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Wygrani
Są to już oficjalne wyniki. Podob-

nie jak w całym kraju również u nas 
pojawiły się problemy z systemem in-
formatycznym Państwowej Komisji 
Wyborczej, który miał przeliczać gło-
sy. W końcu się udało – ale trzeba było 
przeliczyć wszystko ręcznie. W Byto-
miu wygrał Damian Bartyla z 60% po-
parciem. Drugi jest Jacek Brzezinka 
(PO) z wynikiem 15%, a trzeci Henryk 
Bonk, który zdobył około 7%. Następ-
ni w kolejności są: Mariusz Janas (PIS) 
– 7% oraz Krzysztof Wójcik (SLD) oko-
ło 5% i Waldemar Bartosik (KNP) z 
3% zdobytych głosów. W liczbach bez-
względnych na Damiana Bartylę odda-
ło swój głos 26 381 wyborców. Drugi 
w kolejności Jacek Brzezinka zdobył 6 
326 głosy, Henryk Bonk zdołał do sie-
bie przekonać 3 159 głosujących, Ma-
riusz Janas 2 859, a na Krzysztofa 
Wójcika głosowało 2 279 osób. Ostatni 
na liście Waldemar Bartosik zdobył po-

parcie 1332 wyborców.
Rada Miejska również ukształtowa-

ła się po myśli Damiana Bartyli. Jego ko-
mitet zdobył dwanaście mandatów, co 
pozwoli mu spokojnie rządzić ze Wspól-
nym Bytomiem, które uzyskało 2 man-
daty radnych. Platforma obywatelska 
będzie mieć 5 mandatów, Prawo i Spra-
wiedliwość 4, a Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej 1. Radnym został również 
Henryk Bonk ze swojego komitetu wy-
borczego. Listę radnych, którzy zdobyli 
mandaty prezentujemy w tabeli poniżej.

Przegrani

Spektakularne zwycięstwo Damia-
na Bartyli w pierwszej turze zaskoczy-
ło niemal wszystkich. A najbardziej 
chyba sztabowców z Platformy Oby-
watelskiej. Ci bowiem po cichu liczyli 
na to, że ich kandydat Jacek Brzezinka 
osiągnie lepszy wynik i wspólnie z Bar-
tylą znajdzie się w drugiej turze. Nie 

pomógł też elektorat Mariusza Woło-
sza, który w 2012 roku zdobył aż 10% 
kandydując na prezydenta. Ostatecznie 
kandydat PO otrzymał 15% poparcia, 
a do Rady Miejskiej bytomianie wybra-
li tylko 5 radnych z Platformy. Swoje-
go wyniku nie poprawiło też Prawo i 
Sprawiedliwość. Partia, która w kraju 
ma coraz lepsze notowania, w Bytomiu 
w ciągu 2 lat straciła około 4% elekto-
ratu. W 2012 roku kandydata PiS na 
prezydenta poparło ponad 11% gło-
sujących, natomiast w tych wyborach 
Mariusz Janas zdobył zaledwie 7% po-
parcia. Wynik poniżej oczekiwań za-
równo w wyborach na prezydenta, jak 
i w walce o mandaty radnych odnoto-
wał Sojusz Lewicy Demokratycznej 
oraz Kongres Nowej Prawicy, który w 
Bytomiu w wyborach startował pierw-
szy raz. Sojusz ze swoim jednym man-
datem radnego, który zdobył Piotr Bula 
nie potrafi się odbić od dna. Nie pomógł 
również kandydat na prezydenta ze 

znanym nazwiskiem. Były prezydent 
Krzysztof Wójcik zdobył tylko 5% w ry-
walizacji o fotel prezydenta. KNP, któ-
ry do wyborów szedł podniesiony na 
duchu po udanych majowych wybo-
rach do europarlamentu, boleśnie się 
przekonał, że zdobyte wtedy 9% w By-
tomiu to głosy oddane na Janusza Kor-
win-Mikkego, startującego wówczas z 
naszego regionu. Największymi prze-
granym może się jednak czuć Henryk 
Bonk i jego środowisko. Odchodząc od 
Bartyli tuż przed wyborami Henryk 
Bonk, Danuta Skalska i Janusz Wójcicki 
z pewnością nie przypuszczali, że w ten 
sposób przyjdzie się im pożegnać z Ra-
dą Miejską. Bytomianie bowiem w tych 
wyborach nie obdarowali tej trójki szcze-
gólnym zaufaniem i Janusz Wójcicki oraz 
Danuta Skalska nie zdobyli mandatów.

W Bytomiu jest prawie 130 tys. osób 
uprawnionych do głosowania. Z tego 
przywileju niestety skorzystało tylko 
niespełna 40 tys. osób, co przełożyło się 

na 31-procentową frekwencję.
W naszym mieście doszło też do 

niecodziennej sytuacji. Na kartach do 
głosowania znajdowało się nazwisko 
Tomasza Chojnackiego, który wyco-
fał się z wyborów wraz z całym ko-
mitetem. Głos oddany na niego był 
nieważny. - Stosowne informacje by-
ły podane na tablicach informacyj-
nych w każdym lokalu wyborczym. 
Co było przyczyną? Karty do głoso-
wania były już wydrukowane, kiedy 
kandydat zgłosił wycofanie się z wy-
borów - mówi nam Leszek Nasiadko, 
przewodniczący Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Bytomiu.

W tych wyborach samorządowych 
w Bytomiu nie doszło do przypad-
ków zakłócenia ciszy wyborczej oraz 
do żadnych poważnych incydentów 
- taką informację potwierdził nam 
Tomasz Bobrek, rzecznik Komendy 
Miejskiej Policji w Bytomiu. 

W Bytomiu nie będzie drugiej tury wyborów prezydenckich. Damian Bartyla znokautował rywali i zapewnił sobie reelekcję. Zdobył ponad 
60-procentowe poparcie. Na drugiej pozycji uplasował się Jacek Brzezinka z Platformy Obywatelskiej, który uzyskał ponad 15 procent. Trzecie miejsce 
zajął Henryk Bonk – ponad 7 procent.

Wyniki wyborów 
prezydenckich

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej

Bartyla bierze wszystko
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K R E M A T O R I U M

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

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

Damian Bartyla wygrał wybory prezydenckie w 
Bytomiu w I turze. Wypada, więc nowemu-staremu prezy-
dentowi pogratulować. 

Kropla drąży skałę

To duży sukces zwłaszcza, że taka 
sytuacja zdarza się w Bytomiu po raz 
pierwszy. Wypada także przyznać się 
do pomyłki ― zakładałem, że wybory 
prezydenckie zostaną w Bytomiu roz-
strzygnięte w II turze, stało się inaczej. 
Nie będę analizował, dlaczego to zo-
stawię chętnym do takiej pracy ana-
litycznej. W każdym razie należę do 
grupy ludzi zaskoczonych takim obro-
tem sprawy.

Nadal jednak kilka spraw w By-
tomiu domaga się wyjaśnienia i roz-
wiązania. Nie wiemy, w jaki sposób 
prezydent Bartyla zamierza sfinan-
sować budowę nowego stadionu, czy 
będzie to nowy kredyt, a jeśli tak to, 
kto kogo zaciągnie? Bo że spłacą go 
wszyscy mieszkańcy Bytomia to aku-
rat pewne. Nie wiemy, jakie są rze-
czywiste zamiary prezydenta Bartyli 
wobec bytomskich wodociągów, bę-

dzie prywatyzacja czy nie? Nie wie-
my, co z tegoroczną dziurą budżetową 
i czy prezydent Bartyla wyszarpie te 
miliony z BPK czy nie? Nie wiemy czy 
po budowie stadionu, obniżeniu kapi-
tału i zakupie źródeł wody coś z BPK 
zostanie? Nie wiemy ile tegorocznych 
faktur czeka bytomski budżet do za-
płacenia w przyszłym roku? Nie wie-
my wreszcie czy po tegorocznych 
„wyborczych” wydatkach będzie By-
tom stać na wkłady własne na projek-
ty z „funduszu Bieńkowskiej”?

To problemy, które prezydent 
Bartyla musi wyjaśnić i rozwiązać 
w najbliższym czasie. Od tego zale-
ży funkcjonowanie miasta i warun-
ki codziennego życia Bytomian, jak już 
ochłoną po wszystkich festynach i im-
prezach opłaconych z miejskiego bu-
dżetu. Będę pytał o te problemy i nawet 
pozwolę sobie recenzować ich rozwią-
zywanie o ile takie będzie. To nic, że je-
stem jeden ― kropla drąży skałę. 

/blog ― „Moje zapiski uczesane”/

Szkoła na co dzień boryka się z róż-
nymi problemami pedagogicznymi. 
Wśród 627 uczniów aż 93 to dzieci 
niepełnosprawne. Grono pedagogicz-
ne dba o to, by czuły się one w swojej 
szkole bezpiecznie i uczyły się samo-
dzielności oraz zaradności. Szczegól-
ną wagę placówka przykłada więc do 
wyrównywania szans dzieciom nie-
pełnosprawnym. Dyrekcja zadbała 
o likwidację wszelkich barier archi-
tektonicznych ― zbudowano windę, 
zmodernizowano sanitariaty oraz do-
stosowano sale lekcyjne. 

Szkoła została także wzbogaco-
na o specjalne obiekty sportowe. Sam 
udział w konkursie miał pokazać in-
nym codzienną pracę bytomskiej 
placówki, która od piętnastu lat dba 
o uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.

 ― Od 1999 r. dokładamy starań, 
by nasza szkoła była otwarta na mło-
dych, rozwijała ich talenty i zaintere-
sowania. Chcemy zachęcić uczniów do 
poszukiwania i rozwijania swoich pa-
sji, wyzwolić w nich ambicję, a przede 

wszystkim przygotować ich do ak-
tywnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym ― mówi Beata Hucz-Pszon, 
dyrektorka SP nr 51.

Usuwanie barier architektonicz-
nych to nie wszystko ― szkoła wycho-
dząc naprzeciw potrzebom uczniów 
realizuje liczne programy wyrównują-
ce szanse dzieci z trudnościami. Moż-
na wśród nich znaleźć chociażby „Ja 
i Mój Niepełnosprawny Kolega” inte-
grujący uczniów niepełnosprawnych 
i zdrowych poprzez formy artystyczne 
― działalność plastyczną, muzyczną 

i ruchową. Szkoła bierze także udział 
w projektach unijnych, jak „Z Bytomia 

na sceny Europy”, „Gimnastykując cia-
ło ― usprawniasz umysł” czy „Ludzie 
różnią się od siebie nie tylko wyglą-
dem”. 

Prócz tego placówka wprowadza 
także pedagogiczne innowacje. Od 
ubiegłego roku realizuje prowadzi 
chociażby projekt „Klasa integracyj-
na z zajęciami arteterapii. Arteterapia 
jako wspomaganie edukacji i wycho-
wania”, dbając tym samym o kształto-
wanie w uczniach postaw tolerancji, 
empatii i samodzielności. 

Bytomska podstawówka doceniona
 Bytomska szkoła zdobyła wyróżnienie dla –Szkoły przyjaznej dla każdego–. SP nr 

51, jedyna w naszym mieście placówka z oddziałami integracyjnymi, została wyróżniona w 
konkursie organizowanym przez Instytut Inicjatyw Pozarządowych.

Dyrekcja zadbała o likwi-
dację wszelkich barier 
architektonicznych ― 
zbudowano windę, zmo-
dernizowano sanitariaty 
oraz dostosowano sale 
lekcyjne. Szkoła została 
także wzbogacona o spe-
cjalne obiekty sportowe. 

szkoła wychodząc naprze-
ciw potrzebom uczniów 
realizuje liczne programy 
wyrównujące szanse 
dzieci z trudnościami. 

Reklama

Nadal jednak kilka spraw 
w Bytomiu domaga się 
wyjaśnienia i rozwiązania. 

Mniejsze przedmioty można zo-
stawiać w specjalnych pojemnikach w 
różnych marketach, ale problem robi 
się, gdy trzeba pozbyć się np. zepsute-
go telewizora. Są dwa wyjścia - oddać 
go sprzedawcy podczas zakupu nowe-
go lub wyrzucić go na cyklicznie orga-
nizowanych zbiórkach elektrośmieci.

Takie zbiórki odbywają się w każdą 
sobotę miesiąca w Bytomiu na parkin-
gach centrów handlowych Plejada w 
Miechowicach i Kaufland w Szombier-
kach. Mobilne punkty firmy Elektro-
Eko odbierają tam ZA DARMO każde, 
nawet bardzo duże odpady elektrycz-
ne i elektroniczne. Jeśli natomiast ga-
baryty urządzenia uniemożliwiają 
nam przewiezienie go własnym samo-
chodem, to można zamówić darmowy 
odbiór bezpośrednio z naszego domu. 
Aby zamówić usługę i umówić termin 
wystarczy zadzwonić pod numer 32 
750 60 60 lub wejść na stronę interne-
tową www.elektrosmieci.pl. 

Oddaj elektrośmieci
Dzięki przeróżnym akcjom informacyjnym chyba każdy wie, że 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i świetló-
wek nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci, ponieważ zawierają 
szkodliwe dla środowiska elementy. 
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Real zmieni szyld
W tym miesiącu hipermar-

ket Real mieszczący się w centrum 
handlowym M1 przy ul. Strzelców By-
tomskich zmieni swoją nazwę. - Zmia-
na szyldu na sklepie Real nastąpi pod 
koniec listopada. Dokładna data inau-
guracji sklepu pod szyldem Auchan 
będzie komunikowana na bilbordach 
oraz w specjalnej promocyjnej gazet-
ce - informuje Dorota Patejko, dyrek-
tor ds. komunikacji Auchan. Zmiana 
jest związana z połączeniem obu sieci. 
Wraz z logiem przeobrażeniu ulegnie 
asortyment w sklepie, natomiast ceny 
zostaną dostosowane do polityki mar-
ki Auchan, która zawiera się w haśle 
"Najtańsi z największym wyborem".

Zbiórka odpadów 
komunalnych

W najbliższą sobotę w Bytomiu zo-
stanie zorganizowana kolejna zbiórka 
odpadów komunalnych. Mobilny punkt 

pojawi się w Śródmieściu, Rozbrku, 
Szombierkach, Łagiewnikach i Miecho-
wicach. Będzie można do niego oddać 
przeterminowane chemikalia, leki, zu-
żyte opony, baterie, akumulatory i inne 
niepotrzebne przedmioty, które zalega-
ją w piwnicach i pomieszczeniach go-
spodarczych.

Harmonogram: Śródmieście 8:00-
8:30 ul. Pułaskiego 71, 9:00–9:30 
pl. Kruczkowskiego, 10:00-10:30 
pl. Sobieskiego, 12:00–12:30 ul. Sta-
wowa 4, 12:00–12:30 ul. Wrocław-
ska 57, 13:00–13:30 ul. Olimpijska 
/ Rozbark 11:00–11:30 ul. Alojzja-
nów 34, 13:00–13:30 ul. Głowackiego 
10, 14:00–15:00 ul. Chorzowska 57 / 
Szombierki 8:00–8:30 ul. Orzegow-
ska 52, 9:00-9:30 ul. Grota-Rowec-
kiego 7, 10;00–10:30 ul. Orzegowska 
16, 10:00–10:30 ul. Wyzwolenia 8, 
11:00–11:30 ul. Tatrzańska 3 / Ła-
giewniki 8:00–8:30 ul. Adamka 26, 
9:00–9:30 ul. Romanowskiego 11  / 
Miechowice 8:00-8:30 ul. Racjonali-

zatorów 46, 8:30-9:00 ul. Francuska, 
9:30-10:00 ul. Felińskiego 61, 10:30-
11:00 ul. Plac Słoneczny 2, 11:00 - 
11:30 ul. Stolarzowicka 78.

Asfalt zamiast bruku

Miejski Zarząd Dróg i Mostów za-
reagował na narzekania kierowców 
korzystających z odcinka ul. Zabrzań-
skiej łączącego Szombierki z Bobr-
kiem. Pewien czas temu drogowcy 
odsłonili na nim stary bruk, któ-
ry przez lata znajdował się pod war-
stwą asfaltu. Uznano, że nawierzchnia 
z kamiennej kostki jest dużo bardziej 
wytrzymała, a drobne nierówności 
skłonią kierowców do zdjęcia nogi 
z gazu. Rzeczywiście średnia prędkość 
na tym odcinku spadła, ale jego użyt-
kownicy potwornie narzekali na hałas 
powstający podczas przejazdu i dopa-
trywali się złego wpływu nierównej 
drogi na zawieszenia ich pojazdów.

MZDiM w końcu dał się przeko-

nać. Ruszył remont Zabrzańskiej po-
między Bobrkiem a Szombierkami. 
Robotnicy rozbierają nawierzchnię 
z kostki i będą układać układać no-
wą konstrukcję jezdni. Obecnie ruch 
odbywa się wahadłowo, dlatego z te-
go względu kierowcy muszą się liczyć 
z utrudnieniami. Potrwają one około 
jednego miesiąca.

Największy sklep sportowy

28 listopada, tuż przed rozpoczę-
ciem sezonu zimowych sportów zo-
stanie otwarty market sportowy 
Decathlon obok centrum handlowe-
go Plejada. Będzie to największy sklep 
sportowy w naszym mieście, przeszło 
dwukrotnie większy niż Martes Sport 
w Agorze, czy pobliski Intersport. Bę-
dzie można w nim kupić zarówno 
odzież i sprzęt znanych producentów, 
jak i marek własnych tej francuskiej 
sieci. Decathlon prowadzi ponad 700 
sklepów w dwudziestu krajach, w tym 

ok. 30 w Polsce. Najbliższe markety tej 
sieci znajdują się w Gliwicach i Katowi-
cach, natomiast w Zabrzu i Chorzowie 
działają dyskonty sportowe o mniej-
szej powierzchni i asortymencie.

Mobilne Fundusze

Wsparcie Unii Europejskiej można 
uzyskać na wiele przedsięwzięć. Ubie-
gać się o nią mogą nie tylko instytucje 
publiczne, lecz także m.in. prywatne 
przedsiębiorstwa, czy organizacje po-
zarządowe.

Urząd Miejski i Urząd Marszałkow-
ski uruchomią 4 grudnia w Biurze Pro-
mocji Bytomia przy Rynku 7 Mobilny 
Punkt Informacyjny, w którym każdy 
będzie mógł posiąść wiedzę na temat 
środków unijnych w nowej perspek-
tywie finansowej na lata 2014-2020. 
Punkt będzie czynny od 8:30 do 14:00.
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Wpadł diler narkotyków 
i jego klient 

Policjanci z komisariatu w Miecho-
wicach zatrzymali 31-letniego dilera 
narkotyków oraz jego klienta. 30-letni 
bytomianin kupił ponad 10 działek di-
lerskich amfetaminy. 

Stróże prawa z komisariatu w Mie-
chowicach zatrzymali 31-letnie-
go handlarza narkotyków oraz jego 
klienta. 30-letni mieszkaniec Bytomia 
kupił ponad 10 działek dilerskich am-
fetaminy o czarnorynkowej wartości 
około 40 złotych. Do transakcji doszło 
na terenie Miechowic. Mężczyźni noc 
spędzili w policyjnym areszcie. Oboje 
usłyszeli już zarzuty. Teraz kupujące-
mu narkotyki grozi do 3, natomiast di-
lerowi do 10 lat więzienia.

Zatrzymani za pobicie 
29-latki na imprezie 

Policjanci z Bytomia zatrzymali 3 
osoby w wieku od 18 do 49 lat. Dwie by-
tomianki oraz ich kolega podczas im-
prezy pobili 29-latkę. 

Mundurowi z komisariatu w Szom-
bierkach zostali wezwani na interwen-

cję do mieszkania przy ul. Krupińskiego. 
Na klatce schodowej stróże prawa za-
stali pokrzywdzoną 29-latkę. Policjanci 
ustalili, że kobieta w jednym z mieszkań 
była na imprezie, podczas której zo-
stała pobita. Bytomianka została od-
wieziona do szpitala, natomiast stróże 
prawa zatrzymali dwie kobiety w wie-
ku 18 i 42 lat oraz ich 49-letniego ko-
legę. Od wszystkich kobiet policjanci 
wyczuli alkohol. Badanie alkomatem 
wykazało u nich od 0,5 do 2,0 promi-
li alkoholu w organizmie. Z relacji śled-
czych z komisariatu w Szombierkach 
wynika, że podczas imprezy zakrapia-
nej alkoholem doszło między pokrzyw-
dzoną, a dwoma kobietami i mężczyzną 
do sprzeczki. W jej rezultacie 29-latka 
została pobita. Zatrzymani usłyszeli już 
zarzuty. Teraz o ich losie zdecyduje pro-
kurator. Grozi im do 3 lat więzienia.

Areszt za napad na 45-latka 

Bytomscy policjanci zatrzyma-
li dwóch mężczyzn podejrzanych 
o napad na 45-latka. 33-latek i jego 
młodszy kolega pobili i okradli byto-
mianina niespełna miesiąc temu. 

Początkiem tego miesiąca przy ul. 
Chorzowskiej dwóch mężczyzn po-
biło i okradło 45-latka. Bytomianin 
został napadnięty podczas drogi do 
domu a bandyci zabrali mu dokumen-
ty, pieniądze i telefon komórkowy. 
Sprawą zajęli się kryminalni z bytom-
skiej komendy z grupy zwalczającej 
przestępczość rozbójniczą. Prowa-
dząc działania operacyjne stróże pra-
wa ustalili i zatrzymali 33-latka i jego 
młodszego kolegę. Policjanci odzyska-
li zrabowany telefon komórkowy. By-
tomianie usłyszeli już zarzuty. Decyzją 
sądu starszy z nich został tymczasowo 
aresztowany. Natomiast 27-latka pro-
kurator objął policyjnym dozorem. 
Teraz grozi im do 12 lat więzienia. 

Potrącenie pieszej 29-latki 

Policjanci z bytomskiej komendy 
wyjaśniają okoliczności wczorajszego 
wypadku z udziałem pieszej 29-latki. 
Kobietę potrącił samochód osobowy 
kierowany przez 75-latka. 

W poniedziałek po godzinie 17.00 
na ulicy Matejki w rejonie skrzyżo-

wania z ulicą Krakowską doszło do 
wypadku drogowego. 75-letni byto-
mianin kierujący oplem potrącił prze-
chodzącą przez jezdnię kobietę. Jak 
wynika z wstępnych ustaleń policjan-
tów 29-letni katowiczanka prawdo-
podobnie przechodziła przez jezdnię 
w miejscu niedozwolonym. Po udzie-
lonej pomocy medycznej kobieta 
wróciła do domu. Okoliczności i przy-
czyny wypadku badają teraz bytom-
scy śledczy.

Najpierw pomogła 82-latce 
a później ją okradła 

Bytomscy stróże prawa poszukują 
pary złodziei, którzy okradli z pienię-
dzy 82-latkę. 

Z ustaleń wynika, że w poniedzia-
łek około południa na rogu ulic Chro-
brego i Żeromskiego do 82-latki 
podeszła kobieta i chciała pomóc jej 
w niesieniu zakupów. Seniorka sta-
nowczo twierdziła, że poradzi sobie 
sama. Jednak młodsza kobieta upie-
rała się, że jej pomoże i wzięła torby 
z zakupami po czym zaniosła je pod 
same drzwi mieszkania. Po chwili do 

domu 82-latki przy ulicy Chrobrego 
przyszedł mężczyzna. Przedstawili 
się jako pracownik wodociągów i po-
informował kobietę, że ma dla niej 
zwrot pieniędzy. Rzekomy pracownik 
wodociągów twierdził, że wysokość 
zwrotu to 50 zł tylko, że on sam ma 
100 zł i prosi o rozmienienie. Seniorka 
potwierdziła, że będzie miała wydać. 
W tym czasie mężczyzna powiedział 
kobiecie, że ma wyciek z rur. Po chwi-
li właścicielka mieszkania zauważyła, 
że w jej domu jest ta sama kobieta co 
niosła jej zakupy. Pomiędzy nimi do-
szło do szarpaniny w wyniku, której 
seniorka została przewrócona na pod-
łogę a mężczyzna z kobietą uciekli. 
82-latka zorientowała się, że zniknęły 
z mebli jej pieniądze. 

Informuje młodszy aspirant 
Tomasz Bobrek, rzecznik 

prasowy Komendy miejskiej 
Policji w Bytomiu

Pierwszy przypadek to złodziej, 
który był tak pijany, że nim zdołał 
ukraść radio samochodowe zasnął. 
Kolejny to sfrustrowany gracz „jedno-
rękich bandytów”. Nie dostał wygra-
nej, więc ukradł cały automat do gier.

Śpiący złodziej

Wieczorem oficer dyżurny bytom-
skiej komendy został powiadomio-
ny przez właściciela audi, że w jego 
samochodzie jest wybita szyba a we 
wnętrzu śpi jakiś mężczyzna. Policjan-
ci przyjechali na ulicę Nawrota, gdzie 
czekał na nich zgłaszający. Ku zdziwie-
niu stróżów prawa, w samochodzie 
spał pijany mężczyzna. Badanie alko-
matem wykazało u niego prawie 2,5 
promila alkoholu. Jak ustalono, 30-la-
tek włamał się do auta, aby ukraść 
radio samochodowe. Jednak jego upo-
jenie alkoholem spowodowało, że 
usnął na siedzeniu kierowcy. Bytomia-
nin noc spędził w policyjnym areszcie.

Wygrany bierze wszystko 
Około południa oficer dyżurny by-

tomskiej komendy został powiado-
miony telefonicznie, że z salonu gier 

przy ulicy Zabrzańskiej trzej męż-
czyźni kradną automaty do gier loso-
wych. Wysłani na miejsce mundurowi 
zatrzymali na gorącym uczynku by-
tomian w wieku od 22 do 49 lat. Zło-
dzieje wpadli w ręce stróżów prawa 
w odległości kilkudziesięciu metrów 
od miejsca kradzieży, gdy wyładowy-
wali maszyny z samochodu. Jak się 
okazało, mężczyźni byli pijani. Bada-
nie alkomatem wykazało u nich od 1 
do 2,5 promila alkoholu w organizmie. 
Stróże prawa odzyskali dwa skradzio-
ne automaty do gier zręcznościowych 
wartości około 12 tys. złotych. Z rela-
cji śledczych wynika, że 47-latek dzień 
wcześniej wygrał na jednej z tych ma-
szyn kilkaset złotych. Jednak wygrana 
nie została mu wypłacona. Postanowił 
wtedy wraz z kolegami zabrać auto-
maty, jak twierdził, do chwili wypła-
cenia mu wygranej przez 37-letniego 
właściciela salonu. Bytomianie usły-
szeli już zarzuty. Grozi im nawet do 5 
lat więzienia. Ponadto 47-latek stracił 
prawo jazdy i odpowie przed sądem 
za kierowanie pojazdem pod wpły-
wem alkoholu. 

Gang Olsena w Bytomiu
Do niecodziennych prób kradzieży doszło ostatnimi czasy w 
Bytomiu. Można porównać to tylko do słynnego filmowego 
gangu Olsena. 

Bytom w fotografii Ewy Zielińskiej

Ogród różańcowy znajdujący 
się przy kościele św. Jacka w Byto-
miu otrzymał nominację do pre-
stiżowej nagrody:
 European Union Prize for 
Contemporary Architecture 
– Mies van der Rohe Award.

Projekt ogrodu jest dzie-
łem bytomskiej pracowni 
Medusa Group.

Na wydarzenie składały się m.in. 
panele dyskusyjne, wykłady bizneso-
we oraz prezentacje franczyzowe. Tego 
typu targi mają być kolejnym przedsię-
wzięciem wspierającym przedsiębior-
cze postawy wśród bytomian. 

 ― Wspieranie bytomskiej przed-
siębiorczości to nasz priorytet. Wie-
rzę, że inicjatywa ta wespół z innymi, 
probiznesowymi działaniami ożywi 
gospodarczo Bytom i umocni pozycję 
lokalnych firm na krajowym rynku ― 

powiedział Damian Bartyla, otwierając 
wydarzenie.

Targi okazały się niezwykle atrak-
cyjne dla uczestników. Swoimi do-
świadczeniami i wiedzą podzielili się 
na nich zarówno eksperci oraz sa-
mi wystawcy. Można było wysłuchać, 
m.in., przedstawicieli Bytomskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej, któ-
rzy opowiedzieli o franczyzie jako 
alternatywie w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej oraz przedstawi-

cieli Regionalnej Izby Gospodarczej 
mówiących o korzyściach z członko-
stwa w organizacji. Omawiano także 
możliwości wsparcia dla przedsiębior-
ców z Funduszu Pracy i Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Do dyspozy-
cji uczestników z pomysłem na biznes 
byli także przedstawiciele sieci fran-
czyzowych, którzy przedstawili im 
możliwości współpracy. 

Śląskie Targi Franczyzowe 
 W Bytomiu odbyły się I Śląskie Targi Franczyzowe. To kolejny pomysł, który ma wspie-

rać bytomską przedsiębiorczość i przyciągać do miasta licznych biznesmenów.
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Zrealizował dotąd ponad 2.500 
koncertów w Polsce i na świecie; wy-
dał 12 płyt CD, 2 DVD, przy produkcji 
których współpracował m.in. z taki-
mi artystami, jak: Anna Maria JOPEK, 
Stanisław SOJKA, Paweł KUKIZ, Anita 
LIPNICKA, Kuba BADACH, Robert KA-
SPRZYCKI, Urszula DUDZIAK, Krzysz-
tof ŚCIERAŃSKI, Bernard MASELI, 
Marek RADULI, Tomasz SZUKALSKI, 
Wojciech KAROLAK…

Carrantuohill wielokrotnie gościł 
w Irlandii występując na najwięk-
szych irlandzkich festiwalach oraz 
zdobywając tak cenne umiejętności 
gry „u źródeł”. Do największych sukce-
sów zespołu zaliczyć należy występy 
w Claremont McKenna College w Ka-
lifornii na osobiste zaproszenie Cze-
sława Miłosza. Atutem Carrantuohill 
jest to, że koncerty zespołu z powo-
dzeniem odbywają się zarówno w at-
mosferze tradycyjnego irlandzkiego 
pubu, jak i na największych scenach 

festiwalowych czy teatralnych ― Ro-
ches de Celtique (Francja), Dancing 
with Lunasa (Irlandia), EuroWood-
stock (Budapeszt), Teatr ROMA, Sala 
Kongresowa, Teatr Wielki, Dom Muzy-
ki i Tańca, Przystanek Woodstock.

W Operze Śląskiej zespół wystąpi 
z towarzyszeniem formacji Treblers  
w projekcie pt. TOUCH OF IRELAND.

Touch of Ireland ― to całe bogac-
two prawdziwej irlandzkiej muzyki 
i tańca. Kompilacja utworów muzycz-
nych i choreografii tanecznych, moc-
no osadzonych w irlandzkiej tradycji. 
Jest jednocześnie spektaklem niezwy-
kle rozbudowanym pod względem 
aranżacji muzycznych, kostiumów, 
używanego instrumentarium… . Raz 
delikatne i zwiewne, a raz dynamicz-
ne i porywające tańce irlandzkie, 
z towarzyszeniem muzyki, tworzą 
pasjonujące, kolorowe widowisko 
gwarantujące publiczności przeżycia 
estetyczne i świetną zabawę.

Repertuar dobrano tak, aby moż-
liwe było wyeksponowanie wszyst-
kich najbardziej charakterystycznych 
a jednocześnie przemawiających do 
publiczności elementów tańca ir-
landzkiego: jest więc aksamitny, ko-
biecy slip jig; są bardzo radosne, 
mieszane układy tańczone w klima-
tach irlandzkiego ceili; pokazy solo, 
umożliwiające tancerzom zaprezen-
towanie maksimum swoich umiejęt-
ności i najbardziej skomplikowanych 
kroków; wreszcie najbardziej ocze-
kiwany i niezwykle ceniony przez 
publiczność step irlandzki, również 
w wydaniu a cappella. Najcenniejszą 
cechą przedsięwzięcia jest połączenie 
dwóch form sztuki irlandzkiej „na ży-
wo”.  Na świecie funkcjonuje wiele wi-
dowisk opartych na irlandzkim tańcu, 
ale zwykle są one pozbawione „żywej 
muzyki”, na którą w projekcie Touch 
of Ireland został położony niezwy-
kle duży nacisk. Z jednej strony gwa-

rantuje to pełnię odbioru widowiska, 
sprawia, że jest ono bardziej „auten-
tyczne”; z drugiej zaś, w momentach 
gdy tancerze opuszczają scenę, mu-
zycy wypełniają przestrzeń swoimi 
instrumentami, a że Carrantuohill to 
zespół charyzmatyczny i łatwo nawią-
zujący kontakt z publicznością ― sku-
pia na sobie uwagę i bawi się razem 
z widzami.

Treblers ― formacja, w skład któ-
rej wchodzą najlepsi polscy tance-
rze z wieloletnim doświadczeniem 
scenicznym. Niezwykle dynamicz-
na i barwna, fascynuje ekspresją 
ruchu i oryginalnymi choreografia-
mi, opartymi na tradycyjnym tań-
cu irlandzkim z domieszką klimatów 
współczesnych. Jej występy to po-
łączenie wdzięku tancerek, efek-
townych kostiumów, wysokiego 
poziomu technicznego ― ze szczegól-
nym uznaniem publiczności spotyka 
się za każdym razem widowiskowy 

step irlandzki. W bogatym dorobku 
scenicznym grupa ma pokazy na naj-
większych scenach w Polsce i za gra-
nicą (Niemcy, Czechy, Ukraina). Grupa 
gościła m.in na deskach Sali Kongreso-
wej, Teatru Muzycznego Roma, Teatru 
na Wodzie w warszawskich Łazienkach, 
Teatru Rampa, Teatru Ziemi Lubuskiej, 
krakowskiego Teatru Groteska. 
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Sprintem przez boiska: w III 
lidze wiosna i dla bytomian 
radosna

Polonia wskoczyła na fotel wicelide-
ra po bardzo trudnym meczu. Komplet 
punktów padł też łupem Szombierek.

Pogoda na razie sprzyja rozgrywa-
niu meczów piłkarskich i z korzystnej 
aury korzystają kluby III ligi opolsko-
-śląskiej. W miniony weekend rozegra-
no awansem pierwszą kolejkę rundy 
wiosennej, a kibice z Bytomia mieli po-
wody, aby świętować z tego powodu.

Bardzo ważne spotkanie rozgry-
wała Polonia, która podejmowa-
ła Ruch Zdzieszowice będący przed 
meczem wiceliderem rozgrywek. To 
zwiastowało wielkie emocje na sta-
dionie przy Olimpijskiej i oczekiwania 
zostały spełnione.

Niebiesko-czerwoni wyszli na pro-
wadzenie za sprawą Marcina Lachow-
skiego. Goście jeszcze przed przerwą 
odpowiedzieli za sprawą Dawida Ki-
lińskiego. Spory w tym udział miał 
bytomski golkiper, który popisał się 
niefortunną interwencją.

Po zmianie stron znowu oglądali-
śmy wymianę ciosów. Najpierw z rzu-
tu karnego trafił Jacek Broniewicz, ale 
po sześciu minutach było 2:2 po golu 
Mateusza Szatkowskiego. Znowu nie 
popisał się bramkarz Przemysław Frąc-
kowiak, a cierpliwość do niego stracili 

kibice, którzy śpiewali w kierunku Jac-
ka Trzeciaka, aby ten go zmienił.

Na szczęście dla Polonii fatalna dys-
pozycja bramkarza nie skutkowa-
ła utratą punktów. To zasługa Dawida 
Cempy, który po wejściu na boisko po-
trzebował czterech minut, by zapewnić 
zwycięstwo 3:2 i awans na drugie miej-
sce w tabeli

 ― Musiałem w krótkim czasie do-
prowadzić naszą drużynę do uży-
walności, bo nie szło patrzeć jak oni 
wyglądali. To był priorytet, a do te-
go musiałem zmienić styl gry zespołu. 
Wiedziałem, że jest on efektowny, ale 
nie efektywny, a z tak dobrą drużyną 
mógł się nie sprawdzić ― mówił po me-
czu trener Trzeciak.

Bardzo ważne trzy punkty zdobyły 
także Szombierki, które grały z Pniów-
kiem Pawłowice Śląskie. „Zieloni” 
niemal przez całe spotkanie kontrolo-
wali sytuację na boisku. Co z tego, jak 
zawodziła skuteczność i fani przy Mo-
drzewskiego o wynik musieli drżeć do 
samego końca.

Goście w pierwszej połowie raz po-
ważnie zagrozili bramce bytomian, 
gdy potężny strzał z dystansu Mi-
chała Szczyrby trafił w poprzeczkę. 
Szombierki z kolei spokojnie mogły 
prowadzić kilkoma bramkami, ale za-
miast tego piłkarze schodzili na prze-
rwę przy wyniku 0:0.

Niemoc została przełamana w dru-
giej odsłonie. Po rzucie rożnym zrobiło 
się zamieszanie w polu karnym Pniów-

ka, a w nim najlepiej odnalazł się ak-
tywny tego dnia Marcin Rosiński. Jak 
się później okazało, był to gol na wagę 
trzech punktów.

„Zieloni” wskoczyli na dziewiąte 
miejsce i jeżeli wygrają za tydzień, to 
piłkarzy Krzysztofa Górecko czeka bar-
dzo spokojna zima. Jeżeli ograją Polonię 
Łaziska Górne, to mają szansę zrobić 
awans o jeszcze jedną pozycję.

W weekend zobaczyliśmy w akcji 
jeszcze Silesię Miechowice, która roz-
grywała zaległe spotkanie. Nasz klub 
z ligi okręgowej mierzył się na wyjeź-
dzie z Siemianowiczanką Siemianowi-
ce Śląskie. Mecz zakończył się remisem 
2:2, a dla naszego klubu bramki strzela-
li Marcin Kocjan i Marcel Salicki.

Hokej: trzy mecze i 27 
straconych bramek. 
Kompromitacja w Tychach

Najpierw 0:8, potem 1:15, a na ko-
niec 2:4 ― tak w wielkim skrócie wy-
glądał ostatni tydzień zawodników 
Polonii Bytom.

Źle się dzieje w klubie z ulicy Puła-
skiego, a ostatnie wydarzenia powo-
dują, że coraz trudniej być optymistą. 
Polonia Bytom wciąż jest przedostat-
nią drużyną w tabeli, a ostatnie trzy 
spotkania przegrała. Dodać należy, że 
dwa w bardzo wysokich rozmiarach.

Zaczęło się w piątek od meczu z li-
derującym Ciarko PBS Sanok. Bytomia-
nie byli tłem dla gospodarzy, którzy bez 

żadnych problemów zwyciężyli 8:0. 
Gorzej być nie może? Jeżeli ktoś tak 
myślał po tym spotkaniu, to został wy-
prowadzony z błędu dwa dni później.

W niedzielę Polonia grała w Ty-
chach z tamtejszym GKS-em, który 
obecnie jest trzeci w tabeli. To była bar-
dzo brutalna lekcja, bo tyszanie wygrali 
aż 15:1! Takiej kompromitacji w wyko-
naniu naszego zespołu jeszcze nie było. 
Trener Mariusz Kieca zrzucił to jednak 
na fatalną sytuację organizacyjną.

 ― Nasza gra jest wypadkową sy-
tuacji, która się nawarstwia w klu-
bie. Zawodnicy nie mają czym grać 
i to jest największy problem. Trzeba 
zdejmować kije ze ścian, wyjmować 
z garażu. Organizacja, organizacja, or-
ganizacja... Nie chodzi tylko o kije, bo 
też o wszystko dookoła. Na razie jeste-
śmy na dnie, a czy się odbijemy, to już 
nie pytanie do mnie ― mówił szkole-
niowiec.

We wtorek Polonia kończyła drugą 
serię spotkań i było już trochę lepiej. 
Nasi hokeiści dzielnie walczyli z dru-
gim GKS-em Jastrzębie. Niebiesko-
-czerwoni prowadzili nawet 2:1 (po 
golach Karola Wąsińskiego i Tobiasza 
Bigosa), ale decydująca okazała się 
trzecia tercja, po której gospodarze 
wygrali cały mecz 4:2.

Trzy mecze, 27 straconych bramek 
i tylko trzy strzelone. Nie jest to wy-
czyn, z którego można być dumnym. 
Można jedynie liczyć, że sytuacja or-
ganizacyjna w końcu ulegnie popra-

wie. Bez tego kibice mogą zapomnieć 
o sukcesach w lidze.

Tenis: sezon zaczął się 
kratkę

W ubiegłym sezonie tenisiści sto-
łowi Polonii Bytom osiągnęli wielki 
sukces zdobywając brązowe medale 
mistrzostw Polski. Nowe rozgrywki 
na razie są dalekie od ideału i trzeba 
gonić ścisłą czołówkę.

Bytomianie mają za sobą już sie-
dem spotkań. W pierwszych dwóch 
przegrali z Morliny Ostróda oraz Dar-
tom Bogoria Grodzisk Mazowiecki. 
Potem zaczęła się gra w kratkę na-
szych reprezentantów.

Polonia wygrała z PKS Kolping Frac 
Jarosław, aby oddać punkty Olimpii 
Grudziądz. Szybko przyszło przeła-
manie z Politechniką Rzeszów, a po 
chwili porażka z Dekorglass Działdo-
wo. We wtorek natomiast udało się 
odnieść trzecie zwycięstwo w sezonie.

Polonia na własnym terenie poko-
nała KST Energa-Manekin Toruń 3:1. 
Swoje mecze wygrali Tomas Konec-
ny (dwa zwycięstwa), a także Radek 
Mrkvicka. Jedyną porażkę poniósł Ja-
kub Kosowski.

Nasi tenisiści obecnie zajmu-
ją siódme miejsce w ligowej tabeli. 
W najbliższą środę zagrają na wyjeź-
dzie z Palmiarnią Zielona Góra.  

Touch Of Ireland – widowisko muzyczno-taneczne w Operze 
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celtycką - CARRANTUOHILL! Od ponad 25 lat Carrantuohill wykonuje muzykę zarówno opartą na tradycji rodem z Irlandii i Szkocji, jak i własne opracowania 
aranżacyjne oparte na „celtyckich korzeniach”. Wykorzystuje przy tym bardzo stylowe instrumentarium (skrzypce, uilleann pipes, bouzuki, cittern, 
bodhran, flety, tin whistles, akordeon, mandolina, gitara akustyczna) poszerzając brzmienie o instrumenty perkusyjne, klawiszowe oraz gitarę basową. 
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 ― LECZENIE LASEROWE ZMIAN 
CUKRZYCOWYCH,

 ― LECZENIE LASEROWE ZAĆMY 
WTÓRNEJ,

 ― LECZENIE LASEROWE JASKRY,
 ― DROBNE ZABIEGI 

OKULISTYCZNE,

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

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

SOCZEWKOWEJ,
 ― NA MIEJSCU SALON OPTYCZNY

PORADNIA 
OKULISTYCZNA 

DLA DZIECI I 
DOROSŁYCH

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES ŚWIADCZEŃ PONADTO:

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

Reklama

Bella i Sebastian 13:15

Bogowie 14:45, 18:30, 21:00

Dzień dobry, kocham Cię! 12:20, 16:00, 18:20, 22:00

Głupi i głupszy bardziej 11:20, 15:20,  17:30, 19:40, 21:50

Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Cz.1 10:00, 11:20, 12:40, 14:00, 15:20, 
16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 
22:00

Interstellar 2D 18:10

Obywatel 11:00, 15:30, 19:45

Obywatel 2D 12:45, 17:15, 19:30, 21:45

Wolny Strzelec 13:30, 19:30, 22:00

Za jakie grzechy, dobry Boże? 17:40, 20:50

Serce, serduszko 11:00, 15:00, 17:30

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

Pszczółka Maja 10:15

Pudłaki 10:45

Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą 
Królewnę 3D

12:15

Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą 
Królewnę 3D

10:15, 14:15, 16:15

Cinema CityREPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILIJNE

rano

rano

rano

+2C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

+4C

+2C +5C+7C

+7C

+4C +5C+6C
Lewiatan 19:00

Uwaga! Mr. Baker 19:30P

Kod nieznany 16:00N

Zbliżenia 19:30K

Becekino
21.11 - 27.11.2014

21 listopada
Koncert relaksacyjny, Becek, pl. Stanek 
1, g. 18:00

22 listopada
Zajęcia dla dzieci „Adwentowe ozdoby - 
historia pierniczka”, Muzeum Górnoślą-
skie, pl. Sobieskiego 2, g.11:30

5. urodziny Teatru Bezpańskiego, Teatr 
Rozbark, ul. Kilara 29, g.11:30-17:30

Kabaret pod Wyrwigroszem, Becek, pl. 
Stanek 1, g.17:00

Widowisko „Touch of Ireland - The 
Storm”, Opera Śląska, ul. Moniuszki 21, 
g.18:00

Śląska premiera spektaklu „Back to the 
Roots”, Teatr Rozbark, ul. Kilara 29, 
g.19:00

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

MAD OPS: Sokos x Cheeba + Kashle-
-Kashle x K-Loud, Klub Blęder, ul. Po-
wstańców Warszawskich 30a, g.21:00

23 listopada
Festiwal Ars Cameralis - Teatr Tańca 
[SK] warsztaty i spektakl, Teatr Rozbark, 
ul. Kilara 29, g.10:00-19:00

Spektakl dla dzieci „Towarzystwo Pana 
Brzechwy”, Becek, pl. Stanek 1, g.17:00

Festiwal Gorczyckiego - koncert Cape-
lii Cracoviensis, Kościół św. Trójcy, ul. 
Kwietniewskiego 1, g.18:00

24 listopada
Historyczna jesień - spotkanie ze Sławo-
mirem Koprem, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, pl. Sobieskiego 3, g.17:00

Spektakl „Smutki tropików”, Teatr Roz-
bark, ul. Kilara 29, g.19:00

25 listopada
Koncert edukacyjny z cyklu „Dom Mu-
zyki”, Muzeum Górnośląskie, ul. Korfan-
tego 34, g.10:00 i 11:30

26 listopada
Eko-Jarmark, Dworzec PKP, pl. Wol-
skiego, g.11:00-17:00

Wykłady o sztuce „Z rodziną najlepiej 
wychodzi się na... obrazie”, Muzeum 
Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2, g.16:30

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

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

Roz Antek chcioł wypróbować swojego kamrata i pedzioł mu tak:
 ― Wiesz Francek, jak jo umra, to bych bardzo chcioł, żebyś tak przy mie trzy 
noce wachowoł. Możesz mi to przysiąc?
 ― Do ciebie wszystko ― pado Francek. ― moga i tydzien nawet.
No i dobrze. Antek chcioł sie przekonać, czy to prowda i udowoł umrzyka. Le-
żoł w trumnie a okiem ukradkiem spozieroł czy Francek umowa dotrzymo. 
Francek jednak był szewcem i żol mu było tych trzech nocy to se trzewiki do 
zolowanio przyniósł i kołki wbijoł. Naroz Antek z trumny godo:
 ― Przy trupie sie nie klupie!
 ― A umarty mo pysk zawarty ― pado Francek.

 ― Antek, powiedz mi po jakiemu Adam z Ewą tak dobrze w raju żyli?
 ― No to przecież jest proste! Nie mieli teściowej!

Jednego też roz operowali i w środku 
w brzuchu mu nożyce zostawili. No to 
też musieli drugi roz operować. Jesz-
cze dobrze po tej drugiej operacji do 
siebie nie przyszedł jak wlozł ten do-
chtór co go operowoł do sali i zawołoł:

― Nie ma tam gdzie mojego parasola?
Chłop z mety zemdloł!



Reklama

49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E

5MODUŁÓW

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie

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

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

Sprzedam mieszkanie  blisko parku 
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

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

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo

ogłoszenia zamówisz na 
www.bytomski.pl/ogloszenia-bytom


