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Do eksplozji, w wyniku której ewa-
kuowano 46 osób, doszło 25 listopada 
przed godziną 22. W czteropiętrowym 
bloku przy ulicy Energetyki zawalił się 
stop między pierwszym piętrem a par-
terem. Dwie osoby ranne trafiły do szpi-
tala, poszkodowanych w sumie było 
ośmiu, a wśród nich dziecko.

Obecnie lokatorzy zniszczone-
go bloku przebywają w hostelu. Bu-
dynek, w którym wybuchł gaz należał 
do Bytomskiej Spółki Restrukturyza-
cji Kopalń ― nie jest on więc własno-
ścią miasta, a jego mieszkańcy nie mogą 

otrzymać bezpłatnych lokali zastęp-
czych. Budynek, w którym doszło do 
wybuchu musi z kolei zostać rozebrany.

 ― Uszkodzenia, które powstały po 
eksplozji pogłębiły się. Budynku nie da 
się uratować, dlatego trzeba go pilnie 
rozebrać ― potwierdziła tvn24 powia-
towa inspektor nadzoru budowlanego 
w Bytomiu Elżbieta Kwiecińska.

Nie wiadomo jeszcze kiedy nastąpi 
rozbiórka, ale zarządca bloku prowadzi 
już rozmowy z odpowiednimi firma-
mi. Na czas prowadzonych prac ewa-
kuowani mają zostać także lokatorzy 

sąsiedniego bloku.
Przypominamy, że sprawdzą wybu-

chu jest 39-letni mieszkaniec jednego 
z mieszkań, który chcąc popełnić sa-
mobójstwo rozkręcił instalację gazową. 
Po przebudzeniu sięgnął po papierosa, 
w wyniku czego doszło do eksplozji. To 
już druga próba samobójcza mężczy-
zny w tym roku. 39-latek przyznał się 
do zarzucanych mu czynów i otrzymał 
zarzut sprowadzenia zagrożenia dla ży-
cia lub zdrowia wielu osób albo mienia 
w wielkich rozmiarach. Biegli zbadają 
jego poczytalność. 

 Blok do rozbiórki
 Decyzja zapadła: miechowicki blok, w którym doszło do wybuchu gazu, zostanie 

rozebrany. Powiatowa inspektor nadzoru budowlanego w Bytomiu, Elżbieta Kwiecińska, 
potwierdziła, że budynek wymaga rozbiórki w trybie pilnym.
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 ― LECZENIE LASEROWE ZMIAN 
CUKRZYCOWYCH,

 ― LECZENIE LASEROWE ZAĆMY 
WTÓRNEJ,

 ― LECZENIE LASEROWE JASKRY,
 ― DROBNE ZABIEGI 

OKULISTYCZNE,

 ― POLE WIDZENIA,
 ― USG OKA,
 ― OCT,
 ― ANGIOGRAFIA,
 ― PACHYMETRIA,
 ― TONOMETRIA,
 ― TOREFRAKTOMETRIA,

 ― USŁUGI KOMERCYJNE,
 ― USŁUGI ABONAMENTOWE,
 ― PAKIETY DIAGNOSTYCZNE,
 ― DOBÓR KOREKCJI 
OKULAROWEJ,
 ― DOBÓR KOREKCJI 

SOCZEWKOWEJ,
 ― NA MIEJSCU SALON OPTYCZNY

PORADNIA 
OKULISTYCZNA 

DLA DZIECI I 
DOROSŁYCH

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES ŚWIADCZEŃ PONADTO:

Bytom, Powstańców Warszawskich 64
tel. 32 745 42 37 | tel. kom. 603 20 46 46
www.okulistyka.zbmzdrowie.pl | e-mail: okulistyka@zbmzdrowie.pl

W poniedziałek 8 grudnia odbyła 
się sesja Rady Miejskiej gdzie wybra-
no zastępców przewodniczącego RM. 
Wcześniej przewodniczącym RM zo-
stał Andrzej Wężyk ze Wspólnego By-
tomia. Został wybrany jednogłośnie. 
Odbyło się to podczas uroczystości 
(która odbyła się w Operze Śląskiej) 
powołania nowego składu Rady Miej-
skiej oraz zaprzysiężenia jej członków 
i prezydenta. Wcześniej informowa-
liśmy też, że na funkcję wiceprezy-
denta powołano Roberta Dederko, 
absolwenta Akademii Ekonomicznej, 
związanego wcześniej zawodowo 
z bankowością.

Teraz rada zagłosowała 8 grudnia 
i na funkcję zastępców zostali wybrani: 
Mariusz Janas z Prawa i Sprawiedliwo-
ści, Krzysztof Gajowiak z Bytomskiej 
Inicjatywy Społecznej oraz Andrzej Ko-
stek z Platformy Obywatelskiej.

Ukształtowały się także komisje 
miejskie w których będą pracować rad-
ni. UM Podaje:

Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Bytomiu

1. Michał Bieda
2. Piotr Bula
3. Mariusz Kurzątkowski
4. Michał Lewicki
5. Alfred Pyrk
6. Robert Rabus
7. Jakub Snochowski
8.michał Staniszewski
9. Tomasz Wac
10. Marek Wilk
Przedmiotem działania Komisji Re-

wizyjnej są zadania zlecone przez Radę 
Miejską w zakresie kontroli działalno-
ści Prezydenta Miasta, miejskich jed-
nostek organizacyjnych oraz jednostek 
pomocniczych Miasta.

Komisja Rewizyjna opiniuje:
 wykonanie budżetu Miasta i wy-

stępuje z wnioskiem do Rady Miejskiej 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium Prezydentowi Miasta,

 wniosek o przeprowadzenie re-
ferendum w sprawie odwołania Pre-
zydenta Miasta z przyczyny innej niż 
nieudzielenie absolutorium Prezyden-
towi Miasta.

Komisja Regulaminowa Rady 
Miejskiej w Bytomiu:

1. Henryk Bonk
2. Piotr Bula
3. Michał Glatte
4. Andrzej Kostek
5. Tomasz Kupijaj
6. Mariusz Kurzątkowski

7. Michał Lewicki
8. Robert Rabus
9. Jakub Snochowski
10. Michał Staniszewski
11. Marek Wilk
    Przedmiotem działania Komi-

sji Regulaminowej są przede wszyst-
kim sprawy związane z wykonywaniem 
mandatu radnego w zakresie jego praw 
i obowiązków, opracowywanie i inter-
pretacja Statutu Miasta, regulaminów 
organów Rady Miejskiej oraz propono-
wanie zmian w tych aktach.

Przedmiotem działania Komisji Re-
gulaminowej jest również sprawowa-
nie funkcji zespołu, który przedstawia 
Radzie Miejskiej opinię o zgłoszonych 
kandydatach na ławników sądowych.

Komisja Finansów, Rozwoju 
i Promocji Miasta Rady 
Miejskiej w Bytomiu

1. Michał bieda
2. Henryk Bonk
3. Krzysztof Gajowiak
4. Michał Glatte
5. Tomasz Kupijaj
6. Michal Lewicki
7. Michał Napierała
8. Joachim Nowak
9. Iwona Pakosz
10. Jakub Snochowski
11. Michał Staniszewski
12. Joanna Stępień
Przedmiotem działania Komisji Fi-

nansów, Rozwoju i Promocji Miasta są 
sprawy:

  budżetu i gospodarki pozabudże-
towej miasta,

 ładu przestrzennego, nadzoru bu-
dowlanego i gospodarki nieruchomo-
ściami,

 geodezji, kartografii i katastru,
 programów gospodarczych,
 podatków i opłat lokalnych,
 zasad nabycia, zbycia i obciążania 

oraz wydzierżawiania i najmu składni-
ków mienia miasta,

 zobowiązań w zakresie podejmo-
wania inwestycji i remontów,

 tworzenia i przystępowania do 
spółek, ich rozwiązywania i występo-
wania z nich,

 tworzenia, przekształcania i likwi-
dacji jednostek organizacyjnych oraz 
wyposażania ich w majątek,

  promocji miasta.

Komisja Komunalna i Spraw 
Lokalowych Rady Miejskiej 
w Bytomiu

1.Michał Bieda
2. Krzysztof Gajowiak

3. Michał Glatte
4. Andrzej Kostek
5. Mariusz Kurzątkowski
6. Tomasz Lewicki
7. Joachim Nowak
8. Piotr Patoń
9. Jakub Snochowski
10.Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek
11.Tomasz Wac
12. Marek Wilk
Przedmiotem działania Komisji Ko-

munalnej i Spraw Lokalowych są spra-
wy dotyczące:

 transportu, dróg publicznych, mo-
stów, placów i oświetlenia ulicznego,

 wodociągów i zaopatrzenia w wo-
dę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych, utrzymania czy-
stości i porządku oraz urządzeń sani-
tarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, zaopatrzenia 
w energię elektryczną i cieplną,

 działalności handlowej i usługo-
wej, a w szczególności targowisk i hal 
targowych,

 zieleni komunalnej i zadrzewień,
 cmentarzy komunalnych,
 komunalnego budownictwa miesz-

kaniowego,
 utrzymania gminnych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych,

 najmu lokali użytkowych,
 najmu lokali mieszkalnych,
 zobowiązań gminy wynikających 

z ustawy o najmie lokali mieszkalnych 
i dodatkach mieszkaniowych.

Komisja Zdrowia, Ochrony 
Środowiska i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej 
w Bytomiu

1. Tomasz Kupijaj
2. Michał Lewicki
3. Michał Napierała
4. Joachim Nowak
5. Iwona Pakosz
6. Piotr Patoń
7. Alfred Pyrk

8. Robert Rabus
9. Joanna Stępień
10. Mariusz Wołosz
Przedmiotem działania Komisji 

Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw 
Społecznych są sprawy dotyczące:

 promocji i ochrony zdrowia,
 pomocy społecznej, w tym ośrod-

ków i zakładów opiekuńczych,
 edukacji ekologicznej,
 polityki prorodzinnej,
 przeciwdziałania bezrobociu oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy,
wspierania osób niepełnosprawnych,
współpracy z organizacjami cha-

rytatywnymi i miejskimi jednostkami 
pomocy społecznej.

 Komisja Edukacji, Kultury, 
Sportu i Rekreacji Rady 
Miejskiej w Bytomiu

1. Piotr Bula
2. Krzysztof Gajowiak
3. Tomasz Kupijaj
4. Michał Napierała
5. Iwona Pakosz
6. Piotr Patoń
7. Alfred Pyrk
8. Robert Rabus
9. Joanna Stępień
10. Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek
11. Tomasz Wac
12. Mariusz Wołosz
Przedmiotem działania Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji są 
sprawy dotyczące:

 funkcjonowania i rozwoju przed-
szkoli, szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych oraz placówek 
oświatowych, wychowawczych i opie-
kuńczych,

  edukacji i wychowania dzieci 
i młodzieży,

 funkcjonowania i rozwoju pla-
cówek upowszechniania kultury oraz 
promocji wszystkich dziedzin kultury 
na terenie miasta,

 sportu masowego i wyczynowego 
oraz powszechnie dostępnej rekreacji 
mieszkańców,

 edukacji kulturalnej, kultury fi-
zycznej i turystyki oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży,

 ochrony materialnych dóbr kultury.

Komisja Prawa i Porządku 
Publicznego Rady Miejskiej 
w Bytomiu

1. Henryk Bonk
2. Michał Glatte
3. Andrzej Kostek
4. Tomasz Kupijaj
5. Mariusz Kurzątkowski
6. Michał Napierała
7. Joachim Nowak
8. Piotr Patoń
9. Jakub Snochowski
10. Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek
11. Tomasz Wac
12. Marek Wilk
13. Mariusz Wołosz
Przedmiotem działania Komisji 

Prawa i Porządku Publicznego są spra-
wy dotyczące:

 porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli,

 ochrony przeciwpowodziowej,
 ochrony przeciwpożarowej i za-

pobiegania innym nadzwyczajnym za-
grożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska,

 organizacji bezpieczeństwa ru-
chu drogowego,

 funkcjonowania Straży Miejskiej 
oraz współpracy z Policją,

 obronności,
 ochrony praw konsumenta.

 Władza się ukształtowała
Podczas posiedzenia II sesja Rady Miejskiej bytomscy radni wybrali składy miejskich komisji oraz zostali wyłonieni wiceprzewodniczący RM.
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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

Pod opieką CIS-u jest już 35 osób 
w różnym wieku. Choć wśród pod-
opiecznych są głównie osoby po 50. 
roku, można tu znaleźć także ludzi mło-
dych, którzy od lat nie potrafią znaleźć 
pracy. Przyczyny ich sytuacji są różne, 
a pomóc ma im właśnie Centrum Inte-
gracji Społecznej. 

Na czym polega jego działalność? 
Bezrobotni są zatrudniani na określo-
ny czas za konkretne wynagrodzenie. 
Pierwszy miesiąc to dla nich okres pró-
by, za który otrzymują wypłatę w wyso-
kości 50% zasiłku dla bezrobotnych. To 
dla nich sprawdzian ― jeśli wykażą chęć 
do pracy i zaangażowanie CIS przedłuża 
z nimi umowę na kolejne 11 miesięcy.

 ― "Długotrwałe bezrobocie naszych 
podopiecznych przyczyniło się do po-
głębiającej się bezradności w porusza-
niu się na rynku pracy. Chcemy, żeby 
nauczyli się asertywności, komunikacji 

interpersonalnej, a także racjonalnego 
gospodarowania pieniędzmi, przez co 
wzmocni się ich samoocena i poczucie 
własnej wartości" ― mówi Jolanta Tor-
bus, dyrektor CIS.

Jak pracują podopieczni instytucji? 
Pracę wykonują cztery dni w tygodniu, 
piątego spotykają się z doradcami za-
wodowymi i pracownikami socjalnymi. 
W ramach zajęć: porządkują otoczenie 
Teatru Rozbark, sprzątają w domach 
starszych osób objętych opieką MOPR, 
zajmują się niepełnosprawnymi lub po-
magają w przygotowywaniu posiłków 
w Domach Pomocy Społecznej. Część 
osób uczy się także pracy w charakterze 
telesprzedawcy. Większość z nich radzi 
sobie świetnie, a pracownicy Centrum 
są przekonani, że taka forma pomocy 
pomoże im usamodzielnić się i lepiej od-
naleźć na rynku pracy.  

Wychodzą  
z bezrobocia

Wśród ozdób są zarówno zeszło-
roczne, jak i nowe, dokupione w tym 
roku. Najbardziej widoczna z nich to 
kilkunastometrowa choinka na by-
tomskim rynku. Wieczorem, oświe-
tlona licznymi lampkami, stanowi 
nie lada atrakcję dla mieszkańców. 

Prócz rynku, świątecznie wygląda 
także ulica Dworcowa ― przyozdo-
biono ją m.in. kurtynami świetlnymi 
i kolorowymi lampkami. Kolejną cho-
inkę podziwiać możemy placu Wol-
skiego (dworzec autobusowy). Przed 
budynkiem Urzędu Miejskiego zoba-

czymy świetlne iluminacje na fontan-
nie. To nie koniec ― żywe, oświetlone 
choinki  ustawiono także poza ścisłym 
centrum miasta. Ozdobiły one zieleń-
ce przy ul. Stolarzowickiej, Świętego 
Cyryla i Metodego, skrzyżowanie ulic 
Strzelców Bytomskich i Łokietka, plac 
Sikorskiego, okolice Parku Konopnic-
kiej oraz plac Akademicki. 

Nie zapomniano również o dekora-
cji głównych skrzyżowań ― Strzelców 
Bytomskich i Wrocławskiej, Strzelców 
Bytomskich i Piłsudskiego, Racjonali-
zatorów i Frenzla, skrzyżowaniu przy 
ul. Konstytucji w rejonie Karbia i Bo-
brka, w Stolarzowicach przy koście-
le, w Górnikach przy ul. Żołnierskiej, 
przy ul. Worpie na Karbiu oraz na Su-
chej ― Górze obok kościoła.  

 W Bytomiu zapanował już świąteczny klimat ― 
kilka dni temu na rynku stanęła kilkunastometrowa cho-
inka, ozdobiono także latarnie, skrzyżowania dróg, dworzec 
autobusowy oraz okolice Urzędu Miejskiego. 
Koszt tegorocznych dekoracji to prawie 180 tys. złotych.

Świąteczne ulice
 Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu to insty-

tucja, która pomaga potrzebującym mieszkańcom powró-
cić na rynek pracy. Jej działania skierowane są głównie do 
osób bezrobotnych od ponad 10 lat, ludzi wychodzących z 
bezdomności lub uzależnień, opuszczających zakłady karne 
oraz do uchodźców.
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Pijana ugodziła nożem swoją 
koleżankę 

Policjanci z Bytomia zatrzyma-
li 37-latkę, która podczas imprezy za-
krapianej alkoholem ugodziła nożem 
swoją 53-letnią koleżankę. 

W nocy z niedzieli na poniedziałek 
oficer dyżurny bytomskiej komendy 
został powiadomiony, że w kamieni-
cy przy ul. Mickiewicza doszło praw-
dopodobnie do pchnięcia nożem. 
Na miejsce skierowano policjantów, 
którzy potwierdzili, że w jednym 
z mieszkań jest 53-latka z raną no-
gi. Po chwili przyjechało pogotowie, 
które przewiozło ją do szpitala. Poli-
cjanci zatrzymali 37-letnią kobietę, 
którą podejrzewano o ugodzenie no-
żem w nogę swojej starszej koleżan-
ki. Bytomianka była pijana - badanie 
alkomatem wskazało u niej ponad 
1,3 promila alkoholu w organizmie. 
Z ustaleń śledczych wynika, że kobie-
ty razem w mieszkaniu piły alkohol. 

Policjanci wyjaśniają teraz okoliczno-
ści samego zdarzenia. Stan zdrowia 
pokrzywdzonej jest stabilny, i zda-
niem lekarzy, nie zagraża jej życiu. 
37-latka usłyszała już zarzut. Proku-
rator objął ją policyjnym dozorem. Te-
raz grozi jej nawet 10 lat więzienia.

Czołówka na ul. 
Siemianowickiej 

Policjanci z bytomskiej komendy wy-
jaśniają okoliczności wypadku przy ul. 
Siemianowickiej. 

W środę przed godziną 17.00 przy 
ul. Siemianowickiej miał miejsce wypa-
dek. Z wstępnych ustaleń drogówki wy-
nika, że kierująca renaultem 28-latka 
z niewyjaśnionych przyczyn doprowa-
dziła do czołowego zderzenia z audi. Kie-
rujący nim 37-letni siemianowiczanin 
nie odniósł obrażeń. W wyniku wypadku 
ogólne obrażenia odniosła mieszkanka 
Bytomia. Skierowana na miejsce załoga 

karetki pogotowia przewiozła kobietę 
do szpitala, gdzie pozostała na obserwa-
cji. Teraz okoliczności wypadku wyja-
śniają bytomscy stróże prawa.

Mając prawie 3 promile 
wiózł autem kolegów 

Bytomscy stróże prawa w nocy zatrzy-
mali 25-letniego kierowcę, który prowa-
dził samochód na „podwójnym gazie”. 

W środę w nocy policjanci w nie-
oznakowanym radiowozie patrolowa-
li rejon ulicy Witczaka. Przed godziną 
3.00 zauważyli mazdę a w niej kilku 
młodych mężczyzn. Szczególną uwagę 
stróżów prawa zwrócił fakt, że kierują-
cy autem cofając uderzył w słupek przy 
drodze. Policjanci zatrzymali do kon-
troli japoński samochód. W aucie znaj-
dowało się kilku młodych mężczyzn 
o od 25-letniego kierowcy stróże pra-
wa wyczuli woń alkoholu. Na miejsce 
wezwano drogówkę. Badanie alkoma-

tem wykazało u bytomianina prawie 
3 promile alkoholu w organizmie. Sa-
mochód trafił na policyjny parking na 
koszt właściciela. Teraz mężczyzna od-
powie przed sądem, grozi mu utrata 
prawa jazdy i nawet do 2 lat więzienia.

Wpadł diler narkotyków 
i jego klient 

Bytomscy stróże prawa zatrzyma-
li 23-letniego dilera narkotyków i je-
go klienta. 

Kryminalni z bytomskiej komendy 
zajmujący się zwalczaniem przestęp-
czości narkotykowej w centrum miasta 
obserwowali handlarza narkotyków. 
Jako pierwszy wpadł w ich ręce 34-let-
ni mężczyzna i to kilka minut po trans-
akcji ze swoim dostawcą. Bytomianin 
miał przy sobie ponad 2 gramy mari-
huany. Następnie stróże prawa zatrzy-
mali 23-letniego dilera narkotyków. 
Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. 34-la-

tek usłyszał zarzut posiadania narko-
tyków, natomiast młodszy z nich zarzut 
udzielania środków odurzających. Te-
raz grozi im do 3 lat więzienia.

Potrącenie pieszej 26-latki 

Policjanci z bytomskiej komen-
dy wyjaśniają okoliczności wy-
padku z udziałem pieszej 26-latki. 
Kobietę przechodzącą przez jezdnię 
potrącił samochód osobowy.

We wtorek około godziny 7.30 przy 
ulicy Hlonda doszło do wypadku dro-
gowego. 23-letni mieszkaniec Byto-
mia kierujący osobowym hyundaiem 
potrąciła przechodzącą przez jezdnię 
26-letnią kobietę. Na skutek wypadku 
bytomianka doznała ogólnych obra-
żeń i trafiła do szpitala, a po udzielonej 
pomocy została zwolniona do domu. 
Okoliczności i przyczyny wypadku ba-
dają teraz bytomscy śledczy.  

Informuje młodszy aspirant Tomasz Bobrek, rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Bytomiu
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Ostatki u naszych 
trzecioligowców

Liga nie gra, piłkarze są już na urlo-
pach, ale w klubowych kuluarach wciąż 
trochę się dzieje. Niestety, póki co wiele 
mówi się głównie o możliwych ubytkach.

Wicelider III ligi opolsko-śląskiej na 
pewno podczas przerwy zimowej przej-
dzie przebudowę. Nie wiadomo jedynie, 
jak duży rozmiar będzie ona miała. Na ra-
zie formalnie piłkarzami Polonii Bytom 
nie są Rafał Sadowski i Michał Zieliński.

Pierwszy z nich był wypożyczony 
z Zagłębia Sosnowiec i wrócił do macie-
rzystego klubu. Niebiesko-czerwoni chcą 
jednak porozmawiać z II-ligowcem na te-
mat dalszej gry 25-letniego pomocnika 
przy Olimpijskiej.

Bardzo podobnie wygląda sytu-
acja popularnego „Ziela”. Najskutecz-
niejszy piłkarz Polonii (10 bramek) był 
wypożyczony z GKS-u Katowice. Tam 
jednak nie ma dla niego miejsca i I-ligo-
wy zespół dał mu wolną rękę w szuka-
niu nowego pracodawcy. Czy wybierze 
bytomski klub? O tym pewnie przeko-
namy się w styczniu.

Pojawił się również temat odejścia 
Krzysztofa Michalaka. 27-letni defen-
sor był na testach w Nadwiślanie Gó-
ra i zagrał już w meczu kontrolnym 

z Energetykiem ROW Rybnik (0:0). Na 
razie nie zapadła żadna decyzja na te-
mat jego przyszłości.

Osłabienia zapowiadają się za mie-
dzą, a więc w Szombierkach Bytom. Roz-
chwytywany jest Sebastian Pączko, który 
jesienią strzelił 8 goli. Snajper „Zielo-
nych” dostał zaproszenie na testy z Piasta 
Gliwice. Z klubów Ekstraklasy pyta o nie-
go również Górnik Zabrze, a do tego nale-
ży dołożyć jeszcze obserwacje ze strony 
GKS-u Katowice. 

Możliwe, że trener Krzysztof Górec-
ko wiosną nie będzie mógł korzystać 
z Andrzeja Wiśniewskiego. Jego usługa-
mi zainteresowany jest małopolski trze-
cioligowiec, a więc Soła Oświęcim. Na 
razie stanęło na tym, że klub nie zgodzi 
się na ten transfer.

Hokej: Polonia już nie takim 
łatwym rywalem

Do tej pory nasi hokeiści często 
pełnili rolę chłopców do bicia. Wyglą-
da jednak na to, że to już nieaktual-
ne i nie zmienia tego wysoka porażka 
z trzecią drużyną ligi.

Zaczęło się w miniony piątek, gdy 
zawodnicy Polonii Bytom pojechali 
do Nowego Targu. Podhale pewnie po 
cichu liczyło na gładkie zwycięstwo, 
a niewiele brakowało, by skończyło 
się wielką niespodzianką.

Po dwóch tercjach było 3:3, a do 
bramki gospodarzy trafiali Tomas Va-

lecko (dwa razy), a także Sebastian 
Owczarek. Niestety, w ostatniej par-
tii to Podhale postawiło kropkę nad 
i strzelając na 4:3.

Jeszcze lepsze zawody poloni-
ści rozegrali dwa dni później, gdy 
przeciwnikiem był Naprzód Janów. 
W pewnym momencie wszystko 
wskazywało na wysokie zwycięstwo, 
bo niebiesko-czerwoni prowadzili już 
4:1 (dwie bramki Mykyty Bucenki i po 
jednej Marcina Słodczyka oraz Jaro-
sława Dołęgi).

W trzeciej tercji zabrakło jednak 
sił, aby obronić tak korzystny rezultat. 
Katowiczanie trzy razy trafili do siat-
ki i do wyłonienia zwycięzcy potrzeb-
na była dogrywka. W niej gospodarze 
poszli za ciosem wygrywając całe spo-
tkanie 5:4. Szkoda, bo było naprawdę 
bardzo blisko.

Humory naszym hokeistom popsuł 
wtorkowy pojedynek. Usprawiedli-
wieniem porażki 1:10 jest jednak fakt, 
że Ciarko PBS Bank KH Sanok to trze-
cia siła ligi funkcjonująca w zupełnie 
innych realiach niż bytomianie. Auto-
rem honorowego gola był Sebastian 
Kłaczyński.

W piątek Polonia zagra z GKS-em 
Tychy, a dwa dni później rywalem bę-
dzie JKH GKS Jastrzębie.

Koszykarze Polonii Bytom 
ulegli liderowi 2 ligi KS AZS 
AWF Katowice

Koszykarze Polonii Bytom ule-
gli liderowi 2 ligi KS AZS AWF Katowi-
ce w Katowicach 76:66 (19:17, 18:11, 
26:21, 13:17).

Mecz miał bardzo zacięty przebieg, 
a wynik pozostawał sprawą otwartą do 
ostatniego gwizdka sędziów. W naszej 
drużynie po kontuzji mogli wreszcie 
zagrać Michał Nikiel oraz Marcin Strze-
lecki. Miejmy nadzieję, że limit kontuzji 
w naszym teamie w tym sezonie został 
już wyczerpany.

Lider tabeli we własnej hali po-
kazał wysoką skuteczność w rzutach 
z dystansu oraz agresywną obronę wła-
snego kosza. Koszykarze KK Polonia 
Bytom dosyć dobrze bronili pod swoją 
tablicą. W ostatniej kwarcie trener Ku-
ciński zarządził agresywne krycie na 
całym boisku. Taktyka która przyniosła 
nam zwycięstwo w Częstochowie, dała 
tym razem tylko możliwość zbliżenia się 
na odległość 6 punków od rywali. Nie-
stety w dniu wczorajszym nasi rzucają-
cy nie byli skuteczni.

W nadchodzącej kolejce w niedzie-
lę 14 grudnia o godzinie 18 tradycyj-
nie w „Hali na Skaripe” zagramy bardzo 
ważny mecz z Albą Chorzów. To spo-
tkanie może w przypadku zwycięstwa 
znacznie przybliżyć nas do pierwszej 
piątki 2 ligi, która zagra w kolejnej run-
dzie rozgrywek o awans. Serdecznie 
zapraszamy kibiców na to spotkanie 
i prosimy o doping, który tak wiele razy 
pomagał nam w zwycięstwach.

Tenis stołowy: dwa zwycię-
stwa pozwoliły wrócić do gry

Już tylko jedno spotkanie zosta-
ło do zakończenia I rundy w Polskiej 
Superlidze Tenisa Stołowego. Byto-
mianie do końca będą walczyć o moż-
liwość walki o mistrzostwo kraju.

Od samego początku sezon ligowy 
nie układał się po myśli drużyny Car-
bo-Koks Polonia Bytom. Nasi tenisi-
ści stołowi chcąc walczyć o wyższe 
cele muszą zająć co najmniej szóste 
miejsce w tabeli. To z kolei wyjaśni się 
w ostatniej kolejce.

Na szczęście ostatnio nasi teni-
siści stołowi są w wysokiej formie. 
Najpierw pokonali drużynę Dojlidy 
Białystok 3:1. Dwa mecze wygrał To-
mas Konecny, a jeden Jakub Kosowski. 
Jedynie Radek Mrkvicka musiał uznać 
wyższość rywala.

Tydzień później bytomianie grali 
na wyjeździe z ekipą Pogoni Lębork. 
Zaczęło się od porażki Kosowskiego, 
ale potem wygrywali tylko nasi za-
wodnicy. Znowu dwa punkty dał Ko-
necny, a jeden tym razem Mrkvicka.

We wtorek Polonia jedzie do Byd-
goszczy na mecz z Gwiazdą. Zespół 
ten ma tyle samo punktów, co nie-
biesko-czerwoni. Nasi gracze chcąc 
zapewnić sobie 6. miejsce i walkę 
o najwyższe cele muszą wygrać.  

Tramwaje z południowych dziel-
nic nie docierają do pl. Sikorskiego już 
od około pół roku. To efekt inwesty-
cji rozpoczętych w maju przez spółkę 
Tramwaje Śląskie, która dzięki wspar-
ciu funduszy unijnych zdecydowała 
się przebudować rozjazd na Zamłyniu 
oraz wyremontować torowiska i sieć 
trakcyjną na ul. Jagiellońskiej. Stan za-
awansowania prac pozwala już na 
wznowienie ruchu na trasie pomię-
dzy pl. Sikorskiego a Szombierkami 
i Łagiewnikami. ― Roboty jeszcze nie 
dobiegły końca, ale część tramwajo-
wa jest już na tyle zaawansowana, że 
możliwe jest wznowienie ruchu tram-
wajowego. Zależało nam bardzo, że-
by możliwie najwcześniej przywrócić 
ruch tramwajów na stałe trasy ― wy-
jaśnia Andrzej Zowada, rzecznik 
Tramwajów Śląskich. Do wykonania 
pozostały jedynie prace drogowe, któ-
re zgodnie z zapewnieniami spółki ma-
ją potrwać do przyszłego tygodnia.

Od soboty, 13 grudnia, na swo-
je dawne trasy wyjadą znowu tram-
waje linii 5, 7, 9 i 18. "Piątka" będzie 
kursować pomiędzy pl. Sikorskiego 
a pętlą w Zaborzu, "Siódemka" pomię-
dzy pl. Sikorskiego a pętlą w Zawodziu, 
"Dziewiątka" pomiędzy pl. Sikorskie-
go a przystankiem Chorzów Ratusz, 
natomiast "Osiemnastka" pomiędzy 
Stroszkiem a pętlą w Chebziu. Ponadto 
zmieni się rozkład linii nr 17, urucho-
miona zostanie nowa linia nr 47 ob-
sługująca trasę Bytom pl. Sikorskiego 
― Chorzów Ratusz przez Łagiewniki, 
Chropaczów i Piaśniki, a tymczasowe 
linie 9b, 10 i 49 zostaną zawieszone.

Warto zauważyć, że pierwszy raz 
od sześciu lat tramwaj dojedzie z Ła-
giewnik do pl. Sikorskiego. "Siódemka" 
przestała kursować na tej trasie od lip-
ca 2008 roku, kiedy zdecydowano się 
skrócić jej przebieg ze względu na ka-
tastrofalny stan torowiska. W zeszłym 
roku rozpoczęto odbudowę i w czerw-

cu ponownie otwarto trasę do Zamły-
nia. Jednak miesiąc wcześniej ruszyły 
prace w rejonie wiaduktu kolejowego, 
dlatego powrót "Siódemki" do centrum 
Bytomia nieco odsunął się w czasie. 
Cierpliwość powinna opłacić się pa-
sażerom, ponieważ podróż po wyre-
montowanym torowisku jest krótsza 
i bardziej komfortowa.

Wkrótce czekają nas kolejne inwe-
stycje tramwajowe. Spółka wraz z mia-
stem planuje niebawem przebudować 
ulicę Katowicką pomiędzy pl. Sikor-
skiego a ul. Siemianowicką. Zlikwido-
wany zostanie jednotorowy odcinek, 
który zastąpi dwutorowa linia biegną-
ca środkiem jezdni. Będą mogły poru-
szać się po niej również samochody, 
natomiast po bokach powstaną nowe 
chodniki, miejsca parkingowe i oświe-
tlenie. W ten sposób zaniedbana ulica, 
przy której stoją jedne z najpiękniej-
szych kamienic w Bytomiu, będzie mia-
ła szansę zyskać drugą młodość. 

Tramwaje znów dojadą 
do pl. Sikorskiego

 Przebudowa torowiska na ul. Jagiellońskiej zbliża się ku końcowi. Od weekendu 
tramwaje linii 5, 7, 9 i 18 znów będą docierać do centrum Bytomia.

Dolomity Sportowa Dolina to obec-
nie jedyny ośrodek w konurbacji ślą-
skiej, w którym można już zjeżdżać na 
nartach. Sprzyjają temu niskie tem-
peratury, dzięki którym mogły zostać 
uruchomione armatki śnieżne. Praco-
wały nieustannie przez kilka dni, aż 
stok pokrył się odpowiednią warstwą 
białego puchu. W efekcie w zeszły pią-
tek mógł już się rozpocząć sezon zi-
mowy w Suchej Górze.

Stok w dawnym wyrobisku kopalni 
dolomitu jest czynny od tygodnia. Ze 
względu na opady deszczu nie można 
było na nim szusować w poniedziałek, 
ale już we wtorek warunki znów po-
zwalały na zjazdy.

W dni robocze ośrodek jest czyn-

ny od 16:00, a w najbliższy weekend 
będzie otwarty od 9:00 do 21:00. Ze 
względu na warunki pogodowe godzi-
ny otwarcia mogą ulec zmianie, dlate-
go pod numerem telefonu 32 348 80 
11 można uzyskać aktualne informa-
cje na ten temat.

W DSD dostępne są oświetlone 
i naśnieżane trasy zjazdowe, trzy wy-
ciągi, wypożyczalnia i serwis sprzę-
tu zimowego, szkółka narciarska, 
park zabaw dla dzieci oraz snowpark, 
w którym można poćwiczyć różne 
ewolucje na nartach i snowboardzie. 
Po intensywnym wysiłku na stoku 
można się posilić w restauracji "Pod 
Progiem", która na sezon zimowy 
przygotowała specjalną ofertę. 

Stok otwarty
 Miłośnicy sportów zimowych mogą już zaszaleć na 

stoku w Suchej Górze.



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

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

Publikację ogłoszeń zamówisz na 
www.bytomski.pl/ogloszenia-bytom

Bytom 41-935 Sucha Góra 
 ul. Strzelców Bytomskich 306 

tel.fax. 32/289 74 88  kom. 603 40 12 15
Radzionków 41-922 

ul. Męczenników Oświęcimia 24
tel. 32/286 62 39 
kom. 603 40 12 15    
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Get on Up 12:40, 15:30, 18:20, 21:10

Bella i Sebastian 2D 10:45

Bogowie 18:30A, 18:40A

Głupi i głupszy bardziej 2 18:00 

Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Cz.1 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 21:40

Interstellar 2D  20:30

John Wick 15:30, 17:45, 20:00, 22:15!

Klątwa Jessabelle 20:15, 22:15B!

Love, Rosie 12:20, 16:30A, 17:00AA, 19:15, 
21:30

Obywatel 2D 22:00C,22:15B

Klątwa Jessabelle 20:15, 22:15!

Obywatel 2D 22:00

Scenariusz na miłość 13:00

Serce, serduszko 12:00

Serce, serduszko 10:15

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

Szefowie wrogowie 2 14:40, 19:40 

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

Piorun i magiczny dom 12:30,14:30,16:30AA

Siedmiu Krasnoludków ratuje Śpiącą 
Królewnę 2D

10:00,12:00, 14:00, 16:0

Uwolnić Mikołaja 2D 11:00, 13:10, 15:20, 17:30

Wielka Szóstka 2D 10:00, 13:30, 15:45, 
18:00 

Cinema City

KINO FAMILIJNE

rano

rano

rano

+2C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

+2C

+3C +6C

+5C

+3C +4C+6C

Xenia 17:00

Dziewczynka z kotem 19:15

Obywatel 19:30P
P ― tylko w poniedziałek

Becekino

12.12 + 18.12.2014

 Antek, czy ty wiesz jako jest różnica 
pomiędzy psem a kobietą?
- ?
- No widzisz, baba to na swojego szcze-
ko a do cudzego sie przymilo a pies na 
opak!

- Francek, ponoć żeś sie ożenił?
- Ano, prowda.
- No to musisz być szczęśliwy?
- No, musza!!!

- Od dziś dzielimy sie robotą - pado żo-
na do górnika. Dziecko jest nasze i roz 
ty go będziesz kolebać a roz jo. W nocy 
żona budzi męża.
- Józef! Mały ryczy!
- To se pokoleb twoją połowę a moja 
niech ryczy.

To jest tako staro opowieść, ale praw-
dziwo. Jeden górnik spotkoł roz kamra-
ta i pado mu:
- Ty Paulek, słyszołeś to jakie to nie-
szczęście naszego sztygra spotkało?
- Nie. A co mu się stało?
- A dyć borok z moją starą uciekł!

Jechoł motocyklista koło traktora. 
Traktorzysta wołoł za nim:
- Hej tam, błotnik ci sie obluzowoł!
- Co?
- Błotnik ci sie obluzowoł, nie słyszysz 
czy co?
- Nie, nie słyszę bo mom błotnik oblu-
zowany! - odpedzioł motocyklista.

Jeden chop przyszedł do Gogolina i 
na dworcu idzie do kasy i pado:
- Dają mi wartko bilet ja?
- Ale dokąd?
- A co wos to obchodzi kaj jadę? - pa-
do chop.

!tylko sobota, Btylko piątek, C oprócz piątku, Atylko w środę, AAoprócz środy

12 grudnia
Otwarcie wystawy Andrzeja Macińskie-
go – "Figury", Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, pl. Sobieskiego 3, g.17:00

Koncert w ramach festiwalu Gorczycki 
antico e moderno, kościół św. Ducha, ul. 
Krakowska, g.18:00

Koncert Janusza Żywca i Sławomira 
Woźniaka, Klub Brama, ul. Chrobrego 
1, g.20:00

Karaoke, Klub Gotyk, ul. Kościelna 2, 
g.21:00

13 grudnia
Warsztaty dla dzieci – Zrób sobie wyko-
paliska, Muzeum Górnośląskie, pl. So-
bieskiego 2, g.11:30

Stroimy choinkę na bytomskim dwor-
cu PKP, Dworzec PKP, pl. Wolskiego, 
g.12:00

Wycieczka "Bytomskim szlakiem Gor-
czyckiego", Rynek, g.15:00

Debata "Gorczycki – dziedzictwo kul-
tury czy narzędzie promocji", Centrum 
Groczyckiego, ul. Matejki 1, g.16:00

Opera "Nabucco", Opera Śląska, ul. Mo-
niuszki 21, g.18:00

Spektakl "This is not a Love Song, Teatr 
Rozbark, ul. Kilara 29, g.19:00

Koncert w ramach festiwalu Gorczycki 
antico e moderno, kościół Mariacki, Ry-
nek, g.19:00

Koncert After Seven, Klub Gotyk, ul. Ko-
ścielna 2, g.20:00

Koncert TeSkapsie Live, Klub Blen-

der, ul. Powstańców Warszawskich 30a, 
g.20:00

1 urodziny Pin-Up, Klub Pin-Up, pl. Ko-
ściuszki 1, g.21:00

14 grudnia
Koncert w ramach festiwalu Gorczycki 
antico e moderno, kościół św. Jacka, ul. 
Matejki 1, g.17:00

Opera "Don Giovanni", Opera Śląska, ul. 
Moniuszki 21, g.18:00

Spektakl "This is not a Love Song, Teatr 
Rozbark, ul. Kilara 29, g.19:00

15 grudnia
Pokaz Integracyjnego Teatru Tańca IN-
TEGRA – "Pozytywka", Teatr Rozbark, 
ul. Kilara 29, g.18:00

16 grudnia
Koncert dyplomantów, Ogólnokształcą-
ca Szkoła Muzyczna, ul. Moniuszki 17, 
g.17:00

Premiera spektaklu PWST "Working ti-
tle Ego", Becek, pl. Stanek 1, g.18:00

17 grudnia
Wykład "Matki, żony i... – wizerunki ko-
biet w malarstwie", Muzeum Górnoślą-
skie, pl. Sobieskiego 2, g.16:30

Koncert dyplomantów, Ogólnokształcą-
ca Szkoła Muzyczna, ul. Moniuszki 17, 
g.17:00

Spektakl PWST "Working title Ego", Be-
cek, pl. Stanek 1, g.18:00

18 grudnia
Spektakl PWST "Working title Ego", Be-
cek, pl. Stanek 1, g.18:00
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