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Początek sezonu narciarskiego tuż tuż...
SPORT \  Za oknem na próżno szukać śniegu. Jednak w Bytomiu jest jedno miejsce, gdzie białego puchu jest tak dużo, że da się z niego lepić bałwany. To oczywiście stok 
narciarski w Suchej Górze.

W  zeszłym roku dawny 
ośrodek Dolomity Sporto-
wa Dolina przeszedł w  ręce 
nowych właścicieli, którzy 
w  Bytomiu m.in. odrestau-
rowali zabytkową cechow-
nię „Orła Białego” zaprojek-
towaną przez Georga i Emil-
la Zillmannów, a także uru-
chomili kryty tor gokarto-
wy na Karbiu. Niemal od ra-
zu zabrali się do działania. 
W  pierwszej kolejności od-
nowili restaurację „Pod Pro-
giem” i przebudowali przyle-
gające do niej tarasy.

Teraz przyszedł czas na 
największą atrakcję ośrodka 
czyli kilkusetmetrowy stok 
narciarski. Wykonano kom-

pleksowy remont wycią-
gów oraz wyposażono stok 
w nowy sprzęt do sztuczne-
go naśnieżania, który może 
wytwarzać biały puch przy 
nieco wyższych temperatu-
rach, niż potrafiły to dotych-
czasowe armatki. Dzięki te-
mu Sport Dolina będzie bar-
dziej niezależna od warun-
ków atmosferycznych, a nar-
ciarze będą mogli korzystać 
ze stoku przez więcej dni 
w roku.

Ostatnie mrozy pozwoli-
ły na przetestowanie sprzę-
tu i 24 listopada uruchomio-
no armatki w Suchej Górze. 
Na próbę naśnieżono dolną 
część stoku, wyścielając go 

białą szatą. Śnieg utrzymał 
się przez kolejny tydzień, 
lecz w  kolejnych dniach do 
Polski ma przyjść ocieplenie, 
więc testowa pierzynka za-
raz zniknie.

Sport Dolina jednak szy-
kuje się już do otwarcia sezo-
nu narciarskiego. Gdy znów 
przymrozi przez kilka dni, to 
zarządcy ośrodka będą mo-
gli przygotować odpowiednie 
warunki do białego szaleń-
stwa i uruchomią wyciągi. Na 
miejscu będzie można skorzy-
stać z  wypożyczalni sprzętu 
oraz szkółki narciarskiej.  

w sprzedaży m. in. :

pieluchomajtki,

majtki chłonne,

podkłady i wkładki,

sprzęt stomijny,

protezy piersi, 

gorsety dla amazonek,

peruki,

ortezy kończyn,

pasy i gorsety

ortopedyczne,

balkoniki i podpórki,

laski i kule,

wózki inwalidzkie,

materace p/odleżynowe,

wkładki do butów,

profilaktyka żylaków,

ciśnieniomierze,

sprzęt pomocniczy do

łazienki,

inny sprzęt medyczny.

SKLEP
MEDYCZNO-

ORTOPEDYCZNY

realizujemy
zlecenia

ul. Powst. Warszawskich 31 
41-902 Bytom

DOWOZIMY BEZPŁATNIE DO DOMU 

NA PROŚBĘ KLIENTA 

WIĘKSZY SPRZĘT MEDYCZNY ORAZ
PIELUCHY ZAKUPIONE NA KWARTALNE

ZLECENIA.

czynne:
poniedziałek-piątek
w godz. 8:00 – 16:00
------------------------------------

tel.: 32/289-12-81

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY !

WWW.BARBERSHOPSILESIA.PL

Oferujemy:
STRZYŻENIE WŁOSÓW

STRZYŻENIE  / GOLENIE BRODY

PAKIET  COMBO (WŁOSY + BRODA)
KOLORYZACJA

Oferujemy:Oferujemy:
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inwestycje \ Przy \ Przy \ ulicy Zabrzańskiej ruszyła budowa nowego pawilonu handlo-
wo-usługowego. Obiekt powstanie w sąsiedztwie sklepu sieci Intermarché.

Kolejny market 
w Szombierkach
Kolejny market 
w Szombierkach
Kolejny market 

Główna ulica Szombierek 
jest często nazywana Market-
strasse ze względu na to, że 
znajduje się tam największe 
w mieście nagromadzenie du-
żych sklepów. W pobliżu każ-
dego przystanku tramwajo-
wego mieści się przynajmniej 
jeden market. Jednak w ostat-
nich miesiącach sieć Tesco 
uznała swój sklep w Szombier-
kach za nierentowny i  zdecy-
dowała się go zamknąć. Przed 
kilkoma dniami usunięto z hali 
symbole sieci, a firma przystą-
piła do poszukiwań inwesto-
rów, którzy odkupią nierucho-
mości w Bytomiu i innych mia-
stach, gdzie Tesco zlikwidowa-

ło swoje markety.
W  międzyczasie przy ul. 

Zabrzańskiej ruszyła budo-
wa kolejnego sklepu wielkopo-
wierzchniowego. Prace prowa-
dzi spółka AGC Bytom, inwe-
stor pobliskiego osiedla Srebr-
ne Stawy. Nowy budynek 
handlowo-usługowy powsta-
je tuż obok sklepu Intermar-
ché. Naszej redakcji udało się 
potwierdzić, że będzie w nim 
działać supermarket budow-
lany marki Bricomarché. Je-
go powierzchnia handlowa ma 
wynosić około 2000 m2, nato-
miast otwarcie jest planowane 
na koniec przyszłego roku.

Bricomarche to sieć super-

marketów typu „dom i ogród”. 
W zależności od sezonu oferu-
je swoim klientom od 15 000 
do 30 000 produktów, które 
dostępne są w  czterech głów-
nych działach: budowlanym, 
dekoracyjnym, artykułów do 
majsterkowania oraz ogrodni-
czym. W ofercie sklepu znaj-
dują się także dodatkowe usłu-
gi, takie jak oprawa obrazów, 
transport zakupionych towa-
rów czy cięcie drewna. Obec-
nie w Polsce działaja 154 obiek-
ty Bricomarché – najbliższe 
z nich znajdują się w Piekarach 
Śląskich, Świętochłowicach 
i Siemianowicach Śląskich.  

inwestycje \ Prezydent \ Prezydent \
Mariusz Wołosz zareko-
mendował trzy obiekty 
do termomodernizacji w 
ramach środków ze Zinte-
growanych Inwestycji Te-
rytorialnych. Łączna war-
tość projektów to ponad 11 
mln złotych.

Pieniądze dla szpitala, szkoły i remizy
Bytom ubiega się o pozyska-

nie środków finansowych na 
termomodernizację obiektów 
w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych. No-
wy prezydent Mariusz Wołosz 
udzielił rekomendacji trzem 
obiektom, które dzięki fundu-
szom europejskim mogą zy-
skać nowe oblicze.

Prezydent zarekomendo-

wał Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny nr 4, który znajduje 
się przy alei Legionów. Wartość 
tego projektu jest najwyższa, 
bo opiewa na kwotę 7,4 mln zło-
tych. Drugą placówką jest budy-
nek Szkoły Podstawowej Spe-
cjalnej nr 2 przy ulicy Arki Boż-
ka 21. Koszt termomodernizacji 
wyniesie około 3,4 mln zł.

Ostatnim projektem wska-

zanym przez Wołosza jest re-
miza Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Suchej Góry. Koszt remon-
tu budynku przy ulicy 9 maja 
21A miałby się zamknąć w kwo-
cie 464 tys. złotych.

– Jeszcze 24 września jako 
bytomscy radni wzywaliśmy po-
przedniego prezydenta Bytomia 
do udzielenia rekomendacji dla 
Wojewódzkiego Szpitala Spe-

cjalistycznego nr 4 w staraniach 
o  dofinansowanie ze środków 
unijnych na modernizację ener-
getyczną budynków szpitala. Po-
dobna uchwała dotyczyła mo-
dernizacji energetycznej budyn-
ku OSP w Suchej Górze. Niezbęd-
nych rekomendacji udzieliłem 
pierwszego dnia urzędowania, ja-
ko nowy prezydent Bytomia – ko-ko nowy prezydent Bytomia – ko-ko nowy prezydent Bytomia
mentuje prezydent na oficjalnej 

stronie Bytomia.
Ostateczna decyzja czy 

Bytom dostanie pieniądze na 
wszystkie projekty dopiero za-
padnie. Do 10 grudnia trzeba 
złożyć wnioski do Urzędu Mar-
szałkowskiego i jeszcze pod ko-
niec tego roku wszystko po-
winno się rozstrzygnąć.  

Polecamy także tradycyjne potrawy świąteczne 
na zamówienie – wyrób własny

organizacja przyjęć pod numerem tel. 
783-123-583/ 32 280 22 00

Bytom, 
ul. Reptowska 4, 

Robią z Bytomia hasiok
112 \ W kilku miejscach naszego miasta powstały kolejne nielegalne wysypiska śmie-\ W kilku miejscach naszego miasta powstały kolejne nielegalne wysypiska śmie-\
ci. Odpady są do siebie podobne i pochodzą z prac budowlanych. Ktoś po cichu pozby-
wa się problemu.

Cała Polska wie, że ostat-
nio jednym z największych 
problemów Bytomia jest skła-
dowanie niebezpiecznych od-
padów. Ciężarówki z całego 
kraju zwożą nielegalne śmie-
ci, które potem są zasypywa-
ne ziemią. Niektórzy mówią 
wprost o mafii śmieciowej. 
Problem stał się bardzo po-
ważny i muszą się z nim zmie-
rzyć nowe władze miasta.

Niestety, w ostatnich tygo-
dniach popularny zrobił się 
kolejny proceder. Na mniejszą 
skalę, ale szpecący nasze mia-
sto. W wielu częściach Byto-
mia zaczęły pojawiać się niele-
galne wysypiska śmieci, które 
mają ze sobą wiele wspólnego.

Sprawa została nagłośnio-

na za sprawą Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej. Na 
Facebooku spółki wrzucono 
galerię zdjęć, która pokazuje 
kilka miejsc, w których wysy-
pany dużą ilość śmieci.

Mieszkańcy zaczęli infor-
mować o podobnych składo-
wiskach w innych częściach 
miasta. Problem ma klub pił-
karski Nadzieja Bytom. Na 
bocznym boisku treningo-
wym ktoś wysypał pokaź-
ną ilość styropianu. Podobne 
śmietniska zauważono także 
w innych lokalizacjach.

Przeglądając zdjęcia widać, 
że odpady są bardzo podobne. 
To pozostałości po pracach bu-
dowlanych. Drewniane ele-
menty, gruz, styropian, ale tak-

że zwykłe śmieci. W dodatku 
sprawcy wybierają sobie miej-
sca, które na co dzień nie są 
oblegane przez mieszkańców. 
Dzięki temu pod osłoną nocy 
można szybko pozbyć się pro-
blemu. Niestety, w ten sposób 
robią z Bytomia hasiok.

W takich przypadkach bar-
dzo ważna jest reakcja miesz-
kańców. Jeżeli widzisz, że 
ktoś wysypuje śmieci, od ra-
zu dzwoń na straż miejską. 
Apelujemy także do osób, któ-
re cokolwiek wiedzą na te-
mat opisywanych składowisk 
o udzielenie informacji, któ-
re mogą pomóc w złapaniu 
sprawców.  

Fot. PEC Bytom
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POSZUKUJEMY PAMIĄTEK Z BYTOMIA!
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII MIASTA

ODKUPI DO ZBIORU PRZEDWOJENNE PAMIĄTKI

TELEFON: 668 733 733 EMAIL: DTWB@DTWB.pl

POSZUKUJEMY: WSZELKICH ZDJĘĆ, POCZTÓWEK, ODZNAK, MEDALI, 
DYPLOMÓW, NAGRÓD SPORTOWYCH, PAMIĄTEK JUBILEUSZOWYCH, 
SZTANDARÓW, PORCELANĘ I INNE PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z HISTORIĄ

Z ratusza do 
województwa

Sprawdź, czy 
masz tętniaka
Sprawdź
masz tętniaka
Sprawdź

Zabili 32-latka

POLITYKA \ PiS nieoczekiwanie przejęło władzę w naszym regionie. Na pierwszej \ PiS nieoczekiwanie przejęło władzę w naszym regionie. Na pierwszej \
sesji sejmiku wybrano nowy zarząd województwa. Jednym z członków została kie-
rowniczka biura z bytomskiego magistratu.

ZDROWIE \ Masz bliskich powyżej 65. roku życia? 8 grudnia mogą uchronić się \ Masz bliskich powyżej 65. roku życia? 8 grudnia mogą uchronić się \
przed bardzo poważnymi konsekwencjami. Wystarczy jednak, że umówią się na bez-
płatne badanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.

121 \ Bytomska policja zatrzymała dwie osoby w związku z morderstwem 32-letnie-\ Bytomska policja zatrzymała dwie osoby w związku z morderstwem 32-letnie-\
go mieszkańca Bytomia. Do tragedii doszło w centrum miasta.

Polityczny transfer rad-
nego sejmiku Wojciecha Ka-
łuży z  Nowoczesnej do Pra-
wa i  Sprawiedliwości wzbu-
rzył opinię publiczną. Za jego 
sprawą doszło do zaskakują-
cej zmiany układu sił w wo-
jewództwie. W październiko-
wych wyborach PiS zdobyło 
największą liczbę mandatów, 
ale mu zabrakło jednego do 
uzyskania większości. Jesz-
cze do wczoraj wydawało się, 
że przez kolejnych 5 lat w re-
gionie będzie rządzić Koalicja 
Obywatelska do spółki z Soju-
szem Lewicy Demokratycz-
nej i  Polskim Stronnictwem 
Ludowym, lecz przejście Ka-
łuży na drugą stronę baryka-

dy pokrzyżowało te plany.
PiS mając 23 radnych mógł 

na pierwszej sesji przeforso-
wać swoich kandydatów do 
władz województwa. Przewod-
niczącym sejmiku został Jan 
Kawulok, natomiast na wice-
przewodniczącą wybrano Be-
atę Kocik. Najważniejsze sta-
nowisko w regionie - marszał-
ka województwa - zajął Jakub 
Chełstowski, były radny miej-
ski z Tychów. Wicemarszałka-
mi zostali poseł Dariusz Sta-
rzycki i  wspomniany wyżej 
Wojciech Kałuża. Na członków 
zarządu województwa wybra-
no Michała Wosia, podsekre-
tarza stanu w  Ministerstwie 
Sprawiedliwości oraz Izabelę 

Domogałę, kierowniczkę Biura 
Rewitalizacji i Funduszy Euro-
pejskich w Urzędzie Miejskim 
w Bytomiu.

Domogała jest związa-
na z bytomskim ratuszem od 
około dekady. W  tym czasie 
zajmowała m.in. stanowiska 
kierownika Biura Obsługi In-
westora oraz Naczelnika Wy-
działu Strategii i Funduszy Eu-
ropejskich. Wczejśniej praco-
wała w  sektorze prywatnym. 
Od 2014 roku jest radną Gminy 
Świerklaniec. W 2015 r. kandy-
dowała do Sejmu z list PiS, ale 
nie uzyskała mandatu. Ma wy-
kształcenie z zakresu negocja-
cji międzynarodowych, finan-
sów i zarządzania.  

Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny nr 4 w  Bytomiu 
to jedna z najprężniej działają-
cych tego typu placówek w na-
szym mieście. Tym razem 
szpital organizuje bezpłatne 
badania, które pomogą wy-
kryć tętniaka aorty brzusznej. 
Warto skorzystać, bo to częsta 
przyczyna nagłej śmierci.

Darmowe badania będą 
prowadzone 8 grudnia. Chcąc 
z  nich skorzystać, trzeba naj-
pierw umówić się telefonicz-
nie pod numerem 32 396 42 00 
lub 32 396 46 88 (od poniedział-
ku do piątku w godzinach 9-14). 

W  trakcie rozmowy zostanie 
przeprowadzona krótka an-
kieta, po której dowiesz się, czy 
kwalifikujesz się do badania.

- Spodziewamy się, że prze-
badamy większość mężczyzn, 
bo tętniaki częściej występują 
u  nich, niemniej panie z  grupy 
podwyższonego ryzyka też mo-
gą się przebadać. Szacujemy, że 
przebadamy tego dnia ok od 500 
do 700 osób - mówi dr Janusz do 700 osób - mówi dr Janusz do 700 osób
Kuśmierz, kierownik Oddziału 
Chirurgii Naczyniowej i Ogól-
nej WSS nr 4 w Bytomiu.

Grupa największego ry-
zyka to osoby powyżej 65. ro-

ku życia, u których występuje 
otyłość, nadciśnienie tętnicze, 
uzależnienie od papierosów, 
podwyższony poziom chole-
sterolu lub trójglicerydów, czy 
choroba niedokrwienna serca.

Badania mogą uratować 
ci życie, więc jeżeli sam się do 
nich nie kwalifikujesz, to prze-
każ informację bliskim. Tęt-
niak aorty jest bardzo niebez-
pieczny i  często prowadzi do 
nagłej śmierci. Początkowo nie 
daje objawów, a potem często 
jest mylony z chorobami krę-
gosłupa. Dlatego tak ważna jest 
profilaktyka.  

W  środę 21 listopada by-
tomscy policjanci otrzyma-
li niepokojące zgłoszenie. In-
formator zdradził, że w  jed-
nym z  mieszkań przy ulicy 
Wyczółkowskiego prawdo-
podobnie znajduje się ciało 
mężczyzny. Funkcjonariusze 
po przyjechaniu na miejsce 
rzeczywiście odkryli zwłoki 

mężczyzny z ranami kłutymi.
Ofiarą był 32-letni mieszka-

niec Bytomia. Niedługo później 
zatrzymano dwóch podejrza-
nych. To mężczyźni w wieku 44 
i 50 lat. Obaj byli pod wpływem 
alkoholu, a badanie alkomatem 
wykazało od 1 do 1,5 promila al-
koholu w organizmie.

Mieszkanie zostało przeba-

dane przez techników krymi-
nalistyki. Specjalistom udało 
się zebrać materiał dowodowy, 
który pozwolił na postawienie 
zarzutów podejrzanym. Męż-
czyźni przebywają w  tymcza-
sowym areszcie, a jeżeli zosta-
nie im udowodniona wina, to 
grozi im nawet dożywocie.  

Bytom, pl . Kościuszki 11, (naprzeciwko Agory)

Profesjonalne instalacje elektryczne, pomiary 
elektryczne, oraz projekt.

Sieci LAN | DSO | PPOZ | BMS | Alarmy | UPS-y | Agregaty

tel: 605 885 424 | email: biuro@itworkspolska.pl

fot. WSS nr 4

*CENA NETTO*CENA NETTO
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Wyburzyli ruinę Pociągiem nad 
morze i do stolicy
Pociągiem nad 
morze i do stolicy
Pociągiem nad 

ŚRÓDMIEŚCIE \ Ruszyła rozbiórka rudery, z powodu której przed rokiem za-\ Ruszyła rozbiórka rudery, z powodu której przed rokiem za-\
mknięto ulicę Krawiecką. Właściciele budynku ukryli się gdzieś w Wielkiej Brytanii.

TRANSPORT \ PKP wprowadzają nowy rozkład jazdy. Od grudnia w Bytomiu \ PKP wprowadzają nowy rozkład jazdy. Od grudnia w Bytomiu \
będą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne do Trójmiasta i Warszawy. Pasażerów 
będą wozić m.in. nowoczesne składy Flirt 3 szwajcarskiej fi rmy Stadler.

XIX-wieczna kamienica 
przy ul. Krawieckiej 6 od lat 
popadała w coraz większą ru-
inę. Od dawna stała pusta, co 
z  kolei zachęcało złomiarzy 
do rozkradania wszystkie-
go, co tylko dało się z niej wy-
nieść i sprzedać lub spalić. Bu-
dynek nawet padł ofiarą zło-
dziei dzieł sztuki, którzy kil-
ka lat temu podwędzili rzeź-
bę z elewacji. Przez długi czas 
nie udawało się ustalić jej wła-
ścicieli. Kiedy już się znaleźli, 
a  Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego zobowią-
zał ich do remontu lub zabez-
pieczenia zniszczonego bu-
dynku, to wyjechali za grani-
cę i ślad po nich zaginął.

Stan kamienicy z miesiąca 

na miesiąc się pogarszał. Przed 
rokiem zawalił się dach. Póź-
niej kolejno runęły stropy po-
między piętrami. Teraz zaczę-
ła wybrzuszać się ściana fron-
towa. PINB uznał, że nie ma już 
na co czekać i wystąpił do Wo-
jewody Śląskiego o  środki na 
rozbiórkę budynku.

Ta właśnie ruszyła. Choć 
kamienica nie jest konstruk-
cyjnie powiązana z  sąsied-
nimi budynkami, to rozbiór-
ka jest prowadzona ręcz-
nie przy wsparciu koparki 
ze względu na ograniczo-
ną ilość miejsca. Dla bezpie-
czeństwa na czas prac za-
mknięto gazociąg.

Teren ma zostać uprząt-
nięty do 15 grudnia. Po zakoń-

czeniu prac ulica Krawiec-
ka powinna zostać ponownie 
otwarta dla pieszych.

To kolejna kamienica roze-
brana w ostatnim czasie w By-
tomiu. Niedawno zrówna-
no z ziemią budynki przy ul. 
Chorzowskiej 11 i Alojzjanów 
28, a wkrótce ma ruszyć wy-
burzanie kamienicy przy ul. 
Murarskiej 4. Z kolei od 2016 
r. trwa sukcesywne rozbiera-
nie obiektów po kopalni Cen-
trum, natomiast w Miechowi-
cach sukcesywnie znikają na-
stępne budynki uszkodzone 
w  wyniku eksploatacji górni-
czej. Dawnego Bytomia ciągle 
nam ubywa...

  

PKP wprowadzają nowy 
rozkład jazdy. Od grudnia w By-
tomiu będą zatrzymywać się 
pociągi dalekobieżne do Trój-
miasta i  Warszawy. Pasaże-
rów będą wozić m.in. nowocze-
sne składy Flirt 3  szwajcar-
skiej firmy Stadler.

Nasz narodowy przewoź-
nik kolejowy zaprezentował 
szczegóły rozkładu jazdy na se-
zon 2018/2019. Wprowadzo-
ne zmiany mogą ucieszyć byto-
mian, bo wzbogacono siatkę po-
łączeń o pociągi do Łodzi, Byd-
goszczy, Torunia, Gdańska, So-
potu, Gdyni i Warszawy. Nowy 
harmonogram będzie obowią-
zywać od 9 grudnia 2018 r.

Połączenie z Pomorzem za-

pewni pociąg Intercity „Hut-
nik” relacji Katowice - Gdy-
nia obsługiwany przez nowo-
czesne składy Flirt 3 dyspo-
nujące m.in. internetem Wi-
Fi, klimatyzacją, toaletami 
z  przewijakiem dla niemow-
ląt i  wagonem restauracyj-
nym. „Hutnika” skierowano 
na tory biegnące przez Bytom 
i Tarnowskie Góry z powodu 
prac modernizacyjnych na 
jego podstawowej trasie. Po-
ciąg będzie odjeżdżać z Byto-
mia o 7:04, a do Gdyni Głów-
nej będzie docierać na 14:59. 
Po drodze będzie zatrzymy-
wać się w  m.in. Częstocho-
wie, Łodzi, Włocławku, To-
runiu, Bydgoszczy, Gdańsku 

i Sopocie. Z powrotem do na-
szego miasta „Hutnik” przy-
jedzie na 21:11.

Kolejną nowością jest bez-
pośrednie połączenie z  War-
szawą. Pociągi TLK „Górnik” 
z Bytomia przez Tarnowskie 
Góry, Częstochowę, Skier-
niewice i Żyrardów będą od-
jeżdżać o  3:36 nad ranem 
z naszego dworca, natomiast 
w  Warszawie Centralnej bę-
dą zatrzymywać się o  7:28. 
Kurs powrotny z  Warszawy 
będzie docierać do Bytomia 
na 23:51.

Rozkład w  takiej formie 
będzie obowiązywać do 9 
marca 2019 r.

  

fot. Marek Wojcik

112 \ W bytomskim lesie nie padł ani jeden strzał. Było jednak gorąco, bo na miejscu \ W bytomskim lesie nie padł ani jeden strzał. Było jednak gorąco, bo na miejscu \
pojawili się aktywiści, a potem przyjechała także policja.

Duże poruszenie wywo-
łała niedawna informacja, w 
której mogliśmy przeczytać 
o zakazie wstępu do bytom-
skiego lasu. Koło Łowieckie 
„Orzeł” z Tarnowskich Gór 
zaplanowało trzy polowania 
na dziką zwierzynę. 25 listo-
pada jednak tylko obeszli się 
smakiem.

Myśliwi zgodnie z pla-
nem pojawili się w niedzie-
lę w wyznaczonym miejscu. 
W lesie jednak spotkali akty-
wistów z grupy Śląsk Prze-
ciwko Myśliwym oraz Fede-
racji Anarchistycznej Śląsk. 
Przedstawiciele tych organi-
zacji w „Gazecie Wyborczej” 

zapewniają, że tylko obser-
wowali poczynania myśli-
wych, ale na miejscu i tak po-
jawiła się policja.

- W pewnym momencie my-
śliwi wezwali policję. Funkcjo-
nariusze nas wylegitymowali, 
a my poprosiliśmy, by zbadali 
alkomatem osoby posiadają-
ce broń. Widzieliśmy jak wcze-
śniej jeden z naganiaczy pił al-
kohol. Niektórzy panowie za-
chowali się agresywnie. Jedna 
z koleżanek została przez nich 
opluta. Policjanci po wykona-
niu wszystkich czynności od-
jechali, a my zostaliśmy w le-
sie. Nie było żadnych podstaw 
prawnych nakazujących nam 

opuszczenie tego terenu - rela-
cjonują aktywiści w „Gaze-
cie Wyborczej”.

W bytomskim lesie osta-
tecznie nie padł żaden strzał. 
Powody były dwa. Pierwszy 
to fakt, że pomimo ostrze-
żeń na terenie polowania by-
ło dużo spacerowiczów i ro-
werzystów. To rodziło zbyt 
duże ryzyko postrzelenia 
człowieka. Drugi powód był 
związany ze zwierzyną. My-
śliwi mieli polować głównie 
na dziki i lisy, ale tego dnia 
pojawiały się jedynie sar-
ny oraz zające. Ostatecznie 
wszyscy się rozeszli.  

Nie było polowania
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miasto \  Tony \  Tony \ piasku, środków chemicznych i mnóstwo sprzętu do walki ze śnie-
giem. Firma odpowiedzialna za utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym 
zapewnia, że jest przygotowana na atak zimy.

Zima nam niestraszna

Pierwszy śnieg już za na-
mi, ale intensywne opady do-
piero nadejdą. Na razie zima 
tylko straszy, o  czym świad-
czą lekkie mrozy w ostatnich 
dniach. Najbliższe prognozy 
są korzystne, bo synoptycy 
zapowiadają znacznie ocieple-
nie. Nasze miasto jest jednak 
przygotowane na srogie mro-
zy i wielkie śnieżyce.

Za utrzymanie dróg i chod-
ników w  okresie zimowym 
odpowiada przede wszyst-
kim Zakład Usługowy Kon-
serwacja Terenów Zielonych 
Jacek Wieczorek. Firma przy-
gotowała 600 ton piasku oraz 
2900 ton środków chemicz-
nych. W dodatku jest wyposa-
żona w specjalistyczny sprzęt.

Sześć pługo-solarek, dzie-
sięć pługo-piaskarek do ulic, 
sześć pługo-piaskarek do 
chodników, pług wirnikowy, 
trzy ładowarki i  wytworni-

ca solanki. To wszystko ma 
pomóc dbać o  to, by w  trak-
cie zimy kierowcy i piesi mo-
gli poruszać się po mieście bez 
większych utrudnień.

W gotowości są także pra-
cownicy Miejskiego Zarzą-
du Zieleni i  Gospodarki Ko-
munalnej. Miejska jednost-
ka w swojej bazie ma 6 ton so-
li oraz 50 ton piasku. Ponad-
to czternaście koksowników, 
skrzynie z  piaskiem, ciągnik 
z pługiem i posypywarką, mi-
krociągnik ze szczotką obro-
towym i  posypywarką oraz 
koparko-ładowarkę.

- Warto również dodać, że 
drogi na terenie naszego mia-
sta zostały podzielone na czte-
ry kategorie zimowego utrzy-
mania. Priorytetem zimowe-
go utrzymania dróg w Bytomiu 
jest zapewnienie przejezdno-
ści głównych szlaków komuni-
kacyjnych. Nasze służby szcze-

gólną uwagę zwracają na te 
drogi, po których kursują au-
tobusy komunikacji miejskiej. 
Przy głównych skrzyżowaniach 
w  mieście, jak również w  nie-
których niebezpiecznych miej-
scach zostały ustawione tak-
że skrzynie z  piaskiem, z  któ-
rych mogą korzystać również 
kierowcy podróżujący po By-
tomiu - mówi na stronie miej-
skiego magistratu Ewa Naza-
rewicz, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Zieleni i  Gospodarki 
Komunalnej.

Przez całą zimę działa 
także całodobowa linia tele-
foniczna. Pod numerem 32 
42 07 780 dyspozytor będzie 
przyjmować zgłoszenia zwią-
zane z  zimowym utrzyma-
niem miasta. Wszystko za-
tem jest przygotowane, ale 
jak zwykle życie zweryfiku-
je, czy tym razem zima nie 
zaskoczyła drogowców.  
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W celu uzyskania szczegółowych 
informacji, zgłoszenia uczestnictwa 

prosimy o kontakt:

ul. Karpacka 25, 41-907 Bytom, 
tel.:32 280 85 29

e-mail: p.socjalny@sdsbytom.pl

www.sdsbytom.pl

ZAPEWNIAMY WSPARCIE DLA:

ZAPEWNIAMY WSPARCIE DLA:

• osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (m.in.: schizofrenia, zabu-
rzenia schizofrenopodobne, schizoaktywne, schizotypowe, depresja, 
zaburzenia afektywne dwubiegunowe)

• osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
(m.in.: różne postaci otępienia w stopniu lekkim, np. choroba Alzheimera,
choroba Parkinsona, otępienie naczyniowe)

• psychologa
• psychiatry
• pedagoga
• instruktorów terapaii zajęciowej
• instruktorów terapii
• pielęgniarek
• rehabilitanta

• trening funkcjonowania 
w codziennym życiu
• trening umiejętności interpersonal-
nych i rozwiązywania problemów
• arteterapię, choreoterapię 
i terapię zajęciową
• zajęcia rehabilitacyjne
• aktywizację zawodową

OFERUJEMY POMOC, M.IN.: PROWADZIMY M.IN.:

miasto \  Bytomskie \  Bytomskie \ ulice już są świątecznie przystrojone, a na Rynku tradycyjnie 
pojawiła się wielka choinka. W tym roku miasto wydało na ozdoby niewiele mniej 
niż przed dwunastoma miesiącami.

Bytom ozdobiony

Za około trzy tygodnie zno-
wu będziemy obchodzić Świę-
ta Bożego Narodzenia. W do-
mach powoli ruszają przygo-
towania do tego wyjątkowego 
okresu i nie inaczej jest w mie-
ście. Efekty widać od kilku 
dni, bo trwa montaż świątecz-
nych dekoracji.

Na Rynku już pojawiła się 
wielka choinka, która jest tam 
stawiana każdego roku. Świą-
teczne iluminacje będą jesz-

cze w  kilku innych central-
nych punktach naszego mia-
sta. Trafimy na nie przy ul. 
Dworcowej, pl. Sikorskiego, 
pl. Wolskiego, ul. Strzelców 
Bytomskich, pl. Bruninga, pl. 
Szalonka, w Parku im. M. Ko-
nopnickiej, na dworcu autobu-
sowym i skwerze Bonczola.

Za montaż dekoracji świą-
tecznych odpowiedzialne są 
dwie jednostki miejskie. To 
Miejski Zarząd Zieleni i  Go-

spodarki Komunalnej oraz 
Miejski Zarząd Dróg i  Mo-
stów. Zapytaliśmy, ile to kosz-
tuje miasto.

– W  tym roku Miejski Za-
rząd Zieleni i  Gospodarki Ko-
munalnej w Bytomiu na oświe-
tlenie świąteczne wyda 142 400 
zł. Z kolei Miejski Zarząd Dróg 
i Mostów zlecił montaż 87 sztuk 
dekoracji i ozdób płaskich oraz 
przestrzenne 3D z  podświetle-
niem LED – zmienione w sto-
sunku do lat poprzednich na 
latarniach ulicznych przy naj-
ważniejszych ulicach oraz 
skrzyżowaniach w  mieście. 
Koszt montażu i  demontażu 
dekoracji to kwota 53 737 zł – 
wyjaśnia Urząd Miasta.

W tym roku udało się tro-
chę zaoszczędzić, bo wydano 
prawie 10 tys. złotych mniej 
w  porównaniu do poprzed-
niego roku.  
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Przy Pułaskiego od kilku 
miesięcy wszyscy żyją w wiel-
kim stresie. Hokejowa Polonia 
Bytom znowu musi walczyć 
o  byt, a  problemy finansowe 
tylko narastają. Klub przegry-
wa mecz za meczem i zajmuje 
przedostatnie miejsce w tabe-
li. Kolejni zawodnicy uciekają 
do innych klubów, a  wszyst-
ko przez to, że w tym sezonie 
jeszcze nie dostali wypłat.

- Klub zalega nam z wypłata-
mi za 3 ostatnie miesiące. Jest 
po prostu ciężko. Nie wiado-
mo co dalej. Niektórzy chłopa-
cy naprawdę nie mają już za co 
żyć. Niektórym pomagają rodzi-
ce. Sytuacja jest napięta i wręcz 
niepoważna - mówił David Tu-
ron w portalu hokej.net.

W tej kwestii na razie nie 
widać rozwiązania. Zapowia-
dano spotkanie przedstawi-
cieli klubu z  władzami mia-
sta, ale nie wiadomo, jaki był 
jego finał. Wszystkich jednak 
zaskoczył prezydent Mariusz 
Wołosz, który na Facebooku 
ogłosił, że jest duża szansa 
na... nowe lodowisko! To efekt 
spotkania prezydenta oraz 
radnych Mariusza Janasa, Al-
freda Pyrka, Macieja Bartko-
wa i Grzegorza Nowaka z wi-

ceministrem sportu Janem 
Widerą (pochodzi z Bytomia) 
oraz nowym prezesem PZHL 
Mirosławem Minkiną.

- Jeśli sprężymy się i szybko 
przygotujemy dokumentację dla 
nowego lodowiska, a PZHL za-

rekomenduje nasz projekt jako 
kluczowy dla dyscypliny w tym 
rejonie Polski, możemy liczyć 
na dofinansowanie z  Minister-
stwa na poziomie 50 proc. i de-
cyzję już w marcu (co nie zamy-
ka nam drogi w staraniach o in-

ne, dodatkowe środki zewnętrz-
ne) - pisze na Facebooku prezy-
dent miasta.

Wołosz zamierza wrócić 
do koncepcji sprzed sześciu 
lat, która została opracowana 
na zamówienie jego i  ówcze-
snego dyrektora OSiR Ada-
ma Frasa (dziś wiceprezy-
dent miasta). Za projekt odpo-
wiedzialna była firma Proxe, 
która wtedy zaprezentowała 
pierwsze wizualizacje.

Jeżeli żadne koncepcje się 
nie zmienią, to nowe lodowi-
sko powstanie w miejscu wy-
służonej „Stodoły” przy uli-
cy Pułaskiego. Sześć lat temu 
planowano wykorzystać ist-

niejący już budynek admini-
stracyjny oraz płytę lodowi-
ska wraz z systemem mrożą-
cym. Budynek z czasem miał-
by zamienić się w hotel. Obec-
ne trybuny zostałyby wybu-
rzone, a  nowe pomieściłyby 
1500 kibiców i byłyby wypo-
sażone w  miejsca dla osób 
niepełnosprawnych.

Wejście do lodowiska 
byłoby w  części północno-
-wschodniej. Szatnie, siłow-
nia i  gabinety odnowy po-
wstałyby pod trybunami. 
W części południowej znala-
złoby się zaplecze technicz-
ne, a na piętrze stworzono by 
pomieszczenia dla dzienni-

karzy, kontroli antydopingo-
wych, obsługi monitoringu, 
czy spikera.

Ostatecznie skończyło się 
tylko na planach i  wizualiza-
cjach. Potem zmieniła się kon-
cepcja. Damian Bartyla chciał, 
by nowoczesne lodowisko 
wraz z halą i  stadionem two-
rzyło kompleks sportowy przy 
ulicy Olimpijskiej. Na to jednak 
nie znalazły się środki i stanęło 
na modernizacji stadionu pił-
karskiego. Teraz jest szansa, 
że przy dużym wsparciu MSiT 
w końcu uda się zapewnić ho-
keistom nowy dom i komforto-
we warunki do pracy.

  

SPORT \  W \  W \ końcu pojawiła się jakaś dobra wiadomość w sprawie bytomskiego hokeja. Jest szansa, że przy Pułaskiego powstanie nowe lodowisko. Połowę inwestycji 
sfi nansowałoby Ministerstwo Sportu i Turystyki.

SPORT \  Prezydent \  Prezydent \ Mariusz Wołosz odwołał radę nadzorczą spółki Bytomski 
Sport. Jej nowym prezesem został Sławomir Kamiński.

Kolejna zmiana
prezesa BS
Kolejna zmiana
prezesa BS
Kolejna zmiana

Ministerstwo da na lodowisko?

Można było się spodzie-
wać, że jedną z  pierwszych 
miejskich spółek, które trafią 
na tapetę nowych władz, bę-
dzie Bytomski Sport. Spółka 
została powołana w celu mo-
dernizacji i  budowy nowego 
stadionu przy ulicy Olimpij-
skiej. Z czasem jednak pod jej 
skrzydła trafiła sekcja piłkar-
ska Polonii Bytom.

Na finiszu wyborów samo-
rządowych było gorąco w  tej 
organizacji. Tuż przed drugą 
turą wyborów prezydenckich 
z funkcji prezesa zrezygnował 

Krzysztof Bochnia, który po-
nad rok wcześniej zastąpił na 
tym stanowisku Jakuba Sno-
chowskiego. Na miejsce Boch-
ni szybko wybrano Zbigniewa 
Cieńciałę, który od lata był... 
dyrektorem sportowym.

Nowy prezydent Mariusz 
Wołosz już w  trakcie kampa-
nii zapowiadał, że przyjrzy się 
miejskim spółkom. Na pierw-
sze decyzje nie musieliśmy 
długo czekać. 30 listopada 
Wołosz odwołał radę nadzor-
czą spółki Bytomski Sport.

Od razu jednak powoła-

no nową radę. Tworzą ją Mi-
rosław Luks, Wojciech Łabuz 
oraz Maciej Miąsko. Luks do 
tej pory był naczelnikiem wy-
działu administracji w  Urzę-
dzie Miasta. Z  kolei Łabuz 
i  Miąsko prowadzą własne 
kancelarie adwokackie.

Znamy także nowego pre-
zesa spółki. To Sławomir Ka-
miński, który w grudniu 2015 
roku został wybrany dyrekto-
rem zarządzającym w Bytom-
skim Sporcie.  

SPORT \  Karolina \  Karolina \ Chłobuszewska zdobyła jeden z najcenniejszych medali w swo-
jej karierze. Zawodniczka Fight Club Bytom przywiozła ze Szwecji tytuł wicemi-
strzyni świata.

Wicemistrzyni globu w ju-jitsu

Karolina Chłobuszewska od 
dawna jest jedną z  najwięk-
szych gwiazd bytomskiego 
klubu sportów walki Fight 
Club Bytom. Mieszkanka na-
szego miasta regularnie przy-
wozi medale z imprez, a teraz 
do swojej bogatej kolekcji doło-
żyła niezwykle cenny krążek.

Bytomianka znalazła się 
w reprezentacji Polski na mi-
strzostwa świata ju-jitsu, któ-
re odbyły się w  szwedzkim 
Malmoe. Chłobuszewska ry-
walizowała w kategorii 55 kg. 
W  pierwszym starciu trafiła 
na Toth Anett z Węgier i poko-
nała ją przed poddanie.

W ćwierćfinale jej rywalką 
była Niemka Natascha Coer-

per i tym razem udało się zwy-
ciężyć na punkty. W półfinale 

zawodniczka FC Bytom zmie-
rzyła się z  Galiną Duvanovą 
i znowu nasza reprezentantka 
wygrała na punkty.

W  walce o  złoto Chłobu-
szewska spotkała się z  Amal 
Amjahid. Belgijka ma już w do-
robku tytuł mistrzyni świata 
i  w  Malmoe dołożyła kolejny. 
Karolina tym razem przegra-
ła na punkty, ale srebrny me-
dal mistrzostw świata to i tak 
ogromny sukces.

Reprezentacja Polski zdoby-
ła w Szwecji aż jedenaście me-
dali. Żaden z  naszych zawod-
ników nie stanął na najwyż-
szym stopniu podium, a na do-
robek złożył się pięć srebrnych 
i sześć brązowych medal  
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Netflix jest jednym z najpo-
pularniejszych rozrywkowych 
serwisów internetowych na 
świecie. Korzysta z  niego 117 
milionów aktywnych użyt-
kowników w  ponad 190 kra-
jach. W  jego bibliotece są za-
równo hity kinowe i telewizyj-
ne, jak i filmy, seriale oraz do-
kumenty produkcji własnej.

Portal od dwóch lat jest do-
stępny w  naszym kraju, lecz 
dopiero teraz zdecydował się 
wyprodukować swój pierw-
szy polski serial. Wyreżysero-
wały go nominowana do Osca-
ra Agnieszka Holland i  Kasia 
Adamik („Wataha”) oraz Olga 
Chajdas i Agnieszka Smoczyń-
ska („Córki Dancingu”). W ob-
sadzie znaleźli się Robert Więc-
kiewicz w  roli skompromito-
wanego oficera śledczego i Ma-
ciej Musiał jako pełny ideałów 
student prawa, a także Micha-
lina Olszańska, Andrzej Chy-
ra, Zofia Wichłacz, Mirosław 

Zbrojewicz, Ewa Błaszczyk, 
Wojciech Kalarus, Edyta Ol-
szówka oraz Agnieszka Żulew-
ska. Serial realizują producen-
ci takich hitów jak „Jurrasic 
World”, „Jason Bourne” i „Ho-
use of Cards”.

Pierwszy polski serial Net-
flixa nosi tytuł „1983”. Jego fa-
buła przedstawia alternatyw-
ny bieg historii. Zobaczymy 
w  nim wizję tego, jak współ-
cześnie wyglądałaby Polska, 
gdyby nie doszło do upadku 

komunizmu, a nasz kraj wciąż 
znajdowałby się za żelazną 
kurtyną.

Tak fabułę serialu opisano 
w  materiale prasowym Net-
flixa: Straszliwy atak terrory-
styczny z  1983 roku pogrze-
bał polskie nadzieje na wy-
zwolenie i zapobiegł upadkowi 
Związku Radzieckiego. Dwa-
dzieścia lat później zimna woj-
na wciąż trwa w najlepsze. Stu-
dent prawa z ideałami i skom-
promitowany oficer śledczy 

odkrywają spisek, który po-
zwolił utrzymać żelazną kur-
tynę i represyjne państwo po-
licyjne w Polsce. Teraz, w 2003 
roku, po dwóch dekadach po-
koju i  dobrobytu, przywódcy 
reżimu wcielają w życie tajny 
plan obmyślony wspólnie z nie-
oczekiwanym przeciwnikiem 
jeszcze w latach 80. Spisek nie 
tylko radykalnie odmieni Pol-
skę i wpłynie na życie jej oby-
wateli, ale odmieni losy całego 
świata. Intryga odkryta przez 
bohaterów może wzniecić re-
wolucję, a  rządzący nie cofną 
się przed niczym, żeby zacho-
wać ją w tajemnicy.

Zdjęcia do „1983” były krę-
cone w  Warszawie, Wrocła-
wiu, Lublinie oraz na Śląsku. 
W  serialu zobaczymy m.in. 
sceny nagrane na Bobrku, 
gdzie ekipa filmowa pracowała 
w czerwcu tego roku.  

Odsłoniły ciało dla koleżanki
KULTURA \ Członkinie \ Członkinie \ Miechowickiej Grupy Biegowej wzięły udział w zmysłowej sesji zdjęciowej, aby pomóc 
chorej koleżance. W rezultacie powstał wyjątkowy kalendarz, za pomocą którego MGB zamierza zebrać pienią-
dze na rehabilitację i leczenie Danuty Macioł.

Miechowicka Grupa Biego-
wa to prężnie działające stowa-
rzyszenie istniejące już od czte-
rech lat. Jak sama nazwa wska-
zuje, jego działalność szczegól-
nie skupia się na propagowaniu 
biegania, ale też na promowa-
niu zdrowego stylu życia i ak-
tywności fizycznej. Jego człon-
kowie biorą udział w wielu za-
wodach biegowych na terenie 
całego kraju, prowadzą trenin-
gi biegowe i  organizują takie 
imprezy, jak np. Miechowic-
ki Bieg Świetlików, czy Cross 
Miechowickiej Ostoi Leśnej.

Teraz Miechowicka Grupa 
Biegowa daje się poznać z nie-
co innej strony. W  designer-
skich wnętrzach apartamen-
tów Starej Piekarni w Miecho-
wicach 17 kobiet zapozowa-
ło przed obiektywem aparatu 
Magdy Burek, fotografki zwią-
zanej ze stowarzyszeniem. 
Biegaczki, które zwykle mo-
żemy zobaczyć w sportowych 
strojach pokazały na sesji tro-
chę więcej swojego ciała. Ze 
zdjęć powstał zmysłowy ka-

lendarz „Inspiracje 2019”.
Kalendarz został zaprezen-

towany 30 listopada w restau-
racji Stara Piekarnia przy ul. 
Reptowskiej 4. Na miejscu moż-
na było go nabyć w cenie 50 zł 
za sztukę. Całość zebranych 
środków zostanie przeznaczo-
na na leczenie i rehabilitację Da-
nuty Macioł. Tylko podczas tego 

jednego spotkania zebrano dla 
niej aż 3 150 zł.

Danuta Macioł jest znana 
mieszkańcom Miechowic jako 
uśmiechnięta i  pomocna pani 
a apteki. Niestety trzy lata temu 
kobieta zachorowała na autoim-
munologiczne zapalenia skór-
no-mięśniowe. Choroba zaata-
kowała mięśnie, czego następ-

stwem był problem z porusza-
niem się, wstawaniem, zwy-
kłymi czynnościami dnia co-
dziennego. Choroba ma bardzo 
agresywny przebieg – zaatako-
wała i zniszczyła również płu-
ca. Obecnie konieczna jest tle-
noterapia przez 18 godzin dzien-
nie oraz intensywna rehabili-
tacja. Więcej informacji o tym, 
jak pomóc chorej pani Danucie 
można znaleźć na stronie fun-
dacji Avalon.

Kalendarz „Inspiracje 2019” 
można nabyć również podczas 
biegowych spotkań Miecho-
wickiej Grupy Biegowej oraz 
w wyznaczonych punktach na 
terenie Bytomia: Barber Shop 
Silesia przy ul. Kwietniewskie-
go, Solarium Dominikana przy 
ul. Stolarzowickiej, Biurze Pro-
mocji Bytomia przy Rynku, 
RomiSPA przy ul. Felińskie-
go i kiosku przy hali targowej 
w  Miechowicach. Kalendarz 
można też zamówić przez in-
ternet pod adresem andrzej.
gebski@mgb.bytom.pl.  

Nakręcili serial w Bytomiu
KULTURA \ Globalna platforma VOD stworzyła swój pierwszy polski serial. Część zdjęć do niego nakręcono na \ Globalna platforma VOD stworzyła swój pierwszy polski serial. Część zdjęć do niego nakręcono na \
Śląsku, w tym również w Bytomiu. Od 30 listopada można go oglądać na platformie Netflix.

Baran 21.03‒19.04
Wyjdź spod kołdry. Skończ z bezwładnością i żyj ze 
zdecydowanym optymizmem. Emocjonalna auto-
ekspresja to jest to, czego potrzebujesz bardziej niż 
kołdry.

Byk 20.04‒20.05
Pamiętaj, że kompromis to gra, w której wszyscy 
są wygrani. Ugaś żar, bo nie czas teraz na ekscy-
tacje i kłótnie. Rosnące wśród przyjaciół i znajo-
mych napięcie tym razem Cię ominie.

Bliźnięta 21.05‒21.06
Za wiele obowiązków w pracy bierzesz na siebie. 
Ważna jest jakość, a nie ilość. Skup się na kliku wy-
branych projektach, nie poszerzaj spektrum działa-
nia, a wzrośnie Twoje poczucie odpowiedzialności.

Rak 22.06‒22‒07
Nie znajdziesz spokoju, unikając życia, dlate-
go rusz się z kanapy.Jeśli poświęcisz chwilę na 
re� eksję, pożegnasz się z przygnębieniem. Masz 
zbyt wiele atutów, by chować się w skorupie.

Lew 23.07‒22.08
Napięcie między samodzielnością a chęcią współ-
pracy jest zdrowe. Twoja energia zadziała jak 
katalizator, wyrzucając Cię z kolein bezczynności. 
Bądź � glarny.

Panna 23.08‒22.09
Uważaj, żeby język nie przejął kontroli nad 
rozumem. Czas plotek karmi się nadzieją na 
lepsze, dlatego nie oczekuj niczego, nie mów 
zbyt wiele, a wygrasz.

Waga 23.09‒22.10
Czas działać na rzecz sprawiedliwości i miłości. 
Znajdziesz nowe rozwiązania zadawnionych kon-
� iktów, a Twoja naturalna empatia sprawi, 
że nie pojawią się kolejne.

Skorpion 23.10‒21.11
Twoja pomysłowość odkryje nowe zasoby, 
a namiętność będzie się poruszać po nowych 
przestrzeniach. Pilnuj rytmu – przerwa jest tak 

samo ważna jak działanie.

Strzelec 22.11‒21.12
Dynamika życia osobistego nabierze rozpędu. 
Masz okazję, by sprawdzić nowy rodzaj bycia, 
stworzyć sanktuarium, uniemożliwić kon� ikty. 
Działaj spokojnie i metodycznie.

Koziorożec 22.12‒19.01
Bądź autorytetem, deleguj zadania, wyzbądź się 
autokratycznych żądań. Pamiętaj, że jedność 
zawsze wynika ze wspólnoty.

Wodnik 20.01‒18.02
Idź z prądem, to nie czas, by myśleć ile osób 
się do Ciebie dołączyło, a ile odłączyło. Nie ze 
wszystkiego musisz wyciągać w nioski. Za to 
dobrze, byś ze wszystkiego czerpał przyjemność.

Ryby 19.02‒20.03
Twoja motywacja spala Cię jak świecę. Sprawdź, 
w jaki sposób Twoje przekonania przekładają się 
na to, co robisz. Może warto, byś wybrał się na 
dziką, nieuporządkowaną myślami przygodę?
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