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Od kilku lat systematycznie spada liczba uczniów 

szkół podstawowych. Z danych Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Bytomiu wynika, iż tegoroczne 
klasy ósme są ostatnim rocznikiem wyżu demogra
ficznego. Ogółem naukę w bytomskich podstawów
kach rozpocznie 1 września ponad 20 tysięcy dzieci, 
w tym 2388 „pierwszaków”, mogących liczyć na 
tradycyjną „tytę” wypełnioną słodyczami.

DO SZKOŁY MARSZ!

Tłoczno robi się natomiast 
w placówkach ponadpodsta
wowych, w których dla pierw
szoklasistów przygotowano aż 
3900 miejsc. W ławkach liceów 
ogólnokształcących zasiądzie 
2694 uczniów, w technikach 
ponad 3900, natomiast w „za
wodówkach” 1826 nastolat
ków. Obecnie 34 wolnymi 
miejscami w klasach o różnych 
profilach dysponuje tylko Za
sadnicza Szkoła Zawodowa 
przy Państwowych Szkołach 
Budownictwa przy ul. Po
wstańców Śląskich.

Na młodych ludzi czekają na
tomiast zupełnie nowe placów
ki i kierunki. Od tego roku 
w Stroszku zaczęła działać ko
lejna szkoła średnia - Zespół 
Szkól Ogólnokształcących nr 
4 przy ulicy Narutowicza. No

wością jest również otwarty 
w Policealnym Studium Zawo
dowym Zespołu Szkół Mecha
niczno-Samochodowych kieru
nek kształcący techników Bez
pieczeństwa i Higieny Pracy.

W porównaniu z ubiegłym 
rokiem zachowano dotychcza
sową liczbę miejsc w przed
szkolach, chociaż ze względu 
na fatalny stan techniczny 
i nieopłacalność remontu bu
dynku Przedszkola nr 34 przy 
ulicy Piecucha połączono je 
z placówką nr 33 mieszczącą 
się przy ulicy Konstytucji 
w Bobrku. Łącznie do 49 
przedszkoli miejskich uczęsz
czać będzie od 1 września 
4869 maluchów.

Twój trafny wybór to:
Auto - Nowy Dwór

Bytom, ul. Nowy Dwór T 
81 -37-30, 81-25-50 dom.

✓ naprawy bezgotówkowe
✓ ramy do prostowania
✓ kabina lakiernicza, każdy kolor
✓ części zamienne ;
✓ samochód zastępczy 1

Blacharstwo - Lakiernictwo »,
8.00 - 16.00 $

Gwarancja dobrej roboty-6 lat!!!

i TANIE SPODNIE
i HURT-DETAL, tel.282-49-24 
| Bytom, pl. Sikorskiego 8
i WYTNIJ - ZACHOWAJ!

STAR®*®3®
tańszy o 5000 zWo,.
POLONEZ TRUCK
tańszy o 3000 zł^,.

*Czas trwania akcji do 30.09.98

LUBLIN
JELCZ

PRZYCZEPY* NACZEPY* FURGONY 
IZOTERMY*CHŁODNIE* SKRZYNIE* WYWROTY 

BIURO HANDLOWE 
BYTOM ul. Żołnierza Polskiego 7 §

tel. (032) 81-85-80, fax (032) 81-47-17 s 
EKSPOZYCJA |

Plac Sobieskiego - Parking
LEASING RATY

KINCZYK NA AUT
# Prezydent Bytomia nie dotrwał do wyborów

Prezydent Bytomia 
Marek Kińczyk został 
odwołany z zajmowane
go stanowiska.

Decyzję o zdymisjonowa
niu Kińczyka, pełniącego na 
mocy nominacji wicepremie
ra poprzedniego rządu funk
cje organów gminy, czyli Ra
dy Miejskiej i Zarządu Miasta 
- podjął 26 sierpnia premier 
Jerzy Buzek.

W komunikacie Biura Pro
mocji i Informacji Ministers
twa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji nie podano 
powodów odwołania. W tele
fonicznej rozmowie zapew
niono nas jednak, że zapoz
nanie się z powodami odwo

łania będzie możliwe w naj
bliższym czasie. Wiadomo, że 
o usunięcie Kińczyka zabie
gało od dawna kilka organi
zacji politycznych działają
cych w naszym mieście. Ich 
przedstawiciele wysyłali do 
MSWiA skargi i petycje.

O dymisji Marka Kińczyka 
mówiło się już od kilku mie
sięcy. Jednym razem były to 
krążące po mieście plotki, in
nym konkretne działania. 
Przypomnijmy, że w lipcu 
„Życie Bytomskie”, jako pier
wsze ujawniło pismo wysiane 
do MSWiA przez wojewodę 
katowickiego Marka Kemps
kiego. Wojewoda prosił 
w nim wicepremiera Janusza 
Tomaszewskiego o zdymis

jonowanie Kińczyka. Jedno
cześnie zaproponował, by za
stąpić go Włodzimierzem Le- 
siszem, byłym radnym Unii 
Wolności, popieranym także 
przez AWS.

Tymczasem po odwołaniu 
Kińczyka jako jego następcę 
nieoficjalnie zaczęto wymie
niać Jacka Brzezinę, zastęp
cę dyrektora Wydziału Admi
nistracyjno-Gospodarczego 
katowickiego Urzędu Woje
wódzkiego. Brzezina mieszka 
w Mikołowie. Nie udało nam 
się porozmawiać z ewentual
nym kandydatem. Jak powie
działa nam jego sekretarka 
do 7 września przebywa on 
na urlopie. t n

CENA OJCOSTWA
# Ile trzeba wysupłać na wyborczą kiełbasę?

Ile trzeba zapłacić, że
by otrzymać możliwość 
ubiegania się o mandat 
radnego w Bytomiu? 
Niekiedy nawet 800 zło
tych nie wystarczy. Wie
le ugrupowań zobowią
zuje kandydatów na „oj
ców miasta” do wpłaca
nia składek na koszty 
kampanii wyborczej.

11 października odbędą się 
wybory samorządowe. Wyło
nimy w nich między innymi 
członków Rady Miejskiej. 
Komitety wyborcze kończą 
już przygotowywanie list 
kandydatów. Wszystkie
z nich wymagają od startują
cej osoby wpłacenia określo
nej sumy pieniędzy na tak 
zwany fundusz wyborczy. Ze
brana w ten sposób kwota zo
stanie przeznaczona na sfi
nansowanie akcji propagan- 
dowo-reklamowej całego 
ugrupowania oraz poszcze
gólnych kandydatów.

Osoby posłane na wyborczy 
bój przez Akcję Wyborczą So

lidarność muszą wyłożyć po 
500 zł. - Większa suma nie 
będzie raczej potrzebna 
- uważa Henryk Domoracki, 
szef bytomskiej AWS. Dodaje 
jednak: - Oczywiście każdy 
może przeznaczyć na skutecz
niejsze rozreklamowanie się 
więcej pieniędzy. Zależy to ty
lko od jego dobrej woli. Re
sztę potrzebnych środków po

winna przynieść nam sprze
daż specjalnych cegiełek.

Rządowy współkoalicjant 
AWS - Unia Wolności wymaga 
od swoich ludzi również 500 zł. 
Unijni kandydaci na ojców mia
sta także mogą na własną rękę, 
a raczej kieszeń, postarać się 
o zwiększenie szans na wybór.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

k
ŻUK, LUBLIN

Lanos, Nubira, Leganza 
Espero, Nexia, Tico 

Polonez, Truck
AUTORYZOWANY SERWIS 

CZĘŚCI ZAMIENNE
Pogwarancyjne naprawy 

FIAT 126, CINQUECENTO
POLMOZBYT BYTOM

ul. A. Piątka 9a

# 81 65 77

Szkoła Języków Obcych „BRITAJVT
Zaprasza na Kursy Języka Angielskiego 

dla wszystkich grup wiekowych 
i na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zapisy od 1 września w sekretariatach szkoły 
w godz. 12.00 - 18.00

Bytem, ul. Dworcowa 19, tel. 81-80-26, wew. 58
Gliwice, ul. 1 Maja 13, tel. 31-22-16 

Zabrze, ul. Niedziałkowskiego 1, tel. 0-90 692-166
1/1084 Ö2165

Tarnowskie Góry, ul.Szymaly3 
__  Tel. 285-40-20

STUDIO MEBLI KUCHENNYCH
Tarnowskie Góry, ul. Lewka 9 

CE Tel. 285-41-50

M MEBLE DZIECIĘCE 
I MŁODZIEŻOWE

Tarnowskie Góry - Bobrowniki Śl., 
ul. Korola 37 • Tel. 285-76-22

SPRZEDAŻ RATALNA! • TRANSPORT FIRMOWY!



O wydarzeniach minionego tygodnia informuje rzecz
nik prasowy Komendy Rejonowej Policji, podinspektor 
Stanisław Surowiec.

19 SIERPNIA
NA ZAKRĘCIE. Na luku 

ulicy Powstańców Warszaws
kich mężczyzna prowadzący 
motorower marki Romet 
stracił panowanie nad kiero
wnicą i przewrócił się, do
znając potłuczeń.

CZTERY KOŁA. Złodzieje 
skradli komplet kół z fiata 
126 zaparkowanego przy 
placu Wojska Polskiego 
w pobliżu budynku nr 8.

ZUCHWAŁA KRADZIEŻ. 
W komisariacie policji zgło
siła się kobieta donosząc, iż 
padła ofiarą bezczelnych 
przestępców. Przechodząc 
ulicą Racjonalizatorów pod-

'oc/zc, ro twoj£ 
OCZKO W <3tOMZ-J- 
£O S T/nZAł pfiZEZ ,

/ OG/zSoM/ify.'.., 
rpzyszzazw z pzk- 

, S£ai /M7ye#AUtijr/j
\ Jrsr szansa
\ /C/f Z/Z>PAC

Przy kopalni, gdzie motoro
werzysta, mający 1 promil al
koholu w wydychanym po
wietrzu, potrącił przechodzą
cą tamtędy kobietę. Sprawca 
natychmiast sam zgłosił się 
na policję.

POBILI I OKRADLI. Na
przystanku tramwajowym 
przy ulicy Zabrzańskiej 
dwóch chuliganów uderzyło 
łokciem w twarz stojącego 
tam mężczyznę, po czym skra
dło mu portfel z 50 złotymi.

22 SIERPNIA
RANNY PIESZY. Na ulicy 

Strzelców Bytomskich pod ko
ła przejeżdżającego malucha

biegło do niej dwóch chuliga
nów, którzy zerwali ofierze 
torebkę z gotówką.

SAMOBÓJSTWO CHORE
GO. Nieuleczalnie chory na 
raka 71-letni pacjent Szpita
la Górniczego popełnił samo
bójstwo, wyskakując z okna 
na trzecim piętrze.

20 SIERPNIA
BANDYCI W KORYTARZU.

W klatce schodowej jednego 
z bloków przy ulicy Nickla 
w Miechowicach czterech ban
dziorów napadło na wchodzą
cego tam mężczyznę. Ofiara zo
stała obezwładniona, po czym 
skradziono jej 500 złotych.

SZABLE I MIECZE. Z zakła
du płatnerskiego przy ulicy 
Oświęcimskiej złodzieje ukra
dli sporą ilość szabli, mieczy 
i innych wyrobów płatners- 
Mch, których wartość oszaco
wano na około 9700 złotych.

UWAGA NA „INKASEN
TA”. Grasujący od ponad ro
ku w mieście oszust podający 
się za pracownika Rejonu 
Energetycznego nadal czuje 
się bezkarny. Tym razem „in
kasent” pojawił się w miesz
kaniu przy ulicy Małgorzatki 
21 i skradł starszej kobiecie 
350 złotych.

21 SIERPNIA
PIJANY PIRAT. Ponad 2,5 

promila alkoholu w wydy
chanym powietrzu ujawnio
no we krwi kierowcy żuka, 
który na ulicy Tatrzańskiej 
zjechał na lewy pas ruchu 
i po „sforsowaniu” krawężni
ka potrącił idących chodni
kiem matkę z synem. Piesi 
doznali potłuczeń.

POTRĄCIŁ KOBIETĘ. Wy
padek zdarzył się na ulicy

wbiegł mężczyzna. Nieostroż
ny pieszy doznał niegroźnych 
na szczęście potłuczeń i po 
udzieleniu mu pierwszej po
mocy wrócił do domu.

BIBLIOFILE? W księgarni 
„Suplement” przy ulicy Po
wstańców Warszawskich 
sprawcy wybili okno, po 
czym skradli książki.

WYŁOM W ŚCIANIE. 
Okradziony został kiosk przy 
ulicy Chorzowskiej. Złodzieje 
dostali się do środka przez 
otwór w ścianie. Ich łupem 
padły głównie kosmetyki.

23 SIERPNIA
SKRADLI UBRANIE. W bra

mie domu przy ulicy Jagielloń
skiej 28 grupa chuliganów na
padła na 17-latka. Chłopak zo
stał pobity i ograbiony z odzie
ży wartej 200 złotych.

GROŹNY ROWERZYSTA. 
Na ulicy Piątka w Szombier
kach nieustalony mężczyzna 
jadący rowerem zerwał prze
chodzącej kobiecie z szyi łań
cuszek i uciekł.

ZUCHWAŁE MAŁOLATY. 
Kilkunastoletni chuligan 
wyrwał idącej ulicą Strzel
ców Bytomskich starszej ko
biecie torebkę z gotówką, po 
czym zbiegi. Penetrująca te
ren policja ujęła niebawem 
15-letniego mieszkańca Pie
kar Śląskich, którego umie
szczono w Izbie Dziecka. Uję
ty został również 10-latek, 
który na ulicy Nawrata ot
worzył dopasowanym klu
czem drzwi zaparkowanego 
tam małego fiata i zabrał 
znajdujące się wewnątrz ka
sety magnetofonowe.

SKRADZIONY, USZKO
DZONY. Z ulicy Konstytucji

PODRĘCZNIKI
Szkoła Podstawowa 
Średnia Zawodowa 

KSIĘGARNIA SZKOLNA j
Powstańców Warszawskich 32 = 

(naprzeciw „Supersamu”) ■

UWAGA! MIESZKAŃCY 
STROSZKAI RADZIONKOWA
Najtańsze i najlepsze rowery 
- Targowisko „Cider Centrum” 

pawilon 11 2/1574 52045

VI Międzynarodowy Pokaz Pirotechniki i Laserów 
12 IX 98 Olsztyn k. Częstochowy 

cena biletu 20,-
Biuro Podróży „Ślqzak”, ul. Katowicka 17

Tel. 81-30-78 9779 02170

został skradziony fiat 126. 
Tego samego dnia policja od
nalazła uszkodzony samo
chód na ulicy Frenzla. Na 
miejscu ujęto również nie
trzeźwego pasażera, jadące
go trefnym maluchem. Męż
czyzna został osadzony w Iz
bie Wytrzeźwień.

24 SIERPNIA
RANNI PIESI. U zbiegu 

ulicy Wrocławskiej i Pułas
kiego fiat potrącił przecho
dzącą przez przejście dla pie
szych kobietę. Ofiara doznała 
złamania nogi i została od
wieziona do szpitala. Inny 
wypadek wydarzył się na uli
cy Chorzowskiej, gdzie tico, 
również na pasach, potrąciło 
32-letnią kobietę i jej syna. 
Pieszych odwieziono do szpi
tala, natomiast kierowca od
mówił poddania się badaniu 
na alkomacie. W tej sytuacji 
pobrano mu krew do badania 
i odwieziono do Izby Wytrze
źwień.

ZŁODZIEJE W BARZE.
Włamano się do baru przy 
ulicy Dębowej 2. Po wygię
ciu krat w oknie i wybiciu 
szyby sprawcy skradli bilon 
z gier automatycznych oraz 
papierosy.

WYŁAMANE DRZWI. Okra
dziona została restauracja 
„Badaro” przy ulicy Wrocław
skiej. Przestępcy dostali się do 
wnętrza, wyłamując zabezpie
czenie drzwi, po czym zabrali 
komputerową klawiaturę 
i stację dysków.

NA GORĄCYM UCZYNKU. 
Policja ujęła dwóch nietrzeź
wych mężczyzn w wieku 20 
i 21 lat, którzy włamali się 
do sklepu z odzieżą przy uli
cy Wrocławskiej 20. Po wy
biciu wystawy sprawcy skra
dli 6 garsonek o wartości 
przeszło 500 zł. Włamywa
czy umieszczono w Izbie Wy
trzeźwień, skąd nazajutrz 
zostali doprowadzeni do 
prokuratury.

NA WYRWĘ. Po południu 
na ulicy Zabrzańskiej nie
ustalony chuligan zerwał ko
biecie z ramienia torebkę 
z dokumentami oraz klucza
mi do mieszkania.

25 SIERPNIA
DWA IKARUSY. U zbiegu 

ulic Wrocławskiej i Powstań
ców Warszawskich zderzyły 
się dwa autobusy miejskie 
marki Ikarus. Ranny został 
kierowca jednego z autobu
sów oraz pasażer.

KAMAZ I PIESZY. Na ulicy 
Alojzjanów ciężarówka kamaz 
potrąciła mężczyznę, który 
nagle wszedł na jezdnię. Pie
szy doznał urazu głowy.

CENNE ŁUPY. W mieszka
niu przy ulicy Kossaka 
9 przestępcy wyważyli drzwi 
balkonowe, po czym wynieśli 
sprzęt elektroniczny, telefon 
oraz kasety.

TRZECH ŁOBUZÓW. Do
przechodzącej przez plac Si
korskiego kobiety podbiegło 
trzech mężczyzn, którzy ze
rwali jej z ramienia torebkę 
z gotówką, po czym zbiegli.

WŁAMANIE DO GARAŻU. 
Sprawcy wyłamali kłódki 
w garażu przy ulicy Cichej po 
czym skradli z wnętrza dwa 
rowery górskie.

ROWERY BAJERY!
| PROMOCJA WAKACYJNA! J 
S ROWERY GÓRSKIE JUŻ OD 400 zł [ 
■| Serwis - Naprawa - Rafy g 
j Zaprasza odpon.dopt.wgodz. 10-18 = 
2 w czwartki - 10-20, soboty 9-15, 5
C niedziele od 10 do 14. 3.

Bezpłatny transport 1 
z Gwarancja 24 miesiące! Przeglądy! 
y Raty bez I wpłaty
£ Zadzwoń, a podamy dokładny adres: 
f Tel. 282-35-25 lub 0601503518 
£ Bytom, ul. Kochanowskiego 15 
* (boczna Siemianowickiej)

CENY HURTOWE 
Duży wybór ponad 100 modeli 

2/1575 61749 Przyjdź i zobacz!!!

WAKACYJNA DEMOLKA
To nie był incydent jed

nej nocy, ani wybryk nie
chętnego nauce małola
ta. Sytuacja powtarza 
się już drugi rok z rzędu 
i pewnie stała się czyjąś 
wakacyjną zabawą.

„Rozrywka” polega na roz
bijaniu szyb w budynku Szko
ły Podstawowej nr 36 przy ul. 
Siemiradzkiego. 26 sierpnia, 
kiedy dziennikarz odwiedził 
miejsce zdarzenia, gołym 
okiem widać było celowe dzia
łanie wandali. Dziury wielko
ści kamienia, na wylot, przez 
podwójnie szklone okna, a do 
tego na wysokości drugiego 
piętra nie mogły pochodzić od 
przypadkowo rzuconej piłki. 
Podwórze tworzące teren mię
dzy ulicami Przemysłową, Di- 
dura i Pułaskiego, chętnie od
wiedza młodzież, bo znajdują 
się tu aż trzy boiska i nie ma 
w okolicy lepszego miejsca do 
zabaw. Najpopularniejsze jest 
wyasfaltowane boisko prze
znaczone do koszykówki. To 
ono znajduje się w najbliż
szym sąsiedztwie gmachu

SKLEP
NioMczMwiosmy
41-902 Bytom, ul. Korfantego 21 
zaprasza wszystkich Klientów 

na letnie zakupy polecając 
m.in. środki ochrony roślin 

i karmę dla zwierząt

Tel. 81-97-96

szkoły i być może kilka szyb 
z parteru przypadkowo padło 
ofiarą zbyt krewkich graczy. 
Nie stanowiłoby to specjalne
go problemu. Okna podzielo
ne są na 8 segmentów, więc 
tafle szklą nie są duże. Wy- 
tluczone zostały jednak aż 83 
szyby! Policzy! je nasz Czytel
nik - pan Roman Zawada. 
W czasie ubiegłorocznych wa
kacji naliczył wybitych szyb 
63. Najwyraźniej wandale 
udoskonalili swe umiejętnoś
ci, a może po prostu poczuli 
się już zupełnie bezkarni?

Od jakiegoś czasu znikają 
ponadto fragmenty szkolnego 
ogrodzenia. Zwyczajnie, przy
jeżdżają zbieracze złomu, ła
dują na wózek całą ramę i wy
wożą do składnicy. Nikt im 
nie przeszkadza. Sąsiedzi boją 
się wtrącać. (ett)

Biuro Turystyczne
„ŚLĄZAK"
ul. Katowicka 17, tel. 81-30-78

przejazdy
- Europa Zachodnia firm:

Ćomfort-Lines, Karolina, 
Sindbad, Bartuś, Maraton, 

Wędrowiec, Eurotrans, 
Adam, Ewa, Bochenek, Orbis, 

Scheer, Opolanin, PTTK, 
Awizo, Palm-Reisen, Globus, 

Masch, Rusin, Sołtysik 
i innych

Restauracja
„HAKURO’

ul. Piekarska 24 
Tel. 81-25-01, 81-18-41

KOMPLEKS
GASTRONOMICZNY

(od 20 do 400 osób)

Organl/ujemy:

✓ wesela
✓ zabawy 

✓ stypy
U nas lub w dowolnym miejscu!

1/1095 b1437

★ PROGRAMY DO PROWADZENIA FIRM
★ PROGRAMY KOSZTORYSOWE
★ TANIE ZESTAWY PC
☆ SERWIS, MODERNIZACJA, NAPRAWA KOMPUTERÓW PC
☆ SIECI KOMPUTEROWE
☆ KONSOLE PLAYSTATION - sprzedaż, przeróbka
☆ KASY FISKALNE

KRAM SC
ul. Piłsudskiego 70, tel. 282-36-69

WAŻNE TELEFONY
POGOTOWIE RATUNKOWE
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
OŚRODEK DYŻURNY PREZYDENTA 
- STRAŻ MIEJSKA

ZGŁASZANIE AWARII WODOCIĄGÓW

POGOTOWIA:
• gazowe
• energetyczne
• wodno-kanalizacyjne
• telefon zaufania AA we wtorki, 

środy, czwartki w godz. 17.30-19.30

999, 81-44-44
997, 81-43-70
998, 81-20-47

986, 81-18-24 
(przez całą dobę) 
994
(połączenie
bezpłatne)
992, 81-28-73 
81-43-40 
81-80-79, 81-48-84

81-50-72

PODRĘCZNY INFORMATOR 
(telęfony czynne całą dobę)

• Lekarz pediatra, testy alergiczne
• Lekarz weterynarii
• Pogotowie dentystyczne „BIOS”
• TAXI Miechowice
• TAXI na telefon przy Szpitalu Górniczym
• Ośrodek Szkolenia Kierowców
• Pomoc drogowa
• Usługi pogrzebowe „Hades” międzynarodowe

V

81-46-48
81-72-61, 81-26-30 
81-44-40
280-70-70, 280-70-07 
81-80-60 
81-24-14
81-64-51, 0601423178 
81-69-06, 289-05-55 
fax 280-81-08

______________y
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CENA OJCOSTWA
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

- Nie ma przeszkód, żeby dru
kować sobie własne ulotki i re
klamówki. W treści muszą być 
one jednak zgodne z linią partii
- wyjaśnia Mieczysław Marze- 
wski, lider bytomskich unitów.

300 zi to kwota wyjściowa 
w przypadku kandydatów Soju
szu Lewicy Demokratycznej.
- Są wśród nas tacy, którzy 
wpłacają więcej, ale nie brakuje 
również tych, których sztab 
zwolnił z opłaty, mając na 
względzie ich finansowe możli
wości - mówi Jan Dyba, prze
wodniczący Rady Miejskiej 
SdRP. Część pieniędzy przezna
czanych na ulotki i inne służące 
propagandzie rzeczy przekaże 
partyjna centrala. - Wszystko 
zostanie równo podzielone po
między naszych kandydatów 
i dzięki temu każdy z nich bę
dzie tak samo propagowany
- tłumaczy Dyba. Ci, których na 
to stać mogą sobie na własny 
koszt urządzić dodatkowe akcje 
reklamowe, chociażby organi
zowane na świeżym powietrzu 
pikniki z darmową kiełbasą 
i piwem. Jednakże scenariusz 
takiego przedsięwzięcia należy 
wcześniej ustalić ze sztabem. 
Podobna zasada obowiązuje 
zresztą w większości innych 
ugrupowań. Ze sztabem wybor
czym nie trzeba ustalać gatunku 
podawanej na piknikach wędli
ny, gdyż wiadomo, że najczęś
ciej będzie to kieibaśa wyborcza.

Tyle samo co ludzie Sojuszu 
zapłacą osoby popierane przez 
stowarzyszenie Wspólny Bytom. 
Jednak jak podkreśla jego pre
zes, Marian Stajno udział 
w zrzutce nie jest obligatoryjny.
- Sfmansujemy akcję przedwy-

Oddział w Bytomiu

przyjmuje zapisy na kurs 
psa towarzyszącego i obrończego.

Rozpoczęcie kursu 3.09.br.

Bliższych informacji udziela i przyjmuje zapisy 
sekretariat Oddziału - Bytom, 

ul. Mickiewicza 13. Tel. 81-73-84 
W dniach: pan., środa, 

czwartek w godz. 15-19.
2/1818 82133

borczą we własnym zakresie. 
Pieniądze pójdą na realizację ró
żnych ciekawych i oryginalnych 
inicjatyw. Jakich konkretnie nie 
mog ę powiedzieć, bo inni zaczną 
po nas powtarzać.

Ruch Odbudowy Polski zmie
rza (to informacja z ubiegłego 
wtorku) ku miejscom w lawach 
bytomskiej Rady Miejskiej w ko
alicji z Konfederacją Polski Nie
podległej - Obóz Patriotyczny, 
Związkiem Zawodowym „Kont
ra”, Stowarzyszeniem Rodzin 
Katolickich i Towarzystwem Mi
łośników Lwowa. Przedstawi
ciele tych środowisk dają do wy
borczej puli po 150 zi. Chętnym 
na większą zrzutkę nikt oczywi
ście nie będzie utrudniał życia.

W Porozumieniu dla Bytomia, 
czyli ugrupowaniu, któremu 
szefuje Janusz Paczocha twier
dzą: - Nasi kandydaci, zajmują
cy na liście pierwsze kilka 
miejsc wpłacają po 800 zł. Re
sztę sfinansują liczni sponsorzy. 
Są także osoby, od których nie 
wymagamy żadnych środków. 
Uważamy, że jeśli reprezentują 
odpowiedni poziom i dobrze się 
spiszą jako radni, to nie może
my zamykać im drogi do Rady 
tylko ze względu na pieniądze.

Najmniejszą stawkę wyjścio
wą ustalono w Polskim Stron
nictwie Ludowym. W wyborach 
wystartuje ono najprawdopodo
bniej jako jeden z uczestników 
Przymierza Społecznego. Jego 
pozostałymi członkami będą 
Unia Pracy i Krajowa Partia 
Emerytów i Rencistów. - Nasi 
kandydaci powinni zainwesto
wać w akcje reklamowe 100 zl. 
Poza tym, jeśli ktoś chce być 
pierwszy na Uście, to musi za
płacić 500 zl. Druga pozycja ko
sztuje 400 zl, a trzecia 300 zl 
- mówi Zygmunt Wilk, szef by
tomskich ludowców. Na pytanie

REJONOWY OŚRODEK 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

w Bytomiu

ZAPRASZA NA :
KURSY

PRAWA JAZDY
WSZYSTKICH KATEGORII
FIAT 126p, CINQUECENTO, 

UNO, STAR A-200+PRZYCZEPA 
INFORMACJE I ZAPISY

Bytom, ul. Dworcowa 18 
tel. 812-180, 814-337

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 VIII 1998 r. 
na spotkaniu sygnatariuszy Bytomskiego 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej zatwierdzono 
ostateczny kształt okręgowych 

list kandydatów
w wyborach do Rady Miejskiej w Bytomiu.

Materiały informacyjne SLD 
będą publikowane na łamach 

„Życia Bytomskiego” od przyszłego 
tygodnia. Zapraszamy do lektury. 

Jednocześnie informuję, iż przedstawiciele 
sygnatariuszy BSLD dyżurują w siedzibie 

Rady Miejskiej SdRP w Bytomiu, 
ul. Katowicka 17, codziennie 

w godz. 10.00 - 14.00 i 17.00 - 18.00.

Krzysztof Wójcik
Przewodniczący 

Bytomskiego Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej

ogłoszenie płatne

o to, co stanie się jeśli kilka osób 
zechce wyłożyć 500 zl i umieścić 
swe nazwisko na szczycie listy 
Wilk odpowiada: - Nie wiem, 
sam zgłaszałem ten problem 
podczas obrad sztabu regional
nego. Do licytacji chyba jednak 
nie dojdzie.

Nawet spore pieniądze wyło
żone przez kandydata podczas 
kampanii wyborczej z pewnoś
cią zwrócą się z zyskiem, gdy 
ten zostanie już ojcem miasta. 
Przypomnijmy bowiem, że naj
ważniejszy ojciec, czyli przewod
niczący Rady Miejskiej otrzymy
wał w minionej kadencji miesię
czną dietę w wysokości 1650 zl, 
a jego zastępcy po 1200 zl. Oj
cowie szeregowi, czyli rajcowie 
pobierali 90 złotych za każde 
posiedzenie, a rzadko zdarzało 
się, żeby obrady zakończono 
w ciągu jednego dnia. Do tego 
dodajmy - dość częste w Byto
miu - sesje nadzwyczajne i diety 
za udział w posiedzeniach komi
sji wynoszące 45 zł. Komisje 
spotykały się jeszcze częściej niż 
cala Rada, a większość radnych 
działała w kilku naraz. Ojcowie 
miasta w większości inkasowali 
co miesiąc co najmniej kilkaset 
złotych.

TOMASZ NOWAK

DROGOWE PRZESTROGI
Najpierw reklamy umieszczone na przydrożnych „bilbor

dach” piętnowały przemoc w rodzinie (pamiętna przesolona 
zupa). Potem tłumaczyły, do czego tak naprawdę służy kij 
bejsbolowy. Teraz dla odmiany straszą kierowców, którzy 
mają w zwyczaju prowadzić samochód po pijanemu.

Oto bowiem ostatnio na poboczach jezdni - także tych 
bytomskich - pojawiły się ogromne, czarno-białe rysunki. Na 
jednym z nich auto rozbija się o butelkę, prawdopodobnie po 
wódce. Inny malunek przedstawia wijące się zygzakami śla
dy opon kończące się tą samą butelką. Przekaz jest jedno
znaczny: jeśli piłeś, to nie jedź, bo grozi ci wypadek.

Ostrzegać przed brawurą można również w inny sposób. 
Ostatnio pojawiły się naklejki umieszczane na tyłach nie
których pojazdów. Również i ich treść przeraża oraz ostrzega 
zarazem, ale robi to w żartobliwy sposób, z nutą nieco 
czarnego humoru. Na ulicach naszego miasta można zauwa
żyć auto, którego właściciel umieścił na klapie bagażnika 
następujące, dobrze widoczne dla jadących za nim osób has
ło: „Wyprzedzaj, wyprzedzaj. Ktoś na pewno już czeka na 
twoją nerkę”. Inny kierowca ostrzega takim zdaniem: „Wy
przedzaj, grabarze też muszą z czegoś żyć”. Trzecia z zauwa
żonych przez nas naklejek ma treść zdecydowanie mniej 
przerażającą, ale za to mobilizującą do zwiększenia ostrożno
ści: - „Uwaga! Tym samochodem jeździ czasami moja żona”. 
Możliwe są też ostrzeżenia z nieco pieprznym podtekstem, 
jak zdanie naklejone na bagażniku jednego z wozów: „Uwa
ga! Nie lubię zbliżeń od tylu”. t

Sztab Wyborczy Akcji Wyborczej „Solidarność’

ogłoszenie płatne b2166

informuje, że od poniedziałku do piątku członkowie sztabu pełnią 
dyżury w godz. 13.00 - 16.00 (ul. Wrocławska 13). Przyjmujemy w tym 

f czasie uwagi i propozycje do Programu Wyborczego AWS - spotkać się

Henryk Domoracki
Przewodniczący Rady Terenowej AWS

n n s*'- można z kandydatami na radnych.

WSPÓLNY BYTOM
SZANOWNI PAŃSTWO!

Przedstawiamy Państwu założenia do na
szego programu wyborczego, ze względu 
na konieczność zmieszczenia się w ramach 
tego artykułu pogrupowane w podstawowe 
kategorie tematyczne, tak aby mogli się 
Państwo zorientować w głównych kierun
kach naszych zamierzeń. Przedstawimy 
oczywiście Państwu cały program „Wspól
nego Bytomia” wraz z rozwiniętymi tema
tami, oczekujemy jednak na Państwa głosy 
i opinie, które wzbogacą jego końcową 
treść. Program przedstawia ogólny zakres 
działań dotyczący życia mieszkańców i ży
cia miasta, natomiast szczegółowe progra
my okręgowe dotyczące bezpośredniej po
prawy sytuacji w dzielnicach będą tworzo
ne przez naszych kandydatów w obrębie 
danego miejsca i Uczymy tu również na 
Państwa współpracę. Prosimy o zgłoszenie 
się z postulatami do reprezentujących 
„Wspólny Bytom” kandydatów na radnych 
w waszym okręgu wyborczym, na pewno 
wasze sprawy zostaną wysłuchane i pod
jęte w opracowywanym dla dzielnic pro
gramie wyborczym naszego ugrupowania.

Założenia do programu „Wspólnego By
tomia”

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb 
społecznych w zakresie opieki zdrowotnej 
i środków materialnych.

Rozwinięcie: Zdrowie i praca są podsta
wą rozwoju każdej rodziny w naszym mieś
cie. Te dwa podstawowe zadania są dla nas 
priorytetowe i ich realizacji poświęciliśmy 
szczególną uwagę, tak w szeroko dyskuto
wanym programie reformy służby zdrowia 
publikowanym już przez nas, jak i w walce
0 powstrzymanie bezrobocia.

3. Działanie na rzecz rozwiązania prob
lemów mieszkaniowych, wyglądu dzielnicy
1 miasta oraz bezpieczeństwa.

* Rozwinięcie: Aby żyć musimy mieć mie
szkania, a nasza dzielnica i miasto musi 
wyglądać przyzwoicie. Musimy rozwiązać 
problemy mieszkaniowe I działać na rzecz 
usunięcia pustostanów. Dzielnice i miasto 
muszą wyglądać tak abyśmy byli dumni 
z tego, że jesteśmy bytomianami. Kiedy

osiągniemy taki stan to nie możemy dopuś
cić do tego, aby ktoś dewastował nasze 
osiągnięcia. Nie możemy pozwolić abyśmy 
w naszych mieszkaniach i w naszym mieś
cie nie czuli się bezpiecznie.

3. Zabezpieczenie przyszłości naszej i na
szych dzieci oraz opieki społecznej.

Rozwinięcie: Musimy pamiętać o przyszło
ści i myśleć o rozwoju kwalifikacji i umiejęt
ności, a także o tym, aby nasze dzieci mogły 
wygodnie się rozwijać i uczyć na różnym 
poziomie edukacji. To od nich będzie zależa
ła nasza przyszłość i przyszłość naszego 
miasta. Nie możemy zapominać o ludziach 
starych, skrzywdzonych przez los i wymaga
jących opieki, to nasz humanitarny obowią
zek i przykład dla młodzieży.

4. Działanie na rzecz tworzenia miasta 
dla ludzi.

Rozwinięcie: Jeżeli nasz codzienny byt 
będzie stabilny, będziemy mieli gdzie pra
cować i mieszkać, miasto będzie bezpiecz
ne, a my i nasze dzieci będą miały jakąś 
przyszłość. Wówczas możemy pomyśleć 
o tym, jak będzie wyglądało nasze życie 
w mieście. Chcemy aby każda dzielnica po
siadała swoją radę dzielnicową dbającą
0 los jej mieszkańców i wygląd dzielnicy, 
a współpraca urzędu miejskiego z miesz
kańcami należała do wzorowych. Będziemy 
dążyć do tego, aby rada miejska odpowia
dała na rzeczywiste potrzeby mieszkań
ców. Zadbamy o rozwój i stabilizację hand
lu i usług. Chcemy, aby w mieście można 
było zgodnie ze swoimi upodobaniami za
żyć rozrywki i rekreacji, a oferta kultural
na i sportowa była na tyle szeroka, że 
każdy znajdzie coś dla siebie. Chcemy aby 
nasze miasto zgodnie ze swoją tradycją
1 historią zajmowało poczesne miejsce na 
mapie Śląska, było czyste i zielone. Miasto 
powinno być przyjazne dla swych miesz
kańców i umożliwiać im szeroki udział 
w jego życiu.

Informujemy, że Zarząd „Wspólnego By
tomia” powołał pełnomocnika listy wybor
czej w osobie Pana Kazimierza Bartkowia
ka. Powołano również rzecznika prasowe
go, którym został Pan prof. Piotr Barczyk.

ogłoszenie płatne 2/1936
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OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM Opel Kadett, 1988, 
biały, tel. 0501160255 
MIESZKANIE czynszowe, komu
nalne wynajmę lub odkupię tel. 
81-60-71
BUFETOWĄ lub bufetowego za
trudnię tel. 81-60-71
LODÓWKĘ sprzedam, tel. 81-49- 
96
ZATRUDNIĘ ekspedientkę ze 
znajomością kasy fiskalnej, tel. 
280-93-69
STRZYŻENIE psów, 81-49-96, 
0601-548-149
SPRZEDAŻ mieszkań „DENAR” 
tel. 282-51-04, 0602-457189
DO WYNAJĘCIA mieszkania 
„DENAR” tel. 282-51-04, 0602- 
457189

NAPRAWA junkersów, 1 rok 
gwarancji 282-57-22

SPRZEDAM kiosk, 25 ma, na tar
gowisku w Szombierkach, tel. 
286-91-96

ZAMIENIĘ 56,6 m3, na dwa 
mniejsze, tel.2862774

SPRZEDAM działkę budowlaną 
w Bytomiu - uzbrojoną z rozpo
czętą budową, tel. 0602137588.

MONTAŻ wodomierzy, 2864018.

ZAMIENIĘ. 60 m3, Zabrze, na 
większe w Bytomiu, tel. 
2783665.

MAŁEGO lokalu w Szombier
kach lub Miechowicach poszuku
ję 0601-43-16-57

OKNA - DRZWI
AL/PCV ☆ EURO ☆ PCV

DRZWI
PRZECIWWŁAMANIOWE
„UNI-DOM", Mickiewicza 68 
Tel. 81-32-52, 0602-172-086

zatrudnię:
A monterów płyt ( gips)
* kafelkarzy 
ii instalatorów (miedź) 
a tynkarzy (tynk akrylowy)

0601-46-17-17 b2i 83

P.R.P. „GLOBEX”
41-902 BYTOM 

ul. Sienna 1 
Tel. 289-99-07

zatrudni:
dekarza

z doświadczeniem

Praca przy sprzedaży 
lodów w m-cu wrześniu br.

Wiadomość:
„Całe Pokusa"

Bytom, ul. Szymanowskiego 2 
w godz. 10.00 - 12.00 b2i84

SUPER PROMOCJA
Nowy telefon wraz z aktywacją

tylko -199,- zl
Skup - zamiana- sprzedaż- naprawa 
Odkodowywanie na poczekaniu

Tel. 0602-813-328

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym 

w Bytomiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związ
ku z art. 983 kpc, że w dniu 1.10.98 r. - o godz. 10.00 
w Bytomiu, ul. Piekarska 1/25 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA
nieruchomości położonej w miejscowości Bytom przy ul. 
Krawieckiej 6 stanowiącej własność i wieczyste użytkowa
nie gruntu dłużnika deska Elena i Andrzej zam. 40-375 
Katowice, ul. Wiosny Ludów 14/1 posiadająca założoną 
księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Są
dzie Rejonowym w nr 4197. Nieruchomość oszacowana 
jest na kwotę: 236.252,00 zł. Cena wywoławcza w powyż
szej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć ręko
jmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 
najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub 
w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważ
nionych według prawa bankowego do jej wystawienia, 
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całe
go wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia 
Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wy
wieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacun
kowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze 
komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowa
dzania licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabyw
cy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licyta
cji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
spod egzekucji tej nieruchomości lub innych podmiotów 
razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są 
ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone 
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie 
będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną 
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądza
niu własności.

Komornik Sądowy Rewiru II 
przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu

SZANOWNI PAŃSTWO
GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO 

W BYTOMIU-STOLARZOWICACH
otwiera swoje Oddziały w dzielnicach Miechowice oraz Stro- 
szek, działające w ramach Kas Chorych.

Swoim pacjentom oferujemy bezpłatną całodobową opiekę 
lekarską, odpowiadającą europejskim standardom.

W związku z tym przyjmujemy osobiste zapisy zainteresowa
nych rodzin w siedzibie Praktyki, w Bytomiu-Stolarzowicach, 
ul. Kościuszki 75 w godzinach 8.00-17.00.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
286-78-32 w godzinach pracy (oprócz sobót i niedziel).

Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia już działa
jącej placówki.

Liczba chętnych ograniczona ustawą. g1588

W czwartej lidze po raz drugi z rzędu solidne baty zebrała 
druga drużyna Połouii Szombierek. Kilkanaście dni temu 
- przypomnijmy - przegrała ona ze Spartą Zabrze 1:5. 
Tydzień temu w takim samym stosunku „poległa” (czyżby 
jakieś zabrzańskie fatum?) z innym reprezentantem tego 
miasta, Walką. Honorowego gola dla naszych wbił Lissek, 
precyzyjnie wykonując rzut wolny. Tuż przed zakończeniem 
spotkania grającemu szkoleniowcowi nie udało się wyko
rzystać rzutu karnego.

ZABRZAŃSKIE FATUM?
Grający w tej samej lidze 

Ruch II Radzionków pokonał 
„na własnych śmieciach” Oli
mpię Piekary Śląskie 1:0. Go
la na wagę trzech punktów 
uzyskał głową Kędzierski.

W zeszłą środę zawodnicy IV 
ligi ponownie wyszli na bois
ko. Rozegrana w tym dniu pią
ta kolejka znowu okazała się 
pechowa dla drugiego zespołu 
Polonii-Szombierek. Niebies- 
ko-czerwoni spotkali się w Kę- 
dzierzynie-Koźlu z tamtejszym 
Chemikiem i ulegli mu 0:1. 
Znacznie lepiej wypadł Ruch II 
Radzionków, który na wyjeź- 
dzie uzyskał komplet punk
tów, pokonując Unię Krapko
wice 4:1. Bramki dla zwycięz
ców strzelili Cegiełka (2), Wa
luś i Rostowski.

Bytomscy reprezentanci 
występujący w klasie okręgo
wej znowu wpadli na siebie. 
Tym razem w derbowym poje-

dynku spotkały się jedenastki 
Bobrka-Karb i Rozbarku. Wy
grali ci pierwsi 1:0, a celnym 
trafieniem popisał się Orze
szek. Z kolei Silesia Miecho- 
wice u siebie nie sprostała 
Gwarkowi Ornontowice prze
grywając 1:3. Autorem bram
ki pocieszenia był Kalemba.

W klasie A w miniony week
end odnotowano następujące 
rezultaty: Odra Miasteczko
- Olimpia II Piekary Śl. 5:0, 
Czarni Bytom - Nitron Krup
ski Młyn 1:6, Górnik Bobrow
niki - GKS Rozbark II 4:0, 
Czarni Kozłowa Góra - Orkan 
Dąbrówka 5:2, Unimex Koty
- Chechło 3:6, Polonia Pieka
ry - GKS Bobrek-Karb II 2:3, 
Orzeł Miedary - Tarnowiczan- 
ka 1:1, Silesia II Miechowice
- Budowlani Sucha Góra 6:2. 
Po tej kolejce rezerwy Silesii 
plasowały się na piątej pozy
cji, drugi zespół Bobrka-Karb

MALUCH NA DACHU
Ta informacja powinna się 

raczej znaleźć w kronice poli
cyjnej, a nie w rubryce spor
towej. Niestety, te dwie dzie
dziny często się ostatnio prze
nikają.

W ubiegły wtorek kilku za
maskowanych, ubranych 
w kominiarki młodych osob
ników poważnie zakłóciło 
trwający właśnie trening za
wodników drugoligowej Polo-

nii-Szombierek Bytom. Uzbro
jeni w pałki i kije bejsbolowe 
krewcy młodzieńcy przesko
czyli przez parkan okalający 
boisko treningowe przy ulicy 
Olimpijskiej i podbiegli do 
ćwiczących piłkarzy. Posypa
ły się wulgarne wyzwiska 
i groźby. Napastnicy twierdzi
li, że są kibicami Polonii-Szo- 
mbierek i irytuje ich słaba po
stawa zespołu w tym sezonie.

TENISIŚCI W ROZJAZDACH
Nie mają czasu na odpoczynek 

tenisistki i tenisiści Górnika By
tom. Po załatwieniu spraw ligo
wych przyszedł czas na turnieje 
i mistrzostwa.

Para deblowa Katarzyna Teo- 
dorowicz i Anna Żarska uczest
niczyła w turnieju satelitarnym 
Deza Trophy odbywającym się 
w Valaszskem Mezirzici. Nasze 
zawodniczki awansowały aż do 
finału tej imprezy pokonując 
w półfinale rozstawioną z nume-

rem 2 czeską parę Kroupowa 
i Kumbarowa. W decydującym 
o zwycięstwie meczu Teodoro- 
wicz i Żarska musiały jednak 
uznać wyższość pary Pospiszilo- 
va-Kuczerowa z Czech.

W ubiegły wtorek natomiast 
rozpoczęły się w Krakowie 
Młodzieżowe Mistrzostwa Pol
ski do lat 21. Wystartowało na 
nich pięciu tenisistów repre
zentujących Górnik Bytom. Na 
pierwszej rundzie turnieju

UCZNIOWSKIE KARATE
Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy Ippon działają
cy przy szkole społecznej 
w Szombierkach istnieje dopie
ro dwa lata, ale jego uprawiają
cy karate tradycyjne członko
wie mogą się już pochwalić kil
koma sukcesami. W ostatnim 
czasie udało się je ponownie 
pomnożyć.

Jeszcze w czerwcu młodzi za
wodnicy startowali w rozgry
wających się na szczeblu mak

roregionu mistrzostwach mło
dzików i juniorów. Wywalczyli 
tam dwa medale. „Srebro” 
w kategorii młodzików zdoby
ła Kalina Żbikowska, a „brąz” 
w grupie juniorów przypadł 
w udziale Mariuszowi Gapyso- 
wi. O krok od medalu był Da
riusz Kucharski, który zajął 
czwarte miejsce. Warto też do
dać, że wszyscy zawodnicy 
uczniowskiej drużyny z powo
dzeniem przebrnęli przez pier-

ZAPROSZENIE NA TATAMI
Dziewczęta i chłopcy chcą

cy w przyszłości powtórzyć 
sukcesy sławnego bytomiani- 
na, Waldemara Legienia ma
ją właśnie okazję do rozpo
częcia kariery. Od pierwsze
go września można się zapi

sywać do sekcji judo prowa
dzonej przez Andrzeja Kru- 
szenę i Stanisława Piedenia. 
Patronat nad nią sprawuje 
klub Czarni Bytom.

Do sekcji przyjmowane bę
dą dzieci uczęszczające co

MŁODZI NA START
Atrakcyjną imprezę sporto

wą przygotowano na sobotę, 
12 września dla bytomskiej 
młodzieży. Tego dnia o godzi
nie 9 na obiekcie Szybowego 
Ogniska TKKF przy ulicy Tar- 
nogórskiej 1 rozpoczną się za
wody sportowe.

Zaplanowano cztery różno
rodne konkurencje. Młodzi

mieszkańcy naszego miasta 
mogą wystartować w turnieju 
sześcioosobowej piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki i indy
widualnym strzelaniu z broni 
pneumatycznej. Zwycięzcy po
szczególnych konkurencji 
otrzymają nagrody, między in
nymi puchary, upominki oraz 
dyplomy. Wszyscy uczestnicy

na dwunastej, dwa oczka niżej 
byli Czarni, piętnaste miejsce 
zajmował Rozbark II i szesna
ste Budowlani.

Natomiast spotkania
z udziałem zespołów B-klasy 
zakończyły się takimi oto wy
nikami: Iskra Połomia - Świe
rklaniec 1:3, Świniowice
- Gwarek II Tarnowskie Góry 
7:2, Orzech - Sparta Tworóg 
3:5, Unimex II Koty - ŁKS Ła
giewniki 1:3, Żyglin - Drama 
Zbrosławice 2:1, Rodło Górni- 
ki - Naprzód Wieszowa 3:2, 
Tęcza Zendek - Orzeł Bobrow
niki 1:5, Tempo Stolarzowice
- Zgoda Repty 5:4. Podsumo
wanie tych rezultatów dawało 
pierwszą lokatę ekipie Rodła, 
czwartą Tempu i ósmą Łagie
wnikom.

☆ a ☆
W zeszły wtorek odbyły się 

mecze II rzutu Pucharu Polski 
na szczeblu podokręgu. Oto je
go rezultaty: ŁKS Łagiewniki
- Andaluzja Brzozowiec 0:6, 
Sparta Tworóg - Nitron Krup
ski Młyn 3:8, Naprzód Wieszo
wa - Bobrek-Karb 1:10, Zgoda 
Repty - Zamęt Strzybnica 0:4, 
Rodło Gómiki - Silesia Mie- 
chowice 2:3, Czarni Kozłowa 
Góra - Zasada Brzeziny Śląskie 
0:6, Olimpia II Piekary - GKS 
Rozbark 2:3, Polonia Piekary
- Orzeł Nakło 0:1, Odra Mias
teczko - Gwarek Tarnowskie 
Góry 0:1.

Po kilku chwilach zamasko
wanych agresorów przegonio
no z placu gry. Znaleźli oni 
jednak inny sposób na wyła
dowanie swojej furii. Mło
dzieńcy przeszli na parking, 
na którym stały auta piłkarzy 
i tam przewrócili na bok jedno 
fiata 126. Po wszystkim ucie
kli. Na miejsce zdarzenia mo
mentalnie wezwano policję 
i straż pożarną. Trzeba było 
bowiem usunąć kałużę benzy
ny wyciekającą z auta. Napas
tników nie udało się ująć.

udział zakończyli Agata Oda- 
chowska, Patryk Falkowski 
i Marcin Głownia. Znacznie le
piej poszło Ewelinie Augusty
niak i Wojciechowi Piękosio- 
wi. Gdy zamykaliśmy ten nu
mer gazety Augustyniak miała 
już zapewniony co najmniej 
brązowy medal. Udało się jej 
bowiem zakwalifikować do pół
finału. Z kolei Piękoś dotarł do 
III rundy i także czekały go 
kolejne mecze. Więcej o mist
rzostwach napiszemy za ty
dzień.

wszą rundę zawodów i odpada
li dopiero w późniejszym ich 
etapie.

Przez dwa dni - 21 i 22 sier
pnia bytomscy karatecy uczes
tniczyli w mistrzostwach Pol
ski seniorów zorganizowa
nych w Brennej. I z tej imprezy 
udało się przywieźć medal. 
Stało się to za sprawą Danuty 
i Krzysztofa Kaczorów - zdo
bywców trzeciej pozycji.

Obecnie zawodnicy przeby
wają na obozie szkoleniowym 
w Kołobrzegu. Wrócą stamtąd 
8 września.

najmniej do drugiej klasy 
szkoły podstawowej. Powin
ny się one zgłosić osobiście 
do sekretariatu Ogniska Pra
cy Pozaszkolnej, które mieści 
się w Radzionkowie przy uli
cy Gajdasa 1. Na miejscu 
udzielone zostaną bliższe in
formacje.

zawodów zostaną pokrzepieni 
darmowym posiłkiem i napo
jem.

Przedstawiciele drużyn za
mierzających wystąpić w im
prezie powinni w terminie do 
10 września zgłaszać się w Szy
bowym Ognisku TKKF przy 
ulicy Tarnogórskiej.

Prócz TKKF organizatorami 
zawodów są bytomski Urząd 
Miejski i prywatna firma z Sos
nowca.
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EgleSHM
POD KOSZAMI ZNOWU ZAWRZE

Koniec sprawdzania różnych wariantów gry, ko
niec obozów treningowych i koniec żartów. Naj
wyższy czas na prawdziwą walkę o punkty i tytuł.

W najbliższą sobotę, 
5 września koszykarze eks
traklasy rozpoczną kolejny 
sezon. Drugoligowcy ot
warcie mają już za sobą. 
Mistrza I ligi poznamy do
piero w przyszłym roku. 
Bytomscy fani basketu 
chcą, by byl nim... nie, le
piej nie zapeszać.

Nowości w przepisach
Liga zagra według no

wych reguł. Najbardziej is
totna nowinka, to pokłosie 
słynnej sprawy holenders
kiego piłkarza Bosmana, 
czyli możliwość swobodne
go zatrudniania przez kluby 
dowolnej ilości graczy z in
nych państw. Tym sposobem 
bogate teamy mogą oprzeć 
skład nawet na kilku obco
krajowcach, Na parkiecie je
dnorazowo wystąpić może 
jednak tylko trzech z nich 
i za każdym razem pamiętać 
trzeba o następujących zasa
dach: razem ze sobą mogą 
grać dwaj zawodnicy z za
chodniej strefy (Ameryka
nie) wsparci graczem ze 
strefy wschodniej (reprezen
tanci krajów byłego ZSRR 
i byłej Jugosławii). Dopusz
czalny jest także wariant je
den koszykarz z Zachodu 
i dwóch ze Wschodu. Nie wo
lno wpuszczać na parkiet 
trzech „zachodnich”, ale mo
żna trzech ze Wschodu.

Inny, bardziej uproszczo
ny jest także system spot
kań. W pierwszej i drugiej 
rundzie szesnaście tworzą
cych koszykarską ekstrakla
sę ekip czeka trzydzieści 
gier wedle schematu każdy 
z każdym. Potem - będzie to 
marzec przyszłego roku 
- powstaną dwie grupy i roz
pocznie się już etap play-off. 
W pierwszej grupie znajdą 
się zespoły, które po rundzie 
zasadniczej zajmowały miej
sca od 1. do 8. One powalczą 
o mistrzostwo grając syste
mem 1—8, 2—7, 3—6, 4—5. Po
tem oczywiście półfinały i fi
nał dla najlepszych oraz po
jedynki o dalsze lokaty dla 
gorszych.

Z kolei ekipy z miejsc od 9. 
do 16. trafią do drugiej 
z grup. Tu walka pójdzie 
o utrzymanie się w pierw
szej lidze. Po zakończeniu 
tego etapu zespoły, które za
jmą dwa ostatnie miejsca 
automatycznie spadną do 
niższej klasy rozgrywek, 
a dwa kolejne, czyli z pozycji 
14. i 13. zmierzą się w bara- 
żach z wicemistrzami II ligi.

Mniej grania
Jak łatwo zauważyć czeka 

nas w tym sezonie znacznie 
mniej meczów niż poprzed
nio. Nie będzie bowiem do
datkowego etapu, czyli gry 
każdy z każdym po podziale 
na grupy 1-8 i 9-16. We 
wrocławskiej siedzibie Pol
skiej Ligi Koszykówki po
wiedziano nam, że w ten 
sposób chciano wyjść na
przeciw żądaniom drużyn, 
które prócz gier ligowych 
czekają również - wiążące

się często z wyjazdami do 
odległych miejsc - spotka
nia pucharowe. Szefowie ze- 
społów-przedstawicieli na
szego kraju w koszykars
kich pucharach narzekali na 
napięty terminarz, zmusza
jący zawodników do rozgry
wania nawet trzech meczów 
tygodniowo lub wiecznego 
przekładania ich na inny, 
„luźniejszy” termin. Miejmy 
zatem nadzieję, że mniejsza 
liczba podkoszowych wystę
pów nie będzie oznaczać 
zmniejszonej dawki emocji 
dla kibiców.

Z kim i kiedy?
Pierwsze z tych emocji 

czekają nas już w najbliższą 
niedzielę, 6 września (inni 
zaczynają już w sobotę, 5). 
Brązowy medalista ostat
nich mistrzostw Polski, dru
żyna Ericssona Bobrów By
tom zagra w tym dniu we 
własnej hali z Zastałem Zie
lona Góra. Dalej terminarz 
gier Bobrów układa się na
stępująco: 10 września wy
jazd do Lublina na mecz 
z tamtejszym AZS. Trzy dni 
później gościmy aktualnego 
mistrza kraju Zepter Śląsk 
Wrocław. 20 września u sie
bie bytomianie będą pode
jmować Stal Ostrów Wielko
polski, a tydzień później 
Komfort Stargard Szczeciń
ski. W międzyczasie - 25 
września - odbędzie się 
w Pruszkowie przełożony 
z powodu rozgrywek Pucha
ru Koraca mecz z tamtej
szym PEKAES-em. 4 paź
dziernika wyjazd do Rudy 
Śląskiej na mecz z Pogonią, 
a siedem dni po tym u siebie 
gra z Elaną Toruń. 18 paź
dziernika gościć nas będzie 
Anwil Włocławek, 25 tego 
miesiąca z kolei my ugości
my Zagłębie Sosnowiec. 29 
października wyjazdowe 
spotkanie z Treflem Sopot, 
8 listopada na „własnych 
śmieciach” Bobry zmierzą 
się z Wartą Szczecin. Tydzień 
po tym naszym przeciwni
kiem w pojedynku wyjazdo
wym zostanie Polonia Prze
myśl. Dwa ostatnie mecze 
w pierwszej rundzie zaplano
wano na grudzień: 6. Erics
son kontra Unia Tarnów 
i 13. spotkanie z Notecią Ino
wrocław na jej parkiecie.

W turniejach 
było dobrze

Wydaje się, że gracze na
szej ekipy solidnie przygoto
wali się do rozgrywek. Od 
dawna skompletowany ze
spół ćwiczył razem we włas
nej hali, był na obozie 
w Brennej i zwycięsko koń
czył turnieje poprzedzające 
ligę. Podopieczni Todora 
Mollowa wygrali zawody 
w Rudzie Śląskiej, a przed 
tygodniem triumfowali 
w XVI edycji Memoriału 
Wojciecha Szaraty. Ostat
niego dnia tej imprezy, czyli 
w niedzielę, 23 sierpnia Bo
bry pokonały Polonię Prze
myśl 89:64 i przypieczęto
wały tym samym swój tri

umf. Najwięcej punktów dla 
naszych rzucili Andrzej Plu
ta, Airnas Bagatskis i And
rzej Wierzgacz. Drugie miej
sce podczas memoriału zaję
ła ekipa Zagłębia Sosno
wiec, która w swym ostat
nim spotkaniu pokonała PE
KAES Pruszków 78:77. Pru- 
szkowianom przypadła trze
cia pozycja w turniejowej 
klasyfikacji, a ostatnia była 
Polonia.

Najlepszym środkowym 
imprezy wybrano zawodni
ka z Pruszkowa Piotra Szy- 
bilskiego. Okolicznościowy 
puchar odbierze on przed li
gowym spotkaniem jego ze
społu z Bobrami w Bytomiu.

Bliski wyprzedzenia Szy- 
bilskiego był bytomianin 
Kordian Korytek, ale z po
wodu - drobnej na szczęście
- kontuzji nie mógł on wy
stąpić w meczu kończącym 
memoriał.

27 metrów
A dokładnie nieco ponad 

to mieliby wszyscy członko
wie zgłoszonej do rozgry
wek, pierwszoligowej ekipy 
Ericssona Bobrów Bytom, 
gdyby postawić ich jeden na 
drugim. Przypomnijmy za
tem skład naszego zespołu. 
W nawiasie podajemy 
wzrost gracza w centymet
rach: rozgrywający - Rafał 
Czyszpak (184), Andrzej 
Pluta (185), Joachim Wol- 
nik (188), Paweł Szczęśniak 
(189), Michał Kułyk (190), 
skrzydłowi - Mariusz Bacik 
(206), Yohance Nicholas
(203) , Airnas Bagatskis 
(197), Artur Golański (196), 
Grzegorz Ożóg (201), środ
kowi - Kordian Korytek 
(212), Andrzej Wierzgacz
(204) , Przemysław Migała 
(203), Andrzej Sitek (203).

Druga już gra
Tymczasem w miniony 

weekend rozpoczęły się spo
tkania w II lidze koszykarzy. 
Nasze miasto reprezentuje 
w niej drużyna MOSM - LSK
- Bobry Bytom. Ten środko
wy skrót, to początkowe lite
ry nazwisk nowych, prywat
nych sponsorów klubu. 
W dopiero co otwartym se
zonie zagra on w składzie: 
rozgrywający - Michał 
Krzystkiewicz, Szymon Pa
kuła, Mariusz Niedbalski, 
Andrzej Mach, skrzydłowi
- Grzegorz Zając, Damian 
Pełka, Marcin Gryga, Mi
chał Goj, środkowi - Jan 
Kupczyk, Arkadiusz Iwa. 
Prócz wymienionych w dru
giej lidze występować też 
mają niektórzy zawodnicy 
ze składu pierwszoligowego
- Czyszpak, Wolnik, Migała, 
Ożóg, Kułyk i Sitek.

# & A
Od ubiegłego czwartku do 

niedzieli w Sosnowcu roz
grywano mecze III edycji 
Pucharu Śląska w koszykó
wce mężczyzn. Udział w tej 
imprezie brał między inny
mi zespół Ericssona Bobrów 
Bytom. Gdy zamykaliśmy 
ten numer gazety znane by
ły wyniki jego zwycięskich 
spotkań z Pogonią Ruda Ślą
ska (98 :77) i Zagłębiem So
snowiec (96:85).

ZWYCIĘSTWO BYŁO BLISKO
Lider piłkarskiej ekstra

klasy, drużyna Wisły Kra
ków straciła pierwsze punk
ty w tym sezonie. W minioną 
sobotę ekipa spod Wawelu 
zremisowała z Ruchem Ra
dzionków 1:1, a znacznie bli
ższy zdobycia kompletu pun
któw był beniaminek. Mecz 
przebiegał w bardzo szybkim 
tempie i obfitował w mnóst
wo podbramkowych spięć.

Przed spotkaniem trenerzy 
radzionkowian twierdzili, że 
sukcesem będzie dla nich ka
żda zdobycz punktowa wy
niesiona z pojedynku z Wisłą. 
Wszak zespół ten uznawany 
jest powszechnie za pewnego 
kandydata do mistrzostwa 
i nazywany często polskim 
„Dream Teamem”. Piłkarze 
Ruchu walczyli jednak z nim 
jak równy z równym, stwarza
jąc sporo okazji do strzelenia 
bramki. Gdyby w ten sposób 
grali tydzień temu w Bełcha
towie z pewnością nie zeszliby 
z boiska pokonani.

Sobotni pojedynek zaczął 
się od frontalnych ataków Ru
chu, którego zawodnicy szyb
kimi podaniami przenosili 
grę na pole bramkowe wiśla- 
ków. Ta metoda zaowocowała 
już w 6 minucie. Szalejący 
w ataku Jarosz przejął dokła
dne podanie swych kolegów 
z obrony, wymanewrował kil
ku krakowian i wyłożył piłkę 
Sierce. Ten przymierzył do
kładnie w lewy róg i strzelił 
nie do obrony. Ruch objął 
prowadzenie 1:0, a wśród wi
dzów zgromadzonych na sta
dionie przy ulicy Narutowi
cza zapanowała euforia.

Minutę później mogło być 
już 2:0, ale płaskie uderzenie 
Myszora o pół metra minęło 
słupek bramki bronionej 
przez Sarnata. Bliski szczęś
cia był również Fornalik, 
który efektownym „szczupa
kiem” próbował zamknąć 
mocne dośrodkowanie Jano
szki. Gdy kibice czekali na 
gole radzionkowian pierwszą 
groźniejszą, ale od razu w stu 
procentach udaną sytuację 
stworzyli goście. W 16. minu
cie Kulawik zacentrował

z rogu posyłając piłkę na dłu
gi słupek. Tam przejął ją je
den z krakowian i zagrał na 
piąty metr. Obrońcy Ruchu 
zupełnie zaspali w tym mo
mencie, a do bezpańskiej pi
łki dopadł Niciński i we
pchnął ją do siatki. Było 1:1. 
Gol poderwał gości do żwaw
szej gry. W ciągu kilku minut 
stworzyli oni kilka wybor
nych sytuacji, ale ich groźne 
strzały padały łupem bardzo 
dobrze dysponowanego gol- 
kipera Radzionkowa, Klytty.

Ten sam zawodnik uchro
nił swą drużynę przez utratą 
bramki na początku drugiej 
odsłony meczu, gdy wychwy
cił ostry strzał z narożnika 
pola karnego. Pomiędzy 54, 
a 59 minutą trzy wyśmienite 
okazje do zmiany rezultatu 
zmarnował Żymańczyk. Naj
pierw jego wolej minął o kil
kanaście centymetrów po
przeczkę. Potem napastnik 
Ruchu przejął podanie Jano
szki, wbiegł między dwóch 
obrońców Wisły i uderzył le
wą nogą. Do celu brakło pół 
metra. Trzecia sytuacja była 
najlepsza. Żymańczyk zna
lazł się sam na sam z Sar- 
natem, lecz pospieszył się ze 
strzałem i trafił wprost 
w niego. Chwilę po tym z da
leka uderzał Wrześniewski.

W rewanżu po drugiej stro
nie boiska oglądaliśmy para
dy Klytty, który sobie tylko 
znanym sposobem kolejno 
wyłapywał uderzenia Kalicia- 
ka (z wolnego) oraz Patera.

Ostatnie dziesięć minut 
meczu należało do Ruchu, 
a w roli głównej wystąpił Ja
rosz. Niestety, jego długi 
rajd prawą stroną powstrzy
mał nieprzepisowym zagra
niem obrońca krakowski. 
W 85 minucie napastnik 
miejscowych mógł zdobyć 
dla swojej ekipy gola na wa
gę trzech punktów, lecz bę
dąc oko w oko z bramkarzem 
Wisły strzelił zbyt słabo.

Kibice opuszczający sta
dion cieszyli się z remisu, 
choć większość żałowała za
przepaszczonych sytuacji, 
dzięki którym można było 
pokonać lidera.

LEPSI OD MISTRZA
Przygotowując się do nowego sezonu ligowego hokeiści 

Polonii Bytom rozegrali w ubiegłym tygodniu kolejne mecze 
sparingowe. W pierwszym z nich pokonali 5:4 samego mist
rza Polski, drużynę Unii Oświęcim. Co więcej zwrycięstwo 
zostało osiągnięte na lodowisku rywala. Bramki dla naszej 
ekipy zdobyli Czarnecki, Mandla, Pras, Justyna i Krzysz
tofik. Drugim sparingpartnerem Polonii był zespół STS 
Sosnowiec. I on nie sprostał naszym ulegając u siebie 3:10.

W ostatnich dniach w klubie pojawiło się kilku nowych 
zawodników. No, może wyraz „nowy” nie jest najlepszy 
w przypadku Andrzeja Kądziołki, który po dwóch latach 
przerwy, spędzonych na sportowej emeryturze powrócił do 
zespołu. Jak zapewnili nas bytomscy działacze pauza nie 
wpłynęła ujemnie na formę hokeisty. Nadal prezentuje on 
dobre przygotowanie i podobnie jak w przeszłości pali się do 
gry. Prócz Kądziołki w drużynie zagrają także wypożyczony 
do grudnia z TTH Toruń Jerzy Sobera oraz występujący do 
tej pory w KKH Katowice Adam Guliński Z tymi zawod
nikami w składzie Polonia zainauguruje sezon 8 września. 
W tym dniu spotka się na wyjeździe z Autosanem Sanok. 
Potem (11 września) nasi u siebie podejmować będą Craco- 
vię. Dwa dni później wystąpią przeciwko TTH Toruń.

Przy okazji podajemy skład drużyny MHKS Polonia By
tom: bramkarze - Zbigniew Szydłowski, Marcin Koło
dziejczak, obrońcy - Mariusz Dulęba, Grzegorz Justyna, 
Andrzej Banaszczak, Norbert Rozwoda, Andrzej Kądzioł
ka, Jerzy Sobera, napastnicy - Krzysztof Kuźniecow, And
rzej Secemski, Dariusz Puzio, Adam Pras, Piotr Mat- 
lakiewicz, Marcin Romanowski, Adrian Krzysztofik, 
Adam Guliński, Ryszard Zdunek, Zbigniew Sierocki, Ro
bert Mandla, Paweł Czarnecki. Trenerami zespołu są Mie
czysław Nahunko i Wincenty Kawa.

Wiadomości sportowe przygotował: TOMASZ NOWAK
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Nie wiem, czy to jakiś sym
bol, ale tablica informacyjna 
z napisem „Bytom” ustawio
na przy ulicy Długiej ode
rwała się od metalowego słu
pka i leży na ziemi. Ta sytua
cja trwa już od kilkunastu 
dni i doprawdy według mnie 
nie jest normalna.

ü it it
W „Życiu Bytomskim” 

przeczytałam wypowiedź 
przedstawiciela BPK, że re
mont dróg w centrum miasta 
prowadzony jest sprawnie 
i szybko. I dalej, że nie trzeba 
go prowadzić popołudniami 
oraz w soboty i niedziele, 
a poza tym robotnikom nale
ży się odpoczynek tak, by 
wszystko było w zgodzie 
z normami Unii Europejskiej. 
Takie wypowiedzi mnie zupe
łnie nie przekonują. To błąd, 
że remont odbywa się jedynie 
do wczesnych godzin popołu
dniowych. Prace się przedłu

żają, powstają kłopotliwe ko
rki. Jest lato, dobra pogoda, 
powinno się pracować od 
świtu do zmierzchu i to są dla 
mnie europejskie normy. 
Zresztą wystarczyło w nie
dzielę popatrzeć na bytoms
kie jezdnie i budowę jednej ze 
stacji benzynowych. W pier
wszym miejscu kompletny 
bezruch. W drugim robota 
szła pełną parą. Widocznie 
im się opłaci i chce.

it it it
Na placu Sikorskiego po

między chodnikiem a trawia
stym skwerem jest niewyso
ki, kamienny mur. W prze
szłości zamontowano na nim 
deski, które służyły pasaże
rom czekającym na tramwaj 
jako ławki. Dziś większość 
z desek jest połamana, nie 
ma gdzie usiąść i widok jest 
paskudny.

it it it
Administratorzy i sprzeda

wcy z targowiska przy ulicy 
Zabrzańskiej niezbyt dbają 
o porządek. Już kilka razy 
w pobliżu bazaru widziałem 
sterty śmieci i papierzysk, 
ale to, co stało się w ubiegły

poniedziałek zupełnie mnie 
przeraziło. Ulica Zabrzańska 
w okolicach wyjazdu z targo
wiska była dosłownie zasła
na pudełkami i odpadami. 
Dość powiedzieć, że śmieci 
przyczepiały się do jadących 
drogą aut i w ten sposób 
przenoszone były w coraz to 
nowe miejsca.

☆
Asfalt pokrywający nawie

rzchnię bytomskiego dworca 
autobusowego jest w wielu 
miejscach całkowicie pofał
dowany. Największe garby 
porobiły się w pobliżu stano
wiska, z którego odjeżdżają 
autobusy do Miechowie. 
W tym wypadku można już 
mówić o małych wąwozach. 
Po deszczu gromadzi się 
w nich woda notorycznie 
ochlapująca oczekujących.

A##
Jest w naszym mieście taka 

ulica, która nazywa się Prze
mysłowa. Domów mieszkal
nych tu raczej mało, więk
szość miejsca zajmują hurto
wnie i małe przedsiębiorst
wa. Ale to jeszcze chyba nie 
powód, żeby od lat odkładać

LIST PROTESTACYJNY OSÓB, ZWIĄZKÓW I STO
WARZYSZEŃ LOKALNYCH MIASTA BYTOMIA 
PRZECIW ZAMIAROWI ODWOŁANIA PANA MARKA 
KIŃCZYKA PREZYDENTA BYTOMIA

Bytom, dn. 1998.07.27

PAN JANUSZ TOMASZEWSKI 
WICEPREZES RADY MINSTRÓW 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
i

SZANOWNY PANIE PREMIERZE
My niżej podpisani, reprezentanci środowisk społecznych, gospodarczych, kultural

nych i radni drugiej kadencji Rady Miejskiej Miasta Bytomia, wyrażamy poważne 
zaniepokojenie związane z informacjami o zaskakujących wystąpieniach niektórych osób 
i środowisk, o odwołanie Prezydenta Miasta Bytomia Marka Kińczyka ze stanowiska 
osoby pełniącej funkcje organów gminy.

Bulwersującym jest, że wnioski takie zgłaszane są bez jakichkolwiek uzasadnień lub 
- w najlepszym razie - z uzasadnieniem opartym na trzeciorzędnych, banalnych za
rzutach, zdradzających frustrację lub osobiste zacietrzewienie jako prawdziwe podłoże 
wniosku. Uważamy, że jest to przenoszenie niejasnych rozgrywek politycznych na grunt 
samorządu lokalnego i ingerowanie w jego suwerenną wolę. Działania takie w konsek
wencji zmierzają do destabilizacji życia i funkcjonowania Gminy Bytom.

Przypominamy, że Pan Marek Kińezyk z poszanowaniem zasad praworządności nie
przerwanie od ponad sześciu lat, pełni funkcje w Zarządzie Miasta Bytomia (został 
wybrany w I kadencji na stanowisko wiceprezydenta, a w II na stanowisko prezydenta) 
a także uzyskał rekomendację Rady Miejskiej (bez głosu sprzeciwu) do pełnienia obecnej 
funkcji. Mimo jednoosobowej odpowiedzialności i wielkiej liczby zadań, wywiązuje się 
z niej dobrze, bez żadnych uwag i istotnych zaleceń nadzorczych, ze strony Wojewody, 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych ustawowo uprawnionych organów- kontrol
nych w zakresie odnoszącym się do setek decyzji, zapewniających prawidłowe funk
cjonowanie ponaddwustutysięcznego miasta.

Mając powyższe na uwadze uważamy, że Pan Marek Kińezyk powinien swą funkcję 
pełnić zgodnie z nominacją do najbliższych wyborów samorządowych. Wyrażamy prze
konanie, że to wola społeczności lokalnej, demokratycznie wyrażona w zbliżających się 
wyborach samorządowych, a nie usiłowania wywarcia presji na Urząd Pana Premiera 
powinna być jedynym punktem odniesienia w powyższej sprawie.

Z poważaniem:
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absolutnie konieczny remont 
nawierzchni drogi. Obecnie 
w wielu miejscach składa się 
ona z większych i mniejszych 
dziur, które już nie sposób 
wymijać. Przecież nawet po
ruszając się z szybkością 
trzydziestu kilometrów na 
godzinę można tu dostać ata
ku padaczki.

☆ ☆ ☆
Ile jeszcze potrwa remont 

nawierzchni Rynku? W sło
neczne dni trudno tamtędy 
przejść, gdyż w powietrze 
wzbijają się okropne tumany 
kurzu. Wystarczy przyjrzeć 
się z pewnej odległości i zo
baczyć smugi nad Rynkiem. 
Nie wiem, jak wytrzymują to 
okoliczni mieszkańcy, skoro 
nawet dla przechodniów ta 
sytuacja jest nie do wytrzy
mania. Może pomogłoby coś, 
zraszanie wszystkiego wodą?

☆ ☆ ☆
Tyle razy czytałam o łatwo

ści z jaką złodzieje dobierają 
się do damskich torebek, zre
sztą chyba wszystkie moje 
koleżanki zostały już okra
dzione, więc naprawdę byłam 
ostrożna. Niestety, mimo 
przezorności i ja padłam ofia
rą spryciarza. Teraz chcia
łam ostrzec innych. Pech 
przydarzył mi się w tramwa
ju nr 8, na odcinku od pl. 
Sikorskiego do Chrzanows
kiego. Wsiadłam do niego 
przed 14, kiedy teoretycznie 
nie ma jeszcze wielu pasaże
rów, ale teraz wiem, że łatwo 
zrobić sztuczny tłok i to 
w sposób bardzo naturalny, 
nie budzący podejrzeń. Tore
bkę miałam zamkniętą na za
mek i do dziś zastanawiam 
się w jaki sposób, uchylając 
tylko małą szczelinę, złodziej 
zdołał wyłuskać portfel.

# # #
W imieniu mojego syna 

- wielkiego miłośnika desko
rolki - chciałabym się zapy
tać, gdzie bytomskie dzieci 
mogą bezpiecznie na nich jeź
dzić? Mam tu na myśli zarów
no bezpieczeństwo przechod
niów, jak i samych „zawod
ników”. Ktoś mi mówił, że 
w Parku Miejskim jest taki 
tor, ale mieszkamy na osied
lu Arki Bożka, jest tu więcej 
takich chłopaków, a która 
rozsądna matka pozwoli 13- 
latkowi na zabawę tak daleko 
od domu? Z konieczności 
więc dzieci wykorzystują uli
ce, co jest ryzykowne dla 
nich i innych użytkowników 
dróg. Jeżdżą też m.in. 
w przejściu podziemnym pod 
ul. Chorzowską, siejąc po
płoch wśród pieszych. Czy 
budowa osiedlowych torów 
do jazdy nie byłaby dobrym 
pomysłem na rozrywkę dla 
młodzieży

☆ ☆ ☆
Na kortach tenisowych 

w parku co jakiś czas odby
wają się imprezy taneczne na 
wolnym powietrzu. Gra wte
dy amatorska kapela, ilością 
decybeli tuszując mankamen
ty warsztatowe. Trwa to do 
późnej nocy, zakłócając spo
kój mieszkańcom okolicz

nych domów. Ciekawe, kto 
wydał zgodę na taką działal
ność, w ogóle nie biorąc pod 
uwagę prawa do wypoczynku 
ludzi mieszkających w sąsie
dztwie.

☆ ☆ ☆ '
Awarie wodociągowe zda

rzają się w naszym mieście 
dość często. Ostatnio tech 
pech przytrafił się mieszkań
com ul. Chorzowskiej 29. Da
wniej była to głównie kwes
tia braku wody i wynikają
cych z tego uciążliwości. Te
raz, gdy większość lokatorów 
ma założone wodomierze, 
sprawa wygląda inaczej. Po 
naprawie pękniętej rury 
przez dłuższy czas leci z kra
nów brunatna ciecz i trzeba 
ją upuszczać przez dłuższy 
czas, by pozbyć się zanieczy
szczenia. Zegar oczywiście 
bije i odbywa się to na nasz 
koszt. To błoto płynące z wo
dociągu zatyka też liczniki. 
Trzeba je wyczyścić, zalegali
zować, umówić się z adminis
tratorem na ponowne zaplo
mbowanie. To kosztuje, a dla 
zapracowanych ludzi, którzy 
nie mogą się zwolnić z biura, 
stanowi jeszcze dodatkowy 
kłopot. Mnie udało się wodo
mierze naprawić, ale moja 
przyjaciółka, mieszkająca 
przy ul. Akacjowej musiała 
po awarii kupić nowe. Wyda
je mi się, że konsekwencje ta
kich awarii nie powinny ob
ciążać lokatorów.

# # #
Zakupy na targach cieszą 

się dużą popularnością, ale 
zauważyłam ostatnio, że co
raz trudniej się po nich poru
szać, bo stragany „pęcznieją” 
i zajmują powierzchnię prze
znaczoną dla ludzi. Przejścia 
zrobiły się już tak wąskie, że 
trzeba się przeciskać wśród 
kupujących. Niedawno poda
rłam sobie rajstopy o wysta
jącą skrzynkę z owocami, bo 
chciałam przepuścić kobietę 
z wózkiem, a dla nas obu nie 
było miejsca. Jestem przeko
nana, że dla targowiska przy
gotowuje się jakiś plan i wy
tycza odstępy stosownej sze
rokości. Czy później nikt już 
tego nie kontroluje?

☆ ☆ ☆
Chyba w ramach oszczęd

ności od dawna wygasza się 
wieczorem uliczne latarnie. 
Tak dzieje się na ul. Nowocel- 
nej, Jana Pawła II, a przede 
wszystkim na Chorzowskiej. 
Egipskie ciemności stwarza
ją poważne zagrożenie nie ty
lko w ruchu drogowym, bu
dzą też obawy mieszkańców, 
którzy boją się późnych po
wrotów do domu.

☆ ☆ ☆
Pisaliście już o ulicy Sikor

skiego w ubiegłym roku, ale 
poza drobną naprawą pod 
wiaduktem, sytuacja nie ule
gła poprawie. Chyba ktoś li
czył na to, że przestaną padać 
deszcze. Najgorzej jest na od
cinku od dawnej Agromy do 
hal zakładów odzieżowych, 
bo po opadach tworzą się tam 
ogromne kałuże, a przecho
dzący ludzie są ochlapywani 
błotem od stóp do głów.

W dniu 5 września br. o godz. 6.30 w kościele 
pod wezwaniem Bożego Ciała w Piechowicach 

odbędzie się msza święta 
w pierwszą rocznicę śmierci

śp.
JANA STANKOWSKIEGO
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Bytomscy taksówkarze chcą, by władze gminy każdego roku 
limitowały liczbę taksówek jeżdżących po ulicach miasta oraz 
bardziej opiekowały się samymi „taryfiarzami”. Podobno ma to 
wyjść na dobre przede wszystkim pasażerom.

TAXI LIMIT
Postulaty zgłoszono podczas spot

kania zorganizowanego w miniony 
wtorek w Urzędzie Miejskim. Zjawili 
się na nim prezydent Marek Kińczyk 
oraz sekretarz gminy Marek Łu
czyński. Środowisko taksówkarzy 
reprezentowali kierowcy jeżdżący 
w „barwach” Radio Taxi, Halo Taxi, 
Tele Taxi i Zrzeszenia Usług Trans
portowych. Byli też członkowie 
branżowych związków zawodowych.

Goście przedstawili siedem postula
tów. Główny to wprowadzenie w Byto
miu limitu liczby taksówek. Miałaby 
go co roku ustalać w zależności od 
potrzeb Rada Miejska. Tłumacząc za
sadność takiego ograniczenia „tary- 
liarze” mówili, że niekontrolowany 
wzrost ilości wożących aut ludzi zna
cznie ogranicza ich zyski i w efekcie 
przyczynia się do obniżenia bezpie
czeństwa jazdy. Dlaczego? Bo mało 
zarabiający właściciel danego samo
chodu nie może już przeznaczać na 
konserwacje pojazdu i wymianę ogu
mienia tyle pieniędzy, ile by chciał.

Jeszcze niedawno po naszych uli
cach jeździło ponad 600 taksówek.

Z początkiem tego roku wszystko się 
jednak zmieniło. W życie weszła bo
wiem ustawa określająca w szczegó
łowy sposób normy, które powinni 
spełniać taksówkarze i ich auta. Po 
weryfikacji ostało się nieco ponad 
300 „taksiarzy”, mogących pochwa
lić się zezwoleniem wydanym przez 
Wydział Działalności Gospodarczej 
Urzędu Miejskiego i pozytywnym 
świadectwem ze stacji diagnostycz
nej (w niej sprawdza się stan tech
niczny auta i jego przystosowanie do 
przewożenia osób). Tych trzystu do
puszczonych właśnie poprosiło pre
zydenta o ustalenie limitu. Padło 
wiele propozycji. Najbardziej rady
kalne oscylowały wokół liczby 250. 
Ostatecznie ustalono jednak 340. Ma
rek Kińczyk zgodził się i obiecał, że 
wkrótce podejmie stosowną uchwałę. 
Oznacza to, iż w tym roku można 
w Bytomiu zarejestrować tylko 340 
taksówek i ani jednej więcej. Kolejni 
chętni - podobno na razie ich nie ma 
- muszą poczekać aż na liście dopusz
czonych zrobi się miejsce, albo liczyć

na to, że nowa Rada Miejska rozszerzy 
limit. Warto jednak dodać, że czekanie 
na miejsce może trwać latami, bo zna
czna część taksówkarzy występuje
0 zezwolenia bezterminowe i jeśli tyl
ko ich wóz pozytywnie przebrnie 
przez badania w stacji, to mogą jeź
dzić przez wiele lat.

Drugi z postulatów obecnych w Ra
tuszu „taryfiarzy” dotyczył samych ze
zwoleń. Kierowcy zażądali, by policja
1 Straż Miejska wyłapały i ukarały 
tych, którzy wożą pasażerów mimo 
braku owego urzędowego papierka. 
Twierdzono jednocześnie, że niezare- 
jestrowani celowo zawyżają cenę usłu
gi i w niekorzystny sposób zniekształ
cają obraz taksówkarza w oczach by- 
tomianina. Zarówno policja, jak 
i Straż obiecały spełnić prośbę.

Poza tym domagano się otwarcia 
w naszym mieście stacji diagnosty
cznej, posiadającej uprawnienia do 
sprawdzania stanu taksówek. Na ra
zie bowiem kierowcy taksówek mu
szą jeździć na badania do innych 
miejscowości.

Zgodnie z kolejnymi ustaleniami 
poczynionymi przez obie strony by
tomskie taksówki już wkrótce będą 
miały uporządkowaną numerację 
boczną oraz przyklejone do szyb na
klejki z numerem zezwolenia przy
znanym ich właścicielowi. Ponadto 
przedstawiciele taksówkarzy znajdą 
się wśród członków komisji egzami
nujących kandydatów do wykonywa
nia tego zawodu. Otrzymają jednak

wyłącznie status pozbawionego pra
wa głosu obserwatora. Nie znalazła 
poparcia władz propozycja mówiąca 
o uznaniu „taryfiarzy” za egzamina
torów z prawem decydowania o wy
niku weryfikacji.

a a a
Po bytomskich taksówkarzach do 

prezydenta powinni jak najszybciej 
udać się miejscowi sklepikarze, hyd
raulicy, czy kwiaciarki. Niech także 
zażądają wprowadzenia limitu, tak, 
by już żaden nowy sklepikarz, hyd
raulik, czy kwiaciarka nie mogli 
wejść im w paradę. Niech zamiast 
wolnorynkowej konkurencji zapanu
je socjalistyczny limit.

Rząd wprawdzie zapowiada usu
wanie socjalizmu, czyli koncesji z ży
cia gospodarczego, ale w Bytomiu 
modne są inne tendencje. Nie wie
dzieć czemu Urząd Miejski ulega ta
ksówkarzom i rozciąga nad nimi pa
rasol ochronny. Oczywiście wszyst
ko dla naszego dobra, wszak nisz
czenie konkurencji wyjdzie konsu
mentom na dobre.

Taksówki przechodzą specjalisty
czne badania techniczne, kierowca 
musi zdać egzamin i wykazać się nie
karalnością. To jest wystarczającym 
sitem, przez które przejdą tylko auta 
sprawne i nadające się do wożenia 
ludzi. Natomiast ile będzie „taryf’ 
w Bytomiu ustalić powinien samoist
ny wolny rynek, a nie wyznaczony 
przez urzędników limit. jon

KRAJOBRAZ BIEDY
Na temat opieki społecznej krążą różne opinie. Jedni mówią, że to worek 

pieniędzy, do którego z łatwością dobierają się obiboki i niechętne pracy 
lenie, natomiast nie korzystają z niego naprawdę biedni, przede wszystkim 
dlatego, że oni mają swoją godność i wstydzą się „żebrać”. Jeszcze inni są 
przekonani, że instytucje opieki społecznej utrzymują w pierwszym rzędzie 
zastępy pracujących w nich urzędników.

I o ile nie ulega wątpliwości, 
że takie opinie są powszechne, 
to trzeba powiedzieć jasno, że 
wynikają one głównie z nie
wiedzy - twierdzi dyrektor by
tomskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej - Arkadiusz Gli- 
masiński

Faktem jest jednak, że nad
miar „papierkowej” roboty 
uprzykrza życie wszystkim, 
najbardziej pracownikom soc
jalnym, choć oni zdają sobie 
sprawę, że wydawanie pienię
dzy podatników wymaga do
kładnego rozeznania i „pod
kładki” zawsze umożliwiają
cej kontrolę. To oni są osoba
mi „pierwszego kontaktu” 
i zanim zapadnie decyzja o ja
kimkolwiek wsparciu, konie
czne jest przeprowadzenie wy
wiadu środowiskowego.

20 stron ankiety
Ankieta ma 20 stron forma

tu A-4 i dotyczy nie tylko oso
by zainteresowanej, ale całej 
jego rodziny, także tej, która 
mieszka oddzielnie i z mocy 
prawa zobowiązana jest do 
alimentacji. Pytania są szcze
gółowe i precyzyjne, obejmują 
m.in. stałe miesięczne płatno
ści, sytuację zdrowotną, zawo
dową, mieszkaniową, a wszys
tko to pozwala na dobre roze
znanie warunków, w jakich 
żyje ewentualny podopieczny. 
Ankieta nie jest lokalnym po
mysłem, to „urzędowy” druk, 
przygotowany do ewidencji 
komputerowej, jednakowy
w całym kraju.

Jednakowe są też zasady 
udzielania pomocy. Dawno 
już minęły czasy przyznawa
nia zasiłków „po uważaniu”, 
ze stosunkowo dużym margi
nesem swobodnej interpreta
cji oceniającego.

W 1990 roku weszła w życie 
ustawa o pomocy społecznej, 
która unormowała tryb i nor
my postępowania. Od tego 
czasu przepisy były parokrot
nie zmieniane, ostatnio w cze
rwcu ubiegłego roku. Noweli
zacje ogromnie utrudniają ży

cie pracownikom ale najgo
rzej było w grudniu ubiegłe
go roku, kiedy wprowadzono 
nowe formularze wywiadu 
środowiskowego, wymagają
ce w krótkim czasie dostoso
wania się do zmienionych 
wymagań.

W Bytomiu mamy 56 pra
cowników socjalnych i 8 tys. 
tzw. środowisk objętych po
mocą. Środowisko to samotna 
osoba lub rodzina wymagają
ce jakiejś formy wsparcia, 
w sumie daje to ok. 24 tys. 
podopiecznych. W efekcie na 
1 pracownika przypada 170 
gospodarstw domowych, pod
czas gdy w innych krajach 
5-20. Te liczby obrazują sytu
ację bytomskiego Ośrodka. 
W zasadzie musi się ona spro
wadzać do przeprowadzania 
środowiskowych wywiadów, 
wypełniania ankiet i podejmo
wania decyzji o formach przy
znanej pomocy. Po upływie 
pół roku formularze trzeba 
aktualizować, więc jest to za
jęcie bez końca, a na inne za
dania pozostaje stosunkowo 
niewiele czasu.

Kto przepije zapomogę?
Nie ma też praktycznie moż

liwości stałej kontroli. Te wy
rywkowe, na ogół potwierdza
ją podejrzenia pracowników 
socjalnych, bo mają oni dobre 
rozeznanie i wiedzą, czego 
można się spodziewać. Z łat
wością rozpoznaje się pod
opiecznego, który może zapo
mogę przepić i takiego, który 
głoduje, bo jest niezaradny, 
nie potrafi się odnaleźć w no
wych czasach. Zamiana pie
niędzy na pomoc rzeczową by
najmniej nie rozwiązuje sytu
acji. Podarowaną pościel, koł
drę również można zamienić 
na wódeczkę.

Machina pomocy
Ośrodek Pomocy Społecznej 

to ogromna machina. Z jednej 
strony realizuje się tu zadania 
„rządowe”, zlecone i finanso
wane przez wojewodę, z dru

giej tzw. zadania własne, za 
które płaci gmina. Zasady 
udzielania pomocy są jasno 
określone i decydują o niej 
przede wszystkim dwa czynni
ki: sytuacja rodzinna i finan
sowa. Podopiecznym Ośrodka 
może zostać samotna osoba, 
której dochód netto nie prze
kracza 333 zł, w wypadku ro
dziny jest to suma 302 zł na 
pierwszego członka i 213 na 
dalszych domowników.

Niskie dochody nie wystar
czą jednak do ubiegania się
0 pomoc. Musi być spełniony
jeszcze przynajmniej jeden 
z pozostałych czynników, a są 
to: sieroctwo, bezdomność,
ochrona macierzyństwa, bez
robocie, niepełnosprawność, 
długotrwała choroba, bezrad
ność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych i prowadze
niu gospodarstwa domowego 
(zwłaszcza w rodzinach niepe
łnych i wielodzietnych), alko
holizm i narkomania, trudno
ści do przystosowania w życiu 
po opuszczeniu zakładu kar
nego, stan klęski żywiołowej 
czy ekologicznej.

Co robić 
z alkoholikami?

Najwięcej kontrowersji bu
dzi alkoholizm i narkomania.
1 o ile niektórzy zgodziliby się 
na udzielanie takim ludziom 
pomocy „na przetrwanie”, 
o tyle zdecydowany protest 
budzi dawanie im pieniędzy 
do ręki, bo z góry wiadomo, że 
zostaną one przeznaczone na 
zaspokojenie nałogu. Dyrek
tor Glimasiński podziela te 
obawy, ale... ustawa wyraźnie 
precyzuje, że wobec takich 
osób gmina zobowiązana jest 
do pomocy. Nie oznacza to je
dnak, że pijakom hojną ręką 
ofiarowuje się zapomogi. 
Przeciwnie, ogranicza się je 
do minimum, starając się wes
przeć rodzinę pomocą rzeczo
wą, dożywianiem dzieci, któ
rym opłaca się np. obiady 
w szkołach. I choć przewlekli 
alkoholicy czy narkomani naj

bardziej rzucają się w oczy 
i jako „klienci” OPS budzą 
najwięcej emocji, w prący Oś
rodka stanowią margines.

Prawdziwe ubóstwo
Rzeczywisty problem to au

tentyczna bieda, niezaradność 
życiowa i dylemat: jak podzie
lić skromne środki, mniejsze 
niż w ubiegłym roku, choć po
trzebujących przybyło, jak 
rozwiązywać inne problemy, 
których nie brakuje.

Przyznawanie finansowego 
wsparcia stanowi tylko część 
zadań stojących przed OPS. 
Prowadzenie domów dzienne
go pobytu, usługi opiekuńcze 
dla tych, którzy nie mogą po
radzić sobie z codziennością, 
pomoc rzeczowa, dożywianie 
1700 dzieci, współpraca z or
ganizacjami i instytucjami 
stanowią równie ważny frag
ment działalności.

Dyrektor Glimasiński pełni 
swoją funkcję od 10 miesięcy. 
To zbyt krótki okres, by wpro
wadzić w życie wszystkie pla
ny. Sam przez 3 lata był szere
gowym pracownikiem socjal
nym, później kierował Ośrod
kiem Pomocy w niewielkiej 
gminie, podjął też podyplomo
we studia specjalistyczne, 
a niedawno został wybrany na 
prezesa Polskiego Towarzyst
wa Pracowników Socjalnych. 
Teoretycznie organizacja pra
cy OPS w ramach obowiązują
cej ustawy daje mu duże pole 
manewru. W praktyce ograni
czeniem są zbyt mała liczba 
zatrudnionych fachowców 
i skromny budżet. Rozsądek 
narzuca więc metodę małych 
kroków. Na „dziś” Glimasiń
ski chciałby wzmocnić autory
tet pracowników socjalnych, 
rozszerzyć ich kompetencje 
i stworzyć warunki do działal
ności w środowisku. Realizuje 
się plan tworzenia tereno
wych ośrodków z prawdziwe
go zdarzenia. Wielu ludzi 
wstydzi się biedy, a teraz by
wa, że rozmowa czy wywiad 
muszą być prowadzone wobec 
osób postronnych, bo tereno
wa placówka mieści się w jed
nym pokoiku. Ważne jest rów
nież uruchomienie kolejnych 
punktów żywienia, tak by za
pewnić głodnym przynaj
mniej talerz ciepłej zupy. Obe
cnie wydaje się ponad 120 po
siłków, ale potrzebne są doda
tkowe punkty w śródmieściu, 
Miechowicach i Stroszku.

MARTA ETTMAYER

OKRĘGI JUŻ SĄ
Zbliżają się wybory 

samorządowe. Władze 
Bytomia i Radzionkowa 
podzieliły już swe mias
ta na okręgi.

W Bytomiu utworzono 
7 ponumerowanych okrę
gów. Pierwszy z nich skupia 
obszar osiedla Miechowice, 
na które przypada 6 manda
tów, czyli 6 miejsc w pięć- 
dziesięcioosobowej Radzie 
Miejskiej. Numer drugi przy
dzielono Karbiowi, Bobrkowi 
i starej części Miechowie. 
Ten teren ma reprezentować 
pięciu radnych. Okręg trzeci 
to Sucha Góra, Stroszek, Sto- 
larzowice, a także Górniki 
i dziewięć miejsc w Radzie. 
Siedmiu radnych pochodzić 
będzie z okręgu czwartego 
- Szombierek. Piąty okręg to 
inaczej zachodnia część cent
rum naszego miasta. Miesz
kające tam osoby wybiorą 
dziewięciu rajców. Tyle samo 
będą mieli bytomianie z okrę
gu szóstego - centrum 
wschód. Ostatni z okręgów 
wyborczych, noszący numer 
siedem zamyka się granicami 
Rozbarku i Łagiewnik. Do 
Rady wejdzie stąd pięć osób.

Bytomskie wybory zostaną 
przeprowadzone według or
dynacji proporcjonalnej, któ
re obowiązują w gminach li
czących powyżej 20 tysięcy 
mieszkańców. Oznacza to 
między innymi, że zagłosuje
my nie tylko na konkretnych 
kandydatów, lecz także na li
stę wyborczą danego ugrupo
wania. W Radzie znajdą się 
przedstawiciele tych komite
tów wyborczych, którym 
w całym mieście uda się uzys
kać co najmniej 5 procent 
głosów.

Według innych reguł odbę
dą się wybory w Radzionko
wie, liczącym około 18 tysię
cy mieszkańców. Miasto to 
podzielono na 24 jednoman
datowe okręgi. Podczas paź
dziernikowej elekcji obowią
zywać będzie ordynacja więk
szościowa, czyli radnym zo
stanie ten z kandydatów star
tujących w danym okręgu, 
który otrzyma największą li
czbę głosów. Głosować bę
dzie bezpośrednio na konkre
tną osobę. ton
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JANA Z DŻUNGLI
• Renaty Zarębskiej portret własny
Bytomska publiczność, przychodząca do Cafe 

Cabaret, zna ją doskonale. Renata Zarębska jest 
- obok samego Jana Pietrzaka - jedną z najczęściej 
występujących w naszym mieście artystek kaba
retu „Pod Egidą”. I co tu ukrywać - zaskarbiła 
sobie wielką i szczerą sympatię widzów.

Natomiast mało kto wie, że 
ta delikatna blondynka sło
dziutkim, lirycznym głosem 
śpiewająca „Czy to pan mi się 
dzisiaj śnił...” potrafi latać 
w helikopterze bez drzwi, wa
lczyć na noże, „artystycznie 
spadać z konia”. Renata Za
rębska od dziecka miała za
cięcie do sportu, choć wyczy
nowo zajmowała się jedynie 
akrobatyką i to krótko, pod
czas nauki w liceum ekono
micznym. Również od dziec
ka pchała się wszędzie tam, 
gdzie było niebezpiecznie. 
I to jej zostało do dziś.

Tylko kino akcji
- Wiem, że jedyny rodzaj 

filmu, który naprawdę by mi 
odpowiadał i w którym dob
rze bym się czuła, to kino ak
cji - mówi Renata Zarębska. 
- Chciałabym zagrać taką 
„Janę z dżungli”, w niebezpie
cznej scenerii, z przepaściami 
i wodospadami w tle. Jednym 
słowem tam, gdzie mogłabym 
pokazać swoje predyspozycje.

Jeszcze na studiach powie
rzono jej główną rolę w seria
lu historycznym „Królewskie 
sny” obok samego Gustawa 
Holoubka. Potem było jesz
cze parę produkcji, między 
innymi film węgierski, do 
którego została zaangażowa
na, bo reżyser potrzebował... 
typu semickiego. Jej przygo
da z kaskaderstwem zaczęła 
się przypadkowo. Zanim jesz

cze zdecydowała się na stu
dia w szkole teatralnej, po
znała członków grupy kaska
derów „Peirot Gang”.

Jak posługiwać 
się nożem

- Uczyli mnie m.in. obcho
dzenia się z nożem, co mi się 
już niebawem bardzo przyda
ło - wspomina artystka.

- Musiałam poradzić sobie 
z partnerem, który zgrywał 
bohatera, bo trochę się napił. 
Rzecz miała miejsce w pocią
gu. Mogłam liczyć tylko na 
siebie. Poradziłam sobie na
wet nieźle. Nie, nie jemu nic

się nie stało - uspokaja ze 
śmiechem. - To ja miałam po
ciętą rękę.

W 199 lr. Renata Zarębska 
po raz pierwszy wystąpiła 
z Janem Pietrzakiem w Opo
lu. Tam znaleźli ją kaskade
rzy z „Peirot Gang”. Powie
dzieli, że przygotowują się 
właśnie do Światowego Fes
tiwalu Kaskaderów Filmo
wych i potrzebują dziewczy
ny. Renata zgodziła się pod 
warunkiem, że nie pojedzie do 
Tuluzy jedynie jako maskotka, 
ale będzie mogła uczestniczyć 
w paru epizodach. - Pozwolili 
mi - wspomina z rozrzewnie
niem aktorka. - Uczyłam się 
jeździć na Harleyu, skakałam 
z rusztowań, latałam helikop
terem, ale to ciągle było nic 
w porównaniu z tym, co chcia
łam robić. Zawsze pchałam się 
tam, gdzie się coś działo.

Zwłaszcza ryzykownego. Ale 
chłopcy bardzo o mnie dbah 
i wszystko, co robiliśmy, ob
liczone było w granicach zdro
wego rozsądku.

W efekcie i tak przyglądano 
się Renacie ze zdziwieniem.

Na całym świecie jest tak, że 
to kaskader zastępuje aktora 
w bardziej niebezpiecznych 
ujęciach i dlatego nikomu nie 
mieściło się w głowie, dlacze
go Renata sama „pcha się pod 
pędzący pociąg”.

- Strasznie bym chciała po
łączyć aktorstwo z kaskaders- 
twem - tłumaczy. - Żeby na 
filmie wyraźnie było widać, że 
to ja jadę w tym wybuchają
cym samochodzie, że to ja spa
dam z konia. Ale to zbyt kosz
towne i dlatego producenci 
przeważnie tłumią takie pro
pozycje w samym zarodku.

ABC kaskadera
Następnym etapem współ

pracy Renaty Zarębskiej 
z członkami grupy „Peirot 
Gang” było nakręcenie 
dwóch odcinków filmu „ABC 
kaskadera”. W pierwszym,
0 białej broni, kręconym na 
zamku w Niedzicy, Renata 
nadepnęła sobie na suknię
1 spadła ze schodów.

- To były porządne śred
niowieczne schody, a na dole 
kocie łby. Suknia pociągnęła 
mnie za sobą. Upadając ude
rzyłam się w głowę. Pomyś
lałam, że zaraz wstanę i na
kręcimy od nowa, ale straci
łam przytomność. Dostałam 
paraliżu. Kiedy się ocknęłam 
pamiętałam tylko o jednym: 
że nie wolno mi zdjąć tej su
kni, bo przebiorą w nią jakąś 
inną kobietę i zagra za mnie. 
Kazałam w sukni zawieźć się 
do szpitala. Część tego moje
go wypadku została zarejest
rowana na taśmie, ale chłop
cy uznali, że nie wykorzysta
ją jej w filmie. Mnie pozwolili 
obejrzeć. Wyglądało napraw
dę strasznie.

Drugi odcinek serialu opo
wiadał o wybuchach. Renata 
była... szefową gangu. Tam 
z kolei po upadku dostała wy
lewu na twarzy. Właśnie wte
dy na plan przyjechał foto

graf. Nie wahała się długo. 
Do zdjęć ustawiała się właś
nie tą zaczerwienioną stroną. 
Mówi, że takiej charaktery
zacji nie powstydziliby się 
nawet w Hollywood. Po tym 
upadku koledzy z „Peirot 
Gang” naprawdę się wystra
szyli. Wiedzieli, że w kabare
cie Renata „pracuje twarzą”.

- Czasami było gorąco 
- analizuje wydarzenia z prze
szłości Renata. - Ale ja lubię 
ten dreszcz emocji. A z wszys
tkich rzeczy, jakie mi się na 
planie przytrafiły i tak najba
rdziej wspominam ten epizod, 
kiedy musiałam bić po twarzy 
swojego partnera. Chciałam, 
żeby obeszło się bezboleśnie, 
a on protestował. Mówił, że 
jestem aktorką, a on tylko ka
skaderem. Ma być wiarygod
nie, więc naprawdę muszę mu 
przyłożyć.

Nie potrafi być smutna
Od kiedy Renata Zarębska 

związała się z kabaretem 
„Pod Egidą”, nie zagrała 
w filmie. Nie żałuje. Kabaret 
daje jej szersze możliwości. 
U Jana Pietrzaka wszyscy są 
rodziną. A poza tym w domu 
czekają na Renatę dwie córe
czki: czteroletnia Karolina 
i pięcioletnia Klaudyna. Gra
jąc w teatrze nie widziałaby 
ich cały dzień, bo do połu
dnia próby, wieczorem spek
takle. W kabarecie, kiedy nie 
wyjeżdża w Polskę, jest 
z dziewczynkami cały dzień, 
a przedstawienia w kabarecie 
rozpoczynają się o 20:30, kie
dy córeczki dawno już śpią.

Renata Zarębska nie ma ła
twego życia, ale nie potrafi 
być smutna. Mówi, że to dzię
ki pracy w kabarecie. I kiedy 
na sali, w przyćmionym świe
tle reflektorów, rozbrzmiewa 
jej liryczny głos, naprawdę 
trudno uwierzyć, ze jest kas
kaderską mistrzynią świata.

AGNIESZKA D0K0WICZ

NIEPOGODA DLA CYKLISTÓW
Gdyby wszyscy bytomscy rowerzyści ustawili 

się w jeden szpaler, to jego długość zapewne zna
cznie przekroczyłaby długość kilku miejskich ście
żek rowerowych. Kierowcy jednośladów nadal mu
szą konkurować o miejsce na jezdni z samochoda
mi, narażając się na niebezpieczeństwo, zaś na 
budowę specjalnych dróżek brakuje środków.

Grupa inżynierów z Bytom
skiego Przedsiębiorstwa Ko
munalnego opracowała plan 
rowerowych ścieżek jeszcze 
w 1992 roku. Zakładano, iż

Parku Miejskiego im. F. Ka- 
chla - od krytego kąpieliska 
do ul. Wallisa, obok kortów 
tenisowych „Górnika” oraz 
w parku „Fazaniec”.

dzięki układowi tych szlaków 
będzie można objechać do
okoła całe miasto od jednej 
dzielnicy do drugiej. W ciągu 
minionych pięciu lat udało 
się jedynie zbudować krótkie 
trasy rowerowe przy ulicy 
Nowocelnej - od skrzyżowa
nia z ul. Konstytucji do wia
duktu kolejowego, wzdłuż

Zdjęcie: Tomasz Szemalikowski

Obecnie myśli się o stworze
niu rowerowej trasy na tere
nie chronionego obszaru „Ża
bich Dołów”, gdzie obowiązu
je zakaz ruchu samochodów 
oraz wzdłuż miechowickiego 
lasu - od ulicy Stolarzowickiej 
do Frenzla. Druga z propozy
cji znalazła uznanie pracowni
ków Wydziału Ekologii Urzę

du Miejskiego. Jego naczelnik 
Tadeusz Bielówka zadeklaro
wał przekazanie na ten cel 
100 tysięcy złotych, mających 
pokryć część kosztów budo
wy. Teren na skraju osiedla 
obejrzeli pracownicy BPK. 
Obecnie droga ta składa się 
z betonowych płyt i gruntowej 
nawierzchni, zaś zdaniem spe
cjalistów można tam wybudo
wać trasę o szerokości 4 met
rów i długości 1,1 kilometra, 
służącą również spacerowi
czom. Ponieważ teren nie na
leży do gminy, lecz do Dyrek
cji Okręgowej Lasów Państ
wowych, 6 sierpnia BPK wy
stąpiło do nadleśnictwa 
w Brynku z prośbą o zgodę na 
urządzenie ścieżki.

Zwolennikami tras rowero
wych w mieście są członkowie 
Polskiego Towarzystwa Przy
jaciół Przyrody „pro Natura” 
oraz pracownicy Działu Przy
rody Muzeum Górnośląskie
go. Doktor Piotr Cempulik 
podkreśla, że pomysł stworze
nia tras dla rowerzystów po
wstał jeszcze kilka lat temu, 
kiedy ekolodzy typowali tere
ny gminy posiadające godne 
zachowania walory przyrod
nicze. Podczas lustracji grun
tów zaobserwowali oni, iż ist
niejące od lat polne i leśne 
dróżki, nieczynne torowiska 
kolejowe oraz nasypy, a także 
mało uczęszczane ulice dosko
nale nadają się dla rowerzys
tów. - Na planie Bytomia i Ra
dzionkowa wytyczono trasy, 
liczące w sumie 111 kilomet
rów, z których 38 kilometrów 
stanowią ścieżki już używane 
przez rowerzystów oraz pie
szych i wymagające jedynie

niewielkich inwestycji - uwa
ża dr Cempulik.

Podinspektor Stanisław 
Surowiec, naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego bytomskiej 
policji uważa, iż stworzenie 
ścieżek dla cyklistów stało się 
koniecznością. Przy wąskich 
miejskich ulicach i ogromnym 
natężeniu ruchu rowerzysta 
czuje się na jezdni jak „rozbi
tek”. Grozi mu nie tylko po
trącenie przez nieuważnego 
kierowcę, ale również podmu-

chy powodowane przez przeje
żdżające obok potężne ciężaró
wki oraz dziury na poboczach. 
- Nie wyobrażam sobie sytua
cji, abym razem z najbliższymi 
wybrał się miejskimi szlakami 
na niedzielną przejażdżkę. 
Tymczasem na ulicach coraz 
częściej widzi się pedałujące 
całe rodziny, niekiedy z mały
mi dziećmi. Dla mnie i dla wie
lu myślących kierowców jest 
to horror - uważa naczelnik.

JACEK SONCZOWSKI

a.

28 sierpnia rozpoczęła się Kampania Wyborcza 
do samorządów gminnych, powiatowych 

i wojewódzkich Przymierza Społecznego, które tworzą: 
Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Pracy oraz Krajowa 

Partia Emerytów i Rencistów.
Miło mi poinformować Szanownych Państwa, 

iż Przymierze Społeczne działa również w Bytomiu. 
Nasz program i kandydatów będziemy prezentować 

w kolejnych numerach „Życia Bytomskiego”.

ogłoszenie płatne T/1098

Prezes Zarządu Miejskiego PSL 
w Bytomiu

Zygmunt Wilk
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W wielu bytomskich lokalach zdobycie „działki” amfetaminy, LSD czy mari
huany nie nastręcza zbytnich problemów. Amfetamina daje początkowo po
czucie siły, zwalcza senność i potęguje energię. Gdy przestanie działać pojawia
ją się depresje psychiczne i zmęczenie zmuszające do zażycia kolejnej porcji.

W ciągu ostatnich miesięcy 
funkcjonariusze Komendy Re
jonowej Policji w Bytomiu, za
jmujący się zwalczaniem han
dlu narkotykami przedstawili 
zarzuty 25 osobom przyłapa
nym na gorącym uczynku. 
Zdaniem funkcjonariuszy licz
ba ta oddaje problem narkoty
ków rozprzestrzeniających się 
w mieście w szybkim tempie.

Porcja halucynogennego 
LSD kosztuje od 25 do 35 
złotych, za amfetaminę trze
ba zapłacić 10 złotych, za ma
rihuanę 20 złotych, a najtare

brego dzieje się z ich synem 
lub córką. Nie wiedzą jak wy
glądają narkotyki. Podczas 
przeszukania pewnego miesz
kania, w którym był zameldo
wany kilkunastoletni dealer 
zobaczyliśmy, że zapakowane 
porcje narkotyku były poroz
rzucane po podłodze w pokoju 
chłopca, a dorośli przechodząc 
tuż obok nie zdawali sobie z te
go nawet sprawy - wspomina 
starszy sierżant Adam Grysz- 
czyk z Komendy Rejonowej Po
licji w Bytomiu.

W Bytomiu zanotowanych 
jest 96 narkomanów stale 
uzależnionych, można jednak 
przypuszczać, iż liczba hand
lującej i zażywającej środki 
odurzające młodzieży jest ki
lkakrotnie większa. - Co pra
wda nie widać u nas takiej 
ilości będących na głodzie, 
chwiejących się na nogach 
narkomanów jak w Katowi
cach, jednak sprawy nie nale
ży bagatelizować. We wspo
mnianej grupie 96 osób 
z długim „stażem” narkoty
kowym 9 nie ukończyło jesz
cze 18 lat. Są to najczęściej 
chłopcy wąchający kleje 
i rozpuszczalniki - podkreśla 
sierżant. Niedawno policjan
ci zatrzymali również uczen
nicę siódmej klasy jednej ze 
szkół podstawowych, która 
odurzyła się amfetaminą za
kupioną od dealera krążące
go po parku Fazaniec.

„Miękkie” też uzależniają
- Przesłuchiwana młodzież 

często bagatelizuje swój pro
blem, tłumacząc, że bierze 

tylko narkotyki ma- 
'zalężniające, tzw. mięk- 
czyii LSD i amfetaminę. 

Tymczasem już używanie na
zwy „miękkie” jest zupełną

szym środkiem odurzającym 
jest wstrzykiwany dożylnie 
kompot nazywany „polską 
heroiną”. Narkotyki te są do
stępne w większości bytoms
kich lokali, w których zbiera 
się młodzież reprezentująca 
subkultury punków, rasta- 
manów, hippisów, metali itp. 
Policja posiada również info
rmacje, że narkotykowi deale
rzy działają w pobliżu szkół 
podstawowych. Wśród dzieci 
rozprowadzają oni LSD, któ
rym są nasączone specjalne 
papierowe znaczki zwane pik
togramami. Widnieją na nich 
podobizny Burta Simpsona, 
Batmana, Spidermana, Gor
baczowa lub Che Guevary, 
a nawet kaczora Donalda. 
Osoba nie zorientowana może 
wziąć piktogramy za naklejki 
lub tatuaże z gum do żucia.

Dealerzy przed szkolą
Scenariusz działania handla

rzy bywa podobny. Jak wynika 
z obserwacji policjantów, naj
częściej dealerami stojącymi 
przed szkołami są nastolatki 
w wieku uczniów szkół śred
nich, sprawiające wrażenie 
jakby czekały na młodszego 
kolegę. Dzieciom rozdają za 
darmo piktogramy namawia
jąc, by spróbowały wziąć je pod 
język, a efekt przejdzie naj
śmielsze oczekiwania. W nałóg 
wciągane są już trzynasto- 
cztemastolatki instruowane 
na miejscu, że w przyszłości 
„rozluźniający” piktogram bę
dą mogli kupić gdzieś w po
bliżu. - Niestety, rzadko które 
dziecko oddaje narkotyk rodzi
com, którzy z kolei obawiają 
się kontaktów z nami z obawy 
przed zemstą handlarzy czeka
jącą ich pociechę. Dorośli naj
częściej nie zdają sobie również 
sprawy z faktu, że coś niedo-

- Z naszych informacji wyni
ka, iż w Bytomiu narkotyki są 
stale dostępne w ośmiu punk
tach. Są to najczęściej lokale, 
których nazw nie chciałbym 
tutaj podawać. Środki odurza
jące sprzedawane są w śród
mieściu, a także w dzielnicach 
- głównie w Stroszku oraz 
w Miechowicach. W mieście 
działają dobrze zorganizowa
ne grupy dealerów w wielu od 
17 do 25 lat. Jeden z młodych 
ludzi zakupuje towar od pro
dukujących go specjalistów, 
działających najczęściej w któ
rymś z ościennych miast. Inni 
porcjują narkotyk na działki, 
a jeszcze inni sprzedają go 
w weekendy na dyskotekach 
lub techno party - powiedział 
sierżant Gryszczyk.

Zatrzymać trudno
Zatrzymanie handlarzy by

wa trudne chociaż policjanci 
odnieśli w tym roku sporo 
sukcesów. Na miejsce udaje 
się grupa ubranych w cywil
ne stroje funkcjonariuszy, 
którzy zasiadają przy stoliku 
i bawią się jak inni goście. 
Podejrzana osoba jest przez 
dłuższy czas dyskretnie obse
rwowana, a zatrzymanie na
stępuje w chwili dokonywa
nia gdzieś na zewnątrz bu
dynku transakcji, bądź jeżeli 
u podejrzanego zauważony 
zostanie trefny towar. Najczę
ściej przyłapani dealerzy ma
ją przy sobie około 5 gramów, 
czyli do 50 porcji LSD, am
fetaminy lub haszyszu. Auto
matycznie również zatrzymy
wany jest amator narkoty
ków. Dealerowi, któremu 
przedstawi się zarzut handlu 
narkotykami grozi kara do 
8 lat więzienia, natomiast za 
posiadanie można w odosob
nieniu spędzić do 3 lat.

(# SZAFY, GARDEROBY, WNĘKI C0_
KOMANDOR Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI MMfl

KOMANDOR
_________ _ EKSPOZYCYJNY

2 BYTOM. UL. DWORCOWA 21 (obok ORBISU) 
tel. 81-34-81 w. 158, 090-321-374

bzdurą, bowiem zarówno am
fetamina, jak i heroina prę
dzej czy później każdego uza
leżniają, a wyjście z nałogu 
jest trudne. Narkoman zaczy
na zazwyczaj od niewinnej 
„trawki”, czyli palonej w for
mie skręta marihuany, LSD 
i amfetaminy i z czasem prze
chodzi na wstrzykiwany do
żylnie „kompot”. Dno stano
wią osoby sięgające po tzw. 
waciki, czyli po zużytą watę, 
przez którą podczas produk
cji kompotu filtruje się nar
kotyk. Waciki takie są zapa
rzane jak herbata ekspreso
wa, a wywar narkoman 
wstrzykuje dożylnie - opo
wiada Adam Gryszczyk.

Od niedawna problemem 
w Bytomiu staje się, zdaniem 
policjantów, haszysz sprzeda
wany w formie kostek przypo
minających 100-gramową tab
liczkę czekolady. Środek ten 
jest przemycany z Holandii, 
gdzie można go kupić legalnie. 
Rzadsze są natomiast nielegal
ne uprawy konopi indyjskich, 
z których produkuje się mari
huanę, chociaż i tutaj zdarzają 
się wyjątki. Kiedyś funkcjona
riusze dokonali przeszukania 
mieszkania lokatora, którego 
podejrzewano o posiadanie ta
kiej miniplantaęji. Sytuacja by
ła humorystyczna, bowiem do
konujący lustracji policjanci 
niczego podejrzanego nie za
uważyli do momentu, gdy zga
sili światło w jednym z pokoi. 
Wtedy ze szpary w starej dębo
wej szafie błysnęło światło. 
Okazało się, iż spryciarz urzą
dził wewnątrz cieplarnię, 
w której konopie rosły jak na 
drożdżach w świetle dużej ża
rówki używanej w latarniach 
ulicznych.

Pracownicy Komendy Re
jonowej Policji są zdania, iż 
problemem narkomanii po
ważnie zainteresowali się na
uczyciele. Funkcjonariusze 
są często proszeni o organi
zowanie w szkołach specjal
nych pogadanek, by prze
strzec dzieci przed kontak
tem z działającymi podstęp
nie handlarzami.

JACEK SONCZOWSKI

Podróż za jeden uśmiech?
Zdjęcie: Adam Nocoń
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KAMERY NA RADZIONKÓW
Ogólnopolskie media zainte

resowały się ostatnio Radzion
kowem. Chwilami jednak moż
na odnieść wrażenie, że arty
kuły o Radzionkowie przypo
minają relacje ze skansenu.

Rok 1998 bez cienia przesa
dy nazwać można rokiem Ra
dzionkowa i radzionkowian. 
Pasmo ich różnego rodzaju su
kcesów zaczęło się od tego naj
większego: 1 stycznia odzys
kano utraconą przed 22 laty 
administracyjną samodziel
ność. Potem była przyznana 
przez Sejmik Samorządowy 
Województwa Katowickiego 
Nagroda im. Waleriana Pańki. 
Dostało ją Radzionkowskie 
Towarzystwo Społeczno-Kul
turalne, które uhonorowano 
za krzewienie idei samorząd
ności. Po osiągnięciach polity
cznych pi-zyszedł czas na wyni
ki w sporcie. Te uzyskał Ruch 
Radzionków, który najpierw 
otarł się o półfinał piłkarskie
go Pucharu Polski, a potem

w kapitalnym stylu przeniósł 
się z drugiej ligi do ekstrakla
sy i na dzień dobry rozniósł 
utytułowany Widzew.

Radzionkowska passa zosta
ła zauważona przez większość 
ważnych mediów w naszym 
kraju. Miasto trafiło na lamy 
najpoczytniejszych gazet i zna
lazło się na falach eteru. Wszy
scy opisujący Radzionków 
podkreślali, jakie to małe, 
przyjemne i nietypowe miaste
czko, taki niepowtarzalny 
skansen. W paru tekstach zna
lazły się przy okazji błędy me
rytoryczne. Mylono nazwiska, 
fakty i nazwy. Niektórzy auto
rzy nieudolnie posługiwali się 
gwarą śląską. Na pierwszy 
rzut oka widać, że większość 
autorów przebywała w opisy
wanym miejscu zaledwie parę 
chwil i ledwie liznęła temat.

Czasami było też śmiesznie. 
Najdalej zaszedł dziennikarz 
„Życia”. Pisze on: „Staruszki 
stojące pod kościołem są jed

nego pewne: awans (drużyny 
Ruchu - przyp. ton) do pierw
szej ligi to prezent od Pana 
Boga dla skromnych, praco
witych radzionkowian”. Nie
stety, z tekstu nie dowiemy 
się, czy owe staruszki miały 
okręcone wokół szyi klubowe 
szaliki i flagi oraz czy śpiewa
ły „Ecik gola!”.

Z kolei w ogólnopolskim wy
daniu „Gazety Wyborczej” 
chciano wytłumaczyć czytelni
kom, dlaczego na mieszkań
ców Radzionkowa mówi się 
„Cidry” lub „Cidroki". Ano 
wzięło się to stąd, iż podobno 
- jak piszą autorzy - jest to 
nawiązanie do nazwy produ
kowanego tu w przeszłości wi
na jabłkowego. Wyraz „podob
no” jest tu oczywiście jak naj
bardziej na miejscu. Przecież 
było to kilkadziesiąt lat temu 
i nawet archeolodzy nie mogą 
wydać jednoznacznej opinii 
w sprawie trunku Cider.

Dla żurnalisty „Sportu” na
tomiast radzionkowianie są 
ludźmi hołdującymi takim wa
rtościom jak rodzina i trady
cja. Zdaniem dziennikarza, 
który nie kryje tu swojej nie
chęci, są to typowe cechy dzia
łaczy konserwatywnych partii 
kanapowych. Jakby wstyd by
ło siedzieć na takiej kanapie.

Zain tereso wanie środkó w 
masowego przekazu Radzion
kowem z pewnością już nie
długo przeminie. Znajdzie się 
inny temat powierzchownych 
relacji. ton

POCZET JUBILATÓW
Osiem bytomskich par mo

gących pochwalić się co naj
mniej pięćdziesięcioletnim 
stażem małżeńskim otrzyma
ło Medale Za Długoletnie Po
życie.

Odznaczenia wręczono pod
czas uroczystości zorganizo
wanej w zeszły piątek w re
stauracji chińskiej przy ulicy 
Moniuszki. Medale wraz z na
grodami pieniężnymi szanow
nym jubilatom wręczali przed
stawiciele Urzędu Miejskiego 
oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

Wśród nagrodzonych par 
znaleźli się: państwo Stefania 
i Hubert Kmiecikowie, Urszu
la i Henryk Laskowscy, Kazi
miera i Franciszek Mikowie, 
Róża i Józef Orantekowie, Ku- 
negunda i Wincenty Radwańs
cy, Magdalena i Zygmunt Sa- 
faderowie, Elżbieta i Leon So
bczykowie, a także Józefa 
i Zbigniew Wilczakowie. ton

ORKIESTRY POD PATRONATEM
W każdą niedzielę września o godzinie 16 w muszli koncer

towej w parku im. F. Kachla będą rozbrzmiewały dźwięki łatwo 
wpadającej w ucho muzyki. Odbywać się tam będzie bowiem 
Pierwszy Bytomski Festiwal Orkiestr Dętych.

Organizatorzy, czyli Bytomskie Centrum Kultury oraz bar 
„Jakub” liczą, iż muzyka przyciągnie do parku bytomian, którzy 
podczas wakacji nie mieli zbyt wielu okazji do wspólnej zabawy 
w mieście. Patronat nad sympatyczną imprezą sprawuje redak
cja „Życia Bytomskiego". 6 września usłyszymy orkiestrę dętą 
KWK „Julian” w Piekarach Śląskich. i

KARTY OD WOJEWODY
Wędkarze chcący uniknąć kłopotów związanych z koniecznoś

cią wymiany dotychczasowych kart wędkarskich na nowe po
zwolenia powinni już teraz zgłosić się w siedzibie Polskiego 
Związku Wędkarskiego, by złożyć podanie o wydanie nowego 
dokumentu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami instytucją wydającą 
nowe karty jest Urząd Wojewódzki i po 31 grudnia dotych
czasowe dokumenty stracą ważność. Na razie formalności załat
wiło w Bytomiu około 900 osób spośród liczącego 2100 człon
ków grona moczykijów.

Na kartę oczekuje się aż trzy miesiące, bowiem w województ
wie działa sto kół PZW skupiających kilkanaście tysięcy osób 
i katowicki urząd jest zasypywany podaniami z całego rejonu. 
Działacze kola przypuszczają, iż pod koniec roku okres oczeki
wania może się jeszcze wydłużyć.

Aby dopełnić formalności należy zgłosić się w siedzibie koła 
z jednym kolorowym zdjęciem, wypełnić podanie i wnieść 
2-zlotową opłatę. Nieco więcej problemów mają nowi członkowie 
PZW. Po zdaniu egzaminu z przepisów regulujących zasady spor
towego połowu ryb wręcza się im tymczasowy dokument ważny 
zaledwie trzy miesiące, czyli do chwili otrzymania karty z Katowic.

Dodajmy, iż nowa karta prawie niczym nie różni się od 
.dotychczasowego i dla większości szarych członków zamiana 
zasad jego wydawania wydaje się niezrozumiała. j.

IMIENINY:
31 VIII - Rajmunda, Ra

mony, Pauliny, 1IX- Broni
sławy, Idziego, Bronisza, 
2 IX - Stefana, Juliana, Ak- 
sela, 3 IX - Izabeli, Szymo
na, Erazmy, 4 IX - Liliany, 
Rozalii, 5 IX - Doroty, Waw
rzyńca, Herkulesa, 6 IX
- Beaty, Eugeniusza, Zacha
riasza.

Pamiętaj o kwiatach i ży
czeniach dla solenizantów
- to drobna rzecz, a wyrazy 
sympatii olbrzymie!

MUZEUM 
GÓRNOŚLĄSKIE 

Gmach główny (pl. Sobies
kiego) - ekspozycje stałe: „Z

życia ludu śląskiego X3X-XX 
w.”, „Górny Śląsk w pradzie
jach”. Oddział Muzeum (ul. 
Korfantego 34): „Rodzina
śląska w dawnej fotografii”.

Wystawy czynne są co
dziennie oprócz poniedział
ków w godz. 10-15, w środy 
10-18, w soboty i niedziele 
w godz. 11-15.

OPERA ŚLĄSKA
Przerwa urlopowa.

KINO „GLORIA”
31 Vni - IO IX: „Godzilla”

(12 USA, godz. 15.30, 18.00, 
20.30, 31 VIII oprócz godz. 
20.30, w sobotę i niedzielę 
także o godz. 13). 31 VIII 
- poniedziałek, godz. 21: 
Klub Filmowy „Gloria”: 
„Złote runo”.

Redakcja nie odpowiada za ewen
tualne zmiany w repertuarach.

Klub Filmowy „Gloria”

„ZŁOTE RUNO”
Film w reżyserii Andrzeja 

Kondratiuka, znanego cho
ciażby z „Gwiezdnego pyłu”. 
Akcja toczy się w Warszawie 
i na Lazurowym Wybrzeżu. 
Dwaj „biznesmeni” przepro
wadzają operację finansową, 
mającą przynieść krociowe 
zyski. W rolach głównych 
zobaczymy Zbigniewa Bucz
kowskiego, Eugeniusza 
Priwieziencewa i Stanisła
wę Celińską.

Kondratiuk zdaje się kpić 
z niektórych aspektów ro
dzącego się w Polsce kapita
lizmu. Po złote (a raczej zie
lone) runo wybierają się by-

najmniej nie argonauci, lecz 
osobnicy, których symbolem 
stały się białe skarpetki i te
lefon komórkowy przytro
czony do paska spodni. Mi
mo wszystko w tej filmowej 
komedii można dopatrzyć 
się zadowolenia z faktu, że 
bezpowrotnie minęły czasy 
zgrzebnego realnego socja
lizmu. Nowa rzeczywistość 
nie jest może jeszcze ideal
na, ale z pewnością łatwiej 
w niej marzyć.

Trzej pierwsi czytelnicy, 
którzy z aktualnym nume
rem „Życia Bytomskiego” 
zgłoszą się do kasy kina 
„Gloria” w poniedziałek, 
30 sierpnia otrzymają bez
płatne dwuosobowe zapro
szenia na projekcję „Złote
go runa”.

PARADA PARODII
Parodie Michaela Jacksona, Tiny Turner, Maryli Rodo

wicz, Kargula i Pawlaka oraz innych znanych postaci show- 
businessu zaprezentuje Jacek Pietrzak w programie „Para
da parodii”. Przedstawienie odbędzie się w piątek, 4 wrześ
nia o godz. 20 w budynku Śląskiego Teatru Tańca przy ul. 
Żeromskiego.

Gośćmi programu będą: Andrzej Rybiński (dawniej duet 
„Andrzej i Eliza”), Felicjan Andrzejczak (dawniej „Budka 
suflera”), zaś oprawę muzyczną zapewni Andrzej Wolski.

Na pierwszych dziesięciu czytelników, którzy zgłoszą się 
do redakcji naszej gazety z aktualnym numerem „Życia 
Bytomskiego” czekają podwójne zaproszenia na „Paradę 
parodii”.

KRZYŻÓWKA NR ©
POZIOMO: 1 - nieduży, 

wytrzymały koń wierzcho
wy, używany dawniej przez 
jazdę polską i tatarską, 
5 - przyrząd na końcu prze
wodu elektrycznego, 10 - le
pra, 11 - stolica USA, 12
- sędzia po aplikacji, jeszcze 
przed nominacją, 13 - pub
likacja zawierająca utwory 
różnych pisarzy, 14 - XIX- 
wieczny salonowy taniec fi
gurowy, 16 - muchomor, 18
- wielki polski poeta, dra
maturg i tłumacz
(1878-1957), 20 - grosz
w Egipcie, Libanie, Sudanie 
i Syrii, 24 - napisał „Ham
leta”, 25 - dawny, drobny 
urzędnik, 27 - potwierdza 
zakończenie roku szkolne
go, 28 - silnie rozwinięte ra
miona, 29 - kwitnie w czasie 
matury, 30 - amulet.

PIONOWO: 2 - zbrojna 
napaść jednego państwa na 
drugie, 3 - mitologiczne 
podziemne państwo zmar
łych, 4 - obraz namalowany

farbą o spoiwie rozpuszczal
nym w wodzie, 6 - zwycięst
wo nad przeciwnikiem, 
7 - luźne zgrupowanie arty
stów, bohema, 8 - pracow
nik u krawca, 9 - jedna 
z trzech wielkich religii, 15
- sala jadalna w klasztorze, 
17 - długi, nudny list, 19
- wnętrzności, 21 - stołek, 
22 - troszczenie się, dbanie 
o kogoś, 23 - pasza treściwa 
dla zwierząt, 26 - ksiądz 
z „Pana Tadeusza”.

Rozwiązanie prosimy 
przesłać pod adresem Re
dakcji w terminie do 10 
dni od daty ukazania się 
tygodnika. Na kopercie 
lub kartce pocztowej nale
ży nakleić wycięty z gazety 
numer krzyżówki.

Wśród Czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązania krzyżówki nr 35 
rozlosujemy akcesoria kom
puterowe (gry i programy 
komputerowe) ufundowane

przez sklep komputerowy 
Bestcom.

ROZWIĄZANIE 
KRZYŻÓWKI NR 33

POZIOMO: dryblas, mor
fina, glob, akwamaryna, bo
isko, trznadel, osesek, bek
sa, skecz, motyka, Casano
va, nabiał, jedynaczka, trik, 
paradyz, czamara.

PIONOWO: rolmops, bo
bas, amazonka, osmoza, fir
mament, nonsens, świta, sa
charyna, cmentarz, kwate
ra, klakier, roraty, kasza, 
Bytom.

ZDOBYWCY NAGRÓD
Za prawidłowe rozwiąza

nie krzyżówki nr 33 nagro
dę - akcesoria komputerowe 
wylosowała pani Ewa Szla- 
kowska mieszkający przy 
ul. Witczaka.

Po odbiór nagrody zapra
szamy do siedziby Redakcji 
przy ul. Powstańców War
szawskich 15.

Ä KOMPUTERY IBM, ADAX, PC-UNE 
rtr DRUKARKI, SKANERY, AKCESORIA

2 LATA GWARANCJI, 6 LAT SERWISU 
MONTAŻ, ROZBUDOWY, SERWIS

tSedtcom
Bytom ul.Kolejowa 6 tel.81-49-17AUTHORIZED DEALER
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OGŁOSZENIA DROBNE
VTOEOFILMOWANIE. 282-20-
22. 2/1441

CZYSZCZENIE dywanów, wy
kładzin, kompletów wypoczyn
kowych, żaluzji, (karehereni). 81- 
32-70. 2/1501

VIDE ORE JE STRAĆ JA. 280-86-
78. 2/1496

AUTOSZKOLENIE. 81-24-14.

PRACA. 282-23-39. u«
ATRAKCYJNA praca. 282-23- 
39. 1/741

WRÓŻBY. 81-01-42. 2/1708-
SUPER kredyt dewizowo-złotów- 
kowy 6-12%, Korfantego 35. 
816-999. i/839
WODOMIERZE, c.o., gaz, VAT. 
282-83-21. i/sis

ANTENY telewizyjne - montaż, 
naprawa. 286-42-95. 2/1570

PIELĘGNACJA -
psów, tel. 81 49-96.

strzyżenie

REPERACJA piecyków. 81-37-
36. 2/1358

AUTOSKUP - zużyte, rozbite 
- gotówka natychmiast! 090-69-
31-16. BIG/109

MUROWANIE, kafelkowanie. 
286-51-96. 2/1893
DOMOFONY, alarmy. 288-09- 
14, 0602657697. 2/17.8

DAM pracę. Tel. 81-94-30. 
0602814252. 2/171«
GINEKOLOG - Zabrze, codzien
nie. 0602610355. 2/1707

NAPRAWA
0601423018.

telewizorów.

„GUŁA NIERUCHOMOŚCI”
ul. Moniuszki 22, pok. 3 (bd.PRG) 

tel./fax 81-40-71 w. 621, 631 
tel. kom. 090 31-55-17 

Filie: Gliwice: 31-47-28, Zabrze: 271-56-11 w. 405

MIESZKANIA - SPRZEDAŻ
M2 Stroszek 30 mkw. - 32.000 zl
M2 W. Polskiego 34 mkw. - 29.000 zl
M3 W. Polskiego od 34 mkw. - od 35.000 zl
M3 Piekary Śląskie 38 mkw. - 37.000 zl
M3 Miechowice od 48 mkw. - od 43.000 zl
M3 Szombierki 58 mkw. - 49.000 zl
M3 Łagiewniki 45.mkw. - 20.000 zl
M3 Stroszek 48 mkw. - 50.000 zl
M4 Pułaskiego 48 mkw. - 46.000 zl
M4 Szombierki od 48 mkw. - od 49.000 zl
M4 Miechowice od 50 mkw. - od 49.000 zl
M4 Witczaka 48 mkw. - 52.000 zl
M4 Radzionków od 58 mkw. - od 55.000 zl
M4 Radzionków 64 mkw - 64.000 zl
M4 A. Bożka 48 mkw. - 50.000 zł
M4 Wrocławska od 54 do 64 mkw. - 55.000 zl
M4 Rynek 56 mkw. - 67.000 zl
M4 Chełmońskiego 57 mkw. - 70.000 zl
M5 Wrocławska od 65 mkw. - od 64.000 zl
M5 Powstańców
Warszawskich 101 mkw. - 75.000 zl
M5 Matejki 120 mkw. - 110.000 zl
MS Radzionków 79 mkw. - 80.000 zl
M4 Łużycka 67 rjikw. - 40.000 zl
M2, M3, M4 P. Śląskie Tam. Góry, Wirek, Chorzów 

WYNAJEM
M-3 Miechowice 48 mkw. - 650 zl umeb., tel.
M4 Szombierki 50 mkw. - 580 zl umeb.
Sklepy: Dworcowa, Piłsudskiego, Józefczaka, Rynek, 
Piekarska, inne od 30 mkw. - od 370 zl
Dom Radzionków - od 2.000 zl
Magazyny, biura, gabinety 
Centrum, Miechowice, Ra 
Chorzów, inne.

SPRZEDAŻ - INNE
Bar piwny 50 mkw. - centrum - 64.000 zl (odstępne) 
Sklep centrum 120 mkw. - 132.000 zł
Domy Radzionków - od 130.000 zl
Dom Zbrosławice 200 mkw. - 200.000 zl
Radzionków, Bytom - garaże od 17 do 80 mkw.

- od 6.000 zl
PILNIE KUPIMY, WYNAJMIEMY MIESZKANIA, 

DOMY, PARCELE, LOKALE, INNE... g

SPRZEDAJĄCY - PROWIZJA TYLKO 2,5%, 1
WYNAJMUJĄCY - BEZPROWIZYJNIEÜ! 8

RATY! KREDYT W 5 DNI!

/vice, Radzionków, Tarnowskie Góry,

FtiTOfiLfiRMY
• immobilizefy
• blokady skrzyń biegów
• centralne zamki
• znakowanie

fi(ITO-GfiZ
• montaż, serwis, RATY

Bytom-Miech owiec 
ul. Ks. Frenzla 46 tel. 286-35-92

2/1817 b477

KUPIĘ piec
0602673119.

kaflowy.

WYKONUJĘ roboty dekarsko- 
blacharskie - ogólnobudowlane. 
282-50-09. 2/1785
ORKIESTRA. 248-38-53. 2/™
WĘGIEL - transport, sprzedaż. 
81-34-92. 2/1786
KREDYTY gotówkowe. 81-40-

VTDEOREJESTRACJA. 245-85-
58. 3/1837

WRÓŻKA, 81-17-65. msZ
GRONKO WIE C złocisty, wirus 
żółtaczki B i C, diagnozowanie, 
skuteczne unicestwianie, tel. 31- 
36-29.
SERCE - diagnozowanie, skute
czne leczenie, tel. 31-36-29.
TARCZYCA - diagnozowanie, 
skuteczne leczenie, tel. 31-36-29.
KRĘGOSŁUP - skuteczne lecze
nie, tel. 31-36-29.
NIEPŁODNOŚĆ - skuteczne le
czenie, tel. 31-36-29. 
MODELOWANIE - sylwetki, usu
wanie celulitis, tel. 31-36-29. moi
VIDEOREJESTRACJA. 280-63-
91. 2/1806

CZYSZCZENIE dywanów, tapi- 
cerek, karcher. 286-58-57. 2/i«io
USŁUGI zduńskie, tel. 289-45- 
54. 2/18

„TRANSAKCJA” - sprzedaż: mie
szkania, domy, parcele, tel. 282- 
58-23. 2/1813

VIDEOFILMO WANIĘ.
76.

286-01-

CZYSZCZENIE dywanów, 286-
65-60. 2/1736

ZDECYDOWANIE kupię każdy 
samochód po wypadku, zużyty. 
Tel. 0601-430-289. 1/1001

KREDYTY, Bytom, ul. Moniusz
ki 9, 81-50-34. 1/1006

CZYSZCZENIE dywanów, wy
kładzin, kompletów wypoczyn
kowych - karcherem. 81-76- 
49. 1/1015

KUPIĘ samochód po wypadku, 
do remontu, tel. 0602678738.

WCZASY Adriatyk, 526,- zł. 81- 
29-61. 1/1025

KAFELKÓW ANIE, remonty, 289- 
17-01, kom. 0501179590. 1/1020

MATEMATYKA, 282-77-30.
M-4 Szombierki sprzedam, 282- 
77-30. 2/1752

ZAMIENIĘ, 34 m2, 2 pokoje 
+ kuchnia, komfort, na większe, 
tel. 282-78-60. 3/1854

SPRZEDAM pawilon handlowy, 
wolno stojący, o pow. 32 m2, 
w Bytomiu-Miechowicach, ul. Re- 
ptowska 43b, tel. 287-26-89, po 
18. 1/1060 

PRZEWOZY gości weselnych, 
tel. 286-56-74. a/isss

KAFELKO WANIĘ, panele, re- 
monty mieszkań, 283-73-68. 2/1809 

ANTENY satelitarne, TV, obrot
nice, domofony, sprzedaż, mon
taż, naprawa, „PRESTO”. 282- 
57-07. 1/1062

TkuĄ zaprasza
NA ZAKUPY 

HURTOWE I DETALICZNE
* ODZIEŻY
☆ RAJSTOP I SKARPET
☆ BIELIZNY
☆ OBUWIA TEKSTYLNEGO
w godz. 9.00 -17.00, soboty 9.00-13.00 

Gwarantujemy niskie ceny! 
Bytom-Stroszek, pl. Żeromskiego 8 

telefax 289-34-18

OKNOLUX
Okna PCV, Panele, 

Rolety, Usługi.
Kwietniewskiego 21,282-68-26

/, 1/1003 b2099

RFN - NIEMIECKIE LINIE

160 zł (2 strony)
B.P. „WIENBER" BYTOM 

ul. Browarniana 2 
tel. 81-89-63

DRZWI
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

(oferujemy ponad 50 
ciekawych wzorów)
Tel. 0602-781-009

1/992 b2102

Wymiana okien
Tel. 280-41-22, 280-52-70 

0601-47-17-26

„SOFTCOMPUTER”
kursy komputerowe wszystkie.

285-27-50, 285-94-15,285-30-54
2/1326 61624

SPRZEDAM mieszkanie w Mie- 
chowicach, M5, 73 m2, tel. 283- 
72-77, 280-71-95, po 20. i/ioea
WODOMIERZE, hydraulika, 
gaz, C.O., panele, okna PCV, raty, 
VAT. Tel, 280-81-81. l/ioeo
KAFELKOWANIE, 282-14-84.
SPRZEDAŻ kafli na piece poko
jowe. 282-58-05. a/1870
PILNIE kupię M2, M3, M4, 812-
626. 1/1071
PILNIE sprzedam atrakcyjne 
M4, 812-626. 1/1071

SPRZEDAM M3, Stroszek 812-
626. 1/1071

CHEMIA, fizyka - korepetycje na 
medycynę. 282-71-15. 3/1,7«
SPRZEDAM M-4,63 m2, os. Na 
Wzgórzu”, tel. 286-66-48, po

SPRZEDAM M-4, tanio, Miecho
wice, tel. 0601-515-805. 3/1093

KUPIĘ 4 lub 5-pokojowe miesz
kanie w centrum Bytomia lub 
Szombierkach, tel. 0601-863- 
145. 3/1886

DO wynajęcia mieszkania, 81-99-
65. 2/1883

SPRZEDAM garaż w centrum 
Bytomia, tel. 280-57-56. s/ieeo

JĘZYK niemiecki, 0601-486- 
581, po 16. 3/1856

VIDEOFILMOWANIE, 0501-
412-458. 2/1838
PRZEBUDOWA i budowa pieców 
kaflowych oraz przyjmę zduna, 
tel. 0601-448-716. moss

DOŚWIADCZONA zaopiekuje się 
dzieckiem lub chorym. Oferta nr
20. 1/1900

ANGIELSKI, francuski, niemiec
ki u Klienta. 286-76-42. 2/1001

ANGIELSKI, 286-21-13. 2/1902

MALOWANIE,
VAT, 286-73-23.

tapetowanie,

POSZUKUJĘ opiekunki do 2-let- 
niego dziecka, osoba nie paląca, 
286-00-78. 3/1903

MALOWANIE, tapetowanie, gładź, 
sprzątanie, tel. 240-14-08. 3/1004

POSZUKUJĘ do wynajęcia kios
ku, około 20 m2, Bytom lub okoli
ce, tel. 280-87-35, po 16. 2/1905

PROSIMY o zgłoszenie się Pana 
po odbiór rowera, pozostawione
go, pod adresem: Zabrzańska
37/4. 2/1908

Cyklinowanie „PERFEKT"
Tel. 0601 44 23 71, 813 810

PIZZA NA TELEFON
od 13.00 - do 21.00 

^ 81- 18- 53
Pizzeria „Pod Czaplą” 

ul. Moniuszki 8

DOMOWE NAPRAWY 
TELEWIZORÓW 
KOLOROWYCH

Tele Video Serwis R. Łabaj 
Watowa 12, 81-43-86 (9-17)

Solidne naprawy junkersów, piecyków. 
Montowanie wodomierzy, inne prace 
hydrauliczne. Wystawiam rachunki, 

gwarancje. Bytom, ul. Katowicka 58/9, 
tel. 282-64-99. „„ b761

SUPER PROMOCJA
FOTELIKI SAMOCHODOWE

SKLEP DZIECIĘCY „PLASTUŚ" 1
Bytom, Piłsudskiego 63, tel. 282-96-18 i

DRZWI
□ antywłamaniowe 

GERDA, DIERRE
□ wewnętrzne 

PORTA
□ harmonijkowe 

od 49 zł
sprzedaż - montaż

Autoryzowany Instalator 
„DRZWI - SERWIS”

Radzionków, ul. Gwarków 36 
tel. 289-82-77, 090-300-451

WODOMIERZE, instalacje, wod.- 
kan., c.o., VAT, 0501-173-027, 
280-07-02. 1/1088
SPRZEDAM Poloneza Caro 1,6 
GLE, 1995, cena 13.000 zl, tel. 
289-41-54, 0602-388-206. 2/1,10

SPRZEDAM M5, 73 m2 w Mie- 
chowicach, tel. 283-72-77, 280- 
71-95, po 20. 1/1090

SPRZEDAM udziały w dobrze 
prosperującym Centrum Medycz
nym, tel. 282-68-52; 817-228, po
21. 2/1913

OPIEKUNKĘ do dziecka. Oferty 
tylko listowne. 41-902 Bytom, ul. 
Powstańców Śląskich 5/9. 3/1,10

SPRZEDAM Opel-Vectra, 1700D. 
1990, 19.500 zl, tel. 8 1 7-3632/1,i. 
POSZUKUJĘ mieszkania do wy
najęcia (studentka), tel. (034) 
314-2245. 2/1915
TIPO 1,4 i.e, rocznik 1994,1 wła
ściciel, sprzedam, tel. 81-86-
64. 2/1916

TARNOWSKIE GÓRY - Shl
sprzedam. Nieruchomości „BIG”, 
tel. 285-48-45. big/izs

KAFELKOWANIE,
562.

0602-680-

POPROWADZĘ książkę przycho
dów, rozchodów. Posiadam licen
cjat. Tel. 280-85-63, po godz.
18. 2/1918

SPAWACZ elektryczny poszuku
je pracy, dysponuje samochodem 
VW Transporter Bus, tel. 280-30- 
49, w godz, od 16. 2/1,20

SPRZEDAM lady chłodnicze, la
dy sklepowe, bilard, froterkę, 
wózek paletowy, tel. 286-69-
66. 1/1092

KAFELKOWANIE, hydraulika, 
VAT, tel. 272-42-13 do 15.00i/io,o 
„BAZAR KOSTKA”, kiosk sprze- 
dam lub wynajmę, tel. 0602-173-
238. 2/1922

PRACA, Bytom, ul. Przemysłowa
1/11. 2/1923

GARAŻ murowany, własnościo
wy, sprzedam, tel. 814-725. 2/1,24 

TAPETOWANIE, panele, gładź, 
kafelkowanie, hydraulika, tel. 
0602-575-087. 2/1926

BIOLOGIA na medycynę, farma
cję, tel. 282-43-09. 2/1937

SAMODZIELNEGO lakiernika 
i mechanika samochodowego, za
trudnię, tel. 286-07-25. 2/1,20

PIECZĄTKI, krótkie terminy, ta
nio. Bytom, Krakowska 16, 816-
458. 2/1931

M-2 w centrum Bytomia, do wy
najęcia, tel. 815-150. 3/1935

XZIDEOREJESTRACJA, 282-16-
54. 2/1937

SPRZEDAM Golfa 83/84, 1600D, 
stan bardzo dobry, tel. 817-497,
PO 16. 2/1938

SPRZEDAM Stara 2000W - 1,2,3 
tel. 0602-345-348. 3/1939

ZATRUDNIĘ kucharzy i kelner
ki, tel. 811-853, w godz. 10
— 14. 1/1096

LOKALE biurowo-usługowe, 
I piętro, strefa S do wynajęcia, 
tel. 811-853, w godz. 10 - 141/1097

TRANSPORT, przeprowadzki, 
km 0,90 zl, tel. 288-16-57, po
19. 2/1940

SPRZEDAM Nissana Sunny, 
1985 r., 1,5 biały, cena do uzgod
nienia, tel. 286-56-06, po 20.2/1942

DOBERMANY, tanio, 285-76-42.
DO WYDZIERŻAWIENIA warsz
tat, Tarnowskie Góry, 285-76-
42. 2/1944

KUPIĘ Simsona, tel. 285-29-50,
PO 16. 3/1946

KUPIĘ M2, tel. 280-62-68. 2/194«
MALOWANIE, tapetowanie, 286- 
51-14. 1/1099

USŁUGI zduńskie, 280-43-
61. 2/1948

ZAMIENIĘ własnościowe M4, os. 
Miechowice, na większe lub dom, 
tel. 286-40-03. 2/1900

SPRZEDAM M-3, w Radzionko
wie, tel. 289-67-02. 2/1953

SKLEP Kosmetyczny w centrum 
Bytomia odstąpię, tel. 280-54-44,
813- 005. 2/1954

WSZELKIE usługi budowlane,
814- 379, 0602-772-483. 2/1955

SPRZEDAM taksometr + kogut, 
tel. 282-42-66. 2/1950

RENOWACJA wanien, 0601-433-
473. 2/1957

SPRZEDAM sklep mięsny z kom
pletnym wyposażeniem, tel. 282- 
01-43. 1/1106

ZATRUDNIĘ ekspedientkę ze 
stażem do sklepu spożywczego, 
tel. 815-265 lub 280-00-41. 1/1107

SPRZEDAM kiosk wolno stojący, 
Radzionków, ul. Sadowa, tel. 
289-14-26. 2/1968
DO WYNAJĘCIA M4, umeblowa
ne, tel. 0601-458-431, od godz. 
15.00. 2/1961

ZAMIENIĘ mieszkanie spółdziel
cze, 34 ma, na większe, możli
wość spłaty zadłużenia, tel. 817-
010. 2/1960

HURTOWNIA zatrudni od zaraz 
magazyniera oraz kierowcę, kat. 
B, tel. 282-47-00. 3/1959

ZATRUDNIĘ sprzedawcę (prak
tyka w branży spożywczej) tel. 
289-15-24 w godz. 8-14. i/noa
FIRMA Handlowa zatrudni: han
dlowców, pracowników do pro
dukcji, ekspedientki, księgową, 
pracownika ze znajomością języ
ka angielskiego, tel. 0601-525- 
429. 1/1109

Restauracja ^ANDRYS”
Bytom, ul. Murarska 7, tel. 282-45-67, 0601 403639 

Organizujemy: wesela • bankiety • stypy 
U nas lub w dowolnym miejscu.

ZAPRASZAMY

Remonty mieszkań, sklepów, biur
Roboty instalatorskie wod.-kan. 

gaz. Wodomierze, instalacje CO, 
budowlane i elektryczne.

Tel. 280 52 70, 280-41-22 
0601-47-17-26

Technika grzewcza
- sprzedaż, montaż materiałów 
instalatorskich CO, miedź, kotły 
gazowe, węglowe, elektryczne.

Ceny konkurencyjne. Hurt - detal.
Tel. 280-52-70, 280-41-22, 0601-47-17-26.

Gabinet Chirurgii Stomatologicznej

„B IOS” Bytom, ul. Czarnieckiego 14 
tel. 81-44-40
uwanie zębów Ę*i
0 wyleczeniu) protez *

1 w
iiorych przyjeżdżam g

A CAŁODOBOWE I

□ bezbolesne u 
O wsławienie (p

w ciągu 4 dn
□ do obłożnie
□ gwarancja 

ZGŁOSZENI

DYPLOMOWANI
BIOENERGOTERAPEUCI

z doświadczeniem, 
skutecznie pomogą 

w wielu dziedzinach.
ul. Moniuszki 26a (P.R.B.) 
pok. 102, tel. 0601-477-390

2/1313 b1951

«SSE» MEBLE-WYKŁADZINY
tel. 81 44 58

41-906 Bytom (Karb), ul. Miechowicka (pawilony handlowe) 
dojazd autobusami linii 14, 92, 183, 623, kierunek Miechowice
Zapraszamy na zakupy

NAJTAŃSZE MEBLE I WYKŁADZINY W REGIONIE
☆ Dowóz - gratis do 30 km
☆ Dogodne raty

Życzymy udanych zakupów!
1/1036 b1804
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INSTALACJE
GAZOWE 

WOD.-KAN., C O. 
w miedzi i stali
Wysoka jakość 

wykonania 
Tel. 286-29-09

AMERICAN ACADEMY
ogłasza nabór

do Policealnego Studium 
Języka Angielskiego i Biznesu

Bytom, ul. Sądowa 5 
Tel. 813-522, 813-629

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 W BYTOMIU
zatrudni

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
wymagania
■ preferowane wyższe wykształcenie ekonomiczne
■ kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
■ znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych
■ umiejętność posługiwania się technikami komputerowymi

Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr Szpitala Specjalistycznego Nr 
1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7 w terminie do 14.09.1998 r,

BYTOMSKIE 

CENTRUM KULTURY

informuje,
iż koszt wynajęcia sali widowiskowo teatralnej 

w budynku przy ul. Żeromskiego 27 
dla przedsięwzięć niekomercyjnych 

wynosi 200 zł za godzinę plus obsługa

Nikomu nic się nie stało, jednak...
4 sierpnia w godzinach przedpołudniowych doszło do 

groźnego pożaru w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym 
w Bytomiu-Miechowicach. Spłonął stuletni, drewniany 
dach oraz poddasze nad częścią budynku. Przyczyną 
pożaru są szkody górnicze, które spowodowały usterki 
w instalacji elektrycznej. Zaistniała potrzeba natych
miastowego przekwaterowania 60 pensjonariuszy Oś
rodka. Chorych w najcięższym stanie ewakuowano do 
szpitali, pozostałych do innych placówek tego typu. 
Prezydent Bytomia, Marek Kińezyk, obecny na miejscu 
pożaru, złożył deklarację niezwłocznych działań, w tym 
pomocy finansowej z rezerw budżetu miasta na remont 
i adaptację strawionych przez ogień dachu i pomiesz
czeń, aby mieszkańcy Ośrodka mogli jak najszybciej 
wrócić do zniszczonej części budynku. W dniu pożaru 
straty oszacowano na ok. 150 tys. zł. Jednak aura nie 
szczędziła, wcześniej zniszczonego przez ogień, domu. 
Nocne burze 15 i 16 sierpnia spowodowały zalanie 
pomieszczeń nie chronionych przez spalony dach. Inter
wencyjnie (więc prowizorycznie) zabezpieczono folią ot
warte powierzchnie górnej kondygnacji domu przed 
zalaniem. To zabezpieczenie jak można było się obawiać, 
nie wystarczyło... Personel opiekuńczy i medyczny Oś
rodka własnymi siłami tej nocy wybierał wodę z pomie
szczeń.

Nowe zniszczenia zwiększają kosztorys likwidacji 
skutków pożaru, który szacunkowo wzrasta do ok. 200 
tys. zł.

Co jeszcze się wydarzy do czasu zakończenia remontu? 
Potrzebna będzie większa pomoc finansowa, niż moż
liwa dotacja wyasygnowana z Kasy Gminy.

Zwracamy się do ofiarodawców. Apelujemy o potrze
bną pomoc finansową, ale również rzeczową: materiały 
budowlane, koce, wózki inwalidzkie (Konto Miejskie
go Ośrodka Opiekuńczego: Bank Śląski II Oddział 
Bytom, Filia Miechowice 10501230-0200002202).

Miejski Ośrodek Opiekuńczy w Bytomiu-Miechowi
cach to forma hospicjum. Tu mieszkają pensjonariusze 
bardzo dotknięci przez los, schorowani, często ciężko 
cierpiący. Czekają, aby jak najszybciej wrócić do domu 
późnej jesieni swego życia. Nasz apel o pomoc, aktyw
ność, przychylność i zaangażowanie w likwidację strat 
popożarowych jest wyrazem prośby o solidarność z bez
radnymi, potrzebującymi, najstarszymi mieszkańcami 
Bytomia.

Dziękuję wszystkim służbom miejskim za szybką 
i skuteczną pomoc w walce z żywiołem i w organizacji 
nowej, w związku z pożarem, sytuacji dla pensjonariu
szy. Osobne podziękowanie kieruję do personelu Oś
rodka za ofiarność i zaangażowanie.

Teresa Andrzejewska 
DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Opiekuńczego w Bytomiu

Społeczne Ognisko Artystyczne
w Bytomiu, ul. Moniuszki 17 
Tel. 289-98-74, w godz. 8-15 

Ogłasza zapisy na rok szkolny 1998/99
2/1921 b2178

RADZIONKÓW 
ul. SIKORSKIEGO 2

OKNA
PGV |

AUTORYZOWANY RT 
PRODUCENT IXKBE
DRZWI - PARAPETY - ROLETY 

POMIAR!
transport L Gratis
MIKROUCHYŁ J

At Światowy patent: 
.Al/r samoregulujący 

system wentylacji

Tel./fax 289-53-59

„OKNOKOLL”
• Rolety Aluprof - 219,90/m2
• Bramy uchylne - 184,90/m2
• Ocieplanie budynków - 54,90/m2 

-wraz z elewacją SIDING
• Okna, parapety, żaluzje 
Ceny brutto obejmują pomiary 
- montaż, dojazdy, gwarancja.

Bytom -0-601-431-828 
Piekary Śl. - 0-90-301-791 

Gliwice - 761-83-53 
Katalogi wysyłamy gratis! 

http://www.silesia.top.pl/oknoroll
2/1877 b2156

SPRZEDAM
126p, żółty,

282-81-56

NOWO OTWARTY SKLEP
.SZAFA PEŁNA NIESPODZIANEK" 

z odzieżą nową i używaną 
Bytom, ul. Dworcowa I8 (w bramie) 

Zapraszamy!!!
2/1943 b2172

Zatrudnię krawcowe 
oraz prasowaczkę

z krawiectwa ciężkiego
„HENTX" Piekary Śląskie, 

ul. Wyszyńskiego 85 
Tel. 282-85-23, w godz. 6-14

1/1105 b2173

NAUKA JAZDY
Nowe testy. Tanio, Raty

Bytom, ul. Prusa 16

Tel. 81-50-30
2/1907 b2174

10% TANIEJ!
Nowo otwarty, nowoczesny
GABINET STOMATOLOGICZNY

tel. 286-53-96
Bytom-Stroszek, ul. Gwarków Tarnogórskich 5b/2

2/1941 b2175

Bytom, ul. Batorego 34 1
tel. 282-95-75 ^

WIZYTY DOMOWE I
badanie kierowców # leczenie uzależnień

Restauracja
„AMBASADOR”
czynna od 1 września w nowym miejscu

Bytom, ul. Prusa 32 (pl. Słowiański) 
Organizujemy:
bale Q bankiety O przyjęcia □ wesela 
komunie □ studniówki □ stypy i inne

Tel. 282-91-19 
Zatrudnimy pracowników

214 kr b2141

QSZKOŁA, ,11 NOWAKA"
Kursy A, B,

Cena 500 zł - w ratach
Bytom, centrum, Miechowice, Karb, 

Stroszek, Radzionków.
Tel. 286-68-09 

Punto, Corsa, Fiesta

OKNA
PCV

typu VEKA

poleca

producent

„OKNOBYT”
Radzionków 

Strz. Bytomskich 100 
Tel. 289-54-84

Bytom, ul. Krakowska 50
Tel. 81-71-00

1/1103 b1638

STOWARZYSZENIE 
RODZIN KATOLICKICH

Analizując procesy zachodzące w kraju dotyczące reorientacji poli
tycznej, gospodarczej i społecznej można zaobserwować, że oprócz 
pozytywnych przemian dotknęły nas również zjawiska negatywne, 
a szczególne natężenie tych zjawisk dotyczy rodziny. Biorąc pod 
uwagę powstałą sytuację, zdając sobie sprawę z roli świeckich katoli

ków we współczesnym świecie, uwzględniając stanowisko Kościoła wielokrotnie wyrażane 
przez Jana Pawia II, środowisko osób świeckich postanowiło powołać do życia organizację 
społeczną skupiającą osoby akceptujące społeczną naukę kościoła, a w szczególności dotyczą
cą małżeństwa i rodziny. Uznano, że najlepszą formą będzie stowarzyszenie posiadające 
osobowość prawną.
1. Historia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

Pierwsze S.R.K. powstało w Szczecinie w 1982 r. W Diecezji Gliwickiej pod koniec 1993 r. 
odbyło się zebranie założycielskie S.R.K., a w kilka miesięcy później zarejestrowano formal
nie stowarzyszenie i powołano Zarząd Główny z siedzibą w Gliwicach. Pierwsze koło S.R.K. 
na terenie miasta Bytomia powstało w 1995 r. W tym samym roku utworzono ogólnopolską 
Federację S.R.K. z siedzibą w Warszawie, która skupia Zarządy Główne wszystkich diecezji 
w Polsce. Dynamiczny rozwój kół w parafiach bytomskich doprowadził do utworzenia w 1997 
r. Zarządu Dekanalnego S.R.K. w Bytomiu. Członkami S.R.K. mogą być osoby dające 
gwarancje realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktyw
ność prowadzoną zgodnie ze Statutem.
2. Program działania S.R.K.

Program działania Stowarzyszenia oparty jest na następujących zagadnieniach:
- pomoc w stwarzaniu warunków dla nowych miejsc pracy
- reprezentowanie interesów rodzin wobec władz publicznych
- tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym komunalnego 

i prywatnego
- organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom zagrożonym przez współ

czesne choroby społeczne
- podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego poprzez organizowanie prelekcji, 

sympozjów, wyjazdów na rekolekcje.
- organizowanie i wspieranie katolickich poradni rodzinnych, organizowanie i prowadzenie 

działalności naukowej, oświatowej oraz wychowawczej
- organizowanie świetlic, obozów, kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin
- organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych
- tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności statutowej
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny
- wprowadzenie członków Stowarzyszenia do struktur administracji państwowej na szczeblu 

gminy, powiatu czy województwa.
3. Dlaczego startujemy w wyborach samorządowych?

Bytom znajduje się w stanie głębokiego regresu gospodarczego i społecznego. Gospodarka 
miasta w obecnym kształcie zdominowanym nadal przez górnictwo i hutnictwo nie posiada 
opracowanych na dłuższą skalę czasu perspektyw rozwojowych. Niebezpieczeństwem, które 
pojawia się już obecnie jest groźba wystąpienia bezrobocia strukturalnego na dużą skalę 
szczególnie wśród kobiet i młodzieży. Jednocześnie bardzo duże rozmiary przybiera znisz
czenie środowiska naturalnego, dezintegracja wspólnoty lokalnej. W Bytomiu jakość i po
ziom życia mieszkańców obniża się. Ta sytuacja miasta wymaga podjęcia zdecydowanych 
i konsekwentnych działań. Aby sprostać tak poważnemu wyzwaniu zapraszamy do współ
pracy ugrupowania polityczne i społeczne, osoby nie stowarzyszone, którym leży na sercu 
dobro mieszkańców Bytomia i chcą te cele realizować zgodnie ze społeczną nauką Kościoła.
Punkt konsultacyjny czynny: środa: w godz. 17.00 - 19.00 ZARZĄD S.R.K. W BYTOMIU
tel.: 81-88-61 wem 130 Parafia N.S.P.J. w Bytomiu
fax: 282-34-85 ul. Pułaskiego 9

Ogłoszenie płatne i/lose
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ZAKŁAD
BUDYNKÓW
MIEJSKICH

ZAKŁAD 
BUDYNKÓW MIEJSKICH

W BYTOMIU, UL. KOLEJOWA 2A 
Telefon: 81-80-21-24, fax 81-35-17

informuje, że w dniu 15.09.1998 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Dyrekcji Zakładów 
Budynków Miejskich w Bytomiu, ul. Kolejowa 2a odbędzie się
przetarg ustny (licytacja) na ustalenie wysokości stawki czynszu wol
nego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących 
zasób komunalny o powierzchni przekraczającej 80 m2.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne - obywatele Rzeczpospolitej Polskiej 
zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Bytomia, posiadający zdolność do 
czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (w 
gotówce) w kasie Zakładu Budynków Miejskich do dnia 14.09.1998 r. Wysokość 
wadium za jeden lokal wynosi 1.000,00 zl (słownie: jeden tysiąc złotych). Przy wpłacie 
wadium należy podać dokładny adres lokalu, którego wplata dotyczy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet 
czynszu najmu, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi 
w następnym dniu po przetargu w kasie Zakładu Budynków Miejskich w Bytomiu 
w godzinach jej urzędowania.

Lokale wystawione do przetargu z usterkami technicznymi, których usunięcie 
obciąża wynajmującego zostaną wynajęte w stanie przedstawionym do licytacji. Koszty 
remontu, który poniesie najemca, zostaną zaliczone w poczet przyszłego czynszu. 
Kosztorys remontu oraz jego ogólną wartość określa wynajmujący przed otwarciem 
przetargu.

Wygrywający przetarg jest związany przedstawionym kosztorysem, a jego ogólna 
wartość nie może wzrosnąć i nie podlega negocjacji przy zawieraniu umowy najmu.

LOKALE PRZEWIDZIANE DO PRZETARGU
Adres lokalu

Jagiellońska 3/20

Hutnicza 2/3

Hutnicza 2/5

Powstańców 
Warszawskich 38/3

Żeromskiego 1/4

Pow. (m2)

100,45

87,60

89,01

108,96

84,41

Cena
lm2

3,00

1,60

2,00

3,60

2,00

Wartość
kosztorysu

9.426,00

11,026,27

11.621,62

1.375,64

10.611,85

Administracja 
Domów Mieszkalnych

ADM nr 5 
ul. Dworcowa 35

ADM nr 8 
ul. Ks. Frenzla 63

ADM nr 8 
ul. Ks. Frenzla 63

ADM nr 9 
ul. Piekarska 29

ADM nr 9 
ul. Piekarska 29

Właściciel
budynku

Gmina
Bytom

Osoba
prywatna

Osoba
prywatna

Gmina

Osoba
prywatna

Lokale przeznaczone do przetargu na ustalenie wartości stawki czynszu wolnego, nie 
będące własnością Gminy Bytom, nie mogą być przedmiotem sprzedaży. Stosuje się 
zasadę nie przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych wynajętych za czynsz 
wolny, chyba że zostanie spełniony jeden z następujących warunków:
- upłynęło 5 lat od ich wynajęcia,
- pozostałe lokale mieszkalne w danym budynku są wykupione,
- wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku włącznie z lokalami wynajętymi za 
czynsz wolny są przedmiotem jednoczesnego wykupu.

W celu zapoznania się ze stanem technicznym podanych mieszkań 
należy zgłosić się do właściwych dla danych lokali Administracji Domów 
Mieszkalnych w godzinach od 7.00 do 8.00 oraz od 14.00 do 15.00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu na ustalenie stawki czynszu wolnego 
można uzyskać w Dziale Eksploatacji Budynków tut. Zakładu (pokój nr 3), telefon 
81-80-21 wew. 350.

Wygrywający przetarg obowiązany jest w terminie do 7 dni od daty przetargu 
zawrzeć umowę na wy licytowany lokal. W razie uchylenia się od zawarcia umowy 
najmu wadium ulega przepadkowi.

Osoba wygrywająca przetarg lub jej małżonek posiadająca tytuł prawny do za
jmowanego innego lokalu tworzącego mieszkaniowy zasób gminy przed zawarciem 
umowy najmu wylicytowanego lokalu zobowiązany jest przedłożyć w Zakładzie Budyn
ków Miejskich w Bytomiu notarialne oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnień i proto
kolarnym przekazaniu do dyspozycji zarządcy w przewidzianym w zawartej umowie 
najmu na czynsz wolny terminie określającym wykonanie przez najemcę we własnym 
zakresie prac remontowych.

NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
„PLURAL” S C.

Bytom, pl. Sikorskiego 1

Nauczyciele licealni. 
Tel. 286-66-50, 287-71-32.

2/1860 b2151

Montaż, sprzedaż 
haków holowniczych

Bytom, ul. Kochanowskiego 25
Tel. 81-43-61

2/19283 62015

Serwis układów wydechowych 
aut zachodnich

Sprzedaż - montaż - naprawa.
Bytom, ul. Kochanowskiego 25 

tel. 81-43-61
2/1928 b2016

Pokoje biurowe 
i handlowe 

do wynajęcia
Tel. 280-97-00 do 01

TERMOBUD S C.
wykonuje:

♦ docieplanie budynków
♦ sufity, ścianki, gładzie 

gipsowe
♦ malowanie elewacji, wnętrz 

natryskowo
♦ glazury, gresy
Tel. 289-23-25, 287-38-89

1/1082 b2168

Autoryzowana Szkoła
Pamięci CTW - (4 rekordy Guinnessa)

Przyjmuje zapisy na zajęcia 
od września 1998 r. - Zajęcia będą się 

odbywać w Zespole Szkół Elektronicznych 
Bytom, PI. Klasztorny

Tel. 278-43-25, 272-35-79

KREDYTY GOTOWKOWE
dla małżeństw 2.500 zł. 

bez poręczycieli.
„BARYMEX",

tel. 81-22-61 wew. 19, 81-37-14.

Zatrudnię od zaraz
kelnerów, bufetowych, 

kucharzy
Tel. 285-22-18

1/1089 b2169

Klub BiUndowy „9"
Zaprasza

O Bilard 
O Strzałki 

O Fliper
Piłsudskiego 17 od 10.00 

Klub Bilardowy „9”
1/1094 b2167

Informuję, że na posiedzeniu XXVI sesji Ra
dy Miejskiej w Bytomiu w dniu lO sierpnia 
1998 r. XXVII sesji w dni u 12 sierpnia 1998 r., 
XXVIII sesji w dniu 17 sierpnia 1998 r. podjęte 
zostały przez Pełniącego Funkcję Organów 
Gminy następujące uchwały:
- Nr XXVI/143/98 w sprawie udzielenia upo

ważnienia Zarządowi Bytomskiego Przedsię
biorstwa Komunalnego spółka z o.o. z siedzi
bą w Bytomiu, pi. Kościuszki 11, do wydawa
nia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i na
liczania kar źa zajęcie pasa drogowego bez 
zezwoleń:

- Nr XXVI/144/98 w sprawie zmian w budżecie 
miasta Bytomia na 1998 rok;

- Nr XXVII/145/98 w sprawie zatwierdzenia 
zmian w Statucie Zakładu Lecznictwa Am
bulatoryjnego w Bytomiu;

- Nr XXVIII/146/98 w sprawie zmian w budże
cie miasta Bytomia na 1998 rok.
Uchwały wywieszone zostały na tablicy ogło

szeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Par
kowa 2 na okres 14 dni od dnia ukazania się 
ogłoszenia.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
mgr Anna Mańkowska

AMERICAN ACADEMY
ogłasza zapisy na rok 1998/99

Angielski na 6 poziomach zaawansowania 
kursy dla dzieci, konwersacyjne, biznesu, 

przygotowujące do egzaminu TOEFL

Atrakcyjne rabaty do końca sierpnia! 
Bytom, ul. Sądowa 5 - Tel. 813-522, 813-629

DOM ŻAŁOBY 
- ZAKŁAD POGRZEBOWY

Ryszard Walicki

Bytom, ul. Piekarska 99 
tel./fax 81-42-18 (czynny całą dobę)

□ załatwianie wszelkich formalności pogrzebowych 
zgodnie z życzeniem Klienta, łącznie z miejscem na 
cmentarzu komunalnym

□ międzynarodowy przewóz zwłok
□ eksportacja z mieszkań (całodobowo)
□ nowoczesne chłodnie, kaplica pogrzebowa
□ spopielenie zwłok
□ kulturalna, godna obsługa
□ eleganckie karawany
□ klepsydry, nekrologi, tabliczki, krzyże, kwiaty, 

wieńce
□ tanatopraksja (konserwacja ciała)
□ sprzedaż pomników granitowych
□ wykonywanie sekcji na zlecenie rodziny 

lub zakładu ubezpieczeniowego

USŁUGI POGRZEBOWE 
Małgorzata i Wiesław Łubkowscy

Bytom-Szombierki, ul. Witosa 1/3 
Bytom, ul. Żeromskiego 4/2 TT » f<
tel./fax 280-81-08 .«UjAlDE S Ul
tel. 81-69-06 czynny caią dobę ~~
Sucha Góra, tel. 289-05-55, Szombierki, tel. 286-13-54

ZAKRES USŁUG:
przewóz zwłok na terenie kraju i zagranicy, trumny, 

obsługa pogrzebowa, zdjęcie pogrzebowe, krzyże, nekrologi, 
wieńce, kremacja zwłok.

NAJTAŃSZE USŁUGI W KRAJU ORAZ KREDYTOWANE!

-t

ŻYCIE BYTOMSKIE ukazuje się w Bytomiu i Radzionkowie. Wydawca 
Bytomska Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy. Redaguje zespół w skła
dzie: Witold Branicki, Marta Ettmayer, Marcin Halaś (redaktor naczel
ny), Jacek Sonczowski, Tomasz Nowak. Adres redakcji: ul. Powstańców 
Warszawskich 15, 41-902 Bytom. Numery telefonów: redaktor naczelny, 
sekretariat, biuro ogłoszeń 81-06-79, księgowość: 81-30-16, działy miej
ski i sportowy 81-26-63, fax 81-44-15. Biuro ogłoszeń czynne od ponie
działku do czwartku w godz. 8-16, w piątek od 8-15. Za treść ogłoszeń 
redakcja nie odpowiada, materiałów nie zamówionych nie zwraca, za
strzegając sobie prawo do ich adiustacji i skrótów.
Kompleksowa realizacja poligraficzna: Centrum Usług Drukarskich 
- H. Miler, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 107, tel./fax 2412-221 wew. 128.

Druk: Druk-Press Kraków.
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PONIEDZIAŁEK, 31 SIERPNIA 

PROGRAM I
7.00 Kawa czy herbata? . 8.05 Murphy Brown
- serial • 8.30 Wiadomości . 8.45 Lato z Halabałą 
.9.10 Nasi bohaterowie - serial • 9.40 Dzieci świata
• 9.55 Duże oko • 10.00 Dotyk anioła (41) . 10.45 
Gość w dom . 11.25 Lato z Magazynem Notowań
• 12.00 Wiadomości . 12.10 Agrobiznes . 12.25 
Klan urwisów • 12.50 Chorwacja - granice sukcesu
• 13.15 Publ. kult. . 13.30 Kino letnie: Orzeł - film 
polski . 15.20 Mur • 15.45 Wiadomości z ogrodów 
zoologicznych - serial dok. . 16.15 Moda na sukces
• 16.40 Tydzień prezydenta . 17.00 Teleexpress
• 17.25 Klan (109) . 17.50 Automania • 18.05 
Forum - próg. publ. . 18.50 Flesz - Wiadomości
• 18.50 Prognoza pogody • 19.00 Wieczorynka
• 19.30 Wiadomości • 20.10 Klasa na obcasach
- pilot serialu • 21.05 Jaka Polska . 21.10 W cent
rum uwagi • 21.30 Teatr Telewizji: Kaprys . 23.05 
Wiadomości • 23.15 Mistrzowie kina: Jesteś już 
mężczyzną - komedia USA . 0.40 Lady Pank 
w transie • 1.45 Ryby, rybki

PROGRAM II
7.25 Sport telegram . 7.30 Dziennik krajowy . 7.50 
Studio urody . 8.00 Program lokalny • 8.30 Fitness 
club - serial « 9.00 Świat kobiet . 9.30 Glosy natury
- serial dok. . 10.00 Przerwany film - film dok.
• 10.30 Legendy wyspy skarbów (14) . 11.00 Zwa
riowany nauczyciel - serial « 12.00 Złotopolscy 
(powt.) . 12.30 Familiada • 13.00 Panorama • 13.20 
Dziennik krajowy , 13.40 Wyspa przygód - serial
• 14.10 Program rozrywkowy . 14.55 Studio urody
• 15.10 Przystanek Alaska (92) • 16.00 Panorama 
. 16.10 Dola Ikara - próg. wojskowy , 16.35 Krzy
żówka szczęścia • 17.05 Południk 19. « 17.30 Pro
gram lokalny • 18.00 Panorama • 18.10 Program 
lokalny . 18.35 Va banque . 19.05 Wydarzenie 
tygodnia » 19.35 Cosby - serial « 20.05 Motylem 
jestem, czyli romans czterdziestolatka - komedia 
polska • 21.40 W rocznicę sierpnia • 22.00 Panora
ma . 22.35 Sport telegram * 22.40 Auto * 23.10 
Ludzie Hitlera: Rudolf Hess, zastępca - serial dok.
• 0.05 Historia kina w Popielawach . 0.35 Ja Ivan, 
ty Abraham - film franc.-ros.

WTOREK, 1 WRZEŚNIA

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? « 8.05 Frasier (47) • 8.20 
Giełda . 8.30 Wiadomości • 8.45 Teatralne odsia- 
nianki Franka Firanki . 9.10 Mama i ja. 9.55 
Porozmawiajmy o dzieciach . 10.05 Jankesi i Kon
federaci (8) . 11.20 Zrozumieć dziecko . 11.30 
Mamo coś się stało . 11.40 Swego nie znacie • 11.50 
Anatomia sukcesu (1) . 12.00 Wiadomości . 12.10 
Agrobiznes . 12.20 Magazyn Notowań . 12.35 Lato 
z Magazynem Notowań . 12.45 How are you?
• 12.50 Od kuchni: Co nas ciśnie? • 13.15 Tajniki 
matematyki . 13.30 Szkółka wspinaczki • 13.35 
Śpiączka - film dok. . 14.00 Teatralne odslanianki 
Franka Firanki . 14.30 Teleexpress Junior . 14.40 
Serial dla młodzieży . 15.10 Raj . 15.35 Program 
dla młodych widzów . 16.15 Moda na sukces
• 16.40 Magazyn parlamentarny • 17.00 Teleexp
ress . 17.25 Klan (110) . 17.50 Sensacje XX wieku
• 18.25 Rynek - mag. gospodarczy . 18.50 Reporter
• 19.00 Wieczorynka • 19.30 Wiadomości . 19.55 
Sport . 20.10 Westerplatte - film polski • 21.45 
W centrum uwagi . 22.05 Czas na dokument: Śmie
chem pal! • 22.50 Rozmowa przed filmem » 23.00 
Wiadomości . 23.20 Studio sport . 0.05 Deborah 
- film polski . 1.40 Filmówka (1)

PROGRAM II
7.25 Sport telegram , 7.30 Dziennik krajowy . 7.50 
Studio urody . 8.00 Program lokalny * 8.30 Fitness 
club - serial . 9.05 Świat kobiet • 9.30 Wallenberg, 
historia pewnego zniknięcia - film dok. • 10.30 
Legendy wyspy skarbów (18) • 11.00 Złoto Alaski 
(13) . 12.00 Przebaczenie - film dok. • 12.30 Fami- 
liada • 13.00 Panorama . 13.20 Dziennik krajowy
• 13.40 Wyspa przygód (22) . 14.10 Program roz
rywkowy * 14.55 Studio urody • 15.10 Przystanek 
Alaska (93) • 16.00 Panorama • 16.10 W okolice 
Stwórcy . 16.30 Krzyżówka szczęścia • 17.00 Wehi
kuł czasu • 17.30 Program lokalny • 18.00 Panora
ma • 18.10 Program lokalny . 18.35 Va banque
• 19.10 Czy będzie wojna? • 19.40 W środek tarczy
• 20.05 Teresa Torańska przedstawia • 21.00 Z Ar
chiwum X (24) . 22.00 Panorama • 22.35 Sport 
telegram . 22.40 Ekspres reporterów * 23.15 Gład
kie słówka - film USA , 0.55 Studio sport

ŚRODA, 2 WRZEŚNIA

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata? . 8.00 Dobre obyczaje (6)
• 8.20 Giełda • 8.30 Wiadomości • 8.45 A... psik! 
. 9.10 Mama i ja . 9.30 Domowe przedszkole • 9.55 
Porozmawiajmy o dzieciach . 10.00 Milagros (80) 
. 10.40 Lumen 2000 • 11.15 Grajmy w szachy 
. 11.25 Mały leksykon polityki * 11.35 Jak znaleźć 
dobrą pracę . 11.45 Gorący wok Kena Homa . 12.00 
Wiadomości • 12.10 Agrobiznes » 12.20 Magazyn 
Notowań . 12.50 Na pierwszych stronach gazet 
. 13.15 Sztuka chóralnego śpiewu . 13.35 Pomysły, 
rzecz najłatwiejsza • 13.45 Saga rodu Ganzegal

- kurs j. niemieckiego . 14.00 A... psik! . 14.40 
Serial dla młodzieży . 15.10 Telewizja Junior
• 16.15 Moda na sukces . 16.40 Rzeczpospolista 
samorządowa • 17.00 Teleexpress • 17.25 Klan 
(111) . 17.50 Sensacje XX wieku . 18.00 Miliard 
w rozumie • 18.30 Próg. poradnikowy • 18.50 Re
porter . 19.00 Wieczorynka • 19.30 Wiadomości 
. 20.10 Ognie świętego Elma - film USA , 22.00 
W centrum uwagi . 22.20 Pop Kanal . 22.40 Mag. 
policyjno-prawny • 23.05 Wiadomości • 23.20 Mapa 
kultury polskiej: Haśka, opowieść o Halinie Po- 
światowskiej • 23.55 Salvo D’Acquisto - film wioski
• 1.40 Polskie stada i stadniny koni

PROGRAM II
7.25 Sport telegram . 7.30 Dziennik krajowy • 7.50 
Studio urody • 8.00 Program lokalny • 8.30 Fitness 
club (19). 9.05 Świat kobiet . 9.40 Każdą chwilę 
dzieciom . 10.20 Ikony . 10.30 Legendy wyspy 
skarbów (16) . 11.00 Jake i Ben - serial . 11.50 
Próg. rozrywkowy . 13.00 Panorama . 13.20 Dzien
nik krajowy . 13.40 Wyspa przygód - serial . 14.10 
Próg. rozrywkowy . 14.55 Studio urody . 15.10 
Przystanek Alaska (94) . 16.00 Panorama . 16.10 
Zwierzęta wokół nas • 16.35 5x5 wygrajmy razem
• 17.05 Truskawkowe studio . 17.30 Program loka
lny • 18.00 Panorama • 18.10 Program lokalny

. 18.35 Jeden z dziesięciu • 19.05 Reporterzy Dwój
ki przedstawiają • 19.35 Jeden na jeden • 20.00 
M.A.S.H. - serial . 20.30 Kroniki braciszka Cad- 
faela - serial • 22.00 Panorama . 22.35 Sport 
telegram . 22.40 Płakać można wszędzie . 23.35 
Wieczór artystyczny

CZWARTEK, 3 WRZEŚNIA

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata • 7.55 Spółka rodzinna (9)
• 8.30 Wiadomości • 8.45 Dźwiękogra • 9.10 Mama 
i ja • 9.25 Domowe przedszkole . 9.55 Porozmawiaj
my o dzieciach • 10.05 Cagney i Lacey (108) . 11.40 
Podstawy gry na perkusji . 11.50 Anatomia suk
cesu (2) • 12.00 Wiadomości • 12.10 Agrobiznes
• 12.20 Magazyn Notowań • 12.50 Kwadrans z me
dycyną • 13.05 Piąta pora roku: Zimowisko . 13.25 
Zwierzęta świata (11) • 14.00 Dźwiękogra • 14.30 
Teleexpres Junior • 14.40 Serial dla młodzieży 
. 15.10 Telewizja Junior . 16.15 Moda na sukces
• 16.40 Diariusz rządowy . 17.00 Teleexpress 
» 17.25 Jaka to melodia? • 17.50 Sensacje XX wieku
• 18.00 Credo • 18.30 Sport bez granic • 18.50 
Reporter . 19.00 Wieczorynka • 19.30 Wiadomości
• 19.15 Jutro weekend - mag. * 20.10 Pan i pani 
Smith (2) . 21.00 W centrum uwagi • 21.50 Auto- 
mania . 22.00 Czas na dokument « 22.35 Pegaz 
. 23.00 Wiadomości . 23.15 Kronika Tour de Polog- 
ne • 23.25 Bar Satyr . 23.45 Mario i czarodziej
- film niem. • 1.45 Filmówka

PROGRAM H
7.25 Sport telegram (powt.) . 7.30 Dziennik krajo
wy • 7.50 Studio urody . 8.00 Program lokalny
• 8.30 Fitness club (15) • 9.05 Po prostu żyć • 9.35 
Każdą chwilę dzieciom . 10.30 Legendy wyspy ska
rbów (17) * 11.00 Złoto Alaski (12,13) • 12.45 
Publicystyka kulturalna • 13.00 Panorama « 13.20 
Dziennik krajowy . 13.40 Wyspa przygód (24)
• 14.10 Program rozrywkowy • 14.55 Studio urody 
. 15.10 Przystanek Alaska (95) • 16.00 Panorama
• 16.10 Program ekumeniczny . 16.30 5x5 wygraj
my razem • 17.05 Klub Pana Rysia . 17.30 Program 
lokalny . 18.00 Panorama • 18.10 Program lokalny 
. 18.35 Jeden z dziesięciu . 19.05 W cieniu Kremla
• 19.35 Za metą • 20.00 Piękny obiekt pożądania
- film USA . 22.00 Panorama . 22.35 Sport tele
gram . 22.40 997 - mag. kryminalny . 23.05 
Studio Teatralne Dwójki: Niech żyją agenci . 0.00 
Aleksander von Zemlinsky - Symfonia liryczna
• 0.45 Studio sport

PIĄTEK, 4 WRZEŚNIA

PROGRAM I
7.00 Kawa czy herbata? • 8.05 Wszyscy kochają 
Raymonda (35) • 8.20 Giełda . 8.30 Wiadomości
• 8.45 Ciuchcia * 9.10 Mama i ja * 9.30 Kolory 
. 10.00 Pierwsza Olimpiada (3) . 11.00 Stawka 
większa niż szycie . 11.20 Dom . 12.00 Wiadomości
• 12.10 Agrobiznes . 12.20 Lato z Magazynem 
Notowań • 12.45 Słowniczek języka angielskiego
• 12.50 Oświatowe informacje • 13.00 Szlachetne 
hobby » 13.10 Pytania o demokrację • 13.25 Ja 
i moje życie - Rodzina . 13.40 Spisane na kamien
nych tablicach . 14.00 Ciuchcia • 14.30 Teleexpress 
Junior . 14.40 Serial dla młodzieży . 15.05 Telewi
zja Junior . 16.15 Moda na sukces . 16.40 Twarzą 
w twarz z Europą . 17.00 Teleexpress • 17.25 Jaka 
to melodia? • 17.50 Sensacje XX wieku . 18.05

Randka w ciemno • 18.50 Tata, a Marcin powie
dział . 19.00 Wieczorynka: Smerfy • 19.30 Wiado
mości • 20.10 Vaterland - film USA . 22.00 W cent
rum uwagi • 22.20 MdM * 23.00 Wiadomości
• 23.15 Muzyczna noc z gwiazdą - Whitney Houston
• 10.10 Film fabularny • 10.35 Klan * 11.20 Praw
dopodobieństwo winy - film USA •

PROGRAM II
7.25 Sport telegram . 7.30 Dziennik krajowy • 7.50 
Studio urody . 8.00 Program lokalny . 8.30 Fitness 
club (16) • 9.05 Świat kobiet « 9.35 Każdą chwilę 
dzieciom - film dok. * 10.30 Legenda wyspy skar
bów (18) > 11.00 Droga przed nami - film fab. ang.
• 12.30 Publicystyka kulturalna • 13.00 Panorama
• 13.40 Wyspa przygód (25) • 14.10 Program roz
rywkowy . 14.40 Studio urody • 14.50 Ojczyzna 
polszczyzna • 15.10 Przystanek Alaska (96) . 16.00 
Panorama . 16.10 Krzyżówka 13-latków . 16.45 
Teatr dla Dzieci: Balkis • 17.30 Program lokalny
• 18.00 Panorama . 18.10 Program lokalny • 18.35
Jeden z dziesięciu • 19.05 Male ojczyzny • 19.30 
Studio Sport: Europejski przegląd piłkarski
. 20.00 Zmiennicy (8) . 21.05 KOC • 22.00 Panora
ma * 22.35 Sport telegram . 22.45 Szalony wieczór
- film USA . 10.15 Muzyka rozrywkowa

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA

PROGRAM I
7.00 Rolnictwo na świecie • 7.15 Agrolinia • 7.45 
Śniadanie na farmie . 8.05 Wszystko o działce 
i ogrodzie * 8.30 Wiadomości • 8.45 Droga do 
NATO . 9.05 Ziarno . 9.30 5-10-15 . 9.50 Walt 
Disney przedstawia: Kacza paczka, Nieustraszona 
trójka . 11.10 Kto ty jesteś « 11.40 Kraj • 12.00 
Wiadomości • 12.10 Z kamerą wśród zwierząt 
« 12.40 Czasy • 12.55 Jeśli nie Oxford to co? • 13.25 
Stop-klatka • 13.50 Studio Sport: Koszykówka - li
ga polska • 15.25 Goniec kulturalny * 16.25 Pan 
Złota Rączka « 17.00 Teleexpress * 17.25 Jaka to 
melodia? • 17.50 Sensacje XX wieku , 18.10 Słone
czny patrol - serial * 19.00 Wieczorynka . 19.30 
Wiadomości « 20.05 Kobieta w czerwieni - film USA 
« 21.35 Spotkania kabaretowe • 22.30 Sportowa 
sobota . 23.30 Mad Max - film austral. . 1.00 Po 
tamtej stronie (17,18) •

PROGRAM II
7.25 Sport telegram • 7.30 Folkowe nuty • 8.00 
Tacy sami • 8.30 Program lokalny . 9.35 Życie obok 
nas: Tajemnice oceanów (1) . 10.00 Wielcy kom
pozytorzy: Giacomo Puccini - film dok. . 11.05 
Podróże w czasie i przestrzeni - serial « 12.05 
Spotkanie z Hanna Barbera • 12.40 Cudowne lata
- serial * 13.05 Audiotele * 13.15 Mickiewiczowskie 
gawędy • 13.30 Serial • 14.20 Animals . 14.50 
Familiada . 15.25 Złotopolscy . 15.55 Wielka gra
• 16.40 Czterdziestolatek - W obronie własnej czyli 
polowanie * 18.00 Panorama • 18.10 Program loka
lny . 18.35 Magia liter . 19.05 Studio Sport - Gol
den League... Moskwa ’98 • 20.10 Letni kabareton: 
Wiwat XX wiek! (1) . 21.20 Katastrofy na żywo (1) 
. 21.50 Słowo na niedzielę * 22.00 Panorama
• 22.40 Rewolwerowiec - western USA . 10.25 
Queen - Live in Rio • 11.25 Sport telegram

NIEDZIELA, 6 WRZEŚNIA

PROGRAM I
7.00 Kraj • 7.20 Notowania • 7.50 Nasza gmina
• 8.00 Poranek filmowy » 8.35 Teleranek • 8.55 
Emilka ze Srebrnego Nowiu • 9.50 Wiadomości 
naukowe • 10.00 W Starym Kinie: Statek szaleńców 
(2) , 11.25 Zwierzęta świata: Morskie niebezpie
czeństwa (11) . 11.45 Zaproszenie do Teatru TV
• 12.00 Anioł Pański • 12.15 Ludzki świat • 12.45 
Czytadło . 13.00 Wiadomości • 13.10 Studio sport 
« 13.20 Tydzień « 13.55 Studio sport - Tour de 
Pologne . 14.05 Szpital na peryferiach (10) • 15.00 
Studio sport « 16.05 Tratwa - rep. • 16.30 Gabinet 
terapii ogólnej (1) . 17.00 Teleexspress . 17.25 
Śmiechu warte * 17.50 Sensacje XX wieku * 18.05 
Dotyk anioła - serial • 19.00 Wieczorynka . 19.30 
Wiadomości . 20.00 Matki, żony i kochanki - serial
• 21.00 Program rozrywkowy • 21.20 Decyzja nale
ży do ciebie • 22.05 Opinie • 22.30 Sportowa nie
dziela • 23.00 Archiwum gwiazd . 23.30 Napad 
Killing Zoe 1994 - film fab. •

PROGRAM II
6.55 Sport telegram • 7.00 Echa tygodnia . 7.30 
Matki, żony i kochanki - serial • 8.25 Słowo na 
niedzielę • 8.30 Program lokalny . 9.35 Klasztory 
polskie • 10.00 Szalone liczby • 10.35 Bezpieczne 
wakacje . 11.00 Sean Connery z bliska - film dok.
• 12.00 Perły z lamusa: Herbatka we dwoje - musi
cal USA « 13.50 30 ton! Lista przebojów • 14.20 
Ulica Sezamkowa • 15.00 Familiada * 15.30 Złoto
polscy (68) , 16.05 Szansa na sukces • 17.00 Wzglę
dność uczuć - serial • 18.00 Panorama * 18.10 
Program lokalny • 18.35 Maga liter * 19.05 7 dni 
świat . 19.35 Magazyn piłkarski - Gol • 20.00 Letni 
kabareton - Wiwat XX wiek! • 21.00 Nowojorscy 
gliniarze . 22.00 Panorama . 22.30 Audiotele 
e 22.40 Latający Cyrk Monty Pythona . 23.15 
Ogród sztuk • 23.45 Encyklopedia Sztuki XX wieku
• 0.40 Warsaw Summer Jazz Days ’98.1.20 Studio 
sport . 1.50 Sport telegram
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KARIERA PLUSZOWEJ MYSZY
® Czy Diddl przywędruje z Niemiec do Polski?

Uwaga rodzice mało
latów, przede wszyst
kim córek. W Niemczech 
plaga ta już panuje, do 
Polski stamtąd niedale
ko, tylko patrzeć, jak 
się przeniesie.

Owa plaga to Diddl, wiel- 
kostopy, wielkouchy, z per
katym nosem i smutnymi 
oczami. Lub raczej wielkosto- 
pa, wielkoucha... bo Diddl 
jest myszą, pluszową maskot
ką, która zalewa dziś niemie
cki rynek. Nikt nie wie do
kładnie, kiedy i gdzie się po
jawiła. Nie poprzedziły jej 
ani komiksy, ani filmy rysun
kowe, ani nawet reklama. Pe
wnego dnia po prostu poja
wiła się i tak już została, jak 
na mysz przystało, rozmna
żając się w oszałamiającym 
tempie.

Urodziła się pod ręką gra
fika, Thomasa Goletza, za
szytego na wsi, gdzieś na po
łudniu Niemiec. Znany tylko 
niewielkiej garstce sąsiadów 
i współpracowników, bo jak 
ognia unika publiczności, pi

lnie majstruje kolejne wciele
nia Diddl. Z bogatej kore
spondencji, jaką sumiennie 
prowadzi z rosnącą ciągle 
rzeszą fanów, dowiedzieć się 
można natomiast wszystkie
go o losach myszy. O jej po
dróżach, na przykład z Taj
landii (gdzie jak skądinąd 
wiadomo, produkcja jest naj
tańsza) do Niemiec, o jej no
wych podbojach etc.

Kiedy zaczęła się triumfu
jąca kariera Diddl, nie wie 
nawet jej twórca. Pewnego 
dnia ją wymyślił, wypuścił 
w świat i czekał. Najpierw 
nie działo się nic, aż nagle, 
dwa lata temu mysz zachwy
ciła pierwszych wielbicieli. 
Dziś opanowała serca milio
nów między Odrą a Renem. 
Pełno jej w sklepach papier
niczych, gdzie usadowiła się 
na piórnikach, ołówkach, 
okładkach na zeszyty, pape
teriach. W sklepach z pamiąt
kami czaruje z kalendarzy, 
breloczków i pocztówek. 
W sklepach z zabawkami zna
leźć można jej wydania od 
miniaturek za kilka marek,

po maskotkę prawie półtora
metrowej wielkości za 250 
marek. W ogóle miłość do 
Diddl pochłania niebotyczne 
sumy. Niedogodność ta do
prowadza do rozpaczy jednak 
najwyżej rodziców. Dzieci, 
małe czy większe, gotowe są 
zrezygnować z każdej innej 
przyjemności, najważniejsze, 
by w ich posiadaniu znalazło 
się kolejne wcielenie myszy.

Psycholog, Beate Kroats 
rozumie cudowny wpływ 
Diddl na psychikę jej miłoś
ników. Począwszy od kubka 
przy śniadaniu, poprzez piór
nik w szkole, a skończywszy 
na maskotce przy poduszce, 
mysz towarzyszy dziecku 
przez cały dzień, w możliwie 
wszystkich sytuacjach życio
wych. A nic nie daje takiego 
poczucia bezpieczeństwa jak 
taki ciągły kawałek domu 
w dużym, obcym świecie. Za
spokojenie tej potrzeby od
czuwają nawiasem mówiąc 
także dorośli. Kiedy Diddl 
pojawiła się na krawatach, te 
„modele” też zaczęły znikać 
z półek jak ciepłe bułki.

EOS

JEDZMY ZIEMNIAKI
Kiedyś uważano, że 

ziemniaki mają niewiel
ką wartość odżywczą, 
a ponadto są bardzo ka
loryczne i tuczące. Oka
zało się jednak, że oba 
te poglądy są błędne.

Ziemniaki bowiem dostar
czają organizmowi energii

GABINET KOSMETYCZNY 
„BASIA”

w Radzionkowie, ul. Kużaja 57 
tel. 289-00-11 wew. 5981

zaprasza
na opalanie w solariach 

typu TURBO 
oraz NOWOŚĆ

stojąca KABINA OPALAJĄCA!!!

w postaci łatwo strawnych 
węglowodanów. Są dosko
nałym źródłem błonnika, 
zawierają cenne białko i so
le mineralne - żelazo, fos
for, wapń i potas. Obfitują 
w witaminy D, E, K, B„, 
a przede wszystkim w wita
minę C. Jej ilość (12 mg) 
w średniej wielkości ziem
niaku zaspokaja prawie po
łowę dziennego zapotrzebo
wania na ten składnik doro
słej, niepalącej osoby.

Wartość odżywcza ziemnia
ków jest tak duża, że mogą 
być przez jakiś czas jedynym 
pożywieniem człowieka. 
Dzięki błonnikowi uspraw
niają trawienie, przyspiesza
ją pracę jelit, co zmniejsza 
ryzyko zachorowania na ra
ka jelita grubego. Dostarcza
jąc dużej ilości potasu, dob

rze wpływają na pracę serca, 
przeciwdziałają nadciśnieniu 
tętniczemu, które jest jedną 
z przyczyn udarów mózgu.

Najwięcej składników od
żywczych znajduje się w skó
rce ziemniaka i tuż pod nią. 
Należy je więc jak najcieniej 
obierać, poza okresem, kiedy 
ziemniaki są już stare i kieł
kują, a przez skórkę przebija 
zielonkawy kolor.

Aby zachować jak najwięcej 
witamin i soli mineralnych, 
ziemniaki należy gotować 
krótko i w małej ilości wody. 
Nie powinno się też dodawać 
do gotowania sody, bowiem 
niszczy witaminę C.

O tym, czy ziemniaki tuczą, 
czy nie, decyduje sposób ich 
przyrządzania. 100 g ziem
niaków ugotowanych bez do
datku tłuszczu zawiera tylko 
ok. 80 kalorii. Natomiast tyle 
samo frytek ma ich już 350, 
a chipsów - aż 580.

Uchwała Nr XXIX/149/98 
Rady Miejskiej w Bytomiu 
z dnia 24 sierpnia 1998 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL1/592/97 Rady Miej
skiej w Bytomiu z dnia 23 kwietnia 1997 roku w spra
wie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi pozo
stającymi w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 „a”, art. 40 
ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 28 
„a” ust. 4, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 
roku, Dz.U. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) w związku 
z nominacją Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 paździer
nika 1997 roku.

Rada Miejska w Bytomiu 
uchwala, co następuje:

§ I-
W uchwale Nr XLI/592/97 Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 23 kwietnia 1997 roku w sprawie zasad gos
podarowania lokalami użytkowymi pozostającymi 
w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich (ze zmiana
mi), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„małżonkowi i dzieciom, wskazanym przez dotych
czasowego dzierżawcę lokalu użytkowego, po złożeniu 
przez nich pisemnego wniosku określającego wolę kon
tynuowania prowadzonej działalności gospodarczej”.
2) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Określenie stref, o których mowa w § 3 ust. 
3 i § 4 ust. 2 niniejszej uchwały określi odrębna 
uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu”

§2.
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w spo

sób zwyczajowo przyjęty.

Niech już żaden JĘZYK nie będzie dla Ciebie OBCY!

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
ANGIELSKI rpVgj WŁOSKI 
NIEMIECKI FRANCUSKI

PROPONUJEMY

Zajęcia na wielu poziomach zaawansowania
Zajęcia przygotowujące do:

angielski:
- egzaminu Cambridge FCE, CAE JPEkT
- matury vS5
- egzaminów wstępnych na wyższe V ) 
uczelnie
niemiecki: jvg®
- egzaminu Zertifikat Deutsch als
Fremdsprache t
- matury
- egzaminów wstępnych na germanistykę

Zapisy: |
7-25 WRZEŚNIA 
w godzinach 17.00-19.00 
w Szkole Podst. nr 18 
w Bytomiu, ul. Tarnogórska 2

Informacje: 
282 38 84 
234 84 21 
81 99 11

»

t

BARAN: Gwiazdy sprzyjają ambitnym, zwłasz
cza tym, którzy na kursach czy uczelniach chcą 
pogłębić swą wiedzę. Taka inwestycja napraw
dę się opłaci, a w połączeniu z systematyczną 
pracą da rezultaty lepsze niż można uzyskać 
dzięki układom. Jeśli masz coś ważnego do 
załatwienia, zrób to w czwartek. W miłości 
mały zastój, ale już wkrótce namiętność wróci. 
Lew marzy o Tobie.

BYK: To nie będzie łatwy tydzień, głównie ze 
względu na Twe lęki i niepokoje. Jeśli zaczynasz 
nową pracę czy masz nowe zadania do wykona
nia, ufaj sobie, postępuj spokojnie i taktownie, 
nie próbuj od razu zagrać pierwszych skrzypiec. 
W środę wiele spraw pchniesz do przodu. W pią
tek wieczorem trzymaj emocje na wodzy, bo nie
potrzebnie zrazisz przyjaciół. Baran Ci sprzyja.

BLIŹNIĘTA: Nadaj swoim planom realny 
kształt, myśl o dalekosiężnych celach, nie bój 
się działania. Nie zwlekaj z decyzjami! Tydzień 
zaczynasz od sporu i lekceważenia partnera, 
później będzie wspaniale. Od czwartku - wiele 
szans zawodowych. Miej oczy otwarte, bo wię
cej niż przygoda czeka tuż, tuż. Docenisz wier
ność i stabilność. Nie zazdrość Bykowi i umów 
się ze Strzelcem.

RAK: Trudności są chwilowe, nie bierz ich sobie 
do serca. Początkowo możesz sądzić, że sobie nie 
poradzisz, ale niedziela przyniesie radość i pomoc 
prawdziwych przyjaciół. Dbaj o formę, przeznacz 
jakiś wieczór wyłącznie na wypoczynek, a domo
wnikom pozwól trochę popracować. W pracy uwa
żaj, by nieopatrznie nie dać broni do ręki kon
kurencji. Waga plotkuje, uważaj, co mówisz!

LEW: W poniedziałek będziesz tryskać ener
gią, załatwisz trudną sprawę finansową lub

związaną z handlem. Później nie podejmuj dzia
łań zbyt impulsywnych, nie usiłuj gwałtownie 
zmienić układu sil w pracy i w domu. Lubisz 
rządzić, ale w piątek i sobotę może Ci to spra
wić wiele kłopotów. Jeśli czyjaś oferta wyda Ci 
się nieodpowiednia, odrzuć ją. Uważaj na siebie 
i omijaj mundurowych!

PANNA: Powinno Ci być dobrze, a Ty się mart
wisz, bo przyjaciele mają kłopoty. Daj sobie spo
kój, ciesz się sukcesami, których nie zabraknie, 
a Koziorożcowi pomóż wytrwać. We wtorek weź 
się do zaległych spraw, ich rozwiązanie przyniesie

Ci dodatkowe pieniądze. Interesy idą świetnie, 
nowy pomysł, który podpowie Rak, jest wart za
chodu. W niedzielę nie podejmuj ważnych decyzji.

WAGA: Nie stać Cię na improwizację w spra
wach finansowych. Jeśli hołdujesz zasadzie ,Ja
koś to będzie”, tym razem szykuj się do życia 
z kalkulatorem w ręku. Duża inwestycja uda się, 
gdy ją dobrze zaplanujesz. Gwiazdy sprzyjają no
wościom w pracy i w uczuciach w czwartek. 
Weekend spędź na łonie natury z kimś bliskim 
sercu. BUźniakjest przyjacielem, dobrze Ci życzy 
i radzi.

SKORPION: Czas na poważną rozmowę z part
nerem, warto sobie powiedzieć, jak jest z Wami 
naprawdę. W pracy Twa ambicja i konsekwencja 
znów dojdzie do głosu po urlopie, a los sprzyja 
odważnym. Masz szansę pokazać, co potrafisz, ale

uwaga - w piątek może się to wiązać ze zmianą 
układu sił. Pomyśl, czy chcesz sukcesu za cenę 
konfliktu z Bykiem. Udane dni - wtorek i środa.

STRZELEC: Poświęć tydzień sprawom zawo
dowym, bo gwiazdy sprzyjają podejmowaniu 
poważnych postanowień. W poniedziałek dzia
łalność intelektualna ma ogromną szansę po
wodzenia, może zarobisz pieniądze w dziedzinie 
związanej ze sztuką? Ważny kontakt z Bara
nem - w czwartek. Wtedy nie będzie sprawy za 
trudnej i za wysokiej poprzeczki. W niedzielę 
wycisz się, odpocznij.

KOZIOROŻEC: Bardzo udany tydzień - mimo 
obaw, że coś pójdzie nie tak, sprawy ułożą się po 
Twojej myśli. Ucieszysz się z nieoczekiwanych 
spotkań, poznasz też kolegów, którzy z czasem 
staną się przyjaciółmi. Wtorek i środa przydadzą 
Ci powagi i odpowiedzialności. Możesz zacząć 
coś nowego, a choćby nie było to łatwe, to Ci się 
powiedzie. Od niedzieli - dobre zmiany w spra
wach osobistych.

WODNIK: Pośpiech i stres, ale miły i twórczy 
- dobrze zacznie się wrzesień. Korzyści materialne 
przyniosą dawne inwestycje, ó których przypomni 
Ci Rak. W pracy zachowaj rozsądek, nadmiar 
ambicji sprawi, że możesz wziąć na siebie zbyt 
wiele. A nie warto się zamęczać, gdy miłość puka 
do drzwi. Jeśli decyzja o zmianach w domu już 
zapadła, powiedz o tym w czwartek. Ktoś czeka.

RYBY: Nowe obowiązki Cię nie przerastają, 
uwierz w to, a świetnie sobie poradzisz. W środę 
pozbądź się zaległych zadań, Waga Ci chętnie po
może. W uczuciach ożywienie, będziecie się lepiej 
rozumieć, a bezzasadna podejrzliwość partnera zni
knie. Gwiazdy sprzyjają - portfel masz grubszy niż 
kiedykolwiek przedtem, a w interesach sukcesy. 
Samotni mogą znaleźć prawdziwą miłość.

-4
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POŻYCZKI
bez granic...

pod zastaw:
- domów, mieszkań, garaży, lokali użytkowych
- przyczep campingowych, motorówek i in. sprzętu wodnego
- samochodów, przyczep, motocykli, rowerów
- AGD: pralek, odkurzaczy, lodówek i in. drobnego sprzętu
- sprzętu elektronicznego, elektronarzędzi, złota

najniższe odsetki
od 0,8% do 0,5% dziennie 
plus koszty manipulacyjne

Bytom tel. 81-02-57 
ul. Józefczaka 51

(boczna od ul. Krakowskiej)

JÓZEFCZAKA 32 (obok handlu Rostlca) LOMBARD - TRAFIKA, tel./fax 282-39-92

Smolenia 36, LOMBARD - TRAFIKA, tel. 81-05-39 lIZICIIHIC
Pożyczki pod zastaw złota, PAPIEROSY - NAJTANIEJ W MIEŚCIE

«aa

„ZŁOTA KARTA" 
- odsetki o 10% 
mniejsze

KONKURS - do wygrania 5 firmowych sztabek złota.
1/1035 b876

Bytom; pl. Wolskiego 4, tel. 81-19-27

id Knifpinc

Okna
Uwaga ! W ofercie m in. najtańsze OKNA TYPOWE

FABRYKA CERAMIKI BUDOWLANEJ 
f WACŁAW JOPEK”

OFERUJE:

PŁYTKI CERAMICZNE
I

GRESY
41-935 BYTOM, UL. ŁOKIETKA 10, TEL 286 52 01 W. 123

r CENTRUM SZKOLENIA
ĘCy I ADAPTACJI ZAWODOWEJ
" Spółka z o.o.

41-905 Bytom, ul. Konstytucji 67 
tel./fax 283-58-12, 283-74-30, 81-50-04

ogłasza ZAPISY do Policealnego Studium Zawodowego

kształcącego w zawodach:

□ Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 rok lub 1,5 roku
□ Technik ekonomista - 2 lata 

specjalność finanse i rachunkowość
□ Technik administracji - 2 lata
□ Technik prac biurowych - 2 lata
□ Technik archiwista - 2 lata

w systemie zaocznym

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie

CENTRUM
1/1057 b2144

S.A.

„„..»I»““'*""00’
gsm KUPIMY DLA CIEBIE

♦ samochody 4 
4 wyposażenie biur 4 

4 maszyny i urządzenia 4

INWESTUJ BEZ KAPITAŁU POPRZEZ LEASING
Bytom, ul. Dworcowa 25-27, tel./fax 81-60-79 

Thmowskie Góry, ul. Piastowska 9, tel./fax 285-58-76

Materiały budowlane # wykończeniowe
SKŁAD BUDOWLANY

firmy budowlanej „Gabud” w Bytomiu 
poleca w sprzedaży:

cegłę, cement, wapno, papy, lepik, styropian, drzwi antywłamaniowe, 
drewniane, płyty gipsowe, atlas, tynki, materiały izolacyjne, betonia
rki, okna, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, podłogi panelowe 
i inne.

Oferta będzie sukcesywnie uzupełniana 
— zapraszamy —

BYTOM-SZOMBIERKI, ul. KOSYNIERÓW 19 
Tel. 280-82-14, 81-42-51 wew. 627

____________________________________________________________ 180 kr b2026

Autoryzowano Stacja 
Konserwacji Samochodów 

FIAT, FSO-DACUJOO, LUBLIN
Bytom-Szombierki 

ul. Orzegowska 35 
Tel./fax 286-07-25^

ALERGIE bigom
0 testy, odczulanie (300 alergenów) 
0 leczenie bezlekowe wielu schorzeń
Bytom, ul. Powst. Warszawskich 22/5

Codziennie od 10 do 20
Tel. 81-06-82

2/1919 b1155

TELEWIZORY TRILUX, PHILIPS 
Ceny fabryczne O Raty bez wpłaty!
Anteny satelitarne, TV, duży wybór RTV, 
AGD oraz lampy, piece i butle gazowe 

■*- poleca sklep Bytom - Bobrek, ul. Zab
rzańska 134, tel. 81-42-51 wew. 628.

_______________________________________1/1063 b093a

KAFELKI TERAKOTA 
SKLEP „ZA ROGIEM”
Bytom, ul. Olimpijska 3 

tel. 81-49-55

Anteny satelitarne i RTV 
naprawa ♦ montaż ♦ sprzedaż 

Już od 499 zl - Raty od 30 zł g
Sklep „Neon” - Bytom, Szymanowskiego 1 £ 
(naprzeciw wyjścia kina Gloria) » 81-58-42 §

FIRMA HANDLOWA „SIÓDEMKA"
Bytom, ul. Wrocławska 7 

poleca:
♦ artykuły szkolne (zeszyty od 0,40 gr)
♦ artykuły chemiczne
Z tym ogłoszeniem 5% rabatu! 2/1759 bans

Naprawa pralek automatycz
nych i półautomatycznych oraz 
zmywarek wszystkich typów. ,

Tel. 81-56-84 2

0501-171-350 !

OKNA \JAWOREK\

LOMBARD
„HOSSA”
Najtańsze pożyczki 
pod zastaw złota, 

sprzętu RTV i weksli.

Bytom, ul. Piekarska 5 
(oficyna)

1/932 91337

jmikrowentylacja ' & V

CENY FABRYCZNE 
MONTAŻ - CENA '97 ROKU
G 
R 
A 
T 
I

El

I obmiar 

fcj transport

Parapety zewnętrzne
50% ceny! g

Bytom-Szombierki g
ul. Tatrzańska 2, pok. 43 "

280-96-00/01 w. 43, 0601-43-13-22

★ KASY, DRUKARKI FISKALNE 
SPRZEDAŻ RATALNA * SERWIS
☆ metkownice, wagi, czytniki kodów 

* materiały eksploatacyjne
tt taśmy barwiqce, rolki papierowe 

A papier komputerowy 
Qf tir papier kserograficzny, papier do faxu
rerUie. * druki akcydensowe

' (fp tir materiały biurowe
" "tTO/u * środki czystości

W Dostarczamy własnym transportem
Bytom, ul. Wyzwolenia 125, tel./fax 280-97-48 1/309 91520

OKNA * OKNA * OKNA * OKNA t OKNA
Doskonała jakość

przystępna cena
Stolarka typowa PCV Deceuninck 

Okna do natychmiastowego montażu dla osiedli: Miechowice: ul. Stolarzowi- 
cka, Reptowska, Felińskiego, Nickla. Szombierki: ul. Podhalańska, Bałtycka, 
Tatrzańska, Mazurska, gen. Roweckiego. Centrum: ul. Olimpijska, Łużycka. Osie
dle „Na Wzgórzu" i Radzionków. Ekspozycja: Bobrek, ul. Konstytucji 68, tel. 
286-01-83; Powst. Warszawskich 20, tel. 81-58-11 Porady: tel. 282-83-70.

Gwarancja 5 lal!

HURTOWNIA
CHEMII GOSPODARCZEJ, KOSMETYKÓW I PAPIEROSÓW

Przedsiębiorstwo Handlowe „A-Z” S C.
zaprasza na zakupy

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.45 
i w soboty w godz. 8.00 - 12.45

BYTOM - SZOMBIERKI, ul. A. PIĄTKA 20, tel. 286-00-41
Kompleksowe zaopatrzenie 

w chemię zakładów pracy, szkół. 
UPUSTY - NISKIE CENY - MIŁA OBSŁUGA!

»
GEI

APARATY 
SŁUCHOWE

Bytom, ul. Chrobrego 5 
Tel. 282-65-19

Naszą dewizą jakość słyszenia! 
Przyjdź i usłysz 

Zapraszamy - pon.-pt. 9-18
1/1051 92137

Bytom /p 
Al. Legionów 2 °

IUTOEKONOMIKI
tel. 81 72 11

czynne 8.00-16.30, SOb. 9.00-14.00
„AUTOEKONOMIKA” 
Autoryzowany Serwis 
„MAGNETI MARELLl”
Diagnostyka - regulacje silników benzynowych, 
układy wtryskowe, gaźnlkl-regeneracja, naprawa; s 
cyfroanaliza spalin, kontrola katalizatorów, Z
sond Lambda. Wymiana olejów „Shell", „BP" ^ 
- smarowanie; wymiana tarcz sprzęgła,

: amortyzatorów, łożysk, klocków hamulcowych Itp.

Pierwszy bytomski przedstawiciel 
„DOLINY NIDY"

HURTOWNIA „KRYZEN - GIPS”
poleca:
sufity podwieszane, płyty gipsowe itd. 
zaprasza codziennie od 8.00 do 16.00 
Bytom, ul. Przemysłowa 1 (budynek rzeźni)
Tel. 282-61-31 po 15.00.

81-00-31 w. 59 1/1087 b1602

Ośrodek Nauczania 
i Kursów 

Języków Obcych
Bytom, ul. Moniuszki 16, II piętro

Rok założenia 1968

Ogłasza zapisy 
na rok kursowy 1998/99

Informacji udziela się 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 12.00-18.00

Tel. 81-56-86

CENTRUM JĘ2YK0W
romańskich mioiota"

FRANCUSKI,
WŁOSKI

TEL
2/1855 b2163

% GLAM0X'

TANIE GRZANIE

• estetyka • nowoczesność 
. •encrgooszczędność 

STAŁA SPRZEDAŻ

nnbud
Rok założenia 1984

Bytom, Powst. Warszawskich 20 
(róg Moniuszki), tel./fax 81-58-11 

Bytom, Konstytucji 68, tel. 286-01-83

„TONI"
Biuro Podróży 666-”,

HISZPANIA!
cenie: 7 noclegów

SUPER OKAZJA! HISZPANIA

7 śniadań 
7 obiadokolacji 
przejazd »<! września cło października

Biuro Turystyczno-Ubezpieczeniowe „TONI” 
ul. Jainty 24 

41-902 Bytom
tel./fax 032/81-17-84_________ 9/78 b2164


