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Reklama

O  firmie  Park  Partner  zrobiło  się 
głośno  w  całej  Polsce,  gdy  telewi-
zja TVN w  jednym ze  swoich progra-
mów  obnażyła  sposób  jej  działania 
i  bezwzględne  wykorzystywanie  luki 
w przepisach, dzięki której zakładano 
blokady na koła parkujących niezgod-
nie z przepisami kierowców.

Do  sytuacji  z  zakładaniem  blokad 
najczęściej  dochodzi  na  terenie wspól-
not mieszkaniowych, które w ten sposób 
walczą z kierowcami w miejscach, gdzie 
trudno  znaleźć  wolny  parking.  Taka 
wspólnota wynajmuje wspomnianą fir-
mę i na swoim terenie rozmieszcza zna-
ki wraz z regulaminem, które informują, 

że parkowanie na tym terenie jest płatne. 
Problem w tym, że kierowcy zanim uisz-
czą  opłatę  na  kołach  swoich pojazdów 
znajdują blokady, które unieruchamiają 
pojazd na dobre. I to właśnie w tym mo-
mencie  dochodzi  do  nieporozumienia 
między firmą, która takie praktyki stosu-
je a właścicielem pojazdu, któremu czę-
sto każe się wnieść opłatę w wysokości 
około 150 zł. Rozgoryczeni wysokością 
opłat  kierowcy  często  wzywali  policję, 
ale ta rozkładała ręce, bo zdarzenie miało 
się dziać na terenie prywatnym. 

W  Bytomiu  jest  kilka  miejsc,  gdzie 
firma z powodzeniem działa. Teraz by-
tomska drogówka zmieniła podejście do 

zakładanych w ten sposób blokad. Infor-
mację potwierdził nam rzecznik praso-
wy KMP w Bytomiu asp. Tomasz Bobrek. 

  ― W  przypadku,  kiedy  na miejsce 
podobnego  zdarzenia  zostaje  wezwa-
ny patrol policji, to bezwzględnie zosta-

je wydane polecenie ściągnięcia blokady 
― potwierdza nam rzecznik. Raz nawet 
wezwano  straż  pożarną,  która musiała 
usunąć blokadę specjalistycznym sprzę-
tem, ze względu na to, że firma obsługu-
jąca  odmówiła  zdjęcia  zabezpieczenia. 

Później zapada decyzja, czy na kierowcę 
zostanie  nałożony  mandat  za  nieprze-
strzeganie  znaków,  a  często  tylko  po-
uczenie  ―  mówi  nam  rzecznik  policji. 
Każdy przypadek jest inny i to interwe-
niujący  policjanci  podejmują  stosowne 
decyzje. W takiej sytuacji, firmie domaga-
jącej się stosownej opłaty, pozostaje dro-
ga sądowa z powództwa cywilnego.

Sytuacja  nie  jest  jednoznaczna.  Fir-
ma  działająca  w  ten  sposób  korzysta 
z niejasnych przepisów i powołuje się na 
możliwość  zawarcia umowy przez  kie-
rowcę z właścicielem parkingu lub drogi 
per facta concludentia, tj. poprzez samo 
zaparkowanie  na  oznaczonym  terenie 
― mówi  nam prawnik Wojciech  Stasz-
czak. Jednak sposób dochodzenia swoich 
praw i blokowanie pojazdu jest ewident-

Założyli blokadę na koła? Wezwij policję
 W Bytomiu od jakiegoś czasu działa firma Park Partner 

zakładająca blokady na koła. Jednak policja w końcu interpretuje 
to zajście na korzyść pokrzywdzonych kierowców.
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Uroczystość  powołania  nowego 
składu Rady Miejskiej  oraz  zaprzysię-
żenia jej członków i prezydenta odby-
ła  się  w  Operze  Śląskiej.  Przyglądali 
jej się m.in. szefowie miejskich spółek 
i  jednostek,  biznesmeni  oraz  honoro-
wi obywatele Bytomia. Na widowni był 
również  poprzedni  prezydent,  Piotr 
Koj oraz poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jerzy Polaczek.

Ślubowanie  złożyło  jedynie  dwu-
dziestu  trzech  z  dwudziestu  pięciu 
radnych,  ponieważ  Piotr  Bula  z  Soju-
szu Lewicy Demokratycznej przebywa 
w szpitalu, natomiast mandat Damia-
na Bartyli wygasł z  racji wybrania go 
na  prezydenta  miasta.  W  trakcie  se-
sji  radni wybrali  spośród siebie prze-
wodniczącego.  Robert  Rabus  zgłosił 
jedynego  kandydata  na  tę  funkcję  ― 
Andrzeja Wężyka ze Wspólnego Byto-
mia.  Argumentując  swoją  propozycję 
radny  Bis  podkreślił  wieloletnie  do-
świadczenie  samorządowe  Wężyka, 

który  zasiada  w  ławach  bytomskiej 
rady  już  od  czterech  kadencji.  Kan-
dydatura  nie  spotkała  się  z  żadnym 
sprzeciwem  i  przewodniczący  został 
wybrany jednogłośnie. Wcześniej Wę-
żyk pełnił już funkcję wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej.

W dalszym punkcie sesji przysięgę 
złożył  Damian  Bartyla.  ―  Rozpoczy-
nam dziś służbę pełną pilnych, wręcz 
palących zadań i niezwykle trudnych 
wyzwań.  Prezydentura  w  mieście 
o takiej skali problemów nie jest zaję-
ciem łatwym ― powiedział prezydent 
po  zaprzysiężeniu na  kolejną  kaden-
cję. ― Tak  jak obiecywałem dwa  lata 
temu, głos bytomian będzie dla mnie 
najważniejszym  doradcą.  Będę  dalej 
rozwijał  formułę  Budżetu  Obywatel-
skiego  oraz  inne  formy  zwiększenia 
udziału mieszkańców w procesie za-
rządzania miastem ― podkreślił Bar-
tyla w swoim przemówieniu.

W  tym  roku  organizatorzy  Biegu 
Świętych Mikołajów oprócz dobrej za-
bawy  i  popularyzacji  aktywnych  form 
wypoczynki postanowili zrobić coś jesz-
cze. Wesprzeć fundację „Domu Nadziei”, 
która  zbiera  środki  na  budowę nowe-
go ośrodka. Dlatego też w tegorocznym 
biegu głównym wprowadzaMY wpiso-
we, w wysokości 10zł, które w całości 
zostanie przeznaczone na budowę tego 
ośrodka ― informuje organizator biegu, 
stowarzyszenie MYbytomianie.

Cel  szczytny dlatego ― Liczymy na 
zrozumienie dla naszej inicjatywy ― do-
daje organizator.

Obligatoryjne  przebrania  mikoła-
jowe np. czapka, rękawice, czerwony 
strój itp.

W tym roku II Bieg Świętych Miko-
łajów ze zmianami  -Termin 6 grudnia. 
10.00  bieg  rekreacyjny  (1  pętla  =  1,2 
km); 11.00 bieg główny (3 pętle = 3,6 
km). Zapisy można kierować na adres 
MYbytomianie@wp.pl (imię, nazwisko, 
rocznik,  miasto/klub,  bieg  rekreacyj-
ny czy też bieg główny). Wpłaty można 
dokonać w dniu biegu lub na konto 37 
1020 2368 0000 2202 0458 1494 z do-
piskiem Bieg  Świętych Mikołajów.  Re-
gulamin jest dostępny pod tym linkiem 
― przejdź.

Bieg odbędzie się w sobotę 
6 grudnia 2014 r. Biuro za-
wodów: Parafia NMP (wejście 
od ul. Strażackiej) 

Bieg Świętych Mikołajów

Drugiemu  zastępcy  prezydenta 
podlegać będą wydziały: Architektury, 
Geodezji,  Obrotu  Nieruchomościami, 
Transportu  Lokalnego,  a  także  Biuro 
Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Dotychczas Robert Dederko praco-
wał w dziedzinach związanych z ban-
kowością. Był, między innymi, zastępcą 
Dyrektora  ds.  Finansów  i  Organizacji 
w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w By-
tomiu.

Robert  Dederko  zastąpił  Henryka 
Bonka, który został odwołany w sierp-

niu  bieżącego  roku  po  ogłoszeniu,  że 
do wyborów samorządowych przystą-
pi z własnym komitetem wyborczym, 
a nie jak wcześniej wspólnie z Damia-
nem Bartylą. 

Mamy nowego  
wiceprezydenta

Prezydent i radni 
zaprzysiężeni

Koncert  finałowy  „Rozbark  przez 
pokolenia”,  będzie  okazją  do  pod-
sumowania  projektu,  którego  ce-
lem  jest  promowanie  wolontariatu 
oraz  aktywizacja  społeczna  senio-
rów  z  Rozbarku. Wydarzenie  to  jest 
możliwością  skupienia  wokół  siebie 
wielu  ludzi  działających w  sferze  III 
sektora,  którzy  będą mogli  podzielić 
się ze sobą oraz wszystkimi zebrany-
mi  gośćmi  doświadczeniami  związa-
nymi  z  działalnością  ―  aktywnością 
na rzecz lokalnej społeczności. Wśród 
licznych  zaproszonych  gości  będą 
przedstawiciele  organizacji  współ-
pracujących ze Stowarzyszeniem Św. 
Franciszka  z  Asyżu.  Podczas  panelu 
dyskusyjnego,  wystąpią  przedstawi-
ciele  następujących  organizacji:  Fa-
bryka  Inicjatyw  Lokalnych,  Grupa 
Pedagogów  Ulicy  UNO,  Program  Ak-
tywności  Lokalnej  PAL  Śródmieście 
oraz Inicjatywa Ulica Mickiewicza.

Na spotkaniu, które rozpocznie się 
o godzinie 16:00, Stowarzyszenie nie 
tylko  podziękuje  uczestnikom  oraz 
wolontariuszom  projektu,  ale  rów-
nież zaprosi na występ muzyczny Ja-

rosława Reclika  i Marioli  Koniecznej 
― poetki, laureatki konkursów poezji 
śpiewanej. Kolejną atrakcją spotkania 
będzie występ Marka „Makarona” Mo-
tyki ― znanego bytomskiego gitarzy-
sty i pieśniarza bluesowego.

Projekt „Rozbark przez pokolenia”, 
finansowany  jest przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej ze środków 
Rządowego  Programu  na  rzecz  Ak-
tywności  Społecznej  Osób  Starszych 
na lata 2014-2020.

Koncert promujący kampa-
nię społeczną „Rozbark przez 
pokolenia”, odbędzie się 
13 grudnia o 17:00. Godzinę 
przez koncertem zapraszamy 
na panel dyskusyjny. Wstęp 
wolny. Zapraszamy. Przyjdź 
i podziel się sobą ― i TY mo-
żesz coś zmienić 

Rozbark przez 
pokolenia 

Podczas poniedziałkowej sesji radni i prezydent 
zainaugurowali nową kadencję.

 To już II Bieg Świętych Mikołajów organizowany w 
Bytomiu. W tym roku z misją charytatywną.

 Stanowisko drugiego zastępcy prezydenta 
Bytomia zostało dziś obsadzone. Powołano na nie Roberta 
Dederko, absolwenta Akademii Ekonomicznej, związanego 
wcześniej zawodowo z bankowością.

„Rozbark przez pokole-
nia” adresowany jest do 
mieszkańców dzielnicy ze 
szczególnym uwzględnie-
niem osób starszych (60+)

Stowarzyszenie 
Św. Franciszka z Asyżu 
w Bytomiu zaprasza na 
finałowy koncert projektu 
„Rozbark przez pokolenia 
2014”, który odbędzie się 13 
grudnia w Bytomskim 
Centrum Kultury.

Damian  Bartyla,  prezydent  Byto-
mia oficjalnie przekazał dziś (28 listopa-
da) kluczyki do samochodu Dariuszowi 
Dziurce,  zastępcy  komendanta  miej-
skiego policji. Z radiowozu marki kia ko-
rzystać będą funkcjonariusze drogówki 
― informuje magistrat.

W bytomskiej komendzie, prezydent 
Bytomia, pan Damian Bartyla, oficjalne 
wręczył kluczyk do nowego radiowozu. 
W uroczystym przekazaniu samochodu 
obecny był Pierwszy Zastępca Komen-
danta Miejskiego Policji w Bytomiu nad-
komisarz Dariusz Dziurka, pełnomocnik 
prezydenta ds bezpieczeństwa Tadeusz 
Ostrowski  oraz  radny Marek Wilk.  Za-
kup radiowozu był możliwy dzięki środ-
kom  finansowym  przekazanym  przez 
miejski samorząd (36 tys. zł). Drugą po-
łowę należności za pojazdy, z własnego 
budżetu zapłaciła Policja.

Nowy samochód służbowy, to ozna-
kowana  Kia  Ceed,  który  trafił  do  dys-
pozycji  policjantów  z Wydziału  Ruchu 
Drogowego. Ponadto w ostatnim czasie 
nasz garnizon wzbogacił się o 3 nieozna-
kowane samochody, które zostały prze-
znaczony dla służb kryminalnych. Zakup 
ich został pokryty z budżetu Policji. 

Policja z nowym 
radiowozem

Damian Bartyla wrę-
czył kluczyk do nowego 
radiowozu 36 tys. zł prze-
znaczyło miasto na dofinan-
sowanie radiowozu dla 
bytomskiej policji. 

nie  sprzeczne  z  zasadami  współżycia 
społecznego. Co więcej, organami mogą-
cymi założyć blokady na koła pojazdów 
są:  straż  gminna  oraz  policja.  Dlatego 
warto wezwać policję. ― O ile obciąża-
nie opłatą kierowców za parkowanie na 
terenie  prywatnym  jest  dopuszczalne, 
o tyle samo więzienie kierowcy jest nie-
zgodne z prawem. Dodaje nam Wojciech 
Staszczak.

Nieoficjalnie  wiemy  też,  że  sądy 
coraz  częściej  podobne  sprawy  roz-
strzygają  na  korzyść  kierowców,  któ-
rzy  wpadają  w  pułapkę  niejasnych 
regulaminów  w  takich  miejscach  par-
kingowych.  Niemniej  należy  pamiętać, 
iż  powszechnie  obowiązujące  przepi-
sy prawa pozostają  niedoprecyzowane 
i niejednolite.  

Założyli blokadę na 
koła. Wezwij policję
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K R E M A T O R I U M

kompleksowe usługi pogrzebowe
przewóz zwłok krajowy i międzynarodowy
Kaplica Ceremonialna z oprawą muzyczną
własne chłodnie i krematorium
bogaty wybór trumien i urn
wieńce, tabliczki i krzyże
grobowce i nagrobki
tanatokosmetyka i tanatopraksja zwłok
sale do organizacji styp

Biuro Obsługi Klienta
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00
         sob. 8:00-13:00
tel. 32 281 42 18
      32 281 70 13
fax 32 281 12 31
ul. Piekarska 99, 41-902 Bytom
e-mail: walicki@ka.onet.pl
www.walicki.eu

Reklama

Jego budowę rozpoczęto w 1926 ro-
ku. Jednak zanim to nastąpiło inwestor, 
firma Deutsche Land ― und Baugesell-
schaft  GmbH,  wysłał  swoich  pracow-
ników  do Wiednia,  aby  przyjrzeli  się 
powstającym  tam  nowym  osiedlom. 
Socjaldemokraci, którzy rządzili stolicą 
Austrii wprowadzili bowiem specjalny 
program  budownictwa  komunalnego, 
który  przewidywał  budowę  ogrom-
nych  kompleksów  mieszkaniowych. 
Głównym  założeniem  programu  by-
ło  dostarczenie  dużej  ilości mieszkań 
w  krótkim  czasie,  ale  również  wpro-
wadzenie  nowych  standardów  do-
tyczących  budynków  i  przestrzeni  je 
otaczających.  Budowane  osiedla  mia-
ły się diametralnie różnić od typowych 
kamienic  z przełomu XIX  i  XX wieku. 
Przede  wszystkim  zrywały  z  trady-
cją małych i ciemnych podwórek oraz 
oficyn,  które  oferowały  znacznie  niż-
szy  standard  niż  frontowa  kamieni-
ca.  Według  nowych  założeń  budynki 
zajmowały  maksymalnie  połowę  po-
wierzchni  inwestycji,  co  dawało  du-

że i dobrze nasłonecznione podwórza 
― dziedzińce. Zatarły się też dzięki te-
mu różnice pomiędzy mieszkaniami od 
strony podwórka i od ulicy. Nowością 
była  również  dostępność  podwórzy 
dla innych mieszkańców oraz ich rola 
komunikacyjna.  Liczne  przejścia  peł-
niły  funkcję  łączników  pomiędzy  uli-
cami otaczającymi budynki, a wnętrza 
kwartałów, bogate w zieleń i z licznymi 
placami zabaw, stanowiły nowy rodzaj 
przestrzeni  publicznej.  Na  tym  jed-
nak nie kończyły  się  zmiany.  Zgodnie 
z wprowadzonym programem wszyst-
ko miało być na miejscu i pod ręką. So-
cjaldemokraci chcieli, aby mieszkańcy 
większość  spraw  mogli  załatwić  nie 
wychodząc  poza  obszar  osiedla,  stąd 
dostępne na  ich  terenie pralnie,  gabi-
nety  lekarskie, przedszkola, biblioteki 
i różnego rodzaju sklepy. Wszystko to 
miało  uczynić  życie  łatwiejszym  oraz 
pomóc w integracji  ludności zamiesz-
kującej tzw. superbloki.

W Bytomiu dostrzeżono jeszcze in-
ną  zaletę  tych  konstrukcji.  Miały  one 

nawet do 7 pięter, więc oferując spore 
przestrzenie rekreacyjne same nie zaj-
mowały dużo miejsca. Było to istotne, 
bo jak można przeczytać w dokumen-
tacji  archiwalnej,  z  uwagi  na  obszary 
górnicze  dookoła  miasta  każdy  skra-
wek ziemi był bardzo cenny. Stało się to 
istotnym argumentem przeważającym 
za  budową  wielokondygnacyjnego 
osiedla zamiast niskiej, 1 ― lub 2-pię-
trowej  zabudowy.  Już  w  listopadzie 
1927 roku tygodnik Oberschlesien im 
Bild opublikował zdjęcia świeżo wybu-
dowanego kwartału. Pisano, że jest to 
swego rodzaju miasto w mieście, a we-
wnątrz znajduje się przestronne i pięk-
ne  podwórze  z  zadbaną  zielenią.  Tak 
samo jak w Wiedniu było ono dostęp-
ne z zewnątrz i pełniło funkcję komu-
nikacyjną, będąc łącznikiem pomiędzy 
ulicami  okalającymi  kwartał.  Na  po-
dwórze  prowadziły  cztery  przejścia, 
po jednym z każdej strony. Co istotne, 
skopiowano również  ich  formę archi-
tektoniczną.  Charakterystyczne  łuko-
we zwieńczenia są widoczne w niemal 

wszystkich  wiedeńskich  osiedlach 
z  tamtego okresu  i  stanowią  element 
jednoznacznie  identyfikujący  je  ze 
sobą.  Kalide-Block  był  także  bogato 
wyposażony w różnego rodzaju infra-
strukturę. Znajdowały się tu m.in. dwie 
pralnie, przedszkole, świetlica dla dzie-
ci, poradnia dla kobiet w ciąży z wła-
snym oddziałem lekarskim oraz liczne 
sklepy z artykułami codziennego użyt-
ku. Mamy więc do czynienia z wierną 
kopią wiedeńskich osiedli. Główną róż-
nicą  jest  wielkość  osiedla.  Nasze  po-
siada  około  250 mieszkań,  natomiast 
wiedeńskie są znacznie większe. Dys-
ponują  zwykle  ponad  1000  miesz-
kań, a największe z nich Sandleitenhof 
ma  ich  prawie  1600.  Należy  również 
podkreślić,  że  tamtejsze  budynki  do-

czekały  się  renowacji  z  prawdziwego 
zdarzenia  i  stanowią  jedną  z  atrakcji 
turystycznych stolicy Austrii. W więk-
szości  przewodników  turystycznych 
można  znaleźć  informacje  na  temat 
najsłynniejszego  osiedla  Karl-Marx-
-Hof, a w jednej z pralni znajdujących 
się na jego terenie powstało nawet spe-
cjalne muzeum. 

Paweł Papierzański

Blok Kalidego
 Zapewne wiele osób zna kwartał kamienic pomiędzy ulicami Axentowicza, 

Strzelców Bytomskich, Fałata i placem Rodła. Niektórzy kojarzą go pod nazwami Kalide-
Block lub Blok Kalidego, które wzięły się od przedwojennej nazwy ul. Axentowicza ― 
Kalidestraße. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z unikatowości kwartału. 
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Pijany kierowca zatrzy-
many dzięki anonimowemu 
zgłoszeniu 

Mundurowi z bytomskiej drogów-
ki  zatrzymali  41-latka.  Mężczyzna 
miał ponad 2 promile alkoholu w or-
ganizmie. 

W  środę  po  godzinie  15.00  ofi-
cer  dyżurny  bytomskiej  komendy  zo-
stał  powiadomiony,  że ulicą Kolejową 
prawdopodobnie jedzie audi a kierow-
ca może być pijany. We wskazany rejon 
został wysłany patrol bytomskiej dro-
gówki. Na wysokości placu Wolskiego 
policjanci zauważyli podejrzany samo-
chód i zatrzymali do kontroli. Mundu-
rowi wyczuli od 41-letniego kierowcy 
woń  alkoholu.  Badanie  alkomatem 
wskazało u niego ponad 2 promile al-
koholu w organizmie. Bytomianin stra-
cił  prawo  jazdy  a  samochód  trafił  na 
parking  strzeżony  na  jego  koszt.  Te-
raz sprawą zajmie się bytomski sędzia. 

Mężczyźnie grozi utrata na kilka lat pra-
wa jazdy oraz do 2 lat więzienia. 

Zatrzymany za kradzież 
w Andrzejki 

Stróże prawa z komisariatu w Mie-
chowicach zatrzymali 20-latka. Mężczy-
zna w noc andrzejkową ukradł z lokalu 
gdzie odbywała się zabawa torebkę. 

W  noc  andrzejkową  w  lokalu 
przy ul. Konstytucji odbywała się za-
bawa.  Bawiła  się  tam  liczna  grupa 
młodzieży.  Nad  ranem  została  skra-
dziona torebka jednej z uczestniczek 
imprezy  w  której  były  dokumenty, 
karta bankomatowa  i kosmetyki. Po-
licjanci  rozpoczęli poszukiwania zło-
dzieja.  Ustalano  uczestników  którzy 
tamtej nocy bawili w tym lokalu przy 
ul. Konstytucji. Wczoraj stróże prawa 
zatrzymali 20 latka. Odzyskano skra-
dzione przedmioty. Bytomianin usły-

szał już zarzuty. Grozi mu teraz nawet 
do 5 lat więzienia. 

Odzyskano w lombardzie 
skradziony wózek

Policjanci  z  Bytomia  zatrzyma-
li  37-latka.  Mieszkaniec  Koszęcin 
ukradł  z bloku przy pl.  Żeromskiego 
wózek dziecięcy.

Dyżurny z komisariatu w Stroszku 
został powiadomiony przez 38-latkę, 
że  zginął  jej wózek  dziecięcy warto-
ści  około  700  złotych.  Z  jej  relacji 
wynikało, że pozostawiła ona wieczo-
rem wózek na klatce schodowej. Ra-
no  stwierdziła  jego  kradzież.  Stróże 
prawa  z  komisariatu  rozpoczęli  po-
szukiwania wózka oraz  złodzieja. Po 
kilku  godzinach  policjanci  odnaleź-
li skradziony dziecięcy pojazd w jed-
nym  z  lombardów w  Bytomiu.  Tego 
samego dnia stróże prawa zatrzymali 

37-latka z Koszęcin. Wózek wrócił do 
właścicieli. Mężczyźnie grozi teraz do 
5 lat więzienia. 

Potrącenie pieszej 54-latki

Bytomscy  policjanci  wyjaśniają 
okoliczności wypadku przy ul. Strzel-
ców Bytomskich. 

We  wtorek  około  godziny  12.00 
przy  ul.  Strzelców  Bytomskich  miał 
miejsce wypadek. Z relacji świadków 
wynika,  że  kierujący  dacią  39-letnia 
mieszkanka  Radzionkowa  potrąciła 
kobietę  przechodzącą  przez  jezdnię. 
W  wyniku  wypadku  obrażenia  od-
niosła  54-letnia  piesza.  Skierowana 
na miejsce załoga karetki pogotowia 
przewiozła  mieszkankę  Bytomia  do 
szpitala, gdzie pozostała na obserwa-
cji. Teraz okoliczności wypadku wyja-
śniają bytomscy stróże prawa.

Chcieli wyłudzić 5 tys. zło-
tych kredytu na telewizor 

Bytomscy  stróże  prawa  zatrzymali 
dwóch mężczyzn. 50-latek i jego straszy 
kolega chcieli wyłudzić ponad 5 tys. zło-
tych kredytu na zakup telewizora. 

W poniedziałek rano policjanci z ko-
misariatu  w  Szombierkach  zostali  we-
zwani do sklepu ze sprzętem RTV przy ul. 
Zabrzańskiej. Na miejscu stróże prawa za-
trzymali dwóch mężczyzn. Jak się okaza-
ło 58-latek i jego młodszy kolega chcieli 
wyłudzić ponad 5 tysięcy złotych kredytu 
na zakup telewizora. Pracownicy sklepu 
wykazali się czujnością, gdyż mężczyźni 
nie wzbudzili ich zaufania. Po sprawdze-
niu okazało się, że oszuści wymyślili dane, 
które podali pracownikowi obsługujące-
mu kredyty.  Zatrzymani bytomianie noc 
spędzili w policyjnym areszcie. Podejrza-
ni usłyszeli już zarzuty. Prokurator objął 
ich policyjnym dozorem. Teraz grozi  im 
nawet do 8 lat więzienia.  

Informuje młodszy aspirant Tomasz Bobrek, rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Bytomiu
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Świąteczny nastrój spotykamy     na 
sklepowych półkach  już   od paździer-
nika.  Mikołaje  w  konkurencyjnych 
sztandarowych  barwach  firmowej 
czerwieni, fioletu i zieleni zachęcają do 
słodkiej  konsumpcji.  Natłok  wrażeń 
nieco spłyca entuzjazm oczekiwania na 
święta. Z opresji zagubienia ratuje mnie 
jednak adwentowy kalendarz z cudow-
nymi otwieranymi okienkami,  kryjący-
mi maleńką czekoladkę. I choć ręka kusi 
by otworzyć tę największą z cyfrą 24, to 
jednak promyk wewnętrznej uczciwo-
ści,  niczym  gwiazdka  przypomina,  że 
jeszcze nie nadszedł ten moment. I wła-
śnie  w  tym  oczekiwaniu  ukrywa  się 
istota adwentowego czasu. 

Przed  nami  tli  się  wizja  wigilij-
nych  potraw,  przygotowanych  na  tyle 
sposobów  ile  gwar  i wichrów  historii 
przetoczyło się przez kraj.   By smako-
wały równie cudownie jak wyczekana 
gwiazdka warto sięgnąć po adwentowe 
tradycje umiaru. Nasi przodkowie stoły 
zastawione mięsem, rybami i dobrami 
wszelkimi,  podziwiali  od  święta.  Ad-
went był czasem umiaru i postu. Zimo-
we dni wymagają jednak by organizm 
nieco  wzmocnić  i  w  tej  roli  świetnie 
spisywały się nasiona strączkowe. Dzi-

siaj coraz bardziej zapomniane, a przez 
dzieci prawie nieznane. 

Wybór  nasion  strączkowych  pozo-
staje ogromy. W naszej     kuchni prym 
wiedzie fasola jaś i biała, ale warto po-
znać  również  fasolę  adzuki,  mung,  li-
mę,  soczewicę  w  różnych  kolorach 
i cudownie sycącą ciecierzycę. Wszyst-
kie  spożywane  nasiona  strączkowych 
stanowią  dobrej  jakości  źródło  białka 
i pod tym względem dorównują prawie 
mięsu. Mają również tę własność, że cu-
downie rozgrzewają, dostarczają waż-
nego dla  odporności  cynku, magnezu, 
błonnika i związków chroniących nasze 
komórki  przed  uszkodzeniem.  Warto 
pamiętać, że nasiona strączkowe są ka-
loryczne, więc miseczka zupy fasolowej 
lub gulasz  z  ciecierzycy nasyci nas na 
całe popołudnie.

Dzisiaj polecam właśnie  taką prze-
pyszną  potrawkę  z  ciecierzycy,  która 
ma jeszcze tę zaletę, że można ją szybko 
przygotować. 

Ciecierzycę zwaną również ciecior-
ką, można zakupić suchą i po namocze-
niu ugotować najlepiej w szybkowarze, 
lub kupić w puszce. 

Najpierw  na  łyżce  oleju  rzepako-
wego  szklimy 1  cebulę,  następnie  do-

dajemy  ½  płaskiej  łyżeczki  kurkumy. 
Następnie dodajemy 200 gr ugotowa-
nej  cieciorki,  mieszamy  i  podlewamy 
małą ilością wody. Dusząc chwilkę do-
dajemy 1 płaską łyżeczkę musztardy, 1 
łyżeczkę miodu, sól, szczyptę kozierad-
ki,  1/3 łyżeczki granulowanego czosn-
ku i 3-4 drobno pokrojone konserwowe 
korniszonki.  Całość  jeszcze  dusimy 
3-5 min, po czym zdejmujemy z ognia, 
przekładamy  do miseczki  i  posypuje-
my  drobno  posiekana  pietruszką.  Dla 
lubiących  azjatyckie  smaki  polecam 
uzupełnienie  dania  o  szczyptę  dobrej 
jakości przyprawy curry.

Danie  jest  sycące,  rozgrzewające 
i postne. W  sam raz na pyszny adwento-
wy obiad z umiarem i w oczekiwaniu na 
cudowne świąteczne pieczenie i szynki. 

Smacznego
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Poloniści po sparingach już 
na urlopach

Niebiesko-czerwoni  do  14  marca 
mają zapewnioną pozycję wicelidera III 
ligi. Teraz zagadką jest w jakim składzie 
rozpoczną wiosenne zmagania.

Niespełna  dwa  tygodnie  temu  za-
kończyła  się  pierwsza  część  sezonu 
w III lidze opolsko-śląskiej. Kibice Po-
lonii  Bytom mogą  być  umiarkowanie 
zadowoleni.  Podopieczni  Jacka  Trze-
ciaka przez większość spotkań prowa-
dzili w tabeli, a teraz muszą zadowolić 
się rolą wicelidera.

Piłkarze  już  rozjechali  się  na  urlo-
py,  ale  zanim  to  nastąpiło,  to  jeszcze 
dwa  razy  wyszli  na  boisko  w  sparin-
gach. Zaczęło się od potyczki z młodzie-
żowym zespołem UKS Ruch Chorzów. 
Bytomian  reprezentowali  jednak 
w większości wyróżniający  się  gracze 
z drużyn juniorskich.

Pierwsza połowa zdecydowanie na-
leżała  dla  chorzowian,  którzy  prowa-
dzili 3:0. Potem do boju posłano kilku 
piłkarzy  grających  jesienią w  III  lidze. 
Bohaterem  był  Norbert  Radkiewicz, 
który  dwoma  golami  zmniejszył  roz-
miary porażki.

Drugim rywalem była Unia Racibórz, 
czyli dwunasta drużyna IV ligi śląskiej. 
Tym razem wynik był na korzyść Polo-
nii, która zwyciężyła 3:2. Dwa gole strze-
lił  Dawid  Cempa,  a  trzeciego  dołożył 
Patryk Stefański.

Zespół Trzeciaka przygotowania do 
rundy  wiosennej  rozpocznie  7  stycz-
nia. Bardzo możliwe,  że na  treningach 
zabraknie  kilku  kluczowych  graczy. 
Niektórym  kończą  się  kontrakty wraz 

z końcem roku i od zarządu zależy, czy uda 
się wszystkich zatrzymać przy Olimpijskiej.

Hokej: w końcu pokazali 
charakter

Najpierw było planowe, aczkolwiek 
wyszarpane  zwycięstwo.  Potem  była 
szansa na sprawienie niespodzianki.

Wszystko wskazywało na to, że nie-
kończąca się seria porażek będzie mia-
ła  swój  koniec  28  listopada.  Polonia 
mierzyła się z GKS-em Katowice, który 
jest jedyną drużyną, z którą nasi hoke-
iści wygrywają w tym sezonie. 

Poprzednie  dwa  spotkania  skoń-
czyły się bardzo gładkimi zwycięstwa-
mi polonistów, bo najpierw było 11:2, 
a  następnie  9:0.  Tym  razem  nie  było 
jednak spacerku. Katowiczanie do sa-
mego końca dzielnie walczyli i przegra-
li jedynie 7:9. 

Dodać należy,  że pięć  razy gospo-
darze wychodzili na prowadzenie. Na 
szczęście w samej końcówce udało się 
odwrócić kartę. Do bramki GKS-u tra-
fiali Mykyta Bucenko (trzy razy), Mar-
cin Słodczyk, Dmytro Demjaniuk (obaj 
po  dwa  razy),  Łukasz Dybaś  i  Błażej 
Salamon.

Często  jest  tak,  że  zwycięstwa  wy-
szarpane  rywalowi  nakręcają  zespół 
na kolejne mecze. Tak też było w starciu 
z siódmym w tabeli Orlikiem Opole. Za-
częło się obiecująco, bo po pierwszej ter-
cji Polonia prowadziła 2:1 (po trafieniach 
Andrzeja  Banaszczaka  i  Branislava  Fa-
brego). Potem do siatki trafiali tylko gra-
cze gospodarzy i skończyło się 2:4. 

W  piątek  nasi  hokeiści  zagrają 
z Podhalem Nowy Targ. Dwa dni póź-
niej  rywalem  będzie  Naprzód  Janów, 
a  we  wtorek  bytomianie  zmierzą  się 
z Ciarko PBS Bank Sanok.    

Wzgórze  popularnie  zwane Małgo-
rzatką  jest miejscem, w którym  swoje 
początki ma historia naszego miasta. To 
właśnie tu w XI wieku powstał pierw-
szy  gród,  a  w  pierwszej  połowie  XII 
w.  stanął  w  nim  kościół  ufundowany 
przez  Bolesława  Kędzierzawego.  Ten 
jednak  został  zniszczony przez Husy-
tów w XV w. Obecną świątynie wznie-
siono w 1881 r. w stylu neogotyckim. 
Dziś do parafii  św. Małgorzaty należy 
ok. 200 parafian.

W tym roku na wzgórzu przeprowa-
dzono  badania  archeologiczne,  które 
bardziej rozjaśniły wiedzę historyków 
o  początkach  Bytomia.  Podczas  prac 
odnaleziono elementy ceramiki z XII w. 
i placki ołowianej glejty potwierdzają-
ce, iż dawni bytomianie zajmowali się 
wydobyciem srebra  i ołowiu. Badania 
wyjaśniły również jakie gród posiadał 
umocnienia, aby chronić znajdujący się 
w nim skarbiec z cennym kruszcem.

Proboszcz  kościoła  pragnie  upo-
rządkować teren wzgórza, aby uatrak-
cyjnić je pod względem turystycznym. 

―  Chciałbym  uporządkować  tę  śre-
dniowieczną skarpę i sprawić, by by-
ła  ona  miejscem  spacerów  nie  tylko 
bytomian  i umieścić przy niej  tablice 
opowiadające o tym miejscu ― mówi 
o. Marek Pardon.

Jedną ze zmian, jakie przeprowadzo-
no na Małgorzatce jest iluminacja zabyt-
kowej świątyni. ― Koncepcja iluminacji 
powstała  w  stosunkowo  krótkim  cza-
sie,  dzięki  gotowemu  projektowi  ar-
chitektoniczno-estetycznemu, który 
najpierw  zmaterializowaliśmy  za  po-
mocą komputerowej wizualizacji, a na-
stępnie przetestowaliśmy w skali 1:1 na 
obiekcie. Widzieliśmy jak zachowują się 
obiekty w danym świetle, „na żywo” ko-
rygowaliśmy barwę i moc światła, osią-
gając zamierzony efekt ― mówi Michał 
Kaczmarzyk  z  Pracowni  Architekto-
nicznej Qbik.

Oświetlony został nie  tylko kościół, 
ale  też  teren wokół  niego,  brukowana 
droga, stacje drogi krzyżowej oraz zie-
leń.  ―  Staraliśmy  się  potraktować  ten 
projekt  od  strony  urbanistycznej.  Nie 

skupiać  się  tylko  na  kilku  elementach 
kościoła, którego neogotycka stylistyka 
pozbawiona  jest  finezyjnych detali, ale 
opracować  rozwiązanie, które pozwoli 
uzyskać kompozycyjną całość ― mówi 
Kaczmarzyk. Oprócz dostarczenia przy-
jemnych wrażeń estetycznych oświetle-
nie  poprawi  również  bezpieczeństwo, 
szczególnie w zimie, gdy dni są krótkie 
i szybko robi się ciemno. 

Blask Małgorzatki
 Niewielki kościółek na wzgórzu św. Małgorzaty można podziwiać także po 

zmroku. Od kilku dni jest on efektownie podświetlony.



Reklama

49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E

5MODUŁÓW

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie

Kupię przedwojenne pocztówki
Kupię pocztówki z przedwojennego
Bytomia (Beuthen) oraz dzielnic.
tel. 668 733 733

Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe poleca usługi w za-
kresie prowadzenia księgowości Twojej 
działalności gospodarczej. 32-3870354 
www.elmarkserwis.bytom.pl

Sprzedam mieszkanie  przy Strzelców 
Trzypokojowe mieszkanie przy I LO. 
Parkiet, okna PCV, centralne ogrzewa-
nie, kuchnia na wymiar, szafa wnękowa, 
łazienka z kabiną, loggia. Bardzo blisko 
parku, urzędu i Agory. tel: 791 580 338

Sprzedam mieszkanie na Rozbarku
98m2. Wyremontowane, przestronne 
3 pokoje, balkon, sypialnia z garderobą, 
umeblowana kuchnia ze spiżarką, ła-
zienka z wanną. CO gazowe, nowe okna 
PCV, drewniane podłogi. Blisko 2 przed-
szkola, 2 podstawówki, Biedronka. BEZ 
POŚREDNIKÓW. Tel: 510-356-615

w internecie, a w gazecie 
tylko za 6,99 zł

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo

ogłoszenia zamówisz na 
www.bytomski.pl/ogloszenia-bytom
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John Wick 12:30#, 15:30, 17:45, 20:00, 
22:15!

Love, Rosie 11:00#%, 14:45, 17:15, 19:30, 
21:45

Uwolnić Mikołaja 2D 09:15*, 09:30$, 10:00*, 11:00#, 
11:15$, 13:10, 15:20, 17:30 

Bella i Sebastian 2D 12:40 A, 18:10

Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Cz.1 09:00$,10:45#%, 11:10$

Bogowie 18:40

Dzień dobry, kocham Cię 12:30$

Głupi i głupszy bardziej 2 18:10

Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Część I 11:20#%, 11:45$, 14:00#, 15:40 
,16:40, 18:20, 19:20, 21:00

Interstellar 2D 20:30 

Klątwa Jessabelle 20:15, 22:15!

Obywatel 2D 22:00

Scenariusz na miłość 13:00#, 22:00

Serce, serduszko 12:00

Szefowie wrogowie 2 13:20#

Za jakie grzechy, dobry Boże? 2D 21:20 

Piorun i magiczny dom 09:00$, 10:00#%, 10:15$, 14:30, 
16:30 

Piorun i magiczny dom 3D 09:00*

Siedmiu Krasnoludków ratuje Śpiącą 
Królewnę 2D

10:15#%, 10:30$, 11:00$, 12:15$, 
13:30$, 14:15#, 16:15

Siedmiu Krasnoludków ratuje Śpiącą 
Królewnę 3D

09:15$ 

Wielka Szóstka 2D 09:00$, 10:00#, 11:15$, 13:30, 
15:45, 18:00

Wielka Szóstka 3D 09:00*,09:30$, 11:15#

Cinema City

KINO FAMILIJNE

rano

rano

rano

+2C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

+2C

+2C +3C+4C

+3C

+1C +3C+6C
Władca wszechświata 19:00

Gdzie jest Mikołaj? 17:15

20 000 dni na Ziemi 19:30P

Becekino
05.12―- 11.12.2014

- Panie rechtór, mamulka dali pięknie 
podziękować za nauka i posyłają wom 
tę kurę - powiedzioł synek w szkole.
-  Powiedz matce,  że pięknie dziękuję. 
To bardzo pięknie, że nie żałowali tak 
tłustej kury.
- Naprzód to i żałowali, ale jak widzie-
li, że Azor ją tak blank na śmierć zadu-
sił, to sie radowali, że aby wom mają co 
podarować.

Roz Francik posłoł swoją starą na 
wczasy. tyla razy słyszoł, że jest to rów-
nouprawnienie, myślał se: "Niech roz 
i moja zażyje tych wczasów". No i do-
brze. Gustla se pojechała, teraz nazod 
już przyjeżdżo. Francik z bukietem na 
dworcu na nią czeko i jak ino z pociągu 
wylazła, to on ponoć tak ją spytoł:
- Dziubecku a byłaś ty mi aby wierno?
- No toć Franciku - pado Gustla - tak jak 
i ty mie!
- Koniec Gustla! - pado Francik - już ty 
mi na żodne wczasy więcej nie poje-
dziesz!

Roz jeden synek przylecioł do piekar-
ni i woło:
- Dejcie mi dwie żymły i jedna bułka!
- Przecież to jest to samo - pado pie-
korz.
- Ale kać tam! Żymła jest żymłą a buł-
ka - bułką.
Piekorz mu sprzedoł, ale jak synek 
już mioł wyjść ze sklepu, pado mu 
jeszcze roz:
- No dyć pwiedz mi - a to był piekorz ze 
Śląska - no powiedz mi czemu to nie 
jest to samo?
- No bo widzą, te dwie żymły są dlo 
babki i mojej matki, a ta bułka jest dlo 
ciotki, a ona jest z Sosnowca.

! tylko pt i sob, # oprócz 05.12, $ tylko 05.12, %oprócz 08.12, *tylko 08.12 

P ― tylko w poniedziałek

5 grudnia
Bytomski Jarmark Staroci, Stadion 
GKS Szombierki, ul. Modrzewskiego 3, 
g.7:00-15:00

Balet „Dziadek do orzechów”, Opera Ślą-
ska, ul. Moniuszki 21, g.11:00

„Piosenki którymi nikt się nie opiekuje 
przepadają”, Miejska Biblioteka Publicz-
na, pl. Sobieskiego 3, g.12:00-18:00

Noc zakupów na Rycerskiej, ul. Rycer-
ska, g.14:00

Back to disco, Piwnice Gorywodów, ul. 
Strażacka 8, g.21:00

6 grudnia
Bytomski Jarmark Staroci, Stadion 
GKS Szombierki, ul. Modrzewskiego 3, 
g.7:00-15:00

Quiz przyrodniczy z okazji dnia św. Mi-
kołaja, Muzeum Górnośląskie, pl. Sobie-
skiego 2, g.11:30

Otwarcie lokalu VIP Burger, Rynek 20, 
g.12:00

Spektakl „Co się stało z Mikołajem”, Te-
atr Rozbark, ul. Kilara 29, g.15:00

Dzień Misia z Misiami ― Koncert chary-
tatywny, Becek, pl. Stanek 1, g.17:00

Koncert Lasoń Ensemble, Muzeum Gór-
nośląskie, ul. Korfantego 34, g.18:00

Charytatywny koncert mikołajkowy, 
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21, g.19:00

Koncert TEDE, Klub Blender, ul. Po-
wstańców Warszawskich 30a, g.20:00

OH give me a break, Museum Music Re-
public, pl. Sobieskiego 2, 21:00

Santa Claus Party, Piwnice Gorywodów, 
ul. Strażacka 8, g.21:00
7 grudnia
Otwarcie zabytkowego schronu po re-
moncie, pl. Akademicki, g.14:00

Spektakl „O małej syrence w niejednej 
piosence”, Becek, pl. Stanek 1, g.17:00

Balet „Dziadek do orzechów”, Opera Ślą-
ska, ul. Moniuszki 21, g.17:00

Koncert North Cape, Opera Śląska, ul. 
Moniuszki 21, g.18:00

8 grudnia
Balet „Dziadek do orzechów”, Opera Ślą-
ska, ul. Moniuszki 21, g.11:00

9 grudnia
Balet „Dziadek do orzechów”, Opera Ślą-
ska, ul. Moniuszki 21, g.11:00

Warsztaty dla młodzieży „Inni są w nas”, 
CSW Kronika, Rynek 26, g.18:00

10 grudnia
Eko-Jarmark, Dworzec PKP, pl. Wol-
skiego, g.11:00-17:00

Warsztaty kulinarne dla seniorów „Obce 
smaki”, CSW Kronika, Rynek 26, g.17:00

Wernisaż wystawy „Bytom na dawnej 
pocztówce. Miasto i ludzie”, Muzeum 
Górnośląskie, ul. Korfantego 34, g.17:00

11 grudnia
Otwarcie restauracji Lucky Luciano, 
Lucky Luciano, ul. Strażacka 1, g.16:00

Spotkanie „Gościnność. Gość, inny”, 
CSW Kronika, Rynek 26, g.19:00

Karaoke, Klub Pin-Up, pl. Kościuszki 1, 
g.19:00

Jam Session blues i okolice, Klub Brama, 
ul. Chrobrego 1, g.21:00

Choć nadgryzione zębem czasu, po-
żółkłe  prze  lata,  pocztówki  nadal  są 
skarbnicą wiedzy o minionych  latach. 
Zarówno o tym jak dawniej wyglądała 
zabudowa miast, ale także o ich miesz-
kańcach,  którzy  zapisywali  puste  po-
wierzchnie  kartek.  10  grudnia  w  filii 
Muzeum  Górnośląskiego  rozpocznie 
się wystawa "Bytom na dawnej pocz-
tówce. Miasto i ludzie". Ekspozycja zaj-
mie kilka sal niegdysiejszego starostwa 
przy ul. Korfantego, gdzie będzie moż-

na  zobaczyć  widokówki  z  lat  1873-
1945.  Twórcy  wystawy  wykorzystali 
tradycyjne i multimedialne środki wy-
razu,  aby  ukazać  różnorodność  kart. 
Wśród  nich  znalazły  się m.in.  patrio-
tyczne pocztówki i bogato dekorowane 
pozdrowieniowe "Grussy".

Zwiedzający  będą  mogli  prze-
konać  się  jakim  zmianom  ulegały 
techniki  produkcji  największych  wy-
dawców. Wystawa pozwala zrozumieć, 
że  pocztówki  to  nie  tylko  sentymen-

talne pamiątki  z wakacji,  ale  również 
dokumenty  minionych  czasów  czy 
interesujące  materiały  reklamowe.  ― 
Najcenniejsze są pocztówki XIX-wiecz-
ne,  wykonane  metodą  litograficzną, 
nietypowe ― kartki składane, ozdabia-
ne winietami albo z „niespodziankami”. 
Na wystawie pojawią się też karty bo-
gato  zdobione  secesyjnymi  ornamen-
tami,  ponadto  pocztówki,  które ―  po 
uzbieraniu kilku ― jak puzzle układają 
się w całość, albo te, które po otwarciu 

okienka ujawniają ukrytą harmonijkę 
mniejszych obrazków ― czytamy w in-
formacji Muzeum Górnośląskiego.

Wystawę przygotowała Izabella Küh-
nel z Działu Kresów i Kultur Pogranicza. 
Ekspozycja  prezentuje  zbiory Muzeum 
Górnośląskiego i prywatnych kolekcji, a 
także pocztówki ze zbiorów rodzinnych. 
Wernisaż odbędzie się w środę 10 
grudnia o 17:00. Wystawę będzie moż-
na zwiedzać do 15 maja 2015 roku. 

Bytom na starej pocztówce
Muzeum Górnośląskie przygotowało kolejną wystawę, na której będzie można przekonać się jak wyglądało życie 

w Bytomiu przed wiekami.
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