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na naszej pustyni

Wiele lat temu, przywiązany 
do Bytomia, forsowałem tezę, 
że nasze miasto jest jednym z 
bardziej zielonych w GOP. Na 
potwierdzenie tego przytaczałem 
przykład ówcześnie jeszcze pięk
nego terenu leśnego w Dąbrowie 
Miejskiej, zagospodarowanych 
hałd, parków miejskich, niektó
rych podwórek, w tym również 
Własnego pomiędzy ulicami Li
gęzy i Koniewa. Moi adwersarze 
wytaczali działa ciężkiego ka
libru, mówiąc o zabetonowanych 
placach, alejkach, nieużytkach. 
W końcu doszliśmy do wspól
nego wniosku, że w czasie, gdy 
powietrze nad Śląskiem jest co
raz bardziej zatrute, gdy przez 
nasze miasto — mimo dotychcza
sowych prób stworzenia obwod
nic — przetacza się coraz wię
cej pojazdów, ta ilość zieleni, 
którą posiadamy, jest tylko 
ułamkiem procentu potrzeb. Od 
tamtego czasu niewiele się zmie
niło, a nawet w niektórych 
miejscach nastąpił regres.

Telefonują do redakcji Czytel
nicy, proponując zadrzewienie 
niektórych głównych ciągów ko
munikacyjnych miasta, m.in. od 
dworca PKP, ulicą 1 Maja, Pie
karską. Oprócz tego ostatnio 
niektórzy uważają, że jeżeli z 
placu Sobieskiego usunięto tar
gowisko to powinno się kamien
ną przestrzeń zapełnić trawni
kami, krzewami i drzewami. 
Szereg interwencji dotyczy bra
ku zieleni wokół nowych osiedli 
mieszkaniowych i konieczności 
założenia szczelnego pasa ochro
ny oddzielającego uciążliwe za
kłady (jeżeli nie mogą być zam
knięte) od reszty miasta. Ogólny 
wniosek jest jeden — Bytom, z 
racji zatrutego środowiska, po- 
winien tonąć w zieleni.
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Rok szkolny pod znakiem przemian
Minął czas wakacyjnego wy- problemów z kadrą. Na naszym zmuszający administrację i peda- 

poczynku. Szkolne klasy i kory- terenie brakuje ponad 30 nau- gogów do większej aktywności, 
tarze znów wypełniły się dzię. czycieli języka polskiego, 20 ma- postawy twórczej, a nawet od- 
cięcym gwarem. Dla 25-tysięcz- tematyków i 17 wuefistów. Nie wagi. Reformy pociągnęły za so_ 
nej rzeszy bytomskich uczniów brakuje natomiast historyków, bą rewolucyjne zmiany w oś- 
rozpoczął się kolejny rok nauki mimo że miewamy problemy z wiatowej administracji. Mamy 
i zdobywania nowych doświad- historią. Nie napawa optymiz- nowego kuratora, którym jest 
czeń. Po raz pierwszy szkolny mem sytuacja w nauczaniu języ- pani Janina Pilardy. Wydział 
dzwonek powitał 3.676 pierwszo- ków obcych. Plany są ambitne, Oświaty w tradycyjnej formie 
klasistów, dla których ten dzień przewidziano np. możliwość wy- — przestał istnieć w bytomskim 
obfituje w szczególnie ważne boru przez uczniów języka za- Urzędzie Miejskim. Załatwianie 
przeżycia. Bo to i odświętny chodniego, a także wprowadze- 
strój, i nowy uczniowski ekwi- nia go na niższych niż piąta 
punek, i tradycyjna „tytka”, a klasa stopniach edukacji. Nie 
także spotkanie z „panią”, która bardzo ma jednak kto realizo- 
od tej chwili będzie konkurowa- wać te słuszne zamiary. Przyj- Pełnomocnik będzie pełnił swoje 
ła . autorytetem z rodzicami. muje się więc prawników, inży- funkcje do czasu powstania de-

W wytężony rok p„ty _yto,. gg##» &3t $25 SlSJWiW
liceów, 2 Zespołów Szkół Ogol mogą dalekie od oczekiwań szych zmian administracyjnych

spraw bieżących, a także prob, 
lemy kadrowe kuratorium. po
wierzyło pełnomocnikowi, któ
rym jest pani Bożena Gojny.

nokształcących i 25 zawodowych 
szkół ponadpodstawowych.

Także nadchodzący rok szkol
ny nie jest, niestety, wojny od

Dla całej oświaty będzie to rok 
nietypowy, wprowadzający do 
szkół większą samodzielność,

przedszkola przechodzą pod bez-
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Z obrad Rady Miejskiej

Trudna droga do uchwały
tantów Klubu „Solidarności” 
Marka Łuczyńskiego i Krzyszto
fa Przybylskiego, że, cytujemy: 
„Dla nas był to protest przeciw
ko utrzymującej się sytuacji dys
pozycyjności części Rady Miejs
kiej wobec bytomskiego Komite
tu Obywatelskiego, co przypomi
na dawne praktyki. DemokracjaW minioną środę, 29 sierpnia, Tymczasem w czasie sesji 

przyglądaliśmy się kolejnej sesji doszło do polemiki wokół wybo- na aawne pliaKt^,K 
Rady Miejskiej. Program za wie- ru drugiego członka Zarządu została zagrożona . 
rał sprawy ważne nie tylko dla Miasta. W konsekwencji zgłoszo-
dalszej działalności Rady Zarżą- na została tylko jedna kandyda-
du Miasta, ale całego Bytomia tura — radnego Jerzego Tomasz-
Bogactwo tematów obrad spra- ka. I on też ostatecznie wszedł
wiło, że postanowiłem się zająć do zarządu. Ale radni z Klubu
jedynie kilkoma problemami po- Radnych „Solidarność”, w skład
ruszanymi w trakcie sesji, po- którego wchodzą także przedsta- emisji zanieczyszczeń
zostale omawiać będziemy w ko- wiciele Towarzystwa Miłośników z Ju^)W.C0'feł huty „Bob-
lejnych numerach „ŻB". A in- Lwowa oraz radni z Klubu KPN fek . To fakt, ze huta jest uciąz.
teresujące są zwłaszcza te na i kola „Centrum”, nie .wzięli u- lwa dla środowiska, podstawowe
pozór drobne kłopoty mieszkań- działu w głosowaniu. Próbując
ców, które znajdują odzwier- dociec takiej decyzji, dowiedzia-
ciedlenie w interpelacjach rad- łem się od dwóch radnych

Jednym z najbardziej ważkich 
punktów programu było ustosun
kowanie się do decyzji ministra 
ochrony środowiska, zasobów 
naturalnych i leśnictwa, doty
czącej ograniczenia do poziomu 
zerowego emisji zanieczyszczeń

jej urządzenia technologiczne są 
energochłonne, przestarzałe i w

ńych. grupy niegłosujących, reprezen- Dokończenie na str. 3

.Nowoczesny sposób nä śmieci nowały optymalnie najkorzyst- przenika do ziemi. Po wypełnie-
niejszą lokalizację,! właściwy tę. riiü odpadami teren ' Zostaje zre-
ren. kultywowany i zamieniony na

Na czym polega ta włoska meto zieleń parków,, boiska, korty te.
da? W czym góruje nad innymi, nisowe. Włoski system polega tia' 
np. nad spalarniami? wyłożeniu terenu (zagłębienia)

Firma „Di.Fra.Bi” z Neapolu, składowiska specjalną folią o
W pierwszych dniach marca Przerażenie i współczucie Wło- od ponad 30 lat zajmuje się tym ^ ^ gęstości i wytrzyma.

Sr., w drodze do Krakowa, za- chów zaowocowało ich nagłą de- problemem, tut pod miastem zlo- In jt--- m - w* kosztuje Ponad
trzymała się na Śląsku włoska cyzją skoncentrowania swoich kalizowane jest jedno z najwięk. 10 u

Dlaczego nie Bytom ?

nie i higienicznie czyste, nic nie

grupa przemysłowców i eksper- zainteresowań Śląskiem i zain- szych ich składowisk. Powietrze 
łów związanych z ochroną śro- westowaniem wielu milionów wokół jest czyste, żadnych przy. 
äowiska. Przewodził jej dr Fede- dolarów. Postanowili zawiązać w krych zapachów, nie ma krążą, 
rłeo Landuccl, prezes ACIP — Bytomiu spółkę joint-venture i cego ptactwa ani gryzoni. Naj- 
Stowarzyszenia Współpracy Włos- zbudować najnowocześniejsze w bliższe otoczenie jest ekologicz- 
Ico-Polskiej. Zgodnie z sugestią Europie Wschodniej miejsce skła- 
DJca Świętego Jana Pawła II, dowania i utylizacji odpadów. 
i&CIP zainteresował się ekologią Niestety, analiza bytomskiego 
okolic Krakowa. Kiedy z czystej wysypiska wykazała na razie 
ciekawości Włosi zwiedzili ka- nierealność przedsięwzięcia. Jest 
łowickie i bytomskie wysypiska to teren podmokły, w dużym 
śmieci, ogarnęło ich przerażenie. stopniu zajęty przez zalewisko 

To, co zobaczyliśmy w tych wód kopalnianych, na którym 
dwóch miastach — powiedział zgromadzano już wielkie ilości 
dr Landucci — sprawiło, że pos- odpadów. Na głębokości około 
tanowiliśmy ratować społeczeń- 100 metrów znajdują się cieki 
stwb Śląska przed samozagładą, wodne. Teren ten trzeba wpierw 
Wasze wysypiska urągają pod- odpowiednio przygotować, zuty- 
stawowym wymogom ochrony lizować zalegające śmieci. Innej 
środowiska i ludzkiego zdrowia lokalizacji miasto nie mogło za- 
w końcu XX wieku. Odpady ko- proponować, 
munalne pomieszane z przemys.

ifgl e=sS:S
two, szczury, myszy, komary 1 mu — Zakład Składowania Defini- 
chy roznoszą w promieniu wielu tywnego i Utylizacji Odpadów, 
kilometrów zarazki. Wytwarzające z siedzibą w Bytomiu, budująca 
się gazy powodują samozapalanie składowisko w Siemianowicach 
się składowisk, które często eks- Śląskich. Dlaczego tam? Po pros- 
piodują z wielką siłą. tu władze Siemianowic zapropo-

10 USD) uniemożliwiającą prze
nikanie substancji płynnych do 
gruntu. Odpady są prasowane i 
układane warstwowo, każdy 
„podkład” śmieci przykrywany
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Coraz więcej pojawia się książek 
dotyczących dawnych kresów Rze
czypospolitej. Po latach milczenia, 
możemy ustawić na półkach swoich 
bibliotek rząd książek dotyczących 
chociażby Lwowa — nie bez racji 
nazywanego polskim Konstantynopo
lem. Kiedy bowiem po upadku Kon
stantynopola w roku 1453 greccy li
czeni rozpierzchli się po Europie, 
stali się ważnym czynnikiem kultu
rotwórczym, początkując renesans. 
Lwów był małym Konstantynopo
lem i nie sposób nie docenić roli 
tego miasta w polskiej kulturze i 
historii.

„Zabytki starego Lwowa” Bartło
mieja Kaczorowskiego opublikowała 
Oficyna Wydawnicza. Praca ta za
wiera krótki zarys dziejów miasta 
z lwem w herbie oraz dokumenta
cję ważniejszych jego zabytków 
wraz z bogatym zestawem fotografii. 
Jedyną wadą jest to, iż są one czar
no-białe. A przecież nie sposób na 
czarno-białej kliszy oddać obrazu 
wiosennego pachnącego Lwowa. Z 
kolei Ossolineum wydało reprint 
„Lwowa” Stanisława Wasylewskiego. 
Na karcie tytułowej tej pracy wid
nieje znaczący napis: „Cuda Pol
ski".

Julian Kowaliński, mieszkaniec 
Bytomia, wydał własnym nakładem 
niewielką księżeczkę, zatytułowaną 
„Wydarzenia z dziejów Lwowa”, de
dykowaną „wszystkim lwowiakom, 
gdziekolwiek są”. Stanowi ona pod
ręczne kompedium wiedzy o zaw
sze wiernym mieście. Znajdziemy w 
niej Informacje o istotnych wyda
rzeniach z dziejów Lwowa, o naj
ważniejszych jego budowlach, o 
ludziach związanych z nim, o lwow
skich klubach sportowych, prasie, 
przemyśle, a także treść wszystkich 
tablic pamiątkowych w tym gro
dzie.

I wreszcie prawdziwy rarytas: 
wspomnienia Jerzego Michotka, za
tytułowane „Tylko we Lwowie”. 
Znajdziemy w nich także akcent by
tomski — pośród licznych ilustracji 
zawartych w tej książce jest 1 zdję
cie wykonane w czasie występu Mi
chotka w bytomskim KMPiK. Mi- 
chotek swoje nostalgiczne wspomnie
nia z miasta młodości przeplata nie
raz żywiołowym lwowskim humorem 
oraz piosenkami swojego autorstwa. 
„Ballada o dziesięciu batiarach” o- 
powiada w syntezie takiej, na jaką 
może pozwolić sobie jedynie język 
poezji o Jakże dramatycznej historii 
Polski w ostatnim półwieczu. Bo 
przecież: „Było dziesięciu batiarów, 
takich batiarów, że hej!” i nic nie 
zostało im oszczędzone spośród zda
rzeń, jäkimi w bolesny sposób doś
wiadczała nas historia.

Jerzy Michotek zapytany niegdyś 
przez kilkuletnią dziewczynkę vr 
Zielonej Górze czy to prawda, że 
Lwów był taki ładny, odpowiedział: 
„Nie, był Jeszcze ładniejszy”. I tej 
wiary nic mu nie zabierze. Tylko 
„Z którego dworca jechać do Lwo
wa jeżeli nic we śnie”.

MARCIN HAŁAS
P.S. Wszystkie książki, o których 

mowa powyżej, nabyć można w 
księgarni „U czterech panów” przy 
placu Wolskiego. O ile rzecz jasna 
już ich nie wykupili — chyba nie 
tylko — lwowiacy.

Jak długo jeszcze straszyć będą takie wysypiska?

Walne zebranie 
Komitetu 

Obywatelskiego
We wtorek, 25 września o 

godz. 17 w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w Bytomiu odbędzie 
się walne zebranie Komitetu 
Obywatelskiego. W programie 
przewidziano: sprawozdanie za
rządu z dotychczasowej działal
ności, sprawy współpracy z Oby
watelskim Klubem Radnych, dy
skusję nad zmianami w Statu
cie i perspektywicznym progra
mem działania Komitetu Oby
watelskiego w związku z rozła
mem ruchu obywatelskiego w 
kraju na „ROAD” i „Centrum”. 
Zebranie zamkną wybory uzu
pełniające do zarządu.

Do dnia 25 września włącznie, 
będą przyjmowane składki 
członkowskie, które będą stano
wić podstawę weryfikacji listy 
członków komitetu., (la)



20 sierpnia miały miejsce dwa 
włamania do kiosków „Ruchu” 
w Miechowicach przy ul. Fran
cuskiej oraz Armii Czerwonej, 
skąd skradziono papierosy, bilety 
WPK, kosmetyki, losy, gotówkę. 
Łączne straty wyniosły ponad 5 
milionów zł. W sklepie rybnym 
przy ul. Witczaka 92 po wypch
nięciu szyby wystawowej skra
dziono konserwy wartości ok. 1 
min zł. W barze „Przystanek” 
przy pl. P. Maciejowskiej włamy
wacze rozgięli kraty zabezpiecza
jące drzwi od zaplecza i po wyp
chnięciu ich zrabowali żywność, 
kalkulator i radio. Przy ul. Że
romskiego wyłamano zamek 
drzwi garażu, skąd zabrano 
akumulator, 3 opony, prądnicę, 
rozrusznik, kanister z paliwem. 
Straty łączne 1,9 min zł. Z piw
nicy przy ul. Felińskiego 46/1 
skradziono rower „Wigry” war
tości 1 min zł. Ö godz. 13.30 przy 
ul. Konstytucji „polonez” potrą
cił 4-letnią Anię P. która wbieg
ła na jezdnię zza samochodu cię
żarowego. Dziewczynka doznała 
ogólnych potłuczeń ciała. Przy 
ul. Manifestu Lipcowego „syre
na” kierowana przez nietrzeźwe
go, zjechała na prawe pobocze i 
uderzyła w drzewo. Kierowca 
doznał ogólnych potłuczeń ciała, 
straty materialne ok. 2 min zł. 
Przy ul. Stolarzowickiej motoro
wer „jawa” prowadzony przez 
nietrzeźwego mężczyznę przewró
cił się na jezdni, kierujący do
znał ogólnych potłuczeń ciała, 
przewieziony do Pogotowia Ra
tunkowego — zbiegł. W ogródku 
działkowym przy ul. Manifestu 
Lipcowego ok. południa popełnił 
samobójstwo przez powieszenie 
Się 51-letni rencista.

sklepie rybnym wybito szybę w 
drzwiach wejściowych i skradzio
no przetwory rybne, kalkulator, 
przyprawy do zup wartości 386 
tys. zł. Włamano się także do 
kawiarni w budynku MDK przy 
ul. Żeromskiego 27. Po wycięciu 
2 prętów, kraty zabezpieczającej, 
wybiciu szyby i wyłamaniu kra
ty przesuwnej zrabowano 2 ma
gnetofony Sony i Pioneer, ma
gnetowid Nec, kasety, zagranicz
ne papierosy — straty wynoszą 
11,5 min zł. W mieszkaniu przy 
ul. Klonowej 7/3 wyłamano zam
ki w drzwiach i skradziono te
lewizor, radio, odkurzacz, wirów
kę, dywan, pościel o wartości 7 
min zł. Z garażu przy ul. Lu- 
mumby 24 po wyłamaniu zam
ków w drzwiach skradziono opo
ny z dętkami, wiertarkę Celma,

KRONIKA
POLICYJNA

namiot 4 osobowy, 2 leżaki, 
kanister z paliwem. Suma strat 
4 min zł. Po wybiciu szyby w 
drzwiach włamano się do skle
pu przy ul. Witczaka 134 i skra
dziono przetwory oraz kalkulator 
na sumę 2,5 min zł. Przy ul. 
Korfantego 34 po wyłamaniu 
szybki wywietrznika „fiata 126p” 
skradziono koło zapasowe i 5 kg 
cukru. Na ul. Modrzewskiego

25 sierpnia włamano się do ka
sy biletowej dworca Bytom-Bob- 
rek. Ok. godz. 11 w czasie chwi
lowej nieobecności kasjerki 
sprawca wyłamał zamek i zabrał 
z kasy 71.900 zł. Przy ul. Żerom
skiego 3 z komórki skradziono 
motorower „Romet” i rower „Al
ka” łącznej wartości 1 min zł. 
Z piwnicy przy ul. Łużyckiej 78 
skradziono rower „Jubilat” 12 m 
kw. boazerii wartości 850 tys. 
zł. Przy ul. Strzelców Bytom
skich 271 także z piwnicy skra
dziono rower „Uniwersał” war
tości 1,3 min zł. 2 rowery skła
daki wartości 1,5 min zł skra
dziono z piwnicy przy ul. M. C. 
Skłodowskiej 5. Po wyłamaniu 
drzwi altanki przy ul. Siemiano
wickiej 75 wyniesiono radio z 
adapterem, grzałkę, obrus, narzę
dzia — ogólnej wartości 900 tys. 
zł. Przy ul. Ormowców 3b skra
dziono motorynkę „Romet” war
tości 3,1 min zł. Ok. godz. 22 
■przy ul. Nałkowskiej kierujący 
motocyklem CZ wy. -ócił się, a 
obrażeń ciała doznał pasażer; 
którego odwieziono do szpitala 
w Chorzowie.

obok wiaduktu, kierujący „ładą”
w czasie wyprzedzania w miejscu 
niedozwolonym zderzył się czo
łowo z „wołgą”. Kierujący „ła
dą” doznał obrażeń ciała.

21 sierpnia. Włamano się cło 
komórki przy ul. Chrobrego 14a, 
skąd skradziono motorynkę war
tości 1 min zł. Po wybiciu szy
by w oknie włamano się do mie
szkania przy ul. .Wrocławskiej 
112a/3 i wyniesiono telewizor 
wartości 500 tys. zł. Również po 
wybiciu szyby, w drzwiach skle
pu .warzywnego przy ul. Orze- 
gowskiej 15, skradziono słodycze, 
soki i inne artykuły wartości 1,5 

‘ min zł. Tegoż dnia 41-Ietnia ko
bieta zgłosiła, iż w dniu 11 sierp
nia ok. godz. 17 do jej mieszka
nia przyszło 2 nieznanych męż
czyzn, którzy po obezwładnieniu 
jej dokonali gwałtu oraz grabie
ży złotego łańcuszka, dokumen
tów i gotówki.

22 sierpnia o godz. 16 w re
stauracji „Europejska” przy pl. 
P. Maciejowskiej dwóch niezna
nych sprawców pobiło mężczyznę 
i przez duszenie doprowadziło do 
bezbronności. Sprawcy napadu 
skradli torbę z dokumentami, 
odzieżą i gotówkę wysokości 2,3 
min zł. Przy ul. Witczaka 62 w * •

24 sierpnia włamano się do 
kiosku Ruchu przy ul. Odrodze
nia 11, skąd skradziono papiero
sy, bilety, proszki i gotówkę. 
Straty 5 min zł. Na sumę 7 min 
zł obrabowano kiosk przy ul. Ar
mii Czerwonej 17, skąd zabrano 
żyletki,. papierosy, bilety, znaczki 
pocztowe i losy. W sklepie spo
żywczym przy uL Prusa 20 po 
wyłamaniu płyty gipsowej ścian
ki działowej sąsiadującego puste
go mieszkania skradziono 30 kg 
kawy, czekolady, 200 kg cukru, 
herbatę, kalkulator na kwotę 3,1 
min zł. W kawiarni Tosca przy 
ul. Moniuszki 8 po wykuciu i 
wygięciu pręta okratowania ok
na toalety zrabowano papierosy, 
alkohole, piwo, kawę wartości 1,5 
min zł. Przy ul. Cichej 30 po wy
gięciu klapy bagażnika „fiata 
126p” skradziono koło zapasowe, 
akumulator, radio samochodowe 
i komplet narzędzi na kwotę 2 
min zł. Po wybiciu szyby wysta- - 
wowej sklepu elektrycznego przy 
ul. Żołnierza Polskiego 1 skra
dziono żarówki samochodowe, 
lampy elektryczne i ładowarkę 
do baterii. Straty wyniosły 830 
tys. zł.

26 sierpnia przy ul. Konstytucji 
ok. godz. 2:30 dwoje sprawców 
doprowadziło 25-letniego J.M. do 
stanu bezbronności przez uderze
nie w głowę i wywrócenie na 
ziemię. Funkcjonariusze Komi
sariatu V wkrótce zatrzymali 
dwóch napastników wraz z łu
pem w postaci japońskiego ze
garka. Z garażu przy ul. Swię- 
tochłowickiej, po ukręceniu śrub 
zabezpieczających bramę, zabra
no 2 koła, akumulator, narzędzia 
wartości 2,5 min -zł. W sklepie 
elektryczno-technicznym przy ul. 
Kwietniewskiego 16 po wybiciu 
szyby wystawowej skradziono z 
wystawy prostownik, autotran
sformator, lokówkę, antenę, 5 par 
nożyczek na kwotę 409 tys. zł. 
Przy ul. Reja 10 dokonano wła
mań do 3 „fiatów 126p” — skra
dziono z nich koła zapasowe, 
kanistry i narzędzia na łączną 
wartość 1 min 800 tys. zł. Ż za
parkowanego przy ul. Kościelnej 
„Nissana Sunny”, po wybiciu szy
by w drzwiach tylnych, skradzio
no radioodtwarzacz i 2 kolumny 
głośnikowe marki Pionier, 13 
kaset magnetofonowych i japoń
ski aparat Chinnon. Straty w .wy
sokości 1300 DM poniósł obywa
tel RFN. Przy ul. Kalei 76/2 nie
znani sprawcy oblali denatura
tem i podpalili drzwi wejściowe 
do mieszkania. Straty oszacowano 
na 900 tys. zł. W godz. rannych 
we własnym mieszkaniu przy ul. 
Fitelberga 6/12 popełniła samo
bójstwo przez zatrucie się gazem 
74-letnia kobieta. Przyczyną te
go kroku była depresja psychicz-

mack

W dniu 6 iipca 1990 r. około 
godz. 9 w Bytomiu na ul. Lenin- 
gradzkiej zaistniał wypadek dro
gowy, w którym uczestniczył sa
mochód osobowy „skoda” oraz 
mieszkanka Stolarzowic jadąca 
rowerem, która po kilku dniach 
pobytu w szpitalu zmarła. Świad
kowie tego wypadku proszeni są 
o zgłoszenie się w Wydziale Do
chodzeniowym Komendy Rejono
wej w Bytomiu przy ul. Rostka 
14, pokój nr 21, łub o kontakt 
telefoniczny pod numerem teł. 
81-00-61, wew. 221.

KOMUNIKATY
POLICJI

jonowej Komendzie Policji w 
Bytomiu przy- ul. Rostka 14 po
kój nr 21, lub o kontakt telefo
niczny pod numerem tel. 81-00-61 
wew. 221.

cji na temat zaistniałego wypad
ku, proszone są o osobisty lub 
telefoniczny kontakt z Rejono
wą Komendą Policji w Bytomiu 
przy ul. Rostka 14 pokój nr 21, 
lub o kontakt telefoniczny pod 
numerem tel. 81-00-61, wew. 221,

$ »

• W dniu 27 Iipca 1990 r. około 
godz. 21 w Bytomiu na ul. Sie
mianowickiej doszło do zderze
nia się autobusu Autosan, nr rej. 
WRA-68W, z samochodem osobo
wym fiat 126p, nr rej. KDD-3889. 
Osoby mogące udzielić informa-

W dniu 4 sierpnia 1990 r. oko
ło godz. 22.30 w Bytomiu na ul. 
Manifestu Lipcowego została’ po
trącona przez motocykl kobieta. 
Kierowca zbiegł. Osoby mogące 
udzielić informacji na temat wy
padku proszone są o osobiste lub 
telefoniczne zgłoszenie się wRe-

W dniu -6 sierpnia 1990 r. oko
ło godz. 14.30 w Bytomiu na ul. 
Wróblewskiego, na wysokości po
sesji nr 1, miał miejsce wypa
dek drogowy. Fiat 125p koloru 
kremowego zajechał drogę rowe
rzyście, powodując zderzenie. 
Na skutek wypadku rowerzysta 
doznał skomplikowanego urazu 
dolnej kończyny. Kierowca fiata 
125p odjechał w nieznanym kie
runku. Świadkowie tego zdarze
nia proszeni są o zgłoszenie się 
w Rejonowej Komendzie Policji 
w Bytomiu przy ul. Rostka 14, 
pokój nr 21, lub o kontakt tele
foniczny pod numerem tel. 
81-00-61, wew. 221.

Federacja Konsumentów ostrzega
Federacja Konsumentów — 

mając na uwadze zdrowie oby
wateli — zawiadamia, że:

@ Minister Rynku Wewnętrz
nego Decyzją nr 23 JWK/90 z 
dnia 6 Iipca 1990 r., w oparciu 
o negatywne wyniki badań ma
sła roślinnego, przeprowadzone 
przez Centralne Biuro Jakości 
Wyrobów, zakazał jednostkom 
handlu zakupu i sprzedaży ma

sła roślinnego produkcji Zamoj
skich Zakładów Przemysłu Tłusz
czowego. Zgodnie z tą decyzją o- 
strzegamy konsumentów przed 
nabyciem masła roślinnego wy
mienionych zakładów.
# Gumy do żucia pochodze

nia zagranicznego, sprowadzane 
głównie z RFN, a także z Fran
cji, Hiszpanii, Holandii i Danii 
zawierają szkodliwy dla zdrowia 
utleniacz BHT. Federacja, mając

na uwadze zdrowie naszych dzie
ci, prosi rodziców o rozważny 
zakup gum do żucia. Wojewódz
ka Stacja Sanepid w Warszawie 
stwierdziła, że dzieci bez obawy 
mogą żuć gumę „Donald”,. „Dan
dy” i „Mambę”.

Federacja Konsumentów za
prasza do współpracy, proponu
jąc wstąpienie w szeregi stowa
rzyszenia, będącego obrońcą praw 
konsumentów. Zgłoszenia: ul.
Wrocławska 14 I piętro (wejście 
od uL Chrzanowskiego). Dyżury 
pełnione są we wtorki, czwartki 
i piątki od 10—17. Tęl. 81-72-01.

W bytomskim BWA
życie tętni jak w sezonie
Galeria „Pracownia 4” 

BWA jest jedną z niewielu 
placówek kulturalnych By
tomia, której nie imał się za-, 
stój sezonu ogórkowego. 
Przez całe wakacje organizo
wano wystawy, a także im
prezy o charakterze komer
cyjnym, umożliwiające uzu
pełnienie finansów na działał 
ność artystyczną. Niedawny 
weekend: od 24 do 26 sierp
nia upłynął w BWA pod zna
kiem, mody. Firma „Mediana” 
oraz „Supermarket” zaprezen
towały stoiska z konfekcją i 
najmodniejszą odzieżą. Trzy 
razy dziennie odbywały się 
pokazy, na których można 
było przyjrzeć się, jak ofero
wane stroje prezentują się na 
modelkach.

Galeria przygotowuje się 
do nadzwyczaj interesującego 
wydarzenia artystycznego, ja

kim jest Wystawa Kultury 
Żydowskiej. Wernisaż odbę
dzie się 15 września o godz. 
17, a sama ekspozycja będzie 
czynna do 4 października br. 
Wszystkie zbiory prezentowa
ne na wystawie udostępniła 
krakowska Galeria „Hadar”, 
mieszcząca się przy ul. Flo
riańskiej 13. Będzie można 
podziwiać obrazy i rysunki, 
m.in. takich artystów, jak 
Erna Rozenstein, Jadwiga 
Maziarska, Jonasz Stern, Bo
lesław Stawiński, Zdzisław 
Lachur, Markowicz, Katarzy 
na Hard, Paweł Vogler, Zbłg 
niew Ważydrąg.

Wystawa obejmuje takie 
srebrne przedmioty rytualne. 
Podczas otwarcia gościnnie 
wystąpią: Krzysztof Keller,
Aleksander Rozenfeld i Teatr 
Małych Form „Kadisz”.

LILIANA ANDRUSZEWSKA

I przy dziurach można myśleć
Wprawdzie ulica Muszalika nie 

jest najruchliwszą arterią, to i 
tak sporo tamtędy przejeżdża sa
mochodów. Od kilku dni służby 
komunalne rozpoczęły naprawy 
jezdni — chwała im za to! Me
toda wycinania kawałków u- 
szkodzonego asfaltu i wstawianie 
„fleków” jest chyba najszybsza 
i najtańsza, co w obecnej sytua
cji miasta nie jest bez znacze
nia. Lecz chcę słów parę nie tyle 
o metodzie, co o braku myśle
nia. Jednego dnia ekipa wycina

dziury w jezdni, następnego luti 
czasem wcześniej, łata je. Rzecz 
w tym, że nikt nie pomyślał o 
tym, aby drogę oznakować, prze
strzec kierowców przed niebez
piecznymi i gęsto rozsianymi dziu 
rami. Jedzie człek i nagle wpa
da w serię transzei. Biedni kie
rowcy i jeszcze biedniejsze samo
chody. A wystarczyło postawić 
ze dwa znaki ostrzegawcze. 
Uwagi te odnoszą się nie tylko 
do ulicy Muszalika, takich miejsc 
jest, niestety, więcej, (MF)

Nim będzie wypadek
Z prośbą o interwencję telefo

nowało do nas kilku mieszkań
ców Szombierek. Chodzi miano
wicie o rejon ulicy Podhalań
skiej, gdzie w pobliżu wymien- 
nikowni, po robotach ziemnych 
są niezabezpieczone doły napeł
nione wodą. Obok nich bawią

się dzieci, więc o wypadek nie
trudno. Przedstawiciele odpo
wiedniej administracji, będąc 
gospodarzami tego rejonu, po- I 
winni zadbać o to, by wykonaw
cy robót zapobiegli ewentualnej 
tragedii. (wit)

CHCESZ ZDOBYĆ ZAWÓD! SKORZYSTAJ]
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KATOWICE

Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Motorowego 
41-902 Bytom, ul. 1 Moja 18, tel. 81-21-80 i 81 -43-37
zaprasza chętnych do zdobycia nowego zawodu, przekwalifikowania 
się, podniesienia posiadanych kwalifikacji, pogłębienia wiedzy na 
użytek własny w następujących zawodach:

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8. 
9.

10.
11.

1. Szkolenia kierowców kot. A, B, C, D
w systemie kursowym i eksternistycznym, czas trwania szkole
nia do uzgodnienia 
Doskonalenia techniki jazdy 
Przewozu materiałów niebezpiecznych 
Kierowców wózków akumulatorowych
Szkolenia kandydatów na wykładowców i instruktorów nauki 

jazdy
Mechaników samochodowych — lakierników 
Diagnostyki samochodowej 
Spawania elektrycznego i gazowego 
Kursy kwalifikacyjne: mistrzowskie, czeladnicze 
Palaczy kotłów centralnego ogrzewania 
Kosztorysowania w budownictwie

12. Malarzy — tapeciarzy
13. Dekarzy — blacharzy
14. Ślusarzy, tokarzy
15. Języków: niemieckiego, angielskiego
16. Aerobiku
17. Masażu
18. Kroju i szycia
19. Kasjerów walutowych
20. Obsługi sprzętu komputerowego
21. Kursy gastronomiczne i handlowe dla chętnych do pracy w tych 

zawodach
UWAGA NOWOŚĆ!

Dla absolwentów szkół podstawowych kursy zawodowe:
— 2-letnie kroju i szycia
— 2-letnie w zawodach mechanicznych i samochodowych 
oraz na zlecenie zakładów pracy:

obsługi suwnic, obsługi i konserwacji dźwigów, obsługi butli 
tlenowych, obsługi autoklawów, obsługi elekfrowciągów, obsługi 
pistoletu Grom, eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 
szkolenia p. pożarowe, bhp i inne.

ZAPISY I INFORMACJE
w ROKZiM, Bytom, ul. 1 Maja 18, w godzinach 8—18 
w Bytomiu — Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Nickla 19, 
tel. 86-32-54 w godz. 10—14
w Świętochłowicach, ul. Komandra 9, tel. 45-57-56 w godz. 11—16 
w Piekarach Śląskich, ul. Bytomsko 73, Miejski Dom Kultury, 
tel. 87-28-80 w godz. 10—16

Zapewniamy przystępne ceny i dogodne terminy
132 kr
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1 W ramach ogólnej dyskusji i 
słusznej krytyki budownictwa 
chciałbym zwrócić uwaeę na za
gadnienia nieznane albo celowo 
przez zainteresowanych tenden
cyjnie przemilczane. Myślę prze
de wszystkim o projektowaniu 
technologii i organizacji wyko
nawstwa budynków mieszkal
nych. Wiadomo, że również w 
budownictwie, oprócz wiodącego 
instytutu naukowego, powstały 
instytuty branżowe craz niezli
czone ilości przeróżnych tzw. 
ośrodków badawczo-rozwojowych, 
a nawet zespoły naukowe, któ
rych największym osiągnięciem 
było wyszukiwanie coraz to no
wych tematów i następnie wie
lomiesięczne względnie wielolet
nie ich „naukowe” rozpracowy
wanie. Ich wyniki albo nie na
dawały się do wdrożenia, albo 
po stwierdzeniu ich nieprzyda
tności bywały zaniedbane. Ta
kim przykładem w Bytomiu by
ło tzw. udoskonalenie nieudanej, 
wielkopłytowej technologii bu
downictwa mieszkaniowego. Zaj
mował się tym zespół pseudonau
kowców, którym w latach sie
demdziesiątych udało się przefor
sować temat prefabrykacji me
todą prasowania tzw. „prasbet”. 
Po wybudowaniu siłami własny
mi przez Kombinat Budowlany 
bardzo dużej 1 kosztownej fabry
ki domów, przez ok. osiem lat 
prowadzono tam doświadczal
nictwo przy zaangażowaniu ol
brzymich środków. "Zszystko to 
odbywało się naturalnie kosztem 
mieszkań. W następstwie nega
tywnych wyników całe przed
sięwzięcie zostało zdyskwalifiko
wane, „fabryka domów" unieru
chomiona, a autorzy skompromi
towani. W efekcie nie zbudowa
no wielu tysięcy mieszkań i zde
zorganizowano przedsiębiorstwo, 
które przez ok. 8 lat stało się 
Wymuszonym przez Komitet Wo
jewódzki partii, poligonem do
świadczalnym dla grupy kombi
natorów. Afera powyższa powin
na być ostrzeżeniem dla wyklu
czenia w przyszłości tego rodza
ju osiągnięć, gdyż jeszcze obec
nie przedsiębiorstwo ponosi z te
go tytułu bolesne konsekwencje 
ekonomiczne i organizacyjne, nie
możliwe do opisania w tak krót
kiej informacj.i.

1 Chciałbym również omówić 
jedno z wielu zagadnień prak
tycznych dotyczące karygodnej, 
niepotrzebnej utracie środ
ków, spowodowanych tendencyj
ną interpretacją przepisów o 
dodatkowych zabezpieczeniach 
konstrukcji budynków, realizo
wanych na terenach objętych 

; wpływami eksploatacji górniczej. 
Otóż i w tym wypadku chętnie 
wykorzystano te utrudnienia, aże
by na etapie projekt,wania kom
plikować wykonawstwo tylko dla 
uzasadnienia zwiększenia kosz
tów® budowy.

Jeżeli konieczność stosowania 
bardzo kosztownych rozwiązań 
projektowych na terenach fak
tycznie zaliczonych do. górniczo 
zagrożonych jest uzasadnione

formalnie, na podstawie wydu
manych „księżycowych” teorii 
obliczeniowych, nigdy nie po
twierdzonych w wykonawstwie, 
to wyszukiwanie wszelkich pre
tekstów, ażeby tereny niegórnl- 
cze zaliczyć do górniczych, jest 
zwykłym szkodnictwem gospo
darczym, gdyż jest związane z 
dużym wzrostem pracochłonnoś
ci i materiałochłonności. Ale 
„naukowców” i projektantów to 
nie obchodzi, mimo że jest to 
związane z zaniżaniem ilości od
dawanych do użytku mieszkań, 
natomiast koszty (w złotówkach) 
pokryje górnictwo, zaliczając je 
do cen węgla, które z kolei od
zyskane zostaną przy jc*o sprze-

skomple to walem materiały do
kumentacyjne na ponad 100 ar
kuszach form. A4, z zamiarem 
ich opublikowania, jednak bez
skutecznie, gdyż straciłem je 
jako podejrzane, w wiadomych 
okolicznościach, w grudniu 1981 
r., z potwierdzeniem ich odbioru 
zomowskimi obcasami.

Mimo tego jestem przygotowa
ny do udokumentowania oma
wianych wadliwych rozwiązań 
konstrukcyjnych na obiektach 
zrealizowanych i jestem przeko
nany, że przy nowej organizacji 
nadzoru budowlanego chaos ten 
może być zlikwidowany. W tym 
celu jestem zdecydowany współ
pracować z kompetentnymi

KOSZTOWNA ZABAWA 
W BUDOWNICTWO

dąży i tak koło się zamyka. Z 
tym, że już nie zwrócą się nie
potrzebnie zabudowane i tym sa
mym bezpowrotnie stracone ma
teriały, przede wszystkim bez
cenna stal.

Dla naświetlenia tych kombi
nacji projektowo-budowlanych 
podam jeden z wielu przykła
dów z naszego terenu, a miano
wicie budowę osiedla im. gen. 
Ziętka w Radzionkowie HI. Na 
etapie programowania inwestycji 
teren ten został zakwalifikowa
ny jako niezagrożony szkodami 
górniczymi, co zadecydowało o 
lokalizacji osiedla mimo bardzo 
niekorzystnych warunków grun
towych i topograficznych i taka 
pozytywna opinia jest powtarza
na dla każdego etapu budowy 
do chwili obecnej. W wyniku 
krętactw i zmowy, dla zapewnie
nia przedsiębiorstwom wykonaw
czym podstaw do jak najwyższej 
wyceny obiektów, stworzono 
„naukowo” udokumentowane po
zory kwalifikujące, powyższą lo
kalizację do terenów o narasta
jącym zagrożeniu górniczym, z 
zaliczeniem go do najwyższej, IV- 
kategorii.

I tak wolna od szkód górni
czych atrakcyjna lokalizacja w 
Radzionkowie doczekała się 
„naukowego” rozwiązania, dzię
ki któremu na tym terenie reali
zuje się budynki z zabezpiecze
niem przeciw nie istniejącym 
wpływom eksploatacji górniczej 
kat. IV, co nie tylko dotyczy wy
konawstwa na budowie, ale rów
nież wielkopłytowych prefabry
katów „ produkcyjnych na zaple
czu. '

Zagadnienie zabezpieczeń prze
ciw' szkodom górniczym budyn
ków jest bardzo obszerne i obec
nie, po kilkudziesięciu latach do
świadczeń, istnieją podstawy, 
ażeby je w ogóle zrewidować, w 
kierunku radykalnego zreduko
wania dotychczasowych rygory
stycznych wymogów konstrukcyj
nych. Dla powyższych celów

przedstawicielami nowych władz 
miejskich, no. z Komisją Budo
wnictwa Rady Miejskiej. Poda
łem tylko dwa przykłady z te
renu naszego miasta, ale ilustru
jące wystarczająco wyraźne 
szkodnictwo w budownictwie 
mieszkaniowym, opanowanym 
przez niekompetentną nomen
klaturę na wszystkich szczeb
lach, we wszystkich pracach tj. 
projektowaniu, wykonawstwie i 
nadzorze łącznie z l- ,v. zaple
czem naukowym.

Ażeby potwierdzić tę opinię, do 
dam jako ciekawostkę, te w 
czasie, gdy na terenie Bytomia 
buduje się osiedle na terenach 
nie górniczych, z niepotrzebny
mi zabezpieczeniami przeciw 
szkodom górniczym, zrealizowa
no w ostatnich latach, za wie
dzą ówczesnych władz budowla
nych, nowy zakład przemysłowy 
na terenach zawałowych tj. kat. 
V, nie tylko bez zabezpieczeń 
przeciw szkodom górniczym, ale 
również bez dokumentacji i tym 
samym bez zezwolenia na budo
wę. To chyba nie wymaga ko
mentarzy.

Tego rodzaju wypadki samowo
li budowlanej, w których by
łem angażowany z tytułu posia
danych uprawnień, ujawniane 
są również poza Bytomiem, np. 
w Tarnowskich Górach i czas 
najwyższy, ażeby tego rodzaju 
karygodne wyczyny dogłębnie 
wykorzenić. Zaznaczam, że w 
swojej pracy zawodowej wiele 
energii traciłem na zwalczanie 
wszelkiego rodzaju samowoli, w 
tym również wyczynów dyrekto
ra Kombinatu Budowlanego w 
Bytomiu (tow. komisarza z okre
su stanu wojennego), którego 
działalność dyrektorska mogła 
być wykorzystana jako atrakcyj
ny . scenariusz filmu kryminalne
go. Ale za to wszystko zapłaci
łem i dotychczas płacę wysoką 
cenę.

mgr inż. STANISŁAW IWASYK

Oazy
Dokończenie ze str. I

Widać, że również nowemu 
Zarządowi Miasta te sprawy le
żą na sercu. Podczas swego po
siedzenia, 16 sierpnia tego roku, 
zlecił Miejskiemu Zarządowi Gos 
podarki Komunalnej przygoto
wanie propozycji zagospodaro
wania niektórych terenów. Z 
wypowiedzi mgr inż. Krystyny 
Jastal, dyrektora MZGK wyni
ka, że o ile architekt miejski 
nie wniesie zastrzeżeń, pod uwa
gę będzie się brało powstanie 
strefy ochronnej wokół os Je
rzego Ziętka (o powierzchni 2,3 
ha) w trójkącie ulic Objazdowa, 
Sikorskiego, Strzelców "Bytom
skich. Dalej, chodzi o zagospoda
rowanie terenu po zniwelowa
nym dzikim wysypisku przy uli
cy Bratków w Łagiewnikach 
Następna strefa ochronna zosta
łaby umiejscowiona przy ulicy 
Bohaterów Stalingradu (prawa 
strona, jadąc od Łagiewnik). 
Myśli się również o strefie 
ochronnej dla parku Fazaniec 
‘ Po prawej stronie ulicy Orze- 
gowskiej. Kolejna, jak ją się na
zywa strefa ochronna, czyli po

prostu miejsce zadrzewione, 
usytuowano by przy wjaździe 
do Parku Mickiewicza od ulicy 
Cichej, na wysokości haid. Trze
ba też coś zrobić z około 2-hek_ 
tarowym terenem przy ulicy 
Stolarzowickiej, obok przychod
ni zdrowia.

MZGK oczekuje propozycji 
mieszkańców ood numerami te
lefonów 81-18-24 i 81-30-33. A 
tak swoją drogą, dobrze by było 
wykrzesać jeszcze trochę energii 
i pomóc zarządowi w jego pra
cach, wszak chodzi o nasze 
wspólne dobro.

Przy okazji apelujemy do 
wszystkich „niefrasobliwych”, do 
zwykłych łobuzów i wandali o 
itie niszczenie drzewek, krzewów, 
zieleńców, ławek, koszy i wszyst 
kiego, co im dd ręki wpadnie. 
Nie macie co robić, czym zająć 
rąk, to zdmiast niszczyć, posadź
cie drzewa, pomiędzy którymi — 
jak dorośniecie — z przyjemnoś
cią będziecie spacerowali. Do
tychczas ' niszczone są zwłaszcza 
tereny na peryferiach miasta. 
Dla przykładu, tej wiosny MZGK 
wpakował w renowację parku 
w Łagiewnikach, w różnego ro
dzaju ławki, kosze, 27 min zło
tych i w ciągu krótkiego czasu 
cała praca poszła na marne.

WITOLD BRANTCKI

Dokończenie ze str. I

pośredni Zarząd Miasta, a w naj
bliższych dniach Rada Miejska 
zadecyduje, czy przejąć także 
zarząd nad szkołami podstawo
wymi czy jeszcze się z tym 
wstrzymać, zwłaszcza że można z 
tym zaczekać do 1994 roku.

Tak jak w całej Polsce, nowy 
rok szkolny wprowadzi do by
tomskich szkół przemiany, któ-

Dlaczego nie Bytom?
Dokończenie ze str. 1

jest codziennie warstwą ziemi, 
całość co jakiś czas znów po
krywana folią Równocześnie w 
czasie składowania odpompowy
wane są substancje ciekłe, anali
zowane i neutralizowane. Nad ca
łością procesów czuwają bez 
przerwy powierzchniowe i głę
binowe czujniki sterowane kom
puterowo. Już w krótkim czasie 
po uruchomieniu składowiska z 
jego wnętrza wydobywany jest 
gaz metanowy zamieniany na 
miejscu w energię elektryczną, 
zasilającą sieć miejską. Cały te
ren składowiska podzielony jest 
na sektory, które w miarę zapeł
niania zamieniane są w tereny 
użytkowe. Metoda ta przewyższa 
spalarnie m.in. tym, że nie wy
dziela dymów i dioxyn, a po
pioły ze spalarni i tak trzeba 
gdzieś składować...

Tyle o metodzie. Wróćmy jed
nak do Bytomia. Co dalej? Czy

nie ma wyjścia? W podobnej sy
tuacji jak nasze miasto znajdu
je się Warszawa, gdzie w poblis
kich Markach Włosi wizytowali, 
wysypisko. Jest ono zapełniane 
odpadami składowanymi dotych
czas, a więc żadną metodą Jest 
zbyt przepełnione, aby wykorzys
tać od zaraz technikę „Di.Fra.Bi", 
trzeba je „przebudować”, przy
gotować do tej metody. Władze 
stolicy prowadzą z ACIP-em 
rozmowy w tej sprawie, wszyst
ko wskazuje na to, że się doga
dali.

Skoro w Bytomiu mieści się 
spółka „Landeco” działająca na 
rzecz Siemianowic i mogąca uty- 
łizować też odpady przemysłowe 
i trujące, to w tej tak ważnej dla 
miasta sprawie łatwiej dotrzeć 
do Włochów na miejscu niż je
chać do Neapolu czy Rzymu.

Tekst i foto: 
MAKSYMILIAN FLEISCHER

Z obrad Rady Miejskiej

Trudna droga do uchwały
Dokończenie ze str. 1

znacznym stopniu wyeksploato
wane. Bytomianie są zaniepoko
jeni skutkami działalności huty, 
co znalazło odzwierciedlenie m. 
in. w telewizyjnym Otwartym 
Studiu „Spór o jutro”. Na sesję 
zaproszeni zostali przedstawicie
le „Bobrka”, którzy mówili o 
możliwościach restrukturyzacji 
huty i planach wejścia w spółkę 
z zagranicznym kapitałem, Po 
dyskusji zwyciężyła koncepcja 
wyrażenia, w formie uchwały 
rady, poparcia dla działań mi
nistra ochrony środowiska. Zda
niem prezydenta, a właściwie 
radnego Janusza Paezochy, uchwa 
la Rady Miejskiej pomoże przede 
wszystkim hucie „Bobrek”. De
cyzja ministra ochrony środo
wiska wpłynie na skoordynowa
nie działań ministra przemysłu 
i dyrekcji huty. Czyli, „Bobrek” 
zagrożony karami, przyspieszy 
swą restrukturyzację.

Po ponad ośmiu godzinach ob
rad dalszą część sesji przełożono 
na następny dzień.

Na koniec kilka zdań komen
tarza. Obecne sesje niczym nie 
przypominają tych z minionego 
okresu. Obradom, mimo że są

prawdziwymi wielogodzinnymi 
maratonami, przysłuchiwałem się 
— przepraszam za wyrażenie — 
z otwartą gębą. Sala wyraźnie 
podzielona była na kilka opozy
cyjnych grup, czasami łączących 
się dla przeforsowania jakieś 
koncepcji. Niekiedy dyskusja 
przybierała postać ostrej polemi
ki. Natomiast prowadzący śro
dowe obrady, wiceprzewodniczą
cy Rady Miejskiej, Józef Slota, 
stwierdził: „Obrady rady każdo
razowo przedłużają się i zatraca
ją swój sens merytoryczny z po
wodu — moim zdaniem — des
trukcyjnej postawy grupy rad
nych wnoszących wnioski i za
pytania, które zakłócają i utrud
niają podejmowanie uchwał is
totnych dla Bytomia. Takie po
dejście do pracy w Radzie Miej
skiej nie jest odpowiednią dro
gą do normalności. Niezależnie 
od sprawozdań z sesji zamiesz
czanych w miejscowej gazecie, 
każdy mieszkaniec Bytomia może 
naocznie zapoznać się z prze
biegiem sesji i dać własną oce
nę obrad. Wówczas okaże się, 
że oświadczenia niektórych rad
nych zamieszczone w „Życiu 
Bytomskim" są zupełnie bezpod
stawne”.

WITOLD BRANICKI

Rok szkolny pod znakiem przemian

zaj$7Yt .fćzyszćo-^

rych przebieg i rezultaty w du
żej mierze zależeć będą od rad 
pedagogicznych. Mogą one zade
cydować np. o wprowadzeniu już 
od 1 września nowego regulami
nu ocen w skali od 1 do 6. Wie
le zależeć będzie od powoływa
nych Rad Szkolnych, składają
cych się z nauczycieli, rodziców i 
przedstawicieli młodzieży. Według 
obecnych założeń rady te mają 
raczej charakter doradczy, ale 
istnieją tendencje, by nadać 
mi także funkcje decyzyjne, m. 
in. w sprawach budżetu szkoły, 
programu nauczania itd. Będzie 
to także pierwszy rok przywró
cenia, po długiej przerwie, lekcji 
religii w szkołach.

Niemniej ważny od spraw 
programowych jest stan posia
dania oświaty i jej kondycja lo

kalowa. W Bytomiu i Piekarach 
Śląskich do ideału daleko. Nie 
wszędzie udało się zakończyć re
monty przed pierwszym dzwon
kiem, w wielu szkołach nie 
zmniejszyła się ciasnota, a i stan 
oświatowych finansów może być 
źródłem troski. Są jednak i jas
kółki optymizmu: od 1 września 
uczniowie wejdą do pomieszczeń 
dydaktyczych nowej szkoły przy 
ul. Matki Ewy. Miejmy nadzie
ję, że z ukończeniem pozostałej 
części szkolnych zabudowań, bu
dowlani zdążą, zanim dzisiejsi 
pierwszoklasiści zostaną studen
tami. Również Państwowy Mło
dzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
przenosi się do nowej siedziby 
w Radzionkowie.

LILIANA
ANDRUSZEWSKA
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TYCH GARAŻY
Piszę do Was w imieniu loka

torów posesji 11 i 13 przy ulicy 
Olejniczaka. W latach stalinow
skich z pięknego ogrodu powy
cinali drzewa, krzewy poniszczy
li, truskawki itp. bo jakiś promi
nent potrzebował garażu. Prze
wrócono piękne bramy tylko po 
to, żeby można wjechać pojaz
dem. Zabrano dzieciom plac za
baw, zmuszając je tym do za
bawy na jezdni. Proszę sobie 
wyobrazić, droga Redakcjo, zi
mą, gdy silniki rano nie chcą 
zapalić, a starter hałasuje aż do 
skutku, o wydzielinach z rury 
wydechowej lepiej nie mówić. 
Nawet przy zamkniętych oknach 
mamy to w pokoju. Jesteśmy 
przez 25 lat zatruwani, łącznie 
z przyrodą. Jest tych garaży 11, 
a w trzech znajdują się po dwa 
wozy plus kanistry z benzyną. Pa 
rę lat temu zapaliła się beczka ze 
smołą, w której przepaliło się 
dno, bo użytkownik chciał po
kryć dach. Interweniowała straż, 
wszystko na małej przestrzeni i 
między drzewami. Dobrze, że 
skończyło się na strachu. Zazna
czam, że garaże stoją za blisko 
domu i nie mają pasa ochron
nego. Proszę sobie wyobrazić po
ranek, jak otwierają się blasza
ne garaże, szurając drzwiami o 
beton. Przed dwoma laty każ
dy z użytkowników pozwalał so
bie na remonty, czasem zdarzy
ło się wyklepywanie blachy itd., 
a w dodatku -czyniono to ran
kiem w sobotę. Po naszym pro
teście w administracji, zabronio
no tej czynności. Teraz będą na
liczane nowe czynsze, w takich 
warunkach wcale nie powinniś
my być brani pod uwagę. Bo 
przecież mieszkamy na rurze 
wydechowej. Po jednej stronie 
domu jezdnia, a z drugiej gara

że — czy to nie za dużo? Bę
dziemy protestować przy obli
czaniu czynszów i prosimy wła
dze miasta o usunięcie tych ga
raży. Użytkownicy tych garaży 
mieszkają w innych dzielnicach 
miasta. Jeszcze, żeby było śmiesz
niej, od paru lat jest w naszej 
kamienicy puste miszkanie. Ad
ministracja jest tak wspaniało
myślna, że zrobiła z tego szatnię 
dla ekip remontowych. A w piw
nicy magazyn materiałów budo
wlanych. Proszę mi wierzyć, że 
dom wcale się do tego nie na
daje, bo jest mały, klatka scho
dowa jest drewniana,- mały ko
rytarz i tylko trzech lokatorów. 
A o zniszczeniach tego pustego 
lokalu lepiej nie mówić. Robot
nicy się myją, bo jakże, polewa
jąc przy okazji podłogę, a ścia
ny ogarnia coraz to większy 
grzyb. Robaki już grasują u nas 
na I piętrze. Administracja o 
tym wie, i ciekawe, kto weźmie 
odpowiedzialność za to zniszcze
nie, gdy jest tak olbrzymi głód 
mieszkaniowy. Mam nadzieję, że 
dożyję czasów, gdy każdy oby
watel będzie rozliczany w swo
jej pracy za solidność. Prosimy 
Redakcję o pomoc, bo dowiedliś
my przez te lata, że mieliśmy 
bardzo dużo dobrej woli i na
dzieję, że ktoś wreszcie ulituje 
się nad mieszkańcami naszych 
domów. To co tutaj napisałam, 
jest prawdą i podpisuję to swoim 
nazwiskiem, ale proszę go za
chować tylko do wiadomości Re
dakcji, bo nie chcę mieć wybi
tych szyb.

POTRZEBNE
OŚWIETLENIE

Wysiadając późnym wieczorem 
na przystanku tramwajowym w 
Szombierkach — kościół i idąc 
chodnikiem lewą stroną w kie
runku ulicy Budryka (przed ul.

Karpacką) mija się gąszcz zaro
śli. Z tych zarośli wyskakują od 
czasu do czasu różne bandyckie 
grupki. Okazję do napadów daje 
brak jakiegokolwiek oświetlenia 
drogowego tego odcinka. Sytua
cja taka istnieje od dość dawna. 
Liczymy,, że nowe władze spo
wodują oświetlenie tego odcin
ka, bo jest tam po prostu nie
bezpiecznie.
Nazwisko do wiadomości redakcji

SPRAWY
DO ZAŁATWIENIA

Chciałbym poruszyć kilka róż
nych problemów, które moim 
zdaniem wymagają interwencji 
lub rozwiązania, a mianowicie:

# Przechodząc ul. Krakowską 
udało mi się wstąpić po raz 
pierwszy do Kościółka i stwier
dziłem, że wymaga on natych
miastowego remontu, część ro
tundy jest popękana i moim zda
niem, nie fachowca, grozi zawa
leniem.

#■ Od września ma nastąpić 
znaczna podwyżka czynszów 
mieszkaniowych; nie kwestionuję 
wysokości czynszów, ale moim 
zdaniem konieczna jest komplet
na reorganizacja administracji 
budynków mieszkalnych,

Nasza administracja (przy ul. 
Olejniczaka) potrafi tylko brać 
pieniądze, klatka schodowa ,nie 
jest sprzątana od kilku miesię
cy, okna na korytarzu nie wy
myte po malowaniu (w grudniu 
1989 r.), strych nie posprzątany 
po remoncie dachu, dopuszczenie 
do remontu dachu, a nienapra- 
wianie drobnych usterek, kilka
krotne zalanie strychu i miesz
kań na III piętrze mimo wielo
krotnego, od kilku lat zgłasza
nia o zaciekach itd. Podobna sy
tuacja jest w większości admini
stracji.

# Częste zatruwanie powie
trza przez ciastkarnię — brak 
filtrów na kominie przy ul. Pu
łaskiego 31.

Nazwisko do wiadomości redakcji
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Dyżury przez 
całą dobę

Urząd Miejski w Bytomiu infor
muje, że działający dotychczas 
przy U.M. Miejski Ośrodek Dys
pozycyjny z dniem 31 sierpnia 
br. uległ likwidacji. Zadania o- 
środka od 1 września przejął 
Miejski Zarząd Gospodarki Ko
munalnej przy ul. Wrocławskiej 8. 
Pełni on całodobowe dyżury pod 
numerami teł. 81-30-03 lub 81-18- 
24.

POTRZEBNI
NAUCZYCIELE

' Bytomskie szkoły zatrudnią 
nauczycieli języka polskiego, ma
tematyki, nauczania początkowe
go i wychowania przedszkolnego.

Osoby zainteresowane proszone 
są o zgłaszanie się do pełnomo
cnika Kuratora Oświaty i Wy
chowania, mgr Bożeny Gojny — 
Urząd Miejski, pokój 223, w godz. 
8—10.

OŚWIADCZENIE
KOŁA RADNYCH 
„CENTRUM"

kratyczny dodatek do procesu 
głosowań i wyborów, których 
wynik był z góry przesądzony. 
Dziś widzimy wyraźnie, że Oby
watelski Klub Radnych, posia
dający w chwili obecnej kwali
fikowaną większość w składzie 
Rady Miejskiej, nie zamierza z 
nikim dzielić się tzw. władzą 
bez względu na to, w jakiej for
mie się ona wyraża. Zwycięzca 
wyborów ma do tego prawo. 
Jednak musimy w tym miejscu 
zwrócić uwagę na pewien istotny 
fakt — my również zostaliśmy 
wybrani przez określone grupy 
wyborców. Przyjęliśmy na sie
bie określone zobowiązania i od
powiedzialność za rozwój sytua
cji w przyszłości. Podobnie jak 
wszyscy radni od żadnej odpo
wiedzialności nie uciekamy, ale 
stwierdzamy, że wpływ trzech, 
czterech czy nawet piętnastu rad 
nych stojących w opozycji na 
podejmowane decyzje przez Ra
dę Miejską w Bytomiu jest ża
den. Inicjatywy nasze, a zwła
szcza propozycje personalne, by
ły, są, a z pewnością też będą 
w przyszłości przegłosowy wane. 
Czujemy się więc zmuszeni poin
formować o tym fakcie zarówno 
naszych wyborców, jak i orga- • 
nizacje i środowiska przez nas 
reprezentowane. Każdy rządzący 
powinien wiedzieć, że jeśli zgod
nie z porzekadłem — weźmie 
wszystko, za wszystko przyjdzie 
mu samemu odpowiedzieć i ze 
wszystkiego się rozliczyć.

ZDANIEM
LAIKA

Jeśliby ktoś zapytał mnie, co 
sądzę o wprowadzeniu lekcji re- 
ligii do bytomskich szkół, odpo
wiedziałbym, że nic. Gorące spo
ry i dyskusje na ten temat są 
mi zupełnie obce. Dlaczego? Ano 
dlatego, iż dawno przywykłem 
do szkolnych modlitw, rytual
nych zachowań i religijnego za
pału wychowawców. Jak to — 
zapyta z pewnością niejeden — 
przecież religia po wielu latach 
nieobecności wraca z powrotem 
do uczniowskich klas. Otóż nie
prawda. Religia jest zawsze. Do
wód? Proszę bardzo!

W pewnej bytomskiej szkole 
(nie tylko w niej), której nume
ru i imienia nie wspomnę, przez 
wiele lat lekcja rozpoczynała się 
od modlitwy odmawianej w po
zycji .stojącej. Chciano ją tak 
wpoić dzieciom jak „Ojcze Nasz". 
Oto jej treść: „Ojczyzno nasza, 
Polsko ludowa, Tyś owocem wal
ki i praęy pokoleń najlepszych 
twych córek i synów. Przyrzeka
my Ci stać wiernie na straży 
zdobyczy ustroju socjalistycznego» 
szacunku wobec rodziców i wy
chowawców.!...) Każdym, dniem, 
każdą godziną pracy, nauki pra
gniemy budować Twą wielkość i 
siłę". Dla uzupełnienia dodam, 
że cała ta maskarada odbywała 
się zupełnie niedawno.

Mija właśnie trzeci miesiąc 
pracy naszej Rady wyłonionej w 
demokratycznych wyborach 27 
maja br. Radni wchodzący w 
skład Koła „Centrum” skazani 
na pełnienie funkcji mniejszości 
w strukturze Rady nie przyjmo
wali postawy biernej zarówno w 
zachodzących procesach legisla
cyjnych, jak i wobec personal
nych wyborów organów samo
rządowych i władz miasta. Jed
nak zgłaszane przez nas propo
zycje i kandydatury w wyborach 
przyjmowane były przez więk
szość w Radzie, tj. Obywatelski 
Klub Radnych, jako quasi-demo-

W imieniu =,,„„U6w K„„ .»Ä'jSÄ&'SS 
„Centrum” Marek Wąsowski staje Zawsze.

— przewodniczący (siat)

SPROSTOWANIE
I znowu chochlik drukarski (tzw. 

błędy korektorskie) spłatał nam nie
miłego figla. W wyjaśnieniu podpi
sanym przez zastępcę przewodniczą
cego Rady Miejskiej (ŻB nr 35) cho
dziło, oczywiście, o zdementowanie, 
a nie zdemontowanie, nieścisłości. 
Ponadto w pkt. 1 powinno być, że 
Zarząd powołuje Rada Miejska, a 
nie Radę Miejską.

Natomiast w oświadczeniu Klubu

Radnych „Solidarności” i radnych 
KPN układ tekstu może sugerować, 
że Krzysztof Przybylski również 
podpisał tekst za konfederację, gdy 
tymczasem jedynym radnym KPN, 
który złożył pod tym oświadczeniem 
podpis, jest Leszek Bujak.

Zainteresowanych przepraszamy za 
nie zawinione przez redakcję nie
dbalstwo.

„ŻYCIE BYTOMSKIE" STR. 4

VIDEO
-KINO

Dobre rzeczy kończą się naj
szybciej, tak więc dobiegły już 
końca wakacje. Niemniej na ła
mach „Życia Bytomskiego" jesz
cze przez jakiś czas ukazywać 
się będzie nasza rubryka oma
wiająca filmy dostępne na ka
setach video, pod zmienionym 
siłą rzeczy tytułem. Tak na mar
ginesie: przeprowadziłem po
śród znajomych zainteresowa
nych kinem miniankietę na wy
typowanie trzech najlepszych 
filmów, jakie w czasie wakacji 
polecaliśmy. Oto wynik tej son
dy: najwięcej głosów zebrały 
„Goryle we mgle", „Tożsamość 
Bourne’a” i „Kochanica Francu
za”. Wysokie notowania zyskał 
także (chociaż znany już z kin) 
„Pluton”, „Buntownik bez po
wodu”, „Egzorcysta” oraz „Mo- 
to-diabły”.

Jako że rozpoczął się rok 
szkolny — wszystkim narzeka
jącym na szkołę radzę obejrzeć 
„Dyrektora szkoły” (USA 1987, 
106 min.). Wtedy może zacznie
my doceniać polskie placówki 
oświatowe — są bowiem w 
świecie gorsze. Ta uwaga to 
oczywiście żart, film Christophe- 
ra Cain a zapewne nie należy 
do arcydzieł kinematografii, nie
mniej nie miał też takich ambi
cji. Po prostu niecałe dwie go
dziny rozrywki, podczas których 
poznamy przygody nauczyciela 
mianowanego karnie dyrekto
rem szkoły pełnej nożowników, 
członków młodzieżowych gan
gów, handlarzy narkotyków, 
czyli dzieciaków nader rozbry
kanych. W pierwszej scenie dy
rektor ów, upijając się przy ha
rze (oczywiście z powodu kobie
ty), zapala kieliszek z alkoho
lem zupełnie jak Zbyszek Cy
bulski w „Popiele i diamencie”. 
Pod koniec filmu zaś rozgania 
bractwo kijem do basetballa, 
chociaż szef gangu ma pistolet,

a jego kumple noże i zaprowa- 
dza w szkole dyscyplinę. Mnie 
najbardziej podobały się dwie 
murzyńskie aktorki, ale to rzecz 
gustu. Kasetę wypożyczyć można 
w „Satrexie” przy ul. Krakow
skiej 4 oraz „Adamarku” w 
Szombierkach przy ul. Wyzwo
lenia 103.

Kto zaś tęskni za wielkim ki
nem, niech odnajdzie znajome
go, który na kasetę video na
grał z telewizji „La stradę” Fel
liniego albo zobaczy na przy
kład „Most na rzece Kwai” 
(Wlk. Brytania 1957, 155 min.). 
Chociaż uważam, iż najlepszym 
filmem Dawida Leana jest jed
nak „Doktor Żywago” — to 
jednak „Most na rzece Kwai” 
otrzymał siedem Oscarów, zaś 
słynną melodię marsza z tego 
filmu gwizdało już kilka poko
leń (chociaż to samo można po
wiedzieć o walcu z „Doktora 
Żywago”). Jest to ubrana w bar
dzo atrakcyjną szatę opowieść
0 człowieku, dla którego forma 
stała się rzeczą najważniejszą
1 o jego życiowej tragedii. Film 
bardzo gorzki oraz ironiczny, 
zrobiony przez Anglików o An
glikach, a wyobrażam sobie, co 
by się stało, gdyby podobny w. 
wymowie film nakręcił Polak O 
polskich oficerach. „Most na rze
ce Kwai” znajdziemy w wypo
życzalniach „Adamark” i „Sa- 
trex” — i dobrze, że jest w nich' 
choć tyle z klasyki kina.

Na zakończenie jeszcze jedna 
propozycja: baśń historyczna o 
królu Arturze i rycerzach Okrą
głego Stołu zatytułowana 
„Excalibur” (Wlk. Brytania 
1981, 140 min., reż. John Boot- 
man, wypożyczalnia „Satrex”). 
Excalibur to imię legendarnego 
świętego miecza Ałbionu, który 
zresztą w filmie tym jest spraw
cą niezłych jatek. Ale rzecz jest 
właściwie dla kilkunastoletnich 
dzieci — obejrzą film z radoś
cią. A że jest tutaj kilka bru
talnych scen — cóż, wilk poże
rający babcię też nie jest sie
lanką, a któż z nas w dzieciń
stwie nic poznał tej bajki.

MARCIN HAŁAS

Pióro na sztorc
Mówi się ostatnio bez przerwy 

o powrocie do Europy. Jeśli 
dziennikarz nie wie, jak zatytu
łować swój tekst o fabryce sznu
rówek, pisze: „Sznurówki wraca
ją do Europy” i wszystko już 
gra. Mam jednak taką uwagę. 
Po pierwsze — jećm Europy 
nigdy nie opuścili, tych jednak 
jest niezwykle mało. Po drugie 
— inni, którzy nie potrafią

puszki po zachodnioniemieckim 
piwie wyrzucić do kosza na śmie
ci zamiast na ulicę, nigdy do 
niej nie dotrą. A my powinniśmy 
trochę skromniej mówić: uciecz
ka z Azji. Albo właściwiej: z
azjatyckiej części Związku Ra
dzieckiego, bo Japonia też leży 
na tym kontynencie.

M.B.

IMIENINY
3 IX Szymona, Zenona, 4 IX 

Liliany, Róży, 5 IX Doroty, Ju
styny, 6 IX Beaty, Michała, 
7 IX Melchiora, Reginy, 8 IX 
Adrianny, Klementyny, 9 IX 
Dionizego, Piotra.

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE 
pl. Jana III Sobieskiego

Wystawy czynne . codziennie 
oprócz poniedziałków w g. 10—15, 
środy 10—18, soboty i niedziele 
11—15.
EKSPOZYCJE STAŁE 
„Z życia ludu śląskiego XIX— 
XX w.”, „Galeria malarstwa pol
skiego XIX—XX w.”, „Górny 
Śląsk w pradziejach”.
Przy Muzeum działa Komisja 
przyjmująca dzieła sztuki na 
rzecz Funduszu Daru Narodowe
go (w dni robocze w g. 10—14).

MUZEUM POLSKIEGO RUCHU 
NARODOWEGO NA GÓRNYM

Śląsku
ul. Korfantego 34

Muzeum Archeologicznego i Et
nograficznego w Łodzi, „Portre
ty śląskich działaczy powstań
czych i plebiscytowych”, „Po
wstania śląskie w plastyce nie
profesjonalnej”, „Polski ruch na
rodowy na Górnym Śląsku w 
wydawnictwach”.

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA

Wystawy
„70 rocznica powrotu Śląska do 
Macierzy. Powstania Śląskie” — 
kontynuacja do 30.09. 1990 r. — 
rotunda
,,20-lecie Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach” —• 

' 1—30.9. 1990 r. — I piętro.

KINA

BAŁTYK
do 6 IX „Lody na patyku” —- 
USA, 18 1., g. 15, 17.15; do 6 IX 
„Nic nie widziałem, nic nie sły
szałem” — USA, 15 1., g. 10, 12.30, 
19.30.

Wystawy czynne codziennie z 
wyj. poniedziałków w g. 10—15, 
środy 10—18, soboty i niedziele 
11—15.
WYSTAWY CZASOWE
„Wczesnośredniowieczne skarby 
srebrne w PoBsce’’ ze zbiorów

GLORIA

3—6 IX „Prawo odwetu” —i 
USA, 18 1., g. 15, 17.15, 19.30

POSTÓJ TAXI 
telefon: 81-81-21
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Spacerkiem po boiskach

Po ostatniej rundzie Pucha 
ru Polski, gdy obie Ii-ligowe 
bytomskie drużyny sprawiły 
swym kibicom miłą niespo
dzianką — wygrywając, jedna 
z prowadzącym w tabeli eks
traklasy Hutnikiem, druga z 
Igloopolem Dębica — liczy liś 
my na równie dobrą postawę 
podczas spotkania derbowego. 
I jak "to bywa, gdy naprzeciw 
siebie staną zespoły z jedne
go miasta, rywale znający się 
jak przysłowiowe łyse konie, 
ich walka nabiera specjalne
go znaczenia. Piłkarze i tre
nerzy z zewnątrz są spokojni, 
ale tak w gruncie rzeczy szy
kują się nie do zwykłego li
gowego meczu, lecz właśnie 
do derbów. O takich zawo
dach będzie się przecież — w 
mieście mówić przez następ
ne pół roku.

W rundzie wiosennej po
przedniego sezonu Polonia po
dejmowała Szombierki na swo 
im boisku i wykazała wyż
szość. Teraz' obu bytomskim 
zespołom niezbyt dobrze sie 
wiodło i chodziło nie tylko « 
prestiż drużyny w mieście, 
ale również o coraz częściej 
uciekające ligowe punkty. A 
pamiętajmy, że tylko ścisła 
czołówka, a właściwie pierw
sza połowa ligi pozostanie, 
reszta stoczy się w przysz
łym roku o klasę niżej.

Trzeba przyznać, że kibice 
zarówno Polonii, jak i Szom
bierek nie mogli narzekać na 
postawę swych ulubieńców. 
W czasie meczu byli świadka
mi dobrych zagrań zwłaszcza 
wypożyczonego z Zabrza Bogu
sława Cygana, który był zresz 
tą autorem pierwszej bramki 
dla gospodarzy, Konieczki, 
Domagały (strzelca drugiego 
gola) i Wierzbanowskicgo. 
Chociaż cała drużyna Polo
nii zasłużyła na pochwałę. 
Wśród górników na uwagę 
zasługiwała gra Ambrosiewi- 
cza, który chociaż przepuścił 
daną piłkę do bramki dwa

razy, ale kilkakrotnie popisał 
się skutecznymi interwencja
mi. W drugiej części spotka
nia podobała się m.in. akcja 
Orzeszka i Sysiaka. Ich sta
raniem, podobnie jak Cygana 
i Domagały, na drodze stanął 
słupek bramki. Co tu dużo 
gadać mecz się podobał i znów 
będziemy go długo pamięta
li.

Po tym pojedynku przed 
bytomianami było następne 
trudne zadanie związane 
znów z Pucharem Polski. Na 
drodze do następnej rundy

Polonia musiała grać z Wi
dzewem Łódź, a Szombierki 
z katowickim GKS. Niebies- 
ko-czerwoni po marnym spot
kaniu przegrali z Widzewem 
0:1. Mimo przewagi bytomian 
zwłaszcza w końcówce meczu 
gola zdobyli,., goście. Szom
bierki do przerwy przegrywa 
ły już 0:2. W II połowie, któ- 

. ra należała dó naszych, wy
dawało się, że odrobią straty. 
Ale na listę strzelców wpisał 
się tylko Orzeszek.

Tymczasem w III Lidze 
Śląskiej Ruchowi Radzion
ków, wbrew przypuszcze
niom trenera, nadal się nie 
wiedzie. W poprzedniej ko
lejce radzionkowianie przegra
li u siebie z dawnym I-ligow 
cem, Odrą Opole 0:2 i po 
tym meczu zajmowali w tabe 
li przedostatnie miejsce. Stra
cił punkt na własnym bois
ku także grający w lidze wo
jewódzkiej Rozbark. Zremiso 
wał z Grunwaldem 1:1.

W II grupie „okręgówki” 
A Silesia grając — na wnio
sek przeciwników, GKS II 
Katowice zamiast 26 w nie
dzielę — pięć dni wcześniej 
uległa rywalom na ich bois
ku 1:3. Tym samym po tej 
kolejce miała 3 stracone punk 
ty — ^gjoesniej jeden z Na- 
przodenWswiętochłowice.

W klasie okręgowej B, gru
pie I. występują Polonia II i 
{tozbark II. Dziś więcej o rezer 
wie niebiesko-czerwonych. Do 
ubiegłego tygodnia rozegrała 
pięć meczów. Wygrała u sie
bie z KS Olkusz 3:0, LKS 
Bestwina 5:0 a na wyjeździć 
na początek z Przebojem Wol 
brom 3:1 i na koniec z Sar- 
macją Będzin 4:2. W Lędzi
nach nasi ulegli miejscowemu 
Górnikowi 0:1.

Rozbark II w poprzedniej 
kolejce wygrał na wyjeździć 
z Przebojem Wolbrom 2:1.

Natomiast w grupie II. na
sze drużyny zanotowały re
mis po 1:1. Ruch II występo

wał w Krzanowicach, a LKS 
podejmował Rafamet Raci
bórz.

W A klasie zanotowaliśmy 
następujące wyniki: Tempo
Stolarze wice — Orzeł Koty 
2:1, Orkan Dąbrówka Wielka
— Silesia II Miechowice 1:1, 
Orzeł Nakło — GKS Szombier 
ki II 1:0, LZS Świerklaniec
— GKS Bobrek — Karb 1:4.
Bramki dla Bobrka zdobyli: 
Grzegorz Buczkowicz — 2
oraz Krzysztof Orzeszek i 
Dariusz Najgebauer — po jed 
nej. W tabeli: Szombierki II 
były na czwartej pozycji, Bo
brek — na szóstej, Silesia II
— na siódmej i Tempo Stola- 
rzowice — na czternastej.

III rzut PP

Mamy jeszcze komplet rezul 
tatów spotkań III. rzutu PP 
bytomskiego Podokęęgu: Ni
tron Krupski Młyn — Rozbark 
I 1:4, Orzeł Nakło — Silesia 
I Miechowice 3:2, Odra Mia
steczko — Rozbark II — 
mecz zakończył się remisem, 
nie dała efektu dogrywka i o 
zwycięstwie II drużyny Rozbar 
ku zadecydowały rzuty karne. 
Bobrek — Karb — LKS Ła
giewniki 2:1, Silesia II Mie
chowice — Andaluzja I 0:1, 
Andaluzja II — Polonia II 
2:0.

Po derkach -
Szombierki ściągnięte w di

TENIS
Na kortach Górnika Bytom 

przeprowadzony został turniej 
„Masters” młodzików młodszych 
do lat 12 — w randze Mistrzostw 
Polski. W zawodach startowało 
w sumie 48 zawodniczek i za
wodników. Była to ta grupa, któ
ra zwycięsko wyszła z trzech lip
cowych turniejów „satelitar
nych”.

W Bytomiu, w grze pojedyn
czej chłopców wygrał Krystian 
Pfeiffer z MKS Bolesławiec, po
konując w finale Wojciecha Mi" 
Icwskicgo 3:6, 6:1, 6:1. Trzeci
był reprezentant Górnika Bytom 
Wojciech Piękoś oraz Gracjan 
Pająk z BKS Bielsko.

W grupie dziewcząt, palmę 
pierwszeństwa zdobyła Dominika 
Olszowska z MKT Łódź, która 
zwyciężyła Ewę Grusiecką z SKT 
Sopot 6:2, 6:1. '

W deblu chłopców I miejsce 
zajęła para Wojciech Piękoś — 
Gracjan Pająk. Miłą niespodzian 
ką była trzecia pozycja Adama 
Juszczaka z Górnika Bytom, któ
rego partnerem był Filip Anioł 
z AZS Poznań. Natomiast w tur
nieju par dziewcząt zwycięstwo 
odniosły Ewa Grusiecką SKT 
Sopot i Agnieszka Bobicka Za
głębie Wałbrzych, które wykaza
ły swą wyższość nad deblem 
bytomsko-kędzierzyńskim — Aga
ta Odachowska i Anna Żarska.

Impreza miała dobrą oprawę 
dzięki m.in. sponsorom, firmie 
PERIBA, Dom Handlowy An
drzej Pawliczek, MAGMAR oraz 
Urzędowi Miasta.

Równolegle z tą imprezą, w 
Katowicach, na kortach Baildo- 
nu odbył się Ogólnopolski Tur
niej Tenisowy Juniorów do lat 
18. W finale spotkały się dwie 
zawodniczki bytomskiego Górni
ka Marcela Kowanda i 16-letnia 
Katarzyna Mościńska. Wygrała 
ta pierwsza 6:2, 6:3.

W momencie, gdy pisaliśmy te 
słowa, zawodnicy "Górnika u- 
czestniczyli w ogólnopolskim tur 
niej u tenisowym zawodników do 
lat 16, w Inowrocławiu. Wyniki 
— w następnym numerze.

W zeszłym tygodniu na naszej 
sportowej stronie zamieściliśmy 
informację dotyczącą możliwości 
gry w tenisa. W tej sprawie o- 
trzymaliśmy szereg pytań. O wy
jaśnienia poprosiliśmy więc Woj
ciecha Radomskiego, pełniącego 
obowiązki dyrektora klubu Gór
nik Bytom:

— Już poprzednio dowiedzieliś
my się, żc nadal jest możliwość 
uprawiania „białego” sportu w 
waszym klubie.

— Tak, ale warunkiem jest zo
stać członkiem klubu. Nie ma o- 
czywiście ograniczeń co do wie
ku rozpoczynających grę w te
nisa. Przyjmujemy wszystkich 
chętnych. Z tym, że tych w wie
ku 7—8 lat przyjmujemy do 
szkółki tenisowej. Nieco starszym, 
mającym już 9 i więcej lat — 
do nauczania początkowego. Na
tomiast ci, którzy potrafią już 
grać, mogą uprawiać tenis dla 
rekreacji, brać udział w roz
grywkach drużynowych wetera
nów-, turniejach tzw. rekreacyj
nych". Klub, jak wiemy, z po
wodzeniem zajmuje się szkole
niem profesjonalistów czyli jak 
to się mówi wyczynowców. Mar 
my zawodników na krajowym t 
międzynarodowym poziomie.

Natomiast pewną trudnością 
dla początkujących jest skomple
towanie niezbędnego sprzętu. 
Ten w specjalistycznych skle
pach niestety nie jest zbyt tani, 
ale będzie można korzystać z na
szej wypożyczalni. Zaintereso
wanym wstąpieniem do klubu 
przypominamy, że spotkania in
formacyjne odbędą się 3 i IÖ 
września o godz. 17 w świetlicy 
domu klubowego na kortach’ 
przy ul. Tarnogórskiej 5.

Z Igrzysk »S«
Na tej stronie. dziękujemy p. 

Zdzisławowi Burdzie za pozdro
wienia z trasy półmaratonu 
Gdańsk — Spot — Gdynia. Nasz 
biegacz był jedynym przedsta
wicielem Bytomia. W klasyfi
kacji generalnej na 1200 startu
jących zajął ostatecznie 173 miejs
ce, natomiast w kategorii powy
żej 50 lat uplasował się na 5 po

zycji. W tej szumnie reklamowa
nej konkurencji oprócz licznej 
grupy polskich biegaczy uczest
niczyli także przedstawiciele 11 
państw, m.in. USA, Anglii, Hisz, 
panii, Norwegii i Francji, ale 
pod względem organizacyjnym 
nie była to impreza jakiej ocze. 
kiwano.

KOSZYKÓWKA
W zeszłym tygodniu dowiedzie

liśmy się, że już praktycznie za
łatwione zostało przejście do 
Stali — Bobrek Ryszarda Prosta
ka ze Śląska Wrocław i Piotra 
Pawlaka z Legii Warszawa.

Miłośnikom żeńskiej koszy
kówki podajemy, że drużyna pod 
wodzą nowego trenera Andrzeja 
Walasa w dniach 21—22 wrześ
nia bierze udział w turnieju, 
który rozegrany zostanie w hali 
przy ul. Kosynierów. Przeciw
niczkami - „stalówek” będą zespo
ły: AZS Gliwice, ROW Rybnik 
i Hutnika Kraków. 21 września o 
godz. 16.30 mecz ROW — AZS 
Gliwice, a w tym samym dniu 
o godz. 18 — Stal-Bobrek — Hut
nik. Natomiast, w sobotę o godz. 
10 Stal — AZS, o 11.30 — ROW 
— Hutnik, o 16.30 AZS — Hut
nik i o godz. 18 Stal — ROW.

W ostatnie dni wakacji

...p. Zdzisław Burda, który uczestników III turnusu ko- 
podczas Igrzysk „Solidar- lonii letnich w Nowym Kram 
ności” uczestniczył w biegu sku. Wypoczynek zorganizo-
maratońskim na trasie Gdańsk wala huta „Zygmunt”. Mimo
-Sopot-Gdynia. A także Rada zmiennej pogody dzieci były

Pozdrawiają nas».
Młodzieżowa obozu letniego 
w Kraśniku, która jednocześ
nie, za naszym pośrednict
wem, dziękuje KWK „Cen
trum” za zorganizowanie tak 
wspaniałego wypoczynku. Pa
miętali o nas także obozowi- 
cze również z kopalni „Cen
trum” przebywający w Smo- 
lajnach.

Miły list otrzymaliśmy od

zadowolone. Szczególnie, że w 
pobliżu były piękite lasy i je
zioro. A po południu — dys
koteka, filmy wideo, gry i za 
bawy. Zwiedzały także m.in. 
Zieloną Górę i Poznań. Za 
przygotowanie wypoczynku 
koloniści dziękują dyrekcji hu
ty, kierownictwu kolonii i wła 
snym rodzicom. CIĘŻK IE L A TO TOMENK1

W 10-Iecie »Solidarności«

. Festyn sportowo-rekreacyjny w Kokotku
Społemowska „Solidarność” jennego mieścił się obóz interno- popularnością cieszyły się kręg- 

oraz zarząd bytomskiej PSS wanych, z którego tylko część le, siatkówka i konkurencje strze- 
zorganizowali 25 sierpnia w Ko- represjonowanych wróciła do do- Ieckie. Również dzieci nie mogły 
kotku Wielki Festyn Sportowo mów. Wielu trafiło na sale sądo- narzekać na brak. atrakcji. Do 
•Rekreacyjny. Impreza przygoto- we lub wywożonych było na zabawy zaproszono milusińskich 
mana została w rocznicę 10-lecia tzw. etap do innych obozów z Domów Dziecka nr 1 i 4. Im- 
„Solidarności”' Nie bez znaczenia — podkreślił na otwarcie impre- prezę zakończyło ognisko, pod
był fakt, że festyn przebiegał w zy poseł ziemi częstochowskiej czas którego zwycięzcom poszczę- 
Ośrodku Szybowego Ogniska Ryszard Iwan. gółnych konkurencji wręczono
TKKF, gdzie w czasie stanu wo- W czasie festynu największą nagrody.
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PONIEDZIAŁEK S WRZEŚNIA 
Program I

15.55 program dnia. 16. Wiadomości.
16.10 Video-Top. 16.26 LUZ — pro
gram nastolatkóy, 17.1$ Teleexpress.
17.30 10 minut. 17.45 Encyklopedia II 
wojny światowej. 18.10 „Wicher cza
sów" (0) — serial obyczajowy. 19.15 
Dobranoc. 19.30 Wiadomości. 20.05 
Teatr Telewizji: Joseph Conrad „Ja, 
Axel Heyst” 21.25 Publicystyka sej
mowa 1 samorządowa. 21.55 Ring: 
ALLIES. 22.35 Wiadomości wieczor
ne. 22.50 Kinomania — magazyn fil
mowy. 23.20 jutro w programie.

Program U

15. Powitanie. 15.05 Seattle — Igrzy
ska Dobrej Woli — reportaż. 15.30 
„Capital City" (10) — serial obycza
jowy. 16.20 Widziane z Gdańska — 
program publicystyczny. 16.45 OJ- 
ezyzna-polszczyzna. 17. IClno rodzin
ne. 18. Program lokalny. 18.30 Prze
gląd polskich kronik filmowych. 19. 
Wratislavia Cantas — transmisja z 
festiwalu. 20.05 Auto-moto fan-klub. 
20.3» Studio tajemnic — program 
Wandy Konarzewskiej. 21.30 panora
ma dnia. 21.45 Sport 21.55 „Capital 
City" (10) — serial obyczajowy
(powt.). 22.45—22.50 Komentarz dnia.

WTOREK 4 WRZEŚNIA 
Program I
9 Wiadomości poranne. 9.10 Domo
we przedszkole. 9.35 „Dynastia” — 
serial obyczajowy. 15. „Jedwabny 
szlak" — ode. 1 pt. „Wspaniałości 
starożytnego Czanganu” — serial 
dok. 15.55 program dnia. 16. Wiado- 
domoścL 16.16 Video-Top. 16.20 Dla 
dzieci: Tik-Tak. 16.45 Kino Tik-Ta- 
ka. 17.15 Teleexpress. 17.30 10 minut. 
17.45 Bez litości (2) — program dok. 
18.35 SPIN — magazyn popularno
naukowy. 19.15 Dobranoc. 19.30 Wia
domości. 20.05 „Dynastia” — serial 
obyczajowy. 20.55 Listy o gospodarce. 
21.25 „Walka o demokrację” — ode. 
1 „Geneza" — serial dok. 22.25 Wia
domości wieczorne. 22.40 Leksykon 
polskiej muzyki rozrywkowej — „S”. 
23.10 Jutro w programie.
Program II
7.55—11. Telewizja śniadaniowa^ 7.55 
Powitanie. 8. Panorama dnia. 8.10 
„Ulica Sezamkowa" — program dla 
dzieci. 9.10 „Santa Barbara” (37) — 
serial obyczajowy. 10. CNN — Hea
dline News. 10.15 Magazyn telewizji 
śniadaniowej. 15. Powitanie. 15.10 
Dookoła świata. 15.40 Studio Aktyw
nej Telewizji 18. Kontakt TV: W 
kontakcie ze światem — „Rozbita 
Ameryka". 17. „Historia Hollywoo

du" — ode. 9 pt. „Od filmów klasy 
B do przebojów” — serial dok. 18. 
Program lokalny 18.30 Modlitwa 
wieczorna przed Matką Boską Kal- 
waryjską. 19. „Tortura nadziei” — 
nowela filmowa TP 19.30 Klejnoty 
kultury: „Świątynie drewniane” —
film dok. 20. Przeboje Bogusława 
Kaczyńskiego. 21. Wywiady Ireny 
Dziedzic. 21.30 Panorama dnia. 21.45

dżiny”. 17.15 Teleexpress. 17.30 10
minut. 17.45 System — program pu
blicystyczny. 18.10 Sprawa dla repor
tera. 18.55 Klinika zdrowego czło
wieka. 19.15 Dobranoc. 19.30 Wiado
mości. 20.05 „Obywatel Piszczyk” —* 
film fab. 21.50 „Euromusica” — Linz" 
90. 22.35 Wiadomości wieczorne. ‘22.50 
Program publicystyczny. 23.50 Jutro 
w programie.
Program II

*.7.55—11. Telewizja śniadaniowa. 7.55 
" Powitanie. 8. Panorama dnia 8.10

Sport. 21.55 „Schodami w górę, 
schodami w dół...” — film fab. 23.40 
Studio festiwalowe „Wratislavla Can- 
tas”. 23.55—24. Komentarz dnia.

Środa 5 września 
Program 1
9. Wiadomości. 9.10 Domowe przed
szkole. 9.35 „Zezowate szczęście” — 
film fab. 15.55 Program dnia. 16. 
Wiadomości. 16.10 Video-Top. 16.20 
Dla młodych widzów: Sami o sobie.v 
16.45 „Karino” — ode. 1 pt. „Naro-

Znaczenie wyrazów*

POZIOMO: t. prawosławny duchowny 
3. aromatyczna przyprawa: z południo
wo-wschodniej Azji. S. miasto wojewó
dzkie. 8. np. „do młodości” 9. nie
odłączny, „towarzysz" róży 18. w 
klasie szkolnej lub w parku. U. naj
większa jednostka czasu w dziejach 
Ziemi. IŁ roślina kojarząca się za
zwyczaj z Meksykiem. 1$. pierwia
stek chemiczny o liczbie 73. 11,
egzotyczne nakrycie głowy. a. u- 
wielbla piwo. ił. w sieci lub rosole. 
25. marka ciężarowego samochodu. 
28. jednostka mocy. 27. mongolskie 
lasso. 28. może też być „sina”.

PIONOWO: 1. np. chemiczny lub są
dowy. & dostojnik kościelny. 3. 
elektryczna lub z ogniska. 4. zespól 
tancerzy. Ł największy w Polsce to 
„Zygmunta" 7. do mierzenia. 12. do 
uszczelniania szyb. 13. żałobne wstę
ga. 14. stolica Baszkiraklej ASRR. 18. 
imię męskie popularne wśród Ara
bów. 17. (podobno) coś niezbyt waż- 

; nego. 18. w hamulcu może być nie
bezpieczny. 28. niedoceniony za ży
cia polski malarz ł poeta (1821—83)
21. obramienie otworu drzwiowego.
22. stosowany przez myśliwych do 
zwabiania ptaków lub zwierzyny. 23. 
pojawia się na roślinach w mroźne 
noce.

Wśród Czytelników, którzy w cią
gu tygodnia nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki ni 31, rozlo
sowane zostaną nagrody książkowe. 
Rozwiązania prosimy nadsyłać pod 

i adresem „Życia Bytomskiego” ul.
; Powstańców Warszawskich 15, By
tom — z dopiskiem przy adresie:

Krzyżówka nr 31.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 30

Poziomo: kra, Roman, rum, Artur, 
nlt, porada, awaria, tabaka, kredka, 
lir, trakt, Alina alt, komin, elana, 
akr.

Pionowo: korona, armata, matka,
nerki, pot, Rob, dok, wir, rad, ara, 
Antek, alarm, altana, krater, ekipa, 
klapa.

Krzyżówka nr 31
-
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BARAN (31.63.-20.61.)

Nie wmawiaj sobie, że jesteś 
do niczego i że na nic nie masz 
sił ani chęci. Wydarzenia tego ty
godnia będą od ciebie wymagały 
pełnej mobilizacji 1 udowodnią cl, 
że chcieć — to mócl Cel, który 
pragniesz osiągnąć w życiu oso
bistym, jest już bliski. Nie prze
gap szansy. Nieoczekiwane służ
bowe pieniądze poprawią ei hu
mor.

BYK (21.«.—21.63.)

Zacznij pakować walizki — cze
ka cię długą podróż w dodatku 
pełna przygód. Zmieni ona cale 
twe dotychczasowe tycie, także 
prywatne. Nie zostawiaj spraw 
nlezałatwlonych — problem, któ
ry clę dręczy, teraz właśnie, na
leży rozwiązać, nawet Jeśli ko
muś sprawi to trochę bólu.

BLIŹNIĘTA (22.63 —26.64.)

W połowie tygodnia czeka cię 
Jakiś „kolorowy zawrót głowy”. 
Bliźnięta, które z natury lubią 
szybkie tempo życia i gwałtowne 
zmiany, powinny być usatysfa
kcjonowane perspektywami, któ
re teraz właśnie się przed nimi 
otwierają. W sobotę spotkanie z 
Wagą dostarczy ci sentymental
nych wzruszeń.

RAK (21.06.—22.07.)

Trzeba spojrzeć prawdzie w 
oczy — uczuciowy wybór, które
go dokonałeś, nie był najtrafniej
szy. Ale głowa do góry — na ho
ryzoncie lut nowa osoba (tym 
razem, taka o jakiej marzyłeś) i 
nowe romantyczne uniesienia. Za 
to zimny prysznic w pracy: two

je zaległości nie uszły uwadze 
szefaI

LEW (23.07—22.05.)

Dostaniesz propozycję nowej 
pracy — nie wahaj się, będziesz 
zadowolony! Więcej czasu poświę
caj rodzinie, którą ostatnio, za
jęty własnymi sprawami, zanie
dbałeś. Pamiętaj, że w trudnych 
sytuacjach najlepiej zaufać naj
bliższym. Oni cię nie zawiodą ani 
nie narobią plotek. Spodziewaj 
się zagranicznej przesyłki!

PANNA (23.08.—22.68.)

Czasami trzeba zamknąć do
tychczasowe życie. Jak przeczy
taną książkę, l zacząć wszystko 
od nowa. To właśnie powinna 
zrobić, przeżywająca rozterki Pan
na. Już w najbliższych dniach los 
sprawi jej wspaniałą niespodzian
kę. Odrzuć w kąt środki uspoka
jająco i rozejrzyj się wokół — 
świat jest mimo wszystko piękny!

WAGA (23.09.—22.16.)

Nie daj się zaślepić zazdrości 
— w tej grze ty masz lepsze kar
ty! Zamiast się zadręczać, zacz
nij mieć także własne, niezależ
ne życie osobiste. Nie przegap 
także szansy, która się przed to
bą otwiera w pracy zawodowej. 
W ogóle więcej aktywności 1 wia
ry w siebie!

SKORPION (23.10.-22.il.)

Przemyśl jeszcze raz wszystkie 
„za” i „przeciw” i nie spiesz się 
z ostateczną decyzją. Lepiej jej 
w tym tygodniu nie podejmować, 
bo gwiazdy nie „bardzo ci sprzy-

jają. Zasada dr Wisłockiej, że 
„najlepiej przeczekać”, powinna 
być twą myślą przewodnią. Pod
czas weekendu — niespodziewane, 
ale bardzo miłe spotkanie z Wod
nikiem.

STRZELEC (23.11.—22.12.)

Zacznij żyć bardziej oszczędnie 
— Już w niedalekiej przyszłości 
czekają cię spore wydatki. Może 
związane ze zmianą stanu cywil
nego? Przyjaciel, z którym po
kłóciłeś się o głupstwo, czeka na 
gest pojednania. Kle załatwiaj 
żadnych spraw urzędowych w 
piątek!

KOZIOROŻEC (2S.1L—29.91.)

Bliska ci osoba przechodzi trud
ne chwile. Musisz okazać wiele 
czułości I cierpliwości, mimo że 
czasem trudno z nią wytrzymać. 
Pamiętaj Jednak, te prawdziwych 
przyjaciół poznaje się w biedzie. 
Zadbaj o swoje zdrowie — naj
wyższy czas zrealizować odkłada
ną „na później" wizytę u leka
rza.

WODNIK (21.0L-26.tt.)

W połowie tygodnia nadejdzie 
urzędowy list, który zaważy na 
twej przyszłości. Możesz być opty
mistą — większość planów zreali
zuje się po twojej myśli. Jakiś 
samotny Lew Jest twoim cichym 
wielbicielem — rozejrzyj się w 
swoim najbliższym otoczeniu!

RYBY (21.02.—20.03.)

Wiele ostatnio podróżujesz, za
łatwiasz — tyle że... dla Innych 
nie dla siebie. Najwyższa pora 
zadbać także o własne interesy, 
zarówno służbowe, Jak I prywat
ne. Waga. na którą zawsze mo
żesz liczyć jest kimś więcej niż 
tylko oddanym przyjacielem. 
Szczęśliwe wydarzenie czeka cię. 
we wtorek.

serial. 10. CNN Headline News. 10.13 
Magazyn telewizji śniadaniowej. 15. 
Powitanie. 15.30 Komedie i melodra
maty na lato: „Wybacz ml, Alosza’* 
— film. 17. Spotkanie z Anatolijem 
Kaszpirowskim. 18. Program lokalny. 
18.30 Publicystyka kulturalna. 19. 
„W labiryncie” (78) — serial. 19.39 
Studio festiwalowe „Wrätislavia 
Cantos”. 20. Wielki sport. 21. Eks
pres reporterów. 21.30 Panorama 
dnia. 21.45 Sport. 21.55 Rewelacja 
miesiąca: Koncert dla Europy —
Carreras, Domingo. Pavarotti, Meh- 

„Ulica Sezamkowa” — program dla ta. 22.55 Refleksje nad filozofią pra- 
dzleci. 9.10 „Santa Barbara” (38) — cy: Spór o własność. 0.10—0.13 Ko- 
serial. 10. CNN Headline News. 10.15 mentarz dnia.
Magazyn telewizji śniadaniowej. 15.
Powitanie. 17. „Szpital na peryfe
riach” — ode. 10 pt. „Nominacja"
18. Program lokalny. 18.30 Magazyn 
„102”. 19. „Tanner ’88” (5) — serial.
19.30 Galeria Dwójki. 20. Siódemka 
w Dwójce — francuski program sa
telitarny. 21. „Ze wszystkich stron”:
„Co z Kubą?” — reportaż. 21.30 Pa
norama dnia. 21.45 Sport. 21.55 „W 
labiryncie” (78) — serial. 22.25 Te
lewizja nocą. 23.10—23.15 Komentarz 
dnia.

PIĄTEK 7 WRZEŚNIA 
Program I

CZWARTEK 6 WRZEŚNIA 
Program I

9. Wiadomości poranne. 9.10 Domo
we przedszkole. 9.35 „Dwójka karo” 
— ode. 13 (ostatni). 12. Kino Kwan
ta: „Ordy” — serial animowany. 
13.55 Program dnia. 16. Wiadomości.
16.10 Video-Top. 16.20 Dla młodych 
widzów: Kwant. 17.15 Teleexpress. 
17.36 10 minut. 17.1$ Spojrzenia: „Ja
kie stosunki z Moskwą” — program 
publicystyczny. 13.19 Rewizja nad
zwyczajna. 18.50 Magazyn katolicki. 
19.13 Dobranoc. 19.10 Wiadomości. 
20.03 „Dwójka karo" — ode. 13 (o- 
statni). 21.05 Interpelacje. 22.03 Pe
gaz. 22.35 Wiadomości wieczorne. 
22.50 Recital grupy wokalnej „VOX”.
23.10 jutro w programie.

Program n
7.55—11. Telewizja śniadaniowa. 7.35 
Powitanie. 8. Panorama dnia.. 8.10 
„Ulica sezamkowa” — program dla 
dzieci. 9.10 „Santa Barbara” (39) —

9. Wiadomości poranne. 9.35 „Zycie 
od kuchni” (1) — serial. 15.55 Pro
gram dnia. 16. Wiadomości. 16.18 
Video-Top. 16.20 Dla młodych wi
dzów: Latający Holender. 16.45 „Ta
jemnicza wyspa” — ode. 11 pt, 
„Lotnia” — serial. 17.15 Teleexpress. 
17.30 10 minut. 17.43 Raport. 18.10
„Star Trek” (1) — serial science-fic
tion. 19.15 Dobranoc. 19.30 Wiado
mości. 20.05 „Klucz do Rebeki” — cz. 
1. 21.15 „Weźcie i łzy nasze" — film 
dok. 21.45 Baltic Song Festival — 
Karlshamn ’90. 23. Wiadomości wie
czorne. 23.15 New York, New York 
— program publicystyczny. 23.45 Ju
tro w programie.

Program H

7.55—H. Telewizja śniadaniowa. 7.5$ 
Powitanie. 8. Panorama dnia. 6.10 
„Ulica Sezamkowa" — program dla 
dzieci. 9.10 „Santa Barbara" (40) — 
serial. 19. CNN Headline News. 10.1$ 
Magazyn telewizji śniadaniowej. 15. 
Powitanie. 18. Zbliżenia, czyli to 1 
owo o filmie — program Iwony Łę- 
kawy. 18.38 Wzrockowa Usta przebo
jów Marka Niedżwieeklego. 17. „Ry
cerze 1 rabusie” — ode. 1 pt. „W 
walce z infamisem” — serial. 
18—21.39 Program regionalny. 21.39 
Panorama dnia. 21.45 Sport. 21.55 
„Crime story” (10) — serial. 22.45 
Komentarz dnia. 22.50—23.59 Mityng 
lekkoatletyczny z Aten.

Program III Regionalny
PONIEDZIAŁEK 3 WRZEŚNIA

14—16 Retransmisja programu sateli
tarnego — CNN • 16. „Kłopoty ma
łe i duże’’ — serial filmowy • 16.30 
„Czesław Niemen na Festiwalu Ar
tystów Chrześcijan” • 17. Opcje — 
pr. publicystyczny • 17.30 Kalejdo
skop sportowy # 18. Aktualności •
18.30 „Przyjaciele zielonej doliny” — 
serial filmowy # 19. Pora relaksu 
— pr. rozrywkowy # 19.30—22, Re
transmisja programu satelitarnego — 
TVS.

WTOREK 4 WRZEŚNIA

14—16 Retransmisja programu sateli
tarnego — CNN # 16. „Kłopoty ma
le 1 duże” (6) — serial filmowy S
16.30 Mój dom — magazyn nie tyl
ko dla pań e 17. Kącik melomana 
® 17.15 Sportowy kwadrans # 17.30 
„Westerplatte — południe” — pro
gram dokumentalny e 18. Aktual
ności » 18.30 „Przyjaciele zielonej 
doliny” — serial filmowy # 19. Etio
pia — pr. z okazji Międzynarodowe
go Zjazdu Ekologów w Budapeszcie 
# 19.15 Muzyczna 15 ® 19.30 Retrans
misja programu satelitarriśipjS* SAT-1,

Środa 5 września

14—16 Retransmisja programu sateli
tarnego — CNN • 16. „Kłopoty ma
łe 1 duże” (7) — serial filmowy •
16.30 „Exodus” — Wojciecha Kila
ra # 16.55 Wspomnienie o Zofii Kos
sak • 17.25 Muzyczne spotkania na 
Za dołu • 18. Aktualności • 18.30
„Przyjaciele zielonej doliny” — se
rial filmowy • 19.10 „Spring" —
czyli o społecznym ruchu na rzecz 
gospodarki # 19.30—22. Retransmisja 
programu satelitarnego 3 SAT.

tarnego — CNN # 16. „Kłopoty ma
łe 1 duże” (8) — serial filmowy •
16.30 Mapa folkloru: Opole — pro
gram muzyczny # 17.15 W cztery 
strony świata — telewizyjny Infor
mator turystyczny # 17.30 Muzyczna 
15 # 17.45 Góry — magazyn • 18. 
Aktualności • 13.30 „Przyjaciele zie
lonej doliny” — serial filmowy • 
19.05 Faust goes Rock — pr. roz
rywkowy • 18.45 Ekspres reporte- 
programu satelitarnego TV5.

PIĄTEK 7 WRZEŚNIA

(W programie II od 18 do 21.30 — 
Program Górnośląskiej Telewizji Re
gionalnej).
14—18. Retransmisją programu sate
litarnego CNN # 18. Aktualności # 
18.30. Faust goes Rock — pr. roz
rywkowy « 18.45 Ekspres reporte
rów. Aktualności • 19.15 Czas dla
wojewody # 19.30 Najpierw była 
Żętyca — pr. publicystyczny ® 19.45 
Z Ziemi Obiecanej — reportaż • 
20. Supermarket — magazyn handlo- 
wo-gospodarczy @ 20.30 Kariera Ni
kodema Dyzmy — serial filmowy •
21.30— 22. Retransmisja programu sa
telitarnego CNN,

SOBOTA 8 WRZEŚNIA

11. Aktualności # 11.15 IV Symfo
nia Piotra Czajkowskiego • 12. Te- 
lefoniada — teleturniej z nagrodami 
# 12.45 Jarmark kapel w Łaziskach 
— pr. muzyczny • 13. Sportowy
przebój tygodnia • 13.15 Faust goes 

"Rock — pr. rozrywkowy # 13.30 
„Lalka” — serial filmowy #
14.30— 22. Retransmisja programu sa
telitarnego SKY-1.

NIEDZIELA 8 WRZEŚNIA

CZWARTEK 6 WRZEŚNIA 10—20. Retransmisja programu satell-
14—18 Retransmisja programu satell- tarnego RTL.

Jaki jesteś,
URODZENI 3 WRZEŚNIA 

Są ludźmi szlachetnymi, pra
wymi, a także inteligentnymi i 
dowcipnymi. Chętnie poświęcają 
swój czas na studia. Współczują 
ludziom nieszczęśliwym i chęt
nie spieszą im z pomocą w po
trzebie. Dumni, zręczni w spo
sobie wyrażania się, eleganccy w 
sposobie zachowania się, potra
fią być uczynnymi przyjaciółmi. 
Impulsywni, wrażliwi — intere
sują się sztuką. Prędko się de
cydują, są odważni i przedsię
biorczy, chętnie podróżują. Umy
sły czynne, wykazują zaintereso
wania bardzo wszechstronne. 
Trzeba stwierdzić, iż są ludźmi 
pożytecznymi. Patrzą na wszyst
ko z punktu widzenia użytecz
ności społecznej. Ich charakter

jest giętki, przystosowujący się, 
dzięki temu potrafią w życiu 
zajmować z powodzeniem naj
rozmaitsze stanowiska. Okazują 
dużo energii i objawiają w czy
nach mocną wolę. Gdy raz się 
do czegoś zabiorą, rzadko nie do
prowadzą do pomyślnego zakoń
czenia. Wady — lubią być wyróż 
niani, nie są też zbyt dyskretni 
i nieraz nie potrafią utrzymać w 
tajemnicy swych własnych sekre
tów, ani powierzonych im 
przez innych. Winni się strzec 
swych namiętności, mają. je dość 
silne, wybujałe i o ile nie zo
staną opanowane, mogą , spowo
dować wiele przykrości życio
wych. Szczególnie w miłości mo
gą być narażeni na niemiłe przej 
ś.cia. Mimo wszystko zrobią ka
rierę, będą się cieszyć ogólnym 
uznaniem i spadną na nich ró
żne zaszczyty.
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Zagraniczne 1 krajowe 
SUKNIE ŚLUBNE

noleca Wypożyczalnia Bytom, ul. 
Pułaskiego 13 zapraszamy od 9 
do 16. 38016

PRZYJMĘ
BLACHARZY — DEKARZY

Bytom, Powstańców Śląskich 42, 
tel. 87-11-62.' 38015

DOMOWE przestrajanie telewizo
rów na PAL. Klientów, którym 
przestrajałem telewizor proszę o 
kontakt telefoniczny. Tel. 81-44-69 
(7—9) i (19—21). 33267

SPÓŁKA przyjmie
SPAWACZY

Praca na terenie Bytomia. Ty
chy. ul. Faprocańska 54 teL — 
27-58-38. 37578

ZATRUDNIĘ TECHNIKA 
DENTYSTYCZNEGO Tel. 
81-11-40. 37579

KASJERA WALUTOWEGO z 
praktyką zatrudni firma, Tel. 
81-23-70. 37587

WYTNIJ — ZACHOWAJ 
LEPIK ASFALTOWY

najtaniej!!!

Bytom-Miechowlce. ul. Armii 
Czerwonej 46. tel. 86-30-72. 37593

ZAKŁAD Instalacji Sanitarnych i 
CO.

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 

Teł. 81-51-40. 37594

SPODNIE

duży wybór, modne fasony pole
ca Pracownia Krawiecka Bytom, 
pi. Sikorskiego 8. Nietypowe roz
miary na zamówienie. 37585

ZATRUDNIĘ MURARZY, MA 
LARZY. Szombierki, ul. Bał
tycka 2/27. 37548

LEKARZ WETERYNARII — 
popołudniowe wizyty domowe. 
Tel. 81-38-10. 33174

ANTENY SATELITARNE

„AMSTRAD” — stereo z monta
żem. Zgłoszenia telefoniczne pod 
nr. 87-16-21. 37526

Ekspresowe wykonywanie PRO
TEZ I NAPRAW. Pracownia Pro
tetyczna Bytom. ul. Drzymały 
11/5. tel. 81-11-40. 37550

Najnowsze wydania 
„Wieści Śląskich" 

to hit!
— prasa poszukiwana przez gości 

RFN w ciągłej sprzedaży w 
TAXI 122. BYTOM. pl. Grun
waldzki. 37577

PRALNIA poleca ekspresowe u- 
sługl prania i prasowania bie
lizny pościelowej i stołowej. fi- 
ran. zasłon. Bytom, ul. Didura 8 
(przy USC). 37572

MEBLE NA RATY lub z 10-proc. 
bonifikatą, komplety wypoczyn
kowe. meblościanki, narożniki. 
Bytom. ul. Witczaka 145. 14093

Zachodnioniemiecka firma ATLANTA SPORT 
poprzez swoje przedstawicielstwo w Polsce 

PPU „EX1MP"

Częstochowa, ul. Szczytowa 42, tel. 336-25 

poleca:

fil sprzedaż hurtową ze swego składu celnego 
artykułów spożywczych, odzieży, obuwia, tka
nin bawełnianych i jedwabnych. Niskie ceny. 

H pomoc w emigracji do Australii

Ponadto PPU „EXIMP" oferuje swoje usługi

własne:

fil wypłatę Mehrwertsteuer 
fil pomoc w uzyskaniu pochodzenia niemieckie

go (Permit Nummer)

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRACY W RFN.
38005

SKORZYSTAJ Z OKAZJI 
Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy ELPAX 

przyjmuje zapisy na:
1. Kursy języków obcych: języka niemieckiego, języka angielskie

go, języka francuskiego
— kursy intensywne 6-tygodniowe i 2,5-miesięczne
— kursy półroczne I i II stopnia

2. Kurs Kierowników Małej Gastronomii
3. Kurs aerobiku z elementami Calanetics
4. Kurs Komputerowy I i II stopnia — programowanie i obsługa
5. Kurs kroju i szycia
6. Kurs kosmetyczny z manicure
7. Kurs masażu — uprawnia do wykonywania zawodu
8. Kurs BHP i P-poż. dla zakładów pracy
9. Kursy przygotowawcze do egzaminów dla szkół średnich i matur

10. Kursy przygotowawczo-zawodowe:
— SPAWACZ 
— ELEKTROMONTER 
— ELEKTROMECHANIK 
— NAPRAWA RTV

Informujemy, iż prowadzimy EKSPRESOWE BIURO TŁUMACZEŃ 
DOKUMENTÓW przez tłumaczy przysięgłych.

Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie Spółki, Bytom, 
pi. P. Maciejowskiej 19, numer telefonu 81-09-10 lub 81-61-45, co
dziennie od godz. 9 do 17. 37600

W1DEOFILMOWANIE 
*Q* 86 35 06

33286
ZAMIENIĘ dwa mieszkania M2 i M3 
na jedno większe w Mieehowicach. 
Oferta nr 131. 38014

DO wynajęcia mieszkanie (2 pokoje, 
kuchnia) w centrum, płatne z góry. 
Oferta nr 130. 38613

SPRZEDAM telewizor kolorowy Se
lena. Os. Ziętka, . ul. 40-lccia PRL 
99/2. __________________________ 38012

DO wynajęcia domek fiński. Oferta 
nr 129. , 38011

SPRZEDAM sad 0,37 ha w Bytomiu 
— Suchej Górze. Oferta Nr 127.

37581

KUPIĘ szafkę na sprzęt audio-video. 
Stroszek, Buczka 4C/7. 37580

TELE — RAMO 
— SERWIS

DOMOWE PRZESTRAJANIE 
TELEWIZORÓW PAL 

Bytom i OKOLICE

Codziennie w godz. 9—13 wió
rek, czwortek 9—14 i 15—17

LA B A J
Bytom, ul. Rycerska 11

37536

ZAKŁAD
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY 
Piekary Si., os. Wieczorka 1 

tel. 87-25-10

poleca swoje usługi w zakresie:
— fryzjerstwa damsko-męskiego
— kosmetyki leczniczej 

i upiększającej
— drenażu limfatycznego
— masażu ogólnego, leczniczego 

i kosmetycznego
— depilacji

Zakład czynny od godz. I do 20.
$7545

FORTEX
AUTORYZOWANY ZAKŁAD 
ZABEZPIECZANIA DRZWI

oferuje:
— zabezpieczanie drzwi 

przed włamaniem
— wyciszanie drzwi
— boazeria drzwi
— zamki przeciwwlamaniow-e

z atestem „GERDA-TYTAN”
— drzwi harmonijkowe 

z montażem
Tel. *1-93-20 w godz. 8—12.

37554

WYKŁADZINY 
PODŁOGOWE 

PCY „REKORD" 
oraz dywanowe

duży wybór 
— sprzedaż 8—16 

TARGOWISKO 
przy Stadionie Polonii 
Bytom >

37582

SZKOŁA NAUKI JAZDY

organizuje
KURS PRAWA JAZDY kat. B

Rozpoczęcie kursu 10 września 
o godzinie 16 w Domu Kultury 
kopalni Szombierki w Bytomiu 
przy ul. Modrzewskiego 1. Czas 
trwania kursu 6 tygodni. Cena 
460 tysięcy. Zapisy w Domu 
Kultury kopalni Szombierki.

37510

POGOTOWIE RTV
oferuje usługi 

w zakresie:

— REGENERACJI kineskopów
— NAPRAWY 

telewizorów czarno-białych
— PRZESTRAJANIA 

zakresów UKF
— SKUPU

telewizorów na części
Tel. 81-28-87 w godz, 8—12.

38002

GARAŻ murowany z kanałem w By
tomiu sprzedam. Tel. 81-75-95 po 15.

37583

POLONEZA (1987) sprzedam. Telefon 
86-65-54, 81-65-29. 37585

SPRZEDAM elektryczną prasowalni
cę. Bytom, ul. Wrocławska 114.

37586

STRAGANY — typ „Koperta" — 3 
szt. w dobrych punktach sprzedam. 
Teł. 456—745._____________________ 37588

ZORGANIZUJĘ dyskoteki, dansingi 
w prywatnym lokalu. Oferta nr 128.

37590

PRZYJMĘ do pracy piekarzy. By
tom, ul. Piekarska 78. Tel. 85-88-81.

37591

MS własnościowe z telefonem (II 
piętro) Bytom-Miecho-wice sprzedam 
— inne propozycje. Tel. 81-11-44,

37592

SPRZEDAM komplet wypoczynkowy, 
używany. Teł. 86-36-90 godz. 17—19.

37596

SPRZEDAM Syrenę 105L., Bytom- 
Stroszek, Strzelców Bytomskich 
240B/4. ________________ 37597

NOWY Junkers, mehle, aparat foto
graficzny. Sprzedam. Tel. 81-49-56 w 
godz. 16—18. 37588
DO wynajęcia garaż. Teł. 86-65-05.

37599
ZBROJENIOWE pręty sprzedam. 
812-867. ___________________ 30001
WYDZIERŻAWIĘ kiosk murowany 
w Miechowicach. Tel. 81-05-93 w 
godz. 8—11. 38004

ZATRUDNIĘ krojczego. Wytwórnia 
Toreb Bytom, Smolenia 7/1. 38006
KUPIĘ nóż krawiecki, pionowy. Wy
twórnia Toreb Bytom, Smolenia 7/1.

38007

TANIO sprzedam mieszkanie (parter, 
48 m kw.). Miechowice, Nowa 

.41 A/l. . 38008

SPRZEDAM nową zamrażarkę 4-szu- 
fladkową. Tel. 81-68-61 od 10 do 15.

38009

SPRZEDAM Żuka diesel (1986) skła
dak. Teł. 81-68-61 od 10 do 15.

38010

LOKAL z" telefonem sprzedam. 
86-69-18. 37522

PRAWO jazdy superexpress. 86-69-18.
33196

NAUKA Jazdy — EXPRESS. Tel. 
86-56-61. 37487

ŻALUZJE kolorowe. 32-01-65, 23838
HAKI holownicze wykonuję i mon
tuję. Tel. 71-82-12,___________ 33243
SPRZEDAM mieszkanie własnościo
we 43 m kw. Bytom-Szomblerkl. TeL 
grzecznościowy Gliwice 38-83-10 w 
godz. 18—28.__________________ 37511
KUPIĘ lub wynajmę sklep w cen
trum Bytomia. Oferta nr 126. 3756$
VXDEOHEJESTHACJA. 81-94-1*. 37564
NOWO otwarty sklep komisowy 
przyjmie artykuły przemysłowe. Ra
dzionków, ul. Męczenników Oświęci
mia 15, teL 86-62-27.  37535
SZWACZKĘ chałupniczo zatrudnię 
(kresz). Oferta nr 121 lub listownie 
41-900 Bytom, skr. 93. 37532

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG TURYSTYCZNYCH O/BYTOM 
Bytom, ul. 1 Moja 16 — tel. 81-70-79 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA DZIERŻAWĘ OBIEKTU:

Hotel „PIONIER", pow. użytkowa — 1795 m kw., 
Bytom, ul. 1 Maja 19

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Oddziału — 
teł. 81-70-79. Pisemne oferty należy składać w ciągu 
12 dni od ukazania się ogłoszenia w prasie, w siedzibie 
tut. Oddziału.
Otwarcie ofert i przetarg odbędą się w 14 dniu po ogło
szeniu, o godzinie 10 w siedzibie Oddziału.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty łub odstąpienie 
od przetargu bez podania przyczyn. 130 kr

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG TURYSTYCZNYCH O/BYTOM 
Bytom, ul. 1 Maja 16 — tel. 81-70-79

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ:

Autobusu „AUTOSAN" H9-20, 
rok prod. 1983, nr rej. KAU 242U 

cena wywoławcza — 54.000.000 zł
Przetarg odbędzie się w 15 dniu od ukazania się niniejszego ogło
szenia w prasie, o godz. 10 w siedzibie Oddziału.
W razie nie dojścia do skutku t przetargu, Ił przetarg odbędzie się 
w tym samym dniu o godz. 12.
Pojazd można oglądać w przeddzień i w dniu przetargu.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić naj
później w dniu przetargu do godz. 9 w kasie Oddziału.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub odstąpienie 
od przetargu bez podania przyczyny. 131 kr

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA 
1 DOSKONALENIA KADR ENERGETYKI 

41-907 Bytom, ul. Kosynierów, tel. 81-87-17

przyjmuje zapisy na kursy:
• OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA MIKROKOMPUTERÓW

— dla początkujących I zaawansowanych
— każdy uczestnik otrzymuje komputer do wyłącznej dyspozycji

• JĘZYKÓW OBCYCH:
—• angielski, francuski, niemiecki

• SEKRETAREK
— w programie między innymi: język obcy, obsługa komputera, 

edytor tekstu, baza danych, organizacja pracy itp.
• SPAWANIA

— elektrycznego, gazowego, w osłonach gazów ochronnych 
(argon, COZ)

— podstawowe i uprawnieniowe
• PALACZY C O.

129 kr

ZYCIE BYTOMSKIE — tygodnik o wszystkim dla wszystkich. 
Redaguje zespół. Adres redakcji: ul. Powstańców Warszaw
skich 15, 41-902 Bytom. Numery telefonów: redaktor naczelny 
81-44-15, sekretariat 81-06-79, dziennikarze 81-26-63.
Ogłoszenia przyjmuje się codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 9—16. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada, a ma
teriałów nie zamówionych nie zwraca.
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne, ul. Liebkncelita 22, 40-083 
Katowice. '

Nakład: 20.994 Nr zam. 2437-12
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HKS „STAL - BOBREK" BYTOM
zaprasza do swoich placówek:

• RESTAURACJA „U WIKTORA”
Bytom-Radzionków, ul. Strzelców Bytomskich 163, 
kat. I marże o 40 % mniejsze
■ śniadania, obiady, kolacje,
H organizuje przyjęcia okolicznościowe
■ wesela 
0 dyskoteki
0 posiada salę bankietową

• RESTAURACJA „PANORAMA"
Bytom,-Miechowice, ul. Reptowska 53a, 
kat. I, marże 60% mniejsze 
0 obiady, kolacje,

1

wesela 
przyjęcia okolicznościowe 
dyskoteki
posiada salę bankietową

• SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY
Byłom,-Miechowice, ul. Reptowska 53a, 
czynny całą dobę z wyjątkiem poniedziałku,

• SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY
Bytom-Szombierki, ul. Manifestu Lipcowego 67, 
czynny całą dobę z wyjątkiem poniedziałku.

• KARCZMA PIWNA
Byłom-Bobrek, ul. Piecucha 10 
0 przyjęcia okolicznościowe 
0 wesela (również z powierzonego towaru]
0 posiada 2 sale bankietowe.

• WYTWÓRNIA ODZIEŻY
— szyjąca ubrania treningowe i odzież lekką.
Posiada 16 stanowisk szwalniczych z wyodrębnioną krojownią. 
Oczekujemy zleceń.

DZIAŁ GASTRONOMII I HANDLU
zatrudni na dogodnych warunkach

u KUCHARZY ■ KELNERÓW (wymagany staż pracy

w lokalu sieci otwartej I kategorii)

- ZMYWAJĄCE m PORTIERÓW

e '

1

126kr i
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Hondlow®

INTERCAL”
Bytom-Łagiewniki, ul. Ormowców 50, 

tel. 86-22-15

zatrudni
na atrakcyjnych warunkach placowych 

następujących pracowników:

e KIEROWNIKA DZIAŁU 
ZAOPATRZENIA I ZBYTU

• PRACOWNIKÓW 
ZAOPATRZENIA I ZBYTU

• MURARZY
• KROJCZYCH *• SZWACZKI

37584

PRZEDSIĘBIORSTWO 
BUDOWLANE 
W BYTOMIU 

UL. WROCŁAWSKA 94

oferuje 
do wynajęcia

POMIESZCZENIA ■ 

■ ■ BIUROWE
- w budynku przy ul. 
Wrocławskiej 94 - 1000 m2

- w Bytomiu-Stoszku przy
ul. Łokietka - 200 m2

- na Osiedlu Generała 
Ziętka -150 m2
Bliższe informacje mężna uzyskać w Dziale Ad- 

minisfracyjno-Socjałnyni, łel. 81-22-31, wewn. 232.
128 kr

Lubisz komfort jazdy, solidność i fachową obsługę
zgłoś się do 

„MARGOT"

Biuro Usług Turystycznych
Gliwice, ul. Jagiellońska 4, tel. 31-10-41 wewn. 70 
Bytom, ul. Siemianowicka 18 (w godz. 10—19)
OFERUJE PO REWELACYJNIE NISKICH CENACH — 
TYLKO ZA ZŁOTÓWKI:
0 przejazdy autokarowe do RFN:

Hannover, Bielefeld, Hamm, Dortmund, Essen, 
Düsseldorf, Köln, Bayreuth, Nürnberg, Heilbronn, 
Stuttgart, Karlsruhe, Bruchsal, Mannheim 
(UWAGA! Dzieci do lat 7 zniżka 50%)

0 wizowanie paszportów 
0 ubezpieczenie WARTA, WESTA, ARAG 
0 wycieczki do Berlina Zachodniego, Wiednia, Turcji

„MARGOT" — to jest firma!!! 
ZAPRASZAMY!

37589

o#####*#*######*###**##*#**########*################################

iOkręgc
KSP »OŚWIATĄ«

’owy Oddział w Katowicach 
przyjmie zapisy na

KURSY JĘZYKÓW OBCYCH
• języka angielskiego • języka niemieckiego
dla POCZĄTKUJĄCYCH i ZAAWANSOWANYCH
przygotowujące do egzaminu państwowego

ZAPISY PRZYJMUJE OŚRODEK:
BYTOM, UL. WROCŁAWSKA 120, TEL. 81-24-25
(sekretariat Zespołu Szkół Górniczych)

I
127 kr

#*##*##**#**#**


