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Do wybuchu doszło około 21.45 – 
to wtedy wezwano strażaków do in-
terwencji przy ulicy Energetyki 4. Na 
miejscu pracowało piętnaście zastę-
pów strażackich oraz specjalna grupa 
poszukiwawcza z psem. Do wybuchu 
doszło na parterze. W wyniku tego 
zawalił się strop pomiędzy parterem 
i pierwszym piętrem, uszkodzeniu 
uległo też mieszkanie obok, a wielu 
okolicznych mieszkaniach wylecia-
ły szyby. Mieszkańcy oczekiwali na 
koniec działań w podstawionym au-
tobusie. Najbardziej poszkodowani 
trafili do szpitali w Chorzowie i Pie-

karach Śląskich. Hospitalizacji wyma-
gało osiem osób w tym jedno dziecko, 
ewakuowano 46 mieszkańców. Kilka 
niegroźnie rannych osób opuściło już 
szpitale ale 39-letni mężczyzna z licz-
nymi oparzeniami oraz jego 49-letnia 
sąsiadka pozostali na obserwacji.

W akcji wzięło udział 54 strażaków 
z 15 zastępów straży pożarnej z Byto-
mia, Katowic, Zabrza, Chorzowa, spe-
cjalna grupa poszukiwawcza z psami 
z Jastrzębia Zdroju, a także policja, pogo-
towie ratunkowe, straż miejska, pogoto-
wie gazowe i pogotowie energetyczne.

Pierwsze piętro spadło w parter, 

wywaliło kaloryfer, samochody sto-
jące pod blokiem bez szyb, okoliczne 
budynki powybijane szyby, wybrzu-
szyło frontową ścianę na parterze od 
strony klatki - komentuje wydarzenie 
jeden ze świadków na naszym forum 
internetowym.

To nie tąpnięcie to próba 
samobójstwa

Wykluczono, że wtorkowe tąpnię-
cie, które na krótko przed wybuchem 

Wybuch gazu w Miechowicach
Do wybuchu gazu doszło w dzielnicy Miechowice przy jednym z bloków na ulicy Energetyki. Na szczęście nikt nie zginął. Prokuratura wstępnie już 

ustaliła przyczyny wybuchu i postawiła zarzuty niedoszłemu samobójcy.

ciąg dalszy na s. 2

Takich zmian na dworcu jakie za-
szły w tym roku nie było od lat. Dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców, którzy 
m.in. wypucowali zaniedbany hol, uda-
ło się przekonać kolejarzy do zapowia-
danego od dawna remontu. Wpierw 
Polskie Koleje Państwowe zamierza-
ły jedynie zmodernizować sam hol, ale 
za chwilę przyłączyły się Polskie Linie 
Kolejowe, które postanowiły przy oka-
zji wyremontować również przejście 
podziemne. W czerwcu można było 
już cieszyć oczy odnowionymi prze-
strzeniami, natomiast w październiku 
ogłoszono przetargi na kolejne prace: 
instalację monitoringu i elektronicz-
nego systemu informacji pasażerskiej 
oraz remont wiat peronowych.

W tym tygodniu wyłączono z użyt-
kowania pierwszy peron naszego 
dworca. Ekipa budowlana przystąpi-
ła do piaskowania stalowej konstruk-

cji zadaszenia w celu zdjęcia starych 
warstw farby. Kiedy podpory będą już 
oczyszczone, to zostaną na nowo za-
konserwowane, a spoczywające na 
nich pokrycie z blachy trapezowej zo-
stanie pomalowane z obu stron. Ro-
botnicy wymienią również rynny 
i rury spustowe wiaty oraz hali nad są-
siednimi peronami. W ramach zamó-
wienia zostaną także odrestaurowane 
podesty znajdujące się na wschodniej 
i zachodniej stronie hali peronowej 
pod nazwą stacji.

Remont zadaszenia peronów nie 
powala rozmachem, ale pokazuje, że 
kolejarze nie spoczęli na laurach po 
modernizacji holu i tunelu. W grani-
cach swoich możliwości kontynuują 
odnawianie głównej stacji naszego 
miasta, co daje nadzieje, że za jakiś 
czas zostanie ona kompletnie wyre-
montowana. 

Zmiany na 
peronach

To jest dobry rok dla bytomskiego dworca kolejo-
wego. PLK przystąpiło właśnie do remontu zadaszenia 
peronów.
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W czerwcu prezydent USA Ba-
rack Obama przyjechał do Warsza-
wy aby uczestniczyć w obchodach 
25-lecia wolnej Polski. W celu zapew-
nienia bezpieczeństwa przywódcy 
światowego mocarstwa podczas dwu-
dniowej wizyty zastosowano szczegól-
ne środki. W hotelu Marriot w którym 
mieszkał zamknięto dla niego dwa pię-
tra, budynek był otoczony metalowymi 
płotami, a wchodzące do niego osoby 
musiały przechodzić przez wykrywacz 
metali. Na dachach wokoło rozsta-
wiono snajperów i sprawdzono pod 
względem pirotechnicznym trasę prze-
jazdu kolumny VIP-owskich samocho-
dów. W tym czasie nad Warszawą mogły 
przelatywać tylko policyjne oraz woj-
skowe samoloty i śmigłowce - podczas 
wizyty prezydenta Obamy zamknięto 

przestrzeń powietrzną dla statków cy-
wilnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo 
do stolicy skierowano półtorej tysiąca 
funkcjonariuszy. Łącznie pobyt głowy 
USA ochraniało 7 tysięcy policjantów 
i ponad tysiąc funkcjonariuszy BOR.

Jak donosi Gazeta Wyborcza, infor-
macje o przebiegu tej skomplikowa-
nej akcji otrzymywała na swój telefon 
mieszkanka Bytomia. Doszło do tego 
w wyniku pomyłki podczas wprowa-
dzania do systemu SMS GKGP nume-
ru komórki generała Janusza Skulicha, 
szefa Rządowego Centrum Bezpie-

czeństwa. System ten działa od zeszłe-
go roku w Komendzie Głównej Policji 
i ma za zadanie rozsyłać krótkie wia-
domości tekstowe na wybrane numery. 
Pierwszego dnia wizyty Baracka Oba-
my jednak nie wysyłał ich do Skulicha.

Służby w niedługim czasie wychwy-
ciły pomyłkę i natychmiastowo spraw-
dziły osobę, do której docierały SMS-y. 
Policjanci ustalili do kogo należy nu-
mer, a następnie prześwietlili ją pod 
kątem związków ze światem prze-
stępczym. Na szczęście okazało się, że 
wiadomości nie trafiły w złe ręce. In-
spektor Mariusz Sokołowski, rzecz-
nik prasowy Komendy Głównej Policji, 
zaznaczył w rozmowie z GW, że SMS-y 
nie miały charakteru tajnego czy pouf-
nego, jednak przyznał, że taka sytuacja 
nie powinna mieć miejsca. 

Pomyłka specsłużb
 Na jaw wyszła wpadka polskich specsłużb. W wyniku pomyłki mieszkanka 
Bytomia otrzymywała SMS-y o przebiegu czerwcowej wizyty prezydenta Baracka Obamy.

Targi „Brussels Innova” są poświę-
cone technologiom i możliwościom 
wdrażania postępu technicznego. 
Spośród trzystu wynalazków z dwu-
dziestu krajów wyróżniono na nich 
właśnie bytomską Oxybarię S. To dzię-
ki niej pacjenci z przewlekłymi rana-
mi nóg, spowodowanymi chociażby 
odleżynami czy cukrzycą, mają szan-
sę na wyleczenie. Wynalazek ma słu-
żyć także leczeniu owrzodzeń goleni, 
choroby, z którą w Europie zmaga się 
nawet 5 mln osób. Dotychczas często 
jedynym rozwiązaniem dla nich by-
ła amputacja nogi. W jaki sposób po-

może im Oxybaria S? Łącząc działanie 
tlenu o podwyższonym ciśnieniu oraz 
ozonu wynalazek sprawia, że rana sta-
je się bakteriologicznie czysta i goi się 
znacznie szybciej. To nie jedyne za-
lety urządzenia – leczenie stosowa-
ne klasycznie w takich przypadkach, 
w komorze hiperbarycznej, wymaga 
inwestycji około 5 mln zł. Wynalazek 
prof. Aleksandra Sieronia jest znacz-
nie tańszy – kosztuje szpital zaled-
wie 50 tys. zł. Oxybaria S ze względu 
na swoje niewielkie gabaryty i wagę 
pozwala także na leczenie domowe 
i w domach opieki. 

Wynalazek z Byto-
mia nagrodzony

 Prof. Aleksander Sieroń, szef bytomskiej Kliniki Chorób 
Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, otrzymał 
grand prix podczas 63. Światowych Targów „Brussels Innova 
2014”. Wyróżniono jego wynalazek – Oxybarię S, czyli nowator-
skie urządzenie do hyperbarii tlenowej i ozonoterapii.

Skutki wybuchu, który miał miej-
sce w noc z wtorku na środę są po-
tworne. Mieszkania na parterze 

i pierwszym piętrze bloku są znisz-
czone. Siła eksplozji była tak duża, że 
na zewnątrz wysunęła się betonowa 
płyta, a między kondygnacjami za-
walił się strop. Kawałki okien i wy-
posażenia mieszkań wyrzuciło na 
kilkadziesiąt metrów od budynku. Lu-
dzie, którzy dotąd go zamieszkiwali 
w jednej chwili stracili wszystko. Dla-
tego grupa bytomian (Przemysław 
Siemieniec, Tomasz Kasperek, An-
drzej Falkiewicz, Jacek Herok, Łu-
kasz Osóbka, Elżbieta Beblik, Żaneta 
Prowda) postanowiła pomóc poszko-
dowanym mieszkańcom poprzez 
zorganizowanie zbiórki najpotrzeb-
niejszych rzeczy.

Najpilniej potrzebne są żywność 
o długim terminie ważności i środki 
czystości (szampony, mydła, proszki 
do prania). Dary zbierane są w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy 
ul. Nickla 19 w godzinach od 8:00 do 
19:00. W sprawie ich przekazania na-
leży kontaktować się ze szkołą pod 
numerem 32 286-41-54.

Zbiórkę odzieży, żywności i środ-
ków czystości dla poszkodowanych 
miechowiczan prowadzi również od-
dział rejonowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża przy ul. Moniuszki 13, gdzie da-
ry można zostawiać codziennie (także 
w weekend) od 8:00 do 20:00. 

Możesz pomóc poszkodowanym 

odnotowano, może mieć związek z tym 
wydarzeniem. Zaraz po wybuchu - in-
ternauci tak podejrzewali. Co prawda 
dyspozytor WUG poinformował, że 
w kopalni Bobrek-Centrum miał wów-
czas miejsce wstrząs o sile ok. 1,5-1,8 
w skali Richtera, jednak prokuratu-
ra wyklucza, że to była przyczyna wy-
buchu. Jak informuje, wybuch nastąpił 
w drodze umyślnego działania, a nie 
był wynikiem uprzedniego tąpnięcia 
jak sądzono wcześniej.

Według ustaleń gaz ulatniał się 
z wewnętrznej instalacji gazowej - 
dokładnie z połączenia giętkiego ku-
chenki gazowej - którą rozkręcono. 
Z tej przyczyny lokal wypełnił się ga-
zem, w następstwie czego doszło do 
wybuchu spowodowanego np. zapale-
niem światła.

Po dokonaniu oględzin przez bie-
głego sądowego i prokuratora oraz 
przesłuchaniu świadków zdecydo-
wano o postawieniu zarzutu spro-
wadzenia zagrożenia dla życia lub 
zdrowia wielu osób albo mienia loka-
torowi mieszkania znajdującego się 
na parterze bloku przy ul. Energetyki, 
w którym doszło do eksplozji. Po prze-
słuchaniu mężczyzna przyznał się, że 
chciał popełnić samobójstwo. Odkrę-
cił zawór gazu ale zasnął, potem o tym 
zapomniał i zapalił papierosa.

Okazuje się, że to nie jest pierwsza 
próba samobójcza mężczyzny. - W tym 
roku mężczyzna podciął sobie jeszcze 
żyły po kłótni z partnerką, lekarzom 
udało się go uratować - podaje Gazeta 
Wyborcza, która powołuje się na wy-
powiedź prokuratora.  

Wybuch gazu  
w Miechowicach

 Mieszkańcy bloku przy ul. Energetyki 4 w Miechowicach w wyniku wybuchu gazu 
stracili dorobek swojego życia. Uruchomiono zbiórkę najbardziej potrzebnych produktów 
dla poszkodowanych.

dokończenie ze s.1

Informacje o przebiegu 
skomplikowanej akcji  jaka 
była ochrona prezyenta USA 
otrzymywała na swój tele-
fon mieszkanka Bytomia. 
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Sprintem przez boiska: zima 
w roli wicelidera

Przed nami kilka miesięcy rozbra-
tu z ligowym futbolem. W ostatnich 
meczach Polonia i Szombierki zadbały 
o dobre nastroje swoich kibiców.

III liga opolsko-śląska w miniony 
weekend zakończyła tegoroczne zma-
gania. Teraz przed piłkarzami kilka 
miesięcy ciężkiej pracy, której efekty 
poznamy dopiero wiosną. Na szczęście 
ten okres bytomskie kluby będą mogły 
spokojnie przepracować.

Polonia Bytom w niedzielę grała 
z rezerwą Podbeskidzia Bielsko-Bia-
ła. Już przed spotkaniem pewne było, 
że zwycięstwo pozwoli zbliżyć się do 
liderującej Odry Opole. Gospodarze 
wzmocnieni kilkoma graczami z Eks-
traklasy postawili jednak bardzo trud-
ne warunki.

Bielszczanie pierwsi wpisali się na 
listę strzelców, bo pięć minut przed 
przerwą do siatki trafił Krzysztof 
Chrapek. Na szczęście udało się wy-
równać przed zejściem do szatni. Na 
strzał z rzutu wolnego zdecydował się 
Łukasz Grube i futbolówka zatrzepo-
tała w siatce.

W drugiej odsłonie oglądaliśmy 

mecz do jednej bramki. Niebiesko-
-czerwoni stworzyli sobie kilka zna-
komitych okazji, ale co z tego, jak piłka 
była wybijana z linii bramkowej. Prze-
łom nastąpił dopiero w końcówce, gdy 
po rzucie rożnym bramkę strzelił Ja-
cek Broniewicz. To był gol na wagę 
kompletu punktów, pozycji wicelidera 
i straty tylko dwóch punktów do Odry.

Dramatyczny przebieg miał mecz 
Szombierek Bytom, które rozgrywki 
kończyły wyjazdowym starciem z Po-
lonią Łaziska Górne. Po zaciętej pierw-
szej połowie gospodarze prowadzili 
1:0 po golu Jakuba Nawrockiego. 

Po zmianie stron Polonia miała 
okazje, aby podwyższyć prowadze-
nie, co pewnie odebrałoby "Zielonym" 
ochotę na gonienie wyniku. Szwan-
kowała jednak skuteczność, która 
w ostatecznym rozrachunku się ze-
mściła i to w samej końcówce.

W pierwszej minucie doliczone-
go czasu zawodnik gospodarzy za-
grał ręką w polu karnym. Arbiter bez 
wahania wskazał na wapno. Do rzu-
tu karnego podszedł Piotr Makowski 
i zapewnił Szombierkom jeden punkt. 
Podopieczni Krzysztofa Górecko tego-
roczne zmagania ligowe kończą na 11. 
miejscu i nad strefą spadkową mają 
sześć punktów przewagi.

Piłkarze obu bytomskich drużyn la-
da moment rozpoczną urlopy, które 
potrwają zapewne do stycznia. Najważ-

niejsze, że są bliskie zrealizowania swo-
ich celów na ten sezon. Polonia ma duże 
szanse, aby powalczyć o awans do II ligi, 
a Szombierki są na dobrej drodze, aby 
spokojnie utrzymać się w III lidze. 

Hokej: ucieka kto może, 
a czarna seria wciąż trwa

Niestety, wszyscy już przyzwycza-
iliśmy się, że zwycięstwa naszych hoke-
istów zdarzają się raz na kilka tygodni. 
Nie dziwi więc, że niektórzy szukają 
szczęścia w innych klubach.

W ubiegłym tygodniu informowa-
liśmy o fatalnej sytuacji organizacyj-
nej w Polonii Bytom. Hokeiści nie mają 
nawet niezbędnego sprzętu, co potem 
odbija się na ich ligowej formie. Nie 
wszyscy są w stanie to zaakceptować, 
co zmusza ich do zmiany przynależno-
ści klubowej.

Zaczęło się od Radka Meidla, któ-
ry w tym sezonie był wyróżniającą się 
postacią w ekipie niebiesko-czerwo-
nych. Czeski napastnik kilka dni temu 
rozwiązał swój kontrakt za porozumie-
niem stron. 25-letni zawodnik prawdo-
podobnie wróci do rodzinnego kraju. 
W tym sezonie strzelił dziewięć bramek 
i zaliczył sześć asyst.

Szybko w jego ślady poszedł Pawieł 
Suczkow, który także dogadał się z za-
rządem w kwestii rozwiązania umowy. 
22-letni Rosjanin już znalazł nowego 

pracodawcę, a padło na kazachski Ber-
kut Karaganda. Bramkarz w tym sezo-
nie 12 razy reprezentował Polonię.

Nie jest zatem wesoło przy Puła-
skiego, a nastrojów nie poprawiają 
wyniki, które wciąż się nie zmieniają. 
W ostatnim tygodniu bytomianie dwa 
razy wychodzili na lód. Najpierw prze-
grali z Unią Oświęcim 2:7, choć dwie 
pierwsze tercje nie wskazywały jesz-
cze na tak wysoki wymiar kary (było 
2:4 przyp. red.).

Dwa dni później Polonia mierzyła 
się z Comarch Cracovią. Wicelider PHL 
także męczył się przez dwie tercje, ale 
w trzeciej podkręcił tempo i ostatecz-
nie zwyciężył 8:2. W piątek będzie jed-
nak szansa na przerwanie czarnej serii, 
bo rywalem będzie HC GKS Katowice, 
który ma na koncie zero punktów i jest 
jedynym zespołem, z którym nasi hoke-
iści w tym sezonie wygrywali.

Lech i Legia walczą 
o 12-latka z Szombierek

Dwa czołowe polskie kluby obrały 
sobie na celownik utalentowanego pił-
karza „Zielonych”. W dodatku niedawno 
zadebiutował w reprezentacji Polski.

Czyżby w naszym mieście pojawił 
się piłkarski talent, o którym za kilka 
lat będziemy słyszeć wiele dobrego? 
To na razie wielka zagadka, bo Jakub 
Kamiński ma zaledwie 12 lat i dopiero 

stawia pierwsze kroki w futbolu. Już 
jednak osiągnął więcej niż wielu jego 
rówieśników.

W ostatnich dniach pojawiły się in-
formacje o zainteresowaniu ze strony 
Lecha Poznań i Legii Warszawa. Młody 
piłkarz Szombierek Bytom już był na 
testach w pierwszej z tych drużyn i po-
dobno pokazał się z bardzo dobrej stro-
ny. Teraz otrzymał zaproszenie na testy 
od mistrza Polski.

Ostatnie miesiące są dla Kamińskie-
go bardzo udane. Jak informuje strona 
PZPN, w sezonie ligowym rozegrał 20 
meczów i dla „Zielonych” strzelił 8 bra-
mek. W dodatku zadebiutował w repre-
zentacji Polski do lat 12, która dopiero 
powstała.

Zobaczymy jak potoczy się kariera 
nastolatka z Szombierek. Pozostaje mu 
życzyć, aby w przyszłości grał w Lechu 
lub Legii, a nawet w jeszcze lepszym klu-
bie. Na razie możemy jedynie przyglą-
dać się jego rozwojowi. 

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
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Granatowe automaty wkrótce znikną z kra-
jobrazu Bytomia. Nikt, a w szczególności kie-
rowcy, raczej nie będzie za nimi płakać. Mimo to 
za parkowanie w centrum miasta nadal będzie 
trzeba płacić. Innego wyjścia nie ma - śródmiej-
ska zabudowa ukształtowała się przed wieka-
mi, kiedy nie było jeszcze samochodów, dlatego 
dziś nie ma w niej zbyt wiele przestrzeni, aby 
pomieścić ciągle rosnącą liczbę pojazdów. Za-
danie pobierania opłat za postój przejmą nowe 
urządzenia, które w ostatnim czasie ustawiono 
na zlecenie Komunikacyjnego Związku Komu-
nalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowe-
go w ramach projektu Śląskiej Karty Usług 
Publicznych.

ŚKUP to największy projekt elektronicz-
nej karty miejskiej w Polsce. Plastikowa pla-
kietka będzie służyć mieszkańcom GOP m.in. 
za bilet autobusowo-tramwajowy, ale także za 
elektroniczną portmonetkę, za pomocą której 
będzie można np. zapłacić za wstęp na basen, 
czy za parkowanie. Spersonalizowane karty bę-
dzie można otrzymać w specjalnych Punktach 
Obsługi Klienta lub zamówić przez portal in-
ternetowy ŚKUP, natomiast karty niespersona-
lizowane będą dostępne także w Stacjonarnych 
Automatach Doładowania, gdzie także będzie 
można na bieżąco doładowywać oba rodzaje 

kart. Urządzenia już działają, ale na razie można 
jedynie kupować za ich pomocą zwykłe bilety. 
Ze względu na stopień skomplikowania projek-
tu spowodowany szeroką funkcjonalnością kar-
ty, wprowadzenie jej do użytku już kilkakrotnie 
zostało przesunięte. Aktualnym terminem uru-
chomienia systemu jest styczeń lub luty 2015. 
Koszt wdrożenia i utrzymania przez 65 miesię-
cy wynosi 189,6 mln zł. Inwestycję współfinan-
suje Unia Europejska.

Choć ŚKUP obejmuje swoim zasięgiem 
w ponad dwudzieścia miast, to nowe parko-
maty będą działać tylko w sześciu. Poza Byto-
miem automaty zostaną uruchomione również 
w Chorzowie, Katowicach, Piekarach Śląskich, 
Tychach i Zabrzu. Będzie można w nich płacić 
zwykłymi monetami, ale także bezgotówkowo 
za pomocą karty ŚKUP. Dzięki temu kierowcy 
nie będą musieli już wozić ze sobą odliiczonej 
sumy drobnych do zapłaty za postój w Śródmie-
ściu, bo wystarczy mieć ze sobą doładowaną 
kartę. Co ciekawe, w przeciwieństwie do sta-
rych parkomatów, nowe będą wydawać resztę 
przy płatności monetami.

Do końca roku nowe automaty parkingo-
we jeszcze będą zamknięte w skrzyniach. Dzię-
ki nim nieczynne maszyny są chronione przed 
wandalami. 

Będą nowe parkomaty
 Obok parkomatów stojących przy śródmiejskich ulicach pojawiły się 

duże, czarne skrzynie. Kryją nowe urządzenia do pobierania opłat za postój.
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Dawniej Dąbrowa Miejska była tęt-
niącą życiem dzielnicą zamieszkałą 
przez ponad cztery tysiące ludzi. Dziś 
już niewiele o tym przypomina. W wy-
niku szkód górniczych teren osiadł na-
wet o kilkadziesiąt metrów, na czym 
poważnie ucierpiały tamtejsze zabu-
dowania. Dlatego w PRL-u niemal ca-
łą dzielnicę zrównano z ziemią, a jej 
mieszkańców przesiedlono. Obecnie 
jednym z ostatnich świadków przed-
wojennej historii Dąbrowy Miej-
skiej jest kościół św. Józefa Robotnika 
wzniesiony w 1928 r. według projek-
tu Theodora Ehla, który zaprojektował 
także trzy inne bytomskie świątynie.

Kościół stoi dziś pomiędzy autostra-
dą a obwodnicą. Wokoło nie ma budyn-
ków mieszkalnych. Stacja benzynowa, 
biurowiec, wypożyczalnia samochodów, 
wytwórnia betonowych ogrodzeń... 
Większość z dwóch tysięcy parafian 
mieszka na Stroszku, Witorze i osiedlu 
Przy Kopalni. Na msze mają daleko, a par-
king przy kościele jest zbyt mały, żeby 

pomieścić samochody wszystkich wier-
nych. Aby skrócić mieszkańcom drogę 
w ciepłe miesiące organizowane są msze 
polowe na osiedlu.

Parafia od dawna boryka się z pro-
blemem szkód górniczych powstałych 
przed laty, gdy dzielnica była podko-
pywana przez kopalnię. Choć kościół 
został zankrowany, to popękane mury 

ciężko znoszą wstrząsy przejeżdżają-
cych w pobliżu ciężkich samochodów.

Dalekie położenie od osiedli miesz-
kalnych i zły stan techniczny budyn-
ków spowodował, że podjęto decyzję 
o wybudowaniu nowego kościoła w in-
nej lokalizacji. W 2009 roku w drodze 
konkursu spośród czterech projek-
tów koncepcyjnych wybrano pracę dr. 
hab. inż arch. Jana Rabieja. Rok póź-
niej parafia nabyła od gminy Bytom 
grunty nieopodal placu Żeromskiego 
na Witorze. W wyniku procedur admi-
nistracyjnych i zmian w projekcie wy-
konawczym budowę  nowej świątyni 
rozpoczęto dopiero 31 marca tego ro-
ku. Obecnie drewniana konstrukcja już 
stoi i trwają prace nad jej zadaszeniem.

Co się stanie z kościołem w Dą-
browie Miejskiej? Parafia zamierza 
sprzedać działkę przy ul. Strzelców 
Bytomskich razem z zabudowaniami. 
Decyzja o zagospodarowaniu nieru-
chomości będzie należeć do nowego 
właściciela. 

Św. Józef Robotnik się przenosi
 Parafia św. Józefa Robotnika w Dąbrowie Miejskiej wkrótce przeniesie się w nowe 

miejsce. Na Witorze trwa właśnie budowa nowej świątyni i plebani.

Barbórka zbliża się do nas wielkimi 
krokami a z nią wracają wspomnienia 
wszystkich tych pięknych i mroźnych 
dni, kiedy w całym Bytomiu święto-
waliśmy górniczą tradycję. Barbór-
ka przypomina nam również, że zima 
na dobre  już się zadomowiła i chęt-
niej sięgamy  w tym czasie po słodkie 
szmakety. Na każdym kroku wyda-
ją się nas wołać pierniczki, marcepa-
ny, orzeszki w czekoladzie. Wszystkie 
słodkości pachnące i  smaczne ma-
ją jednak tę jedną malutką wadę że są 
prawdziwą kaloryczną bombą. 

Zimowa pora i mroźne poranki nie-
co wydają się nas rozgrzeszać z tych 
kalorycznych słabości, ale warto do 
świąt nieco ograniczyć nasze zami-
łowanie do czekoladek i  pierników. 
W  zamian polecam zimowy począ-
tek dnia z rozgrzewającą aromatycz-
ną owsianką. Przepisów na owsiankę 
na świecie jest bez liku. Dzisiaj pragnę 

polecić Państwu tę, którą z zamiłowa-
niem stosuję w  spokojny niedzielny 
poranek. 

Do garnka wlewamy 250 ml wody, 
wkrawamy plasterki z jednego jabłka. 
Doprawiamy 1 plasterkiem świeżego 
imbiru, jednym goździkiem,  szczyp-
tą cynamonu, kurkumy i cynamonu.  
Całość gotujemy 5 min i gdy w kuch-
ni rozejdzie się cudowny zapach ko-
rzennych przypraw, dodajemy 4 łyżki 
górskich płatków owsianych. Płatki 
gotujemy jeszcze pięć minut a następ-
nie całość przelewamy do misecz-
ki. Gdy nasza owsianka przyjmie 
już przyjemnie ciepłą temperaturę 
stosowną do konsumpcji, dodaje-
my jeszcze 1 łyżeczkę prawdziwego, 
uczciwego miodu.

Przywitany w  ten sposób mroźny 
poranek uśmiechnie się do nas zapa-
chem ciepła, zdrowych płatków, cyna-
monu i miodu.

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

Centrum Dietetyczne Naturhouse
Dworcowa 19
41-902 Bytom

tel. 32 389 10 00

Parafia od dawna boryka się 
z problemem szkód górniczych po-
wstałych przed laty, gdy dzielnica 
była podkopywana przez kopal-
nię. Choć kościół został zankro-
wany, to popękane mury ciężko 
znoszą wstrząsy przejeżdżających 
w pobliżu ciężkich samochodów.
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Okazał do kontroli sfałszo-
wany bilet miesięczny 

Policjanci z Bytomia zatrzymali 38-let-
niego zabrzanina. Mężczyzna jechała 
autobusem i okazał kontrolerom sfałszo-
wany bilet miesięczny. 

We wtorek po południu policjan-
ci z komisariatu przy ulicy Chrzanow-
skiego zostali wezwani na interwencją, 
którą zgłosili kontrolerzy komunikacji 
miejskiej. Na miejscu policjanci ustalili, 
że 38-letni zabrzanin jechał autobusem 
i okazał do kontroli sfałszowany bilet 
miesięczny. Z relacji śledczych wynika, 
że była to kserokopia biletu miesięcz-
nego z jego danymi. Zabrzanina zatrzy-
mano. Mężczyzna usłyszał już zarzut. 
Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.

Zatrzymano 4 młodych by-
tomian za kradzież 

Bytomscy stróże prawa zatrzyma-
li 4 chłopców w wieku od 13 do 18 lat. 
Bytomianie ukradli ze sklepu dwa ta-
blety, słuchawki oraz głośnik. 

Policjanci z komisariatu przy ul. 
Chrzanowskiego zatrzymali 4 chłop-
ców. Z relacji śledczych wynika, że byto-

mianie w wieku od 13 do 18 lat ukradli 
ze sklepu ze sprzętem RTV dwa table-
ty, słuchawki oraz głośnik. Skradziony 
sprzęt wyceniono na kwotę około 1100 
zł. Stróże prawa zapoznali się z zapisem 
z kamer monitoringu sklepu. Policjan-
ci rozpoczęli poszukiwania sprawców 
kradzieży. Następnego dnia śledczy 
zatrzymali złodziei. Stróże prawa od-
zyskali część łupu. Najstarszy z zatrzy-
manych usłyszał już zarzut. Grozi mu do 
5 lat więzienia. Natomiast nieletni odpo-
wiedzą przed sędzią rodzinnym.

Wpadł 21-latek, który okra-
dał mieszkania 

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
21-latka. Mężczyzna ukradł z mieszka-
nia przy ul. Łużyckiej torbę z laptopem 
wartości 1200 zł. Łup odzyskano a by-
tomianin usłyszał już zarzut. 

Stróże prawa z komisariatu przy 
ul. Chrzanowskiego zatrzymali 21-let-
niego złodzieja. Bytomianin ukradł 
z niezamkniętego mieszkania przy ul. 
Łużyckiej torbę z laptopem wartości 
1200 złotych. Działania policjantów do-
prowadziły do ustalenia i zatrzymania 

podejrzanego. Łup odzyskano a 21-la-
tek usłyszał zarzut. Śledczy ustalili, że 
mężczyzna działając w ten sam spo-
sób dokonał szeregu innych kradzieży 
na terenie Bytomia. Za to przestępstwo 
grozi mu do 5 lat więzienia. Ponadto 
mężczyzna był poszukiwany do odby-
cia wyroku za wcześniejsze kradzieże. 
Teraz bytomianin najbliższe miesiące 
spędzi w areszcie.

Wpadli na kradzieży rur 

Policjanci z Bytomia zatrzymali 2 
mężczyzn na gorącym uczynku. Miesz-
kańcy śląska wykopywali rury należące 
do wodociągów w rejonie hałd na gra-
nicy z Radzionkowem. 

Zdarzenie miało miejsce w rejo-
nie hałd na granicy z Radzionkowem. 
58-latek i jego młodszy kolega wyko-
pali z ziemi około 40 metrów rur na-
leżących do wodociągów. Wartość ich 
według pokrzywdzonego to prawie 5 
tysięcy złotych. Mieszkańcy śląska noc 
spędzili w policyjnym areszcie. Męż-
czyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im te-
raz do 5 lat więzienia.

Podpisał się na pamiątkę 
nocy w policyjnym areszcie 

Mieszkaniec Kalet spędzając noc 
w bytomskim areszcie postanowił 
utrwalić pobyt w celi. 17-latek wydra-
pał na ścianie napis z datą i swoim imie-
niem. Jego dzieło rano odkryli policjanci 
i teraz chłopak będzie miał problemy.

W ubiegłą sobotę do bytomskie-
go aresztu trafił 17-letni mieszkaniec 
Kalet. Młodzieniec następnego dnia 
miał być przewieziony do młodzieżo-
wego ośrodka wychowawczego. Po-
licjanci, którzy rano  zwalniali go z celi 
zauważyli napis na ścianie, którego 
wcześniej nie było. Okazało się, że chło-
piec chciał utrwalić trwale swój pobyt 
w policyjnym areszcie. Z relacji śled-
czych wynika, że 17-latek prawdopo-
dobnie zamkiem od bluzy wydrapał 
słowa w których informuje jak bardzo 
kocha mamę, datę pobytu oraz jego 
imię. Stróże prawa ustalają straty jakie 
wyrządził swoim działaniem. Miesz-
kaniec Kalet odpowie teraz za wanda-
lizm, którego się dopuścił. Grozi mu 
nawet do 5 lat więzienia.

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

W czwartek około godziny 8:00 na 
wysokości zjazdu z obwodnicy na ul. 
Celną zderzył się samochód marki Audi 
z dostawczą KIA. 62-letni kierowca Au-
di nie zachował należytej ostrożności 
i zjechał na przeciwny pas, a następnie 
uderzył w bok nadjeżdżającego pojaz-
du. W wyniku zdarzenia poniósł ob-
rażenia ciała i został przewieziony do 
szpitala. 57-letni kierowca KIA nie zo-
stał ranny. Teraz okoliczności wypadku 
wyjaśniają bytomscy śledczy.

To kolejny raz, kiedy dokładnie 
w tym samym miejscu dochodzi do ta-
kiego zdarzenia. Od miesięcy w ser-
wisie i gazecie piszemy, że węzeł 
obwodnicy i Celnej został źle zapro-
jektowany, ponieważ kierowcy jadący 
w stronę Piekar notorycznie popełnia-
ją na nim błędy, w wyniku których 
zjeżdżają na pas w stronę Gliwic. O ko-
lizjach tego typu informowaliśmy m.in. 

w sierpniu i dwukrotnie w kwietniu, 
natomiast na forum i Facebooku in-
ternauci donoszą, że wielokrotnie by-
li zmuszeni uciekać na tym odcinku 
przed kierowcami jadącym na czoło-
we. Z kolei urzędnicy zasłaniają się roz-
porządzeniami ministra transportu, 
według których wybudowano skrzyżo-
wanie. Mimo to jednak coś powoduje, 
że do czołowych zderzeń dochodzi tam 
częściej, niż na jakiejkolwiek innej dro-
dze w Bytomiu. Powinno to dawać do 
myślenia urzędnikom.

 Jak to bywa w naszych czasach, na 
Facebooku założono stronę „Chcemy 
bezpiecznej obwodnicy Bytomia” któ-
ra wzywa Miejski Zarząd Dróg i Mo-
stów do poprawy bezpieczeństwa na 
węźle z Celną. Wystarczył jeden dzień 
i internauci zapisani do protestu wrzu-
cili zdjęcia z kolejnego incydentu w tym 
miejscu. Wojciech Wojt Woźnica opu-

blikował zdjęcia samochodu, który 
wjechał na wysepkę rozdzielającą pasy 
i uderzył w latarnię. Można je zobaczyć 
poniżej. Natomiast Grzegorz Biskup 
napisał posta: „Sam często tam jeżdże 
około 10 razy wpadali tam na mnie. 
Przypatrywałem się tam oznakowanie 
jest ok. Podwójna ciągła nakaz jazdy 
z prawej strony. O co tam chodzi? Myśle 
że może nieuaktualnione mapy w na-
wigacjach? Niektórzy nie patrzą na nic 
ino im ufajá bezgranicznie”. 

Kolejna kolizja  
na obwodnicy

 Znowu doszło do wypadku w rejonie węzła obwodnicy północnej z ul. Celną. Doszło 
tam do zderzenia dwóch pojazdów. To felerny odcinek, na którym ciągle dochodzi do 
podobnych zdarzeń.

Reklama

Koncert finałowy „Rozbark przez 
pokolenia”, będzie okazją do pod-
sumowania projektu, którego ce-
lem jest promowanie wolontariatu 
oraz aktywizacja społeczna seniorów                             
z Rozbarku. Wydarzenie to jest możli-
wością  skupienia wokół siebie wielu 
ludzi działających w sferze III sektora, 
którzy będą mogli podzielić się ze sobą 
oraz wszystkimi zebranymi gośćmi do-
świadczeniami związanymi z działal-
nością – aktywnością na rzecz lokalnej 
społeczności. Wśród licznych zapro-
szonych gości będą przedstawiciele 
organizacji współpracujących ze Sto-
warzyszeniem Św. Franciszka z Asyżu. 
Podczas panelu dyskusyjnego, wystą-
pią przedstawiciele następujących or-
ganizacji: Fabryka Inicjatyw Lokalnych, 
Grupa Pedagogów Ulicy UNO, Program 
Aktywności Lokalnej PAL Śródmieście 
oraz Inicjatywa Ulica Mickiewicza.

Na spotkaniu, które rozpocznie się 

o godzinie 16:00, Stowarzyszenie nie 
tylko podziękuje uczestnikom oraz 
wolontariuszom projektu, ale rów-
nież zaprosi na występ muzyczny Ja-
rosława Reclika i Marioli Koniecznej 
- poetki, laureatki konkursów poezji 
śpiewanej. Kolejną atrakcją spotkania 
będzie występ Marka „Makarona” Mo-
tyki – znanego bytomskiego gitarzy-
sty i pieśniarza bluesowego.

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

Koncert promujący kampanię spo-
łeczną „Rozbark przez pokolenia”, od-
będzie się 13 grudnia o 17:00. Godzinę 
przez koncertem organizatorzy zapra-
szają na panel dyskusyjny. Wstęp wolny. 

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

Bytom ul. Przemysłowa 2 
604 055 810 

www.zyrafa.bytom.pl
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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

Bytom 41-935 Sucha Góra 
 ul. Strzelców Bytomskich 306 

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

ul. Męczenników Oświęcimia 24
tel. 32/286 62 39 
kom. 603 40 12 15    
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Bella i Sebastian 10:45

Bogowie 18:30, 21:10

Dzień dobry, kocham Cię! 14:45

Głupi i głupszy bardziej 12:40 A, 18:10

Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Cz.1 11:20, 13:00, 14:00, 15:40, 16:40, 
18:20, 19:20, 21:00

Interstellar 2D 20:30

Obywatel 13:20, 20:00

Serce, serduszko 10:15 A, 12:30 B

Wolny strzelec 22:00 

Za jakie grzechy, dobry Boże? 17:50, 22:15!

Piorun i magiczny dom 14:30, 16:30

Pudłaki - The Boxtrolls 2D 10:30

Siedmiu Krasnoludków ratuje Śpiącą 
Królewnę 2D

10:15, 14:15, 16:15

Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą 
Królewnę 3D

12:15

Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą 
Królewnę 3D

10:15, 14:15, 16:15

Klątwa Jessabelle 12:45, 17:00, 20:15, 22:15!

Scenariusz na miłość 15:30, 19:00, 21:20

Szefowie wrogowie 2 11:00, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00

Wielka Szóstka 2D 11:15, 15:45

Wielka Szóstka 3D 10:15 B, 13:30, 18:00

Cinema City

REPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILIJNE

POKAZY PREMIEROWE

rano

rano

rano

-3C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

0C

-2C -1C+1C

0C

0C +1C+3C Panny Młode 19:00

Sen o Warszawie 19:30P

Becekino
28.11 - 04.12.2014

Przyszedł chłop do restauracji i obsta-
lowoł se parówki i żemłę. Kelner przy-
niósł, a chłop patrzy na talerz i pado:

- Co to? Zmniejszyliście porcje?
- Nie, ino robiliśmy remont i wstawi-
liśmy wieksze stoły, to sie tak teroz 
wszystkim będzie zdowało.

- Tato kaj wyście się urodzili? - spytoł 
roz synek ojca.

- W Bytomiu!
- A mamulka?
- w Opolu.
- A jo?
- W Strzelcach Opolskich.
- No patrzcie, co za szczęście, że my sie 
tak wszyscy spotkali pra?

! – tylko piątek i sobota, A oprócz soboty', B tylko w sobotę

P - tylko w poniedziałek

KRONIKA zaprasza hurtowo
 29 listopada (sobota) o godz. 19.00 w bytomskiej 

Kronice otwarcie wystawy Stanzy „Rzeczywistości równole-
głe: Entropia przez czarną materię”. Tego samego wieczoru 
otwarcie wystaw: „Plica polonica”, Jana Pfeiffera „Punkty 
wsparcia” oraz Phillipa Heinze „Nocturnal times”/”Czasy 
nokturnu”, a także koncert Lautbild.

28 listopada
Wernisaż wystawy fotoGRAFIE, Mło-
dzieżowy Dom Kultury nr1, ul. Po-
wstańców Warszawskich 12, g.17:00

Rowerowa Masa Krytyczna, Rynek, 
g.18:00

Gorczycki&Możdżer koncert Camerata 
Silesia, Becek, pl. Stanek 1, g.19:00

Cow Crew / DJ Colb, Klub Blęder, ul. Po-
wstańców Warszawskich 30a, g.21:00
29 listopada
Charytatywny Turniej Barbórkowy, 
Hala Na Skarpie, ul. Modrzewskiego 5, 
g.9:00

Zajęcia dla dzieci "Wróżby na noc św. 
Andrzeja", Muzeum Górnośląskie, pl. 
Sobieskiego 2, g.11:30

Becekowy Pokój Gier, Becek, pl. Stanek 1, 
g.13:30

Operetka "Baron Cygański", Opera Ślą-
ska, ul. Moniuszki 21, g.18:00

Wernisaż w Kronice, CSW Kronika, Ry-
nek 26, g.19:00

Koncert Venflon + Kolbyskray, Klub Go-
tyk, ul. Kościelna 2, g.20:00

SoulFunk Andrzejki, Museum Music 
Republic, pl. Sobieskiego 2, g.21:00

Koncert Fair Weather Friends, Klub Blę-
der, ul. Powst. Warszawskich 30a, g.21:00

30 listopada
Koncert kwartetu Akademos, Muzeum 
Górnośląskie, ul. Korfantego 34, g.12:00

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

Wieczór Tańca Współczesnego: spekta-
kle "Room 40" i "Bernhard", Teatr Roz-
bark, ul. Kilara 29, g.19:00

The best of Kabaret Limo, Becek, pl. Sta-
nek 1, g.20:00
2 grudnia
Spotkanie autorskie z Witoldem Stypą 
nt. książki "1010 dzieł sztuki...", Biuro 
Promocji Bytomia, Rynek 7, g.17:00
3 grudnia
Eko-Jarmark, Dworzec PKP, pl. Wol-
skiego, g.11:00-17:00

Spotkanie z cyklu "Literatura w kuchni. 
Kuchnia w literaturze", Muzeum Górno-
śląskie, ul. Korfantego 34, g.18:00

Premiera spektaklu "zrozumieć ciszę", 
Teatr Rozbark, ul. Kilara 29, g.19:00
4 grudnia
Barbórka w Operze - "Baron cygański", 
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21, g.18:00

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

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