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Bytom ostatnio przeżywa oblęże-
nie sieci handlowych. Niemalże co mie-
siąc otwierany jest tu jakiś duży sklep. 
Wszystko zanosi się na to, że ta tenden-
cja utrzyma się jeszcze przez jakiś czas. 
W kilku dzielnicach trwają prace przy 
budowie kolejnych marketów.

Pierwszy z nowych obiektów zo-
stanie najprawdopodobniej otwar-
ty na Bobrku. Przy skrzyżowaniu ulic 
Zabrzańskiej i Konstytucji, w miejscu 
dawnego domu kultury, stoi już cha-
rakterystyczny żółto-ceglany budynek. 
Właśnie trwa jego wykańczanie i lada 
dzień będzie można w nim zakupy. Jak 
można się domyślić, będzie się w nim 
mieścić Biedronka.

Następny pod względem zaawanso-
wania prac jest trzeci w Bytomiu sklep 

niemieckiej sieci Aldi. W sąsiedztwie 
Lidla w Szombierkach można już zo-
baczyć jego konstrukcję. Oba dyskon-
ty będzie dzielić zaledwie kilkadziesiąt 
metrów. Pomiędzy nimi znajduje się je-
dynie stacja Shell i ul. Puszkina. Po za-
kończeniu budowy będzie to już siódmy 
duży obiekt handlowy przy ul. Zabrzań-
skiej, którą mieszkańcy zaczynają prze-
śmiewczo nazywać "Marketstrasse".

W okolicach Technikum Budowla-
nego i jednostki wojskowej jeszcze do 
niedawna nie było ani jednego marke-
tu. W tym roku w miejscu dawnej za-
jezdni otwarto Lidla, a niedługo później 
w pobliżu ― przy ul. Sandomierskiej 
― rozpoczęła się budowa konkuren-
cyjnego sklepu. Zgodnie z uzyskanymi 
przez nas informacjami powstaje tam 

Biedronka. Z kolei w bezpośrednim są-
siedztwie Lidla, dokładnie tam, gdzie 
jeszcze niedawno stała zabytkowa ha-
la zajezdni, ma wkrótce wystartować 
budowa parku handlowego, w którym 
znajdzie się m.in. drogeria Rossmann.

Swojego marketu doczekają się 
również mieszkańcy Karbia. Przed kil-
koma tygodniami zrównano z ziemią 
niegdysiejszy dom kultury naprzeciw 
KWK Bobrek oraz wycięto sporą część 
drzew w Parku Konopnickiej. Według 
nieoficjalnych informacji pojawi się 
tam obiekt sieci Polomarket. Nato-
miast po drugiej stronie dzielnicy, na 
terenach dawnych zakładów Linodru-
tu planowana jest budowa sklepu Net-
to, ale jak dotąd żadne prace jeszcze 
się nie rozpoczęły. 

Nowe markety na nowy rok
 Po nowym roku w naszym mieście przybędzie kilka kolejnych sklepów 

wielkopowierzchniowych.

Na przełomie XIX i XX w. przy sa-
mej ulicy Dworcowej istniało kilka ho-
teli. Do dziś swoją pierwotną funkcję 
zachował wyłącznie Bristol, będący 
obecnie jest nie tylko jedynym hote-
lem przy ul. Dworcowej, ale także je-
dynym w całym centrum Bytomia. 
Przez lata prowadziło go państowe 
przedsiębiorstwo, które nie potra-
fiło się odnaleźć we współczesnych 
realiach wolnego rynku, choć jego 
obiekty posiadały najlepsze lokaliza-
cje w dużych śląskich miastach. Kil-
ka lat temu Skarb Państwa próbował 
je sprywatyzować, ale proces zakoń-
czył się niepowodzeniem, ponieważ 
dwóch zainteresowanych inwestorów 
złożyło zbyt niskie oferty. Od tego cza-
su przedsiębiorstwo stopniowo roz-
sprzedaje swój majątek.

W połowie roku ogłoszono prze-
targ na sprzedaż bytomskiego Bri-
stolu. Cena wywoławcza wyniosła 3 
miliony złotych. Dziś już wiemy, że 

znalazł się chętny. Nowym właścicie-
lem została spółka z Dąbrowy Górni-
czej, która prowadzi w tym mieście 
dwugwiazdkowy Hotel Standard. Bri-
stol czekają teraz zmiany. Inwestor 
rozpocznie od gruntownego remontu 
całego parteru hotelu. To miejsce ma 
kluczowe znaczenie, ponieważ wła-
śnie tam mieszczą się recepcja oraz 
restauracja. Wnętrza mają łączyć styl 
secesyjny z nowoczesnym charakte-
rem. Nowy właściciel chce, żeby Bri-
stol znów był eleganckim hotelem, ale 
oferującym swoim klientom niewygó-
rowane ceny.

Metamorfoza Bristolu będzie wy-
magała długiego czasu, bo budynek 
jest wpisany do rejestru zabytków. 
W związku z tym każde prace budow-
lane będą musiały być konsultowane 
z konserwatorem i będą wymagały je-
go zgody. Nie należy więc oczekiwać, 
że hotel zmieni się z dnia na dzień. 
Pierwsze prace remontowe rozpocz-

ną się jednak już na początku stycznia.
Początki dzisiejszego Bristo-

lu sięgają 1858 roku, kiedy wybu-
dowano w jego obecnym miejscu 
gospodę. Wkrótce powiększono ją 
o salę taneczną i teatralną. Kilka-
naście lat później wzniesiono no-
wy gmach ― wtedy hotel nosił nazwę 
"Sanssouci". W 1910 budynek prze-
budowano według projektu architek-
ta Ahrensa z Berlina, w wyniku czego 
elewacja uzyskała klasycystyczną 
kompozycję z secesyjnym detalem. 
Wewnątrz oprócz pokoi noclegowych 
i wspomnianych wcześniej sal mieści-
ła się w nim restauracja oraz winiar-
nia. W tym czasie zmieniono również 
nazwę na "Kasierhof", która uległa 
kolejnej zmianie po 1945 roku. W ho-
telu nocowali m.in. Jan Kiepura, Karol 
Szymanowski, Karin Stanek, Zenon 
Laskowik, Natalia Kukulska, Jan Pie-
trzak, Irena Jarocka, Maria Szabłow-
ska i Beata Tadla. 

Najstarszy działający bytomski hotel ma nowego właściciela. Wkrótce obiekt wreszcie przejdzie 
długo oczekiwanie zmiany.

Bristol już prywatny

18 grudnia Corina Cretu, Komisarz 
ds. Polityki Regionalnej, podpisała RPO 
dla naszego województwa. Decyzja KE 
kończy długie prace nad dokumentem. 
Dzięki temu już mniej więcej Wiado-
mo na co zostaną przeznaczone unij-
ne środki na Górnym Śląsku i Zagłębiu 
w latach 2014-2020. W tym okresie 
województwo otrzyma blisko 3,5 mi-
liarda euro na rozwój.

Dalsza rozbudowa dróg nie będzie 
już stanowiła priorytetu. Większy na-
cisk zostanie położony na inwesty-
cje w komunikację zbiorową, a przede 
wszystkim w transport szynowy. W ca-
łym województwie mają powstać np. 
nowoczesne centra przesiadkowe, któ-
re będą łączyć różne środki komunika-

cji. Wśród projektów mających szansę 
na dofinansowanie jest budowa węzła 
przesiadkowego na placu Wolskiego. 
Zgodnie z założeniami powstanie tam 
nowy dworzec, parking dla samocho-
dów oraz łącznik drogowy z Bytomską 
Centralną Trasą Północ-Południe, a da-
lej z ul. Zabrzańską.

Najważniejszą informacją dla Byto-
mia jest zagwarantowanie 100 mln euro 
na rewitalizację w ramach tzw. Obsza-
rów Strategicznej Interwencji. To ozna-
cza, że w ciągu najbliższych kilku lat do 
naszego miasta wpłynie ponad 500 mln 
złotych na inwestycje w infrastrukturę 
oraz w samych mieszkańców (m.in. ak-
tywizację zawodową). 

 

Zielone światło dla funduszy
Komisja Europejska zatwierdziła Program 
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90% produktów używanych w piz-
zerii Sapori Divini (Boskie smaki) to 
produkty sprowadzane z Włoch. Znaj-
dziemy tu miedzy innymi mozzarel-
lę di bufala z bawolego mleka, salami 
― ungherese i spianata piccante, szynkę 
― prosciutto cotto, i dojrzewające w zu-
pełnie innym słońcu niż nasze polskie, 
pomidory z ogromną ilością naturalne-
go cukru. A sama pizza to nie gruba bułka 
drożdżowa, tylko cienkie ciasto również 
na włoskiej mące, pieczone w piecu opa-
lanym drewnem, który jest dumą i wy-
różnikiem wśród pizzerii nie tylko 
bytomskich.

Od budowy takich pieców zaczęła 
się przygoda Andrzeja Wylona, również 
pasjonata kuchni staropolsko-dwor-
skiej. Pierwszy piec postawił 10 lat te-
mu, potem wykonał kolejne, jednak tę 
działalność początkowo traktował ja-
ko hobby. W końcu pojawiła się po-
trzeba stworzenia czegoś własnego, co 
było tym łatwiejsze, iż posiada gastro-
nomiczne wykształcenie. I tak otworzył 
swój pierwszy lokal w Gliwicach. Suk-

ces pierwszej pizzerii dodał odwagi, by 
ze wspólnikami stworzyć kolejny. Na to 
miejsce wybrali ulicę Dworcową, czyli  
samo centrum Bytomia.

Spokojnie mogliby się nazwać re-
stauracją włoską, ale bez zadęcia wo-
lą podnosić poziom pizzerii, tak żeby 
klienci czuli się tutaj kameralnie i swoj-
sko. Na taki klimat ma i obsługa, i wy-
strój wnętrz, których remont zajął 
cztery i pół miesiąca. Właściciele zrobili 
go samodzielnie, wyrzucając wszystko, 
co było ruchome, własnoręcznie nawet 
kując tynki i piaskując cegły. Do tego do-
brali proste, naturalne meble i wyko-
nali ut rzymane w klimacie upcyclingu 
lampy z butelek po winie. Jednak to nie 
wystrój jest tym, co przede wszystkim 
powinno ściągać klientów. Właściciele 
doskonale zdają sobie sprawę, że dzię-
ki telewizyjnym „Kuchennym rewo-
lucjom” Polacy patrzą na to co mają na 
talerzu i poszukują wyjątkowych pro-
duktów. Wśród nich chcieliby zdobyć 
grono wiernych klientów, polecających 
tę pizzerię swoim znajomym. 

Na wszystkich, którzy odważnie po-
szukują nowych smaków czekają zu-
pełnie niestandardowe połączenia, 
zwłaszcza w takich pizzach jak: Noci e Ri-
cotta  ―  bez sosu pomidorowego, za to  
z serami mozarellą i ricottą, orzechami 
włoskimi i pomidorkami koktajlowymi, 
dzięki czemu ma przydomek „fit”, Bufa-
lina ― szlachetna w swej prostocie, z je-
dynie 3 składnikami, wśród których jest 
wspomniany już ser di bufala, Salmone e 
Spinaci  ―  pizza wymyślona przez żonę 
właściciela, z łososiem wędzonym, szpi-
nakiem duszonym i pomidorami. Jest też 
ogrom pizz wegetariańskich, a  pomię-
dzy nimi Vegetariana con Gorgonzola, 
z gorgonzolą, która tak się rozpływa, że 
trzeba ją nakładać łyżeczką. 

Te kilka wymienionych przeze mnie 
pizz, to oczywiście nie wszystkie z menu, 
którego niezaprzeczalną zaletą jest je-

go „krótkość” ― występuje w formie kil-
ku kartek przypiętych do deseczki. A jako 
że jest to włoskie menu, to oczywiście 
znajdziemy też tu i włoskie pasty, i sałat-
ki, i desery, z najpopularniejszym chyba 
w Polsce włoskim deserem, czyli tirami-
su, jednak w zupełnie nowej odsłonie. Do 
tego mamy też szeroki wybór win, piw, 
napoi zimnych i gorących.

To wszystko powoduje, że cięż-
ko nadal myśleć o pizzy, jako o fast fo-
odzie, a zdecydowanie jako sukces 
traktować należy opinie klientów pizze-
rii sieciowych oraz tych, którzy nie jedli 
prawdziwej włoskiej pizzy, mówiących 
po spróbowaniu „nie wiedzieliśmy, że ta-
ka pizza na cienkim cieście może być do-
bra”. Koniecznie sprawdźcie to osobiście!

Urszula Mazurowska
www.eksperymentsobotni.blox.pl 

Boskie smaki
 Kiedy w soku malinowym nie ma malin, a masło, 

które zasadniczo składa się tylko z samego tłuszczu mlecz-
nego, ma bogatą listę składników, wyjątkowej wartości 
nabiera miejsce, w którym jakość potraw gwarantują orygi-
nalne, certyfikowane produkty.

Reklama
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Reklama

To uczniowie bytomskiego liceum 
stworzyli wówczas nielegalną orga-
nizację. Dziś pamiętają o historii i każ-
dego roku angażują się w inicjatywy 
towarzyszące rocznicom 13 grudnia ― 
wprowadzenia stanu wojennego. Na 
uroczystościach spotykają się pokolenia ― 
uczniowie szkoły, jej absolwenci oraz za-
służeni w walce z komunizmem działacze.

Tegoroczna gala miała na celu uho-
norowanie trzydziestu czterech osób, 
które działały w opozycji w latach '80. 
Sześć z nich otrzymało Krzyże Ka-
walerskie Orderu Odrodzenia Polski 
― Ignacy Władysław Broniszewski, 
Tadeusz Adam Dudek, Maciej Marian 
Jasiński, Andrzej Marcin Kabat, Ewa 
Kipta i Jan Antoni Kuczek.

Pozostałe dwadzieścia osiem 
osób Krzyże Wolności i Solidarności 
― Wśród wyróżnionych znaleźli się: 
Andrzej Wojciech Belski, Euzebiusz 
Bogdanik, Jerzy Jan Borowski, Jan Bu-

bała, Józef Bogdan Chorążyczewski, 
Ewa Mirosława Dawczak-Schaefer, 
Piotr Andrzej Gała, Barbara Halina Ję-
dras, Eugeniusz Karasiński, Artur Jacek 
Kasprzykowski, Marek Andrzej Kin-
czyk, Paweł Albin Kocjan, Tomasz Jerzy 
Kornicki, Henryk Książek, Tadeusz Sta-
nisław Kula, Dariusz Makuła, Czesław 
Franciszek Marcjasz, Mariusz Maszkie-
wicz, Tadeusz Mendrek, Wojciech Lu-
domir Michalewicz, Józef Pasiecznik, 
Alicja Ewa Pawlusiak, Kazimierz Pod-
stawa, Grażyna Bogumiła Rutkowska, 
Piotr Teper, Władysław Trzeciak, Le-
szek Zygmunt Waliszewski oraz Józef 
Zajkowski.

Prócz odznaczonych, uczniów, ab-
solwentów i nauczycieli w uroczysto-
ści udział wzięli przedstawiciele władz 
miasta, Sejmu RP oraz Instytutu Pamię-
ci Narodowej wraz z dr Łukaszem Ka-
mińskim, Prezesem IPN na czele. 

Opozycjoniści odznaczeni
 W Bytomiu uhonorowano wysokimi odznacze-

niami państwowymi opozycyjnych działaczy, którzy swoje życie 
poświęcili walce o niepodległą ojczyznę. Na miejsce uroczy-
stości nieprzypadkowo wybrano I Liceum Ogólnokształcącym 
w Bytomiu – w latach 80' ośrodek Ruchu Młodzieży Niepodległej.

Tydzień do świąt to czas idealny na 
przygotowanie zakwasu buraczane-
go. Proces kiszenia należy do wyjątko-
wo mało skomplikowanych i zapewne 
znajdziemy na to czas w przedświą-
tecznym zgiełku. Uzyskamy dzięki te-
mu nie tylko smak wigilijnego barszczu 
zasługujący na zachwyt naszych babć, 
ale również naturalny środek wspoma-
gający pracę wątroby 

Warto przy tym pamiętać, że kisić 
można praktycznie każde warzywa. 

Do własnych eksperymentów z ki-
szonkami serdecznie zachęcam, po-
nieważ stanowią one bardzo cenne 
witamin C, B1, B2, B3, A, E, K.  Kiszone 
buraki, ogórki czy rzodkiew, uzupełnią 
w prosty sposób  florę bakteryjną jelit. 
Dostarczają zarówno dobrze przyswa-
jalnego magnez i cynku   jak również 

szereg związków o działaniu przeciw-
wolnorodnikowym.

Poniżej zamieszczam prosty prze-
pis na sok z kiszonych buraków. Jeże-
li nie ma ograniczeń  zdrowotnych to 
przygotowany sok można pić nawet 
codziennie po jednej szklance soku roz-
cieńczonego z wodą w stosunku 1:1.

Składniki: 1 kg buraków umytych 
i obranych; 2 l ciepłej wody; 3 łyżecz-
ki soli  liść laurowy; ziele angielskie, 
gałązka świeżego tymianku ( do zaku-
pienia w doniczce ), 3 ząbki czosnku; 
pieprz, można również dodać gałązkę 
lawendy; 1 kromka żytniego chleba 
na zakwasie. Pomocna będzie rów-
nież gaza apteczna

Umyty słoik wyparzamy a następnie 
na spód kładziemy zioła i przyprawy. 
Warstwę ziół przykrywamy pokrojo-

nymi na ćwiartki obranymi burakami 
i całość zalewamy ciepłą wodą z do-
datkiem soli. Woda powinna przykryć 
buraki na około 4 cm. Kromkę żytnie-
go chleba owijamy w świeży listek ga-
zy dostępnej w aptece i wkładamy do 
słoja. Słoik nie zakręcamy, ale przykry-
wamy gazą i spinamy gumką receptur-
ką. Po około 3-4 dniach wyjmujemy 
z naszej kiszonki chleb i zlewamy kwas 
buraczany do butelek które przecho-
wujemy w lodówce. Podczas kiszenia 
warto zwrócić uwagę by na powierzch-
ni chleba nie powstała pleśń. Nale-
ży w związku z tym użyć dobrej jakości 
chleba razowego na zakwasie. 

Życzę udanego kiszenia i zachę-
cam do eksperymentowania z różny-
mi warzywami.

Smacznego

Smacznego
 mgr Ewa Walus Specjalista ds. żywienia

e-mail: bytom.dworcowa@naturhouse-polska.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 12.00 - 20.00,  

Wtorek- Czwartek: 10:00 - 18:00,  
Piątek: 8.00 - 16.00

Dworcowa 19
41-902 Bytom

tel. 32 389 10 00

Smak wigilijnego barszczu
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Zatrzymani za rozbój na 
28-latku 

Policjanci z Bytomia zatrzymali dwóch 
rozbojarzy w wieku 23 i 19 lat. Mężczyźni 
pobili na ulicy 28-latka i zabrali mu kurtkę. 

We wtorek w nocy oficer dyżurny by-
tomskiej komendy został powiadomiony 
przez 28-latka, że został on pobity i okra-
dziony. Zdarzenie miało miejsce w rejonie 
pl. Sikorskiego w centrum miasta. Według 
pokrzywdzonego dwóch mężczyzn pobi-
ło go i zabrało mu kurtkę. Chorzowianin 
wraz z policjantami wsiadł do radiowozu 
aby sprawdzić okolicę w poszukiwaniu 
napastników. Po kilku minutach w okoli-
cy bytomskiego rynku stróże prawa na-
trafili na dwóch mężczyzn, którzy wg 
zgłaszającego mieli go pobić. Ponadto je-
den z mężczyzn miał na sobie kurtkę cho-
rzowianina. Policjanci zatrzymali 23 i 19 
latka. Obaj byli pijani. Badanie alkoma-
tem wskazał o starszego z nich 2 promile 
a u młodszego 1 promil alkoholu w orga-
nizmie. Pokrzywdzony odzyskał kurtkę 
a rozbojarze trafili do policyjnego aresztu. 
Bytomianie usłyszeli już zarzuty. Prokura-
tor objął ich policyjnym dozorem. Grozi im 
teraz nawet do 12 lat więzienia. 

Oszuści próbowali wyłudzić 
kredyt na telewizor 

Bytomscy stróże prawa zatrzymali 
dwóch mężczyzn. 48-latek i jego młodszy 
kolega chcieli wyłudzić prawie 4 tys. zło-
tych kredytu na zakup telewizora. 

W poniedziałek rano policjanci z ko-
misariatu w Szombierkach zostali we-
zwani do sklepu ze sprzętem RTV przy ul. 
Zabrzańskiej. Na miejscu stróże prawa za-
trzymali dwóch mężczyzn. Jak się okazało 
42-latek i jego starszy kolega chcieli wy-
łudzić prawie 4 tysiące złotych kredytu 
na zakup telewizora. Pracownicy sklepu 
wykazali się czujnością, gdyż mężczyźni 
nie wzbudzili ich zaufania. Po sprawdze-
niu okazało się, że oszuści wymyślili dane, 
które podali pracownikowi obsługują-
cemu kredyty. Zatrzymani mieszkańcy 
Świętochłowic noc spędzili w policyjnym 
areszcie. Podejrzani usłyszeli już zarzuty. 
Teraz grozi im nawet do 8 lat więzienia.

Policjanci odnaleźli zagi-
nioną 50-latkę 

Policjanci z Bytomia oraz Wisły od-
naleźli zaginioną 50-letnią bytomiankę, 
która była poszukiwana od kilku dni. Ko-

bieta usiłowała popełnić samobójstwo. 
50-letnia bytomianka była poszuki-

wana od kilku dni. W poniedziałek przed 
południem kobieta telefonicznie poin-
formowała swoją rodzinę o zamiarze tar-
gnięcia się na życie. Krewni nie zwlekając 
przekazali tę informację dyżurnemu by-
tomskiej komendy. Policjanci ustalili, że 
kobieta może przebywać w Wiśle. In-
formacja natychmiast została przekaza-
na do wiślańskiego komisariatu. Stróże 
prawa kontrolowali wiele miejscowych 
hoteli i pensjonatów. Po kilkunastu 
sprawdzeniach natrafili na hotel, w któ-
rym była zakwaterowana mieszkanka 
Bytomia. Mundurowi wraz z persone-
lem hotelu odnaleźli kobietę w jej pokoju. 
50-latka była nieprzytomna, a jej stan za-
grażał życiu. Policjanci udzielili jej pierw-
szej pomocy, a wezwana na miejsce 
załoga pogotowia ratunkowego zabra-
ła ją do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji 
i współpracy bytomskich i wiślańskich 
policjantów nie doszło do tragedii. Po-
moc nadeszła w ostatniej chwili.

Zatrzymanie wandala na 
„gorącym uczynku” 

Policjanci z komisariatu w centrum 
miasta zatrzymali na gorącym uczynku 
26-letniego wandala. Bytomianin będąc 
pod wpływem alkoholu uszkodził zapar-
kowany samochód przy ul. Batorego. 

W poniedziałkową noc oficer dyżur-
ny bytomskiej komendy dostał telefo-
niczne zgłoszenie o wandalu niszczącym 
auto przy ul. Batorego. Natychmiast we 
wskazane miejsce pojechali stróże pra-
wa z komisariatu przy ul. Chrzanow-
skiego. Policjanci zatrzymali na gorącym 
uczynku 26-latka. Mężczyzna wybił szy-
bę oraz uszkodził karoserię w zapar-
kowanym przy ulicy volkswagenie. 
Pokrzywdzoną jest 28-letnia bytomian-
ka. Mieszkaniec Bytomia noc spędził 
w policyjnym areszcie. Z relacji śledczych 
wynika, że mężczyzna nie potrafił logicz-
nie wytłumaczyć powodu swojego za-
chowania. Wandal usłyszał już zarzut, 
a dzisiaj odpowie przed prokuratorem. 
Grozi mu teraz nawet do 5 lat więzienia. 

7 zatrzymanych za jazdę „po 
kieliszku” 

Stróże prawa z bytomskiej drogów-
ki zatrzymali w ubiegły weekend 7 kie-

rowców, którzy prowadzili auta na 
„podwójnym gazie”. 

Bytomska drogówka podczas ubie-
głego eekendu zatrzymała 7 pijanych 
kierowców. Pięciu z nich miało ponad 
0,5 promila alkoholu w organizmie 
a wg prawa jest to przestępstwo. Pierw-
szy z nich wpadł w ręce mundurowych 
w piątek wieczorem na ul. Drzewnej. 
43-letni bytomianin jadący fordem miał 
ponad 1 promil alkoholu w organizmie. 
Kolejny w sobotę nad ranem na ul. Sie-
mianowickiej, był to 25-latek, który 
prowadząc dostawczego volkswagena 
miał prawie 1 promil alkoholu. Wieczo-
rem przy ul. Hutniczej drogówka kon-
trolowała 22-latka, który prowadził 
auto mając ponad 2 promile. W niedzie-
lę około południa al. Jana Pawła II jechał 
59-letni mieszkaniec Piekar Śląskich. 
Mężczyzna miał prawie 1 promil alko-
holu w organizmie. Ostatni z pijanych 
kierowców to 46-letni bytomianin jadą-
cy volkswagenem, który miał prawie 2 
promile alkoholu w organizmie. Teraz 
mężczyźni odpowiedzą przed sądem, 
grozi im utrata prawa jazdy i do 2 lat 
więzienia. 

Informuje młodszy aspirant Tomasz Bobrek, rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Bytomiu

K R E M A T O R I U M

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

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



Reklama

5MODUŁÓW

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie

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

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

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

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

49 zł
10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm
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Reklama

Hokej: rewolucja przy 
Pułaskiego

Prezes podał się do dymisji, czterech 
czołowych graczy rozwiązało kontrak-
ty, a jedyną dobrą informacją jest fakt, że 
remont lodowiska dobiega końca.

W ostatnich tygodniach znacznie 
poprawiły się humory kibiców hoke-
jowej Polonii Bytom. Zespół w końcu 
zaczął nawiązywać równą walkę z nie-
którymi klubami i wydawało się, że te-
raz może być już tylko lepiej. Niestety, 
fatalna sytuacja organizacyjna szybko 
ugasiła optymizm.

Dwa ostatnie spotkania w PHL to 
powrót do normalności, czyli wysokie 
porażki bytomian. W piątek, w roli ka-
ta wystąpił GKS Tychy, który zwyciężył 
aż 10:2. Bramki dla niebiesko-czerwo-
nych strzelali Marcin Słodczyk oraz 
Dmytro Demjaniuk. Dwa dni póź-
niej było gorzej, bo JKH GKS Jastrzębie 
gładko ograło nasz zespół 9:0.

Takie rezultaty nie dziwią, bo w mi-
nionym tygodniu Polonia straciła czte-
rech bardzo ważnych zawodników. 
Kontrakty za porozumieniem stron 
rozwiązali Branislav Fabry, Tomas Va-
lecko, Martin Przygodzki oraz Jarosław 
Dołęga. Jak duża to strata niech świad-
czy fakt, że cała czwórka strzeliła 33 ze 

wszystkich 75 zdobytych bramek.
Fabry oraz Valecko przenieśli się do 

Orlika Opole (drugi z nich jest jeszcze 
testowany). Przygodzki ma zasilić klub 
z Jastrzębia Zdroju, a Dołęga podobno 
chce wrócić do Zagłębia Sosnowiec.

Na tym jednak nie koniec zmian 
w klubie z Pułaskiego. We wtorek poja-
wiła się informacja, że do dymisji podał 
się Marek Stebnicki, który dwa lata temu 
został prezesem klubu. Wybory nowego 
sternika bytomian mają zostać przepro-
wadzone jeszcze w grudniu, a obecnie 
dyrektorem zarządzającym jest Jakub 
Snochowski, radny z ramienia BIS.

Jedyną dobrą informacją jest powo-
li dobiegający końca remont lodowi-
ska. Przypomnijmy, że przed sezonem 
Polonia dostała zakaz korzystania ze 
słynnej „Stodoły”, a to przez stwarzają-
cy zagrożenie dach. Jego wymiana jest 
na ukończeniu i w przyszłym tygodniu 
ma ruszyć mrożenie tafli. Jeżeli ten ter-
min zostanie dotrzymany, to nasi hoke-
iści przy Pułaskiego zagrają w styczniu.

Polonia w tym roku rozegra jeszcze 
dwa spotkania ligowe. 22 grudnia ry-
walem będzie Unia Oświęcim, a osiem 
dni później dojdzie do potyczki z Co-
march Cracovią.

Tenis stołowy: bytomianie 
w grze o play-off

Zawodnicy Carbo-Koksu Polonii By-
tom w ostatnim meczu zapewnili sobie 

miejsce w pierwszej szóstce. 
Bytomscy tenisiści stołowi we wto-

rek udali się do Bydgoszczy na mecz 
z tamtejszą Gwiazdą. Stawka tego poje-
dynku była bardzo wysoka. Obie druży-
ny sąsiadowały ze sobą w tabeli, a tylko 
zwycięzca gwarantował sobie miejsce 
w pierwszej szóstce Superligi.

Mecz rozpoczął się po myśli niebie-
sko-czerwonych, bo Jakub Kosowski 
wygrał 3:1 z Mihaiem Bobocicą. W je-
go ślady poszedł Tomas Konecny, choć 
jemu udało się zwyciężyć do zera z Le-
onardo Muttim. Decydujący był mecz 
Radka Mrkvicki.

40-letni Czech stoczył zacięty bój 
z Alanem Wosiem. Pierwszy set padł je-
go łupem, ale kolejne dwa wygrał Woś. 
Zawodnik Polonii zdołał jednak odwró-
cić losy spotkania, które ostatecznie 
wygrał 3:2.

Nasi tenisiści wygrywając w Byd-
goszczy 3:0 wskoczyli na 6. miejsce 
i w drugiej rundzie Superligi będą grać 
o fazę play-off. 

Tenis: Panfil rządził 
w Argentynie

Tenisiści z pierwszych stron gazet 
odpoczywają po trudach sezonu. Wciąż 
jednak odbywają się turnieje niższej 
rangi, gdzie swoje pięć minut ma Grze-
gorz Panfil.

Zawodnik Górnika Bytom ma za so-
bą bardzo dobry rok na kortach teni-

sowych. Zaczęło się w styczniu, gdy 
w parze z Agnieszką Radwańską do-
szedł do finału Pucharu Hopmana. Po-
tem już indywidualnie wygrał turniej 
w Koszalinie, a także zajął drugie miej-
sce w Poznaniu.

W grudniu Grzegorz Panfil udał 
się do dalekiej Argentyny, aby powal-
czyć tam w dwóch turniejach rangi ITF. 
Pierwszy był rewelacyjny w jego wyko-
naniu. Reprezentant Górnika doszedł 
do finału nie tracąc choćby jednego se-
ta. W decydującym spotkaniu również 
pokazał klasę ogrywając 7:5, 6:4 Guil-
lermo Durana.

Drugi turniej również zapowiadał 
się bardzo dobrze. Panfil dochodząc do 
finału mógł pochwalić się serią dzie-
więciu wygranych z rzędu na kortach 
w Mendozie. Tym razem trafił na trud-
niejszego rywala w postaci 18-letniego 
Christiana Garina.

Utalentowany Chilijczyk wygrał 
pierwszego seta 6:4. Gracz Górnika By-
tom nie poddał się i zwyciężając 7:5 
doprowadził do remisu. Garin jednak 
gładko wygrał decydującą partię 6:2.

Świetne występy w Argentynie 
sprawiły, że Panfil zanotował awans 
w światowym rankingu ATP. Na ra-
zie zaliczono tylko pierwszy turniej 
w Mendozie, co pozwoliło mu wskoczyć 
z 435. na 368. miejsce. W najbliższy po-
niedziałek będzie miał doliczone punk-
ty za drugi turniej. 

Kierujący fordem 38-letni byto-
mianin z ogólnymi obrażeniami zo-
stał przewieziony do szpitala, gdzie po 
udzielonej pomocy wrócił do domu

W sobotę po godzinie 8.00 w Szom-
bierkach na skrzyżowaniu ulicy Za-
brzańskiej z Orzegowską miał miejsce 
wypadek. Z wstępnych ustaleń dro-
gówki wynika, że kierujący skodą 
63-latek z Bytomia prawdopodobnie 
nie zastosował się do sygnalizacji 
świetlnej i wjechał na skrzyżowanie 
uderzając w jadące zgodnie z przepi-
sami auto.

Kierujący fordem 38-letni bytomia-
nin został odwieziony z ogólnymi ob-
rażeniami do szpitala. Po udzielonej 
pomocy został zwolniony do domu.

Wypadek spowodowało znacz-
ne uszkodzenia obu samochodów. 
W związku z tym mundurowi za-
trzymali oba dowody rejestracyjne 
a pojazdy pomoc drogowa usunęła 
z miejsca wypadku. Teraz okoliczno-
ści i przebieg wypadku wyjaśniają by-
tomscy śledczy. 

Bytomscy śledczy 
wyjaśniają okoliczności wy-
padku drogowego. Zdarzenie 
miało miejsce w sobotę po 
godzinie 8.00 na skrzyżowaniu 
w Szombierkach.

Wypadek w 
Szombierkach
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Maraton Hobbit (2D i 3D) 21:00D

Annie 15:15A, 17:45A

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D dub 15:00A

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D napisy 18:00A,21:00A

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 3D dub 16:00A, 19:00A

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 3D napisy  17:00A, 20:00A, 22:00A

Krolowa Sniegu 2 16:30A

Noc w muzeum: Tajemnica grobowca 16:50A, 19:10A

Paddington 18:10A

Pani z Przedszkola 18:30A, 20:30A

Bella i Sebastian 10:45B

Bogowie 12:50B, 18:20B, 20:20A, 21:00BC

Get on UP 15:30B, 20:15A, 21:30BC

Głupi i głupszy bardziej 2 14:40B, 18:00B

Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Część I 11:00B, 13:40B, 16:20B, 19:00B 
19:30A, 21:40B

Interstellar 20:30BC, 21:30D

John Wick 13:00B, 17:45B, 20:00BC, 
21:20A, 22:15!C

Klątwa Jessabelle 18:30B, 20:30B, 22:00A, 22:30!

Love, Rosie 12:20B, 17:00B, 19:15B

Serce, serduszko 10:15B

Szefowie wrogowie 2 15:20B, 19:40B, 22:00B

Za jakie grzechy, dobry Boże? 20:20B, 22:30!

Piorun i magiczny dom 10:30B, 12:30B, 14:30B, 16:30B

Siedmiu Krasnoludków ratuje  
Śpiącą Królewnę

10:00B, 12:00B, 14:00B, 16:00B

Uwolnić Mikołaja 11:00B, 13:10B, 15:20B, 15:50A, 
17:30B

Wielka Szóstka 2D 10:00B, 13:30B, 15:00A, 15:45B, 
17:15A, 18:00B

Wielka Szóstka 3D 11:15B

Cinema CityREPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILIJNE

rano

rano

rano

+2C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

+2C

+6C +5C+6C

+2C

+8C +11C+12C

19.12 - 25.12.2014

! - tylko pt i sob, A - tylko 25.12, B - oprócz 25.12, C - oprócz 19.12, D - tylko 19.12

Święta Bożego Narodzenia to je-
den z bardziej  stresujących  okresów  
w całym roku. Gotowanie, sprzątanie, 
prezenty, zakup choinki - czeka na nas 
masa obowiązków. Kiedy już wszyst-
ko na swojej liście  „ odchaczymy” czas 
by  przygotować strój na ten magicz-
ny czas. Często o tym jak wyglądamy 
w trakcie wieczerzy wigilijnej, jest na 
drugim planie. Zmęczenie przygoto-
waniami daje się we znaki i dlatego 
tez przed godzina zero, szybko wy-
ciągamy „cos „ z szafy ,nakładamy na 
siebie by zaproszeni goście na nas nie 

czekali. Tylko,że nas strój ,również po-
kazuje  nasze nastawienie do świąt.  
Wystarczy pamiętać o kilku zasa-
dach a propos stroju, by przy stole 
wigilijnym wyglądać modnie  oraz ele-
gancko . Panowie w tym temacie ma-
ją ułatwione zadanie ,można  ubrać 
granatowy bądź szary garnitur, ko-
szulę z długim rękawem ,krawat ( 
najbezpieczniej dla niedoświadczo-
nych modowo Panów jest jednoko-
lorowy), skarpety (ton ciemniejsze 
od butów) oraz buty (Oksfordy to na-
jelegantszy model – można je nosić 

do biura, do garnitury, ale również na 
śluby itp. ). Niektórzy pewnie będą 
się zastanawiać dlaczego na tej liście 
buty, otóż często przy różnych spo-
tkaniach rodzinnych,  eleganccy Pa-
nowie zakładają obuwie domowe tzw 
„papcie” ,które są niedopuszczalne. 
Panie, które nie mają zbyt wiele cza-
su przed świetami na zakup nowej su-
kienki, mam również kilka zasad by 
wygladac zjawiskowo. Mała czarna 
uniwersalna sukienka , która w każdej 
szafie powinna się znaleźć . Taka su-
kienka nie potrzebuję zbyt wielu akce-

sorii, by mieć szyk i klasę . Wystarczy 
dolożyc do niej sznur pereł ( dzięki 
perłom nawet najskromniejszt strój 
staje się niezywkle elgancki)jeżeli nie 
mamy ich w naszej szafie  wystarczą 
delikatne dodatki (np. łańcuszek bądź 
drobne kolczyki), rajstopy w kolorze 
cielistym lub dymnym, szpilki. Pamię-
tajmy  o kroju małej czarnej , dobrze 
dobrany do naszej sylwetki   zatuszu-
je  niedoskonałości, a podkreśli atuty. 

Jeżeli chciałybyśmy „poszaleć” ze 
stylizacją świąteczną to uważam, że 
jest to dobry czas i dlaczego by nie wy-

korzystać tego bajkowego klimatu. 
Pamiętajmy,  że tylko jeden element 
naszej garderoby powinien być domi-
nujący w kroju bądź kolorze (np. zlota 
spódnica)  bo przecież nie chcemy wy-
glądać jak nomen omen choinka.

                                       Agata Herc – Kwaśny

Świąteczne strojenie

19 grudnia
Bytomska Wigilia ze świątecznym barsz-
czem, ul. Dworcowa 7, g.13:00-16:00

Koncert wigilijny MDK nr 1, Becek, pl. 
Stanek 1, g.17:30

Koncert bożonarodzeniowy uczniów 
Baletówki, Opera Śląska, ul. Moniuszki 
21, g.18:00

Świąteczna Rowerowa Masa Krytyczna, 
Rynek, g.18:00

Polo Disco, Klub Pin-Up, pl. Kościuszki 
1, g.21:00

Fraj Daj Party, Klub Brama, ul. Chrobre-
go 1, g.23:00

20 grudnia
Zajęcia dla dzieci "Mozaika", Muzeum 

Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2, g.11:30
Koncert PeterFile i Spike, Klub Gotyk, ul. 
Kościelna 2, g.20:00

21 grudnia
Salon poezji i muzyki Anny Dymnej, 
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21, g.11:00

Pokaz freestyle football, Agora Bytom, 
pl. Kościuszki 1, g.11:00-20:00

Kuratorskie oprowadzanie po wystawie 
"Drohobycz - miasto jedyne na świecie", 
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 
2, g.12:00

Opera "Łucja z Lammermooru", Opera 
Śląska, ul. Moniuszki 21, g.18:00

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



Piekary Śląskie ul.Bytomska 204 tel.327673200
M1 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 96 tel.323898304

BEZPŁATNY MONTAŻ Z TYM OGŁOSZENIEM tel.501306209


