest dwuetapowy - w drugim etapie prowadzone będą indywidualne 
negocjacje z wybranymi oferentami.

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również 
uznanie, że przetarg nie dał rezultatu.
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15.00 - OCfm i sędziowanie modęii

Nasi Przyjaciele
Ijjp Urząd Miasta Bytom Drukarnia 'i^j

Dystrybucja s.c. «CH*? Zakłady Mięsne JANO 

00RB5 Dziennik Zachodni wvvwsklep.modelwo# 

Życie Bytomskie #)— Radio Piekary V

Sponsor generalny

Współorganizatorzy
IPMS international Plastic Modellers' Society Polska ■ Silesia §|p|J|j|| 

SAG. Bytom fj|

b » TOM

NAPRAWA TELEWIZORÓW 
I MAGNETOWIDÓW U KLIENTA 

TOTOŃ ROBERT
0501-033-708 lub 289-76-33 w godz, 8.00-20.00.

WYSTRÓJ WNĘTRZ
* karnisze, szyny sufitowe 

* żaluzje, rolety
* drzwi harmonijkowe, tapicerka
* listwy przypodłogowe, progowe 

* boazerie PCV, MDF, podłogi
KOMPLEKSOWY MONTAŻ WNĘTRZ
Bytom, ul. Smolenia 14, tel. 32/386-06-41

FIRMA Krzyś An Bud 
Krzysztof Andrzej 
tel. 504-450-013

- instalacje elektryczne, 
wodne, gazowe

- centralne ogrzewanie - 
wszystkie technologie

- projektowanie łazienek, 
kafelkowanie

-całodobowe usuwanie 
awarii

- rozsądne ceny 
-fachowość, gwarancje,

uprawnienia
- kompleksowe remonty 

biur, mieszkań, sklepów
- usługi transportowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Nasz Dom"
w Bytomiu, ul. Szymały 126
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Bytomiu 
18 przy ul. Łokietka 11C.
Lokal mieszkalny o całkowitej powierzchni użytkowej 41,20 m2 składa 
się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz wyposażony jest 
w instalację wodn.-kan., instalację elektryczną, gaz, co, lokal usytuowa
ny jest na V kondygnacji.
Kwota wywoławcza wynosi 91.977,00 zł.
Wadium wynosi 4.600,00 zł.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Spółdzielni do dnia 19.02.2010 r. 
Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2010 r. o godz. 11.00 budynku 
Zarządu Spółdzielni, Bytom, ul. Szymały 126 - sala nr 13.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami 
szczegółowymi przetargu, które można otrzymać w siedzibie Spółdziel
ni - pokój nr 14.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne osobiście lub ich peł
nomocnicy, po przedłożeniu notarialnego pełnomocnictwa oraz osoby 
prawne poprzez swoich przedstawicieli, spełniające warunki przyjęcia 
na członka Spółdzielni - §8 Statutu Spółdzielni.
Pierwszeństwo uzyskania prawa do oferowanego lokalu mają 
członkowie oczekujący na mieszkanie w kolejności umów 
o przydział lokalu zawartych ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Nasz Dom".
Warunkiem uzyskania przez członka oczekującego pierwszeń
stwa do zawarcia umowy o ustanowienie własności odrębnej na 
ww. lokal jest złożenie pisemnego wniosku oraz wpłaty kwoty 
w wysokości równej wadium, tj. 4.600,00 zł najdalej do dnia 
19.02.2010 r.
Zarząd Spółdzielni odwołuje przetarg w przypadku złożenia oferty cho
ciażby przez jednego członka oczekującego.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez 
podania przyczyny lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia 
uzasadnionych powodów.

20 pierwszych Czytelników, którzy z tym numerem 
Życia Bytomskiego przyjdą do naszej redakcji we 
wtorek, tj. 16 lutego o godz. 15, otrzyma darmowy 
karnet na 1 godzinę jazdy na nartach w D5D.

tor 4x4 '

Info o biletach i lezmmjach 388 66 IS 
KtWmkkb 388 64 00 

Szkoła narciarska 388 66 16
PKilkkW 388 66 08
Dział organizacji imprez 388 66 06

List Otwarty 
Społeczności 
Bytomskiego 

Stowarzyszenia 
Rodzin Abstynenckich 

„Odrodzenie" do 
Uzależnionych i Ich 

Rodzin
....Każdy z nas przeszedł to, co Ty 

dziś doświadczasz....
... Wielu z nas ma to już za sobą.... 
Każdy z nas, tak jak Ty 
dziś, próbował się zmagać 
z przekleństwem swojego 
życia - alkoholem... Bez 
rezultatu...
Dziś nikt z nas już nie pije! 
Piętnaście lat... półtora roku.... 
cztery miesiące....
Osiągnięcie trzeźwości, a z czasem 
abstynencji jest możliwe!!! Wiemy 
to po sobie.
Z abstynencją można żyć godnie 
i odpowiedzialnie.
Nie krzywdząc siebie i innych.
Nie pijąc, poznajemy 
smak prawdziwego życia 
i przywracamy życiu sens!!!
To, co wydawało się niemożliwe, 
stało się faktem dzięki klubowi 
abstynenta,
dzięki osobom, które wyciągnęły 
do nas rękę, pokazały swoim 
przykładem
wizję innego- prawdziwego życia. 
Życia bez alkoholu.

Przyjdź do nas - Społeczności 
Bytomskiego Stowarzyszenia 
Rodzin Abstynenckich 
„Odrodzenie"- a odmienisz 
swoje życie!
Codziennie od godz. 16 do 20. 
Bytom, ul. Wrocławska 5/13. Tel. 
032 280 60 00
http://www.odrodzenie.web.iq.pl 
email :ka.odrodzenie@op.pl

1% PODATKU - POMOC DLA BYTOMSKICH DZIECI
Aby pomóc dzieciakom, wystarczy, że w swojej deklaracji w rubryce

Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) 
(rubryka M w PIT-28, 0 w PIT-36, N w P1T-36L, H w PIT-37 lub G w PIT-38) wpiszą Państwo nazwę: 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu oraz KRS 0000324716.
DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ OKAZANĄ NAM POMOC!

informuje,
że Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom w Bytomiu 

działające przy Schronisku dla Bezpańskich Zwierząt w Bytomiu 
uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą 

o przekazanie swojego 1% PODATKU 
na rzecz naszego Stowarzyszenia.

WSZYSTKIE WPŁATY 
ZOSTANĄ PRZEKAZANE 
NA RZECZ BEZDOMNYCH 
PSÓW I KOTÓW
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SCHRONISKU.

STOWARZYSZENIE 
POMOCY PORZUCONYM 
I DRĘCZONYM ZWIERZĘTOM

Tomóźż

NUMER RACHUNKU STOWARZYSZENIA

wBYTOMnj>ZIELCZY 13 84710000

SCHRONISKO
DLA BEZPAŃSKICH ZWIERZĄT 

W BYTOMIU

CZASAMI WYSTARCZY TAK NIEWIELE ZĘBY POMOC

m ŚLĄSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY 
FIRMA „WALICKI “

RDUn KREMATORIUM
41 - 902 Bytom ul. Piekarska 99

i

TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ 
(0-32) 281 42 18, fax (0-32) 281 95 17

k/ Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem:
- wypłacanie zasiłków pogrzebowych
- sprzedaż trumien - 50 wzorów
- wyrób wieńców i wiązanek pogrzebowych - hurtownia kwiatów
- tabliczki, krzyże, klepsydry, nekrologi
- kaplica pogrzebowa, nowoczesne chłodnie
- orkiestra, organista, gra na trąbce, fotograf
- pomniki i grobowce
- wykonywanie sekcji na zlecenie osób prywatnych 

oraz instytucji ubezpieczeniowych
- tanatopraksja (konserwacja data)

kZ O każdej porze jesteśmy do Państwa dyspozycji
kZ Gwarantujemy solidne usługi potwierdzone niemieckim znakiem jakości.
V Działamy profesjonalnie bez pośrednictwa.
V Posiadamy własne krematorium.
V Wykonujemy ekspresowe przewozy zwłok w kraju i za granicą.

BIURO CZYNNE:
od 8.00 do 16.00 w soboty od 8.00 do 13.00

http://www.odrodzenie.web.iq.pl
mailto:ka.odrodzenie@op.pl
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Śląsk zaśpiewał Kresom
Z inicjatywy uczniów. To był ze wszech miar niesamowity koncert. 
W minioną sobotę w Bytomskim Centrum Kultury zaprezentowali się Jó
zef Skrzek oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk".

Koncert „Śląsk śpiewa Kresom" był niezwykle udany.

T nicjatorami przedsięwzięcia 
I byli uczniowie drugiej kla- 

JLsy technikum wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Gastrono- 
miczno-Hotelarskich: Krzysztof 
Sawicki, Magdalena Paleta oraz 
Katarzyna Nowakowska. Wszyst
ko zaczęło się od momentu, gdy 
szkoła przyłączyła się do koordy
nowanej przez nauczycieli Beatę 
Popowicz, Radosławę Misiołek 
i Bożenę Jakimko, a także dy
rektor placówki Małgorzatę Nie- 
wrzelę akcji Świątecznej Pomocy 
Dzieciom Polskim na Kresach. 
W jej tracie z młodzieżą spotkała 
się szefowa Towarzystwa Miło
śników Lwowa Danuta Skalska, 
która opowiadała o bolesnej hi
storii Polaków żyjących na Kre
sach oraz o słynnych osobach 
pochodzących stamtąd. Poza tym 
uczniom pokazano film poświęco
ny tym zagadnieniom.

Wspomniani młodzi bytomianie 
uznali, że jednorazowa pomoc to 
zbyt mało. Dlatego też postanowili 
zorganizować koncert charytatyw
ny dla rodaków mieszkających na 
Kresach. Zabrali się do tego z roz
machem, bo porozumieli się z licz
nymi sponsorami, a do tego jako wy
konawców pozyskali Józefa Skrzeka 
oraz artystów ze „Śląska”. Co wię
cej, jako patronów udało się im zdo
być małżonkę prezydenta RP Marię 
Kaczyńską i prezydenta naszego 
miasta Piotra Koja. Pomyślanemu 
jako oddanie hołdu papieżowi Ja
nowi Pawłowi II koncertowi, zatytu
łowanemu „Śląsk śpiewa Kresom”, 
błogosławieństwa udzielił kardynał 
Stanisław Dziwisz.

Występujący w minioną sobotę 
na scenie BCK artyści dali nieza

pomniany koncert oklaskiwany 
przez wypełnioną po brzegi wi
downię. Słuchaczom podobała się 
jak zwykle niesamowita i pełna 
ekspresji muzyka Skrzeka, a tak

że pieknie brzmiące pieśni zapre
zentowane przez zespół „Śląsk”. 
W przygotowanym na koncert re
pertuarze znalazły się między in
nymi utwory związane z postacią

Jana Pawła II. Dochód z imprezy 
trafi teraz do naszych rodaków. 
I zapewne nie będzie to ostatnia 
akcja charytatywna przygotowana 
przez bytomskich uczniów, aurę

Kombatanci i gniewni
Dzień projektów. Na scenie za
prezentowali się uczestnicy pro
jektów społecznych prowadzo
nych przez Śląski Teatr Tańca.
TNzień projektów społecznych 
-L/ to już tradycja. W jego trakcie 
występują uczestnicy zajęć, któ
re instruktorzy Śląskiego Teatru 
Tańca prowadzą w rozmaitych pla
cówkach, w których często prze
bywają ludzie „dotknięci przez 
los”. Zajęcia taneczne odbywają 
się więc m in. w domach pomocy 
społecznej, szpitalach psychia
trycznych i warsztatach terapii 
niepełnosprawnych. Ale nie tylko 
- instruktorzy ŚTT pracują także 
z dziećmi i młodzieżą ze środo
wisk, które mają ograniczony do
stęp do oferty kulturalnej.

Nie inaczej było w tym roku. 5 
lutego na scenie-zaprezentowali się 
wykonawcy, których dzieliło kilka
dziesiąt lat różnicy wieku. „Baśń 
1001 nocy” w choreografii Katarzyny 
Rybok zaprezentowali pensjonariu
sze Domu Pomocy Społecznej „Kom
batant" w Bytomiu. Duże brawa ze
brał zespół „Młodzi gniewni" z Kar- 
bia, prowadzony przez Magdalenę 
Szymik. Grupa w składzie: Karolina 
Bystranowska, Aleksandra Bystra- 
nowska, Agnieszka Cyrankowska 
i Aleksandra Ziółkowska zatańczyła 
do popularnej muzyki w wykonaniu 
m in. zespołu „Sistars" oraz Jenni
fer Lopez. W czasie 10-minutowej 
prezentacji dziewczęta z „Młodych 
gniewnych” miały za zadanie zapre
zentować nie tylko taniec, ale także 
własne myśli.

Swoje choreografie zaprezento
wali też podopieczni Ośrodka Re- 
hab i 1 itacyj no -Edukacyj no -Wycho - 
wawczego w Miechowicach oraz 
goście z Warsztatów Terapii Zaję
ciowej w Dąbrówce Wielkiej, (m)

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Bytomia
w dniu 15 lutego 2010 roku rozstrzygnął 

otwarty konkurs ofert na zadania publiczne 
Miasta Bytomia w dziedzinie kultury, 

kultury fizycznej i turystyki w 2010 roku 
(I tura konkursu - oferty złożone do 21 stycznia 2010 r.)

Prezydent Miasta Bytomia rozstrzygnął I turę otwartego konkursu ofert na zadania 
publiczne Miasta Bytomia w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2010 
roku.
Łączna kwota dotacji wyniosła:
- w dziedzinie kultury - 250.000 zł;
- w dziedzinie kultury fizycznej - 130.000 zł;
- w dziedzinie turystyki -25.000 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

L.P. NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA

Proponowane
kwoty

1. Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej Silesiana - 
4 Gitary, 4 Epoki 5.500,00 zł

2. Fundacja Śląskiego Teatru Tańca - Akademia Lidera Kultury - IV edycja 5.000,00 zł

3. Muzeum Górnośląskie Bytom - Wystawa Panorama Bitwy pod 
Grunwaldem 15.000,00 zł

4. ZHP Komenda Hufca Bytom - 100 lat Harcerstwa, a Nasze Miasto Bytom 5.000,00 zł

5. Stowarzyszenie Pro-Arte Bytom - Międzynarodowy Dzień Tańca 
na Śląsku - trzecia edycja 20.000,00 zł

6. Gliwicki Klub Filmowy - III Festiwal Filmowy Drzwi 4.700,00 zł

7. Gliwicki Klub Filmowy-Juwenalia Bytomskie 2010 20.000,00 zł

8. Parafia Rzymskokatolicka św. Jacka Bytom - Laboratorium
Chopinowskie 28.000,00 zł

9. Śląskie Towarzystwo Muzyczne Katowice - Nagranie płyty CD z utwora
mi Krzysztofa Wołka 6.000,00 zł

10. Śląskie Towarzystwo Muzyczne Katowice - Alchemicy dźwięków i stów 15.000,00 zł

11. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków 1 LO Smoleniacy - 
XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych 4.500,00 zł

RAZEM: 128.700,00 zł

W dziale 926 - Kultura Fizyczna: Rozdz. 926 95 - Pozostała działalność § 2820 i § 2830 - 
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom w tym:

L.P. NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA

Proponowane
kwoty

1. Uczniowski Klub Sportowy „SIKORAK" - „IX Międzynarodowy Turniej 
Juniorów i Seniorów w ju jitsu" - w dziedzinie kultury fizycznej. 2.300,00 zł

2.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach - „Zawody 
wędkarskie w kole nr 47 w Radzionkowie" - w dziedzinie kultury 
fizycznej.

1.500,00 zł

3.
GKS „CZARNI" BYTOM - „Cykl turniejów judo o mistrzostwo Miasta By
tomia"- w dziedzinie kultury fizycznej. 5.000,00 zł

4.
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bytomiu - „Organizacja imprez 
sportowych rangi mistrzostw Bytomia dla wszystkich typów szkół" - 
w dziedzinie kultury fizycznej.

35.000,00 zł

5.
Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Księża 
Jezuici. Bytom, ul. Pułaskiego - „Chcemy być OLIMPIJCZYKAMI" - 
w dziedzinie kultury fizycznej.

4.200,00 zł

6.
Klub Sportowy „ZEFIR" - „Rodzice dzieciom- Dzieci rodzicom" - 
w dziedzinie kultury fizycznej. 9.000,00 zł

7. Bytomskie Towarzystwo Tenisa Stołowego „SILESIA MIECHOWICE" - 
„Wiosna 2010 z tenisem stołowym" - w dziedzinie kultury fizycznej. 4.000,00 Zł

8.
Uczniowski Klub Sportowy „SIKORAK" - „IV Otwarty Memoriał Piłki 
Koszykowej im. prof. Antoniego Witkowskiego" - w dziedzinie kultury 
fizycznej.

1.500,00 Zł

9.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy ZSSS S.T.O. - „Seminarium 
szkoleniowe z Trenerem Kadry Narodowej Krzysztofem Neugebanerem 5
Dan w Karate Tradycyjnym" - w dziedzinie kultury fizycznej.

500,00 Zł

10.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy ZSSS S.T.O. - „XIV 
Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Bytomia w Karate Tradycyj
nym" - w dziedzinie kultury fizycznej.

1.500,00 zł

11. Śląski Klub Karate „GOLIAT" - „XIII Zawody o Puchar Prezydenta Miasta 
Bytomia w Kata dzieci i juniorów" - w dziedzinie kultury fizycznej. 1.500,00 zł

12. Uczniowski Klub Sportowy„KARB" - „VIII Międzynarodowy Festiwal 
Plastikowych Modeli Redukcyjnych" - w dziedzinie kultury fizycznej. 8.000,00 zł

13. Organizacja Środowiskowa AZS - „Akademickie Mistrzostwa Polski 
w Tenisie - finał" - w dziedzinie kultury fizycznej. 3.500,00 zł

14.
Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „CZARNA STRZAŁA" - „II runda
Pucharu Polski Seniorów i Juniorów Ekstraklasa i 1 Liga „Puchar Polski 
-łuki bloczkowe" - w dziedzinie kultury fizycznej.

7.000,00 zł •

15.
Klub Sportowy „GÓRNIK" BYTOM - „Upowszechnianie kultury fizycz
nej i sportu w środowisku bytomskim „Cykl IV turniejów mini tenisa 
dla dzieci w wieku 7-10 lat" - w dziedzinie kultury fizycznej.

3.000,00 zł

RAZEM: 87.500,00

W dziale 630 - Turystyka:

L.P. NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA

Proponowane
kwoty

1. Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych - „Aktywna 
wiosna z GKW"- w dziedzinie turystyki. 10.000,00 zł

2.
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Bytomskiego Hufca - „100 
lat Harcerstwa, Bytom na Zlocie w Krakowie - promocja, informacja 
turystyka" - w dziedzinie turystyki.

3.000,00 zł

3.
Stowarzyszenie „Ziemia Zdegradowana Przywrócona życiu" - 
„Wartości turystyczno-krajoznawcze Ziemi Bytomskiej" - w dziedzinie 
turystyki.

1.000,00 zł

RAZEM: 14.000,00 zł

Prezydent Bytomia 
Piotr Koj
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Platforma Obywatelska: 
młodzi i pewni siebie
Przedwyborcza panorama. Historia Platformy 
Obywatelskiej w Bytomiu to opowieść o grupie ludzi, 
wywodzących się z harcerstwa, duszpasterstwa aka
demickiego, ruchu oazowego. Bez biznesowych po
wiązań i politycznej przeszłości odnieśli olśniewający 
sukces wyborczy. Ale ta historia to również opowieść 
o tym, jak szybko nowa władza potrafi w niektórych 
sytuacjach „wejść w buty" poprzedników.

Działacze bytomskiej PO (od lewej: Piotr Kardasz, poseł Jacek Brzezinka i prezydent Piotr Koj) mają bardzo 
dobre stosunki z szefem Parlamentu Europejskiego i byłym premierem Jerzym Buzkiem. Wspierał on by
tomską Platformę podczas prawyborów organizowanych przez „Życie Bytomskie".

'1 ■% yć może historia PO w By- 
tomiu wyglądałaby zupel- 

-1—# nie inaczej, gdyby nie pe
wien konflikt, będący symbolem 
„bytomskiego piekiełka”. W wy
borach parlamentarnych roku 
2001 z ramienia PO do sejmu mie
li kandydować dwaj byli prezy
denci Bytomia: Janusz Paczocha 
i Marek Kińczyk. Obaj jednak byli 
na tyle zapamiętali we wzajem
nym sporach dotyczących Byto
mia, że wieść o tym dotarła aż do 
Warszawy, do ówczesnych liderów 
PO: Olechowskiego, Ptażyńskiego 
i Tuska. Ci zadziałali radykalnie: 
obu polityków usunęli z listy kan
dydatów. Ówczesny rzecznik pra
sowy śląskiej PO komentował, że 
stało się tak dlatego, iż obaj pa
nowie złamali umowę, w której 
zobowiązali się do zakończenia 
wzajemnego konfliktu. W rezul
tacie usunięcia byłych prezyden
tów - zadanie budowania struktur 
PO w Bytomiu przypadło Jackowi 
Brzezince. Jego polityczna droga 
pokrywała się zresztą z drogą Do
nalda Tuska: najpierw Kongres 
Liberalno-Demokratyczny, potem 
Unia Wolności, wreszcie Platfor
ma Obywatelska.

W czasie wyborów samorzą
dowych roku 2002 PO w Byto
miu była jeszcze zbyt słaba, żeby 
przystąpić do nich samodzielnie. 
Dlatego wystartowała w koalicji 
nazwanej „Razem”, w skład któ
rej wchodziły też dwie inne par
tie: Prawo i Sprawiedliwość oraz 
Liga Polskich Rodzin. Jednak to 
rekomendowany przez PO Piotr 
Koj został kandydatem „Razem” 
na prezydenta. Zdobył trzeci wy
nik, uzyskując 17 procent głosów. 
„Razem” wprowadziło do Rady 
5 przedstawicieli, w tym czte
rech rekomendowanych przez PO. 
Inna rzecz, że dwaj z nich szybko 
z PO wzięli rozbrat, więc w latach 
2002-2006 partia ta miała de fac
to tylko dwóch przedstawicieli 
w 25-osobowej radzie.

Do wyborów roku 2006 PO 
szła już w roli jednego z głów
nych faworytów. Partia okrzepła.

Wśród jej działaczy była spora 
grupa przedstawicieli pokolenia 
czterdziestokilkulatków, którzy 
wspólnie zaczęli działać jeszcze 
w latach osiemdziesiątych XX 
wieku. Wówczas zaangażowani 
byli w harcerstwo, nawiązujące 
do niekomunistycznych tradycji 
skautowskich, a także ruch oazo
wy i duszpasterstwo akademic
kie; w wielu przypadkach uczest
niczyli we wszystkich tych forma
cjach. Symbolem tego pokolenia 
są Jacek Brzezinka, Halina Bieda, 
Waldemar Świerczek, Robert Bia
łas, Arkadiusz Kocot i sam Piotr 
Koj. Paradoksalnie - ze swoim 
życiorysem Koj zapewne równie 
dobrze mógłby znaleźć się w krę
gu PiS, jak chociażby inny przed
stawiciel bytomskiego pokolenia 
„harcerskiego” Artur Kosiński. 
Można nawet zaryzykować stwier
dzenie - że bliżej było Kojowi do 
Prawa i Sprawiedliwości, taki 
wybór byłby dla niego bardziej 
naturalny. Na marginesie: bliski 
współpracownik Koja z czasów 
działalności w Związku Harcer
stwa Rzeczypospolitej Konrad 
Ciesiolkiewicz był rzecznikiem 
prasowym rządu Kazimierza Mar
cinkiewicza. O tym, że Koj i jego 
ludzie znaleźli się w PO, zadecy
dował po trosze przypadek - PiS 
w Bytomiu był już „zajęty” przez 
Wojciecha Szaramę, po trosze 
dawne kontakty polityczne Jacka 
Brzezinki.

Wybory samorządowe roku 
2006 Piotr Koj i Platforma Oby
watelska wygrali w Bytomiu bez
apelacyjnie. Startując pod ha
słem „Zmienię Bytom”, Koj uzy
skał 82,6 procent głosów, zaś PO 
wprowadziła do Rady Miejskiej 
9 przedstawicieli. Trzy ostatnie 
lata pokazały jednak, że łatwiej 
jest wygrać wybory, niż rządzić. 
W kilku sprawach przedstawicie
le PO i Piotr Koj zaczęli zacho
wywać się bardzo podobnie jak 
poprzednia ekipa. Chodzi o re
torykę propagandy, albo zupełną 
niechęć do podejmowania z opo
zycją w Radzie Miejskiej dysku

sji i kończenie wszelkich debat 
za pomocą „siłowego” korzysta
nia z arytmetycznej większości. 
Można też mówić o oderwaniu od 
rzeczywistości miasta i kreowa
nie jego wyidealizowanego kra
jobrazu (słynna „Energia kultury” 
w gminie, w której nie ma kina).

Dzisiaj - według informacji 
udzielonych przez Jacka Brze
zinkę - PO w Bytomiu liczy około 
115 członków. W ciągu ostatnich 
lat przyjęto około 50 nowych. By
tomscy „platformers!” tworzą trzy 
kola: Śródmieście, Szombierki- 
Miechowice oraz Stroszek-Sucha 
Góra. To ostatnie, jak nieoficjal
nie wiadomo, powstało z inspi
racji senatora PO Andrzeja Mi- 
siołka, który także w rodzinnym 
mieście chciał mieć zaplecze po
lityczne. Do kola nr 3 zapisała się 
grupa osób związanych wcześniej, 
podobnie jak Misiolek, z Unią Po
lityki Realnej - m in. Maria Dian- 
kowska-Knotz. Jednak „Brzezin- 
ko-kojowcy”, nie chcąc dopuścić 
do dominacji „misiolkowców”, 
również zasili to kolo, w rezulta
cie czego jego przewodniczącym 
jest pracujący w biurze senator
skim Andrzeja Misiolka Michał 
Pawliszewski, ale na funkcję wi
ceprzewodniczącego wszedł sam 
prezydent Koj.

- W tegorocznych wyborach chce
my walczyć o zwycięstwo naszego

kandydata na prezydenta oraz 
o samodzielną większość w Radzie 
Miejskiej - powiedział nam poseł 
Jacek Brzezinka, przewodniczą
cy Zarządu PO w Bytomiu. Choć 
Piotr Koj zadeklarował już, że 
chce się ubiegać o reelekcję - to 
nie jest jeszcze oficjalnym kandy
datem PO na prezydenta Bytomia. 
Takiego wskaże zarząd miejski tej 
partii nowej kadencji, a wybory 
nowego zarządu odbędą się do
piero 27 marca. - W mojej ocenie 
kandydatem PO na prezydenta 
Bytomia powinien być Piotr Koj
- zapowiada już dziś Jacek Brze
zinka. - To naturalna kandyda
tura, zapewniająca kontynuację. 
Oczywiście w Bytomiu PO ma 
szansę na zdobycie dużej ilości 
mandatów - bytomską „twarz” 
tej partii tworzą w dużej części 
ludzie bardziej przekonujący niż 
ogólnopolscy politycy rodzaju 
Schetyhy, Chlebowskiego, Drze
wieckiego. Koj ma też duże szanse 
na zwycięstwo w wyborach prezy
denckich. Dzieje się tak z dwóch 
przyczyn. Pierwszą z nich jest 
nie tyle siła samego Koja, co sła
bość zadeklarowanych już kontr
kandydatów. Drugą - ich różny 
elektorat. Jeżeli w drugiej turze 
z Kojem zmierzy się na przykład 
kandydat PiS - nie zagłosują na 
niego wyborcy SLD. I na odwrót
- gdyby w drugiej turze z Kojem

miał walczyć Jan Kazimierz Czu
bak z SLD - nie otrzyma głosów 
elektoratu PiS.

Oczywiście Piotr Koj liczy na 
zwycięstwo w pierwszej, turze. 
To kalkulacje oparte na wierze 
we własną pozycję i silę. Jed
nak przeciwieństwem zwycię
stwa w pierwszej turze jest tzw. 
„efekt Mazowieckiego”, czyli sy
tuacja, w której pewny kandydat 
nie wchodzi do drugiej tury. Nie
możliwe? Powiedzmy raczej mato 
możliwe, ale pamiętajmy, że wie
lu osobom niemożliwa wydawała 
się w roku 1990 druga tura wy
borów prezydenckich bez Tade
usza Mazowieckiego. W Bytomiu 
mieliśmy już dwie sytuacje, kiedy 
urzędujący prezydent nie uzyskał 
reelekcji po jednej kadencji (Pa- 
czocha i Kińczyk), była też sytu
acja, kiedy urzędujący prezydent 
nie wszedł do drugie tury wybo
rów (Wójcik). Przyszłość politycz
na prezydenta Piotra Koja zależy 
w dużej mierze od najbliższych 
miesięcy, czyli finiszu kadencji. 
Albo przekona on mieszkańców, 
że naprawdę zmienia Bytom i po
lepsza sytuację w mieście, albo 
też jego przeciwnicy przekonają 
wyborców, że prezydentura Koja 
to tylko dużo mówienia o zmia
nach i uprawianie propagandy 
sukcesu, za którą mało jest kon
kretnych efektów. MARCIN HAŁAS

Księża Góra zaprasza na narty biegowe.

Radzionkowskie ferie pełne atrakcji
Mnóstwo propozycji. Radzionkowskie dzieci, pozostające na czas ferii zimowych 
w domu, nie powinny narzekać na nudę. Mogą miło spędzać czas zarówno na dwo
rze, jak i w placówkach gminnych.

staw atrakcji (wszyscy 
f uczniowie tuż przed feria- 
iL^A mi otrzymali go na specjal
nej ulotce) przygotowały dla nich 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre
acji, Centrum Kultury „Karo
linka”, Urząd Miejski, Miejska 
Biblioteka Publiczna oraz ra
dzionkowskie parafie. Ciekawie. 
prezentuje się oferta MOSiR. Na 
Księżej Górze placówka ta organi
zuje zawody sportowe, kulig, kon
kurs rzeźb ze śniegu, a także za
chęca do wypożyczania nart bie
gowych i skorzystania ze świetnie

przygotowanych tras. Dostępne 
będzie także sztuczne lodowisko 
posiadające wypożyczalnię sprzę
tu sportowego.

W „Karolince” z kolei odbywać 
się będą warsztaty filatelistycz
ne i plastyczne, zaplanowano 
turnieje szachowe i zabawy or
ganizowane w ramach ciekawie 
się zapowiadającego „Tygodnia 
orientalnego” (kurs origami, po
kazy sztuk walki, nauka gry w su
doku). Jak zwykle czynne będzie 
kino. W jego repertuarze znalazły 
się takie filmy, jak „Gwiazda Ko

pernika”, „Dziadek do orzechów” 
oraz „Księżniczka na ziarnku 
grochu” (cena biletu - 5 złotych). 
Szkoły radzionkowskie i Ruch 
Światło i Życie, działający przy 
parafii św. Wojciecha, zaprasza
ją na zajęcia edukacyjne oraz 
sportowe.

Informacje o poszczegól
nych wydarzeniach, ich termi
nach i sposobach zapisywania 
się można znaleźć na stronie in
ternetowej www.radzionkow.pl 
oraz na stronach wspomnianych 
wcześniej placówek. izo

http://www.radzionkow.pl


Hołd dla Doroty, która stworzyła Pierroty
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Malarka Bytomianką Zimy. Tłok był jak w autobusie do Katowic w godzinach 
szczytu. Tyle tylko, że ludzie stłoczyli się tak nie w pojeździe komunikacji miejskiej, ale 
w galerii sztuki. Otwierano tam wystawę malarstwa bytomianki Doroty Adamiec.

Dorota Adamiec triumfująca.

T mpreza odbyta się w środę 
I 10 lutego w galerii „Kolor" 

-L przy Rynku 6. Tak właściwie 
było to spotkanie z potrójnej oka
zji. Po pierwsze - miał miejsce 
wernisaż wystawy prac Doroty 
Falkowskiej-Adamiec, na któ
rej zaprezentowano 32 obrazy. 
Po drugie - artystka obchodziła 
okrągły jubileusz swoich urodzin. 
Po trzecie wreszcie - działające 
w naszym mieście stowarzyszenie 
Liga Kobiet Nieobojętnych uho
norowała ją tytułem Bytomianki 
Zimy 2009.

Dorota Adamiec mieszka w By
tomiu od 1961 roku. Przyjechała 
do naszego miasta z Wrocławia 
- jak sama mówi - „za miłością”, 
czyli za mężem. Przez kilkanaście 
lat uczyła wychowania plastycz
nego w IV Liceum Ogólnokształ
cącym im. Bolesława Chrobrego. 
Już poza programem, we własnej 
pracowni przygotowywała grono 
uczniów do egzaminów na stu
dia, które wymagały umiejętności 
plastycznych. Nie chodziło tylko
0 Akademię Sztuk Pięknych, ale 
również na przykład o architek
turę. Uczniowie ci nazywali pro
fesor Adamcową jednym określe
niem: „Mistrz”.

Od niemal trzydziestu lat Doro
ta Adamiec żyje wyłącznie z pracy 
artystycznej. Maluje pejzaże, albo 
bukiety kwiatów w stylu dawnych 
mistrzów. Ale jej „znakiem roz
poznawczym” stały się Pierroty. 
Ukuto nawet powiedzenie „Pier
roty Doroty”. To obrazy rozpo
znawalne od pierwszego rzutu 
oka, bardzo charakterystyczne
1 indywidualne zarazem. Płótna 
artystki zaludniają postacie Pier- 
rotów o smutnych, zadumanych

i melancholijnych twarzach, czę
sto pomalowanych białym maki
jażem. Ich postacie wydają się 
esencję nostalgii i piękna przemi
jania. Pierroty miewają u ramion 
anielskie skrzydła, na głowach - 
nakrycia w stylu empire, grają na 
skrzypach, z ich twarzy nie znika

niepokojący smutek. Pierroty wy
łaniają się często z ciemnego tła, 
fascynują i urzekają.

- Już jako dziecko malowałam 
lalki, Pierroty, ale tamten świat 
był radosny - opowiada Dorota 
Adamiec. - Na przełomie lat 60. 
i 70. po przygnębiających wyda

rzeniach w moim życiu zaczęłam 
malować smutne Pierroty. Sztuka 
jest przecież odbiciem naszej duszy. 
Artystka podkreśla, że o ile „zwy
kłe” obrazy może malować w każ
dej chwili, to Pierroty powstają 
tylko wówczas, gdy przychodzi 
odpowiedni nastrój. Na wystawie

w galerii „Kolor” można zobaczyć 
aż 32 obrazy z Pierrotami. Takiego 
zgromadzenia Pierrotów w jed
nym miejscu nie można było oglą
dać co najmniej od kilkunastu 
lat, czyli od wystawy malarstwa 
Doroty Adamiec w galerii „Kro
nika”. Obecna wystawa jest tym 
bardziej atrakcyjna, że wszystkie 
obrazy to płótna nowe. - Kiedy 
dowiedziałam się, że otrzymam 
tytuł Bytomianki Zimy, zaczęłam 
przygotowywać obrazy na nową 
wystawę - mówi Dorota Adamiec.
- Powróciłam do prac rozpoczętych 
i niedokończonych, kilkanaście 
obrazów malowałam od samego 
początku. A ponieważ chciałam 
powiedzieć coś o sobie, o tym co 
czuję - najwięcej powstało Pier
rotów. Taki zbiór urzeka - także 
różnorodnością ujęć Pierrotów. 
Są obrazy bardzo bytomskie - na 
przykład Pierroty na tle miejskiej 
architektury, tradycyjnie też zo
baczymy Pierroty, grające na róż
nych instrumentach muzycznych
- skrzypcach, fletach, trąbkach. 
Jeden z gości wernisażu zauwa
żył, że Pierroty z ostatnich lat są 
„nieco mniej smutne”.

W czasie wernisażu wręczo
no artystce medal „Bytomianki 
Zimy”. Artysta plastyk Antoni 
Górnik odczytał natomiast spe
cjalnie napisany na tę okazję ry
mowany poemat, przedstawiający 
życiową i twórczą drogę malarki.
- Obrazy można oglądać w naszej 
galerii przy Rynku 6 - zaprasza 
Grażyna Kasprowicz, prezes Spół
dzielni Pracy Artystów Plastyków 
„Plastyka”, która prowadzi ga
lerię „Kolor”. - Warto dodać, że 
wszystkie z eksponowanych prac 
są przeznaczone do sprzedaży, (m)

Przewodnik po raz trzeci
Warto go mieć. Właściwie ten tekst powinien nosić tytuł „Edward Wieczorek nie 
odpuszcza". Brzmiałoby może nieco kolokwialnie, za to adekwatnie.

"W- edwo ukazała się znakomi
ta monografia rzeki Bytom- 

JLJki (napisana wspólnie z Le
onardem Kłosem), a już drukar
nię opuściło trzecie, w całkowicie 
odmienionej szacie graficznej, 
wydanie przewodnika po naszym 
mieście „Bytom i okolice”.

Nowa jest nie tylko szata gra
ficzna. Zachowując dotych
czasowy, trasowy układ prze
wodnika (dobra, stara szkoła 
polskiego pisarstwa prze
wodnickiego, której patro
nuje słynny Mieczysław Or
łowicz), książka uzupełniona 
jest o sporo nowych informa
cji. Ponadto - rzecz jasna - ca
łość zaktualizowano do stanu 
z końca ubiegłego roku. Z no
wości znajdziemy więc przede 
wszystkim rozdział „Bytomskie 
atrakcje”. Pierwsze dwa frag- 
mety - „Energia kultury” oraz 
„Rekreacja i sport” z koniecz
ności powtarzają informacje 
do znudzenia publikowane we 
wszelakich materiałach promo
cyjnych. „Prawdziwy Wieczo
rek” zaczyna się od działu „By
tomski industrial”, ukazującego 
dziedzictwo przemysłowe, któ
rego zawziętym propagatorem 
(nb. w skali całego wojewódz
twa) jest autor. Zamieszczone 
tam informacje o szybie „Krysty
na”, wieży ciśnień czy elektrowni 
„Szombierki” zainteresują nie 
tylko miłośników dawnego prze
mysłu. Warto poczytać również 
o słynnym w całej Polsce (tylko 
nie w Bytomiu) „Bolko Lofcie”, 
stworzonym w dawnej lampowni 
szybu „Bolko” przez bytomskie
go architekta Przemo Łukasika. 
Koniecznie trzeba też poczytać 
o „Bytomskiej architekturze”: 
równie zawzięcie jak dziedzictwo

przemysłowe Edward Wieczorek 
promuje architekturę moderni
styczną, której (wysokiej klasy) 
pełno w Bytomiu. Natomiast se
cesja, odmieniana przez wszyst
kie przypadki przez miejskich 
„specjalistów” od promocji, zaj
muje w opisie bytomskich bu-

prądnik turystyczni

dowli właściwe, wcale nie 
najważniejsze miejsce. Osobną 
uwagę poświęcił autor bytomskim 
zabytkom kultury żydowskiej oraz 
fortyfikacjom Obszaru Warowne
go „Śląsk”.

Nowości znajdziemy również 
wśród tras po mieście. Do do
tychczasowych pięciu dołączyła 
szósta, prowadząca z placu Wol
skiego przez dworzec kolejowy 
na wzgórze świętej Małgorzaty. 
W przewodniku znalazły się rów

nież przebiegi tras spacerowych 
wyznaczonych w mieście - dwóch 
już istniejących oraz pięciu pro
jektowanych. Z kolei rozdział 
„Z Bytomia za miasto", noszą
cy w poprzednim wydaniu tytuł 
„Szlaki i trasy turystyczne”, wzbo
gacono o trasy samochodowe po 

okolicznych rezydencjach pa
łacowych, kościołach drewnia
nych oraz zabytkach techniki. 
Z przewodnika zniknął ponadto 
regulamin odznaki turystycznej 
„Ziemia Bytomska”, której i tak 
nikt nie zdobywa.

Na koniec o „rewolucyjnej” 
szacie graficznej, dzięki której 
trzecie wydanie przewodnika 
całkowicie różni się zewnętrz
nie od poprzednich. Książka 
zmieniła format na większy, 
nietypowy dla kieszonkowych 
zazwyczaj wydań przewodni
ków. Dzięki temu, a także za
stosowaniu kredowego papie
ru, nowy przewodnik można 
było zaopatrzyć w mnóstwo 
kolorowych zdjęć - oprócz 
prac Jarosława A. Krawczy
ka w książce znalazły się tym 
razem również fotografie in
nych autorów. Reasumując 
- otrzymaliśmy przewodnik 
„fizycznie” większy i cięższy 
(co może byłoby mankamen

tem w górach, ale w mieście nie 
przeszkadza za bardzo), ale za to 
dużo milszy dla oka.

Pisanie o pracach Edwarda 
Wieczora jest w zasadzie zaję
ciem nudnym (odwrotnie pro
porcjonalnie do ich zawartości). 
Powód jest prosty - nie ma się 
o co przyczepić (co tygrysy i pi
smacy lubią najbardziej). Zna 
się chłop na rzeczy, i tyle. Pro
mocja książki odbyła się 13 lu
tego przy Rynku 7. MACIEJ DROŃ

Ślązak w Afryce
Dostał Oscara. Byt weterynarzem i filmowcem. Kierował 
ogrodem zoologicznym i fotografował zwierzęta. Jego film zdo
był pierwszego po II wojnie światowej Oscara dla niemieckiej 
produkcji. Muzeum Górnośląskie postanowiło przybliżyć postać 
Bernharda Grzimka.

ernhard Grzimek urodził 
się w 1909 roku w Nysie 

X J na Górnym Śląsku. Jego 
związki z ziemią śląską ogranicza
ją się do lat wczesnej młodości. 
Weterynarię studiował bowiem 
w Lipsku i Berlinie, gdzie uzyskał 
tytuł doktora. W czasie wojny był 
żołnierzem Wehrmachtu. W tym 
czasie prowadził badania koni 
dla potrzeb armii. Sprawdzał 
m in. ich zdolność zapamiętywa
nia drogi do domu. W 1945 roku 
został dyrektorem ogrodu zoo
logicznego we Frankfurcie nad 
Menem. Wojenną zawieruchę 
przeżyło tam ledwie kilkanaście 
zwierząt. Dlatego na początku lat 
50. Grzimek wybrał się do Afryki, 
żeby pozyskać zwierzęta dla swe
go zoo. Od tej wyprawy rozpoczęła 
się jego wielka fascynacja Czar
nym Lądem.

Do Afryki powracał kilkakrot
nie wraz ze swym synem. Foto
grafowali i filmowali zwierzę
ta. Nad połaciami kontynentu 
przemieszczali się awionetką 
pomalowaną w charakterystycz
ne pasy wzorowane na skórze ze
bry. W samolotowej katastrofie 
w Afryce zginął syn Grzimka. Pa
radoksalnie - Czarny Kontynent, 
dla którego badacz uczynił tak 
wiele, zabrał mu najcenniejszą 
rzecz w życiu - jedynego syna. 
Już po jego śmierci Bernhard 
Grzimek dokończył film, nad któ
rym wspólnie z synem pracował. 
Obraz nosił tytuł „Serengeti nie 
może umrzeć” i w 1960 roku został 
uhonorowany przez Amerykań
ską Akademię Filmową Oscarem 
w kategorii filmu dokumentalne
go. Był to pierwszy po II wojnie

światowej Oscar dla niemieckie
go filmu. Z kolei książka Grzimka 
pod tym samym tytułem została 
przetłumaczona na kilkadziesiąt 
języków, w tym polski. Tytuło
wy Serengeti to park narodowy 
w Tanzanii, wielka ostoja dzikich 
afrykańskich zwierząt.

Wystawę zatytułowaną „Bern
hard Grzimek. Z Nysy do Serenge
ti” otwarto w Muzeum Górnoślą
skim w piątek 12 lutego. Pokazano 
na niej pamiątki po badaczu, jego 
wykonane w Afryce fotografie, 
a także sprzęt filmowy, na jakim 
pracował - dziś wydaj ący się nie
skomplikowany i archaiczny. Wy
świetlany jest także fragment jego 
filmu przyrodniczego - Grzimek 
nakręcił ich w sumie około 150. 
Szczególne wrażenie robią spre
parowane głowy afrykańskich 
zwierząt na czele z olbrzymim 
nosorożcem. (m)

t

1



ŻYCIE BYTOMSKIE 15.02.2010 Życie dzielnic
OGŁOSZENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Nasz Dom"
w Bytomiu, ul. Szymały 126 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustano
wienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego 
w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej ID
Lokal mieszkalny o całkowitej powierzchni użytkowej 39,73 m2 składa się 
z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz wyposażony jest w in
stalację wodn.-kan., instalację elektryczną, gaz, co, lokal usytuowany jest 
na II kondygnacji.
Kwota wywoławcza wynosi 90.378,00 zł.
Wadium wynosi 4.600,00 zł.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Spółdzielni do dnia 19.02.2010 r. 
Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2010 r. o godz. 11.30 w budynku 
Zarządu Spółdzielni, Bytom, ul. Szymały 126 - sala nr 13.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami 
szczegółowymi przetargu, które można otrzymać w siedzibie Spółdzielni 
- pokój nr 14.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne osobiście lub ich peł
nomocnicy, po przedłożeniu notarialnego pełnomocnictwa oraz osoby 
prawne poprzez swoich przedstawicieli, spełniające warunki przyjęcia na 
członka Spółdzielni - §8 Statutu Spółdzielni.
Pierwszeństwo uzyskania prawa do oferowanego lokalu mają 
członkowie oczekujący na mieszkanie w kolejności umów o przy
dział lokalu zawartych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasz 
Dom".
Warunkiem uzyskania przez członka oczekującego pierwszeń
stwa do zawarcia umowy o ustanowienie własności odrębnej na 
ww. lokal jest złożenie pisemnego wniosku oraz wpłaty kwoty 
w wysokości równej wadium, tj. 4.600,00 zł najdalej do dnia 
19.02.2010 r.
Zarząd Spółdzielni odwołuje przetarg w przypadku złożenia oferty cho
ciażby przez jednego członka oczekującego.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez poda
nia przyczyny lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnio
nych powodów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Nasz Dom"
w Bytomiu, ul. Szymały 126 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo usta
nowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 położone
go w Bytomiu 18 przy ul. Szymały 222
Lokal mieszkalny o całkowitej powierzchni użytkowej 32,60 m2 składa się 
z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz wyposażony jest w in
stalację wodn.-kan., instalację elektryczną, gaz, co, ccw, lokal usytuowa
ny jest na I kondygnacji.
Kwota wywoławcza wynosi 76.195,00 zł.
Wadium wynosi 4.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Spółdzielni do dnia 19.02.2010 r. 
Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2010 r. o godz. 10.30 w budynku 
Zarządu Spółdzielni, Bytom, ul. Szymały 126 - sala nr 13.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami 
szczegółowymi przetargu, które można otrzymać w siedzibie Spółdzielni 
- pokój nr 14.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne osobiście lub ich peł
nomocnicy, po przedłożeniu notarialnego pełnomocnictwa oraz osoby 
prawne poprzez swoich przedstawicieli, spełniające warunki przyjęcia na 
członka Spółdzielni - §8 Statutu Spółdzielni.
Pierwszeństwo uzyskania prawa do oferowanego lokalu mają 
członkowie oczekujący na mieszkanie w kolejności umów o przy
dział lokalu zawartych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasz 
Dom".
Warunkiem uzyskania przez członka oczekującego pierwszeń
stwa do zawarcia umowy o ustanowienie własności odrębnej na 
ww. lokal jest złożenie pisemnego wniosku oraz wpłaty kwoty 
w wysokości równej wadium, tj. 4.000,00 zł najdalej do dnia 
19.02.2010 r.
Zarząd Spółdzielni odwołuje przetarg w przypadku złożenia oferty cho
ciażby przez jednego członka oczekującego.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez poda
nia przyczyny lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnio
nych powodów.

POŻYCZAMY! Nie pytamy na co!
Od 50 do 700 zł 

NAWET Z KOMORNIKIEM.
KREDYT BEZ ZAŚWIADCZEŃ do 30.000 zł 

GOTÓWKOWY do 100.000 zł 
KONSOLIDACYJNY do 150.000 zł

BYTOM, ul. Jagiellońska 1 
tel. kom. 698 686 260 

BYTOM, ul. Piłsudskiego 61 
tel. 032/280 08 26, kom. 694 485 703

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 na adres 
dzielnice@zyciebytomskie.pl

Grasuje groźny bandyta
Rozbark. Od mniej więcej miesiąca w różnych rejonach dzielnicy dochodziło do kradzieży 
torebek. Ofiarami młodego chuligana padły głównie starsze kobiety.
TTT sumie w styczniu 
%/%/ i w pierwszej dekadzie 
. V V lutego policja odnotowa

ła 8 przypadków. Sprawca dzia
ła! zazwyczaj w soboty pomiędzy 
godziną 19 a 20. Przestępca pod
biegał od tylu do idących ulicą 
kobiet, wyrywał im torebki i bły
skawicznie się oddalał. Poszkodo
wane najczęściej nie były w sta
nie podać dokładnego rysopisu

sprawcy. W grudniu minionego 
roku policja zatrzymała 17-latka 
specjalizującego się w identycz
nych kradzieżach. Chłopiec przy
znał się do kilku takich kradzieży 
i jego akta przesiano do Sądu Ro
dzinnego i Nieletnich.

Niestety, w jego miejsce „wsko
czy!” kolejny zuchwalec. Z opi
sów poszkodowanych i świadków 
napadów wynika, że sprawca ma

20 - 22 lata. Jest szczupły o wzro
ście 175 centymetrów. Ubrany 
jest najczęściej w ciemne ciu
chy, a na głowę ma naciągnięty 
kaptur.

Policjanci proszą osoby, które 
mogłyby się przyczynić do zła
pania łobuza, o kontakt z III ko
misariatem pod numerami te
lefonu (32) 282 -61-61, (32) 383 
-57-10. Eg.

Kupcy muszą odejść, 
klienci tego nie chcą
Centrum, Zamłynie. Kilkaset osób podpisało petycję przeciwko usuwaniu 
kupców z Tunelu Zachodniego. Ich los jest już jednak przesądzony.
Y I ^unel Zachodni łączy dwo

rzec autobusowy i kolejo- 
JL wy z Zamiyniem. Handel 

jest tam prowadzony od lat dzie
więćdziesiątych. W niewielkich 
budkach oferowane są artykuły 
spożywcze, kosmetyki czy ubra
nia. Drobny handel zapewnia 
wielu osobom utrzymanie, często 
jest jedynym źródłem dochodu 
rodziny.

Właścicielem przejścia są Pol
skie Koleje Państwowe Zakład Li
nii Kolejowych. Firma nie jest za
interesowana dalszym utrzymywa
niem miejsca, choć i tak niewiele 
robiła dla poprawy panujących 
tam warunków. Tunel nieodpłat
nie przejmie miasto, ale wcześniej 
muszą go opuścić kupcy, bo gmina 
chce wyremontować przejście. Po 
tym remoncie nie zamierza już 
zgadzać się na ponowne posta
wienie straganów. Za możliwość 
handlowania płacą oni firmie 
dzierżawiącej teren od ZLK. Ko
leje wypowiedziały jej umowę 
z końcem minionego roku, ale ta 
informacja z winy dzierżawcy nie 
dotarła na czas do handlarzy. Dla
tego przesunięto termin wypowie
dzenia do 15 lutego. Co stanie się 
z handlowcami? Zgodnie z suge
stią powinni się przenieść do po
bliskiej hali targowej lub na bazar

przy ulicy Matejki. Nie wszystkim 
to rozwiązanie odpowiada, ale 
mimo to kupcy zapowiedzieli, że 
opuszczą tunel. Najpewniej nie 
będą musieli tego robić już w lu
tym, ale dopiero po tym, jak PKP 
wyremontuje usytuowaną nad 
przejściem część dworca.

Tymczasem widmo zniknię
cia stoisk zmobilizowało klien
tów robiących zakupy w tune

lu. Z inicjatywy radnego Piotra 
Patonia z Prawa i Sprawiedli
wości podpisywali oni petycję 
przeciwko likwidacji miejsc pra
cy i handlu. Swój podpis zło
żyło na niej kilkaset osób. Ta 
akcja najpewniej skończy się 
jednak niepowodzeniem, gdyż 
gmina jednoznacznie wyklucza 
możliwość przeznaczenia terenu 
na działalność handlową, ton

Żeromszczacy dzieciom
Śródmieście. Grupa podopiecznych świetlicy integracyjnej Towarzy
stwa Przyjaciół Dzieci gościła w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Żeromskiego. Jego uczniowie przygotowali z tej okazji sporo atrakcji.
TTTszystkö za sprawą akcji cha

ir V rytatywnej, którą od listo
pada ubiegłego roku prowadzili 
uczniowie szkoły oraz członkowie 
„Żeromszczaka”, czyli Stowarzy
szenia na rzecz Rozwoju II LO 
im. Stefana Żeromskiego w Byto
miu. W pierwszym okresie akcji 
uczniowie zdobywali pieniądze 
na zakup rzeczy potrzebnych dzie
ciom z mieszczącej się nieopodal

ich szkoły świetlicy integracyjnej 
TPD. Na ten fundusz przeznaczo
no m in. środki uzyskane w cza
sie szkolnego kiermaszu. W grud
niu dwie klasy zorganizowały też 
„szkolne kramiki” sprzedające ka
napki. Za część pieniędzy zostały 
zakupione owoce na potrzeby „Wi
taminki”, czyli widowiska, jakie 
przygotowała grupa uczniów klasy 
Ic pod opieką Agnieszki Radoń. To

przedstawienie, łączące elementy 
tradycyjnej bajki o Babie-Jadze 
z promocją zdrowego odżywiania, 
uczniowie II LO zaprezentowali 
w styczniu w trzech bytomskich 
przedszkolach.

Reszta pieniędzy została wyda
na na przygotowanie spotkania, 
które odbyło się w środę 10 lu
tego. Do II LO przybyła wówczas 
ponaddwudziestoosobowa grupa 
dzieci ze świetlicy TPD. Przy
gotowano dla nich poczęstunek 
oraz upominki. Dzieci zobaczyły 
również przedstawienia, jakie li
cealiści przygotowali na zorgani
zowany w grudniu VIII Przegląd 
Twórczości Szkolnej. (m)

Kto zagra w bajce dla dorosłych?
Śródmieście. Jesienią na scenie Bytomskiego Centrum Kultury zobaczymy spektakl „Athy- 
da". Zagrają w nim aktorzy-amatorzy.

Ti Tiedawno w Młodzieżo- 
wym Domu Kultury nr 1 

-L przy ulicy Powstańców 
Warszawskich zorganizowano ca
sting mający wyłonić odtwórców 
głównych ról. W odpowiedzi na 
zaproszenie zamieszczone w na
szym tygodniku zgłosiło się na 
niego około 20 osób w wieku od 
23 do 55 lat. Większość z nich do 
tej pory nie miała nic wspólnego 
ze sceną, pozostali próbowali już

swoich sit w amatorskich przed
sięwzięciach. Uczestnicy castin
gu musieli wykazać się swymi 
umiejętnościami, ich poczynania 
oceniało jury, na czele którego 
stała Bożena Delewska. Ona też 
jest autorką scenariusza przed
stawienia.

„Athyda” to bajka dla dorosłych. 
Opowiada ona o bohaterach wyspy 
żyjących w swoim, pozbawionym 
emocji świecie. Dopiero pojawie

nie się tajemniczego przybysza 
wprowadza spore zamieszanie 
i zmiany. Mieszkańcy tytułowej 
„Athydy” zaczynają na nowo za
stanawiać się nad swoim życiem i 
przestają ukrywać odczucia.

Osoby pozytywnie ocenione 
na castingu wezmą teraz udział 
w warsztatach teatralnych. One 
z kolei zdecydują, komu pomy
słodawcy spektaklu powierzą po
szczególne role do odegrania, aurę

mailto:dzielnice@zyciebytomskie.pl
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USŁUGI

100 % hipoteki. 516-050-870.

515-777-326. Absolutnie niskie ceny. 
Wykończenia wnętrz, kafelkowanie, 
gipsy, kominki, itp.

515-777-326. Transport, dostaw
czym._____________________

515-827-500 Pomoc drogowa, tanio!

ANTENY satelitarne, Polsat Cyfrowy, 
telewizyjne, domofony, alarmy, monito
ring. Sprzedaż, montaż, naprawy. NEON 
32/281-58-42. 5/124/10

ANTENY telewizyjne- montaż, napra
wa. 32/283-13-40, 503-733-256. 1/197

AUTO HOLOWANIE tanio. 515-827- 
500. 1/143

AUTOSZKOLENIE 32/281-24-14.

BARDZO tanio malowanie, gładź, pa
nele. 503-649-226. 1/211

CENTRALNE ogrzewanie, wkłady ko
minowe, wodomierze, legalizacja, hy
draulika, gaz, piecyki gazowe, panele, 
kafelkowanie. 32/280-81-81. 1/57

CENTRALNE ogrzewanie, woda, kana
lizacja, gaz. Tanio. 693-394-191.5/1523/09

CHWILÓWKA pożyczki bez zaświad- 
czeń. 796-264-521, 32/444-94-14.
CHWILÓWKI natychmiastowe pod za
staw. 32/282-46-42. 1/138

CHWILÓWKI w domu klienta- natych
miastowa wypłata. 32/280-75-05, 510- 
88-469. 1/139

CYKLINIARSKIE. Układanie. 32/282- 
58-07, 501-604-735. 1/2225

CYKLINOWANIE 32/384-90-66, 501- 
845-106. _____ ______________

CZYSZCZENIE (szorowanie), dywa
nów, tapicerki. 692-987-987. l/ie

CZYSZCZENIE dywanów, karcher. 
32/265-49-89.__________________1/2119

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin i 
tapicerki karcherem. Ekologiczne środ
ki czyszczące, dojazd gratis. 32/286-65- 
60, 608-383-408. 1/2228

DOM-MAT. Łazienka- kompleksowo: 
kafelkowanie, wod.-kan., co, światło. 
Projekt 3D gratis! 32/771-66-15, 507- 
055-024. Łazienka bez barier. 1/150

domowe NAPRAWY TELEWIZORÓW
Dojazd bezpłatny. 

032/281-43-86, 0888-593-514.

ELEKTROINSTALACJE, naprawy, 
uprawnienia. 663-325-875.

ELEKTRYCZNE, wodne, tanio, upraw
nienia. 662-721-765. 1/195

FIRMA Jakol organizacja wesel, 
bankietów, pokazów, targów. Do 
wynajęcia sale balowe, konferen
cyjne, powierzchnie handlowo-biu- 
rowe, gabinety lekarskie, hostel- 
centrum Bytomia. Nawiążemy 
współpracę, inne propozycje. 608- 
654-300. __ ___
GŁADZIE, hydraulika, malowanie, pa
nele. Solidnie, tanio! 501-815-416, 
32/281-59-96, www.fedax.pl 1/230

GŁADŹ, tanio i solidnie. 512-116- 
640.

INSTALACJE centralnego ogrzewania 
wod.-kan.-gaz. 32/284-84-87, 511-204- 
772. i/i53

KAFELKOWANIE tanie i solidnie. 512- 
116-640. ___ _____________

KAFELKOWANIE, hydraulika, panele. 
502-947-726. 1/120

KAFELKOWANIE, panele, gładź. 518- 
993-435. 1/149

KAFELKOWANIE, panele, sufity pod
wieszane. 507-058-203. 1/100

KOMPLEKSOWE usługi remontowe. 
Firma „BARTEX", tel. kontaktowy 607- 
932-345, www.remonty-bartex.u2.pl

KOMPUTEROPISANIE 32/787-31-31.

KONSOLIDACJA + gotówka. 516-050- 
870. 1/192

KREDYTY
GOTÓWKOWE 

KONSOLIDACYJNE 
HIPOTECZNE 

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

DobryKredyt

KREDYTY bez BIK, dojazd. 784-672- 
230. ____ ____ _____
ŁAZIENKI kompleksowe remonty. Tel. 
kontaktowy 607-932-345, www.remon- 
ty-bartex.u2.pl________________ 5/157/10

MALOWANIE dachów, sklepów, biur 
itp. 32/203-47-45, 692-104-627. 1/2205

MALOWANIE, tapetowanie, gładzie, 
panele. 32/282-33-81, 510-043-613.

Naprawa pralek
automatycznych i półautomatycznych 

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

MONTAŻ, anteny sat., rtv, monitoring. 
501-76-34-98. 1/179

NAPRAWY TELEWIZORÓW i AGO oraz RTV.
Naprawy w domu klienta.

Dojazd bezpłatny. 32/395-02-25, 594-031-092.

OCIEPLENIA, elewacje, remonty. 0607- 
969-200. 5/1304/09

ODNAWIANIE wanien. 32/384-91-98, 
501-707-632.______________________

ODŚNIEŻANIE dachów, posesji. 507- 
47-39-81. i/i88

PRZEPROWADZKI ABI-TRANS. 601-46- 
24-08, 32/252-97-79. 5/1532/09

PRZEPROWADZKI, kompleksowo. 
607-219-491, 32/240-04-01. i/m

PRZEPROWADZKI. 601-616-593,
32/206-37-60. 5/1532/09

REMONTY co, bez spuszczania wody, 
mrożenie. 32/28-66-103, 601-39-00- 
32. 1/81

REMONTY dachów, rynien, papa. 
32/203-47-45, 692-104-627. 1/2205

REMONTY mieszkań. 32/380-45-40, 
505-400-442 1/208

USŁUGI remontowo- budowlane. 
601-309-712.____________________

USŁUGI transportowe, Ford Transit. 
512-600-660. 1/2141

USŁUGI transportowe, przeprowadzki. 
0601-721-886._________________ins?

USŁUGI transportowe, wywrotki trój
stronne 10 Ti 16 T. Tel. 501-509-623.

Usługi wod-kan, co., gaz
Zetem s.c. ul. Ftadzionkowska 24

42-622 Świerklaniec 
tel. 0609-363-906 

Zapraszamy również do 
naszego salonu sprzedaży

5/1460/09

VIDEO FILMOWANIA. 32/282-20-22, 
601-957-216. i/io6

VIDEOREJESTRACJA, www.fotorys. 
go3.pl, 032/389-66-50.__________ 1/2075

WĘGIEL 100%, transport materiałów 
do 3 t. 698-630-417. 1/2025

WĘGIEL luzem, paczkowany
Z dowozem do klienta. 507-812-383

WRÓŻBY 500-877-274.

Wykończenia wnętrz
gładzie maszynowe bezpyłowe 

www.adbud.net.pl 880-638-553.
1/96

ZDUŃSKIE usługi. 607-821-434, 885- 
330-913.

NAUKA
____________________________

ANGIELSKI, korepetycje, egzaminy. 
796-476-297. 1/2097

ANGIELSKI, wszystkie poziomy. 0502- 
439-192. 1/151

GITARA, nauka gry. 514-820-902. 1/159

KOREPETYCJE, kursy maturalne, gim
nazjalne, studia. 791-847-447. 5/151/10

KOREPETYCJE, tłumaczenia francuski. 
606-630-262. 1/233

KURS tipsy www.kurs-tipsy-bytom.pl. 
500-80-22-44. 1/22

Restauracja

mm m
organizujemy: 

przyjęcia okolicznościowe 
Twoje urodziny, imieniny 
catering, wesela, stypy 

plac Grunwaldzki 6 
tel. 032/386-27-98 

Tradycyjna kuchnia polska.

ZAPRASZAMY

ROZLICZENIA ROCZNE od 15 zł!!!
Możliwość dojazdu do klienta 

Tel. 32/282-23-50, 603-649-877

SERWIS remontowo-budowlany. 
Kompleksowe wykończenia wnętrz. 
Bieżące naprawy. 502-469-133.

SZAFY wnękowe, garderoby
oraz kuchnie na wymiar 

790-473-314 www.szafawnekowa.pl

TAPETOWANIE, malowanie, gładź, pa
nele. 668-49-31-39. 1/235

TELEWIZORY naprawy domowe. 
Dojazd bezpłatny. 32/281-34-89.

TELEWIZORY tradycyjne i LCD, 
naprawy w domu klienta. 887-501- 
895, 32/286-46-06._______________

LICEUM W ROK!!!
SEMESTR WIOSENNY OD MARCA
Inł: 32/782-31-64, 503-410-402, 603-090-425.

Katowice 32/259-66-65, Bytom 32/281-10-52, 
Gliwice 32/232-30-33, Dąbrowa Górnicza 32/262- 

43-13, Częstochowa 34/361-38-86.
www.ck-awans.com

MATEMATYKA 32/287-75-65. 1/2235

MATEMATYKA 512-403-431. 1/111

MATEMATYKA, fizyka, mechanika, 
chemia. 501-941-512, 32/282-77-30.

DAM PRACĘ

ANTNT zatrudni, tel. 32/726-21-25.

ATRAKCYJNA praca i wynagrodzenie 
tel. 32/276-02-16._____________

AUTOMYJNIA Stroszek, zatrudni odpo
wiedzialną osobę. 515-827-500. 1/225

DLA młodych 130 zł dziennie tel. 
32/276-02-67._____________________

EKSPEDIENTKĘ zatrudnię ze znajomo
ścią obsługi komputera i kasy fiskalnej. 
501-171-558.______________________

EKSPEDIENTKĘ zatrudnię. Sklep spo
żywczy. 032/787-41-57. ______ 1/239

KOSMETYCZKĘ z doświadczeniem 
zatrudnię. Bytom, kontakt 510- 
519-807.____ _______ ___

KRAWCOWE (szwaczki) zatrudnię. By
tom, 032/281-11-25, 0601-42-46-05

KROJCZĄ z umiejętnością robienia 
form, cały etat, Bytom. 0660-74-75-
10. 1/245

KURS instruktorów nauki jazdy, po kur
sie praca. Tel. 32/281-24-14. 5/121/10

LEOLANG SJO przyjmie lektorów an
gielskiego, niemieckiego, francuskiego. 
32/289-13-98._____________ 1/155

MECHANIKA samochodowego zatrud
nimy. 605-17-55-62.

MŁODEGO kierowcę kat. B z własnym 
samochodem. 32/765-94-46. 1/191

OPERATOR żurawia, 25 t bumar, 10 t 
Liaz, 603-294-739  mn
POSZUKUJĘ kreatywnej osoby na sta
nowisko managera zespołu sprzedaży. 
604-944-458.

PRACA w dziale obsługi klienta, tel. 
32/726-29-89._____________________

PRACA w terenie, tel. 509-577-183.

PRACOWAŁEŚ za granicą? Od
bierz podatek! www.euro-punkt.pl, 
tel. 032/202-41-80_______________

5/1625/09

PRZESZKOLIMY, zapewnimy zatrud- 
nienie tel. 32/276-02-67____________

PRZYJMIEMY do sprzątania wspólnot 
mieszkaniowych na terenie miasta By
tomia. Telefon komórkowy 781-320- 
322. 5/171/10

SERWISANTA z doświadczeniem do 
sklepu rowerowego zatrudnię. 501-171- 
558.______________________________

STARA Piekarnia zatrudni barmana. 
starapiekarnia@o2.pl, tel. 783-12-35-
83. 5/111/10

STOLARZA z praktyką oraz osobę do 
przyuczenia zatrudnię. 32/387-66-21, 
www.panel.bytom.pl

STUDENTÓW zaocznych, praca od po
niedziałku do piątku tel. 32/276-02- 
16._______________________________

SZKOLENIA plus praca, dla młodych 
bez doświadczenia, od 1200 zł, tel. 
32/276-02-16._____________________

SZKOŁA Językowa LEOLANG zatrudni 
sekretarkę, lektorów. 603-969-509.

TAPICER. 607-264-968. 1/240

WSPÓŁPRACA dla osób, małżeństw 
pracujących, komunikatywnych. 513- 
186-585.__________________________

ZATRUDNIĘ fryzjera/kę, kosmetyczkę. 
508-154-509. 1/242

ZATRUDNIĘ kierowców kat. C + świa
dectwo. 691-476-903, 503-084-860.

ZATRUDNIĘ kosmetyczkę z doświad
czeniem, tel. 698-658-383.

ZATRUDNIĘ osobę z min. średnim wy
kształceniem do działu obsługi klienta. 
604-944-458.

ZATRUDNIMY komunikatywne osoby 
do dystrybucji i obsługi klienta, zapew
niamy bezpłatne szkolenia. 32/765-94-
46. 1/191

ZATRUDNIMY panie do telemarketin- 
gu, Bytom, 32/775-91-91. 1/235

SZUKAM PRACY

DYPLOMOWANA masażystka szuka 
pracy 668-58-28-29.

EKSPEDIENTKA, kasa fiskalna, dyspo- 
zycyjna. 509-676-772. 1/223

KIEROWCA z samochodem dostaw
czym (opel combo) podejmę pracę lub 
współpracę. 507-759-582. 1/215

KUCHARZ po szkole, pomocnik budow
lany i inne, dyspozycyjny, 507-716- 
915. 1/223

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem i domem. 
515-280-117___________________ 1/229

RÓŻNE
PRZYJMĘ ziemię i gruz- Bytom. Tel 
503-107-499. 5/147/10

KUPNO/SPRZEDAŻ

BUTY do jazdy konnej, damskie, nowe, 
rozmiar 38 sprzedam, 150 zł. 691-79- 
80-90.

KUPIĘ antyki, starocie. 790-467-020. 

KUPIĘ książki używane. 508-245-450.

KUPIĘ maszynę do szycia ciężkiego. 
607-264-968. lam
KUPIĘ radia, wzmacniacze, kolumny. 
Kolejki elektryczne. 607-912-559. 1/2225

LAPTOPY powystawowe z gwaran
cją ponad 500 modeli 502-996-994, 
www.swiat-laptopow.pl
LODÓWKĘ 2-letnią, (Arnica) sprzedam 
400 zł. 691-79-80-90. 1/225

SKUP KSIĄŻEK
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ, 

DOJAZD DO DOMU KLIENTA.

509-180-310
SKUPUJĘ stare zegary, zegarki, mone- 
ty, srebra. 507-539-121. 1/206

SPRZEDAŻ koksu! Wszystkie sorty! 
Atrakcyjne ceny! Bytom 515-101-752, 
fax 32/387-63-47, likpol@wp.pl. 5/147/10

PROMOCJA!!!
W RUBRYCE 

SZUKAM 
PRACY

OGŁOSZENIE 
DROBNE JEDNA 

EMISJA

5 Zł*
*Do powyższej ceny należy 
doliczyć 22% podatek VAT. 
Maksymalna ilość słów w 

ogtoszeniu-15.
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ZYCIE BYTOMSKIE

Program telewizyjny od 15.02 do 21.02.2010

<■ 1
Zagniewani młodociani
TVP 2, sobota, godz. 23.25
Pochodzący z zamożnej rodziny Richard Clark, człowiek dobrego 
serca ijasnych zasad moralnych, całkowicie jednak zdominowany 
przez autorytarnego ojca, postanawia wreszcie się usamodzielnić 
I zamiast posady oferowanej mu przez tatusia wybiera własną 
drogę kariery. Zatrudnia się jako nauczyciel historii w mającej fa
talną opinię szkole średniej im. Marion Barry w najgorszej dziel
nicy miasta. Nawet w koszmarnych snach nie przewidział, co go 
tam spotka. Już w ciągu pierwszych dziesięciu minut pobytu na terenie szkoły Richard traci samochód, 
teczkę i o mało nie ginie z rąk młodocianych gangsterów. W szkole ściera się bowiem gang obecnych 
uczniów dowodzonych przez niejakiego Griff a McReynoldsa z gangiem byłego już ucznia Paco

wk»

I Pamiętnik
I TVN, sobota, godz. 21.05
1 Siedemnastoletnia Allie Hamiltonprzyjechała na wakacje do Seabro- 
! okw Karolinie Północnej. Poznała Noaha Calhouna i od tego momen - 

tu życie obojga diametralnie się zmieniło. Choć wkrótce rozdzieliła ich 
I zdecydowana postawa matki Allie, która nie akceptowała chłopaka z 
| klasy robotniczej, a także wybuch II wojny światowej, młodzi kochan- 
J- kowie wciąż o sobie myśleli. Jednak gdy Noah wrócił z frontu, Allie by- 
| ła już zaręczona. Minęło kilkadziesiąt lat. W domu spokojnej starości 
t mężczyzna czyta wyblakły pamiętnik kobiecie chorej na Alzheimera.
0 To opowieśćo płomiennej miłości. Po zdiagnozowaniu choroby Allie 

postanowiła opisać historię swojego życia. Teraz Noah ją odczytuje, 
co sprawia, że czasami starej kobiecie wraca pamięć. Film nakręcony 
na podstawie powieści Nicholasa Sparksa pod tym samym tytułem.

Lawendowe wzgórze
TVP 1, niedziela, godz. 23.15
Akcja kostiumowego filmu toczy się niespiesznie w okresie międzywo
jennym w Kornwalii. Jest rok 1936. Siostry Ursula i Janet dożywają swo
ich lat w niewielkiej rybackiej wiosce na wybrzeżu. Młodsza z nich Ursu - 
la nigdy nie wyszła za mąż, całe życie była samotna, Janet jest wdową, 
straciła męża na wojnie. Pewnego dnia siostry znajdują młodego, przy
stojnego mężczyznę, którego fale wyrzuciły nad plażę. Nieprzytomne
go rozbitka zabierają do domu. Po kilku tygodniach, dzięki troskliwej 
opiece sióstr, młodzieniec wraca do zdrowia. Młody człowiek mówi bardzo słabo po angielsku, a starsze panie 
biorą go początkowo za Niemca. W rzeczywistości uratowany przez nich rozbitek jest polskim Żydem...

EyBI

6.00 Kawa czy herbata? 8.10 Kwadrans po ósmej 
8.25 Kawa czy herbata? 8.45 Mila, ode. 13, Francja
9.00 Budzik - lubimy piosenki 9.30 Rodzina Ra- 
batków I, ode. 17 - film animowany, Francja 10.00 
Powrót do przyszłości, s. II, ode. 3 - serial 10.35 
Szkoła złamanych serc, ode. 187 - serial 11.20 Tele- 
zakupy 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.20 
Potęga funduszy - magazyn ekologiczny 12.40 Ple
bania - telenowela 13.05 Klan - telenowela 13.35 
Faceci do wzięcia - serial 14.05 Vancouver 2010
- Wydarzenia dnia 15.00 Wiadomości 15.10 Van
couver 2010 - Wydarzenia dnia 16.05 Moda na 
sukces, ode. 4688,4689 - serial 17.00 Teleexpress 
17.20 Vancouver 2010 - Dzień dobry Vancouver 
17.35 Klan 18.00 Plebania 18.30 Vancouver 2010
- Dzień dobry Vancouver 19.00 Wieczorynka 19.30 
Wiadomości 19.55 Sport 20.10 Pogoda 20.25 Teatr 
Telewizji - Namiętna kobieta, reż. Maciej Englert, 
wyk. Piotr Adamczyk, Marta Lipińska, Krzysztof 
Kowalewski 22.10 Conan niszczyciel - film fabular
ny, USA, reż. Richard Fleischer, wyk. Arnold Schwa
rzenegger, Grace Jones 0.00 Kojak seria 4 - serial 
0.55 Vancouver 2010 - studio 1.05 Vancouver 2010
6.00 Zakończenie dnia

7.05 Dwójka Dzieciom - Harry i Hendersonowie, 
ode. 30 - serial 7.30 Dwójka Dzieciom - Pomocnik 
św. Mikołaja, ode. 40 - serial 7.50 Barwy szczęścia, 
ode. 221 - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 10.50 
MASH, ode. 49 s. III - serial 11.25 Oblicza Ziemi - 
Życie na wybrzeżach oceanów, ode. 6 - film do
kumentalny, Niemcy 12.00 Znaki czasu - magazyn 
12.30 Vancouver 2010 - Wydarzenia dnia 14.05 
Córki McLeoda, ode. 205 - serial 15.00 Kocham 
Cię Polsko - zabawa quizowa 16.20 Pejzaż z Eu
ropą w tle 16.35 Dla niesłyszących - Na dobre i na 
złe, ode. 396 Zaginiony na życzenie - serial 17.30 
Program lokalny 17.55 Stawka większa niż życie, 
ode. 10/18 - W imieniu Rzeczypospolitej - serial 
18.55 Vancouver 2010 - studio 18.55 Vancouver 
2010 - biegi narciarskie 10 km kobiet 20.55 M jak 
miłość, ode. 723 - serial 21.45 Kulisy serial 21.55 
TOMASZ LIS NA ŻYWO - talk show 23.00 Pano
rama 23.25 Sport Telegram 23.30 Pogoda 23.40 
Alibi na poniedziałek - Obcy wśród nas - dramat, 
USA, reż. Sidney Lumet, wyk. Melanie Grifith, Erick 
Thal, John Pankow 1.40 Z bliska i z daleka - Wrogo
wie rozumu - Nieracjonalna służba zdrowia, ode. 2 
- serial 2.35 Zakończenie programu

5.15 Wstawaj! Gramy!, ode. 1146 6.00 Nowy dzień 
z Polsat News 7.00 TV Market 7.15 Fortuna Wie
dzy, ode. 676 8.00 Zasady gry, ode. 23, 24 9.05 
Świat według Kiepskich, ode. 70 10.00 Szpital 
na perypetiach, ode. 29, 30 11.00 Malanowski i 
Partnerzy, ode. 47 11.30 Samo życie, ode. 1409 
12.00 Rodzina zastępcza, ode. 31413.00 Zasady 
gry, ode. 25,26 14.00 Pierwsza miłość, ode. 1048 
14.45 Stan wyjątkowy, ode. 7 15.50 Wydarzenia 
16.10 Pogoda 16.15 Interwencja, ode. 269 16.35 
Malanowski i Partnerzy, ode. 48 17.05 Świat we
dług Kiepskich, ode. 84 18.00 Pierwsza miłość, 
ode. 1049 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 
Pogoda 19.30 Samo życie, ode. 1410 20.00 ME
GA HIT - Sara - film akcji, Polska, 1997, reż. Maciej 
Ślesicki, wyk. Bogusław Linda, Agnieszka Włodar
czyk, Marek Perepeczko - Bogusław Linda w ro
li byłego komandosa, który popadł w alkoholizm. 
Przypadkowo ratuje życie gangsterowi (Perepecz
ko) i w nagrodę zostaje ochroniarzem jego córki 
Sary (Włodarczyk). 22.30 Ostatni świadek - thril
ler, USA, 1999, reż. Graeme Clifford, wyk. Natasha 
Henstridge, Johnathan Schaech 0.15 Ekipa, ode. 13 
1.20 Zagadkowa noc, ode. 398 2.20 Tajemnice lo
su, ode. 430

5.50 Uwaga! 6.05 Sędzia Anna Marią Wesołow
ska 7.00 Granie na śniadanie 8.00 Majka - serial
8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Pascal, po prostu go
tuj 11.35 Granie na ekranie 12.45 Mango Teleza- 
kupy 13.45 Detektywi - serial 14.20 alleZIMA!
15.00 Bez śladu - serial 15.55 Rozmowy w toku 
- talk show 16.55 Sędzia Anna Maria Wesołow
ska 17.55 Majka - serial 18.25 Detektywi - serial
19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40 Pogoda 19.50 
Uwaga! 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W-11 
Wydział Śledczy - serial 21.30 Dowody zbrodni - 
serial. - Rush wraz z zespołem wznawia śledztwo 
z 1998 roku dotyczące śmiertelnie pobitej piętna
stolatki. Dziewczynę znaleziono niekompletnie 
ubraną. W liceum, do którego uczęszczała, nie 
miała najlepszej opinii; uważano, że zbyt swo
bodnie podchodziła do spraw damsko-męskich.
22.30 Teraz my! 10 23.15 Superwizjer 23.50 alle
ZIMA! nocą 0.20 Tajemnice Smallville - serial 1.20 
Co za tydzień 1.45 Uwaga! 2.05 Po co spać jak 
można grać 3.25 Nic straconego
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TVP INFO INFO

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.07 
Pogoda 9.12 Gość olimpijski 9.21 Info Poranek
9.30 Serwis Info 9.39 Info Poranek 9.46 InfoTraf- 
fic 9.52 Info Poranek 10.00 Serwis Info 10.06 Po
goda 10.10 Biznes 10.23 Info Poranek 10.30 Serwis 
Info 10.44 Serwis sportowy 10.50 Gość poranka
11.00 Serwis Info 11.11 Serwis sportowy 11.15 In
fo Świat 11.30 Serwis Info 11.55 Serwis sportowy
12.00 Serwis Info 12.15 Biznes 12.30 Serwis Info 
12.55 Serwis sportowy 13.00 Serwis Info 13.10 
Raport z Polski 13.30 Serwis Info 13.55 Serwis 
sportowy 14.00 Serwis Info 14.15 Biznes 14.30 
Serwis Info 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis 
Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info 15.55 
Serwis sportowy 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Info 
Świat 16.30 Dla niesłyszących 16.45 OTV - Pasmo 
lokalne 17.15 Raport z Polski 17.30 OTV - Pasmo lo
kalne 19.28 Plus - minus 19.31 Pogoda 19.35 Plus - 
minus 20.00 Serwis Info 20.10 Minęła 20ta 21.00 
Pogoda 21.07 Telekurier 21.30 Serwis Info 21.42 
Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 Info 
Dziennik 22.58 Pogoda 23.03 Olimpijski wieczór
23.30 Serwis Info 23.45 Raj 7 plemion - Kurdystan 
- film dokumentalny, Hiszpania 0.45 Minęła 20ta
1.30 Telekurier

■■■ 5001

6.00 Kawa czy herbata? 8.10 Kwadrans po ósmej
8.25 Kawa czy herbata? 8.45 Mila, ode. 14, Fran
cja 9.00 Jedynkowe Przedszkole, ode. 65 9.30 Ro
dzina Rabatków I, ode. 18 - film animowany, Fran
cja 9.55 Powrót do przyszłości, s. II, ode. 4 - serial
10.30 Szkoła złamanych serc, ode. 188 - serial 11.15 
Telezakupy 11.50 ZUS dla ciebie 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.20 Potęga funduszy - maga
zyn ekologiczny 12.40 Plebania, ode. 1448 13.05 
Klan, ode. 1836 13.35 Ktokolwiek widział, ktokol
wiek wie... 14.05 Vancouver 2010 - wydarzenia 
dnia 15.00 Wiadomości 15.10 Vancouver 201016.05 
Moda na sukces, ode. 4690,4691 - serial 17.00 Te
leexpress 17.20 Vancouver 2010 - Dzień dobry Van
couver 17.35 Klan 18.00 Plebania 18.30 Vancouver 
2010 - Dzień dobry Vancouver 19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.10 Pogoda 20.20 
Vancouver 2010 - studio 20.30 Vancouver 2010 - 
Narciarstwo alpejskie - superkombinacja mężczyzn 
- Snowboard - SBX kobiet 21.45 Vancouver 2010 - 
Biathlon - bieg pościgowy mężczyzn 23.00 Budząc 
zmarłych, s. 4, ode. 11 - serial 0.00 Przesyłka - film 
fabularny, USA, reż. Andrew Davis, wyk. Gene Hack- 
man, Joanna Cassidy, Tommy Lee Jones 1.50 Vanco
uver 2010 - studio 6.00 Zakończenie dnia

— T;V;P 2

7.05 Dwójka Dzieciom - Harry i Hendersonowie, 
ode. 31 - serial 7.30 Dwójka Dzieciom - Pomocnik 
św. Mikołaja, ode. 41 - serial 7:50 Barwy szczę
ścia, ode. 222 - serial 8.30 Pytanie na śniadanie
10.55 MASH, ode. 50 s. III - serial 11.30 Przyjaciel 
niedźwiedzi - film dokumentalny, Wielka Brytania
12.30 Vancouver 2010 - wydarzenia dnia 14.05 
Córki McLeoda, ode. 206 - serial 15.00 Święta 
wojna - serial 15.35 Kabaretowy Klub Dwójki
16.25 Pejzaż z Europą w tle 16.35 Dla niesłyszą
cych - M jak miłość, ode. 723 - serial 17.30 Pro
gram lokalny 18.00 Stawka większa niż życie, 
ode. 11/18 - Hasło - serial 19.05 Vancouver 2010
- studio 19.10 Vancouver 2010 - Biathlon - bieg 
pościgowy kobiet 20.30 M jak miłość, ode. 724
- serial 21.30 Kulisy serial 21.40 Magazyn Ekspre
su Reporterów 22.45 Panorama 23.10 Sport Te
legram 23.15 Pogoda 23.25 Wieczór filmowy Ko
cham Kino - Thelma i Louise - dramat, USA, reż. 
Ridley Scott, wyk. Susan Sarandon, Geena Davis, 
Harvey Keitel 1.45 Kocham kino na bis - Żywot 
Mateusza - dramat, Polska, reż. Witold Leszczyń
ski, wyk. Anna Milewska, Franciszek Pieczka, Wir
giliusz Gryń, Małgorzata Braunek, Maria Janiec
3.10 Zakończenie programu

POLSAT
5.15 Wstawaj! Gramy!, ode. 1147 6.00 Nowy dzień 
z Polsat News 7.00 TV Market 7.15 Fortuna Wiedzy, 
ode. 677 8.00 Zasady gry, ode. 25,26 9.05 Świat 
według Kiepskich, ode. 84 10.00 Daleko od no
szy, ode. 1,211.00 Malanowski i Partnerzy, ode. 48
11.30 Samo życie, ode. 141012.00 Rodzina zastęp
cza, ode. 315 13.00 Zasady gry, ode. 27, 28 14.00 
Pierwsza miłość, ode. 1049 14.45 Stan wyjątkowy, 
ode. 8 15.50 Wydarzenia 16.10 Pogoda 16.15 In
terwencja, ode. 270 16.35 Malanowski i Partne
rzy, ode. 49 17.05 Świat według Kiepskich, ode. 71
18.00 Pierwsza miłość, ode. 1050 18.50 Wydarze
nia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Samo życie, 
ode. 141120.00 Tango i Cash - film sensacyjny, USA, 
1989, reż. Andrei Konchalovsky, wyk. Sylvester Stal
lone, Brion James, Jack Palance. - Ray Tango i Gabriel 
Cash uchodzą za gwiazdy wśród policjantów w Los 
Angeles. Choć pracują oddzielnie, to mają na swoim 
koncie niezliczoną ilość złapanych handlarzy narko
tyków i sieją strach wśród mafijnych bossów. 22.15 
CSI. Kryminalne zagadki Miami, ode. 117,118 0.15 
Tak - melodramat, Wielka Brytania/USA, 2004, reż. 
Sally Potter, wyk. Shirley Henderson, Joan Allen, Sam 
Neill 2.25 Zagadkowa noc, ode. 399 3.25 Tajemni
ce losu, ode. 431

TVN ©
5.50 Uwaga! 6.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska
7.00 Granie na śniadanie 8.00 Majka - serial 8.30 
Dzień dobry TVN 11.00 Na Wspólnej - serial 11.35 
Granie na ekranie 12.45 Mango Telezakupy 13.45 
Detektywi - serial 14.20 W-11 Wydział Śledczy - se
rial 15.00 Bez śladu - serial 15.55 Rozmowy w toku 
- talk show 16.55 Sąd rodzinny 17.55 Majka - se
rial 18.25 Detektywi - serial 19.00 Fakty 19.30 Sport 
19.40 Pogoda 19.50 Uwaga! 20.05 Na Wspólnej - 
serial. - Roman przeżywa kolejny cios. Leśniewskie
mu udaje się przekonać Honoratę, by pozwoliła mu 
zostać aż do przyjazdu ich syna. Honorata nie spo
dziewa się, że mąż kolejny raz udowodni, jakim jest 
draniem. Dyrektor powiadamia Dankę o pojawieniu 
się w jej klasie nowego ucznia, Maćka. Uprzedza, że 
chłopak już kilkakrotnie zmieniał szkołę i jeśli tylko 
Danka będzie miała z nim problem, ma to zgłosić. 
Danka uświadamia sobie, że dyrektor jest uprze
dzony i chłopakowi grozi kolejne wyrzucenie ze 
szkoły. 20.45 W-11 Wydział Śledczy - serial 21.30 
Bez śladu - serial 22.30 Kuba Wojewódzki 23.30 
Generał 0.30 Superwizjer 1.05 Uwaga! 1.25 Po co 
spać jak można grać 2.45 Nic straconego

TVPINFO
8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.08 
Pogoda 9.12 Gość olimpijski 9.21 Info Poranek 9.30 
Serwis Info 9.39 Info Poranek - VANCOUVER 2010
9.46 Info Traffic 9.52 Info Poranek 10.00 Serwis 
Info 10.10 Biznes 10.23 Info Poranek 10.30 Serwis 
Info 10.44 Serwis sportowy 10.50 Gość poranka 
11.00 Serwis Info 11.11 Serwis sportowy 11.15 Info 
Świat 11.30 Serwis Info 11.50 Pogoda 11.55 Serwis 
sportowy 12.00 Serwis Info 12.15 Biznes 12.30 Ser
wis Info 12.55 Serwis sportowy 13.00 Serwis Info 
13.10 Raport z Polski 13.30 Serwis Info 13.55 Ser
wis sportowy 14.00 Serwis Info 14.15 Biznes 14.30 
Serwis Info 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis 
Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info 15.55 
Serwis sportowy 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Info 
Świat 16.30 Dla niesłyszących 16.45 OTV - Pasmo 
lokalne 17.15 Raport z Polski 17.30 OTV - Pasmo lo
kalne 19.28 Plus - minus 19.31 Pogoda 19.35 Plus 
- minus - magazyn 20.00 Serwis Info 20.10 Mi
nęła 20ta 21.07 Telekurier 21.30 Serwis Info 21.45 
OTV - Pasmo lokalne 22.15 STUDIO LOTTO 22.22 
Info Dziennik 23.03 Olimpijski wieczór 23.30 Ser
wis Info 23.45 Carnaval. Największe party świata - 
reportaż, Polska, Wielka Brytania 0.46 Minęła 20ta
1.30 Telekurier
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6.00 Kawa czy herbata? 8.10 Kwadrans po ósmej
8.25 Kawa czy herbata? 8.45 Koszmarny Karo
lek, ode. 26 - serial 9.00 Wirtul@ndia - Kolory tę
czy 9.25 Rodzina Rabatków I - film animowany, 
Francja 9.55 Powrót do przyszłości, s. II - Marti 
w wojsku, ode. 5 - serial 10.30 Szkoła złamanych 
serc, ode. 189 - serial 11.20 Telezakupy 12.00 Wia
domości 12.10 Agrobiznes 12.20 Wójt roku 2009
- finał 12.45 Plebania, ode. 144913.15 Klan, ode.
183713.40 Raj 14.05 Vancouver 2010 - wydarze
nia dnia 15.00 Wiadomości 15.10 Vancouver 2010
16.05 Moda na sukces, ode. 4692, 4693 - serial
17.00 Teleexpress 17.20 Vancouver 2010 - Dzień 
dobry Vancouver 17.35 Klan, ode. 1838 18.00 
Plebania, ode. 145018.30 Vancouver 2010 - Dzień 
dobry Vancouver 19.00 Wieczorynka 19.30 Wia
domości 19.55 Sport 20.10 Pogoda 20.25 Bana
nowy doktor, ode. 7 - serial 21.15 Vancouver 2010
- studio 21.25 Vancouver 2010 - Biegi narciarskie
- sprint, finały kobiet i mężczyzn 23.55 Misja spe
cjalna - magazyn śledczy 0.30 Vancouver 2010
- studio 0.40 Vancouver 2010 1.30 Vancouver 
2010 - studio 1.40 Vancouver 2010 - Łyżwiarstwo 
szybkie -1000 m mężczyzn 3.20 Vancouver 2010
- studio 6.00 Zakończenie dnia

TVP2
7.05 Dwójka Dzieciom - Harry i Hendersonowie, 
ode. 32 - serial 7.30 Dwójka Dzieciom - Pomocnik 
św. Mikołaja, ode. 42 - serial 7.50 Barwy szczęścia, 
ode. 223 - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 10.50 
Dzieciaki górą, ode. 41 - teleturniej 11.25 Życie nad 
wodospadem Iguacu - film dokumentalny, Wiel
ka Brytania 12.30 Vancouver 2010 - wydarzenia 
dnia 14.10 Córki McLeoda, ode. 207 - serial 15.00 
Święta wojna - Feminista - serial 15.35 Zagadkowa 
blondynka 16.25 Pejzaż z Europą w tle 16.35 Dla 
niesłyszących - M jak miłość- serial 17.30 Program 
lokalny 17.55 Stawka większa niż życie, ode. 12- se
rial 19.05 Vancouver 2010 - studio 19.10 Vancouver 
2010 - Biegi narciarskie - sprint, eliminacje kobiet i 
mężczyzn 19.55 Vancouver 2010 - Narty alpejskie
- zjazd kobiet 21.10 Barwy szczęścia, ode. 389 - se
rial 21.45 C. K. Dezerterzy, cz. II - komedia, Polska, 
Węgry, reż. Janusz Majewski, wyk. Marek Kondrat, 
Zoltan Bezerdy, Wiktor Zborowski 23.05 Panorama 
23.30 Sport Telegram 23.35 Pogoda 23.45 Bionic 
Woman - Agentka przyszłości, ode. 7/8 - serial 
0.40 Czy świat oszalał? - Współcześni najemnicy - 
film dokumentalny, Francja 1.40 Dr House, ode. 77
- serial 2.25 Zakończenie dnia

POLSAT "SL.
5.15 Wstawaj! Gramy!, ode. 1148 6.00 Nowy dzień 
z Polsat News 7.00 TV Market 7.15 Fortuna Wie
dzy, ode. 678 8.00 Zasady gry, ode. 27, 28 9.05 
Świat według Kiepskich, ode. 7110.00 Daleko od 
noszy, ode. 3,411.00 Malanowski i Partnerzy, ode.
4911.30 Samo życie, ode. 141112.00 Rodzina za
stępcza, ode. 316 13.00 Zasady gry, ode. 29, 30
14.00 Pierwsza miłość, ode. 105014.45 Stan wy
jątkowy, ode. 9 - Podczas występu na fecie, zorga
nizowanej z okazji policyjnego święta, piosenkarz 
Zeke - gwiazda przedstawienia - zostaje postrze
lony przez nieznanych sprawców i jest bliski śmier
ci. Sammo i Terrell Parker prowadzą śledztwo w tej 
sprawie. Najbardziej podejrzany wydaje się agent 
piosenkarza. 15.50 Wydarzenia 16.10 Pogoda
16.15 Interwencja, ode. 271 16.35 Malanowski i 
Partnerzy, ode. 50 17.05 Świat według Kiepskich, 
ode. 137 18.00 Pierwsza miłość, ode. 105118.50 
Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Sa
mo życie, ode. 1412 20.00 Świat według Kiepskich, 
ode. 246 20.30 Studio przed meczem 20.40 Pił
ka nożna. Liga Mistrzów UEFA - mecz 1/8 finału
22.40 Studio po meczu 22.55 Liga Mistrzów UEFA 
- skróty spotkań 0.25 Liga Mistrzów UEFA - po
wtórki meczów

TVN #
5.45 Uwaga! 6:00 Generał 7.00 Granie na śniada
nie 8.00 Majka - serial 8.30 Dzień dobry TVN 11.00 
Na Wspólnej - serial 11.35 Granie na ekranie 12.45 
Mango Telezakupy 13.45 Detektywi - serial 14.20 
W-11 Wydział Śledczy - serial 15.00 Bez śladu - se
rial 15.55 Rozmowy w toku - talk show 16.55 Sę
dzia Anna Maria Wesołowska 17.55 Majka - serial 
18.25 Detektywi - serial 19.00 Fakty 19.30 Sport 
19.40 Pogoda 19.50 Uwaga! 20.05 Na Wspólnej 
- serial 20.45 W-11 Wydział Śledczy - serial 21.30 
Góra Dantego - film katastroficzny, USA 1997, reż. 
Roger Donaldson, wyk. Pierce Brosnan, Linda Ha
milton, Charles Hallahan. - Wulkan to najgroźniej
szy przeciwnik człowieka, dysponujący siłą miliona 
bomb atomowych. Potrafi zmienić dzień w noc, a 
powietrze w ogień; wywołuje tsunami, trzęsienia 
ziemi i lawiny błotne. Towarzyszące erupcji zjawisko 
chmury gorejącej może unicestwić wielotysięczne 
miasto. Wulkanolog Harry Dalton (Pierce Brosnan) 
zdaje sobie z tego sprawę i próbuje nakłonić miesz
kańców Góry Dantego do natychmiastowej ewa
kuacji. 23.45 Szymon Majewski Show 0.50 Uwaga!
1.10 Po co spać jak można grać 2.30 Rozmowy w 
toku - talk show 3.25 Nic straconego

TVP INFO INFO

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.08 
Pogoda 9.12 Gość olimpijski 9.21 Info Poranek
9.30 Serwis Info 9.39 Info Poranek - VANCO
UVER 2010 9.46 Info Traffic 9.52 Info Poranek
10.00 Serwis Info 10.10 Biznes 10.23 Info Po
ranek 10.30 Serwis Info 10.44 Serwis sportowy 
10.50 Gość poranka 11.00 Serwis Info 11.11 Ser
wis sportowy 11.15 Info Świat 11.30 Serwis Info 
11.55 Serwis sportowy 12.00 Serwis Info 12.15 
Biznes 12.30 Serwis Info 12.55 Serwis sportowy
13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.30 Ser
wis Info 13.55 Serwis sportowy 14.00 Serwis Info 
14.15 Biznes 14.30 Serwis Info 14.55 Serwis spor
towy 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z Polski 15.30 
Serwis Info 15.55 Serwis sportowy 16.00 Rozmo
wa dnia 16.15 Info Świat 16.30 Dla niesłyszących
16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Raport z Pol
ski 17.30 OTV - Pasmo lokalne 19.28 Plus - mi
nus 19.31 Pogoda 19.35 Plus - minus - magazyn
20.00 Serwis Info 20.10 Minęła 20ta 21.07 Tele
kurier 21.30 Serwis Info 21.45 OTV - Pasmo lokal
ne 22.15 Info Dziennik 23.03 Olimpijski wieczór
23.30 Serwis Info 23.45 Walka o Ziemię Świętą, 
pokochaj bliźniego swego - film dokumentalny, 
Wielka Brytania 0.45 Minęła 20ta 1.30 Telekurier



TVP 1 @Hi 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.10 Kwadrans po ósmej
8.25 Kawa czy herbata? 8.45 Koszmarny Karolek, 
ode. 27 - serial 9.00 I kudłate i łaciate - program 
dla dzieci 9.10 Dlaczego? Po co? Jak? 9.30 Rodzi
na Rabatków I - film animowany, Francja 10.00 Po
wrót do przyszłości, s. II, ode. 6 - serial 10.30 Szkoła 
złamanych serc, ode. 190 - serial 11.20 Telezakupy
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.20 Potę
ga funduszy - magazyn ekologiczny 12.40 Pleba
nia, ode. 145013.05 Klan, ode. 183813.35 My Wy 
Oni - magazyn 14.05 Vancouver 2010 - wydarze
nia dnia 15.00 Wiadomości 15.10 Vancouver 2010 
- wydarzenia dnia 16.05 Moda na sukces, ode. 
4694,4695 - serial 17.00 Teleexpress 17.20 Van
couver 2010 - Dzień dobry Vancouver 17.35 Klan, 
ode. 183918.00 Plebania, ode. 1451 18.30 Vanco
uver 2010 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 
19.55 Sport 20.10 Pogoda 20.25 Nieustraszony, 
ode. 7 - serial 21.15 Sprawa dla reportera 21.55 
Vancouver 2010 - studio 22.05 Vancouver 2010 - 
Biathlon - 20 km mężczyzn, snowboard - halfpi
pe kobiet, el, łyżwiarstwo szybkie -1000 m kobiet 
0.05 Kojak s. 4 - Kolejna królowa Cyganów - serial
1.00 Vancouver 2010 - studio 1.10 Vancouver 2010
6.00 Zakończenie dnia

6.50 Dwójka Dzieciom - Harry i Hendersonowie, 
ode. 33 - serial 7.15 Dwójka Dzieciom - Kropelka
- przygody z wodą, ode. 22 - serial 7.50 Barwy 
szczęścia, ode. 224 - serial 8.30 Pytanie na śnia
danie 10.55 Dzieciaki górą, ode. 42 - teleturniej
11.30 Największy chłopiec na świecie - film doku
mentalny, Wielka Brytania 12.30 Vancouver 2010
- wydarzenia dnia 14.05 Córki McLeoda, ode. 
208 - serial 14.55 Święta wojna - Ostaniec - serial
15.30 Szansa na Sukces - Monika Bródka 16.25 
Pejzaż z Europą w tle 16.35 Czarne chmury, ode. 
8/10 - Wilcze doły - serial 17.30 Program lokal
ny 18.00 Mała bogini o ośmiu kończynach - film 
dokumentalny, Wielka Brytania 18.50 Vancouver 
2010 - studio 18.55 Vancouver 2010 - Biathlon - 
15 km kobiet 21.05 Barwy szczęścia, ode. 390 - 
serial 21.45 Dr House, ode. 77 - serial 22.45 Pano
rama 23.10 Sport Telegram 23.15 Pogoda 23.25 
Soraya - cz. 1 - film fabularny, Włochy, Niemcy, 
reż. Lodovico Gasparini, wyk. Anna Valle, Erol 
Sander, Mathilda May, Michele Placido 1.15 Ma
fijny klan, ode. 7/8 - film sensacyjny, Francja 2.15 
Wieczór artystyczny „C EST LA VIE" - piosenki 
Andrzeja Zauchy 3.10 Zakończenie dnia

TVP 2 m 0Y02
6.00 Kawa czy herbata? 8.10 Kwadrans po ósmej
8.25 Kawa czy herbata? 8.45 Koszmarny Karolek, 
ode. 28 - serial 9.00 Moliki książkowe 9.10 Sięgnij 
po medal, ode. 9 Narciarstwo alpejskie - felieton
9.15 Sięgnij po medal, ode. 6 Snowboard 9.25 Po
wrót do przyszłości, s. II, ode. 7 - serial 9.55 Biblia
- Jezus, cz. 2 - film fabularny, USA, Niemcy, Fran
cja, Włochy, reż. Robert Young, wyk. Jeremy Sisto, 
Jacqueline Bisset 11.30 Finał Krajowych Eliminacji 
Konkursu Piosenki Eurowizji 2010 12.00 Wiado
mości 12.10 Agrobiznes 12.20 Kurs na zysk 12.40 
Plebania 13.05 Klan 13.35 Faceci do wzięcia - se
rial 14.05 Vancouver 2010 - wydarzenia dnia 15.00 
Wiadomości 15.10 Vancouver 201016.05 Moda na 
sukces, ode. 4696,4697 - serial 17.00 Teleexpress 
17.20 Vancouver 2010 17.30 Klan 18.00 Plebania
18.25 Vancouver 2010 18.40 Wieczorynka 19.00 
Vancouver 2010 - Skoki narciarskie K125 - kwalifi
kacje 20.10 Wiadomości 20.40 Sport 20.50 Pogo
da 21.05 Piątkowe kino akcji - Tymczasowi gliniarze
- film fabularny, Francja, reż. Claude Zidi, wyk. Phi
lippe Noiret, Tierry Thermite 23.00 Żółta gorączka - 
film fabularny, USA, reż. Alex Gibney, Lewis Teague, 
wyk. Jay Leno, Chris Sarandon 0.45 Vancouver 
2010 - studio 6.00 Zakończenie dnia

6.45 Dwójka Dzieciom - Harry i Hendersonowie, 
ode. 34 - serial 7.15 Dwójka Dzieciom - Kropelka
- przygody z wodą, ode. 23 - serial 7.50 Barwy 
szczęścia, ode. 225 - serial 8.30 Pytanie na śniada
nie 10.50 Gilotyna, ode. 10 - teleturniej 11.15 Dolina 
Kreatywna - co słychać? 11.20 Paryż - Cygańska 
rapsodia - serial 12.30 Vancouver 2010 - wyda
rzenia dnia 14.05 Córki McLeoda, ode. 209 - se
rial 14.55 Wideoteka dorosłego człowieka -, cz. 1
15.30 Kabaretowy Klub Dwójki - widowisko roz
rywkowe 16.20 Pejzaż z Europą w tle 16.30 Czarne 
chmury, ode. 9/10 - Zaręczyny - serial 17.30 Pro
gram lokalny 18.00 Stawka większa niż życie, ode. 
13/18 - Bez instrukcji - serial 19.05 Tak to leciało!
- 39 - teleturniej 20.05 Na dobre i na złe, ode. 397 
Babcia na gigancie - serial 21.05 Vancouver 2010 - 
studio 21.15 Vancouver 2010 - Narty alpejskie - su
pergigant mężczyzn 21.55 Vancouver 2010 - Biegi 
narciarskie - bieg łączony kobiet 23.30 Panorama 
23.55 Sport Telegram 0.00 Pogoda 0.15 Czas na 
miłość - Guru - komedia, USA, Francja, Wielka Bry
tania, reż. Daisy von Scherler Mayer, wyk. Heather 
Graham, MarisaTomei.Jimi Mistry, Michael Mcke- 
an 1.55 Zakończenie dnia

SMS 1
8.00 Wiadomości 8.10 Pogoda 8.15 Pod prasą
8.45 Ziarno 9.15 Walt Disney w Jedynce - Klub 
przyjaciół Myszki Miki - Kłopoty z Goofy'm, ode. 
48 - serial 9.45 Walt Disney w Jedynce - Złota 
rączka, ode. 17 - serial 10.15 Walt Disney w Je
dynce - Hannah Montana, ode. 19 - serial 10.40 
Sięgnij po medal, ode. 7 Biathlon - felieton 10.45 
Sięgnij po medal, ode. 8 Biegi narciarskie 11.00 
Vancouver 2010 - Wydarzenia dnia 12.00 Wia
domości 12.10 Vancouver 2010 13.05 Zwierzęta 
świata - Puchacz. Tajemniczy łowca w mroku, cz. 
1 - film dokumentalny, Korea Połudn. 13.40 Face
ci do wzięcia - serial 14.15 Skarbonka 8 - kome
dia, USA, reż. Richard Benjamin, wyk. Tom Hanks, 
Shelley Long 15.55 Dom niespokojnej starości, 
ode. 4, 5 - serial 17.00 Teleexpress 17.25 Komi
sarz Rex X, ode. 5 - serial 18.20 Kabaretowa al
ternatywa 18.40 Za kulisami Jedynki 19.00 Wie
czorynka 19.30 Wiadomości 19.50 Sport 20.05 
Pogoda 20.15 Vancouver 2010 - Skoki narciarskie 
K125 22.45 Męska rzecz... - Firma - CIA, ode. 3 
- film sensacyjny, Niemcy, reż. Mikael Salomon, 
wyk. Chris O'Donnell, Michael Keaton 0.30 Stan 
wyjątkowy, ode. 7 - serial 1.30 Vancouver 2010 - 
studio 5.55 Zakończenie dnia

TVP 2
7.20 Poezja łączy ludzi - „Pożegnanie września"
7.30 M jak miłość, ode. 723 - serial 8.30 Goryl w 
domu 5 - film dokumentalny, Francja 9.35 Czar
na Strzała, ode. 5- serial 10.35 Kocham Cię Polsko
- zabawa quizowa 12.10 Gwiazdy w południe - 
Rosie! - komediodramat, USA, reż. David Lowell 
Rich, wyk. Rosalind Russell, Sandra Dee 14.00 Fa- 
miliada 14.30 Złotopolscy, ode. 1088 - telenowe
la 15.05 Kate i Leopold - komedia romantyczna, 
USA, reż. James Mangold, wyk. Meg Ryan, Hugh 
Jackman, Liev Schreiber 17.20 Słowo na niedzie
lę 17.25 Pejzaż z Europą w tle 17.30 Program lo
kalny 18.00 XV Festiwal Kabaretowy w Koszalinie 
2009 - Kabaret TV 19.05 Zagadkowa blondynka
- zabawa quizowa 20.05 Laskowik & Malicki Nie
dziela Wieczór 20.55 Kabaretowy Klub Dwójki
21.55 Kryminalne zagadki Las Vegas, s. VII, ode. 
24/24 - serial 22.45 Panorama 23.10 Sport Te
legram 23.15 Pogoda 23.25 Weekendowe Kino 
Dwójki - Zagniewani młodociani - komedia, USA, 
reż. Hart Bochner, wyk. Jon Lovitz, Ha Carrere, Lo
uise Fletcher 1.05 Córka mojego szefa - komedia, 
USA, reż. David Zucker, wyk.Tara Reid, Andy Rich
ter 2.30 Zakończenie dnia

0v@1
7.00 Transmisja Mszy Świetej z Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach
8.00 Tydzień 8.25 Domisie 8.55 Czterej pan
cerni i pies, ode. 11 - serial 10.05 Vancouver 2010
- Wydarzenia dnia 11.55 Między ziemią a nie
bem 12.00 Anioł Pański 12.15 Między ziemią 
a niebem - magazyn 13.00 Wiadomości 13.10 
Kabaretowa alternatywa - program satyryczny
13.40 Kolor magii, cz. 2 Blask fantastyczny - se
rial 15.25 BBC w Jedynce - Wodospady Wiktorii
- film dokumentalny, Wielka Brytania 16.20 Finał 
Krajowych Eliminacji Konkursu Piosenki Eurowi- 
zji 2010 16.45 EUROexpress 17.00 Teleexpress 
17.20 Ojciec Mateusz, ode. 24 - serial 18.15 Ja
ka to melodia? 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiado
mości 19.50 Sport 20.00 Pogoda 20.15 Ranczo, 
ode. 50 - Kontratak - serial 21.15 Ranczo, ode. 51
- Fałszerze uczuć - serial 22.10 Vancouver 2010 - 
studio 22.15 Vancouver 2010 - Biathlon - bieg ze 
startu wspólnego kobiet 23.15 Uczta kinomana
- Lawendowe wzgórze - dramat, Wielka Bryta
nia, reż. Charles Dance, wyk. Judi Dench, Maggie 
Smith, Natascha McElhone 1.05 Vancouver 2010
- studio 6.00 Zakończenie dnia

7.15 M jak miłość, ode. 724 - serial 8.10 Barwy 
szczęścia, ode. 389, 390 9.15 Zacisze gwiazd
- Henryk Gołębiewski 9.50 Rodzinne oglądanie
- Ekstremalne wędrówki, ode. 3 - serial 11.00 
Wojciech Cejrowski - boso przez świat 11.30 Ma- 
kłowicz w podróży 12.05 Gwiazdy w południe - 
Arabeska - film akcji, USA, reż. Stanley Denen, 
wyk. Sophia Loren, Gregory Peck 14.00 Familia- 
da 14.30 Złotopolscy - telenowela 15.05 Szansa 
na Sukces - Piotr Szczepanik 16.05 Na dobre i na 
złe - serial 17.05 Wstęp Wolny! Magazyn Aktual
ności Kulturalnych 17.30 Program lokalny 18.00 
Świat bez tajemnic - Michael Jackson - kolekcjo
ner - film dok. 18.50 Vancouver 201018.55 Van
couver 2010 - Narty alpejskie - gigant mężczyn
19.40 Vancouver 2010 - Biathlon 20.55 Okru
cieństwo nie do przyjęcia - komedia, USA, reż. 
Joel Coen, wyk. George Clooney, Catherine Ze
ta Jones 22.45 Panorama 23.10 Sport Telegram 
23.14 Pogoda 23.20 Telewizyjne Wiadomości Li
terackie 23.50 Dolina Kreatywna 0.25 Na imię mi 
Earl, ode. 20,21 1.25 Gattaca - film S-F, USA, reż. 
Andrew Niccol, wyk. Ethan Hawke, Urna Thur
man 3.10 Zakończenie dnia

5.15 Wstawaj! Gramy!, ode. 1149 6.00 Nowy dzień 
z Polsat News 7.00 TV Market 7.15 Fortuna Wiedzy, 
ode. 679 8.00 Zasady gry, ode. 29, 30 9.05 Świat 
według Kiepskich, ode. 13710.00 Daleko od noszy, 
ode. 5,611.00 Malanowski i Partnerzy, ode. 5011.30 
Samo życie, ode. 141212.00 Rodzina zastępcza, ode.
31713.00 Zasady gry, ode. 31,3214.00 Pierwsza mi
łość, ode. 105114.45 Stan wyjątkowy, ode. 1015.50 
Wydarzenia 16.10 Pogoda 16.15 Interwencja, ode 
272 16.35 Malanowski i Partnerzy, ode. 51 17.05 
Świat według Kiepskich, ode. 5718.00 Pierwsza mi
łość, ode. 105218.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 
Pogoda 19.30 Samo życie, ode. 1413 20.00 CSI. 
Kryminalne zagadki Nowego Jorku, ode. 53 21.00 
Porwany, ode. 13 22.00 Kraina Tygrysów - dramat 
wojenny, USA/Niemcy, 2000, reż. Joel Schumacher, 
wyk. Colin Farrell, Clifton Collins jr., Shea Whigham. 
- Akcja filmu rozgrywa się w 1971 roku. Roland Bozz 
wraz oddziałem rekrutów trafia na szkolenie do Fort 
Polk w stanie Luizjana, zwanego Krainą Tygrysów, 
ostatniego przystanku przed podróżą do Wietna
mu. Niezależność i buntownicza natura Bozza po
wodują ciągłe tarcia wśród rekrutów i oficerów. 
0.05 Zagadkowa noc, ode. 400 1.00 Zakończenie 
programu - przerwa techniczna

POLSAT WU
6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.00 TV Market 7.15 
Fortuna Wiedzy, ode. 680 8.00 Zasady gry, ode. 31,
329.05 Świat według Kiepskich, ode. 5710.00 Dale
ko od noszy, ode. 7,811.00 Malanowski i Partnerzy, 
ode. 5111.30 Samo życie, ode. 1413 12.00 Rodzina 
zastępcza, ode. 318 13.00 Zasady gry, ode. 33, 34
14.00 Pierwsza miłość, ode. 105214.45 Stan wyjąt
kowy, ode. 1115.50 Wydarzenia 16.10 Pogoda 16.15 
Interwencja, ode. 273 16.35 Malanowski i Partnerzy, 
ode. 5217.05 Świat według Kiepskich, ode. 4618.00 
Pierwsza miłość, ode. 105318.50 Wydarzenia 19.20 
Sport 19.25 Pogoda 19.30 Samo życie, ode. 1414
20.00 Fałszywa dwunastka - komedia familijna, 
USA, 2003, reż. Shawn Levy.Vvyk. Steve Martin, Hi
lary Duff, Kevin Schmidt. - Tom Baker razem z żoną 
i dwunastką dzieci mieszka w małym miasteczku na 
amerykańskiej prowincji. Gdy otrzymuje pracę swo
ich marzeń - posadę trenera drużyny futbolowej na 
uniwersytecie w Chicago - postanawia wraz z rodzi
ną przeprowadzić się do metropolii. 22.05 Łowca 
obcych - thriller S-F, USA, 2003, reż. Ron Krauss, 
wyk. James Spader, Aimee Graham 0.00 Tragedia 
Makbeta - dramat, Wielka Brytania/USA, 1971, reż. 
Roman Polański, wyk. Jon Finch, John Stride 3.00 Ta
jemnice losu, ode. 432

5.15 Wstawaj! Gramy!, ode. 1150 6.00 Nowy 
dzień z Polsat News 7.05 Kaczor Donald przed
stawia, ode. 16 7.45 Nowe przygody Spina i Mar- 
ty'ego - film familijny, USA, 2000, reż. Rusty Cun- 
dieff, wyk. David Gallagher, Brian Jensen, Charles 
Shaughnessy 9.45 Magazyn Ligi Mistrzów UEFA
10.15 Ewa gotuje, ode. 9110.45 SIĘ KRĘCI, ode. 
154 11.15 Miodowe Lata, ode. 125 12.00 Mio
dowe Lata, ode. 126 12.50 Światowe Rekordy 
Guinnessa 2009, ode. 7 13.50 90210, ode. 23
14.45 Dom nie do poznania, ode. 18115.45 Chi
rurdzy, ode. 100 16.45 Chirurdzy, ode. 10117.45 
Journeyman - podróżnik w czasie, ode. 9 18.50 
Wydarzenia 19.15 Sport 19.20 Pogoda 19.25 
13 Posterunek, ode. 39 20.05 I kto to mówi 2 - 
komedia, USA, 1990, reż. Amy Heckerling, wyk. 
John Travolta, Kirstie Alley, Olimpia Dukakis 21.45 
Bumerang - komedia sensacyjna, USA, 1992, reż. 
Reginald Hudlin, wyk. David Alan Grier, David 
Grier, Eddie Murphy 0.30 Zmierzch. Wampiry w 
odwrocie - horror, USA, 1991, reż. Anthony Hic- 
kox, wyk. David Carradine, Morgan Brittany, Bru
ce Campbell 2.40 Zagadkowa noc, ode. 4013.40 
Tajemnice losu, ode. 433 4.55TV MARKET

5.50 Uwaga! 6.05 Sędzia Anna Maria Wesołow
ska 7.00 Granie na śniadanie 8.00 Majka - serial
8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Na Wspólnej - serial
11.35 Granie na ekranie 12.45 Mango Telezaku
py 13.45 Detektywi - serial 14.20 W-11 Wydział 
Śledczy - serial 15.00 Bez śladu - serial. - Zespół 
Jacka prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia 
nastoletniej Clare. Dochodzenie ujawnia sprzecz
ne informacje na temat jej zdrowia psychicznego.
15.55 Rozmowy w toku - talk show 16.55 Sąd ro
dzinny 17.55 Majka - serial 18.25 Detektywi - se
rial 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40 Pogoda 19.50 
Uwaga! 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W-11 
Wydział Śledczy - serial 21.30 Szczęki. Zemsta - 
film sensacyjny, USA 1987, reż. Joseph Sargent, 
wyk. Lorraine Gary, Lance Guest, Mario Van Peb
bles. - W letniskowej osadzie Amity znów ataku
je rekin ludojad. Kolejny raz ofiarą potwora pada 
ktoś z rodziny Brodych. Czy to przypadek? A mo
że to klątwa, przed którą członkowie tej rodziny 
nie uciekną bez względu na to, jak daleko będą 
szukać schronienia. 23.25 Wszystkie wcielenia 
Tary - serial 23.55 Multikino 0.20 Uwaga! 0.40 
Po co spać jak można grać 2.00 Rozmowy w toku
- talk show 2.55 Nic straconego

TVN . *0#
5.50 Uwaga! 6.05 Sąd rodzinny 7.00 Granie na 
śniadanie 8.00 Majka - serial 8.30 Dzień dobry 
TVN 11.00 Na Wspólnej - serial 11.35 Granie na 
ekranie 12.45 Mango Telezakupy 13.45 Detek
tywi - serial 14.20 W-11 Wydział Śledczy - serial
15.00 Bez śladu serial 15.55 Rozmowy w toku
- talk show 16.55 Sędzia Anna Maria Wesołow
ska 17.55 Majka - serial 18.25 Detektywi - serial
19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40 Pogoda 19.50 Uwa
ga! 20.00 Król Skorpion - film przygodowy, USA/ 
Niemcy/Belgia 2002, reż. Chuck Russell, wyk. The 
Rock, Steven Brand, Michael Clarke Duncan. - W 
pradawnym Egipcie panuje bezlitosny król Mem- 
non, który pałając żądzą władzy, dowodząc armią 
barbarzyńców podbija i bierze w niewolę kolejne 
plemiona rozproszone na pustyni. Do walki z nim, 
w obronie ostatnich wolnych ludzi staje bohaterski 
Mathyus, potomek rodu wielkich wojowników. W 
walce ze złem pomagają mu drobny złodziejaszek i 
piękna czarodziejka. 21.55 Wybuch - film sensacyj
ny, USA/Niemcy/RPA 2004, reż. Anthony Hickox, 
wyk. Eddie Griffin, Vinnie Jones, Breckin Meyer 
23.45 Kuba Wojewódzki 0.45 Uwaga! 1.05 Po co 
spać jak można grać 2.25 Rozmowy w toku - talk 
show 3.20 Nic straconego

tvn mmriitimim#
5.35 Uwaga! 5.55 Mango Telezakupy 8.00 Multi
kino 8.30 Dzień dobryTVN 10.55 alleZIMA! 11.30 
Pascal, po prostu gotuj 12.05 Na Wspólnej Omni
bus 13.55 39 i pół - serial 14.50 Głupi i głupszy II. 
Kiedy Harry poznał Lloyda - komedia, USA 2003, 
reż. Troy Miller, wyk. Derek Richardson, Eric Chri
stian Olsen, Rachel Nichols 16.40 Majka omni
bus 19.00 Fakty 19.25 Sport 19.35 Pogoda 19.45 
Uwaga! 20.00 Niania - serial 20.30 Niania - serial
21.05 Pamiętnik - film melodramat, USA 2004, 
reż. Nick Cassavetes, wyk. Ryan Gosling, Rachel 
McAdams, James Garner - Pierwsza miłość jest 
zawsze najpiękniejsza. Jeśli równocześnie jest tak 
silna, że pokona wszelkie przeciwności losu, cho
ciaż nigdy nie będzie spełniona - czy wciąż warto 
kochać? 23.40 Absolon - film S-F, Kanada/Wiel
ka Brytania 2001, reż. David Deßartolom, wyk. 
Christopher Lambert, Lou Diamond Phillips, Kel
ly Brook 1.35 Uwaga! 1.55 Po co spać jak moż
na grać 3.15 Wszystkie wcielenia Tary - serial 3.50 
Kuba Wojewódzki 4.45 Nic straconego

TVP INFO
8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.08 
Pogoda 9.12 Gość olimpijski 9.21 Info Poranek 9.30 
Serwis Info 9.39 Info Poranek - VANCOUVER 2010
9.46 Info Traffic 9.52 Info Poranek 10.00 Serwis 
Info 10.10 Biznes 10.23 Info Poranek 10.30 Ser
wis Info 10.41 Pogoda 10.44 Serwis sportowy
10.50 Gość poranka 11.00 Serwis Info 11.11 Serwis 
sportowy 11.15 Info Świat 11.30 Serwis Info 11.55 
Serwis sportowy 12.00 Serwis Info 12.15 Biznes
12.30 Serwis Info 12.55 Serwis sportowy 13.00 
Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.30 Serwis Info
13.55 Serwis sportowy 14.00 Serwis Info 14.15 Biz
nes 14.30 Serwis Info 14.55 Serwis sportowy 15.00 
Serwis Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info
15.55 Serwis sportowy 16.00 Rozmowa dnia 16.15 
Info Świat 16.30 Dla niesłyszących 16.45 OTV - Pa
smo lokalne 17.15 Raport z Polski 17.30 OTV - Pa
smo lokalne 19.28 Plus - minus 19.31 Pogoda 19.35 
Plus - minus - magazyn 20.00 Serwis Info 20.10 
Minęła 20ta 21.07 Telekurier 21.30 Serwis Info
21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 STUDIO LOT
TO 22.22 Info Dziennik 23.03 Olimpijski wieczór
23.30 Serwis Info 23.40 Pogoda 23.45 Lata Blaira, 
ode. 1 - Wojny Blaira - film dokumentalny, Wielka 
Brytania 0.45 Minęła 20ta 1.30 Telekurier

TVP1NFO T V P INFO

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.12 
Gość olimpijski 9.21 Info Poranek 9.30 Serwis Info 
9.39 Info Poranek 9.44 Info Traffic 9.50 Bruksela 
od kuchni 10.00 Serwis Info 10.10 Biznes - otwar
cie dnia 10.23 Info Poranek 10.30 Serwis Info 10.44 
Serwis sportowy 10.50 Gość poranka 11.00 Serwis 
Info 11.11 Serwis sportowy 11.15 Info Świat 11.30 
Serwis Info 11.55 Serwis sportowy 12.00 Serwis 
Info 12.15 Biznes 12.30 Serwis Info 12.55 Serwis 
sportowy 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 
13.26 Pogoda 13.30 Serwis Info 13.55 Serwis spor
towy 14.00 Serwis Info 14.15 Biznes 14.30 Serwis 
Info 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.10 
Raport z Polski 15.30 Serwis Info 15.55 Serwis spor
towy 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Info Świat 16.30 
Dla niesłyszących 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 
Raport z Polski 17.30 OTV - Pasmo lokalne 19.28 
Plus - minus 19.31 Pogoda 19.35 Plus - minus - ma
gazyn 20.00 Serwis Info 20.10 Forum 21.07 Tele
kurier 21.30 Serwis Info 21.42 Pogoda 21.45 OTV 
- Pasmo lokalne 22.15 Info Dziennik 23.03 Olim
pijski wieczór 23.30 Serwis Info 23.45 Ballada o 
lekkim zabarwieniu erotycznym, ode. 7 - serial 0.18 
Niewolnice XXI wieku - film dokumentalny, Francja 
1.18 Forum 1.58 Telekurier

TVP INFO STVPjjßBa
8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.07 
Pogoda 9.10 Infonuta 9.20 Vancouver 2010 9.30 
Serwis Info 9.42 Pogoda 201010.00 Info Kultura
10.30 Serwis Info 10.50 Dżungla polityczna 11.30 
Serwis Info 11.55 Serwis sportowy 12.00 Na roz
kaz 12.30 Serwis Info 12.50 Pogoda 12.55 Serwis 
sportowy 13.00 Debata historyczna 13.30 Ser
wis Info 13.55 Serwis sportowy 14.00 Kowalski 
i Schmidt 14.30 Serwis Info 14.55 Serwis spor
towy 15.00 Było, nie minęło15.30 Serwis Info
15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Stu
dio Wschód 16.30 Dla niesłyszących 16.45 OTV - 
Pasmo lokalne 17.15 Planeta według Kreta 17.30 
OTV - Pasmo lokalne 19.30 Potrzebni - magazyn
20.00 Prawda Ekranu 20.30 Serwis Info 20.52 
Pogoda 21.00 Patrol 21.30 Serwis Info 21.41 Po
goda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 STUDIO 
LOTTO 22.22 Bruksela od kuchni 22.30 Serwis 
Info 23.00 Olimpijski wieczór 23.17 TV Nostalgia 
0.10 Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym, 
ode. 8 - serial 0.41 Co dalej z tobą, Karolinko? - 
film dokumentalny 1.35 Studio Wschód

5.15 Wstawaj! Gramy!, ode. 1151 6.00 Nowy 
dzień z Polsat News 7.15 Produkcje Myszki Miki, 
ode. 117.45 Gumisie, ode. 4,5 8.45 Kacze opo
wieści, ode. 43, 44 9.45 90210, ode. 24 10.40 
Król kosza - komedia, USA, 1994, reż. Paul M. 
Glaser, wyk. Kevin Bacon, Mabutho 'Kid' Sithole
13.00 Spacerkiem przez życie - komedia roman
tyczna, Kanada/USA, 2002, reż. Steven Schäch
ter, wyk. George Eads, Deborah Odell 14.45 Jery
cho, ode. 2315.45 Światowe Rekordy Guinnessa 
2009, ode. 816.45 Wojna i pokój, ode. 817.45 
Wojna i pokój, ode. 9 18.50 Wydarzenia 19.15 
Sport 19.20 Pogoda 19.2513 Posterunek, ode. 40
20.00 Bestia, ode. 12 21.00 Bestia, ode. 13 22.00 
Układy, ode. 13 23.00 Prześladowca - thriller, 
USA, 2001, reż. John Dahl, wyk. Steve Zahn, Paul 
Walker, Leelee Sobieski - Nadchodzą wakacje. 
Student pierwszego roku Lewis Thomas posta
nawia wyruszyć samochodem w podróż przez 
Stany Zjednoczone, by odwiedzić Vennę, dziew
czynę swoich marzeń. Po drodze Lewis zabiera 
swojego starszego brata Fullera, który właśnie 
wyszedł z więzienia. 1.05 Magazyn sportowy 
3.00Tajemnice losu, ode. 434 4.55 TV MARKET

TVN ©
5.30 Uwaga! 5.50 Mango Telezakupy 7.55 Ma
ja w ogrodzie 8.30 Dzień dobry TVN 10.55 Kawa 
na ławę 11.45 Co za tydzień 12.25 W roli głów
nej - Olivier Janiak 12.55 Pascal, po prostu go
tuj 13.25 Szymon Majewski Show 14.30 Mam 
talent 16.15 Naga broń 33 1/3 - komedia, USA 
1994, reż. Peter Segal, wyk. Leslie Nielsen, Priscil
la Presley, George Kennedy 18.00 Niania - serial
18.30 Niania - serial 19.00 Fakty 19.25 Sport
19.35 Pogoda 19.45 Uwaga! 20.00 Facet z ogło
szenia - komedia, USA 2005, reż. Gary David 
Goldberg, wyk. Diane Lane, John Cusack, Eliza
beth Perkins - Trzydziestokilkuletnia przedszko
lanka, Sarah Nolan, rozwiodła się osiem miesięcy 
temu, co dla jej rodziny wydaje się już „bardzo 
dawno temu." Mając na względzie wyłącznie jej 
dobro i kierując się jedynie dobrymi intencjami, 
zwierają szyki chcąc przekonać ją do porzuce
nia pidżam i powrotu do świata randek 22.00 
Agenci NCIS V - serial 23.00 Druga strona me
dalu 23.30 39 i pół - serial 0.30 Bez skazy - se
rial 1.25 Uwaga! 1.45 Po co spać jak można grać 
3.05Agenci NCISV - serial 3.55 Szymon Majew
ski Show 4.45 Nic straconego

INFO

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Światowiec 9.30 
Serwis Info 9.50 Pogoda 9.55 Serwis sportowy
10.00 Antysalon Ziemkiewicza 10.30 Serwis In
fo 10.50 Pogoda 10.55 Serwis sportowy 11.00 
Piosenka jest też dokumentem 11.30 Serwis Info 
11.50 Pogoda 11.55 Serwis sportowy 12.00 Re
portaże z prawdziwego zdarzenia 12.30 Serwis 
Info 12.50 Pogoda 12.55 Serwis sportowy 13.00 
Teleplotki 13.30 Serwis Info 13.50 Pogoda 13.55 
Serwis sportowy 14.00 Wierzę, wątpię, szukam 
14.30 Serwis Info 14.55 Serwis sportowy 15.00 
Plus - minus - magazyn 15.30 Serwis Info 15.50 
Pogoda 16.00 W stronę świata 16.30 Dla niesły
szących 16.43 Pogoda 16.45 OTV - Pasmo lokal
ne 17.15 Stadion Narodowy 17.30 OTV - Pasmo 
lokalne 20.00 Tydzień Jacka Żakowskiego - pro
gram publicystyczny 20.40 Serwis Info 20.47 
Pogoda 20.51 Młodzież kontra 21.30 Serwis Info 
21.41 Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.30 
Serwis Info 22.54 Pogoda 23.00 Olimpijska nie
dziela - magazyn 0.04 Ballada o lekkim zabar
wieniu erotycznym, ode. 9 - serial 0.37 Andże
lika 1.11 Teleplotki 1.35 Transporter - magazyn 
1.59 Serwis Info
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Mołżonkowie uhonorowani 3 lutego

Róża i Mieczysław Bułasiowie, Janina i Ludwik Czekańscy, Daniela i Józef Dłubakowie, Wiesława i Adam Drozdowscy, 
Aniela i Grzegorz Głażewscy, Zofia i Stanisław Górowie, Gizela i Alfred Gutwinscy, Klara i Franciszek Hanselowie, 
Alfreda i Tadeusz Iwankowie, Anna i Józef Kowalewscy, Maria i Józef Kuczerowie, Maria i Jan Zientkowie.
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Mołżonkowłe uhonorowani 10 lutego

Franciszka i Jan Latuskowie, Rozalia i Józef Lenardowie, Cecylia i Stanisław Przystupowie,
Danuta i Zbigniew Redkiewiczowie, Kazimiera i Zdzisław Rosowie, Stefania i Ferdynand Skrzypaczowie,
Janina i Zenon Turscy, Joanna i Konrad Zwieryńczykowie, Danuta i Bogdan Żakowscy, Małgorzata i Jerzy Żydkowie.
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Grupa
Licencjonowanych
Pośredników

pANBUD
I Bytom Strz, Bytomskich 13

tel. 032 387 06 90
www.hantnid.nieruchomosd.pl

IGIEŁ POL Tyńsęy
NIERUCHOMOŚCI

Bytom, Jainty 26/1 p 
tel. 32/281 69 96, 601 53 22 81 

512 125 737 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

1 pokojowe
Chorzowska 18,80m2 42tys IgielPol 
Slrze. Byt. 25m2 co 80tys Igiel-Rol 
Sienna 26 m2 0/llp 70 tys DOMUS 
Orzegowska 28m2 66tys Igiel-Pol 
G.Roweck. 28m2 Op 60tys Igiel-Pol 
Nawrota 29,96m2, parter/IVp„ CO, 
cena 60 tys. SIGMA 
Kasprowicza 31m2 Ip 79tys IgielPol 
Falata 31,09m2, IV/IVp. okna PCV, 
CO, cena 80 tys. SIGMA 
Pułaskiego 32m2 co 80tys Igiel-Pol 
Matejki 33m2 Ip pcv 73tys Igiel-Pol 
Witczaka 36,5 m2 lllp.77tys SIGMA 
Olimpijska 36,64m2, lll/Xp., c.o, 89 
tys. HANBUD
www.hanbud.nieruchomosci.pl 
Tysiąclecia. 37m2, ll/lllp. CO elektr., 
balkon, cena 102 tys. SIGMA 
Chełmońskiego, 39,58m2. ll/lllp. 
cena 70 tys. SIGMA 
Jagiellońska 40m2 50tys Igiel-Pol 
Gliwicka 40m2, lll/lllp., balkon, c.o,
110tys. HANBUD
Zygmunta Starego, 42,5m2, lllp. CO 
gazowe, cena 90 tys. SIGMA 
Z.Starego stan bdb111tys Igiel-Pol 
Dworcowa 65,63m2 lip 155tys
Igiel-Pol

2 pokojowe
Konstytucji 33 m ll/lllp 85 tys PILNA 
SPRZEDAŻ DOMUS 
Kolejowa 34m2 co 72tys Igiel-Pol 
Orzegowska 34m2 komf. 98tys
IgielPol
Krupińskiego 34m2, ll/IVp„ okna pcv, 
80 tys. zl, HANBUD 
Kolejowa 34,7 m 88 tys Vll/Xp
DOMUS
Francuska 37m2109tys Igiel-Pol 
Grota Roweckiego, 37m2, X/Xp., 
balkon, CO, cena 99 tys. SIGMA 
Zabrzańska 38m2, IV/Xp., okna pcv, 
balkon, CO, cena 93 tys. SIGMA 
Wyzwolenia 38m2 lp 115tys IgielPol 
Obywatelska 38m2, okna pcv, 
balkon, 126tys. HANBUD 
Obywatelska 39m2 90tys Igiel-Pol 
Podhalańska, 39,08m2 IV/Xp. okna 
pcv, balkon, cena 98 tys. SIGMA 
Stolarzowicka, 39,1 m2, parter/Xp. 
CO, balkon, cena 105 tys. SIGMA 
Podhalańska, 39,1m2VIII/Xp. okna 
pcv, balkon, cena 110 tys. SIGMA 
Podhalańska 40mz 120tys Igiel-Pol

Chorzowska 40 m2 IV/IVp, 100 tys
DOMUS
Piątka 41,28m2, lll/IVp. CO, balkon, 
cena 92 tys. SIGMA 
Orzegowska 41,38m2 lllp 113tys 
www.igiel-pol.gratka.pl 
Piekary Śl. Sklodowskiej-Curie 
42,80m2 lip 110tys Igiel-Pol 
Bytom Wyzwolenia 42 m2 9/1 Op 
zabudowa kuchni, szafa, okna pcv, 
pilna sprzedaż 110 tys DOMUS 
Łużycka 43m2 Xp 129tys Igiel-Pol 
Harcerska 45m2 Ip 108tys Igiel-Pol 
Godulska 45,67m2 Ip 110tys 
Igiel-Pol
Karlika 46m2 Ip 108tys Igiel-Pol 
Felińskiego 46m2 lip 139tys IgielPol 
Witor 47mz Op 100tys Igiel-Pol 
Wyczólkowsk. 47m2120tys IgielPol 
Wojska Polskiego 47,4m2, lll/Xp. 
okna pcv, CO, cena 137 tys. SIGMA 
Orzegowska 48m2 Ip 120tys IgielPol 
Worpie 48m2 Vllp 110tys Igiel-Pol 
Chelmońsk. 48m2115tys! Igiel-Pol 
PI. Wojska Polskiego 48m2, Vlll/Xp„ 
okna PCV, c.o, umeblowane, 133tys 
HANBUD
Piekary ŚI.-M.C.Skl., 48,11m2, l/llp, 
balkon, 110tys HANBUD 
Matejki 48,80m2 lip 115tys IgielPol 
Adamka 49m2 IVp 139tys Igiel-Pol 
Falata 49m2 Op 137tys Igiel-Pol 
Piekary Śl. Skłodowskiej 49 m2 l/lllp 
120 tys DOMUS 
Orzeszkowej 49,31 m2.1l/llp.,do 
częściowego remontu,103tys. 
Hanbud
Felińskiego 50,60m2, IV/IVp„ okna 
pcv, c.o, balkon, 125tys HANBUD 
Wróblewskiego 51m2 Ip 125tys 
www.igiel-pol.gralka.pl 
Matejki 49,5m2 lll/IVp. okna pcv, CO, 
balkon, cena 140 tys. SIGMA 
Szymaly 50m2, IV/IVp., okna pcv, 
balkon, cena 128 tys. SIGMA 
Rozbark 52m2 komf. 145tys 
www.igiel-pol.gratka.pl 
Francuska 53m2, wysoki parter, c.o, 
125 tys. HANBUD
Łużycka 54,70m2119,5tys Igiel-Pol 
Energetyki 55m2 co 175tys Igiel-Pol 
Cyryla i Metodego 55m2 0/IVp 
ciekawe, 135 tys NOWA CENA
DOMUS
Karlika 55m2, ll/lllp, ogrz. piec., okna 
drewn., 75 500zl. HANBUD www. 
hanbud.nieruchomosci.pl

Pułaskiego 58m2 lip 135tys IgielPol 
Nowa inwestycja centrum Igiel-Pol 
Zakątek 61 m2 lp 140tys Igiel-Pol 
Matejki 66,56m2 lllp 180tys 
www.igiel-pol.gralka.pl 
Klonowa 69,42m2 lip 150tys 
Igiel-Pol
Prusa 73m, l/lllp, etażowe gazowe, 
151 tys. HANBUD
Piekarska 76m2 lllp 130tys Igiel-Pol 
Batorego 78 m2 III p, niski czynsz, 
105 tys DOMUS
Strz. Bytomskich 79,60m2, parter, 
150tys. HANBUD 
Chełmońskiego 79,81m2, lllp/
IVp„ ogrz. etażowe gazowe, 155tyś
HANBUD
Nawrota 82,93m2, lll./lllp.okna pcv 
ogrzew. gaz. cena 180 tys. SIGMA
Ok. Placu Słowiańskiego 92m2 lll/lll 
p, okna pcv, 155tys.
HANBUD
Konstytucji 102m2, l/llp. CO, cena 
220 tys. SIGMA

3 pokojowe
Pionierów 43,23m2 lp 87tys IgielPol 
Karb 45m2 co 115tys Igiel-Pol 
Godulska 45m2 IVp 130tys Igiel-Pol 
Chorzowska 45,6m2, Xp.,C0, balkon, 
cena 135 tys. SIGMA ^ 
Orzegowska 46m l/IVp 125 tys 
DOMUS
Chorzowska 48m2 lip 142tys 
www.igiel-pol.gratka.pl 
Orzegowska 48m2, ll/Xp.,C0, balkon, 
cena 105 tys. SIGMA 
Stolarzowicka 48,57 m2 0/IVp 160 
tys DOMUS
G.Roweck.52m2 Op 115tys Igiel-Pol 
Grota Roweckiego, 52,17m2, VIII/ 
Xp. CO, balkon, garaż za dodatkową 
opłatą, 105 tys. SIGMA 
Cicha 52,40m2 lp 135tys Igiel-Pol 
Pomorska 54,60 m2 8/10p145 tys 
DOMUS
Radzionków 53,90m2, IV/IVp., 
rozkładowe, 140 tys. HANBUD 
Stolarzowicka 54m2, X/Xp., c.o, okna 
pcv, 150tys. HANBUD 
Godulska 56m2 Op 145tys Igiel-Pol 
Wrocławska 56m2, wysoki parter, 
okna, pcv, balkon, 170tys HANBUD 
Gottgera 59m2, lll/lllp. po remoncie, 
okna pcv, 155 tys. SIGMA 
Radzionków, Sadowa, 61,4m2, IVp. 
okna pcv, balkon, CO, zabudowa 
kuchni w cenie, 180 tys. SIGMA

Ul. Sikorskiego 61,67 m2 0/IVp145
tys DOMUS
Wyzwolenia 61,69m2 lllp 195tys
www.igiel-pol.gratka.pl
Nowa 61,70 m2 0/IV p stan bdb,
cena 190 tys DOMUS
Nickla 61,90m2 co balkon od 175tys
www.igiel-pol.gratka.pl
Adamka 62m2 od 162tys Igiel-Pol
Felińskiego 63,1 Om2 Vllp 165tys
www.igiel-pol.gratka.pl
Hlonda 63,8mz, ll/Xp. balkon, CO,
cena 153 tys. SIGMA
Felińskiego 64m2, Vll/Xp„ c.o, okna
pcv balkon, komfortowe, POLECAM
180tys zt. HANBUD
Strz. Bytomskich 64m2, II/
IVp„ rozkładowe, okna pcv, c.o, 
komfortowe 181tys HANBUD 
www.hanbud.nieruchomosci.pl 
Grottgera 64,50m2 lllp 150tys 
Igiel-Pol
Felińskiego 64,85 m2 IV/X p, 165
tys. DOMUS
Piekary ŚL, 65,1 m2 Sowińskiego, 0/ 
IVp, okna pcv, CO,180 tys. SIGMA
Głowackiego 66m2155tys Igiel-Pol 
Felińskiego 68m2 Vlp 162tys IgielPol 
Piekary Śląskie 66m2 wysoki parter, 
ul.Szmaragdowa, rozkładowe, c.o, 
balkon, 210tys. HANBUD 
Tuwima 70m2 lp 185tys do neg. 
Igiel-Pol
Aleja Legionów, 77m2, l/lllp. okna 
pcv, CO węglowe, 198 tys. SIGMA 
Wrocławska 77,44m2, parter, do 
częściowego remontu, 110tys.
Hanbud
Rosika, 80,2 m2, lll/IVp., kominek, 
balkon, cena 199 tys. SIGMA
Powst.Warsz. 84m2150tys Igiel-Pol 
Sądowa 85 m2 2/4p, 199 tys
DOMUS
Kraszewskiego 88m2, parter,idealne 
na działalność 176tys HANBUD 
www.hanbud.nieruchomosci.pl 
Miarki 94m2, lllp,180 tys. SIGMA 
Grottgera 96m2, lll/IVp„ rozkładowe, 
197tys HANBUD „
Powstańców Warsz. 96.42m!, Il/llp. 
cena 175 tys. SIGMA 
Orląt Lwowskich 99,5m2, ll/IVp„ 
ogrz. etażowe, balkon, 260tys. 
HANBUD
Prusa 100m2 IVp 250tys Igiel-Pol 
Alojzjanów 105m!, ll/lll p, ogrz. 
etażowe gazowe, 240tys HANBUD 
Józefczaka 107mz 215tys Igiel-Pol

Śródmieście 107m2 lip 290tys 
www.igiel-pol.gralka.pl 
Żołnierza Polskiego, 142m2, ll/lllp. 
ogrzewanie gaz. 210 tys. SIGMA

4 pokojowe
Godulska 46m2, l/IVp. CO, okna pcv, 
balkon, cena 130 tys. SIGMA 
Konstytucji 60m2, lll/IVp. z garażem, 
balkon,195 tys. SIGMA 
A.Piątka 71,52m2 IVp 199tys 
www.igiel-pol.gratka.pl 
Hlonda 73 m2 VI/X p 165 tys.
DOMUS
Hlonda 74,16m2 lp 226tys
www.igiel-pol.gratka.pl 
Piekary Skłodowskiej 75 m2 IV/IV p. 
150 tys. DOMUS 
Felińskiego 75m2,8/1 Op super 
komfort 226 tys DOMUS 
Piłsudskiego, 99m2, l/lllp. CO, 
200tys. SIGMA
Mickiewicza 104m2 lllp 130tys 
Igiel-Pol
Pułaskiego 11 Om2 lllp 205tys 
www.igiel-pol.gratka.pl 
Orląt Lwowskich 111 m2, l/IVp, ogrz. 
gazowe, 280tys. HANBUD 
Zamenhofa, 112,21 m2, l/ll p. CO 
gazowe, balkon, 220 tys. SIGMA 
PI. Sikorskiego 132,91 m2, lll/IVp„ 
cenal 80 tys. SIGMA 
Powstańców Warszaw. 136m2, III/ 
lllp., cenal90 tys. SIGMA 
Żołnierza Pol.148m2180tys Igiel-Pol 
Szymanowskiego 150mz co 350tys 
www.igiel-pol.gratka.pl 
Krakowska 180m2180tys IgielPol

5 i 6 pokojowe
Prusa 140,67 m2, lll/IVp. ogrzew. 
gazowe i piecowe, 266 tys. SIGMA 
Kraszewskiego 161m2, rozkładowe, 
dwa balkony, 240tys. HANBUD 
Powst.Warsz. 148m2155tys IgielPol 
Batorego 167m2 lip 156tys Igiel-Pol 
Kraszewskiego 216m2, lll/IVp„ 
rozkładowe, super lokalizacja,
307tys. HANBUD

Domy
Zbrosławice 160m2 działka 
1730m2 395tys Igiel-Pol 
Sucha Góra od 320tys 
www.igiel-pol.gratka.pl 
Bobrowniki 140mz dz.561m2 430tys 
Igiel-Pol

Radzionków od 600tys Igiel-Pol 
www.igiel-pol.gratka.pl 
Bytom Woźniaka zabudowa 
szeregowa 330tys
www.igiel-pol.gratka.pl 
Centrum, fiński, 1/2 bliźniaka, pow. 
112m2, dz. 790m2, 290 tys. SIGMA 
Centrum, 150 m2, 5 pokoi, działka 
881 m2, garaż, 597 tys. SIGMA 
Orzech, wolnostojący z 1913 r„ 
działka 880 m2,cena 480 tys. SIGMA 
Rozbark 1/2 bliźniaka, 159,6m2, cena 
597 tys. SIGMA 
Stolarzowice, ’/: bliźniaka, do 
remontu, 84,2m, działka 1066m2, ce 
Bytom Sucha Góra 150m2, szereg, 
550 tys. DOMUS 
Bytom Sucha Góra 110 m2 nowy, 
wolnostojący 490 tys do negocjacji 
DOMUS
Bytom 160 m2 nowy, wolnostojący 
stan surowy otwarty 399 tys do 
negocjacji DOMUS 
Orzech dom 220m2 działka 890 m2 
super komfort 750 tys DOMUS 
Piekary Os. Pod Lipami nowy 
dom w budowie stan deweloperski 
DOMUS
Radzionków szereg 135 m2 nowy 
pod klucz 430 tys PILNE DOMUS 
Radzionków stan surowy zamknięty 
350 tys DOMUS
Tarnowskie Góry Reply szeregowy 
430 tys DOMUS
Tarnowskie Góry os. Gruzetki 150 m 
działka 668 m2,390 tys DOMUS 
na 260 tys. SIGMA 
Bytom Sucha-Góra .potowa 
bliźniaka, c.o, do wykończenia,
530tys HANBUD
Tworóg 88m2, działka 1500m2,
umeblowany 298tys HANBUD

Dziatki
Szombierki 1416m2 21 Otys Igiel-Pol 
Piekary Śl. 1000m2, szer. 27m, cena 
145 tys. SIGMA
Boguchwatowice 787m2; 636m2; 
736m2 -140zt/m2 SIGMA 
Stolarzowice 732m2; 1028m2; 
750m2,150zt/m! SIGMA 
Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka, 
2X800m2,145zl/m2 SIGMA 
Blachówka 2334 m2 DOMUS 
Orzech dziatki różne od 135 zl/m2 
DOMUS
Piekary Kamień 1173 m2100 tys
DOMUS

Nowe Chechlo 2160 m2180 zl/m do 
neg. DOMUS
Piekary Os pod Lipami 1146 m2 200
zl/m2 DOMUS
Piekary Józefka 956 m2177 tys 
DOMUS
Świerklaniec działka 1300m2 DOMUS 
Piekary Śląskie dz.przemyslowa,
11 059m2,60zl/m! HANBUD www. 
hanbud.nieruchomosci.pl
Bytom dz. przemysłowa,uzbrojona, 
3200m2 + magazyn o pow. 300m2 
450tys. HANBUD
Polomia dz. budowlana, 890m2, 81 
700zt. HANBUD
Bytom Stolarzowice, dziatki w super 
lokalizacji od 930m2 HANBUD

Oferty komercyjne 
Rozbark, budynek wielofunkcyjny, 
pow. 2130m2, działka 4044m, cena 
600 tys. SIGMA
Siemianowicka obiekt magazyn-biur. 
105m2 dz. 960m2 260tys Igiel-Pol 
Bytom dom pow. 240 m2, idealny dla 
firmy 550 tys. lub 5000 zt/m-c +
VAT DOMUS
Bytom teren 5130 m2+ bud. 
biurowy, magazyny, warsztaty
DOMUS
Bytom Mickiewicza 104 m2 lokal 
użytkowy parter + piwnica 73 
m2 250 tys DOMUS 
Świerklaniec pow. 211 m2 wynajmę 
na biura, gabinety inne DOMUS 
Zabrze Dom z bazą transportową 
950 tys DOMUS
Bytom, motel, 1000m2, działka 1718m2, 
dochodowy, 1,8mlnzt. HANBUD

Wynajem
Nickla 48,3m2, 2 pokoje, CO, 
umeblowane, 1000zl/m-c SIGMA 
Wyczółkowskiego, 4 pokoje, 
umeblowane, ogrzewanie CO gazowe 
i elektryczne, 1300zt/m-c SIGMA 
Bobrek, 4 pokoje, CO w czynszu,
1000zt/m-c SIGMA 
Centrum od 900/m-c Igiel-pol 
Miechowice 1100zt/m-c Igiel-Pol 
Katowice Piotrowice 60 m2 meble, 
1350 zl/m-c DOMUS 
Katowice Tysiąclecie 51 m2 super 
komfort 2200/m-c DOMUS 
PI. Akademicki 3,139m2, parter, na 
sklep lub gastronomię 50zt/m2 HANBUD 
Rynek 133m2, lp, na działalność, 2 
500zl/m-c HANBUD 
www.hanbud.nieruchomosci.pl

NIERUCHOMOŚCI

1 POKÓJ 29 m2, 68 tys., Tuwima. 
LOKATOR 798-238-805.

1 POKÓJ 31 m2, 73 tys., Wrocławska. 
LOKATOR 798-238-805.

1, 2, 3, 4 pokoje na www.lokator. 
nieruchomosd.pl__________________

2 POKOJE 37 m2, 101 tys., Chorzow
ska. LOKATOR 798-238-805.

2 POKOJE 42 m2, 93 tys., Szom
bierki. LOKATOR 798-238-805.

2 POKOJE 44 m2, 74 tys. Okazja ceno- 
wa!!! LOKATOR 798-238-805.__________

2 POKOJE 50 m2, 100 tys., Miechowic- 

ka. LOKATOR 798-238-805.____________

2 POKOJE 56 m2, 125 tys., Felińskiego. 

LOKATOR 798-238-805.________________

2 POKOJE, Arki Bożka, 38 m2 z gara- 
żem 125 tys. LOKUS 668-156-048.

2 POKOJE, Miechowice, 39 m2, 108 
tys,. negocjacje. MAG 660-415-365.

2 POKOJE, Szombierki, własnościowe, 
38 m2, lip., czynsz 50 zł. Sprzedam. 
512-281-551. 1/235

2 POKOJE, Wyzwolenia, 43 m2, 109
tys. LOKUS 668-156-048._______________

2-POKOJOWE, 37 m2, Bytom, okolica 
Woźniaka. SPEKTRUM 32/282-80-88.

2-POKOJOWE, 40 m2, 76 tys., Bytom, 
centrum. SPEKTRUM 32/282-80-88.

2-POKOJOWE, 80 m2, atrakcyjne, By- 
tom. SPEKTRUM 32/282-80-88.________

2-POKOJOWE, Rozbark, 52 m2 sprze- 
dam. 32/281-69-96 IGIEL-POL.

2-POKOJOWE, Wrocławska 82 m2, 150 
tys. negocjacje. MAG 660-415-365.

3 POKOJE 47 m2, 115 tys., Grota Ro
weckiego. LOKATOR 798-238-805.

3 POKOJE 56 m2 130 tys., Orze- 
gowska. LOKATOR 798-238-805.

3 POKOJE 68 m2,160 tys., Felińskiego. 
LOKATOR 798-238-805.________________

3 POKOJE, 61 m2, komfortowe, Bytom. 
SPEKTRUM 32/282-80-88.______________

3 POKOJE, 72 m2, Chełmońskiego, ga- 

raż, 145 tys. MAG 660-415-365.

ŚLĄSKIE CENTRUM HURTU 
„GWAREK”

w Tarnowskich Górach 
400 producentów i importerów 

odzieży i obuwia 
„pod jednym dachem”

Oferujemy lokale handlowe od 27 m2 
Czynsz miesięczny tylko 8 euro/m2!
® 666 300 600 www.gwarek.pl

„ROŚMY K”
Ośrodek Wypoczynkowy 

Położony wśród lasów lublinieckich 
nad zbiornikiem wodnym Posmyk 

Domki 4-6 os. z łazienkami i pokoje 2-3 os. 
Restauracja Myśliwska 

Nasza specjalność to ryby i dziczyzna 
w oprawie tradycyjnej kuchni śląskiej 

Dom Weselny
Sala na 150 osób z parkietem i bufetem 

oraz nagłośnieniem i oświetleniem 
Atrakcje dodatkowe: 

minizoo, plac zabaw, zadaszone grille, 
molo, przystań, wypożyczalnia kajaków 

i rowerów
idealne miejsce na imprezy integracyjne
® tel. 602 738 019 www.posmyk.pl

3 POKOJE, Chorzowska, 48 m2, kom- 
fortowe. LOKUS 668-156-048.________

3 POKOJE, Dworcowa, 64 m2. LOKUS 

668-156-048.

3 POKOJE, Szombierki, 48 m2,104 tys. 
LOKUS 668-156-048.___ _______________

AGENCJA ROYAL poszukuje mieszkań 
i domów w Piekarach Śl. i w Bytomiu 
dla swoich klientów. 32/278-61-37.

DO WYNAJĘCIA garaż przy ul. Rostka. 
660-788-536. ims

DO WYNAJĘCIA kawalerka po remon- KUPIMY mieszkania. 32/281-69-96 
cie, 620 zt/m-c plus media. 604-420- IGIEL-POL.
640. -

DO WYNAJĘCIA komfortowe M3, ume
blowane c.o. w czynszu 1000 zt/m-c. 
728-640-470.

NOWE inwestycje domów wolno 
stojących, Tarnowskie Góry Repty, 
tańsze niż mieszkania. Stan dewe-
loperski 4360 zł/m2. 608-301-500,

DO wynajęcia lokal użytkowy
140 nr, 50 zł/m2, plac Akademicki 3. 

502-222-502.

www.thermeco.com.pl
5/1503/09

5/158/10

ODSTĄPIĘ BAR Bytom
32/280-42-31, 728-10-87-86DO wynajęcia lokal użytkowy

1/243

5/158/1C PIEKARY, Manhattan, M3, 42 m2. LO-

DO WYNAJĘCIA lokal użytkowy na 
każdą działalność. 728-640-470.

DO WYNAIECIA M2, umeblowana

KUS 793-943-636.

PIEKARY, os. Powstańców, M4, 60 m2 
63 m2. LOKUS 793-943-636.

kuchnia, 700 zt/m-c. 883-243-159.

DO WYNAIECIA M2, wyremontowane,

PIEKARY, Wieczorka, M3, 38 m2, 96 
tys. LOKUS 793-943-636.

centrum. Tanio. 600-033-056. 1/174

POSZUKUJĘ MIESZKAŃ
do wynajęcia dla firmy. 

Real.nieruchomości.pl
DO WYNAJĘCIA w centrum
mieszkania, biura, lokale użytkowe, 

magazyny. 32/281-66-00, 512-283-385
1/2160 tel/fax 32/281-48-76 

tel.kom. 500-250-818
DOM, Bytom, Woźniaka, 330 tys 
32/281-69-96 IGIEL-POL. SPRZEDAM działkę budowlaną w Tar-

DZIAŁKĘ budowlaną, 10 arów, Bobrek 
tanio sprzedam. 609-109-244. 1/224

nowskich Górach, 10 arów, cena 120 zł/ 
m2. 792-697-377.

FIRMA Jakol organizacja wesel, 
bankietów, pokazów, targów. Do 
wynajęcia sale balowe, konferen
cyjne, powierzchnie handlowo-biu- 
rowe, gabinety lekarskie, hostel- 
centrum Bytomia. Nawiążemy 
współpracę, inne propozycje. 608- 
654-300.

SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe, 
46 m2, lip. 90 tys. 792-697-377.

SPRZEDAM mieszkanie, M4 komforto
we, Tarnowskie Góry, umeblowane. 
883-243-159.

SPRZEDAM nowoczesny dom 270 m2, 
Świerklaniec. 793-607-326

KUPIĘ mieszkanie w Bytomiu. 509- 
983-849.

SPRZEDAM nowy dom jednorodzinny, 
121 m2, Sucha Góra. 603-052-535. um

KUPIĘ mieszkanie w Bytomiu. 515- 
356-832.

STOLARZOWICE, działka budowlana, 
3075 m2, 250 tys. MAG 660-415-365.

KUPIĘ mieszkanie w Piekarach Śl. 668- 
088-575.

STROSZEK M4, 52 m2, zadbane. LO
KUS 793-993-293.

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, 
może być zadłużone. Osoba pry- 
watna 508-296-248.__________________

KUPIĘ parter, I piętro, 60-100 m2. Pil
ne!!! 32/281-69-96 IGIEL-POL.

STROSZEK M4, 64 m2,153 tys. LOKUS 
793-993-293.____________________________

TANIO sprzedam lokal handlowo-użyt- 
kowy w Chorzowie. 784-431-127. 1/244

UCZENNICA technikum wynajmie po
kój w zamian za opiekę lub pomoc. 517- 
057-191. 5/172/10

BPiDE DOŚWIADCZENIE
BEZPIECZEŃSTWO

NIERUCHOMOŚCI
BYTOMSKIE

Janusz Rożniewski
licencja zawodowa 1412

Bytom, Rynek 24 
tel. 032 387 15 79 

kom. O 695 933 181 
www.bpide .pl____

Mieszkania do sprzedaży:
1- pokojowe
Centrum, Grabowa, 44 m2, 72 tys.
Stroszek, Tysiąclecia, 36 m2, 102 tys.,
umeblowane i wyposażone - wysoki standard
2- pokojowe
Centrum, Piekarska, 58 m2, 108 tys.
Centrum, Królowej Jadwigi, 38 m2, 89 tys. 
Centrum, Strzelców Byt., 38 m2, 89 tys. 
Centrum, Matejki, 53 m2, 129 tys.
Centrum, pl. Wojska Pols., 36 m2, 85 tys. 
Centrum, pl. Wojska Pols., 47 m2, 132 tys. 
Centrum, Jagiellońska, 94 m2, 170 tys. 
Szombierki, Wyzwolenia, 42 m2, 88 tys. 
Szombierki, Harcerska, 46 m2, 108 tys.
3- pokojowe
Centrum, Matejki, 111 m2, 290 tys.
Szombierki, Grota-Roweckiego, 52 m2, 115 tys. 
Miechowice, Felińskiego, 62 m2, 160 tys. 
Rozbark, Schenka, 68 m2, 199 tys.
Łagiewniki, 82 m2, ogród 150 m2, 240 tys.
Tarn. Góry, os. Przyjaźń, 70 m2, 180 tys.
4- pokojowe
Plac Akademicki, 100 m2, 250 tys. 
Powstańców Śląskich, 97 m2, 250 tys.
Centrum, Orląt Lwowskich, 100 m2, 178 tys. 
Centrum, Drzymały, 134 m2, 229 tys.
Centrum, pl. Sikorskiego, 119 m2, 240 tys.

Mieszkanie do wynajęcia:
Centrum, 2 pokoje, 400 zł

Domy do sprzedaży:
Łagiewniki, Osiedle Kwiatowe, 148 m2,
495 tys.
Radzionków-Rojęa, 130 m2, 630 tys.
Sucha Góra, 110 m2, 550 tys.
Kalina koło Herb, 80 m2, działka 855 m2, 240 tys. 
Koniaków, 470 m2, działka 2086 m2, 425 tys. 
Tarn. Góry, Gruzełki, 215 m2, 590 tys.
Nakło Śląskie, 190 m2, 540 tys.
Bytom, centrum, kamienica 1100 tys.
Bytom, Bobrek kamienica, 695 tys.
Mstów, koło Częstochowy, 215 m2, 550 tys.

Obiekty i lokale użytk. do sprzedaży:
Bytom, Mickiewicza, 177 m2
Bytom, Piekarska, 38 m2, 38 tys.
Ruda Śląska, 261 m2, 550 tys.

Obiekty i lokale do wynajęcia:
Bytom, Centrum, 82 m2, 4920 zł
Bytom, Olimpijska, 30 m2, 1000 zł
Ruda Śląska, 261 m2, 6000 zł

Grunty - działki do sprzedaży:
Miechowice, budowlana, 1045 m2, 95 tys. 
Stolarzowice, budowlana, 1552 m2, 300 tys. 
Centrum, budowlana, 497 m2, 199 tys. 
Koszęcin, mieszkaniowa, 5000 m2, 225 tys. 
Miedary, budowlana, 10 000 m2.
Żarki, mieszkaniowo-usługowa, 3218 m2,
180 tys.

Poszukujemy mieszkań 
i wolnych pokoi do wynajęcia 

dla naszych klientów

http://www.hantnid.nieruchomosd.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.sigma.bytom.pl
http://www.domus.jn.pl
http://www.hanbud.nieruchomosci.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.igiel-pol.gralka.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.igiel-pol.gralka.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.hanbud.nieruchomosci.pl
http://www.hanbud.nieruchomosci.pl
http://www.igiel-pol.gralka.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.igiel-pol.gratka.pl
http://www.hanbud.nieruchomosci.pl
http://www.lokator
http://www.gwarek.pl
http://www.posmyk.pl
http://www.thermeco.com.pl
http://www.bpide
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MALKAR
licencja zawodowa I.P. LAMIK
NIERUCHOMOŚCI
www.malkar.gratka.pl

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

Mieszkania

1-pokojowe
Podhalańska, 29 m2, 6p/10p 
Tarnogórska, 34 m2, lp/3p

73 tys. 
71 tys.

Wrocławska 31 m2, 4p/4p 65 tys.

Broniewskieg, 45 m2, 2p/4p
Harcerska co, okna pcv
Kolejowa 35 m2, 3p/10p, super
Łużycka, 43 m2, po rem., 10p/15p
Sokoła, 61 m2, lp, co węglowe 
Krakowska, 62 m2, blisko Rynku
Zabrzańska, 38 m2, 4p/4p, co

-ę
12! tyl;

100 tys.

3-pokojowe
Bałtycka, 62 m2, 6p/10p, co
Łużycka, 64 m2, 0p/4p, z tarasem

1” W-
Tuwima, 70 m2, lp, superkomf. 
Pionierów, 44 m2, lp/2p
Centrum, 52 m2, nowe, co iHE:
4- pokojowe
Bałtycka, 71 m2, b.ładne, co 
Fatata, 101 m2, 2p/4p, super 
P. Śląskie, Ogrodowa, 2p/4p, komfort

5- pokojowe
Piekarska, 156 m2, co, po 
Centrum. 90 m2, dwupozioi 
Batorego, 130 m2. lp/4p

remoncie
mowę, dwa tarasy, co

Wynajem mieszkań - bogata oferta 
M-3 Jainty, 50 m2, 1600 + media
M3 Siemianowicka, 30 m2, co 650 zł + media 
M3 Zabrzańska, 50 m2, co 1150 zł + media 
M3 Kolejowa, 34 m2, 3p/10p, komfort 1200 zł + media 
M3 Strz. Bytomskich, 69 m2, Superstandard 1500 zł + media 
M2, M3, M4 centrum, nowe, po remoncie cena od 780 zł 
+ media
Lokal centrum, 30 m2,1000 zł netto + media
Lokale handlowe do wynajęcia od 20 zł/m2
Repty, Zbrosławice, Rogoźnik od 910 m2 do 1800 m2, od 100
do 150 zł/m2.
Dom Radzionków, szereg, dz. 210 m2 430 tys.
Dom Nakło Śląskie, dz. 1247 m2, 299 tys.
Piekary Śl. Brzeziny, kamienica w cenie 160 tys.
Sprzedaż pow. mag.-warsztatowych pow. 450 m2, pow. dz. 
1270, 490 tys.

KUPNO SPRZEDAŻ NAJEM WYNAJEM

WYNAJEM BYTOM
ul. Piekarska

w budynku wolno stojącym, 
całe piętro 160 m2, 

parking na 50 samochodów,
na kancelarię prawną, biuro notarialne, biuro 

projektowe, podatkowe itp.
Obiekt monitorowany.
Tel. 601-430-711.

WYNAJEM BYTOM - CENTRUM
Komfortowy lokal użytkowy 
po generalnym remoncie, 

150 m2 w przedwojennej willi. 
Tel. 501-398-288

„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:
LOKAL użytkowy po rem. 225 m2 170 
tys.
LOKAL użytkowy + mieszkanie 300 m2, 
395 tys.
Lokal dwupoz. 200 m2 w Tarnowskich G. 

DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie śródmieście 3 pok. 75 m2 
Myjnia samocho. + zapl. Nowa 125 m2 
Biuro + magazyn, nowy budynek, 280 m2 
Warsztat + biuro i zapl. 140 m2, dz. 6 ar 
Wyczółkowskiego 40 m2 
Stroszek 2 pokoje 
Szymały 2 pokoje
Mieszkanie centrum 160 m2, + garaże, 
atrakcyjna cena!

MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY:
1- pokojowe
Kossaka, 32 m2, 63 tys.
Ligonia 36 m2, 74 tys.
2- pokojowe:
Szkolna, 48 m2, 117 tys.
Pułaskiego ok., 40 m2, 110 tys.
Ligęzy 64 m2, 110 tys.
Godulska, 38 m2, 90 tys.
Matejki 51 m2, 126 tys.
Wrocławska 34 m2 82 tys.
Felińskiego 56 m2, 115 tys.
Fałata 60 m2145 tys.
3- pokojowe:
Felińskiego, 65 m2, 175 tys.
Rozbark, 70 m2, 185 tys.
Centrum 83 m2, 245 tys.
Centrum, komf., 90 m2, 295 tys.
Stroszek 73 m2, 185 tys.
Grottgera po rem. 63 m2, 195 tys.
Centrum Ip, 86 m2, 175 tys.
4 pokoje:
Didura komfortowe 91 m2 395 tys.
Orląt Lwowskich - 110 m2, 297 tys. 
z garażem!
Centrum - co goz. 130 m2, 238 tys. 
okol. Pułaskiego EXTRA dwupoziomowe 165 
m2, 560 tys.
Centrum Ip 142 m2, 350 tys. atrakcyjne

Działki:
Bytom 1,4 ha + hala 700 m2, + suwnica + 
biura - 2,6 min
BYTOM DZIAŁKI PRZY OBWODNICY 
0,8 ha z HALĄ
ZABRZE Teren inwestycyjny z infrastrukturą 
3,5 ha 4,2 min zł
RADZIONKÓW centr. teren inwest. 80 ar 
MYSŁOWICE - TYCHY TRASA SI teren inw. 
2,6-6 ha

Domy sprzedaż:
Radzionków 140 m2, 470 tys.
Opatowiec 100 m2, 265 tys.
Szczyrk 495 m2 1090 tys.
Bytom 270 m2, 970 tys. 10 ar 
Szczyrk 185 m 770 tys. 7 ar 
Bobrowniki 280 m2 490 tys. 
okolice Olesna 170 m2, 345 tys. działka 
0,4 ha
okolice Olesna 136 m2, 315 tys. działka 8 ar
Koziegłowy 155 m2, 560 tys. dz. 28 ar 
Lubliniec 120 m2, 435 tys. działka 7 ar

POSZUKUJEMY NIERUCHOMOŚCI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA

Ogłoszenia 21

GABINET dietetyczny. 511-892-551, 
505-868-710.___________________ 1/221

GINEKOLOG, Zabrze. 602-610-355. 

ODTRUCIA. 504-170-902/1. 5/51/10

REHABILITACJA, masaż. 604-60-70-
WYNAJMĘ lokal użytkowy, ok. 45 m2, Tłi__________________________35?
Miechowite. Nadający się na gabinet
kosmetyczny, studio paznokci, inne.
601-828-382, 693-380-825.______ 1/102

WYNAJMĘ lokal użytkowy, Sandomier
ska. LOKATOR 798-238-805.

WYNAJMĘ lokal, 80 m2, ścisłe centrum 
Bytomia. SPEKTRUM 32/282-80-88.

ZAMIENIĘ mieszkanie w centrum By
tomia bez zadłużenia 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, niski czynsz. Na 
mieszkanie w bloku 2-3 pokoje z moż
liwością spłaty zadłużenia lub za dopła
tą. 506-746-693. 5/113/10

AUTOSKUP 727-520-155. 5/1031/09

AUTOSKUP, płacimy gotówką. Najlep
sze ceny, dojazd. 515-274-430, 509- 
796-001. 1/4

AUTOSKUP. Kupię każdy samochód 
osobowy i dostawczy. Tel. 660-476-276, 
32/793-94-11. 5/45/10

AUTOSKUP, Płatne gotówką, Bytom, 
ul. Piłsudskiego 27, 512-116-640, 
32/389-01-16. 1/2202

AUTOZŁOMOWANIE. Tel. 660-476- 
276, 32/793-94-11. 5/45/10

HAKI, eurohaki TUV, Niemcy. TOMET 
032/248-20-75.__________ 5/150/10

OPONY nowe i używane- serwis. Wy
miana od 40 zł. TOMiGUM Bytom, Arki 
Bożka 5, 503-503-499._________

SKUP aut powypadkowych, skorodo
wanych. Pomoc drogowa. 798-987-513, 
506-787-842. 1/200

SPRZEDAM skodę favorit, 1993 r. prze
bieg 60 tys., Wrocławska 57/22 tel. 
32/282-80-62. 1/227

ZDROWIE 1
______ :________________
DERMATOLOG, lek. med. Anna Szałaj- 
da-Klich, przyjmuje Bytom, Jainty 15, 
605-310-588, możliwość wizyt domo
wych, www.szalajda-klich.pl 5/68/10

AUTOSZYBY
Bytom, ul. K. Miarki 68, 

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

www.mgautoserwis.pl, 
ganmich@ineria.pl

5/71/10

AUTOSKUP
VW, Opel, Ford, Seat, Fiat, Skoda, Daewoo, 

Renault i inne. Stan obojętny. 
Przyjeżdżamy - płacimy gotówką.

Najwyższe ceny!!! 
0601-532-132 lub oeoi-199-096.

MOTORYZACJA

TERAPIA ANTYNIKOTYNOWA
* terapia antyalkoholowa
* terapia przeciwbólowa,

nerwicowa, antydepresyjna
* testy alergiczne
* odczulenia i inne terapie 
Moniuszki 26, tel. 32/ 281-06-82, 32/266-92-72

TYDZIEŃ
POMOCY
OFIAROM

PRZESTĘPSTW
W dniach od 22 do 28 lutego 
2010 roku w ramach organi
zowanego przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości „TYGODNIA 
POMOCY OFIAROM PRZE
STĘPSTW” w I Zespole Kura
torskiej Służby Sądowej ds. 
Karnych w Sądzie Rejonowym 
w Bytomiu (ul. Piekarska 1, 
pokój nr 1B - parter) będą 
pełnić dyżury przedstawiciele 
zaproszonych do współpracy 
organizacji pozarządowych:

w dniu 22 lutego 2010 roku
w godzinach od 10 do 16

w dniu 23 lutego 2010 roku
w godzinach od 10 do 17

w dniu 24 lutego 2010 roku
w godzinach od 10 do 12

w dniu 25 lutego 2010 roku
w godzinach od 10 do 15

w dniu 26 lutego 2010 roku
w godzinach od 10 do 12

Szczegółowe informacje 
na stronie internetowej: 
www.bytom.sr.gov.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń 
w budynku sądu.

WYNAJMĘ CZĘŚĆ HALI
W RADZIONKOWIE.

Kontakt pod nr tel.
32/391-90-30 

w godzinach 8-16.

e POGOTOWIE RATUNKOWE 999, 032/ 281-44-44
e POGOTOWIE RATUNKOWE

W RADZIONKOWIE
32/ 289-59-99

# POLICJA 997,112, 32/ 3888-200

• STRAŻ POŻARNA 998, 32/ 388-76-00 
sekretariat: 032/ 388-76-20

• OŚRODEK DYŻURNY PREZYDENTA 986, 32/281-18-24
- STRAŻ MIEJSKA (przez całą dobę)

• ZGŁASZANIE AWARII WODOCIĄGÓW
1 SIECI KANALIZACYJNEJ

994 (połączenie bezpłatne)

• MIEJSKI ZARZĄD
DRÓG 1 MOSTÓW 32/ 396-97-01

• BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
KOMUNALNE 32/ 396-71-00

• POWIATOWE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 32/ 388-76-15

• GAZOWE 992,32/281-29-00,32/ 281-28-75
# ENERGETYCZNE 991, 032/ 303-09-91
e WODNO-KANALIZACYJNE 32/ 396-71-74 (połączenie 

bezpłatne) i 32/ 396-71-05
# Telefon zaufania AA we wtorki, 

środy, czwartki w godz. 17.30-19.30
32/ 280-60-00

E RADIO TAXI 19686 32/ 281-40-10
GWARANCJA WZOROWYCH USŁUG!

PORADY PRAWNE
bezpłatnie

czwartek godz. 14.00 - 16.00 

BIURO POSELSKIE
posła na Sejm RP

JACKA BRZEZINKI

Bytom, Rynek 20/2 
tel. 32 2802206 

Prosimy o wcześniejsze umówienie się

Urząd Miejski w Bytomiu przedstawia roczne zestawienie obecności rad
nych Rady Miejskiej w Bytomiu na sesjach w 2009 roku. W 2009 roku 
odbyto się 19 posiedzeń Rady Miejskiej w Bytomiu.

1 Kazimierz Bartkowiak 19

2 Michał Bieda 19

3 Henryk Bonk 18

4 Piotr Bula 18

5 Jan Kazimierz Czubak 16

6 Rafał Delewski 19

7 Damian Doniec 19

8 Lech Jadczak 19

9 Piotr Kardasz 19

10 Andrzej Kostek 19

11 Artur Krawczyk 12

12 Mieczysław Kucharski 18

13 Wiesław Kurnik 18

14 Mariusz Kurzątkowski 19

15 Michał Napierała 19

16 Janusz Paczocha 15

17 Piotr Pa toń 17

18 Mirosław Podyma 19

19 Jerzy Rogowski 16

20 Danuta Skalska 19

21 Stefania Wawer 18

22 Dariusz Wąsowicz 16

23 Andrzej Wężyk 17

24 Mariusz Wotosz 17

25 Krzysztof Wójcik 19

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

http://www.malkar.gratka.pl
mailto:MALKAR@PRO.ONET.PL
http://www.rynek22.pl
mailto:biuro@rynek22.pl
http://www.szalajda-klich.pl
http://www.mgautoserwis.pl
mailto:ganmich@ineria.pl
http://www.bytom.sr.gov.pl
http://www.domnadziei.pl
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OPERA ŚLĄSKA
Wtorek 16 lutego, godz. 18: „Pięk
na Helena i inne”.
Piątek 19 lutego, godz. 18: G. Puc
cini - „Cyganeria”.

Cyganeria

Sobota 20 lutego, godz. 18: „Tań
cząca Europa - od walca do czar
dasza” - koncert.
Niedziela 21 lutego, godz. 18: 
„Chopin - muzyka i miłość”. Mo
nodram muzyczny w reżyserii 
Włodzimierza Izbana z okazji 
200. rocznicy urodzin Fryderyka 
Chopina. Wystąpią: Dominika 
Ostałowska, Jarosław Kitala, Ro
bert Marat.

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Poniedziałek 15 lutego, godz. 20: 
„Dom zły” - projekcja filmu w cy
klu BCKino. Pięciu pierwszych 
Czytelników, którzy zadzwonią 
do redakcji „Życia Bytomskiego” 
w poniedziałek 15 lutego, otrzy
ma dwuosobowe zaproszenia na 
seans. Na telefony czekamy od 
godz. 12.

Dom zły

„Dom zły” to film Wojciecha Sma- 
rzowskiego, twórcy „Wesela”. Film 
zebrał doskonałe recenzje i został

okrzyknięty jedną z najlepszych 
polskich produkcji ostatnich 
lat. Oto pewnej deszczowej nocy 
Edward Środoń pojawia się przy
padkowo w domu małżeństwa 
Dziabasów. Początkowa nieuf
ność gospodarzy ustępuje miejsca 
tradycyjnej polskiej gościnności. 
Przybysz nie przypuszcza nawet, 
jak bardzo to spotkanie odmieni 
jego życie. Po kilku latach, w tym 
samym domu ekipa śledcza roz
poczyna dochodzenie. W progu 
ponownie staje Edward Środoń. 
Tym razem jego wizyta nie jest 
przypadkowa - ma pomóc w re
konstrukcji tajemniczych zdarzeń 
sprzed czterech lat. Prowadzący 
śledztwo porucznik Mróz odkry
wa, że rozwiązanie zagadki może 
być niebezpieczne nie tylko dla 
podejrzanego.
Sobota 20 lutego, godz. 19: „Nigdy 
się nie zakocham” - spektakl te
atru „Capitol” z Warszawy.

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE
Gmach główny (pl. Sobieskiego 
2). Wystawy stałe: Galeria malar
stwa polskiego XIX-XX wieku, 
„Przyroda Górnego Śląska. Lasy. 
Wody i mokradła”, „Z życia ludu 
śląskiego XIX-XX wieku”, Wysta
wy czasowe: „Galeria sztuki współ
czesnej. Pokaz 4”, „Bernhard Grzi- 
mek. Z Nysy do Serengeti”.
Filia Muzeum (ul. Korfantego 34). 
Wystawy czasowe: „Obszar Wa
rowny Śląsk 1933-1939”, „Milita
ria w obrazach. Międzynarodowa 
wystawa grafiki komputerowej 
o tematyce militarnej”, „Galeria 
sztuki współczesnej. Pokaz 4”. 
Wystawy czynne są w godz. 9-15, 
w środy 10-17, w soboty 11-16, 
w niedziele 11-15. W poniedział
ki muzeum nieczynne. W soboty 
wstęp bezpłatny.

CENTRUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ „KRONIKA"
Wystawy: Anna Ostoya - „Od a do 
oo”, Michał Smandek - „Discove
ry”. Rynek 26.

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

nych oraz sztuki użytkowej. Ul. 
Jainty 17.

GALERIA KOLOR
Wystawa malarstwa Doroty Ada
miec. Ekspozycja i sprzedaż prac 
śląskich plastyków. Rynek 6.

CENTRUM KRESOWE
Czwartek 18 lutego, godz. 16: „Na 
Krakidałach i nie tylko” - o lwow
skich placach opowiada Lesław 
Jóźków. Ul. Moniuszki. 13.

CENTRUM KULTURY 
„KAROLINKA" (Radzionków)
Wtorek 16 lutego, godz. 11: „Dzia
dek do orzechów” - projekcja fil
mu w ramach cyklu „Ferie z ki
nem Karolinka”.
Czwartek 18 lutego, godz. 11: 
„Księżniczka na ziarnku grochu” 
- projekcja filmu w ramach cyklu 
„Ferie z kinem Karolinka”. 
Czwartek 18 lutego, godz. 18: Pro
jekcja filmu „Przerwane obję
cia”.
Zakochana kobieta i opętany mi
łością do niej mężczyzna w zmy
słowym thrillerze Pedro Almodo- 
vara z Penelope Cruz w roli głów
nej. Bohaterowie filmu „Przerwa
ne objęcia” Lena (Penelope Cruz) 
i Mateo (Lluis Homar) zakochują 
się w sobie od pierwszego wej
rzenia. Mateo nie wie jednak, że 
Lena jest narzeczoną wpływowe
go milionera, który zrobi wszyst
ko, by zatrzymać ją przy sobie. 
Nie wie też, że nocami bywa luk
susową prostytutką. Kim napraw
dę jest kobieta? Ile jest w stanie 
poświęcić, żeby być z mężczyzną 
swojego życia?

Przerwane objęcia

Sobota 20 lutego, godz. 9.30: No
woroczny turniej szachowy.

GALERIA STALOWE ANIOŁY Redakcja nie odpowiada za ewen-
Wystawa i sprzedaż prac plastycz- tualne zmiany w repertuarach.

Błysk flesza
Czasami rozmowa urzędnika larki Doroty Adamiec. - Pani 

z artystą przynosi niespodzie- obrazy są niesamowite. Co pani 
wane efekty. Przed laty jeden z czuła w czasie ich malowania? 
dawnych naczelników Wydzia- - zapytał naczelnik. - Czułam 
łu Kultury Urzędu Miejskie- kapustę, bo właśnie w kuchni 
go w Bytomiu chciał wyrazić gotował się bigos - odpowie- 
kompłement pod adresem ma- działa artystka. (MH)

Nigdy nie zakocham się
Z londyńskiej galerii ginie słynny 46-karatowy brylant „Grot Kupidy- 

na” warty 2 miliony funtów. Policja rozpoczyna śledztwo w tej sprawie. 
W tym czasie w hotelowym pokoju nr 21 spotyka się Diana - kobieta 
z przeszłością i Ernest - mężczyzna po przejściach. Z czasem okazu
je się, że obydwoje mają coś wspólnego z zaginionym brylantem. Na 
pozór przypadkowa znajomość wyjawia wyrafinowanie i przebiegłość 
bohaterów. Zagmatwana sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kie
dy między Dianą a Ernestem rodzi się uczucie. Jak się okazuje - jest 
to uczucie pomiędzy wodą i ogniem. Ona jest bowiem policjantką, on 
kasiarzem. Choć oboje kochają brylanty - tytuł sztuki teatralnej napi
sanej przez Cezarego Harasimowicza brzmi „Nigdy się nie zakocham”. 
W rolach głównych występują Grażyna Wolszczak, uznawana przez 
wiele osób za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek oraz Piotr 
Gąsowski - aktor (nade wszystko sprawdzający się w kabaretowych 
skeczach), imający się także tak intratnych zajęć w show-biznesie, jak 
prowadzenie telewizyjnego programu „Taniec z gwiazdami”. Sztukę 
„Nigdy się nie zakocham” przygotowano w warszawskim teatrze „Ca
pitol”. „Nigdy się nie zakocham” będzie można zobaczyć w Bytomskim 
Centrum Kultury w sobotę 20 lutego o godz. 19. Dwaj pierwsi czytel
nicy, którzy zadzwonią do naszej redakcji we wtorek 16 lutego o godz. 
13, otrzymają ufundowane przez organizatora bezpłatne dwuosobowe 
zaproszenia na spektakl.

Benek, czyli bajka po Śląsku
Film z bytomskim posmakiem „Benek"-film w reżyserii Roberta Glińskiego raczej nie 
pokaże widzowi prawdy o Śląsku, ani prawdy o tzw. restrukturyzacji górnictwa. „Benek" to 
opowieść rodem z bajki. Tyle tylko, że Kopciuszkiem jest były górnik, a Księciem (czy raczej 
Księżniczką) właścicielka lombardu.

Odtwórcy głównych ról: Mirosława Żak i Marcin Tyrol.

T^Tie ukrywajmy: Benek 
l^kl nie jest najlepszym fil- 

-L ^1 mem Roberta Glińskie
go - twórcy takich obrazów, jak 
„Cześć, Tereska” albo „Wszystko, 
co najważniejsze”. Jednak, uspo
kójmy publiczność. To że „Benek” 
nie jest najlepszym filmem Gliń
skiego, nie oznacza bynajmniej, 
że jest filmem złym. Wręcz prze
ciwnie - widać w nim dobrą reży
serską ręką, posiada swój klimat. 
Reżyser jednak do końca nie po
trafił się zdecydować, czy chce 
zrobić film o Śląsku, pokazujący 
dramat mieszkańców tego regio
nu w obliczu tzw. restrukturyzacji 
górnictwa, czy też chce zrobić coś 
na kształt bajki z happy endem. 
Ostatecznie wyszła więc bajka 
z elementami dramatu, co nie 
jest bynajmniej zarzutem, nigdzie 
nie powiedziano przecież, że film 
tego typu musi być jednorodny 
stylistycznie.

Główny bohater, 29-letni „Be
nek” Kącik nie jest przebojo
wym mężczyzną. Zahukany, nie 
potrafiący postawić na swoim
- na Śląsku mówi się o takich 
ludziach dość wulgarnie. Jeżeli 
jednak wspomnieliśmy o bajce
- pozostańmy w tej konwencji 
bajki. Benek jest raczej typem 
Kopciuszka niż dzielnego ryce-

rza. Na dole daje się pędzić do 
najcięższej pracy, od której wy
migują się koledzy. Mieszka wraz 
z matką, bratem, jego żoną i sy
nem. Nie ma własnego spokoj
nego kąta (nawet do łóżka Benka 
wdziera się bratanek), całe jego 
życie ogranicza się do pracy. W 
takiej sytuacji Benek podejmuje 
być może pierwszą w swoim ży
ciu samodzielną męską decyzję: 
podpisuje certyfikat, że odejdzie 
z górnictwa, bierze odprawę i ku
puje za nią kawalarkę. Wreszcie 
ma swój kąt.

Tę decyzją naraża się na gniew 
starszego brata, na kopalni pra
cującego już od 20 lat. Ten nie 
wyobraża sobie życia bez kopalni, 
a odejście od niej uważa za samo
bójstwo. Zresztą tak naprawdę to 
postać brata, Eryka Kacika, za
granego przez zabrzańskiego ak
tora Zbigniewa Stryja wyrasta na 
główną, najbardziej dramatyczną 
postać filmu. Stryj zasłużenie 
otrzymał za tę rolę nagrodę na 
Festiwalu Polskich Filmów Fa
bularnych w Gdyni. O ile bowiem 
historia Benka to postać rodem

z bajki o Kopciuszku, to Eryk jest 
postacią z krwi, kości i rzeczywi
stości. Twardy mężczyzna, posia
dający autorytet. W jego systemie 
wartości, w obrazie świata po pro
stu nie ma możliwości, że kopal
nia zostanie zamknięta. Kopalnia 
była zawsze, jest jak powietrze - 
niezbędna do życia. O ile Benek 
odszedł z niej dobrowolnie, Eryk 
zostanie zwolniony wraz z likwi
dacją zakładu. Jego świat legnie 
w gruzach i w nowych warunkach 
nie będzie się mógł odnaleźć.

W bajkowej historii Benka 
przewija się jego zauroczenie 
postacią Danki - właścicielki 
lombardu granej przez Mirosła
wę Żak (aktorka związana z Byto
miem, w Bytomiu była kręcona też 
część zdjęć). Benek po wydaniu 
odprawy zostanie bez środków 
do życia, na próżno będzie szu
kał pracy. W końcu jednak jego 
los odmieni się - zostanie szefem 
prywatnej kopalni zorganizowa
nej na hałdzie, obroni ją przed za
kusami węglowej mafii, w końcu 
- zyska miłość Danusi. Wszystko 
słodkie niczym cukierek, jednak 
bardzo dalekie od rzeczywistości. 
Taki scenariusz mógłby napisać 
ktoś mieszkający w Hollywood, 
nieznający polskich realiów. Żeby 
założyć prywatną kopalnię - trze
ba zyskać ministerialną koncesję 
na eksploatację złoża, a ta biuro
kratyczna procedura trwać może 
latami. Żeby spełnić inne normy 
dotyczące homologacji, wymo
gów, atestów - i tak dalej, trzeba 
dysponować wielkim kapitałem, 
prywatnej legalnej kopalni nie 
mogą w Polsce urządzić bezro
botni górnicy, zbierający dotąd

węgiel na hałdach. Jeśli spró
bują - będzie ich gonić nie tyl
ko mafia, ale też policja i straż 
miejska. Scenariusza nie napisał 
jednak fachman z Hollywood, ale 
Irena i Jerzy Morawscy, doku
mentaliści, skądinąd obeznani ze 
sprawami Śląska nie tylko przez 
pryzmat serialu „Serce z węgla”, 
który współtworzyli. To każe się 
domyślać, że twórcy świadomie 
chcieli nakręcić bajkę z hap
py endem. Bo film mógł pójść 
też w inną, bardziej realistyczną 
stronę. Stać się opowieścią o od
radzaniu się współczesnych bie- 
daszybów, próbą socjologicznego 
spojrzenia na zniszczenia, jakie 
w społeczeństwie Śląska dokona
ła likwidacja tysięcy miejsc pracy 
w górnictwie. Te problemy zostały 
w „Benku” jedynie zasygnalizo
wane. Nie mam wątpliwości - 
bytomskiej publiczności film się 
podobał. Może tego oczekujemy 
od kina - nie zdawania relacji 
z rzeczywistości, jaką znamy, ale 
zamieniania jej w bajkę ze szczę
śliwym zakończeniem.

„Benek” nie przekaże ogól
nopolskiej publiczności prawdy 
o współczesnym Śląsku. Raczej 
zaprezentuje nasz region poprzez 
kilka stereotypów i na koniec 
przekaże komunikat, że w sumie 
to na Śląsku „nie ma źle”. Dla 
mnie ten film powinien nosić 
jednak tytuł „Eryk”. Bo tak na
prawdę najbardziej prawdziwa, 
najlepiej zagrana, najbardziej 
poruszająca (choć też doprowa
dzona do bajkowego happy endu) 
jest w tym filmie historia star
szego brata Benka -Eryka Kaci
ka. MARCIN HAŁAS
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HOROSKOP

Baran (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, bota gra wciąga.

Bliźnięta (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.

^ Rak (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 Lwami, 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.

0 Waga (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.

»trzelec (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.

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 wyjeździe gości odetchniecie 
pełną piersią. Single odkryły nagle wiele wspaniałych cech w osobie, którą znały od 
dłuższego czasu. Teraz zdecydowanie zmieni się status tej znajomości.

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.

ZDARZYŁO SIĘ KIEDYŚ W BYTOMIU

Luty 1963
ima roku 1963 była równie 

f mroźna i śnieżna jak tego- 
ZU roczna. Służby drogowe, 
podobnie jak dzisiaj, nie za bar
dzo radziły sobie z usuwaniem 
śniegu z chodników i ulic. Czasy 
były jednak inne - do pracy moż
na było „zagonić” niemal każdego 
obywatela. A ten powinien speł
niać taki obowiązek z radością. 
Tak przynajmniej mogło się wy
dawać po lekturze apelu, jaki wy
dało Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Bytomiu. Oto jego 
fragmentu:

„Do łopat - Obywatele!. Każ
dy powinien pomóc w odśnieża
niu ulic, dróg i torów kolejowych. 
Przede wszystkim mieszkańcy mia
sta zobowiązani są we własnym

zakresie uprzątnąć śnieg wokół 
domów, w których zamieszkują. 
(...) Zależy nam na każdej parze 
rąk - Twoje ręce są także pilnie 
potrzebne - nie wolno Ci odmówić 
udziału w akcji odśnieżania."

* Luty 1963 roku nie był do
brym miesiącem dla Władysła
wa G., który kierując samocho
dem osobowym marki warszawa 
spowodował wypadek drogowy, 
najeżdżając na furgonetkę żuk. 
Kolizja nastąpiła na rogu ówcze
snej ulicy Wolności (dziś Piłsud
skiego) oraz Piekarskiej. Obaj 
kierowcy byli pijani. Reporter 
„Życia Bytomskiego” relacjono
wał okoliczności, w jakich upił się 
sprawca wypadku Władysław G., 
jadący służbowym samochodem: 
Po kilkudniowym wyczerpującym 
kursie, dostał wreszcie wolnych 
parę godzin na odpoczynek. Nie 
pojechał jednak do Gliwic, zaga- 
rażować wozu w przedsiębior
stwie, lecz prosto z Katowic z filii 
Ministerstwa Górnictwa pojechał 
do domu. Po kilkugodzinnym re-

laksie zdecydowali się z żoną zło
żyć wizytę kuzynom. Samochód
- choć służbowy - był pod ręką, 
więc chętnie z niego skorzystali. 
U kuzynów nastąpił gościnny po
częstunek, oczywiście obowiązko
wo zakrapiany alkoholem. Docho
dziła północ, kiedy zdecydowali 
się na powrót. Władysław G. bez 
skrupułów usiadł za kierownicą 
samochodu. Nie powstrzymał go 
fakt, że naraża nie tylko swoje 
życie, ale także żony i kilkumie
sięcznego syna. Ta decyzja kosz
towała Władysława G rok poby
tu w więzieniu. Kierowca żuka
- choć wypadku nie spowodował, 
także był nietrzeźwy. Skazano go 
na 5 miesięcy aresztu.

* Sporą fantazją wykazał się 
31-letni Lucjan K. - technik elek
tryk z Częstochowy, który posta
nowił nagle zmienić zawód. Jesz
cze w październiku 1962 roku wy
robił sobie trzy pieczątki o treści 
„Krzysztof Kowalski - lekarz”. 
Wypisane przez niego recepty, 
za pomocą których wyłudzał le
karstwa, którymi potem handlo
wał, trafiły m in. do aptek w By
tomiu.

* Z ciężką chorobą zmagał się 
trener Polonii Bytom Józef Sło- 
necki. „Życie Bytomskie” dono
siło: Skaleczył się on mianowicie 
w czasie świąt Bożego Narodze
nia. Wywiązało się z tego niebez
pieczne zakażenie krwi i koniecz
ność umieszczenia w szpitalu. Po
wikłaniem po banalnym skalecze
niu była zgorzel i konieczność le
czenia operacyjnego. KRONIKARZ

KRZYŻÓWKA NR 7
POZIOMO: 7 - 1025 koronował 
się na króla Polski, 8 - chorobli
we uczucie głodu, 10 - powieść 
Bolesława Prusa, 11 - pospolita 
u nas leśna paproć, 12 - kawon,
13 - likier wyrabiany z odmiany 
wiśni, 15 - za powieść „Dysk olim
pijski” otrzymał brązowy medal 
na XI Igrzyskach Olimpijskich 
w Berlinie, 19 - drobne, kru
che ciasteczko, 21 - miasto 
w Bułgarii, opodal Burgas, 23 - 
plama na rogówce oka, 24 - utwór 
dramatyczny, 25 - grunt w krajach 
polarnych, 26 - kościół prawo
sławny.

PIONOWO: 1 - ostra, epidemicz
na choroba zakaźna, 2 - śre
dniowieczny pancerz rycerski,
3 - oklaski wyrażające uznanie,
4 - ptak łowny, 5 - ptak drapież
ny z rodziny sokołów, 6 - roślina 
cebulkowa z pięknie pachnącymi 
kwiatami, 9 - człowiek niebojący 
się ryzykownego przedsięwzięcia,
14 - specjalista w dziedzinie sztu
ki kulinarnej, 16 - bułka z wier
chu nadkrojona na krzyż, 17 - bez- 
żeństwo duchownych, 18 - bardzo 
mały barwny ptak z Ameryki, 20 
- dawny Honduras Brytyjski dziś, 
22 - słynny rzymski lekarz, przy
boczny medyk cesarzy.

Rozwiązania prosimy przesłać pod 
adresem Redakcji w terminie 7 
dni od daty ukazania się gazety. Na 
kopercie lub kartce pocztowej na
leży nakleić wycięty numer krzy
żówki.

Wśród Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżów
ki nr 7, rozlosujemy talon wartości 48 zł do Fitness Klubu LEJDIS, 
mieszczącego się w Bytomiu-Miechowicach przy ul. Hutniczej 9.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 5

POZIOMO: lignina, formularz, Gorlice, kumoterka, plagiat, fandango, 
derwisz, szmaragd, amatol, wątpliwość, karate, niecka, Edyp, Tauro, 
Ełk, Meksyk, trak, Adana.

PIONOWO: logopedia, geriatria, Iriri, afekt, bramkarz, kustodia, gaw
ron, działo, absolwentka, goguś, sztaluga, melanoma, rewietka, mean
der, trampek, ćma, kryl.

ZDOBYWCY NAGRÓD
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 5 talon wartości 47 zł do 
Fitness Klubu LEJDIS, mieszczącego się w Bytomiu-Miechowicach 
przy ul. Hutniczej 9, wylosował Pan Paweł Klimas, mieszkający przy 
ul. Kijowskiej w Katowicach.
Talon ważny miesiąc.

41-908 BYTOM 
ul. Hutnicza 9 
tel. 508 49 44 49

UfiiS
W KLUB FITNESS

www.lejdisklubfitness.pl SIŁOWNIA
pon.-pt. 10.00-13.00 oraz 17.00-21.00 

sob. 10.00-14.00
AEROBIK

pon.-pt. 17.00 -21.00, sob. 10.00-13.00

http://www.lejdisklubfitness.pl
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NOWA, ATRAKCYJNA OFERTA
spełniająca Twoje oczekiwania!

W sprzedaży 4 mieszkania w Piekarach Śląskich 
na osiedlu „Na Lipce” w budynku o numerze inwestycyjnym 11.

KL o nm f*«» *-*«> w «e * sie <»-vv energia:» sh «a ■*■ tanie

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

w Piekarach Śląskich

- budynek trzykondygnacyjny 
-powierzchniaod60m2do 80m2
- ogródki z tarasami
- duże, atrakcyjne balkony
- mieszkania w programie 

„Rodzina na swoim”
Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu SM 

Tel/Fax: 032-287-16-04 teł: 032-380-50-01 www.mieszkania.slask.pl

WOJCIECH POŁOŃSKI
specjalista chirurg ortopeda - traumatolog

GABINET
ORTOPEDYCZNY
LECZENIE LASEREM:

• zwyrodnień stawów i kręgosłupa 
• chorób reumatycznych

PRZYJMUJE:
41-908 Bytom-Miechowice 

ul. J. Nickla 19 (Szkoła) 
poniedziałek, wtorek, czwartek 

16.00-19.00 
tei. 286-41-54 w. 28; 
kom. 0601-45-82-Ą4 

www.gabinetortopedyczny.go3.pl

41-940 Piekary Śląskie ul. Leśna 22 (pokój nr 5)

Sf^LPORT ■
www.alport.pl JM

Rejestracja e-mail rejestratja@slgma-bl.pl * www.slgma-bl.pl 
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIA KOLONOSKOPOWE 
W RAMACH PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO 
FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA 
Do badań przesiewowych kwalifikują się:
- wszystkie osoby w wieku 50- 65 lat bez objawów raka jelita grubego
- osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie 

przynajmniej jednego krewnego z chorobą nowotworową jelita grubego
Rejestracja czynna codziennie od godziny 8.00 do 16.00, tel. 032 281 13 14 
Bytomiu, ul. Wyczółkowskiego 26/9 (wejście od frontu kamienicy).

DAJ SZANSĘ SWOJEMU ZDROWIU I ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIE 
Opieka medyczna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie:
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA • PORADNIE SPECJALISTYCZNE 
PRACOWNIA BADAŃ PRZEWODU POKARMOWEGO: gastroskopia, kolonoskopia 
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA dla dzieci i dorosłych: chirurgia ogólna, ginekologia, 
ortopedia, urologia
PRACOWNIA BADAŃ USG DOPPLER DUPLEX KOLOR - przepływy naczyniowe: 
tętnice szyjne, kończyny dolne, USG tarczycy, USG piersi,USG jamy brzusznej

Prywatne Gabinety Lekarskie:
• medycyna estetyczna - leczenie laserem:
Wrastający paznokieć i odciski, brodawki, guzki i znamiona skórne, nadmierne owłosienie, 
trądzik, owrzodzenia podudzi, blizny i rozstępy, mikrodermabrazja lekarska, botox, 
wypełniacze, peelingi dermatologiczne, mezoterapia, terapia LED, laserowe fotoodmładzanie
• porady lekarzy specjalistów: kardiolog, chirurgii naczyń, ginekolog-położnik, ortopeda, 

medycyna pracy
• badania diagnostyczne: USG, Holter RR, Holter EKG, spirometria, gastro 

i koloskopia w pełnym znieczuleniu
• badania prenatalne - diagnostyka wad rozwojowych: USG 3D oraz 4D LIEFE,

UKG serca płodu, ocena rozwoju płodu, archiwizacja badań na DVD, CD

Zabrze Rokitnica ul. Ofiar Katynia tel. (032) 272 32 82 Trans-AutO 
Ruda Śląska ul. Teatralna 2 tel. (032) 242 14 44 Knapik & Knapik

Zdjęcia są jedynie ilustracją. Oferty dotyczą wybranych modeli z rocznika 2009. Oferta przełomowa, tj. rabaty 
nawet do 20 000 zł z kredytem 6,99% lub leasingiem 109,9% obowiązuje od 1 stycznia do 31 marca 2010 lub do 
wyczerpania zapasów. Całkowity koszt leasingu: 109,9% (dla kalkulacji na okres 36 miesięcy, czynszu 
inicjalnego w wysokości 20%, wartości końcowej 1%). Kredyt 6,99 % - RRSO: 9,66% (dla kalkulacji na okres 
96 miesięcy, wpłaty własnej Klienta w wysokości 0%, opłaty przygotowawczej w wysokości 5% oraz 
ubezpieczenia kredytu „Bezpieczny Kredyt" w opcji Promo, finansowanych w kredycie). Szczegóły oferty w salonach 
I w regulaminie na stronie www.fiat.pl

inwestycje@smpiekami

CHWILOWKA
Bez zaświadczeń !!!

Natychmiast !!!
W domu Klienta !!!

teł. 032/240 83 20/21
INFOLINIA O 801 003 302

PIZZERIA
Gruby iAi.

Benek
Bytom, ul. Powst. Warszawskich 2 

Dowóz pizzy do domu 
Klienta lub do firmy 

tel. 032/388-44-44
czynny codziennie od 12 

PN-CZ do 24, PT-SB do 4 rano, ND do 2 rano 
ZAPRASZAMY NA BILARD i DART-a

Lekarz wet. Zyta Plewnia 
WETERYNARIA; Gabinety:

BYTOM; PIEKARY; MIECHOWICE
tel. 606638709; 2810562; 2872984 

USG; EKG; BAD LABORAT.
STERYLIZACJA; ZAB. CHIRURGICZNE 

w w w. lęka rzwet.eu

SAVETRONIK
DOMOFONY w tym cyfrowe i video

ALARMY: czadu-gazu-pożaru-wtamania 
KAMERY - monitoring-zapis

Bytom ul. Didura 3 tel. 032/281 81 81 
chronimy Was od 1989 r.

PPH 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!

Biuro Podróży summs
BYTOM UL DWORCOWA 16 (HOTEL BRISTOL) 
TEL/FAX. 32 281-23-51 wvsw.umłux-podroze.pi

0# $o 35% rmj
WCZASY * FERIE * NARTY 

BILETY AUTOKAROWE ł UBEZPIECZENIA

ZAPRASZAMY 
DO NOWEJ KWIACIARNI

„WIANKI I RUMIANKI”
w Bytomiu przy ul. Rzeźniczej 1/4 

(boczna ul. Józefczaka)
KR LX-ALt

c** y-5łS.. śa , ,

<ß> Roman Badura
SPECJALISTYCZNY 

SKLEP I SERWIS 
RB ROWEREK ROWEROWY 
Bytom, ul. Kochanowskiego 15 

tel/fax 32/282-35-25, 501-171-558 
www.rb-rowerek.pl

ROWERY
POGOTOWIE ROWEROWE

. SPRZĘT FITNESS io PROMOCJE!!!

www.yitgold.pl
ZŁOTE OBRĄCZKI - 400 WZORÓW

PROMOCYJNA CENA DO 29.02.201 OR.
BYTOM- SIMPLY UL. KOLEJOWA 18 TEL.603111330

CHCESZ POMÓC OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM 
W REHABILITACJI

Wpisując na formularzu PIT:

BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY 
DZIECIOM I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Numer KRS: 0000019510

Za wsparcie z góry serdecznie dziękujemy!

_______________ www~.bspdimn.pl_________________

F "'■=«- "A WYMIAR, GARDEROBY. ZABUDOWY PI

ŚEZ
1 —.owe usługi remontowe, szeroki wybćr @

11 podłogowych + prołeslonalny montaż.
BYTOM—SZOMBIERKI 
ul. Zabrzańska 73 

I tel. 387-66-21
^ www.panel.bytom.pl

Z TYM OGŁOSZENIEM S% ZNIŻKI! • Z TYM
------3«6------ 3-6-------3-6------3-6-—#

ESMÜLMUAP

STOMATOLOGICZNY
032 389 02 99 

V 0601 45 42 59
^Leczenie w narkozie
Krótkie terminy • Umowa z NFZ

PSYCHIATRYCZNY
lek. med. Dorota Derkacz

-- specj. psychiatra
0 0502 597 877

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

GABINET STOMATOLOGICZNY 
„DENTAL SPA"

lek. storn. Jadwiga Poznańska-Ugarenko 
Szombierki, ul. Grota Roweckiego 19/3 

tel. 032/286 94-96 
pon, śr, czw. 14.00-19.00 

wt, piątki 10.00-15.00 
Pełne świadczenia stomatologiczne. 
Bezpieczne wybielanie zębów! 

ZAPRASZAMY

GABINET STOMATOLOGICZNY 
ANNA NADAJCZYK
ul. Matejki 20/1 Bytom 

REJESTRACJA tel. 697-098-713
NOWOCZESNA PROTETYKA 

LECZENIE OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE 
KRÓTKIE TERMINY

Wynajmę gabinet ortodoncje na korzystnych warunkach

CHWILOWKI
Natychmiast 

bez zaświadczeń 
w domu Klienta 

Tel. 032/280-40-70

SKLEP RTV-AGD
Bytom-Bobrek, ul. Zabrzańska 134 
tel. 32/282-98-79, 32/387-53-64

BOGATY WYBÓR 
SPRZĘTU RTV i AGD!

Zapraszamy RATY • GOTÓWKA
AUTORYZOWANY ffk, 
PRZEDSTAWICIEL W

angielski
, ' y niGimGCki
szkoła języków obcych | |*3I1CIISKI

| www.leolang.pl |
ul. Powstańców Warszawskich 20/9 

Bytom • tel. 32/289-13-98

N€ON
tel. 032/281-58-42 
Bytom, Krakowska 26

ABONAMENT 9,90 zł

6 miesiąty abonamentu
dekoder 1 zł
Drugi dekoder GRATIS (29 miesięcy bez opłat)

MONTAŻ, SPRZEDAŻ, USTAWIENIA

na oświadczenie

www.niKtex.pi7

0801-000-626
BYTOM

ul. Batorego 1 a 
tel. 32/281-95-37

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
„CENTROELEKTRYK”

Bytom, ul. Piekarska 97 
tel. 032/289-93-49, 

032/281-77-83, 0601-418-316
OFERUJE:
• PROMOCJA PRZEWODÓW 

ELEKTRYCZNYCH YDYp 3x1,5 
oraz 3x2,5

• kable i przewody
• żarówki
• osprzęt elektroinstalacyjny
• osprzęt odgromowy
i wiele innych towarów 
elektrycznych.
Wykonujemy rozdzielnie NN 
pod indywidualne potrzeby 
odbiorców.

EGZAMINY SEP dla elektryków.

http://www.mieszkania.slask.pl
http://www.gabinetortopedyczny.go3.pl
http://www.alport.pl
mailto:rejestratja@slgma-bl.pl
http://www.slgma-bl.pl
http://www.fiat.pl
http://www.rb-rowerek.pl
http://www.yitgold.pl
http://www.panel.bytom.pl
http://www.leolang.pl
http://www.niKtex.pi7

