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Z obrad sesji MRN

Nie wykorzystane 
uprawnienia

Samorządu Mieszkańców
W poniedziałek, 14 bm. odbyła się kolejna, robocza sesja Miej

skiej Rady Narodowej. Wzięli w niej udział, obok radnych, I se
kretarz KM PZPR Romuald Urbański, prezydent miasta Witold 
Mączarowski, wiceprezydenci oraz przewodniczący stronnictw po
litycznych.

Sesja poświęconą -.była przede 
wszystkim działalności samorzą
dów mieszkańców w mijającej 
Właśnie czteroletniej kadencji. W 
czasie jej trwania, na wniosek 
Miejskiej Rady Narodowej w By
tomiu, uhonorowano, za szcze
gólne dokonania w pracy spo
łecznej, działaczy KOSM. Rada 
Państwa PRL odznaczyła Krzy
żem Oficerskim Orderu Odrodze
nia Polski Hildegardę Rother — 
przewodniczącą Komitetu Samo
rządu Mieszkańców nr 6 oraz 
Bronisława Sidoro wieża, prze
wodniczącego KOSM nr 4. Złote 
Krzyże Zasługi przyznano: Da
nieli Jędruś, Janinie Bień, Stani
sławowi Kowalskiemu i Kazi
mierzowi Szwajce, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi udekorowano 
Urszulę Lipowiecką-Kubacz, Mar
ka Negro, Reginę Pestę, a Brązo
wym Krzyżem Zasługi — Maria
na Wagnera.

Również na wniosek MRN w 
Bytomiu, uchwałą Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Katowicach, 
złotą i srebrną odznaką Zasłu
żonemu w Rozwoju Wojewódz
twa Katowickiego wyróżniono 
następujących działaczy Samo
rządu Mieszkańców: Mariannę
Lewczak, Ryszarda Nowaka, Te
resę Arnt i Joachima Kaweckie
go. Aktu dekoracji dokonał prze

wodniczący MRN, Wawrzyniec 
Dzierżą.

Następnie radni przedstawili 
interpelacje. Jak zwykle doty
czyły one najżywotniejszych 
spraw mieszkańców poszczegól
nych dzielnic. W dzielnicy Bo
brek niesłychanie ważną sprawą 
jest zorganizowanie w sposób 
właściwy komunikacji. Po zam
knięciu wiaduktu jest ona nie
zmiernie utrudniona. Także inni 
radni podnosili sprawę stanu 
technicznego wiaduktów w mie
ście. Problemy komunikacyjne 
podnieśli w swoich sygnałach do 
władz miasta również radni mie- 

■ chowiccy. Po raz kolejny zasy
gnalizowana została sprawa za 
toki dla autobusów przy kop. 
,,Szombierki”. Jedno z pytań do 
tyczyło dalszych losów oddziału 
ortopedii w szpitalu przy ul. Ba
torego. Inna z radnych zapytała 
o możliwość uruchomienia gabi
netu stomatologicznego, w SP nr 

Kiedy Łagiewniki otrzymają 
nową szkołę i jak realizują pro
gram ochrony środowiska prze
niesione tam Zakłady Gumowe 
Górnictwa — to interesowało 
mieszkańców Łagiewnik. I jesz
cze kilka pytań radnych. Kiedy

iCIĄG DALSZY NA STR. 3)

Honorowi dawcy krwi. Jest ich w Bytomiu ok. 5,5 tysią
ca. I mimo że w medycynie, chemii notuje się stały postęp 
i znaczne osiągnięcia — krew ciągle jest Ickiem niezastą
pionym.

Dni Honorowych Krwiodawców

Spieszą z pomocą innym
W tym roku honorowe krwiodawstwo, któremu Polski Czer

wony Krzyż hadał zorganizowane ramy, obchodzi swoje trzydzie
stolecie. Z tej okazji w ZDK kop. „Miechowice” odbyła się wo
jewódzka akademia, a powierzenie przygotowania tej uroczystoś
ci Miejskiemu Zarządowi PCK w Bytomiu jest wyróżnieniem 
i uznaniem dla ofiarności bytomskich krwiodawców. Tylko w cią
gu minionych U) miesięcy bieżącego roku oddali oni 2,757 1 krwi, 
która uratowała niejedno życie.

Krwiodawcy są na - ogól bezimienni, ale zdarzają się sytuacje, 
gdy spieszą oni na konkretne wezwanie, bywa że w środku no
cy, i choć takie akcje są bardzo uciążliwe — dają jednak najwię
cej satysfakcji. Ot, choćby ostatnio, kiedy 7 pracowników huty 
„Zygmunt” udzieliło pomocy ciężko choremu dziecku kolegi.

W większych zakładach pracy działają kluby honorowych daw
ców i jest ich w Bytomiu 29. Zrzeszają one 2213 członków, z któ
rych większość od lat związana jest ze szlachetną, czerwonokrzy- 
ską ideą. Bo kluby to nie tylko organizowanie zbiorowych akcji, ale 
również szerzenie oświaty zdrowotnej, prowadzenie szkoleń sa- 
nitarno-medycznych, opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy. 
Ta pomoc to m. in. ufundowanie książeczek mieszkaniowych dla 
sierot z domu dziecka. Niezależnie od kół PCK takie książeczki 
założyli członkowie klubów HDK kopalń: „Rozbark”, „Szombier
ki” i „Miechowice” oraz huta „Zygmunt”.

Wśród bytomskich krwiodawców aż 11 osób posiada medal 
„Zasłużony dla zdrowia narodu”. To najwyższe wyróżnienie przy
znawane jest wyjątkowo aktywnym członkom organizacji, którzy 
mają na swym koncie minimum 25 1 oddanej krwi. Bezsprzecznym 
rekordzistą jest Władysław Mordarslti — prezes ZM PCK, zasłu
żony działacz Czerwonego Krzyża, który oddał do tej pory 44 1 
krwi. Za wybitne zasługi odznaczenie posiadają też: Herbert 
Płoch, Zygmunt Palikowski, Stanisław Kocur, Henryk Dzienniak, 
Waldómar Brzozoń, Gerard Krueger, Waldemar Paradowski, Al
fred Storno!, Karol Sojka i Karol Niewiadomski.

O wojewódzkiej akademii zorganizowanej z okazji Dni Honoro
wego Krwiodawstwa napiszemy w następnym numerze. (ett)

Używając technicznej termino
logii, Zarząd Miejski Ligi Ochro
ny Przyrody, w 60-Iecie istnie
nia i działania organizacji, prze
kazał pod klucz Szkole Podsta
wowej nr 45 w Chruszczowie 
arboretum, czyli ogród dendro
logiczny (drzewa i krzewy). Wła
ściwie jest to dar powstały ze 
składek bytomskich członków 
LOP. To konsekwencja podjęte
go zobowiązania wybudowania 
przy nowych szkołach takich 
właśnie ogrodów dydaktycznych.

Jesionią ubiegłego roku, gdy 
przedstawiono konkretną propo
zycję wielu dyrekcjom bytom
skich szkół, nie wywołała ona 
zbytniego entuzjazmu. Wskazy
wano na szereg tzw. trudności 
obiektywnych, mimo że ofiaro
dawcy zapewniali, iż wszystko, 
co związane jest z tym przedsię
wzięciem, zostanie podane jak 
na przysłowiowej tacy. I słowo 
zostało dotrzymane.

Dziś są już w kolejce trzv 
szkolv (na osiedlu im. gen. Zięt
ka. Zespół Szkół Ogólnokształcą
cych w Radzionkowie otaz SP 
nr 26). w których na rok przy-

W SP nr 45 — pierwsze 
arboretum na Śląsku

Dar Ligi Ochrony Przyrody

szły zaplanowano założenie po
dobnych ogrodów dydaktycz
nych A szkoła nr 45 stała się 
pierwszą na Śląsku z własnym 
arboretum. Równolegle dobiega
ją prace wieńczące podobne 
dzieło w Studium Wychowawczyń 
Przedszkoli.

Do założenia arboretum wy
korzystano część z 3-hektarowe- 
go terenu szkoły. Pozostała zo
stanie przeznaczona na obiekty 
sportowo-rekreacyjne, ale i te 
zostaną obsadzone odpowiednimi 
krzewami. Zaś na obszarze ogro
du dydaktycznego zasadzono 50 
gatunków drzew i krzewów na
leżących do 22 rodzin, w tym 
wiele z nich to chronione. 
W sumie rośnie już 165 sadzonek, 
z których wiele pochodzi z egzo
tycznych regionów, np. dąb kau
kaski (Azja Zachodnia), korko
wiec amurski (Chiny, Japonia, 
Płw. Koreański) czy też oliwnik 
wąskolisty rodem z Ameryki 
Pin. Jest i magnolia, ale to już 
krzyżówka z Francji odporna 
na nasz klimat.

Uczniowie SP nr 45 przy sadzeniu drzew w arboretum.
Foto: M. Fleischer (CIĄG DALSZY NA STR. 8)

wyborczych do KOSM

I ty możesz
mieć wpływ

Jak już informowaliśmy, 
rozpoczęła się kampania wy
borcza do organów samorzą
dów mieszkańców. 16 i 17 bm. 
na zebraniach spotkali się 
mieszkańcy Miechowie i Su
chej Góry. A oto wykaz po
zostałych spotkań wyborczych 
w innych, dzielnicach.

Już jutro 22.11 br. o godz 17, 
spotkanie w ZDK KWK 
„Szombierki” przy ul. Mo
drzewskiego. 24 tego mie
siąca trzy zebrania wy-, 
borcze: w ZDK huty „Zy
gmunt”, przy ul. Fabrycz
nej, w ZDK KWK „Rozbark” 
przy ul. 5 Stycznia i w ZRG 
przy ul. Moniuszki 22. Wszyst
kie rozpoczną się o godz. 17. 
O tej samej godzinie 28.11. ze
branie w Zasadniczej Szkole 
Górniczej przy ul. Nałkow
skiej. Natomiast 29 listopada 
wyborcy spotkają się o- godzi
nie 17 w klubie SM „Nasz 
Dom” oraz w świetlicy MZBM 
przy ul. Koniewa.

Grudniowe zebrania wy
borcze -przedstawiają się w 
sposób następujący: 1.12 godz. 
15.15' ZDK huty „Bobrek" 
przy ul. Konstytucji, 5.12. br. 
godz. 17 Aula Zespołu Szkół 
Budowlanych. 7 grudnia trzy 
zebrania wyborcze — świetli
ca POD „Zorza”, Strażnica 
OSP w Stolarzowicach oraz 
SP nr 32 w os. gen. Ziętka. 
Następnego dnia odbędzie się 
spotkanie mieszkańców w auli 
I LO przy ul. Strzelców By
tomskich oraz ZDK KWK 
„Szombierki” przy ul. Mo
drzewskiego i ZDK KWK 
„Bobrek” przy ul. Konstytu
cji. 9 grudnia spotkanie wy
borcze w Ośrodku Szkolenia 
Wewnątrzzakładowego KWK 
„Powstańców Si.” oraz w 
świetlicy przy ul. Żołnier
skiej. 12 grudnia spotkają się 
mieszkańcy w Środowisko
wym Domu Kultury przy ul. 
Śródmiejskiej, w SP nr 46 
przy ul. Prusa, a także w 
świetlicy ZBSz przy ul. Ka
towickiej 18, ZDK KWK „Dy
mitrow” przy Łużyckiej o az 
w auli Studium Nauczyciel
skiego przy ul. Chorzow-:.rcj. 
Wszystkie zebrania rozpoczną 
się o godz. .17, a to w SP 
przy ul. Prusa o pół. godz my 
wcześniej, a ’ więc o 16.;.a. I 
wreszcie 16 -przyszłego m ślą
ca o 13 w ZDK KWK „Ytie- 
cłiowice” ostatnie z cykl i ze
brań. W czasie tych sp tkań 
mieszkańcy wybiorą cz! ; ków 
Komitetów Osiedlowych Sa
morządów Mieszkańców. Oni 
to będą przez najbliższą. I. wa- 
jącą cztery lata, kadency; re
prezentować interesy bvto- 
mian przed władzami miej-, 
skimi. Warto więc wybrać się 
na te -spotkania wyborcze, nby 
mieć wpływ na wybór naj
odpowiedniejszych kandyda
tów. W zebraniach wezmą 
również udział przedstawicie
le MRN i UM.

* (isa)
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Na przełomie tygodnia piwnicy przy ul. Reptowskiej 74' 
zginął rower.

Instruktor ds. prewencji, mii. chor. poż. Roman Sur,jak informuje 
o akcjach bytomskich strażaków w minionym tygodniu.

14 LISTOPADA. Zwarcie w instalacji elektrycznej było przy
czyną pożaru w mieszkaniu przy ul. Pionierów. Straty oszacowa
no na ok. 30 tys. złotych. Tego samego dnia gaszono także ogień 
w mieszkaniu przy Szkolnej. Tutaj przypuszczalną przyczyną 
pożaru było podpalenie pokoju przez 17-letniego syna lokatorki, 
będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Straty 
sięgają 100 tys złotych.

W mieszkaniu przy ul. Bieru
ta 108 mężczyzna 1. 25 popełnił 
samobójstwo przez zatrucie się 
gazem

15 LISTOPADA Pół miliona złotych spłonęło w mieszkaniu 
przy ulicy Barbary, gdzie nastąpiło zwarcie w instalacji elektrycz
nej zamrażarki „Mors 203"

U zbiegu ulic Katowickiej i 
Zamenhoffa 11-ietni chłopiec 
przebiegający jezdnię potrącony 
został przez „żuka”. Dziecko ze 
wstrząśnieniem mózgu i ogólny
mi potłuczeniami przebywa w 
szpitalu.

16 LISTOPADA. Już po raz drugi paliło się mieszkanie przy 
ulicy Wyzwolenia Po pierwszym pożarze 31 października minio
nego roku lokal nie został zabezpieczony przed dostępem osób po
stronnych. Może właściciel, czyli Bytomska Spółdzielnia Miesz
kaniową, zainteresuje się tym faktem? Dodać jeszcze można, iż 
podpalacz zatrzymany został przez funkcjonariuszy milicji.

Na ul. Jagiellońskiej ujawnio
no kierowcę prowadzącego „fia
ta 125p” w stanie po spożyciu 
alkoholu, na ul. Łużyckiej — nie
trzeźwego kierowcę „malucha” 
który dodatkowo nie posiadał 
prawa jazdy, bowiem zostało mu 
ono zatrzymane w ubiegły rp ro
ku.

Inne interwencje.

11 LISTOPADA. Dogaszono palącą się trawę przy ulicy Nowej.

15 LISTOPADA. Strażacy wyjechali do zabezpieczenia wypa
lania odpadów drewna w lesie przy Reptowskiej w Miechowi- 
cach. Przedsięwzięcie to odbywało się pod kontrolą. Tego też 
dnia dwa razy otwierano mieszkania. Przy Kwietniewskiego w ce
lu umożliwienia wejścia siostrze PCK do obłożnie chorej osoby, 
a przy Piekarskiej w związku z podejrzeniem zgonu lokatora.

(Maj)

12 LISTOPADA — włamanie 
do mieszkania przy ul. K. Miar
ki 36. Złodziej, po wypchnięciu 
drzwi wejściowych, wyniósł łupy 
wartości 500 tys. zł.

W bramie przy ul. Żeromskie
go 6, o godz. 12,45, napadnięto 
młodego mężczyznę, pobito go i 
skradziono mu znaczną sumę pie
niędzy. w

O wydarzeniach z kroniki mi
licyjnej informuje rzecznik pra
sowy Miejskiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych — kpt. mgr Sta
nisław Surowiec:

9 LISTOPADA. Przez wyłom w 
murze od strony sąsiedniej piw
nicy dokonano włamania do skle
pu z artykułami motoryzacyjny
mi i gospodarstwa domowego 
przy ul. Piekarskiej 21. Wynie
siono towary wartości 60 tys. zł. 
Przetwory, ziemniaki i obudowa 
zlewozmywaka zginęły z piwnicy 
przy ul. Smolenia 6. rower — 
składak — z piwnicy przy ul. Or- 
kana 7. Okradziono „fiata 125p” 
zaparkowanego przy ul. Wyzwo
lenia. straty ok. 80 tys. zł.

wobec „fiata 125p radio-taxi”. W 
wyniku zderzenia 23-letni kierow
ca taksówki w stanie ciężkim zo
stał przewieziony do szpitala, 
gdzie zmarł w wyniku odniesio
nych obrażeń. Ranny został też 
22-letni pasażer „fiata”.

Na ul. 22 Lipca „maluch” po
trącił pieszego, który nagle wszedł 
na jezdnię, tuż pod nadjeżdżają
cy samochód. Przechodzień, po 
udzieleniu pomocy lekarskiej., zo
stał zwolniony do domu.

W mieszkaniu przy ul Młodzie
żowej ujawniono nielegalny punkt 
produkcji bimbru. Zabezpieczono 
kompletną aparaturę do wyrobu 
alkoholu.

13 LISTOPADA. Dzień należał 
do wyjątkowo spokojnych. Waż
niejszych wydarzeń nie zanoto
wano

po-
31,

Ok. godz. 21. na podwórzu j 
sesji przy ul. Kochanowskiego 
młoda kobieta została uderzona 
w głowę, a napastnik wyrwał jej 
torebkę z dokumentami i gotów
ką.

10 LISTOPADA o godz. 21, na 
pl. Wolskiego młody, nietrzeźwy 
mężczyzna został napadnięty 
przez 2 osobników, którzy wyr
wali mu reklamówkę z dowodem 
osobistym i portfelem z 15 tys. 
zł.

14 LISTOPADA załoga radio
wozu ujawniła nocą włamanie do 
sklepu dziewiarskiego przy ul 
Jainty 18. Po wybiciu szyby, z 
wystawy zginęła kurtka.

W mieszkaniu przy ul. Siemia
nowickiej 45 śmiertelnemu za
truciu gazem, na skutek niewła
ściwego obchodzenia się z ku
chenką, uległo dwóch mężczyzn 
w wieku 36 i 56 lat.

Z piwnicy przy ul. Kaiei 94 
zginął czerwony rower Wigry.

Na ul. Rewolucji Październiko
wej nietrzeźwy kierowca „fiata 
126p” najechał na tył prawidło
wo zaparkowanego „trabanta”.

Na ul. Miechowickiej nietrzeź
wy pieszy, który przebiegał jez
dnię, potrącony został przez „ła
dę”. Pieszy doznał stłuczenia gło
wy i złamania nogi.

Lekarz pogotowia wezwany do 
jednego z mieszkań przy ul. Sza- 
franka stwierdził zgon jedno
dniowego noworodka.

Na skrzyżowaniu ulic Witczaka 
i Gallusa autobus „Ikarus" linii 
nr 114 wymusił pierwszeństwo

11 LISTOPADA okradziono bar 
„Relaks” przy ul Koksowej. Zło
dziej dostał się do środka przez 
wypchnięcie okienka piwnicznego 
i wyłamaniu drzwi do pomiesz
czeń. Straty ok. 200 tys. zł. Po 
wybiciu szybki w drzwiach wej
ściowych włamano się do miesz
kania przy pl. Słowiańskim 7. • Z

W minionym tygodniu w aresz
cie zatrzymano kilkanaście osób 
podejrzanych o dokonanie wła
mań. kradzieży, czynu lubieżne
go. rozboju Trwają też ^oszuki
wania za sprawcami czynów prze
stępczych. którzy nie przebywają 
w miejscu zamieszkania, a usta
leni zostali W trakcie przeprowa
dzonego dochodzenia. (ETT)

ZYCIE I PRAWO□ Wyrodna matka
To jak z wielkiego koszmaru, tym straszniejsze

go, że ofiara mogło stać sie 17-miesięezne dziejko 
druga już córka 20-letnie.j dozorczyni. nanny B. 
Faktycznym ojcem niemowlęcia był inny męż
czyzna, który jednak nie zamieszkał z • matka i 
córką. Jej mieszkanie zaś było melina pijacką, 
tłumnie odwiedzaną przez stałych bywalców, Z 
chwila poznania 26-letniego roznosiciela mleka, 
który zdecydował się zamieszkać z nimi. gości by
ło znacznie mniej, za to więcej sygnałów o znęca
niu się nad niemowlęciem

W październiku ubiegłego roku Sąd Rejonowy 
rozpoczął postępowanie przeciwko matce o pozba
wienie jej praw rodzicielskich. Do zapoznania się z 
sytuacją zostały wyznaczone dwie zawodowe ku- 
ratorki, które udały się z pierwsza lustracyjna wi
zytą. Ich relacja, jak to wynika z akt udostępnio
nych przez Prokuraturę Rejonową mogłaby po
ruszyć kamienie Brudna i wystraszona leżała na 
tapczanie z 39-stopniowa gorączką. Na całym ciał
ku widać było ślady licznych pobić. Jeszcze tego 
samego dnia dziewczynka została przewieziona do 
Katedry I Kliniki Śl.AM w Bytomiu gdzie jej stan 
określono na średnio-ciężki Stwierdzono liczne prę
gi na plecach i pośladkach dochodzące do 10 cm 
długości, sińce i podbiegnięcia krwawe na plecach 
pośladkach i udach a także na policzkach. Na gło
wie. w okolicy czołowej zagojona rana centyme
trowej długości. Okolice wzgórka łonowego nosiły 
podobne ślady oraz widoczne świeże rozerwanie 
skóry.

Wiadomością wzbogacająca informacje o nieludz
kim wręcz traktowaniu własnego dziecka, było 
doniesienie matki panny B. która bawiła w tym 
mieszkaniu z krótka wizytą Obydwoje nie zajmo
wali się maleństwem zaś roznosicie! mleka dodat
kowo zadawał jej cierpień gryząc dziewczynkę, 
brutalnie szarpiąc czy też wkładając palce do od
bytu.

Sąd wdrożył postępowanie, w efekcie którego po
zbawił pannę B. władzy rodzicielskiej i oskarżył 
ją, jak i jej przyjaciela z art. 184 par. 1 — kto 
znęca się fizycznie lub moralnie nad członkiem 
swojej rodziny lub nad inna osobą pozostająca w 
stałym lub przemijającym stosunku zależności od 
sprawcy albo nad małoletnim lub osobą bezradną, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do 5 lat.

Obydwoje przyznali się do znęcania nad dzie
ckiem. Czynili to na wskutek zdenerwowania. Ono 
zaś wynikało z faktu iż o ich postępowaniu do
wiedział się faktyczny ojciec niemowlęcia i rozgła
szał to wszem i wobec wszystkich którzy tego 
chcieli bądź też nie chcieli słuchać. Panna B i 
roznosicie! mleka tak się tym zdenerwowali, że ca
ła złość wyładowali na ]7-miesięcznej dziewczyn
ce i to niejeden raz.

Niezależnie od tego faktu obydwoje w stopniu 
znacznym utrudniali tok postępowania nie zgła
szając się na kolejne wezwania organów dochodze
niowych. Kolejne wezwanie doręczył funkcjona
riusz milicji, który tego wieczoru nie zastał mle
czarza. Wrócił tam nieco później. Wulgarny i aro
gancki sposób bycia zmusił milicjanta do stwier
dzenia. że będzie zmuszony go doprowadzić na ko
misariat jeśli się me uspokoi Mleczarz zabrał się 
do bicia a sekundowała mu w tym obecna jego 
siostra i panna B. W wyniku szarpaniny milicjant 
także oberwał pięściami po całym ciele Trzeba 
było wezwać posiłki by uspokoić krewka trójkę. 
Dopiero zeznania sąsiadów podważyły mętne wy
jaśnienia tego doborowego towarzystwa Dodatko
wo zostali oskarżeni tj mleczarz z art. 234 par. 1 
— kto dopuszcza sic czvnnej napaści na funkcjona
riusza Milicji Obywatelskiej lub innego organu po
wołanego do ochrony porządku i bezpieczeństwa 
publicznego, w związku z pełnieniem obowiązków 
służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do 8 lat, zaś jego konkubina i siostra 
z art. 235 — kto używa przemocy lub groźby bez
prawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicz
nego albo osoby do pomocy mu przybranej do za
niechania prawnej czynności służbowej, podlega ka
rze pozbawienia wolności do 3 lat.

Mleczarz, już karany w przeszłości, jak i panna 
B. zostali poddani badaniom psychiatrycznym. U 
niego biegli stwierdzili osobowość o cechach psy
chopatycznych przejawiających się impulsywnościa 
i skłonnością do agresji, zaś u niej niedorozwój u-
mysłowy stopnia lekkiego. Obydwoje jednak w 
chwili popełniania czynu zachowali zdolność roz
poznania go, jak i pokierowania swo-im postępo
waniem.

A. STAWSKI

„SPOŁEM" PSS W BYTOMIU przyjmie natych
miast na dogodnych warunkach finansowych 
PRACOWNIKÓW CHĘTNYCH DO PROWADZE
NIA DZIAŁALNOŚCI SKUPU OPAKOWAŃ
SZKLANYCH na zasadach agencyjnych:

Skup 02-91-0 Bytom, Rycerska 1 
Skup 04-92-0 Bytom, Nawrata 11 
Skup 05-91-0 Bytom, Piekarska 45

oraz SPRZEDAWCÓW I ROZNOSICIELI MLEKA.
Warunki pracy i płacy do omówienia w Dziale 
Spraw Pracowniczych, pl. Kościuszki 9, II piętro, 
pokój nr 8.

214kr

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - REMONTOWE 
HANDLU I USŁUG

„BUDREM
W KATOWICACH, ODDZIAŁ W BYTOMIU 
PRZY UL. BOHATERÓW STALINGRADU 56
zatrudni natychmiast:
- MALARZY
- STOLARZY
- POMOCNIKÓW 

STOLARZY
PRZEDSIĘBIORSTWO zapewnia:
— zakwaterowanie w hotelu robotniczym w Bytomiu,
— świadczenia socjalne zgodnie z Ukłcfdem Zbiorowym w Bu

downictwie oraz Kartę Pracownika w Budownictwie,
— wynagrodzenie wg Zakładowego Systemu Wynagrodzeń. 
Zgłoszenia przyjmuje i bliższych Wormacji udziela Dział Eko- 
nomiczno-Pracowniczy w Katowicach, tel. 589-041 do 7, wewn. 
203 lub O/Bytom, tel. 816-510.

222 kr.

♦
♦

♦
♦

PRZEDSIĘBIORSTWO 
TRÄNSPORTOWO-SPEDYCYJNE 

BUDOWNICTWA WĘGLOWEGO 
ODDZIAŁ NR 6 W SIEMIANOWICACH,

UL. WYZWOLENIA 14 
zatrudni następu jgeveh pracowników: 

KIEROWCÓW Z KAT. PRAWA JAZDY C, D, E 
MECHANIKÓW NAPRAW POJAZDÓW SAMOCHO
DOWYCH 

+ TOKARZA 
FREZERA
ELEKTRYKA SIECIOWEGO

oraz,bezpłatnie przeszkoli:
• MECHANIKÓW NAPRAW POJAZDÓW SAMOCHO

DOWYCH
• KIEROWCÓW Z KAT. PRAWA JAZDY B NA KAT. C.
Powyżsi pracownicy mogq być zatrudnieni w SIEMIANOWICACH 
(MICHAŁ KO WIC ACH), UL WYZWOLENIA 14, W BAZIE TRANSPOR
TOWEJ W BYTOMIU-KARBIU. UL. CELNA 2 oraz w PLACÓWCE 
W BYTOMIU PRZY UL. DWORSKIEJ 15.
Zakład zapewnia dobre warunki dla pracowników w nowo urucho
mionym zapleczu w Siemianowicach oraz no pojazdach nowych 
i po NG.
Płace wg zakładowego systemu wynagradzanie (jak dla przemysłu 
węglowego) iok również systemem prowizyjnym.
Pracownikom przysługuję nastepujgee świadczenia:
— wynagrodzenie specjalne z „Karty Górnika" tj. z tytułu wysługi 

lal oraz nagrodo z okazji „Dnia Górnika” w wysokości miesięcz
nego wynagrodzenia

— nagrodo z zysku
— odprawy emerytalne i rentowe
— nagrody jubileuszowe zo 15 20. 25. 30. 35. 40 i 50 lot procy
— deputat węalowy .
— wczasy we własnych ośrodkach wczasowych t w drodze wy

miany za granica
— kolonie ' obozy dla dzieci.
Zakład zapewnia przewóz pracowników z kierunków:
Chorzów Katowice, Bytom, Będzin. Wojkowice, Czeladź. Sgczów 
' Tarnowskie Góry.
Szczegółowych informacji udziela:
• DZIAŁ SPRAW OSOBOWYCH W SIEMIANOWICACH UL. WYZ

WOLENIA 14 (Michatkowice), telefon 283-518, 283-656, wewn. 
210, 211

• BAZA TRANSPORTOWA W BYTOMIU-KARBIU, UL. CELNA 2. te
lefon 814-954

• PLACÓWKA TERENOWA W BYTOMIU, UL. DWORSKA 15, tele
fon 818-208/209. 187 kr
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( 1 Stronnictwo Demokratyczne 
i jest dumne ze swego niepod- 
l leglościowego rodowodu. Skła- 
i dając hold bojownikom o od

zyskanie niepodległości na 
wielu frontach I wojny świa- 

1 towej, pamięta, że znajdowali

się wśród nich działacze i 
współzałożyciele Klubów De
mokratycznych, tj. prof. Mie
czysław Michałowicz, Win
centy Rzymowski, płk Stani
sław Więckowski oraz płk Ja
nuary Grzędziński. Wchodzili 
wówczas w skład patriotycz

nej lewicy legionowej, blisko B 
związanej z Józefem Piłsuds- % 
kim. Po śmierci Komendanta 6 
stanęli w opozycji do obozu J 
rządzącego, a pół wieku temu \ 
powołali do życia Kluby De- C 
mokratyczne, zalążki nowej i 
partii. f

W 70-LECIE POLSKI NIEPODLEGŁEJ■im i ■wm mi   Tl ir II II im nm------------ - - -------- - - —- -   ~

Hasła patriotyzmu i demokracji tak żywe 
przed 70 laty wyznaczyły podstawowe kierunki 
myśli programowej Stronnictwa Głoszona wów
czas potrzeba narodowej odpowiedzialności, 
wzajemnego zrozumienia obywateli oraz ko
nieczność rezygnacji z egoistycznych postaw 
w imię tego. co dla Polski naprawdę ważne 
jest także dziś nakazem chwili. Te myśli przy
świecały uroczystym obradom plenarnym Miej
skiego Komitetu i Miejskiej Komisji Rewizyj
nej. poświęconym 70. rocznicy odzyskania nie
podległości. które odbyły się 15 bm. Doc. dr 
hab Józef Ciągwa z Uniwersytetu Śląskiego w 
swo:m okolicznościwym referacie omówił naj
ważniejsze czynniki sprzyjające odrodzeniu sie 
Państwa Polskiego. Szczegółowo przedstawił ko
lejne regulacje prawne, dające początkowo tylko 
namiastki państwowości — jak Rada Stanu — 
aż do pełnego suwerennego bytu Wiele uwagi 
poświecił zagadnieniom statusu ziem śląskich w 
II Rzeczypospolitej oraz podstawowym organom 
władzy. Część z wypracowanych wówczas, u 
progu niepodległości, rozwiązań prawnoustrojo
wych była na tyle ciekawa — stwierdził — że 

.być może dziś można do nich powrócić
W rozpoczętej później dyskusji i podjętej 

uchwale historyczna refleksja łączy się z dniem 
dzisiejszym, jego codziennymi bolączkami i py
taniami o przyszłość państwa. Podkreślając wa
gę sprawiedliwej oceny dorobku minionych po
koleń mówiono o konieczności wyciągania z ich 
doświadczeń wniosków dla przezwyciężenia 
obecnego kryzysu. Rocznica 11 listopada jest 
ku temu doskonalą okazja.

Członkowie miejskiej instancji p on ar li pro
pozycje Prezydium CK SD w sprawie przywró
cenia dacie 11 listopada rangi ogólnonarodowe
go święta oaństwowego. Zaznaczono nrzy tvm. 
że nie chodzi wyłącznie o kolejny dzień wolny 
od nraey — w tej sprawie decyzja powinna być 
podieta po rozważeniu kosztów ekonomicznych 
tego rozwiązania. Z uznaniem powitano także 
inicjatywę wojewódzkiej organizacji Stronnictwa 
w Katowicach, zmierzająca do sprowadzenia na 
S'nska ziemie pomnika jednego ze współtwór
ców naszego niepodległego bytu, Józefa Piłsuds
kiego. Ten okazały postument został wykonany 
tuż przed wolna w Jugosławii na zamówienie

Sejmu. Śląskiego, z jego środków budżetowych 
i składek ofiarnego społeczeństwa. Cudem 
ocalał z wojennej zawieruchy i do tej pory znaj
duje sie przed siedzibą muzeum w miejscowoś
ci Klanjec kolo Zagrzebia, czekając na powrót 
do kraju.

Obchody 70-lecia Odzyskania Niepodległości 
— stwierdzono w uchwale — musza na terenie 
miasta uzyskać swój wymierny kształt Pamięć 
jej wielkich orędowników oraz innych wybit
nych osobistości życia politycznego II Rzeczy
pospolitej powinna zostać uczczona w fermie 
nazwania ich imieniem ulic i nlaców miasta lub 
uznania za patronów szkół, zakładów pracy 
oraz innych miejskich instytucji o charakterze 
publicznym. Prezydium Miejskiego Komitetu 
zostało zobowiązane do sformułowania i przed
stawienia konkretnego wniosku pod rozwagę 
Miejskiej Radv Narodowej w Bytomiu.

Mówiąc o odzyskaniu niepodległego bytu pań
stwowego. przypomniano o walce ludu śląskie
go o połączenie z Macierzą. Jego droga do Pol
ski była znacznie dłuższa i bardziej skompliko
wana niż mieszkańców innych regionów, a peł
ne włączenie części tych ziem w skład naszego 
państwa nastąpiło'dopiero w 1922 roku po trzech 
krwawych powstaniach. Miejski Komitet pod
kreślając specyfikę tegorcznych uroczystości w 
naszym regionie, zaproponował inauguracje prac 
nad kompleksowym, koordynowanym w skali 
województwa, programem obchodów tak zna
czącego w naszej historii wydarzenia, począw
szy od 70-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego, 
przypadającego w roku przyszłym.

W drugiej części obrad M-ejski Komitet i 
Miejska Komisja Rewizyjna SD oceniły prze
bieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 16 
działających przy instancji kołach Zapoznano 
sie ze składem ich nowych zarządów oraz. 
wspólnie z delegatami, omówiono podstawowe 
zasady organizacyjne i regu’amin Mieiskreao 
Zjazdu Delegatów SD którv odh»dre sie 26 lis
topada o godz. 13 w siedzibie Cechu Rzemiosł 
Różnych w Bytomiu. Przyjęto także ramowy 
harmonogram lego obrad, zanrononowanv przez 
Prezydium MK Wspólne obrad'- MK i MKR 
prowadził przewodniczący Miejskiego Kornetu 
koie"a. Zdzisław Cza jeżyk. (U k)

SzMne hola TPPiS 
ciągle aktywne

Już tradycyjnie, jak co roku, 
odbyła - się w szkole muzycznej 
„Inauguracja Pracy Szkolnych 
Kół TPPR”. Wzięli w niej udział 
uczniowie i nauczyciele ze szkół 
podstawowych i średnich.

W naszym mieście działa 45 
kół w SP i 30 w. szkołach po
nadpodstawowych. Opiekę nad ni
mi sprawuje Zarząd Miejski To
warzystwa Przyjaźni Polsko-Ra
dzieckiej. Wiceprzewodniczący 
ZM TPPR Mieczysław Kłosiński 
obecny był na uroczystości. Mi
łym akcentem było wręczenie 
Wyróżniającym się w pracy 
szkolnych kół TPPR dziewczętom 
i chłopcom dyplomów, książek i 
odznak „Aktywista Młodzieżowy 
TPPR”.

Działalność Towarzystwa w 
chwili obecnej rozwija się szcze
gólnie dobrze. Jest nadzieja, że 
Wiele dziedzin, do tej pory nie 
będących w sferze zainteresowa
nia działaczy Towarzystwa po 
obydwu stronach granicy, i to 
zarówno tych starszych jak i 
tych najmłodszych, teraz takim

Odznakę „Młodzieżowego aktywisty TPPR otrzymało wielu ucz
niów bytomskich szkół. Foto: M. Fleischer

zainteresowaniem zostanie obję
tych.

Bardzo uaktywnili się nauczy
ciele. Nawiązali oni kontakty ze 
swoimi kolegami po fachu z 
Odessy. Już doszło do wzajem
nych wizyt. Na razie z Bytomia 
wyjechali jedynie pedagodzy z 
SP nr 54, ale także nauczyciele z 
5 innych szkół już prowadzą w 
tej sprawie rozmowy z radziec
kimi kolegami. Na ich efekty 
trzeba jeszcze poczekać, a przyś
pieszy je zapewne przewidywa
na, na początku roku, wizyta w 
Bytomiu inspektora oświaty z te

go pięknego czarnomorskiego 
miasta. Młodzież, jak na razie, 
będzie musiała zadowolić się wy
mianą korespondencji, poznawać 
kraj naszego wschodniego sąsia
da poprzez książki i filmy, ale 
może i to już niedługo się zmie
ni. Nic tak bowiem- nie zbliża 
jak wzajemne, osobiste kontakty 
W czasie wspólnie spędzonych 
wakcji można poznać się najle
piej.

W części artystycznej wystąpi
ła młodzież ze szkoły muzycznej, 
SP nr 6 1 IV LO. (isa)

CENNY NAWÓZ Z KOPALNI DOLOMITU
W kopalni dolomitu „Siewierz” w Brudzo- 

wicach kolo Siewierza, wchodzącej w skład 
Górniczych Zakładów Dolomitowych w Byto
miu, trwa rozruch technologiczny ..Przemiałow- 
ni dolomitu” o zdolności produkcyjnej 500.000 
ton nawozu wapniewo-magnezowo-węglanowego 
rocznie.

Uzyskany w przemiałowni (w wyniku prze
mielenia odpadów dolomitowych powstałych 
przy produkcji dolomitu hutniczego) nawóz 
wapniowo-magnezowy jest produktem bardzo

cennym dla -rolnictwa, gdyż przy jednorazo
wym zabiegu następuje odkwaszenie gleby i za
razem wzbogacenie jej w magnez. Produkowany 
nawóz zawiera do 30 proc. tlenków wapnia 
(CaO) i do 16 proc. tlenków magnezu (MgO).

Uruchomienie przemiałowni dolomitu pozwoli 
na całkowite zagospodarowanie wydobytej w 
kopalni „Siewierz" kopaliny, zapobiegnie pow
stawaniu dalszych hałd odpadów i umożliwi 
likwidację już istniejących w tym rejonie.

(wit)

Z obrad sesji MRN
(DOKOŃCZENIE ZE STB. V,

będą: posterunek milicji w Mie- 
chowicach, kładka dla pieszych 
w Radzionkowie, giełda warzy
wno-owocowa w Bytomiu, nowa 
hala sportowa na Rozbarku. 
Wreszcie dlaczego dzialkowicze 
plącą za wodę więcej niż pozo
stali mieszkańcy pobierający wo
dę w domach.

Radny Marcin Hałas odczytał
list otwarty w imieniu swoim, a 
także podpisany przez kilku rad
nych i przedstawicieli środowi
ska twórczego w mieście, w któ- 
■ym postuluje się przywrócenie 
poprzedniej nazwy placowi 
Thaelmanna. dawniej zwanego 
placem króla Jana III Sobieskie
go. Na zakończenie sesji na py
tania radnych odpowiedzieli wi
ceprezydenci.

Następnym punktem programu 
był referat przedstawiający dzia
łalność Samorządu Mieszkańców 
w mieście podczas minionej czte
roletniej kadencji. Zapoznał z 
nim wiceprzewodniczący Komisji 
ds Samorządu MRN Franciszek 
Gromek.

— Oczywistością, wręcz truiz
mem jawi się stwierdzenie, że 
samorządy mieszkańców są inte
gralnym ogniwem realizowanego 
w państwie modelu ludowładz- 
twa, że wpisane są na trwałe w 
krajobraz polskiego systemu sa
morządności — powiedział F. 
'romek.
Przeprowadzona w 1934 roku 

kampania wyborcza do organów 
samorządu mieszkańców wyłoni
ła 881 działaczy — stwierdził w 
dalszej części referatu, co dało 
przeciętną ilość 38 osób na jeden 
komitet. W trakcie kadencji uby
ło z ich składu prawie 60 pro
cent wybranych osób, a dokona
ne uzupełnienia sprawiły, że li
czebność aktualna stanowi 50 
procent liczebności z początku 
kadencji.

Przeprowadzone analizy wska
zują na to, że przeciętnym dzia
łaczem KOSM jest mężczyzna, 
emeryt. Niepokojąco niski nato
miast jest udział młodzieży. Je
dynie 21 osób działających w Ko
mitetach nie ukończyło 35 roku 
życia.

Celowe węc — stwierdził 
mówca — byłoby podjęcie przez 
Komisje ds Samorządu wspólnie 
z organizacjami młodzieżowymi 
działań, zmierzających do wzmóc 
nienia tych statutowych orga
nów.

Trzeba podkreślić, iż komitety 
osiedlowe zainicjowały, a później 
wspierały wiele przedsięwzięć 
realizowanych w ramach spo
łecznych rad samorządowo-dy- 
rektorskich. Model ów general
nie wytrzymał próbę czasu, jed
nak wspólnym zadaniem Prezy
dium MRN i prezydenta miasta 
powinni być stałe doskonalenie 
jego funkcjonowania. Wspomnia
ne rady samorządowo-dyrektor- 
skie, przy założeniu, że wszelkie 
niedomagania w ich działalności 
zostaną usunięte, mogą stać się 
na powrót forum dla wymiany, 
często sprzecznych poglądów i in
teresów, prezentowanych przez 
różne _ organizacje i instytucje 
działające na terenie osiedla, aby 
w przyszłości wyeliminować za
targi, spory kompetencyjne poja
wiające się tu i ówdzie, a zde
cydowanie negatywnie wpływa
jące na atmosferę: wewnątrz osie
dla.

Wiceprzewodniczący wspomniał 
także w referacie o zjawiskach 
negatywnych," dotykające niektó
re komitety osiedlowe. W bieżą
cej kadencji — powiedział — 
Prezydium MRN powinno sku
teczniej korzystać z przysługują
cych mu uprawnień w stosunku 
do komitetów osiedlowych i jak 
najrychlej przeprowadzić szkole
nie nowo wybranego aktywu.

Następnie rozpoczęła się dysku
sja na temat, w który wprowa
dził referat. Radni w dość różny 
sposób ocenili dotychczasową 
działalność i możliwość komite
tów osiedlowych. Radny Jan Plu
ta krytycznie ustosunkował się 
do Wyników ich działalności. 
Ubolewał również nad małym 
zainteresowaniem mieszkańców 
działalnością KOSM. Na spotka

nia Komitetów przychodzą, nie
stety, głównie działacze. Nato
miast inny dyskutant przypom
ną! o dużych uprawnieniach i 
związanych z tym możliwościach, 
jakimi - komitety osiedlowe dys
ponują.

Z kolei zabrał głos I sekretarz 
KM PZPR Romuald Urbański, 
który z upoważnienia przewodni
czących SD Zdzisława Czajczyka 
i ZSL Boguchwała Szymaszka, 
podziękował przewodniczącym 
i wszystkim działaczom KOSM 
za ich aktywność. Działamy w 
trudnych warunkach — powie
dział — i należy się cieszyć na
wet z drobnych osiągnięć, wyko
rzystując wszystkie potencjalne 
możliwości. Zachęcił do aktyw
nego uczestnictwa w zebraniach 
wyborczych, tak aby w przy
szłych KOSM-ach znaleźli się 
przedstawiciele szerokich kręgów 
społecznych. Potrzebny nam sil
ny samorząd terytorialny — 
stwierdził na zakończenie.

W sesji wziął również udział 
przedstawiciel Federacji Konsu
mentów, który zaapelował o po
parcie Rady dla działań Federa
cji, której głównym celem jest 
ochrona konsumentów.

Wiceprzewodniczący MRN Je
rzy Kantor przedstawił informa
cję na temat wykonania uchwa
ły Rady Państwa w sprawie rea
lizacji uchwały X Zjazdu PZPR. - 
Podjęte uchwały w sprawie po
wołania członków Komisji MRN 
spoza rady przesunięto na na
stępną sesję z powodu pewnych 
niejasności. Przyjęto także infor
mację na temat działań Prezy
dium MRN w okresie międzyse- 
syjnym.

Przegłosowani) dwa projekty 
uchwał. Jeden, proponujący no
we, wyższe opłaty za posiada
nie psów. W projekcie za jedne
go psa nowa stawka wynosi 600 
zł, za dwa psy 2.000 złotych, a za 
każdego następnego 5.000 złotych. 
Drugi projekt dotyczył spraw fi
nansowych.

Na zakończenie zabrali głos 
Wiceprezydenci, odpowiadając na 
część interpelacji radnych. Nie
które wymagały szerszych wy
jaśnień. Zostaną one przekazane 
pytającym w najbliższym czasie.
A oto kilka odpowiedzi, które 
radni otrzymali w czasie trwania 
sesji. Na początku listopada prze
prowadzono lustrację wszystkich 
wiaduktów w mieście. Są przy
gotowane warianty innych roz
wiązań komunikacyjnych, gdyby 
trzeba było któryś z nich zam
knąć. Przedyskutowana zostaną 
z dyrekcją WPK — Zakład w 
Bytomiu, szanse usprawnienia 
połączeń z Bobrka i Miechowie 
ze śródmieściem i to już w naj
bliższych dniach. W Miechowi- 
cach jeszcze w bm. uruchomiony 
będzie mini dworzec. Poruszając 
problem wody, wiceprezydent 
przede wszystkim zwrócił uwagę 
na to, że w tej chwili występują 
poważne problemy z dostarcze
niem miastu potrzebnych mu ilo
ści. Już niedługo Miechowice bę
dą miały posterunek milicji. 
Trwają rozmowy między MUS W 
a spółdzielnią mieszkaniową w 
celu przyznania odpowiednich po
mieszczeń. Odpowiedź na temat 
przyszłości oddziału ortopedii nie 
jest optymistyczna. Remont od
działu- ginekologiczno-położnicze
go, który ma trwać ok. 4—5 lat, 
zmusi do zawieszenia działalno
ści ortopedii. Bez położnictwa bo
wiem miasto nie mogłoby funk
cjonować. Kładka w Radzinko- 
wie ma chyba jednak szansę po
wstać. Zbuduje ją specjalistycz
ne przedsiębiorstwo PKP, cho
ciaż w tej chwili terminy sa 
bardzo zagrożone, to jednak jesł 
jeszcze szansa, żeby kolejny ter
min — 1990 roku, dotrzymać. 
Natomiast dopiero w 90 roku ma 
się rozpocząć budowa szkoły w 
Łagiewnikach. Działania w tym _ 
kierunku są w tej chwili na eta- * 
ple prac projektowych.

W czasie sesji zabrała równie 
głos posłanka Danuta Grzywa- 
czewska, która poinformowała r 
trwających w Sejmie pracach 
nad zmianą polityki finansowe" 
państwa.

ILONA SAFT
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W sobotę, 12 listopada, obradowali uczestni
cy X Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 
r . tomskiego Hufca Związku Harcerstwa Pols
kiego im. Józefa Kwietniewskiego, Wśród za
proszonych gości obecni byli min. przedstawi
ciele władz politycznych, administracyjnych 
i oświatowych miasta. Zadaniem tej konferencji 
było podsumowanie minionych czterech lat oraz 
nakreślenie zadań bytomskiej organizacji har
cerskiej na następny okres. Obradom przewo
dniczył hm Andrzej Szastok.

W trakcie dyskusji, poruszono szereg palących 
problemów. Wśród nich była sprawa kszałce- 
ma kadry funkcyjnych. Wiele miejsca poświę
cono współpracy organizacji ze szkołą. W tym 
przypadku chodzi nie tylko o znany już brak 
harcówek — około 50 proc. drużyn i szczepów 
pozbawionych jest tzw. bazy lokalowej — oraz

magazynach jest dla dalszych 200, w Kokotku 
dla 300. v

Podejmujemy też działania mające na celu 
umacnianie drużyn. Staramy się, mimo skrom
nych możliwości, dofinansowywać je. służyć im 
pomocą i poradą, sprzętem. Organizowane będą 
kursy dla kadry drużynowej. Prowadziliśmy 
rozmowy ze szkołami, by wsparły harcerstwo. 
Z drugiej strony jednak chcemy, by drużyny 
wykazywały więcej samodzielności.

—• Ale bytomskie harcerstwo' nic zamyka się 
tylko w swoim kręgu...

— Nieobozową akcją letnią obejmujemy 
także młodzież spoza harcerstwa. Dla niej ma
my ■ krótkie 10-dniowe wyjazdy do Kokotka. 
Przed trzema laty zrodziła sie myśl, żeby w 
czerwcu, gdy Kokotek nie jest jeszcze zapełnio
ny, przygotować tam turnusy dla harcerzy ze

Tę wystawę warto zwiedzić

Drogi do niepodległości

Harcerskie remanenty

Drogi do niepodległości i pro
ces narodzin II Rzeczypospolitej 
— to tematyka ekspozycji, zor
ganizowanej w Państwowych 
Szkołach Budownictwa oraz Cen
trum Kształcenia Ustawicznego 
przy ul. Powstańców Śląskich. 
Otwarcie wystawy odbyło się 8 
listopada i połączone zostało z 
inscenizacją poetycko-historyez- 
ną pt. „Od Legionów do Legio
nów”, przygotowaną przez polo
nistów, mgr Marię Miziniak i 
mgra Karola Kozerę.

W dzień później, tj. 9 bm., zor
ganizowano tu sesję historyczną, 
obrazującą proces integracji

szkół. I warto, by z zaproszenia 
skorzystały nasze placówki oś
wiatowe, bowiem zgromadzono 
tutaj wiele bardzo ciekawych i 
unikalnych źródeł historycznych, 
pochodzących, z epoki narodzin II 
Rzeczypospolitej. Są to materiały 
ikonograficzne, literatura histo
ryczna, ordery i odznaczenia, 
czasopisma, banknoty, pamiątki 
rodzinne itp. A wszystko to przy
gotowali nauczyciele historii 
PSB, mgr Paweł Warczok i mgr 
Mirosława Kręcisz-----przy wy
datnej pomocy uczniów pasjonu
jących się historią.

Zainteresowani ekspozycją pro-
państwa polskiego w dwudziesto- szeni są o kontakt telefoniczny z

częste zmiany opiekunów ZHP w szkole. Naj
ważniejsze jest uświadomienie korzyści, jakie 
ma placówka oświatowa i ucząca sie w niej 
młodzież z dobrze pracującej drużyny. Oso
bnym tematem, który podjęto także w refera
cie sprawozdawczym, było programowanie pra
cy w samodzielnej drużynie. Interesująca była 
informacja dotycząca wychodzenia z dołka 
drużyny wodniaków.

Podczas konferencji wybrano nową Rade 
Hufca oraz komisje: Instruktorską i Rewizyjną, 
a także delegatów na konferencje chorągwianą. 
Komendantem hufca został ponownie hm PL 
Jan Piechaczek. Jego zastępcami są: phm Wa
lentyna Saraoszuk i hm Adam Żurawski. Fun
kcję. przewodniczącego Komisji Instruktorskiej 
pełni hm Andrzej Szastok, a Rewizyjnej — 
hm Marian Czamota.

Po zakończeniu obrad poprosiliśmy Jana Pie- 
ekaczka o rozmowę:

—Gratulujemy wyboru, któryż to już rok 
„komendantowania"?

— Funkcje tę pełnie od 1982 roku. Wcześniej 
byłem zastępcą komendanta i kierownikiem 
referatu starszoharcerskiego. A instruktorem 
harcerskim jestem już cd 23 lat...

— Bytomski Hufiec praktycznie ominęły pa
miętne podziały z poczatu lat 80.

— Liczebnie nasza oragnizacja zmniejszyła 
się z 30 tys do obecnie około 6 tys. Ale mimo 
to wcle nie kładziemy głównego nacisku na ten 
problem. Idziemy równym frontem nie prefe
rując żadnej z dziedzin działania. Obok spraw 
programowych, wśród których jest organizacja 
imprez dla harcerzy, wiele miejsca poświęcamy 
kształceniu i odpowiedniemu gospodarowaniu. 
W tym ostatnim przypadku chodzi zwłaszcza 
o rozbudowę bazy obozowej. Przedtęm oprócz 
Kokotka nie mieliśmy innego własnego ośrod
ka. A młodzież chciałaby pojechać także gdzieś 
indziei. Nawiązaliśmy współprace z innymi huf
cami. Na przykład harcerze z Hufca w Ostró
dzie przyjeżdżają do nas. a my wyjeżdżamy do 
n:ch. Równole‘fV trzeba dbać o pozyskanie
snrzetu-.-P.o.. tegproCŁńei, akc.it,-tatoiei. jest już
nowe Stäle miejsce obozowaira. w Kat^'e koło 
Ostródy. Mamy tam sprzętu dla 300 osób. a w

„Szkoły Życia”. Pomysł chwycił. Mamy nadzie
ję, że ta inicjatywa wejdzie na stałe do naszego 
kalendarza. Zresztą wychodząc naprzeciw po
trzebom zdrowotnym dzieci i młodzieży, prg- 
niemy zorganizować wyjazdy dla tych z kon
kretnymi schorzeniami, trudno teraz jeszcze po
wiedzieć z jakimi: cukrzycą, skoliozą... Musimy 
skonsultować się ze służbą zdrowia. A już jedy
nie dla samych harcerzy, łącząc przyjemne z po
żytecznym, przygotujemy latem kursy językowe, 
a dla straszych kursy prawa jazdy. W czasie 
akcji letniej nadał prowadzić będziemy wymianę 
młodzieży z Czechosłowacja i NRD.

— Założenia rzeczywiście chlubne i oby 
wszystkie się -spełniły. Przy okazji warto tu 
podkreślić udział bytomskich zakładów pracy 
w modernizacji i remoncie stanicy w Kokotku. 
Jest to wynik działalności reaktywowanej tv- 
1983 roku Miejskiej Bady Przyjaciół Harcerstwa. 
W tej naszej krótkiej rozmowie jakoś skupiliś
my się przede wszystkim na akcji letniej i sta
raniach o bazę obozową. Tymczasem jest cała 
sfera harcerskiej kultury, sportu, wychowania 
patriotyczno-obronnego.,. Znamy sympatyczny 
Harcerski Zespół Artystyczny „Drużyna”, Fes
tiwal Marynistyczny, a Spotkania Artystyczne. 
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej, 
udział w zlotach, do tego Turniej Trzech Sal, 
turnieje piłki nożnej i siatkowej. Na koniec 
jeszcze jedno pytanie, czy praca instruktorów 
poszczególnych drużyn jest w jakiś sposób do
ceniana?

— Oczywiście i to nie tylko przez nas. Dla 
przykładu podam, że 7 listopada odbył sie uro- 
czysty koncert, którym uczczone zostało 70-lecie 
niepodległości Polski i zjednoczenia ruchu har
cerskiego, a dedykowany był instruktorom wy
różnionym 62 odznaczeniami. Podczas tej impre
zy IV Drużyna Turystyczna prowadzona przez 
hm Jacka Jędrzejowskiego, a działająca w IV 
LO. oraz 10 Drużyna Harcerska ze Szkoły Pod
stawowej nr 51 kierowana przez phm Leszka 
Kowala otrzymały od komendanta Chorągwi 
akty nadania tytułów „Drużyny Sztandarowej”.

— Dziękujemy, za wypowiedź i życzymy ca
łemu hv**' — kieniu harcerstwu co najmniej 4. 
„tłustych” łat.

WITOLD BRANICKT

leciu międzywojennym. Współ 
twórcami spotkania byli pracow
nicy naukowi Uniwersytetu Śląs
kiego.

Wystawa otwarta jest dla mło
dzieży wszystkich bytomskich

sekretariatem Państwowych Szkół 
Budownictwa — teł. 81-33-63. 
Wystawa czynna będzie do koń
ca listopada w godzinach od 9 
do 14 w dniach szkolnej nauki.

(maj)

Listy do redaktora „Życia”
„Z inicjatywy zespołu Społecz- fa Piłsudskiego. W tym punkcie 

nych Opiekunów' Zabytków, ma- czytamy m.in.: „Ostatnie publi- 
jąc poparcie szerokiego grona kacje w prasie, radiu i telewizji
działaczy PTTK, Prezydium Za
rządu Oddziału Polskiego Towa
rzystwa Turystyczno-Krajoznaw
czego zgłasza do rozpatrzenia ni
żej proponowaną zmianę nazw 
niektórych placów i ulic w By
tomiu.

Proponujemy powrócić do na
zwy powojennej „plac Jana III

stwierdzają jednoznacznie, że do
tychczasowa ocena Piłsudskiego 
jest fałszywa, jednostronna i ce
lowa dla przekreślenia zasług, 
jakie położył dla odzyskania i u- 
trzymania niepodległości Polski 
po 150-letniej niewoli”.

I wreszcie zwraca się uwagę, 
że brak jest w nazewnictwie ulic

Sobieskiego” obecny plac Thael- i placów daty 3 Maja, choć tak 
manna. Okoliczne miasta, jak długo przecież ta nazwa istniała 
Tarnowskie Góry, Chorzów i in- na mapie Bytomia. Nie znamy 
ne szczycą się z przejazdu króla powodów — piszą działacze 
Jana III Sobieskiego, czego do- PTTK dla których została ona wy 
■—J— są nazwy jego imienia eliminowana, choć Konstytucja 3 

— Maja nie jest żadnym powodem
wodem
nadane głównym ulicom czy pla
com. Bytom może się poszczycić 
nie tylko przejazdem tegoż króla, 
ale i tym, że Jan III nocował w 
naszym mieście wraz z rodziną, 
o czym pisze j'ego syn Jakub w 
swoim pamiętniku. Kim był w 
historii Polski ten król, nie trze
ba chyba uzasadniać. Uznanie dla 
niego wykracza poza granice na
szego kraju, a w naszym mieście 
jest ono pomijane”.

W punkcie drugim proponuje 
się nadanie nazwy „Piastów By
tomskich” budowanej obecnie ob
wodnicy o nazwie tymczasowej 
„Nowo-Witczaka”. Trzeci wnio
sek dotyczy powrotu do histo
rycznej nazwy „Rynek” zamiast 
plac Poli Maciejowskiej. Jest też 
w piśmie PTTK propozycja, by 
ulicę Bolesława Bieruta przemia
nować na ulicę marszałka Józe-
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Decyzje zapadły

Truciciele 
na ,,śmietnik

n

Czas teraz biegnie bardzo 
szybko. Kiedy w piątek rano, 
11 bm. rozmawiałam na te
mat ochrony środowiska w 
naszym mieście z wiceprezy
dentem Janem Pawlikiem i 
kierownikiem Wydziału Ochro 
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Zdzisławem Sokolą, 
nie przypuszczałam, że już za 
kilka godzin część wniosków 
z naszej rozmowy będzie nie
aktualna. Wieczorem w dzien
niku telewizyjnym usłyszeliś
my bowiem o decyzji mini
stra przemysłu, na mocy któ
rej zamkniętych zostanie kil
kanaście zakładów, najwięk
szych trucicieli. Wśiód nich 
znalazła się m.in. zlokalizowa
na w naszym mieście karbi- 
downia i część surowcowa 
huty „Bobrek”. Czyżby więc 
nareszcie słowa miały zamie
nić się w czyny? Zobaczymy. 
Jak wiadomo, jedna jaskółka 
wiosny nie czyni. No, ale od 
czegoś trzeba zacząć.

Cofnijmy się kilka lat 
wstecz. W 1983 roku na spot
kaniu władz miasta z przed-

stawicielami ówczesnego mi
nisterstwa przemysłu chemicz
nego, zakłady pracy przedsta
wiły pewne zobowiązania z 
zakresu ochrony środowiska.- 
Między innymi karbidownia 
(filia zakładów azotowych im. 
Pawła Findera w Chorzowie) 
do 1987 roku miała zabudo
wać urządzenia odpylające. 
Urządzenia te zostały wpraw
dzie z jednorocznym pośliz
giem częściowo zamontowane, 
to jednak nie zmienia to fak
tu, że zakład ten nie osiągnie 
tzw. I klasy uciążliwości. W 
sumie z zadań, jakie zakład 
podjął na rzecz ochrony śro
dowiska, wg oceny UM dwóch 
nie wykonano w ogóle, a re
alizacja trzech dalszych jest 
zagrożona. W wyniku tego 
Wydział Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej UM w 
Bytomiu przygotował, po prze
prowadzonej kontroli w kar- 
bidowni, wniosek o zamknię
cie jeszcze zanim zadecydował 
o tym minister Wilczek.

Drugi wielki truciciel to 
huta „Bobrek”. Nawet najlep
sze chęci załogi i dyrekcji nie

wiele mogą dać, gdy zakład 
ma ponad 130 lat.

Wielkie piece emitują 8 tys. 
540 ton pyłów rocznie i 28 
tys. 340 ton gazów. Równie 
zabójcze dla otoczenia są spie- 
kalnia, chłodnia spieków, mar
teny i taśmy spiekalnicze.

Kiedy 7 listopada obrado
wało Kolegium Wojewody 
Katowickiego niewiele osób 
przypuszczało, że za jego de
cyzjami pójdą tym razem de
cyzje ministra, bez którego 
zgody żaden zakład w kraju 
nie mógłby być zamknięty. 
(Stąd do tej pory tak nie
wielkie efekty działań urzę
dów miejskich i wojewódz
kich, których zgoda na zamk
nięcie truciciela nie na wie
le się zdała).

Zmienia się wreszcie do
tychczasowe podejście do 
spraw ochrony środowiska. 
Przemysł oczywiście jest po
trzebny. ale z mapy gospodar
czej muszą zniknąć niektóre 
zakłady, jeżeli nie chcemy 
dopuścić do katastrofy eko
logicznej. Śląsk może być 
pierwszym jej miejscem. Za
dowolenie z faktu zamknięcia 
kilkunastu zakładów, szcze
gólnie uciążliwych dla woje
wództwa, nie może zmieniać 
faktu, że dotknięto dopiero 
wierzchołka tej góry lodo
wej, jaką są zagadnienia eko
logiczne w naszym regionie. 
Czekamy na dalsze działania.

ILONA SAFT I

do wstydu, ale do dumy narodo
wej. Była to przecież pierwsza 
konstytucja o tak demokratycz
nych ustawach, że wyprzedziła 
wiek jej powstania i była wzo
rem dla innych państw.

Za Zarząd Oddziału PTTK 
prezes inż. Roman Piekło 
sekretarz Anna Sobczyk

List otwarty do Prezydenta 
Miasta Bytomia

Szanowny Panie Prezydencie — 
istnieją działania, posiadające 
cechy spektakularnego gestu, u- 
rastającego czasami do rangi 
symbolu. Korzyści płynące z ta
kiego przedsięwzięcia są niewy
mierne. Owocują długo, nie mó
wiąc już o tym, że — w pers
pektywie szerszej — przewyższa
ją poniesione nakłady. W pow
szechnej świadomości rejon Ślą
ska, a więc także Bytom, koja
rzył się zawsze z obszarem zdo
minowanym przez doraźną pro
pagandę, gdzie najłatwiej było 
zwyciężać domgatyzmowi i zacho
wawczości. Czas ten stereotyp 
podważyć.

Sądzimy, że w tej działalności 
takim właśnie symbolem, który 
z pewnością stanie się aktem do
niosłym, będzie przywrócenie pla
cowi Thaelmanna jego dawnej, 
historycznej nazwy: plac Jana
III Sobieskiego. Mieszkańcy na
szego miasta na pewno gest ten 
przyjmą jako rękojmię odnowy 
i prawdziwej demokratyzacji ży
cia społecznego, tym bardziej, że 
osoba króla Sobieskiego związa
na jest z naszym miastem, tędy 
bowiem wiodła trasa marszu je
go wojsk, spieszących na odsiecz 
Wiednia. Wielu bytomian jest 
związanych z jego imieniem e- 
mocjonalnie, wszak pomnik So
bieskiego stał na Wałach Het
mańskich We Lwowie. Imieniem 
Ernesta Thaelmanna będzie moż
na natomiast nazwać jedną % no
wych ulic powstających w Byto
miu.

Katowice dawno już nie są — 
na szczęście — Stalinogrodem. w 
Związku Radzieckim przywraca 
się historyczne nazwy dzielnicom 
i miejscowościom. To przejaw 
nowego myślenia, a także — do
cenienia rangi symbolu. Także i 
my wykorzystujemy szansę.

Marcin Hałaś. Jan Szornal, 
Jan Cybulski 

(radni MRN w Bytomiu) 
oraz członkowie Grupy 

Literackiej „Reflektor”: 
Bożena Paluch,

' IWgailiBiWWWWäiaiffljPiM ..... . Janusz Mrzigod, Jacek Siatkowski
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Puchar „Rzeczypospolitej” 
dla Polonii Bytom

Puchar „Rzeczypospolitej” wzba- 
tacił trofea Polonii.

Foto: M. Fleischer

12 listopada, boisko „B”-klaso- 
wej Polonii Lidzbark Warmiński. 
Final „Turnieju Polonii”, które
mu patronują redakcje „Tem
pa” i „Rzeczypospolitej”. J’o wy
stąpieniu przewodniczącego Miej
sko-Gminnej Rady PRON i ode
graniu przez orkiestrę dętą 
hymnu państwowego naprzeciw 
siebie stają dwie Polonie — 
miejscowa i bytomska. Sędzia 
Stanisław Biernacik daje znak 

■do gry. Pierwsza połowa kończy 
się wynikiem dość sensacyjnym, 
biorąc pod uwagę różnicę klas, 
0:0. Dopiero w drugiej połowie 
II-ligowcy wykazują swą wyż
szość. W 73 minucie strzela 
Wierzbanowśki, a w 87 min. 
Rutkowski. „Puchar Polonii” 
wędruje do Bytomia.

Ale wróćmy jeszcze do po
czątku tej interesującej sporto
wej imprezy, zorganizowanej 
z okazji 70-Iecia niepodległości 
Polski. Uczestniczyło w niej 36 
drużyn występujących pod fir
mą „Polonii”. Cala stawka po
dzielona została na cztery stre
fy. Nasz zespół, który został 
rozstawiony, ruszył do boju do
piero od ćwierćfinału. Do roz
stawionych należały także dru
żyny Polonii Warszawa, Polonii 
Bydgoszcz oraz zwycięzca strefy 
czwartej.

Na początek nasi trafili na 
imienniczkę z miejscowości Hyż
ne, wygrywając 2:1 (0:0). Bram
ki dla Bytomia strzelili: w 66 
min. Golasz oraz w 81 min. 
Sempruch. W półfinałach Polo
nia Jelenia Góra broniła się 
dzielnie. W przepisowym czasie 
wynik brzmiał 1:1, a gola dla 
naszych strzelił w 65 min. Sem
pruch. Dogrywka też nic dala 
rozstrzygnięcia. Zadecydowały 
rzuty karne. 1 tu lepsi okazali 
się zwycięzcy Pucharu Amery
ki. Wreszcie finał...

O sukcesie bytomian byliśmy 
pewni, skoro prowadził ich do 
boju sam Edward Szymkowiak.
Zespól występował w następują
cym składzie: bramkarze —
Grzegorz Wołowski, Ryszard 
Bloch, Grzegorz Homel, obroń
cy — Dariusz TJlaszek, Tadeusz 
Zabiegała, Ryszard Solarz, Piotr 
Szalo n, .Tacek Płuciennik, Marek 
Kowal, Marek Lnbos, Krzysztof 
Wolak, napastnicy i pomocnicy 
— Ireneusz Jastrzębski, Zbigniew 
Sempruch, Bogdan Trze.ja, Ar
tur Rutkowski, Piotr Gołąb, Mi
rosław Golasz, Krzysztof Szew
czyk, Dariusz Kurek, Grzegorz 
Haida, Krzysztof Spiewak, Her
bert Gaidas, Waldemar Wierz- 
banowski. Kierownikiem i duszą 
zespołu jest Antoni Bialik. Gra
tulujemy.

W miejskich zawodach w 
Czwórboju lekkoatletycznym w 
kategorii chłopców uczestniczyło 
152 zawodników z 19 szkół. I 
toiojsce zajął Zespół Szkół Ogól
nokształcących nr 3 (13), groma
dząc 1.214 punktów, II — SP 32 

1.211 pkt., III — SP 51 — 1.190 
Pkt, IV — SP 37 — 1.155 pkt., 
V — SP 25 — 965 pkt., VI — SP 
23 — 957 pkt. Najlepsze wyniki 
Uzyskali: 60 m— A. Rogala — 
9.0 (SP 37), skok w dal — K. Dą
browski — 4,30 m (SP 32) oraz 
ft. Drzewiecki z SP 13, który 
skoczył na tę samą odległość, 
800 m — A. Hońca — 2,36,6 (SP

Sport szkolny
13), rzut p. pal. — K. Fontara — 
56 m (SP 23).3 $ #

Podczas Wojewódzkiej Sparta
kiady Młodzieży Szkolnej, która 
odbyła się 24 października w 
Pszczynie, rozegrane zostały szta
fetowe biegi przełajowe. Wśród 
dziewcząt, bytomski ZSO nr 3 w 
rywalizacji 16 rejonów zajął II 
miejsce. Zwyciężył Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego z Raciborza. Skład 
naszej drużyny: Klaudia Baron,

Joanna Wilga, Beata. Kończak, 
Joanna Kuk, Sylwia Pacliut, Bar
bara Jastrzębska, Ewa Selwet, 
Danuta Szulwierz. W kategorii 
chłopców, Zespół Szkół Zawodo- 
wycli KWK „Szombierki” upla
sował się na IX miejscu (na 16 
miast). Najlepszym okazał się Ze
spół Szkół Technicznych z Cze
chowic.

Natomiast w indywidualnych 
biegach przełajowych szkól pod
stawowych, w ramach Igrzysk 
Wojewódzkich Młodzieży Szkol
nej. bytomskie dziewczęta były 
szóste, a nasi chłopcy zajęli VII 
miejsce.

W dniach 7 i 8 listopada, w Ośrodku Szachowym SKS Start, 
rozegrany został, systemem szwajcarskim (na dystansie 9 rund), 
turniej szachowy dla młodzieży szkół podstawowych Bytomia. 
Organizatorem turnieju był gospodarz ośrodka Spółdzielczy Klub 
Sportowy przy współudziale wydziałów: Oświaty i Wychowania 
oraz Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego. 
45 uczestników imprezy reprezentowało dziewięć szkół podsta
wowych: 3, 10, 13, 16, 18, 28, 29, 31, 34, 46, Wśród startujących było 
dziewięć dziewczynek j jeden... przedszkolak.

Szachy /
Po dwudniowych zmaganiach turniej wygrała Agnieszka Szczy

gieł (SP 13), zdobywając 7,5 pkt. Kolejne miejsca Zajęli: 2 — 
Barbara Piwowar (SP 3) — 7 pkt., 3 — Andrzej Wieczorek (SP 28)
— 6,5 pkt., 4 — Paweł Lempka (SP 3) — 6,5 pkt., 5 — Aleksan
dra Butkus (SP 34) — 6.5 pkt., 6 — Krzysztof Po aczek (SP 3)
— 6,5 pkt., 7 — Bronisław Lewandowski (SP 10) — 6 pkt., 8 — 
Rafał Tyroń (SP 34) — 6 pkt., 9 — Agnieszka Kanios (SP 46)
— 6 pkt., 10 — Damian Boczkicwicz (SP 3) — 6 pkt., 11 — Robert 
Sztandera (SP 29) — 6 pkt., 12 — Maciej Bednorz (SP 18) — 5,5 
pkt.. 13 -— Aleksander Ślązak (SP 10) — 5,5 pkt., 44 — Grzegorz 
Smitkowski (SP 40) — 5 pkt., 15 — Tomasz Tkaczewski (SP 18)
— 5 pkt., 16 — Eugeniusz Golus (SP 10) — 5 pkt., 17 — Grzegorz 
Kwijas (SP 28) — 5 pkt., 18 — Krzysztof Nawrot (SP 18) — 
5 pkt., 19 — Aleksandra Bialik (SP 13) — 5 pkt., 20 — Dariusz 
Włodarczyk (SP 29) — 5 pkt., 21 — Sebastian Dzwonek (SP 3)
— 5 pkt. Po 4,5 pkt. uzyskało dwóch uczestników turnieju, po 
4 pkt — ośmiu, po 3,5 pkt. — dwóch, po 3 pkt. — czterech, 
2,p pkt. otrzymał jeden miody szachista. .Najmłodszy, Dariusz 
Dubiński otrzymał dwa punkty i nagrodę pocieszenia. Zawody 
nie ukończyło 6 osób. Cztery pierwsze dziewczynki i czterech 
pierwszych chłopców zdobyło nagrody rzeczowe. Turniej prowa
dził i sędziował Henryk Śliwiński.

Spacerkiem
Tym razem zaglądniemy prze

de wszystkim do klasy okręgowej, 
by pogratulować Ruchowi Ra
dzionków, który w grupie II zo
stał mistrzem jesieni, W przed
ostatnim meczu Ruch rozgromił 
u siebie SIavię Ruda SI. 8:0! A 
wynik mógł być dwucyfrowy. 
Bramki zdobyli: po trzy Janosz
ka i Pietryga, a po jednej Malik 
i Maj. W kończącym tę rundę 
spotkaniu z Olimpią Piekary na
si znów okazali się lepsi i wy
grali 3:1, Dla Radzionkowa dwie 
bramki strzelił Maj i jedną 
Dramski, Dzięki tym zwycię
stwom Ruch prowadzi, mając 20 
punktów i jeden punkt przewagi 
nad trzema następnymi drużyna
mi. Marny nadzieję, że sympaty
czny zespół Ruchu sprawi sobie i 
nam kibicom miłą niespodziankę

po boiskach
i w przypadające w przyszłym 
roku 70-lecie klubu, awansuje 
o klasę wyżej.

W czasie, gdy Ruch gromił 8:0 
Slavię, w I grupie klasy okręgo
wej niestety, Rozbark przegrał na 
wyjeździć z Pogonią Zabrze 0:2, 
a Bobrek Karb uległ Górnikowi 
Brzeszcze 0:3. W 15 kolejce Roa- 
bark zremisował z Gwarkiem 
Tarnowskie Góry 0:0 i ostatecz
nie Zajął 9 miejsce, mając 14 
punktów, stosunek bramek 21:19. 
Następny w tabeli jest Bobrek 
Karb, a w spotkaniu z liderem 
grupy Victorią uzyskał bezbram
ir o wy remis.

Z zainteresowaniem czekamy 
na rozwiązania dotyczące klas 
poniżej III ligi.

Cyklotrial wychodzi z opłotków
XV Polsce cyklotrial staje się coraz bardziej popularny. W przy

szłym roku mają ruszyć zawody okręgowe i strefowe. Będą czte
ry eliminacje mistrzostw Polski, w tym dwie w Bytomiu, jedna 
w Krakowie i jedna w Łodzi lub Warszawie. Powstają nowe klu
by. W naszym mieście mamy dwa kluby, w których uprawiana 
jest ta ciekawa dyscyplina sportu — Klub Cyklotrialu Iskra oraz 
KMGIE. Prym wiedzie Iskra, która w tym roku w mistrzostwach 
Bytomia zwyciężyła drużynowo i we wszystkich poszczególnych 
grupach wiekowych. Oprócz tego jej zawodnicy zdobyli dwa ty
tuły wicemistrzowskie i trzy 3 miejsca. Rozgrywane były także 
zawody w ramach Pucharu Przyjaźni, w których startowało osiem 
zespołów. Dwie eliminacje przeprowadzono u nas, a dwie u przy
jaciół w Czechosłowacji, konkretnie w miejscowościach Vsetin 
i Sobeśowice. Ostatecznie pierwszy zespół Iskry zajął IV miejsce, 
a drugi — V. Zresztą w bieżącym roku bytomski Klub Cyklotria
lu zorganizował, wliczając pokazy, 28 imprez. W osiedlu w Ra
dzionkowie coraz więcej chłopców „skacze” na rowerach. Tym
czasem Iskrze brakuje sprzętu sportowego, a większość jednośladów, 
którymi dysponuje, jest własnej konstrukcji. Jak twierdzi Wie
sław Karkowski — niegdyś zawodnik startujący w rajdach ob
serwowanych, dziś trzymający na swych barkach działalność 
Iskry — tylko dzięki pomocy dyrektora Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasz Dom” (która patronuje klubowi), Bolesława Lewandowskie
go, ten cały interes jeszcze jakoś się kręci. W tej chwili jedną 
z najbardziej palących potrzeb jest własny transport — samochód 
z przyczepą, którym można by wozić na zawody’ klubową mło
dzież i jej rowery.

Przedstawmy teraz-młodych zawodników Iskry. XV sumie w klu
bie zarejestrowanych jest 130 osób, ale w treningach uczestniczy 
średnio 40. Zaś trzon zespołów stanowią: w grupie „A”, w któ
rej występują najmłodsi, w wieku 7—9 lat — Tomasz Gałęziok 
i Bartłomiej Haduła, a ten pierwszy w ciągu roku poczynił znacz
ne postępy; w grupie „B” (10—13 lat) — Mariusz Wiatrek, Woj
ciech Bednarczyk; grupa „C” (13—15 lat) — Adam Karkowski, 
Marek Nowak, Adam Łesek i Marcin Stankiewicz; grupa „D” — 
Mirosław Matejczyk i Robert Salemus. Wiodącymi zawodnikami 
są: Adam Karkowski i Mirosław Matejczyk, chaeiaż niewiele im 
ustępują Robert Saternus i Marek Nowak.

Teraz, gdy bytomianom przybędzie konkurencja i rozpoczną się 
zawody ogólnopolskie, młodzież Iskry ma nadzieję na prymat już 
nie tylko na szczeblu miasta, ale również w kraju I my im tego 
życzymy.

Osiedlowy turniej
12 listopada, z okazji 70. rocz

nicy niepodległości Polski Klub 
„Relaks” Bytomskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zorganizował tur
niej tenisa stołowego dla mło
dzieży osiedla Szombierki, W im
prezie wzięło udział 27 uczniów 
szkół podstawowych: 35, 45, 49, 
52. 44. 34. Zawody przeprowadzo
no w dwóch grupach -wiekowych: 
Pocznik 1975 i młodsi oraz 1974 i 
«tarsi.

W grupie młodszej trzy pierw
sze miejsca zajęli: 1 — Tomasz
Kucia z SP 35, 2 — Wojciech Ba- 
jerski z SP 49. 3 — Mariusz Lip
— SP 49. Natomiast w grupie 
starszej kolejność była następu
jąca: 1 miejsce — Przemysław 
Kucia — SP 35, 2 — Robert Kloc
— SP 45, 3 — Mirosław Płoszaj
— SP 44.

Przyjdźcie, obejrzyjcie, polubi
cie. Nie jest to zwykłe hasło re
klamowe. Naprawdę warto zoba
czyć zmagania piłkarzy wodnych. 
Szczególnie, gdy mecze są na nie
złym poziomie. A tak było pod
czas ogólnopolskiej rywalizacji 
juniorów młodszych w hali. W 
zawodach, które odbyły się w 
Bytomiu w dniach 11—13 listo
pada startowały drużyny: Stilo
nu Gorzów, KSZO Ostrowiec, 
Anilany Łódź, Arkonii Szczecin 
i oczywiście Polonii Bytom»- 
. W pierwszym dniu zanoto
waliśmy następujące rezultaty: 
Stilon — KSZO 21:4, Anilana — 
Arkonia 14:12, Anilana — Stilon 
15:8, Polonia — KSZO 20:3. W 
sobotę: KSZO — Anilana 5:16, 
Polonia — Arkonia 17:9 (5:2, 4:0, 
2:6, 6:1), Arkonia — KSZO 13:3, 
Polonia Stilon 13:9 (4:4, 4:0, 1:1, 
4:4). Na koniec, w niedzielę, Sti
lon przegra! z Arkonią 9:13 a Po
lonia z Anilaną 17:9 (2:0, 5:2, 5:5, 
5:2). Ostatecznie Anilana zgro
madziła 8 punktów, Polonia — 6, 
Arkonia — 4, Stilon — 2 i KSZO 
bez punktu.

Reasumując występ polonistów, 
warto podkreślić bardzo dobrą 
postawę bramkarza Łukasza Sa- 
dego. Najlepszym strzelcem w 
drużynie był Daniel Borkowski, 
a zawodnikiem, który prowadził • 
całą grę — Krzysztof Paczyna. 
Ale w sumie cały zespół mimo 
porażki z Anilaną zasługuje na 
pochwałę. Ci chłopcy, mimo mło-

Pamiętali o nas juniorzy dżudo 
Czarnych Bytom, którzy wraz z 
trenerem przebywali w Zakopa
nem. W post scriptum zawarta 
była informacja, że w Drużyno
wych Mistrzostwach Polski ju
niorzy młodsi, podobnie jak ich 
starsi koledzy, zdobyli brązowy 
medal. Bliżej o tych zawodach 
dowiedzieliśmy się po powrocie 
bytomskiej drużyny. Trener Moś- 
ciński twierdzi, że trudno mówić 
o pełnym sukcesie, skoro w ze
szłym roku Czarni byli mistrza
mi. Okazało się, że tym razem 
nasi najpierw mieli wolny los. 
Potem trafili na Gwardię Kosza
lin, wygrywając 7:1. Kolejnym 
rywalem był Pałac Młodzieży z 
Łodzi. I w tym przypadku byto-

Piłka wodna
dego wieku, już wiele potrafią. 
Duża w tym zasługa trenerów- 
pasjonatów: Jacka Liniewieckic- 
go i Andrzeja Pośpiccha. Dodaj
my jeszcze, że w spotkaniach o- 
prócz wymienionych wystąpili 
także: Tomasz Tkaczewski, Artur 
Ogar, Krzysztof Zielosko, Dariusz 
Maciejko, Wojciech Krakowski, 
a także Mirosław Rutkowski, 
Wojciech Kałuża, Tomasz Made
ja, Igor Janicki i Tomasz Czyż.

Następne zawody z tego cyklu 
rozegrane zostaną w Ostrowcu 
Świętokrzyskim w dniach od 25 
do 27 tego miesiąca.

Tymczasem wcześniej, w Ja
worznie, zainaugurowali swe roz
grywki w hali seniorzy. Polonia 
zdobyła dwa punkty, zwyciężając 
AZS AWF Warszawa 10:5. AZS 
wzmocniony dwoma reprezen
tantami kraju Szczurkiewiczem i 
Kapustą, którzy rozpoczęli studia 
na AWF, był bardzo trudnym 
przeciwnikiem. Zacięty pojedy
nek stoczyli bytomianie z KSZO, 
ulegając 5:7. Na uwagę zasługu
je fakt, że nasi nie wykorzystali 
dwóch rzutów karnych i liczeb
nych przewag. Polonii nie udało 
się także pokonać dwójki fawo
rytów — Stilonu Gorzów i Ani- 
lany Łódź. Przegrała 2:11 i 9:16. 
Bramki dla naszej drużyny zdo
byli: Grzegorz Górski i Robert

Dżudo
mianie wykazali swą wyższość, 
zwyciężając 5:2. W walce o wej
ście do finału spotkali się z 
Gwardią Warszawa, remisując 
3:3, ale w sumie przegrywając 
małymi punktami.

Przypatrzmy się bliżej tym 
właśnie decydującym zmaganiom, 
gdyż miały one dość — można 
tak powiedzieć — dramatyczny 
przebieg. W wadze do 53 kg by- 
tomianin Knycliala przegrywa z 
Pintarą. Waga do 57 kg — Brze
zina, po bardzo zaciętym poje
dynku, remisuje z Belkiewiczem. 
W 62 kg Szmatloch także remi
suje z Lewakiem. Później Janta

Piecuch po 6, Damian Donder — 
4j Jarosław Misiewicz i Daniel 
Borkowski — po 3, Krzysztof 
Paczyna ——2 i Marek Wężyk —
1. Przeglądając skład zespoły: 
Górski, Piecuch, Donder, Misie
wicz, Borkowski, Paczyna, Wę
żyk, Krakowski, Rutkowski, Zie
losko, Maciejko, Grzesik, widać, 
że w seniorach występują także 
najmłodsi zawodnicy Polonii, któ
rzy faktycznie są jeszcze młod
szymi juniorami.

Korzystając z obecności w By
tomiu, w trakcie halowego tur
nieju, trenera kadry juniorów 
Edwarda Kujawy, poprosiliśmy 
go o krótką wypowiedź:

— Władze sportowe nie mają 
przekonania do naszej dyscypli
ny sportu, a przecież piłka wod
na była już reprezentowana pod
czas — jeżeli dobrze pamiętam 
— Olimpiady w St. Louis. U nas 
bardzo mało jest prawdziwych 
pasjonatów. Brakuje trenerów. 
W ciągu roku reprezentacja Pol
ski juniorów uczestniczy jedynie 
w dwóch wyjazdowych turnie
jach. Chcielibyśmy w kraju zor
ganizować międzynarodowy tur
niej. Chłopcom potrzeba konta
ktu z silnymi przeciwnikami. Li
ga wciąż kręci się wokół tych 
samych zespołów. Piłkarze wod
ni nie wyjechali do Seulu, mam 
nadzieję, że weźmiemy udział w 
następnych Igrzyskach, w Barce
lonie. V

wygrywa za 5 punktów (co oka
że się w końcówce bardzo waż
ne). W wadze do 75 kg Styk zwy
cięża przed czasem — 10 pkt. W 
83 kg oczywiście Barszcz także 
zdobywa 10 pkt. W tym momen
cie stan meczu jest bardzo ko
rzystny dla Czarnych, którzy pro
wadzą 3:1. I wtedy... przychodzą 
dwie wpadki. Kalus w 90 kg tra
ci 10 pkt. i Dębski +90 kg, tyle 
samo. Remis... ale przegrana ma
łymi punktami.

Niejako na osłodę Czarni po- ' 
konują w walce o trzecie miejsce 
Gwardię Olsztyn 5:2. Brązowy 
medal. Dla naszych to może ma
ło, ale wiele drużyn dałoby wie
le. żeby od tylu lat plasować się 
na medalowych miejscach.
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23 XI1988

Walne
Zgromadzenie
Towarzystwa
Miłośników

Lwowa
23 listopada br. o godz. 17 

W Miejskim Domu Kultury przy 
ul. Żeromskiego odbędzie się 
Walne Zgromadzenie Towarzy
stwa Miłośników Lwowa. Doko
nany zostanie wybór władz 
TML. Osoby, które złożyły de
klaracje członkowskie, jak i chę
tni do wstąpienia w szeregi 
TML, proszeni są o przybycie 
do MDK. (x)

Wyróżnienia dla działaczy SKP
16 bm. obradowała Miejska 

Konferencja Sprawozda wezo- 
-Wyborcza Oddziału Miejskie
go Społecznego Komitetu 
Przeciwalkoholowego, która 
podsumowała dokonania czte
roletniej kadencji władz tej 
organizacji. Choć walka z o- 
byczajem pijackim i jego 
skutkami nie jest łatwa, to 
w Bytomiu zanotowaliśmy 
znaczny wzrost zainteresowa
nia społecznego działalnością 
SKP, co przejawia się m.in. 
tworzeniem nowych kół orga
nizacji.

W obradach SKP, oprócz 
licznie zgromadzonych delega
tów, uczestniczyli m.in. wice
prezydent miasta Jan Pawlik, 
przedstawiciel KM PZPR An
drzej Kopiński, sekretarz 
ZOW SKP Wanda Kajstura, Nagrody książkowe dla najaktywniejszych wręcza prezes OM 
przewodnicząca ZM LKP Ja- SKP dr Zygmunt Michel (pierwszy z lewej). Foto: M. Fleischer

dvviga Rubiniec - Dacków, 
ksiądz dziekan dr Hubert Ko- 
wol, komendant hufca* ZHP 
Jan Piechaczek, przewodni
czący OM PAX hm PL 
Franciszek Kachel, przedsta
wiciele Prokuratury Rejono
wej, MUSW, ZSMP. Przewod
niczącym Oddziału Miejskiego 
SKP na nową trzyletnią ka
dencję wybrano ponownie lek. 
med. Zygmunta Micheła.

Konferencja byia też oka
zją do wyróżnienia najaktyw
niejszych działaczy SKP oraz 
kół terenowych. Nagrody 
książkowe z rąk prezesa Zyg
munta Michela otrzymali m.in. 
Bożena Kuśnierz, Genowefa 
Gajo, Stanisław Stawiarski, 
Krystian Kaczmarek, Paweł 
Gajowczyk, Janusz Michura. 
Tadeusz Biel, Tadeusz San- 
derski, Elżbieta Hordzieje- 
wicz, Małgorzata Kucyt-owska, 
Stanisław Czmok, Anna Stan
kiewicz, Krystyna Schmidt, 
Roman Ziemba.

'

W MDK

Ciekawe zajęcia
Po wakacyjnej przerwie w Młodzieżowym Dornu Kultury zno

wu zrobiło się gwarno. Każdego dnia w godz. od Ut.30 do 18, 
a w soboty od 9 do 12.30 grupy dzieci i młodzieży uczestniczą tu
taj w zajęciach o zróżnicowanej tematyce i formach, rozwijając 
swoje zainteresowania 1 talent.

W MDK każdy może znaleźć coś dla Siebie. Jest pracownia 
plastyczna z bardzo urozmaiconym programem, jest 
pracownia teatralna, gdzie spędzają wolny czas* dzieci uzdolnio
ne tanecznie i wokalnie. Wystawiane tu sztuki sceniczne cieszą 
się ogromnym uznaniem najmłodszych, tak przecież lubiących ży
wa- baśnie, ;

Dziewczętom zainteresowanym sztuką użytkowa, proponuje się 
zajęcia w pracowniach krawieckiej oraz tkackiej, gdzie między 
innymi poznać można piękną sztukę makramy. A na chłopców 
czekają pracownie modelarska i mechaniczna, jak również klub 
szermierczy, który kształci przyszłych mistrzów szpady i floretu.

Młodzież, która chce poznać tajniki robienia i wywoływania 
zdjęć, ma do dyspozycji pracownię fotograficzną, natomiast uzdol
nieni językowo uczą* się angielskiego. Klub młodzieżowy czeka 
na chętnych zainteresowanych grami zespołowymi i szachami. 
Uczniowie szkół średnich działają w teatrze poezji, a także w zes
pole poezji śpiewanej.

Księgozbiór MDK, liczący 37 tys. woluminów zaspokaja potrze
by młodych miłośników książek. Powodzeniem cieszą się również 
seanse wideo i dyskoteki przy najnowszych nagraniach. MDK 
zaprasza do siebie też zespoły rockowe na tzw. scenę debiutanc
ką. Jest to doskonała możliwość zaprezentowania swego dorobku, 
przy jednoczesnej przychylności gospodarzy. Można tu uczest
niczyć jeszcze w konkursach piosenki młodzieżowej i wielu innych 
masowych imprezach, organizowanych przez cały rok.

Warto zatem, by rodzice i ich pociechy pomyśleli o ofertach 
Młodzieżowego Domu Kultury przy Powstańców Warszawskich, 
bo wolne miejsca jeszcze się znajdą. A dodać trzeba, iż uczest
nictwo w zajęciach poszczególnych pracowni jest bezpłatne.

, (maj)

fi okazji 70. rocznicy odzyska- 
m nia niepodległości dyrek- 

cja Opery Śląskiej przygo
towała uroczysty koncert zaty
tułowany „W barwach biało- 
-czerwonych1*. Odbył się on w 
sobotę, 12 listopada, w operze.

Uroczysty koncert

„W barwach 
biało-czerwonych”
W programie utwory Chopina, 
Moniuszki i Karłowicza wyko
nywali m. in. Ewa Dłubak-An- 
saldi, Izabela Jasińska-Busze- 
wicz, Gabriela Kściuczyk, Rena
ta Beniowska. Katarzyna Suska, 
Adolfo Casas, Bogdan Kurowski, 
Tadeusz Leśniezak, Jerzy Me- 
chliński, Feliks Widera, Ryszard 
Wojtasze wski. Jan Zakrzewski, 
tancerze Olga Kozimala, Sabina 
Woszek, Kazimierz Cieśla. .Dyry
gował Tadeusz Serafin. Koncert 
został powtórzony 14 listopada 
w Katowicach. (f)

GMACH GŁÓWNY 
PL. THAELMANNA 2

KWIATY
W tym tygodniu imieniny:

21 XI — Janusza, Konrada 
22X1 — Cecylii, Marka
23 XI — Felicyty, Klemensa
24 XI — Flory, Jana
25 XI — Erazma, Katarzyny
26 XI — Delfiny, Sylwestra
27 XI — Waleriana, Wirgiliusza. 

Pamiętaj o kwiatach lub ży
czeniach z kwiatami. Drobna 
rzecz, a wyrazy sympatii ogrom
ne.

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE
Wystawy czynne codziennie, z 

wyj. poniedziałków, w godz.
10— 15, w środy 10—18 (wstęp 
bezpłatny), w soboty i niedziele
11— 15. Kasa Muzeum kończy 
sprzedaż biletów 30 minut przed 
zamknięciem ekspozycji, jedno
cześnie zamyka się wstęp na sa
le wystawowe. Informacji udzie
la i zgłoszenia wycieczek przyj
muje Dział Nauko wo-Oś wiato wy 
tel. 81-97-33.

ZATRUDNIĘ murarzy na cały
lub pół etatu. Bytom, Kraszew-
skiego 18/2. 328

VIDEO-„Fakt” Bytom. Nagrywa-
nie uroczystości ślubnych, jubi-
leuszowych oraz filmów szkole-
niowych. Informacje i zlecenia
wtorki i czwartki 15—18 tel. —
81-30-57. 49245

Wystawy:
„Wśród naszych zwierząt”,
„Z życia ludu śląskiego XIX—XX 
wieku”,
„Galeria malarstwa polskiego 
koniec XVIII w. — 1939 r.”, 
„Górny Śląsk w pradziejach”.

FILIA MUZEUM 
UL. KORFANTEGO 34 

Wystawa stała:
„Galeria autorska Jerzego Dudy 
Gracza”.
Wystawy czasowe:
„Wiedeńska porcelana ze zbiorów 
Muzeum Śląskiego w Opawie”, 
„Twierdzą nam będzie każdy 
próg”.

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA

Wystawa:
„70. rocznica odzyskania niepod
ległości przez Polskę”.

OGŁOSZENIA DROBNE
ZORGANIZOWANY turystyczny
przewóz osób do RFN. Bliższe in
formacje telefony: 85-99-80, 85-87-41.

322
ZORGANIZOWANE przewozy tury
styczne do RFN (Westfalia). Bliższe 
informacje pod nr tel. 85-99-80, 
85-87-41, 81-74-80.__________________325
ZAMIENIĘ komfortowe mieszkanie, 
pokój z kuchpią, CO, telefon w cen
trum na większe w Centrum. Tele
fon 81-44-61. 49289

Wystawki okolicznościowe:
„XXII Dni Książki Społeczno-Po
litycznej — Działacze ruchu ro
botniczego — parter,
„XXII Dni Książki Społeczno-Po
litycznej — Rozbrojenie szansą 
dla świata” — I piętro, 
„Literatura rosyjska i radziecka”
— II piętro.

opera Śląska
21 XI — poniedziałek, godz. 18.30
— „Traviata”,
23 XI — środa, godz. 17 — „Hal* 
ka",
24 XI — czwartek, godz. 18.30 — 
„Traviata”,
26 XI — sobota, godz. 18 — „Ri- 
goletto”,
27 XI — niedziela, godz. 18.30 —
„Gisella”.

KMPiK
21 XI (poniedziałek) godz. 17

— „Polskimi tropami na Litwie”. 
Opowiada Tadeusz Kijonka.
24 XI (czwartek) godz. 17, „Cmen
tarz Łyczakowski”. Spotkanie z 
autorem książki doc. dr. bab. Sta 
nisławem Nicie ją, ilustrowane
przeźroczami.
26 XI (sobota), godz. 18 — „Tyl
ko we Lwowie”, recital Jerzego 
Michnika .

KINA
GLORIA:
21 XI Indiana Jones USA/(15, 
godz. 10, 12.30. 15, 17.30. 19.30.
22 XI—24 XI Chłodne lato 53
ZSRR/15, godz. 10. 12.30. 15, 17.30. 
19.30. . -
25 XI—27 XI Kopalnie króla Sa
lomona USA/12, godz. 10, 12.30,
15, 17.30. 19.30.
JUTRZENKA:
22—24 XI Niesamowity jeździec 
USA/15, godz. 16.30, 18.45.
25—28 XI Indiana Jones U3A/15, 
godz. 16.30, 18.45.

BYTOMSKO - RUDZKI 
ZAKŁAD SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWY 

PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO

„TRANSGÓR”
BYTOM 6 UL. ELŻBIETY 6

przyjmie
następujących pracownikoiv:

— KIEROWCÓW AUTOBUSÓW wymagana kał. 
D prawa jazdy,

— KIEROWCÓW SAMOCHODÓW CIĘŻARO
WYCH wymagana kał. C prawa jazdy,

— MECHANIKÓW S/..Y : : IDOY/YCH,
— ELEKTROMECHANIKÓW,
— SPAWACZY ELEKTRYCZNO-GAZOWYCH,
— ŚLUSARZY,
— TOKARZY,
— ELEKTRYKÓW SIECIOWYCH,
— INSTALATORÓW WODNO-KANALIZACYJ

NYCH,
— INSTALATORÓW CO,
— PALACZY CO.
Przyjmiemy również KIEROWCÓW z prawem jaz
dy kat. B, w 'celu podniesienia kwalifikacji na 
kał. C na kursie prawa jazdy organizowanym na 
terenie zakładu i na koszt zakładu. W okresie 
kursu będzie wypłacane pełne wynagrodzenie 
wynikajęce z umowy o pracę.
Zakład nasz posiada system wynagradzania pracowników powierz
chni kopalń z wszelkimi uprawnieniami wynikającymi z Układu 
Zbiorowego dla Przemysłu Węglowego jak:
— miesięczna Karta Górnika do 25%,
— w dniu 4.XII — jednomiesięczne wynagrodzenie i dzień wolny 

od pracy,
— węgiel deputatowy do 6 ton w naturze i 2 w ekwiwalencie pie
niężnym.
Poza powyższymi uprawnieniami zakład nasz wypłaca:
— dodatki za prowadzenie przyczep dla kierowców,
— dodatki spedycyjne,
— premie regulaminowe,
— premie z funduszu produkcyjnego,
— premie z funduszu zadaniowego,
— dodatki za II i III zmianę,

— roczna nagroda z zysku.
Informacji o zatrudnieniu udziela Dział Kadr i Zatrudnienia, nr tel. 
837-152, 837-153.

223 kr

ZYCIE BYTOMSKIE — tygodni« Robotnicze) Spółdzielni Wydawni
czej ..Prasa-Kslązka-Ruch” Wydawca: Śląskie Wydawnictwo Prasowe 
RS W P-K-R" 40-096 Katowice ul Młyńska 1 Redaguje zespól w skła
dzie- Witold Branickl, Marta Ettmayer, Maksymilian Fleischer (reda
ktor naczelny). Ilona Saft. Jacek Stawiarskl. Maria Strugała 
(Sekretarz redakcji) Maciej Kań.ki (Inspektor ogłoszeniowy) Adres 
redakcji- ul Powstańców Warszawskich 15 41-902 Bytom Numery te
lefonów: redaktor naczelny »1-44-15 sekretariat 81-06-79 dziennikarze 
81-26-63 "

Ogłoszenia przyjmuje sie codziennie w godz »—15 Materiałów nie za
mówionych redakcja nie zwraca Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo
wiada Druk: RS W „Pjasa Książką Ruch” Prasowe Zakłady Graficzne 
ul Liebknechts 22. 40-1)83 Katowice

Nakład: 33.355 Nr zam. 3683-12/88 " C-13
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PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE 
„U N I L U X"

W BYTOMIU, UL. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO NR 7
(vis a vis pl. Thaelmanna)

poleca swoje usługi osobbm fizycznym i prawnym w na
stępujących branżacji:

— elektrycznej i elektronicznej
— kupna i sprzedaży sprzętu rtv i hi-fi
— kupna i sprzedaży sprzętu medycznego
— urządzeń i maszyn technicznych oraz agd
— części zamiennych, podzespołów, osprzętu i mate

riałów eksploatacyjnych do sprzętu rtv, kompute
rów i kserokopiarek. „

Pośredniczymy ponadto w transakcjach kupna — sprze
daży w ramach agencji komputerowej — samochodów, 
maszyn i urządzeń rolniczych i rzemieślniczych, nieru
chomości i lokali własnościowych.

‘ZAPRASZAMY 
217 kr

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMDNALNEJ 
I MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ALASKICH, UL. ŻWIRKI 23

zatrudni natychmiast:

• OPERATORA SPYCHACZA 
• ELEKTRYKA SAMOCHODOWEGO

w wymiarze pełnym lub 0,5 etatu. Kwestia wynagrodzenia do uzgodnienia na miejscu.
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr przedsiębiorstwa. 221 kr

ul. Warszawsko 11
40-009 Katowice
skr. pocztowa 484
tel. 538-409, 537-146, 537-771
telex 315-769 cocom pl.

* • X
Informuje, że przyjmie do natychmiastow ej sprzedaży (po nowych atrakcyjnych 
cenach) oraz oferuje do sprzedaży:• MAGNETOWIDY I ODTWARZACZE VHS 
•.TELEWIZORY PAL - SECAM• KAMERY VIDEO I KAMEROWIDY• VIDEOSKOPY• KSEROKOPIARKI• ZESTAWY DO ODBIORU TV SATELITARNEJ• KOMPUTERY• KALKULATORY• OSPRZĘT ELEKTRONICZNY

Zapraszamy do zakupów codziennie w godz. 9—17 (w soboty w godz. 9—13). 
Wystawiamy rachunki dla j.g.u. 219 kr

ŻYCIE BYTOMSKIE STB. 7

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT 
ZMECHANIZOWANYCH 
I MONTAŻOWYCH 
41-914 BYTOM

L\
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 100

zatrudni natychmiast 
na bardzo dobrych warunkach 

na terenie województwa katowickiego 
i województw ościennych:

« KIEROWCÓW
— SAMOCHODÓW OSOBOWYCH — wy

magane prawo jazdy kategorii „B"
— SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH SKRZY

NIOWYCH — wymagane prawo jazdy ka
tegorii „C"

— CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH — wymaga
ne prawo jazdy kategorii „C" + „E"

© OPERATORÓW CIĘŻKICH MASZYN BUDOW
LANYCH

• POMOCNIKÓW OPERATORÓW CIĘŻKICH 
MASZYN BUDOWLANYCH-

• PRACOWNIKÓW W ZAWODACH BUDOW- 
/ LANYCH
• MECHANIKÓW
• ŚLUSARZY
• SPAWACZY
• ELEKTRYKÓW.

Zgłoszenia przyjmują i dodatkowych informacji udzielają:
— Dział Zatrudnienia, Kadr i Szkolenia, Bytom, ul. Strzel

ców Bytomskich 100, tel. 81-92-10
— Kierownik Zakładu Sprzętowo-Transportowego, Bytom, 

ul. Strzelców Bytomskich 100, tel. 81-12-31
— Kierownik Zakładu Gospodarki Żurawiami, Zabrze, ul. 

Sienkiewicza 14, tel. 71-09-83.
220 kr

ODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W BYTOMIU, UL. WOLNOŚCI 
84, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Sy
rena R-20, nr rej. KAA-586C, rok produkcji 19.77, stopień zużycia 
85%.
Przetarg odbędzie się w 14 dniu od ukazania się ogłoszenia (liczgc 
dzień ogłoszenia jako pierwszy), o godz. 11, a drugi w tym samym 
dniu o godz. 14 w budynku Spółdzielni przy ul. Wolności 84, po
kój 307.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wy
sokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do godz. 10 w dniu 
przetargu w kasie OSP.
Samochód można oglądać 3 dni przed przetargiem w godz. od 7 
do 15.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 218 kr

^ Racom
/ \ ^ J.G.U. Sp. z O.O.

KATOWICE
ul. Plebiscytowo 13 — tel. 512-015
ul. Warszawska 11 —tel. 537-146,

538-409 
Telex: 315769

ul. Korfantego 2 — tel. 537-771

PRZYJMUJEMY ZLECENIA 
W ZAKRESIE

KUPNA I SPRZEDAŻY:
# ANTEN SATELITARNYCH
# KSEROKOPIAREK I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
# SPRZĘTU HI-FI ORAZ VIDEO
# KOMPUTERÓW
— oferujemy usługi w zakresie badań, pomiarów, ekspertyz
— pośredniczymy w każdym przedsięwzięciu handlowym na terenie ca

łego kraju i za granicą.
UWAGA
Prowadzimy serwis gwarancyjny oraz działalność informacyjną na rzecz 
firmy CIFED SA, kfóra eksportuje do Polski najtańsze zestawy telewizji sa
telitarnej (390 doi. USA) jak również telewizory, magnetowidy, radio-mag- 
netofony, kasety magnetowidowe.

204 kr

V



Krzyżówka nr 47
POZIOMO: 7. wsad do ro’sohi, 8. szlachetny grzyb, 9. broń my

śliwego, 11. uciążliwa opieka, 12. spływa wiosną do morza, 13. 
sztuka bielizny pościelowej, 14. teren idealny do biegów, 15. żwir 
z cementem, 17. stado koni, 19. jedna z wielu w talii, 21. wspa
niałomyślność okazywana przestępcy, 23. dzieli budynek na kon
dygnacje, 26. gwarancja niepodległości, 28. grube jelito, 30. na
groda za sportowe zwycięstwo, 31. jedna z tytanid — wspak, 32. 
opiekun żeglarzy, 33. muzyka z tekstem, 34. spekuluje na. towa
rach, 35. szef w kuchni.

PIONOWO: 1. znakomity olej silnikowy, 2. ten, kto reprezen
tuje kraj, 3. okrywa twarz, 4. wysoki głos, 5. wyklucza zawod
nika z gry, 6. do wyplatania koszy,10. baseny i kanały portowe, 
11. włókno odporne na wilgoć, 15. dawniej okrycie wierzchnie, 
16. deska do skoków, 18. kolorowa papuga, 20. płaszczyzna na któ
rej maluje się obraz, 21. tam zabiegi higieniczne, 22. sznur z pę
tlą, 23. do cięcia trawy, 24. pokrzepienie ducha, 25. opowiada 
zmyślone historie, 27. ten, kto używa pałki, 29. miniaturowe 
państwo w Pirenejach, 30. towarzyszą mu grzmot i błyskawica.

Wśród czytelników, którzy w ciągu siedmiu dni nadeślą pra
widłowe rozwiązania krzyżówki, rozlosowane zostaną, nagrody. 
Rozwiązanie krzyżówki prosimy yadsyłać pod adresem: Życie 
Bytomskie, ul. Powstańców Warszawskich 15 Bytom z dopiskiem:
Krzyżówka nr 47.

Rozwiązanie krzyżówki nr 46
POZIOMO:- parasol, korsarz, skrót, nawóz, teka, gala, porcela

na, tapioka, tawerna, pas, morwa, a wizo, kok, kurczak, kotwica, 
charakter, wiek, Gobi, orkan, dolar, czosnek, anilana.

PIONOWO: protest, arka, latarka, kontakt, stóg, zagadka, sklep, 
zator, deska, proporzec, akwizytor, pak, sak, obiad, krawiec, ro
deo, Kraśnik, katedra, indor, ambicja, kres, Gall.

ZDOBYWCY NAGRÓD
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rir 44 nagrody otrzymują:

Urszula Kandzia, Bytom, Puszkina 4/4 oraz Henryka Krzakowska, 
Bytom, Wieczorka 47/5.

PONIEDZIAŁEK, 21 listopad»

Program I
16,25 Program nastolatków # 17.15
Teleexpress # 17.30 Człowiek dla
człowieka — magazyn PCK 9 17.40 
Echa stadionów # 18.30 Laborato
rium # 18.50 Dobranoc # 19.00 Dzie
sięć minut — program publicystycz
ny # 19.10 Telereporter # 19.30
Dziennik TV # 20.00 Jutro, pojutrze, 
za tydzień 9 20.05 Teatr TV: Ta
deusz Kitlu er „Głupi Jakub” S 21.50 
Węgry: Listopad 1988 — reportaż • 
22.35 Rozmyślania profesora Mariana 
Stępnia • 22.45 DT — komentarze
# 23.00 Jutro w programie # 23.05 
Język niemiecki (5)

Program II
16.55 Język niemiecki (5) e 11.25 Pro
gram dnia # J7.30 Antena 2 na naj
bliższy tydzień' '• 17,45 Ojczyzna-pol- 
szezyzna # 18.0» Program lokalny • 
18.3» Turniej tańca towarzyskiego • 
19.00 Galeria Dwójki: Franciszek
Starowieyski # 19.30 III Międzyna
rodowy Konkurs Dyrygencki im. G. 
Fitelberga # 20.00 Wiatrak -S8 —
Przegląd Piosenki Morskiej w Świ
noujściu # 20.30 Uwaga dokument • 
21.15 Zamyślenia — program Halszki 
Wasilewskiej • 21.30 Panorama dnia 
• 22.00 Biografie: „Do usług panie 
De Milie” — film prod. USA • 22.50 
Komentarz dnia

WTOREK, 22 listopada 
Program I
8.35 Domator # 8.50 Domowe przed
szkole • 9.15 DT — wiadomości # 
9.25 DT — Reforma gospodarcza # 
9.40 „Ballada o Januszku” — ode. 3
• 10.40 Domator # 16,05 Gazeta rol
nicza • 16.25 Dla dzieci: Tik-Tak #
17.15 Tele express • 17.30 Lex — za
powiedź programu ty będziesz
emerytem” * 17.35 „Przygody pry
watnego detektywa Kemcriego” — 
ode. 4 * 18.00 Klinika zdrowego 
człowieka • 18.30 Dobranoc e 19.00 
Dziesięć minut — program publicy
styczny • 19.10 Lex: „I ty będziesz 
emerytem (1) * 19.30 Dziennik ty *
20.00 Jutro, pojutrze, za tydzień *
20.05 „Ballada o Jańuszku” ode. 3 #
21.05 Konferencja prasowa rzecznika 
rządu # 21.30 Lex: „I ty będziesz 
emerytem” (2) • 21.50 Duet — Ma
rek Gidaszewski i Maciej Markie
wicz # 22.15 Wódko, pozwól żyć! •
22.15 Dt — komentarze • 23.00 Jutro 
w programie # 23.05 Język angiel
ski (5) •

Program II
16.55 Język angielski (5) • 17.25 Pro
gram dnia # 17.30 Galerie świata:
„Skarby moskiewskiego Kremla” — 
ode. 2. # 18.00 Program lokalny W
18.30 „Wiek niepewności” — ode. 6 
— serial dokumentalny • 19.30 Stu
dio sport # 20.00 Non stop kolor •
21.00 Powtórka z historii: Roman
Dmowski (i) # 21.30 Panorama dnia
• 21.45 Filmy K. Zanussiego: „Góry
0 zmierzchu” i „Za ściana” # 23.25 
Komentarz dnia ,

ŚRODA, 23 listopada
Program I
8.35 Domator # 8.50 Domowe przed
szkole • 9.15 Dt — wiadomości • 
9.25 „Sprawy osobiste” film fab. #_
10.35 Domator • 15.50 Program dnia
1 Dt — wiadomości • 15.55 Losowa
nie Ekspres Lotka i Super Lotka •
16.05 W święcie ciszy — program dla 
nieśłyszących e 16.25 Scena TDC # 
16.50 Dla dzieci: Wyprawy prof. Cie
kawskiego #17.15 Teleexpress #

WODNIK (21 1 — 18 II)

i Nie baw się w żadne plotki czy 
intrygi. Więcej zdrowego rozsąd
ku w każdym działaniu, nie daj 
się ponieść gniewowi, choćby wy
dał ci się słuszny. Trochę tole
rancji dla bliźnich. Jeśli nikomu 
się nie narazisz pod koniec ty
godnia miłe kontakty z przyja
ciółmi. Pomyśl o Strzelcu, może 
potrzebuje twojej pomocy.

RYBY <19 II — 20 III)

Serdeczna atmosfera w domu i 
w pracy. Obowiązki zawodowe 
będą Ryby spełniały bez zbytnie
go zapału, acz sumiennie. W 
sprawach uczucia bez większych 
wzlotów, ale i bez upadków. 
Najważniejsze to zachować pogo
dę ducha i podtrzymywać znie
chęconych, bo kiedyś sytuacja 
może się odwrócić. Uważaj na 
zdrowie. Baran czeka na wiado
mość.

BARAN (21 III — 20 IV)

Barany będą przeżywały szereg 
wątpliwości różnej natury, ale 
powinny szybko otrząsnąć się z 
tego nastroju. Jeśli • mają jakieś 

i sprawy do załatwienia, to lepiej 
zakończyć je w tym tygodniu, 
nie odkładać do następnego. 

I Wówczas będą miały większe 
szanse powodzenia, nawet jeśli 
sprawy należą do gatunku ryzy
kownych. Możesz liczyć na Wod
nika.

BYK (21 IV — 21 V)

Nie będzie to dla większości 
Byków pasjonujący tydzień. Ra
czej upłynie pod znakiem su
miennej, a nawet żmudnej pra
cy. Niektóre Byki znakomicie po
trafią wykorzystać przypływ obo
wiązkowości. Na sprawy serca 
mało czasu, lecz nie należy o 
nich zapominać, aby nie zaprze
paścić czegoś bardzo ważnego. 
Dobre kontakty na gruncie za
wodowym z kimś spod znaku 
Koziorożca.

BLIŹNIĘTA (22 V — 21 VI)

Pod wpływem Merkurego wie
le bliźniąt może liczyć na sukce- 
*y w dziedzinach, w których
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trzeba będzie błysnąć inteligen
cją i szybkim refleksem. Jeśli 
one zawiodą, można liczyć na suk 
ces zdrowego rozsądku i umie
jętności koncentracji. W spra
wach rodzinnych natomiast mogą 
wystąpić pewne rozdźwięki. Spo
kojna rozmowa z Baranem wie
le wyjaśni.

RAK (22 VI — 22 VII)

Księżyc wprawi niektóre Haki 
w sentymentalny nastrój, ale je
śli zbyt nagle i mocno zaangażu
ją się uczuciowo, mogą odczuć 
zagrożenie własnego „ja” i cof
nąć się „rakienf”. Warto prze- 
Włśleć wszystkie za i przeciw. 
W pracy dość spokojnie, potra
fisz dostosować się do wymagań

HOROSKOP
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i koncepcji zwierzchników'. Jakiś 
Strzelec czeka na wiadomość od 
ciebie.

LEW (23 VII — 23 VIII)

Część Lwów da się poznać od 
nie najlepszej strony, aby temu 
zapobiec warto powściągnąć nad
miar agresywności. Despotyzm 
nie będzie mile widziany zarów
no wśród współpracowników, 
zwłaszcza wśród podwładnych, 
jak i oczywiście w gronie ro
dzinnym. Bliska sercu Dsoba 
oczekuje na więcej tolerancji i 
ciepła. Współpraca z Wagą za
owocuje ciekawymi propozycja
mi na przyszłość.

PANNĄ (24 VIII — 22 IX)

Tydzień pod znakiem porywów 
serca. Można nawet będzie snuć 
plany na wiele miesięcy, albo i 
lat w przyszłości. W sprawach 
zawodowych natomiast nieco go
rzej — drobne, ale wytrącające z 
równowagi utarczki z przełożo
nym^ 1 pewne zniechęcenie do 
pracy. Nastrój ten minie jeśli

skorzystasz z pomocy Itaka i 
duchowego wsparcia Skorpiona.

WAGA (23 IX — 23 X)

Niektóre Wagi poddadzą się w 
tym tygodniu rozleniwieniu, a 
warto, by wykazać .więcej zdy
scyplinowania. Praca zawodowa 
wymagać będzie skupienia i od
sunięcia na pewien czas osobi
stych spr.aw na plan dalszy. Nie 
potrwa to długo, więc trzeba bę
dzie przystąpić do działania ze 
zdwojoną energią. Licz się z 
Lwem.

SKORPION (24 X — 22 XI)

Tydzień dość istotny zwłaszcza 
pod względem rodzinnym i uczu
ciowym. Mogą nastąpić ważne 
zmiany, a niektóre Skorpiony 
podejmą bardzo poważne decyzje. 
Służbowo — nieźle, szczególnie 
przy dynamicznym działaniu i 
maksimum koncentracji. Gdybyś 
planował dalszą podróż, poradź 
się w tej kwestii Bliźniąt, ale 
niekoniecznie musisz traktować 
ich zdanie jako wyrocznię.

STRZELEC (23 XI — 21 XII)

W pracy Strzelcy powinni wy
korzystać wpływ poczucia obo
wiązku, a będą mogli liczyć na 
bardzo interesujące propozycje i 
niecodzienne, odpowiedzialne za
dania. wątek uczuciowy nato
miast nieco się urwie i to wy
łącznie z two le j winy. Zanied
bania w tej dziedzinie mogą być 
już nie do odrobienia. Ciekawe 
spotkanie z Panną.

KOZIOROŻEC (22 XII — 26 I)

Pod wpływem Saturna zdyscy
plinowane Koziorożce odniosą du
że sukcesy w pracy zawodowej. 
Może będą to nawet większe ko
rzyści finansowe. W domu 1 w 
sprawach serca traktowanie wszy
stkiego ze śmiertelną powagą nie 
wyjdzie na dobre. Atmosferę łat
wo zepsuć, upierając się przy 
mało istotnych rzeczach Odpręże
nie w miłym towarzystwie Byka.

17.36 Spojrzenia — program publicy
styczny e 18.90 Radar # 18.26 Daw
niej niż wczoraj # 18.50 Dobranoc # 
19.00 16 minut, program publ. # 19.10 
Sejmowe spotkania # 19.30 Dziennik 
tv. 20.00 Jutro, pojutrze, za tydzień 
S 20.05 Zwierciadło czasu: „Łowca 
żmij” # 21.45 Klub międzynarodo
wy # 22.15 Telewizyjny informator 
wydawniczy # 22.30 „Szaleństwa
Maxa” — film # 22.40 Wyniki tota
lizatora sportowego # 22.45 Dt — ko
mentarze # 23.00 Jutro w progra
mie e 23.05—23.35 Język rosyjski (8)

Program II
16.55 Język rosyjski (6) • 17.25 Pro
gram dnia # 17.30 Skojarzenia — te
leturniej # 18.00 Program lokalny # 
18.30 Polak w przyrodzie: Łowy <6 
19.00 Ale, kino — reportaż # 19.30 
„Janusz Korczak” — film dok. # 
20.05 Nie tylko muzyka # 21.00 Esto
nia # 21.30 Panorama dnia # 21.55 
Telewizja nocą # 22.40—22.45 Komen
tarz dnia

Program
TYP

CZWARTEK, 24 listopada 
Program 4
8.50' Domowe przedszkole e 9.15 Dt 
—i wiadomości • 9.25 „Skaza” — 3 
(ostatni) ode. filmu krym. # 40.20
Domator * 16.20 Program Dnia i Dt 
— wiadomości • 16.25 Dla młodych 
widzów: Kwant • «17.15 Teleexpress 
17.30 Poligon # 17.55 Telewizyjny
film dok. „Ręce i korzenie” # 18.20 
Sonda • 18.50 Dobranoc # 19.00 10 
minut — program pnbl. # 19.10 Te
raz — tygodnik gospodarczy # 19.30 
Dziennik tv # 20.00 Jutro, pojutrze, 
za tydzień # 20.05 Skaza — ode. 3 
(ostatni) filmu krym. # 21.05 Pegaz 
• 22.00 Wokół wielkiej sceny — ma
gazyn operowy # 22.45 Dt — ko
mentarze • 23.00 Jutro w progra
mie # 23.05—23.35 Język francuski (6)

Program II
16.55 Język francuski (6) # 17.25 Pro
gram dnia # 17.30 O nową szkołę 
— program publ. # 18.00 Program lo
kalny # 18.30 Prezentacje, prowoka
cje, pytania • 10.00 Munpet show 
czyli rewia gwiazd # 19.30 Puls — 
program medyczny • 20.00 Studio
sport e 20.45 „Powrót” — reportaż 
• 21.00 Panorama dnia # 21.45 Kino 
studyjne „Dwójki”: „Bez dachu i
praw” # 23.25 Komentarz

PIĄTEK, 25 listopada 
Program I
8.35 Domator # 9.15 Dt — wiado
mości • 9.25 Dt — reforma gospo
darcza" # 9.46 „Lot sokoła” (2) film 
fab. # 16.05 Mieszkać — wszechnica 
budowlana • 16.25 Dla młodych wi
dzów: Rambit # 16.50 Dla dzieci:
Okienko Pankracego # 17.15 Tele-
express # 17.30 Intersygnał — ma
gazyn państw Interwizji # 18.00 Bank 
gospodarki żywnościowej • 18.1»
Skarbiec # 18.50 Dobranoc # 19.00 
10 minut — program publicystyczny 
# 19.19 Monitor rządowy # 19.30
Dziennik tv • 20.09 Jutro, pojutrze, 
za tydzień # 20.05 „Kleopatra” (2) 
film fab. # 22.30 Czas — magazyn 
publicystyczny

Program II
16.55 Język angielski (36) # 17.25 Pro
gram dnia # 17.40 Wzrockowa lista 
przebojów # 18.00 Program lokalny 
# 18.30 Ze wszystkich stron — ma
gazyn reportetów # 19.06 Polska
Kronika Filmowa • 19.10 „Do gwiazd 
jest bliżej niż krok” — śpiewa Ste
fan Zach • 19.30 Dookoła świata # 
20.50 Scena piosenki „Remont” # 20.56 
Brawo dla Grzegorza Olkiewicza • 
21.30 Panorama dnia # 21.45 "Festiwal 
Muzyki — Łańcut 88 # 22.30 „Jac
ques Brel — Krzyk” — film dok. 
22.35—23.30 Komentarz dnia

SOBOTA, 26 listopada 
Program I
8.40 Kino Najmłodszych: „Jorinda
i Joringel” — film fab. # 9.55 Trans
misja z otwarcia obrad III Zgroma* 
dzenia OPZZ # 11.00 Dt — wiado
mości # 11.10 Stare, nowe, najnow
sze # 11.50 Wędrówki dalekie i bli
skie # 12.35 Telewizyjny Teatr Pro
zy: Helena Boguszewska — „Całe
życie Sabiny” • 13.55 Pieprz 'i wa
nilia. Nieznany kraj: „Tropem Dzi
kiego Zachodu” # 14.45 Najlepsze
polskie komedie: „Ewa chce spać”
• id-30 Losowanie Dużego Lotka #
16.40 Relacja z obrad III Zgroma
dzenia OPZZ # 17.15 Teleexpress #
17.30 „Wyznanie klakiera” — film
dok. # 18.30 Butik e 19.00 Dobra
noc @ 19.10 Z kamerą wśród zwie
rząt # 19.30 Dziennik tv # 20.00 Ju
tro, pojutrze, za tydzień # 20.05 „Wa 
hadło” — film fab. # 21.45 Relacja 
z obrad III Zgromadzenia OPZZ #
22.15 Tydzień w polityce — kom en-1
tuje Karol Szyndzielorz # 22.25 Te
lewizyjny przegląd sportowy # 22.45 
„Kanał 5” — program satyryczno-
rozrywkowy # 23.30 Dt — wiado
mości * 23.40 Literatura i Eros:
„Thais” — film fab.
Program II
11.25 Trzy godziny z Telewizją Ka
towice # 14.25 Telewizyjny koncert
życzeń # 14.55 Powitanie • 15.08
i,Monsun, który nie nadszedł” (2) — 
film przyrodniczy # 15.35 Spektrum
• 15.50 Meandry architektury: Skle
pienia # 16.10 Co to jest TV-Sat? # 
16.20 „Opowieść o myszołowie” — 
film dok. # 16.45 Beyond 2000: Pol
ska oczyma innych • 17.00 Legenda 
filmu: Jeanne Moreau # 18.00 Pro
gram lokalny o 18.30 Zespół adwo
kacki „Dyskrecja” # 19.30 Galeria
Dwójki: Maria Urban-Mieszkowska,
malarka * 20.00 Inauguracja sezonu 
w Filharmonii Narodowej • 21.00
„Miss świata” • 21.30 Panorama
dnia # 21.45 Wielkie filmy małego; 
ekranu: „Piotr Wielki” (6) # 22.30 — 

22.35 Komentarz dnia

NIEDZIELA, 27 listopada 
Program 1
9.00 Dla młodych widzów: Teleranek 
oraz „Szwajcarscy Robinsonowie” #
10.30 Dt — wiadomości e 10.45 „Mor
dercy o 100 sztyletach” — film przy-: 
rodniczy # 11.30 Kraj za miastem — 
reportaż # 12.00 „Szaleństwa Maxa”
— film # 12.10 Teatr Młodego Wi
dza: „Piąty akt” (2) # 13.25 Telewi
zyjny koncert życzeń • 14.10 Marek 
Sierocki zaprasza # 14.35 Morze — 
program publicystyczny # 14.55 Re-j 
lacja z obrad III Zgromadzenial 
OPZZ # 15.15 „W kamiennym krę
gu” — ode. 42 i 43 • 17.15 Teleex
press # 17.30 Gdzie są taśmy z tam
tych lat — program Grzegorza La
soty S 18.10 Relacja z obrad III 
Zgromadzenia OPZZ • 13.40 Antena
• 19.00 Wieczorynka # 19.30 Dzien
nik tv # 20.00 Jutro, pojutrze, za ty
dzień # 20.05 „Królewskie snv” (4)
— serial • 21.25 Sportowa niedzie
la # 22.20 Siedem dni na świecie # 

.22.30 Telewizyjny film dokumental
ny: Premiera „Matki” Witkacego W 
Brukseli
Program II

9.15 Przegląd tygodnia — program 
dla niesłyszących # 9.56 „Królewskie 
sny” (4) — serial fab. TVP (dla nie
słyszących) # 11.00 Krótkofalowcy #
11.30 Lokalny koncert życzeń # 11.55
Jutro poniedziałek # 12.15 Powita
nie # 12.20 100 pytań do... # 12.56 
Wokół górskich schronisk • 13.lS
Kino familijne: „Podniebny dźwig” j
(fi), serial # 13.45 Reportaż # 14.15 
Podróże w czasie i przestrzeni: i 
„Odyseja Cousteau” — ode. 12 #
15.05 Festiwal im. Jana Kiepury — 
Krynica *88 # 18.65 Być tutaj — ga
węda prof. Wiktora Zina • 16.20
Kalejdoskop filmowy „Kino-Oko” •
17.15 Aktualności kulturalne: XXIII
Międzynarodowy Festwial Jeunesses 
Musicales — reportaż # 17.36 Bliżej 
świata — przegląd telewizji sateli
tarnych e 19.00 Wywiady Ireny Dzie-j 
dzic # 19.30 Szanty ’88 — relacja * 
Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w 
Krakowie # 20.00 Studio sport #
21.00 Świadectw o czasów: Stefan Żół
kiewski # 21.30 Panorama dnia #
21.45 „Serce górzystej krainy” (3) — I 
serial fab. # 22.35—22.40 Komentarz
dnia

Dar Ligi Ochrony Przyrody
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

Klucz doboru 
przejrzysty. Muszą to być takie

mikroelementami. To dopiero ro
kowało na większe nadzieje. Na; 
każde drzewo i krzew potrzeba 

był bardzo było 30 kilogramów takiej kom
pozycji.. . . . «—,.... Doktor Leopold Ko-

gatunki, które nie tyle, ze wy- bierski, główny pomysłodawca 
trzymają nasz klimat, ale prze- ; organizator jest przekonany, 
trzymają śląskie warunki ekolo- że ponad 90 proc. sadzonek po-: 
giczne". suche powietrze, -zapylę- wjnno się przyjąć. Ale nie mniej 
nie sadzami i pyłami krzemion- ważna pozostanie dalsza część i 
kowymi oraz całym bogactwem _ właściwa pielęgnacja tj. spul- 
tablicy Mendelejewa, wydobywa- chnianie. odchwaszczanie podle-1 
jącym się z kominów hut, kok- Wanie itp. To już pozostanie w
sowni czy karbidowa!, nie wspo
minając już o fenolu czy związ-

rekach młodzieży i nauczyc'o'i 
Arboretum zostało wkompono-

kach siarki. W praktyce takich wane w układ architektoniczny 
drzew i krzewów nie ma, ale szkoły i stanowić będzie jednoli- 
kilkumiesięczna analiza facho- tą'całość. Drzewa nie przekroczą 
wej literatury i wielokrotne kon- go metrów wysokości, krzewy 
sultacje ze specjalistami z za- zag 2,5 metra, jak w przypadku 
kładów dendrologicznych, będą- krzewuszki różowej z Azji Płd. 
cymi pod opieką PAN czy Ponadto wiele z nich od prawie 
SSGW, pozwoliła na wybranie 2t lat rośnie w ogrodzie założo- 
wlaśnie tych gatunków. One to nyrn przez doktora , Kobierskie- 
właśnie mają największą szansę sprawdzając się na naszym

i    . * TT „ X  » Ł...przeżycia. terenie. Dobrze by było. by
Przedsięwzięcie to wymagało w nadchodzącym roku budżeto- 

jeszcze zachowania optymalnych wym Wydział Ochrony Środo- 
warunków glebowych. Dlatego wiska UM wspomógł finansowe 
też konieczne było zakupienie. te poczvnania o wartości i za* 
odpowiedniej ilości mieszanki letach, do których nikogo chyba 
glebowej, składającej się aż z nie trzeba przekonywać.
ośmiu składników wzbogaconej (Staw)


