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Miało być w tym tygodniu o czymś innym, natomiast „potrzebą chwili” jest 
uświadomienie Państwu prawdziwego oblicza władzy „pewnego miasta na 
prawach powiatu” -  „BYTOMia”

List do biura (niedoszłej radnej) ….. adresowany do prezesa zarządu fundacji
Otrzymany 15.09.2014r. 

„Panie …............, po Waszym spotkaniu przedwyborczym dn. …........, w …................, skła-
damy Panu ofertę nie do odrzucenia, nikt z Pana  ludzi nie ma prawa znaleźć się na żadnej 
z list wyborczych.........., jeżeli będzie taka potrzeba każdy z nich otrzyma taki sam list …. pi-
szemy to w trosce o Pana życie rodzinne, aby budząc się rano mógł Pan oglądać żonę … i 
syna ...”

I sms-y z oficjalnego numeru jednego z v-ce prezydentów „miasta na prawach powiatu” BY-
TOMia (1-wszego zastępcy). Chętnym udostępnimy pod naszym numerem tel.: 32/28-28-
023.

16:32, 17.09.2014r.
„Posłuchaj ino sobie panienko, masz zrezygnować z wyborów bo twoja przeinwestowana 
micra może ci odjechać w siną dal”
16:42, 17.09.2014r.
„Wybór należy do ciebie, bo ostro dobierzemy Ci się do D.....”
17:19,  17.09.2014r.
„Posłuchaj buraku – masz zrezygnować z wyborów bo załatwimy Ciebie, chyba że się wyco-
fiesz, a nas mijaj”

Zainteresowanych odsyłamy do nadawcy tej korespondencji, osoby v-ce prezydenta, którą 
znają wszyscy w „mieście na prawach powiatu”.

Gratulacje dla obecnego prezydenta naszego miasta, oraz jego 1-wszego  v-ce.
Macie Panowie: styl, klasę, metody działania !! WOW

Czytelników prosimy o przemyślane decyzje przy urnach wyborczych 16.11.2014r. 

Kongres Nowej Prawicy 
ma swojego kandydata

Kandydatem ma być Waldemar Bartosik. Tak ogłoszono na konwencji partii w Katowicach.

Idzie nowe, a może warto napisać 
„młode”. Tak bowiem wyglądają ludzie 
tworzący struktury Korwin-Mikkego 
w Bytomiu. W zasadzie wszyscy z za-
rządu tej partii to dwudziestolatkowie. 
Bez koneksji i powiązań z politykami, 
którzy zasiadają w radzie miasta od lat. 
Wydaje się, że bezkompromisowi ― tak 
też wyglądają, a przynajmniej dają się 
tak poznać. Styl luźny, bez „oficjalnych” 
garniturów, a jak już to koniecznie 
w rozpiętej koszuli bez krawata, może 
z muszką. Młody wiek ma swoje prawa 
― działają inaczej, otwarcie, z podnie-
sioną przyłbicą, a przynajmniej takie 

stwarzają pozory. Swoje cotygodnio-
we otwarte spotkania organizują w jed-
nym z bytomskich pubów, a relację 
umieszczają w internecie. Potem chwa-
lą się powiększającą się frekwencją i te-
matami poruszanymi na spotkaniu. 

Niekonwencjonalne metody ko-
munikacji z wyborcami jak na ugru-
powanie polityczne, do tego „praca 
u podstaw” i udało się. Niesieni na fali 
popularności w kraju ― w Bytomiu za-
rejestrowali komitet wyborczy oraz li-
sty do zbliżających się wyborów.

Podobno do stworzenia list namó-
wił ich sam Waldemar Bartosik. To po-

lityk, który już w 2012 roku próbował 
swoich sił i startu w wyborach. Wtedy 
się nie udało ― jak będzie tym razem? 
Urodzony we Wrocławiu, jak sam mó-
wi mieszkał w wielu miastach Europy, 
żeby na końcu osiąść w Bytomiu. Tym 
razem będzie startował, wydaje się, 
nie z tak słabej listy Korwin-Mikkego. 
Przypominamy, że w majowych wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego KNP 
w Bytomiu zdobyło około 9% poparcia. 
I chociaż gro głosów z tych dziewięciu 
procent zdobył startujący Janusz Kor-
win Mikke, to sam „szyld” KNP może 
przyciągnąć trochę wyborców. 

Koj rezygnuje
Choć Koj nigdy oficjalnie nie ogło-

sił, że zamierza startować, wiele osób 
spekulowało, że tak właśnie będzie. 
Zarejestrował nawet komitet wybor-
czy, co tylko utwierdzało wszystkich 
w przekonaniu, że były już prezydent 
będzie ponownie ubiegał się o stano-
wisko prezydenta.

We wtorek o północy minął termin 
rejestracji list wyborczych kandyda-
tów na radnych. Swoich przedstawicie-
li zgłosiły Platforma Obywatelska (PO), 
Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy 
Demokratycznej, Sztab Damiana Bar-

tyli i jeszcze kilka bytomskich ugrupo-
wań. Jednak kiedy zapytaliśmy Piotra 
Koja, czy zdołał zarejestrować kandy-
datów na radnych otrzymaliśmy jego 
krótkie oświadczenie.

 ― "...Nie będę kandydował na urząd 
prezydenta Bytomia" ― napisał w nim 
Piotr Koj. I choć plotka głosi, że to po-
seł Jacek Brzezinka (PO) zmusił, w ja-
kiś cudowny sposób, do rezygnacji 
Piotra Koja ― to były prezydent nie 
potwierdza tego w rozmowie z nami 
(liderowi PO na pewno nie byłoby na 
rękę, gdyby Piotr Koj kandydował). 

Były prezydent Bytomia nie wystartuje w tegorocz-
nych wyborach samorządowych. Piotr Koj rezygnuje z próby 
odzyskania władzy w mieście, którą utracił w referendum.
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Poseł Jacek Brzezinka to kontr-
kandydat Damiana Bartyli w nadcho-
dzących wyborach samorządowych. 
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że 
Platforma Obywatelska, której właśnie 
kandydatem na prezydenta jest Brze-
zinka, rozpoczęła kampanię wyborczą. 
List do Damiana Bartyli to jej kontynu-
acja. I gdyby nie powaga pytań, które 
w liście zadaje członek sejmowej komi-
sji finansów publicznych, całą sytuację 
można by traktować jako „zwykły” dys-
kurs kampanii wyborczej.

Ale pytania są zasadne.

Dwa tematy, o których wspomina 
poseł PO, wydają się naprawdę niepo-
kojące. Pierwszy to wyciągnięcie około 
30 mln zł z miejskiej spółki (pisaliśmy 
o tym w artykule „Dojne wodociągi” 
z 03 października). Pytań z tym zwią-
zanych jest całe mnóstwo, odpowie-
dzi jednak brak. Poseł w liście pisze 
― „Podjął Pan działania zmierzające do 
załatania dziury budżetowej poprzez 
obniżenie kapitału zakładowego BPK..., 

pomimo, że Pana zastępca został po-
informowany przez zarząd BPK, że ta-
kie działanie może prowadzić do utraty 
płynności finansowej spółki”.

I dalej w liście przytacza fragment 
pisma prezesa BPK do wiceprezyden-
ta Andrzeja Panka ― „przewidywany na 
koniec 2014 r. stan środków finansowych 
bez posiłkowania się finansowaniem ze-
wnętrznym może wykazać niedobór 
środków pieniężnych w wysokości oko-
ło 20 mln zł”. Zdaniem posła o nie naj-
lepszej kondycji finansowej firmy BPK 
ma świadczyć również fakt, że spółka 

w I półroczu wykonała zaledwie 6,5% 
zaplanowanych inwestycji na 2014 r.

Kolejny temat poruszony przez 
lidera Platformy to środki unijne, 
jakie na lata 2014-2020 zostały przy-
znane na rewitalizację Bytomia. Mowa 
tutaj o obiecanych, jeszcze przez Elżbie-
tę Bieńkowską, 100 mln euro. Zdaniem 
Jacka Brzezinki pogłębiająca się zapaść 
finansowa Bytomia stawia pod wielkim 
znakiem zapytania możliwość skorzy-
stania z tych środków.

 ― „Już dzisiaj można przewidywać, 
że w najbliższych latach w budżecie mia-
sta zabraknie pieniędzy na wkład wła-
sny niezbędny do skorzystania z unijnych 
dotacji ― pisze poseł”.

Kierując do prezydenta Bytomia 
list otwarty, poseł Brzezinka zapra-
sza prezydenta Bartylę do publicznej, 
otwartej rozmowy o ciągle pogarsza-
jącej się sytuacji finansów Bytomia. 
Zdaniem posła Brzezinki mieszkańcy 
mają prawo poznać rzeczywisty stan 
finansów naszego miasta oraz plan 
ich ratowania. 

Brzezinka pisze list do Bartyli
„Prezentując w grudniu ubiegłego roku na sesji Rady Miejskiej projekt budżetu 

Bytomia na 2014 r., zapewniał Pan, że stan finansów miasta ulega systematycznej popra-
wie. Dziś już wiemy, że tamte zapewnienia okazały się pustym deklaracjami” – pisze Jacek 
Brzezinka w liście do Damiana Bartyli. I wzywa go do debaty publicznej.

Jednak były prezydent jest świado-
my niechęci do jego osoby. W oświad-
czeniu możemy przeczytać: "...poziom 
niechęci, także ze strony kandydują-
cego posła, jaki ujawnił się w związ-
ku z moim zamiarem kandydowania, 
wskazuje, że o współpracę będzie trud-
no, a ja jestem człowiekiem współpra-
cy, a nie ciągłych wojen".

Całe oświadczenie na prośbę zainte-
resowanego publikujemy poniżej. Piotr 
Koj pisze: "Polityka, jaka mnie interesu-
je, to służba. To odpowiedzialność, która 
wyraża się w działaniu. W tym poczu-
ciu informuję, że nie będę kandydował 
na urząd prezydenta Bytomia. Nie cho-
dziło mi nigdy o stanowisko, ale o do-
bro miasta, któremu nadal będę służyć. 
Zwycięstwo obozu referendystów po-
głębiłoby kryzys, w jakim znalazło się 
miasto w ciągu ostatnich dwóch lat ich 
rządów. Żaden kandydat, który będzie 
obiecywał bytomianom działania nie-
mieszczące się w historycznym okre-
śleniu „krew, trud, łzy i pot” ― polityki 
oszczędności, dalszych reorganizacji, 
a zapewne i niezbędnych podwyżek, nie 
będzie godny zaufania wyborców.

Ponadto poziom niechęci, także ze 
strony kandydującego posła, jaki ujaw-

nił się w związku z moim zamiarem 
kandydowania, wskazuje, że o współ-
pracę będzie trudno, a ja jestem czło-
wiekiem współpracy, a nie ciągłych 
wojen. Jestem również ― co jak widać 
w polityce coraz rzadsze ― człowie-
kiem honoru, który nie ucieka od od-
powiedzialności za decyzje, na które 
miał wpływ.

Żałuję jednocześnie, że ostatnie dwa 
lata opozycja nie była zbyt aktywna 
w działaniach obnażających i sprzeci-
wiających się prowadzonej przez prezy-
denta Bartylę polityce.

Dziękuję komitetowi wyborcze-
mu oraz kandydatom na radnych za 
wszechstronną pomoc. Przepraszam 
tych, którzy będą zawiedzeni moją de-
cyzją, wiem, że wielu bytomian liczyło 
na mój ponowny start.  Wierzę, że zro-
zumiecie Państwo moje motywy".

Pytamy Piotra Koja co z jego po-
lityczną przyszłością w Bytomiu ― 
odpowiada: "Będę dalej podejmował 
działa które mają służyć miastu i na 
rzecz swojego stowarzyszenia i kolej-
nych projektó,w które mamy wspólnie 
realizować". 

Koj rezygnuje

Poseł w liście pisze ― 
„Podjął Pan działania zmie-
rzające do załatania dziury 
budżetowej poprzez obni-
żenie kapitału zakładowego 
BPK..., pomimo, że Pana za-
stępca został poinformo-
wany przez zarząd BPK, że 
takie działanie może pro-
wadzić do utraty płynności 
finansowej spółki”.
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W czwartek Mostostal Zabrze za-
warł przedwstępne umowy ze spół-
kami Grupy Pinnacle na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Katowi-
cach, Sosnowcu i Bytomiu. Tutejsze te-
reny będące przedmiotem transakcji są 
ponad dwukrotnie większe, niż w po-
zostałych dwóch miastach. Mowa o ob-
szarze położonym naprzeciw centrum 
handlowego M1, przy rondzie łączącym 
ul. Strzelców Bytomskich (DK 11) z au-
tostradą A1. Jego powierzchnia wynosi 
aż 25 hektarów. Łączna wartość trans-
akcji wynosi 61 mln zł zł. Bez wątpienia 
to największe wydarzenie na bytomskim 
rynku nieruchomości od lat.

Sprzedaż nieruchomości Grupie 
Pinnacle jest uzależniona od uzyska-
nia decyzji administracyjnych w za-
kresie planowanych inwestycji oraz 
uzyskaniu wymaganych warunków 
dostawy mediów. Jest to więc pole 
do popisu dla miejskich urzędników, 
gdyż ich opieszałość może doprowa-
dzić do niepowodzenia transakcji.

Jak podaje wnp.pl, na nieruchomo-

ściach nabytych od Mostostalu Zabrze 
firma Pinacle Poland zamierza wybu-
dować magazyny, salony, biurowce 
oraz parki handlowe. ― Współpracę 
z Pinnacle podjęliśmy po przeprowa-
dzeniu długotrwałego procesu poszu-
kiwania wiarygodnego i rzetelnego 
partnera. Firma Pinnacle daje gwaran-
cję profesjonalnego przeprowadzenia 
całego procesu sprzedaży nierucho-
mości ze względu na dotychczasowe 
doświadczenia w przeprowadzaniu 
tego typu transakcji ― podał Mosto-
stal serwisowi wnp.pl. 

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

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

Z pistoletem do Agory
We wtorek około południa oficer 

dyżurny bytomskiej komendy został 
powiadomiony, że do centrum han-
dlowego wszedł mężczyzna, który 
w ręce trzyma pistolet. Natychmiast 
na miejsce zostali wysłani stróże pra-
wa. Policjanci zauważyli mężczyznę, 
który miał mieć pistolet przy sobie. 
Podczas legitymowania okazało się, że 
64-latek ma przy sobie kaburę a w niej 
pistolet gazowy. Mężczyznę przewie-
ziono do komisariatu przy ul. Chrza-
nowskiego. Śledczy ustalili, że nie 
posiada on zezwolenia na tego typu 
broń. Bytomianin usłyszał już zarzut. 
Teraz o jego losie zdecyduje prokura-
tor. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia.

3 lata więzienia za wymy-
ślony napad

W sobotę wieczorem do komisa-
riatu w Stroszku zgłosił się 21-latek 
twierdząc, że został pobity i okradzio-
ny. Do przestępstwa miało dojść w re-
jonie ul. Narutowicza a bandytami 
byli znani mu z widzenia mężczyźni. 
Policjanci zatrzymali 18-latka i jego 

o rok młodszego kolegę. Mężczyznom 
przedstawiono zarzuty, a jeden z nich 
noc spędził w policyjnym areszcie. 
W trakcie prowadzonego śledztwa 
okazało się, że 21-latek wymyślił całą 
historię. Mężczyzna nie został pobity 
ani okradziony. Teraz o jego dalszym 
losie zdecyduje prokurator. Za skła-
danie fałszywych zeznań oraz powia-
domienie Policji o niepopełnionym 
przestępstwie grozi mu do 3 lat więzienia.

Zatrzymany za zrywanie 
łańcuszków z szyi

Bytomscy policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości nieletnich 
zatrzymali 15-latka. Chłopiec końcem 
września tego roku na Placu Wojska Pol-
skiego w Bytomiu zerwał z szyi 67-latki 
złoty łańcuszek. Stróże prawa namie-
rzyli i zatrzymali złodzieja. Śledczy z by-
tomskiego zespołu ds przestępczości 
nieletnich ustalili, że 15-latek jeszcze 
dwukrotnie we wrześniu okradł kobie-
ty zrywając im łańcuszki z szyi. Młodzie-
niec został przesłuchany przez sędziego. 
Decyzją Sądu trafi on teraz do Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego.

Potrącenie na pasach
We wtorek przed godziną 19:00 przy 

ulicy Karola Miarki doszło do wypadku 
drogowego. 32-letnia mieszkanka By-
tomia kierująca osobowym peugeotem 
potrąciła przechodzącą przez jezdnię 
kobietę. Jak wynika z wstępnych ustaleń 
policjantów 62-latka przechodziła przez 
przejście dla pieszych. Na skutek wy-
padku doznała licznych złamań i trafiła 
do szpitala. Okoliczności i przyczyny wy-
padku badają teraz bytomscy śledczy. 

Potrącenie pieszego

W poniedziałek po godzinie 19:00 
przy Alei Legionów doszło do wypad-
ku drogowego. 37-letnia mieszkanka 
Tarnowskich Gór kierująca samocho-
dem Rover potrąciła przechodzącego 
przez jezdnię bytomianina. Jak wyni-
ka z wstępnych ustaleń policjantów 
49-latek prawdopodobnie przecho-
dził przez przejście dla pieszych. Na 
skutek wypadku doznał urazu gło-
wy i trafił do szpitala. Okoliczności 
i przyczyny wypadku badają teraz 
bytomscy śledczy.  

 Mostostal Zabrze znalazł kupca na ogromne 
tereny położone przy bytomskim węźle autostrady A1.

Gigatransakcja przy A1
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Sprintem przez boiska: 
pierwsza porażka Polonii

Pozycja lidera niebiesko-czerwonych 
staje się powoli zagrożona. Awans w tabe-
li zanotowali z kolei piłkarze Szombierek.

W końcu musiał nadejść moment, 
w którym piłkarze Polonii Bytom za-
znają goryczy porażki. Dla kibiców 
bolesny jest jednak fakt, że miało to 
miejsce w prestiżowych derbach z re-
zerwą Górnika Zabrze.

Zabrzanie skorzystali z możliwości 
zasilenia zespołu graczami z pierwszej 
drużyny. W efekcie zobaczyliśmy na pla-
cu gry m.in. Bartosza Iwana, Przemysła-
wa Oziębałe, czy Szymona Skrzypczaka. 
To właśnie ostatni z tych piłkarzy dał się 
solidnie we znaki niebiesko-czerwonym.

Napastnik Górnika wpisał się na li-
stę strzelców już w ósmej minucie. 
Potem bytomianie mieli świetną oka-
zję, aby doprowadzić do remisu. Z bo-
iska wyleciał bramkarz Tomasz Loska, 
a Marcin Lachowski podszedł do rzutu 
karnego. Niestety, polonista nie wyko-
rzystał idealnej szansy, a gospodarze 
podwyższyli prowadzenie w 64. minu-
cie znowu za sprawą Skrzypczaka.

Polonia wciąż jest liderem, ale po 
piętach depcze jej Odra Opole, która 
ma trzy punkty straty. Awans w tabeli 

zanotowały z kolei Szombierki Bytom, 
które wracają na dobre tory i zanoto-
wały drugie zwycięstwo z rzędu.

„Zieloni” ograli na wyjeździe zespół 
Małapanew Ozimek, który w trzeciej 
lidze okupuje przedostatnie miejsce. 
Komplet punktów udało się wyrwać 
rzutem na taśmę, bo tuż przed końcem 
spotkania do siatki trafił Jakub Stefa-
niak. Tym samym drugi z bytomskich 
trzecioligowców wskoczył na 8. miejsce.

W lidze okręgowej mieliśmy der-
by Bytomia z udziałem Silesii Mie-
chowice i ŁKS-u Łagiewniki. Wygrał 
drugi z tych zespołów 2:1. Natomiast 
rezerwa Polonii Bytom zebrała tęgie 
lanie od Warty Zawiercie, która u sie-
bie zwyciężyła 4:0.

Słaby weekend zaliczyły nasze klu-
by grające w A-klasie. Rozbark Bytom 
zremisował 1:1 z Andaluzją Brzozowi-
ce-Kamień. Takim samym wynikiem 
zakończył się mecz Nadziei Bytom 
z Dramą Zbrosławice. Bez punktów 
zostały drużyny Czarnych Sucha Gó-
ra i Rodła Górniki, które uznały wyż-
szość kolejno LKS-u Żyglin (1:2) i Unii 
Świerklaniec (1:4).

W B-klasie obaj bytomscy reprezen-
tanci zmierzyli się ze sobą. Po zaciętym 
pojedynku rezerwa Silesii Miechowi-
ce ograła Tempo Stolarzowice 3:2. Tym 
samym klub z Miechowic wciąż jest li-
derem drugiej grupy.

Koszykówka: porażka w dru-
goligowym debiucie

Rywale z Katowic byli lepsi aż 
o dziewiętnaście punktów. Polonia fa-
talnie zagrała w trzeciej kwarcie i nie 
była w stanie odrobić strat.

Kibice koszykarskiej Polonii Bytom 
z niecierpliwością oczekiwali nowego 
sezonu, a to ze względu na debiut w II 
lidze. Wszyscy liczyli, że na starcie uda 
się zgarnąć zwycięstwo, co wynika-
ło z faktu, że bytomianie całkiem nie-
dawno ograli sobotniego rywala.

AZS AWF Katowice był rywalem 
niebiesko-czerwonych w meczu o 5. 
miejsce w Pucharze Śląska. Wtedy 
udało się wygrać 79:73. Niestety, II-
-ligowe realia okazały się dla Polonii 
znacznie bardziej brutalne, co skutko-
wało falstartem w debiucie.

Katowiczanie pierwsze dwie kwar-
ty wygrali, ale tylko nieznacznie, bo 
22:19 i 19:17. Kryzys w ekipie na-
szych koszykarzy nastąpił podczas 
trzeciej kwarty, którą przegrali aż 
dziesięcioma punktami. Ostatecznie 
całe spotkanie AZS AWF Katowice wy-
grał 81:62.

Nie takiego startu w nowej lidze 
wszyscy oczekiwali, ale płacz nad roz-
lanym mlekiem niczego już nie zmie-
ni. Gracze Polonii już muszą skupić 
się na kolejnym pojedynku. W najbliż-
szą sobotę jadą do Chorzowa na mecz 
z tamtejszą Albą. 

Hokej: Polonia grała  
w kratkę

Po wzmocnieniu składu najpierw 
udało się odnieść zwycięstwo. Kilka 
dni później było już zupełnie inaczej, 
bo bytomianie zostali rozgromieni.

Po zniesieniu zakazu transferowe-
go Polonia Bytom w końcu mogła za-
grać w pełnym składzie. Siłę naszych 
hokeistów mieliśmy poznać w starciu 
z Orlikiem Opole, który jest beniamin-
kiem w PHL. Nikt zatem nie brał pod 
uwagę innej możliwości, jak zwycię-
stwo bytomian.

Pierwsza tercja nie przynio-
sła jednak żadnych bramek. Te po-
sypały się dopiero w kolejnej partii. 
Zaczął Andrzej Banaszczak, ale opo-
lanie odpowiedzieli trafieniem Mate-
usza Sordona. Potem jednak do siatki 
trafiali Tomasz Valecko i Sebastian 
Kłaczyński, co dało niebiesko-czerwo-
nym prowadzenie 3:1.

W trzeciej tercji kontaktową bram-
kę strzelił Stanislav Virolainen, ale 
kilka minut później odpowiedział Bra-
nislav Fabry. Mecz zakończył się zwy-
cięstwem Polonii 4:2.

Powodów do radości nie było już 
kilka dni później. W niedzielę byto-
mianie mierzyli się z Podhalem Nowy 
Targ i zostali brutalnie sprowadzeni 
na ziemię. Czołowy zespół ligi rozgro-
mił naszych hokeistów aż 7:0.

Polonia po trzech rozegranych me-

czach na koncie ma skromny dorobek 
złożony z trzech punktów. Najbliższe spo-
tkanie nasi hokeiści rozegrają w niedzie-
lę z Ciarko PBS Bank Sanok, czyli jednym 
z kandydatów do mistrzowskiego tytułu.

Szermierka: złoty medal 
Adamczyka

W kategorii młodzików bytomski 
reprezentant nie miał sobie równych. 
W Radlinie stanął na najwyższym 
stopniu podium.

Z przyjemnością patrzy się na to, 
jak radzą sobie bytomscy szermierzy 
na ogólnopolskich imprezach. Tym 
razem wielki sukces udało się osią-
gnąć w Radlinie. Tam odbył się Turniej 
z Okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ze świetnej strony pokazał się Pa-
tryk Adamczyk, który reprezentuje 
MDK nr 1 w Bytomiu. Żaden z rywali 
nie był w stanie znaleźć na niego spo-
sobu, dzięki czemu sięgnął po złoto 
w kategorii młodzików.

Warto dodać, że całkiem niedaw-
no ten sam sportowiec zdobył srebrny 
medal na turnieju w Krakowie. Pozo-
staje liczyć, że jeszcze w tym roku po-
większy swój dorobek.

W tym samym turnieju brał jeszcze 
udział Michał Kuczkowski. Na podium 
nie stanął, ale wśród skrzatów wszedł 
do finałowej ósemki. Ostatecznie za-
kończył zmagania na 7. miejscu. 





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

49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

5MODUŁÓW

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E

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

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo

więcej informacji na 
www.bytomski.pl/ogloszenia-bytom

 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości 
zatrudnienia zapraszamy do odwiedzenia nas pod-
czas Giełdy Pracy, która odbędzie się 9 Październi-
ka o godz.10 w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. 
Łagiewnicka 15  w Bytomiu kontakt 502626481.

Promedica24 zajmuje się zatrudnianiem Opie-
kunek/ów osób starszych na terenie Niemiec.

Nowa Restauracja Kawiarnia Manufaktura zaprasza na spe-
cjały kuchni polskiej w nowoczesnej odsłonie.

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, komunie, chrzciny, 
stypy, i inne imprezy.
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Roz sie Antek rozchorowoł, wzion i umarł. Franckowi to tak blisko ku sercu przyszło, że nie trwało długo i on też 
wnet stoł pod bramą rajską. Klupie i klupie w te dźwierze, ale dostać sie nie mógł, bo ci anieli tak w niebie głośno śpie-
wali. Nojbardziej to jednak było słychać Antka. Nic ino wrzeszczoł "Hosanna Alleluja, Hosanna Alleluja!".

Tego już było Franckowi za długo. Czekoł i czekoł, klupoł i klupoł, aż sie rozeźlił i zaczął szpetnie przeklinać. Te 
"ogniste pierony" to ino tak jeden za drugim furgały. Teroz było mu już blank jedno czy pódzie do nieba czy do piekła. 
Naroz brama sie otwarła i wyskoczył z niej Antek w biołej, długiej koszuli z lelują w ręku i woło na całe gardło:

 ― Słuchejcie anieli! To jest dlo mie prawdziwo niebiańsko muzyka, to jest balsam dlo moich uszu. Czy słyszycie te 
dzwony ojczyzny? To są głosy mojego Śląska. Wpuście kamrata do nieba! ― No i tak Francek sie tam dostoł.

10 października
Koncert zespołu Grawitacja, 
Klub Brama, ul. Chrobrego 1, 
g.20:00

Jahdas, Klub Blender, ul. Po-
wstańców Warszawskich 30a, 
g.21:00

Back to disco, Piwnice Gory-
wodów, ul. Strażacka 8, g.21:00

Let's Dance, Klub Pin-Up, pl. 
Kościuszki 1, g.21:00

Fraj Daj Party, Klub Brama, ul. 
Chrobrego 1, g.23:00

11 października
Sportowy Początek Jesieni, 

Rynek/Dolomity Sportowa 
Dolina, g.9:30 - 14:00

Przywitanie jesieni cz. 2, Piw-
nice Gorywodów, ul. Strażac-
ka 8, g.21:00

Let's Dance, Klub Pin-Up, pl. 
Kościuszki 1, g.21:00

Old's Cool Party, Klub Brama, 
ul. Chrobrego 1, g.21:00

Mr. Sandman/Kicoo, Klub 
Blender, ul. Powstańców War-
szawskich 30a, g.21:00

14 października
Opera "Cyrulik sewilski", 
Opera Śląska, ul. Moniuszki 

21, g.18:00

Promocja książki „Autono-
mia śląska w perspektywie 
historycznej i współczesnej”, 
Biuro Promocji Bytomia, Ry-
nek 7, g.17:00

15 października
Eko-Jarmark, pl. Sobieskiego, 
g.12:00-18:00

16 października
Karaoke, Klub Pin-Up, pl. Ko-
ściuszki 1, g.19:00

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

Bogowie 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30

One Direction: Where We Are 2D 13:00c, 15:00b, 17:00b

Pudłaki 2D 10:00, 14:20, 18:50

Pudłaki 3D 12:10, 16:40

Zaginiona Dziewczyna 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 
21:45

Annabelle 15:30b, 17:45, 20:00, 22:15!

Bez litości 21:00

Czworo do pary 12:30, 21:00

Kroczac wsrod cieni 15:15a, 16:00b, 19:15

Miasto 44 10:00, 12:40d, 15:20, 18:00, 
20:40

Slużby specjalne 14:30, 17:00, 19:30, 22:00

Wiezien Labiryntu 2D 13:30b

Antboy 2D 10:00

Dzwoneczek i tajemnica piratów 2D 11:45

Jak wytresować smoka 2 2D 10:10

Pszczółka Maja 11:00, 13:00, 14:15a, 15:00b, 
16:15a, 17:15b

Wakacje Mikołajka 10:45a, 11:00b, 13:00a, 13:15b

Cinema CityPOKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILIJNE

! Tyko pt i sob, a - tylko sob, b  - oprócz sob, c - tylko niedz, d - oprócz niedz

! - za wyjątkiem 12.10 i 13.10

+15C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+14C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+20C

+19C

+23C

+22C

+22C

+15C +20C

W drodze do Jah 10.10 - 16.10
19:00

Bogowie 10.10 - 16.10
17:45, 20:00!

Zacznijmy od nowa 13.10
19:30

Becekino

Ornitolodzy doliczyli się aż 129 gatunków pta-
ków występujących na terenie Żabich Dołów.

Mądrości
Bytomskie

W 1863 r. Franz Gramer tak pi-
sał o polach otaczających niewielkie 
wówczas miasteczko Bytom: „Każde 
z zapisanych w księgach hipotecznych 
pól obejmowało działki o wielkości 20 
morgów ziemi należące do pojedyn-
czych mieszczan, zwane zgodnie z pa-
nującym tutaj zwyczajem kwartami, 
i leżące a) na północ do Szarleju w Po-
lu Paniowskim, b) za tym terenem 
w Polu Bielcz, c) w Dużym Polu z pra-
wej i lewej strony Szosy Tarnogór-
skiej, d) z lewej strony w Małym Polu 
przy Szosie Miechowickiej, e) między 
Przedmieściem Gliwickim i tunelem 
kolejowym w Polu Dengosowym, f ) 
przy Szosie do Królewskiej Huty w Po-
lu Knefflikowskim. Pole Worpisko leży 
przy Szosie w kierunku Miechowic, na 
lewo od kopalni „Theresien” i w więk-
szości na terenie kopalni „Apfel”. 

Pierwsze ze wspomnianych ― 
Pole Paniowskie (niem. Paniower 
Feld) ― leżało na północ od miasta, 

za przedmieściem zwanym Błotni-
cą. Na zachodzie (wzdłuż obecnej ul. 
Piekarskiej) graniczyło z Wielkim Po-
lem, na północy (w okolicach obec-
nej ul. Kwiatowej) z Polem Bielcz, a na 
wschodzie z terenami wsi Rozbark. 
Przypuszcza się, że jego nazwa pocho-
dzi od dawnego właściciela tego tere-
nu, Piotra z Paniów, choć hipotezę tę 
trudno zweryfikować. 

Kilkanaście lat po opisie Grame-
ra powstała weduta Bytomia wi-
dzianego od północy. Na pierwszym 
planie przedstawia ona niezabudo-
wane pola i łąki ― to właśnie Pole Pa-
niowskie. Dalej widzimy Plac Ćwiczeń 
(Turnplatz), służący miejscowej jed-
nostce wojskowej, ale jak widać na 
weducie, także cywilom. W latach 
1890-92 w jego północno-zachod-
niej części wybudowano koszary III 
batalionu 22 pułku piechoty ”Keith” 
(na cześć pruskiego marszałka po-
lnego, Jamesa Francisa Edwarda Ke-

itha). W ostatniej dekadzie XIX wieku 
kwartały eklektycznych kamienice 
wypełniły cały teren między Wiel-
ką Błotnicą (dzisiaj ul. Piłsudskiego), 
a ulicą Szeroką (ul. Żeromskiego). 
Około 1900 r. powstał plan zabudowy 

Pola Paniowskiego i podzielenia go 
siatką ulic. Zaplanowano tutaj też dwa 
okazałe place: obecny Plac Akademic-
ki i Plac Słowiański.

Plac Akademicki

Jeszcze w 1892 r. przez dzisiejszy 

Plac Akademicki biegła „Droga Polna na 
Szarlej” (Scharley Feldweg), przy której 
mieścił się parterowy dom i przedsię-
biorstwo ogrodnicze Oskara Pruszydło 
(Pruschidlo). W 1900 r. zaplanowano 
tutaj plac o typowej prostokątnej for-
mie, ale późniejszy plan z 1905 r. wy-
tyczył mu znaną dzisiaj formę owalu. 
Plac nazywano wtedy w koresponden-
cji urzędowej Nowym Targiem (Neuer 
Markt) albo Rynkiem Siennym (Heu-
markt). Pierwsze kamienice przy placu 
wzniesiono w 1905 r.: był to narożny 
dom przy ul. Żeromskiego (obecnie nr 
1) wg projektu Eduarda Arndta dla An-
tona Gnielinskiego oraz obecny dom 
nr 5, który wzniósł dla siebie przed-
siębiorca budowlany Carl Bittmann 
(kamienica ta została przebudowana 
i zatraciła pierwotne secesyjne formy). 

Plac nosił wtedy oficjalną nazwę „Plac 
na północ od koszar” (Platz nördlich 
der Kaserne), aczkolwiek domy nie 
posiadały jeszcze numeracji . W 1909 
r. powstała kamienica nr 3 wzniesio-
na przez Bittmanan, a wlatach 1912 
i 1913 kamienice na drugim krańcu 
placu ― nr 13 i 15, które również bu-
dował Carl Bittmann (w tym przypad-
ku autorem planów był Eugen Walter). 
Plac mianowano wtedy „Placem Augu-
sty-Wiktorii” (Augusta-Victoria-Platz) 
― na cześć Augusty-Victorii von Schle-
swig-Holstein-Sonderburg-Augu-
stenburg, królowej Prus i cesarzowej 
Niemiec, żony Wilhelma II. 

Po I wojnie światowej plac nosił 
nazwę „Victoriaplatz”, a od 1927 r. za-
częła obowiązywać kolejna oficjal-
na nazwa „Plac Prezydentów Rzeszy” 

Na Polu Paniowskim 

Panorama ok 1880 r.

Pl Akademicki 1932 r.

 Place Akademicki i Słowiański to chyba jedne z najlepiej i najśmielej zaprojektowanych przestrzeni 
w naszym mieście i co najważniejsze - wciąż stosunkowo dobrze utrzymane. A jeszcze 110 lat temu było tutaj 
tylko szczere pole nazywane Paniowskim.
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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

― Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał nakaz rozbiórki budynku z uwagi na 
jego stan techniczny ― poinformowała nas Aleksandra Szatkowska-Mejer, rzeczniczka prasowa 
Urzędu Miejskiego. Co ciekawe robotnicy podczas prac narzekali, że... kamienica nie daje się łatwo 
rozebrać, jak pierwotnie przypuszczano.

Prace wyburzeniowe nie są przeprowadzane przez miasto, lecz przez prywatnego inwestora. W tym ro-
ku władze Bytomia podjęły decyzję o przekazaniu spółce Siemionki z Wrocławia czterech kamienic ulokowa-
nych w samym centrum w zamian za jeden z dawnych hoteli robotniczych przy ul. Siemianowickiej, na granicy 
z Piekarami Śląskimi. W umowie zastrzeżono, że akty własności zostaną przeniesione na nowego właściciela 
dopiero, gdy ten zrealizuje przynajmniej 30% zakładanych prac remontowych. Te już sięrozpoczęły. W najbar-
dziej zaawansowanym etapie jest przebudowa kamienicy przy ul. Chrobrego 2, o której było głośno w mediach 
na początku lipca, ponieważ przechodnie skarżyli się na odpadające zdobienia z elewacji.

Inwestor po wyburzeniu będzie zobowiązany do odbudowy budynku. Tak twierdzi rzeczniczka ma-
gistratu. ― Podstawowe wytyczne dla tego obszaru, w którym znajduje się budynek przy ul. Szyma-
nowskiego 1, znajdują się w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
śródmieścia Bytomia pod nazwą Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śród-
mieścia ― „ReRoŚ” ― poinformowała nas Aleksandra Szatkowska-
-Mejer. Ponieważ powyższa kamienica stoi tuż przy samym Rynku, 
w obrębie średniowiecznego miasta, inwestor będzie musiał się liczyć 
z nadzorem konserwatora zabytków i archeologów. Ponadto, zgodnie 
z zapisami planu zagospodarowania podczas odbudowy budynku ko-
nieczne będzie zastosowanie tradycyjnych materiałów oraz odtworze-
nie zdobień i układu okien.

Czy inwestor rzeczywiście po rozbiórce przystąpi do odbudo-
wy? Jeśli nie, to tuż przy samym Rynku będziemy mieć kolejną wy-
rwę w zabudowie. Pierwsza w miejscu dawnego kina „Świt” od  
szpeci najważniejszy plac naszego miasta. ― „Chcemy w ciągu ro-
ku uporać się z remontem wszystkich czterech budynków. Potem 
będziemy w nich wynajmować powierzchnie mieszkaniowe i nie 
tylko, a jeśli trafi się dobry klient, pomyślimy o sprzedaży” ― powie-
dział w lipcu Gazecie Wyborczej Janusz Nokielski, prezes Siemio-
nek. Miejmy nadzieję, że firma dotrzyma słowa. 

Rozbiórka przy Rynku
Przy użyciu ciężkiego sprzętu rozbierana jest opuszczona kamie-

nica tuż obok dawnego kina Gloria.

(Reichspräsidentenplatz).  Wtedy też 
powstaje jego ostateczna zabudowa: 
budynek policji z lat 1925-26 zapro-
jektowany przez Wilhelma Bahlsena 
oraz szereg bloków mieszkalnych na 
wschodniej pierzei. Ciekawe, ekspre-
sjonistyczne formy budynku policji, 
z wyróżniającą się klatką schodową 
oraz fasadą ozdobioną orłami, miały 
osłodzić kontrowersje związane z za-
mknięcie perspektywicznego widoku 
na ul. Mickiewicza (niestety orły jako 
niemieckie symbole zostały usunięte, 
a klatkę schodową można podziwiać 

tylko od wnętrza, gdyż jej zewnętrz-
ne formy zostały przysłonięte przez 
powojenną dobudówkę). Ukorono-
waniem budowy placu było prze-
niesienie tutaj (z Rynku) w 1932 r. 
pomnika „Bytomian poległych w woj-
nie francusko-pruskiej 1870-1871” 
z rzeźbą śpiącego lwa autorstwa The-
odora Kalidego.

Po II wojnie światowej plac otrzy-
mał imię Strzelców Bytomskich, a za-
miast usuniętego pomnika poległych 
bytomian, centralnym elementem 
placu stała się fontanna wykonana 

w 1947 r. przez Józefa Sawickiego i Ta-
deusza Sadowskiego. Ciekawostką 
jest, że rzeźby przedstawiające dzieci 
siedzące na wodnych zwierzątkach na-
wiązują do bardzo podobnych wątków 
używanych w architekturze Górnego 
Śląska jeszcze przed I wojną światową. 
W 1957 r. plac otrzymał imię Feliksa 
Dzierżyńskiego, a w 1990 r. zmieniono 
jego nazwę na Akademicki na pamiąt-
kę słynnego placu we Lwowie (obecnie 
Prospekt Szewczenki).

Plac Słowiański

W 1900 r. zaplanowano w miejscu 
obecnego placu Słowiańskiego okrą-
gły plac, z którego miało rozchodzić 
się 5 ulic: na południe, zachód, północ, 
wschód i ukośnie w kierunku obecne-
go placu Akademickiego. Jednakże pla-
ny te zmieniono i powstał tutaj typowy 
prostokątny plac, a w zasadzie posze-
rzona ulica ― bo pierwotnie powstają-
ce tu domy były oznaczane kolejnymi 
numerami ulicy Wilhelma (Wilhelm-
straße, obecnie ul. Chrobrego). Zabu-
dowę rozpoczął w 1909 r. budowniczy 
z Szarleja Franz Ryba, który wzniósł dla 

siebie kamienice nr 1 i 2. W następnych 
latach (1911-1913) powstały domy nr 
3, 4, 7, 8, 9 i 10, zaprojektowane przez 
Ignatza Kupkę, Georga Skrzypka i Kar-
la Mainkę. 

We wrześniu 1925 r. na środku placu 
odsłonięto pomnik poległych podczas 
powstań na Górnym Śląsku członków 
niemieckiej Samoobrony (Selbstschutz) 
― dzieło Kurta Höppnera. Zabudo-
wę placu ukończono dopiero w latach 
1930-31, kiedy gmina Bytom wybudo-

wała domy nr 5 i 6 wg projektu archi-
tekta miejskiego Alberta Stütza. W 1945 
r. plac zyskał nowa nazwę ― Słowiański, 
która przetrwała do dzisiaj.

Więcej o historii Pola Paniow-
skiego będzie można dowiedzieć 
się podczas „Sąsiedzkiej Niedzie-
li Historycznej”, 12 października 
(niedziela), godz. 14.30, w auli Pań-
stwowych Szkół Budownictwa przy 
ul. Powstańców Śląskich 10.

Plac Akademicki (ok. 1926-1930 r.)
Plac Slowiański (1930-1937 r.)


