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Centrum usług powstaje w bu-
dynku dawnej przychodni lekarskiej 
przy ul. Piłsudskiego. Uruchamia je 
firma Sales Concept z grupy kapitało-
wej Loyd S.A., która posiada placówki 
świadczące usługi z zakresu outsour-
cingowego wsparcia sprzedaży na te-
renie całej Polski. Biuro w Bytomiu 
jest jej pierwszą inwestycją na Śląsku.

Do pracy w bytomskim centrum 
usług poszukiwani są głównie kon-
sultanci i liderzy zespołów sprze-
dażowych. W ciągu pół roku firma 
zamierza zebrać kompetentną za-
łogę. ― Zatrudnienie mogą u nas 
znaleźć osoby niepełnosprawne, 

kobiety i mężczyźni w wieku 50+, 
a także ucząca się młodzież ― mówi 
Cezary Lewiński, Dyrektor Zarządza-
jący Sales Concept S.A. Firma w swoim 
komunikacie podaje: „Jednym z waż-
niejszych czynników determinujących 
pracę konsultanta w contact center 
i tym, co może stać się głównym atutem 
podczas rekrutacji na to stanowisko 
jest wysoka kultura osobista. Idealnie 
znajdują się tu osoby, które lubią roz-
mawiać i nie mają problemów z na-
wiązywaniem kontaktu. Mocną stroną 
kandydata jest również wcześniejsze 
doświadczenie związane ze sprzedażą 
lub obsługą klienta. Niemniej jednak, 

nieodłącznym elementem funkcjo-
nowania centrów usług biznesowych 
są szkolenia interpersonalne, dzięki 
którym nawet osoby początkowo nie-
śmiałe z czasem nabierają odwagi 
i pewności siebie.”

Sales Concept chwali się, że cen-
trum usług, które powstaje w naszym 
mieście jest zaprojektowane i wy-

posażone tak, że mogą w nim kom-
fortowo pracować również osoby 
niepełnosprawne. Wszystkie stanowiska 
są odpowiednio doświetlone i wygod-
ne, a sala jest wygłuszona. Infrastruk-
tura budynku umożliwia swobodne 
poruszanie się osób z dysfunkcjami 
ruchowymi, dzięki czemu mogą się 
czuć komfortowo i swobodnie w miej-
scu pracy. Do dyspozycji pracowni-
ków stworzono również przestronne 
zaplecze socjalne.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne pracą w bytomskim contact center 
mogą przesyłać dokumenty aplikacyj-
ne na adres praca@teleconcept.pl 

Contact Center zatrudni 225 osób
W Bytomiu powstanie centrum usług biznesowych, które docelowo ma zatrudnić nawet 225 ludzi. Na razie pracę 

rozpocznie w nim ok. 50 ludzi. Rekrutacja trwa.
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Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. (BPK), przypomina o usłudze 
dostępnej na stronie internetowej Spółki, 
dzięki której klienci BPK mogą przesyłać 
stan licznika drogą elektroniczną.

Potwierdzenie zgłoszenia otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail.

Masz pytania, zadzwoń! 
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom 
Tel.: (32) 39-67-145

Znajdź nas na Facebooku!
www.facebook.com/BPKBytom

Zgłoś stan licznika przez Internet!

Wystarczy tylko:
• wejść na naszą stronę internetową: www.bpk.pl, 
• kliknąć w znajdujący się po lewej stronie link  

„Prześlij stan licznika”,
• wypisać formularz  i gotowe!

 ― LECZENIE LASEROWE ZMIAN 
CUKRZYCOWYCH,

 ― LECZENIE LASEROWE ZAĆMY 
WTÓRNEJ,

 ― LECZENIE LASEROWE JASKRY,
 ― DROBNE ZABIEGI 

OKULISTYCZNE,

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

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

SOCZEWKOWEJ,
 ― NA MIEJSCU SALON OPTYCZNY

PORADNIA 
OKULISTYCZNA 

DLA DZIECI I 
DOROSŁYCH

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES ŚWIADCZEŃ PONADTO:

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

Na dziś pewne nazwiska ubiega-
jące się o fotel prezydenta to: Damian 
Bartyla z Bytomskiej Inicjatywy Spo-
łecznej (BIS), Jacek Brzezinka z Plat-
formy Obywatelskiej (PO), Krzysztof 
Wójcik z Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej (SLD), Mariusz Janas z Prawa 
i Sprawiedliwości (PIS), Henryk Bonk, 
który wspólnie wystartuje z Byto-
mianami Aktywnie Społecznie (BAS), 
oraz Tomasz Chojnacki z Projektu-
Bytom.pl. Do samego końca nie było 
wiadomo, co zrobi prezydent odwoła-
ny w referendum ― Piotr Koj. Jednak 
w poniedziałek na wykazie Państwo-
wej Komisji Wyborczej widnieje jego 
komitet wyborczy. Oznacza to, że za-
pewne będzie ubiegał się o ponow-
ną prezydenturę. W rozmowie z nami 
powiedział: nadal widzę potrzebę na-
prawy Bytomia, zwłaszcza po dwóch 
latach rządów referendystów i wie-
lu nietrafionych, wręcz zgubnych decy-
zjach. Miasto stoi w obliczu ogromnych 
problemów finansowych, zatrzymało 
się w rozwoju, powstrzymano tak nie-
zbędną dynamikę inwestycyjną. Do sa-

mego końca nie było wiadomo, jakie 
są plany stowarzyszenia Bytom Przy-
jazne Miasto (BPM). Jednak w tym ty-
godniu Mariusz Wołosz ogłosił ― już 
oficjalnie ― że nie będzie ubiegał się 
o fotel prezydenta, a swojego popar-
cia udzieli Jackowi Brzezince z PO.  
Jak na bytomskie realia to mocno skon-
solidowane środowiska polityczne. 
Twój Ruch nie wystawia swojego kan-
dydata i poprze SLD, Adrian Król z BAS 
dogadał się z Henrykiem Bonkiem i do 
wyborów pójdą razem. Wspólny By-
tom rezygnuje z wyścigu o fotel pre-
zydenta i poprze Damiana Bartylę. 
Podobnie Mariusz Wołosz ― były wi-
ceprezydent ― nie będzie startował 
w wyborach prezydenckich i poprze 
Jacka Brzezinkę z PO. Czy jeszcze coś 
się zmieni ― czas pokaże. 

Jedną z największych niespodzia-
nek jest brak komitetu wyborczego Ja-
nusza Paczochy z Porozumienia dla 
Bytomia. To były już prezydent, który 
po utracie stanowiska startował w każ-
dych wyborach prezydenckich. W tym 
roku jednak komitet wyborczy Paczo-

chy się nie pojawia. ― Porozumienie 
dla Bytomia w 2014 r. nie weźmie udzia-
łu w wyborach samorządowych. Powo-
dem tej decyzji jest brak dostatecznego 
poparcia w ostatnich edycjach wybo-
rów dla naszych ― niezależnych od miej-
skich układów władzy ― kandydatów 
obywatelskich, którzy byli gotowi po 
gospodarsku realizować plan ratowa-
nia Bytomia przed upadkiem ― napisał 
prezes PdB na swojej stronie interne-
towej. I dodał ― Okazuje się, że od lat 
bardziej pociągające dla wyborców są 
obiecanki i prezenty wyborcze. Jak moż-
na zaobserwować, tak wybierane wła-
dze tworzą i zrywają dowolne układy, 
a jedynym skutkiem ich funkcjonowania 
jest rosnące zadłużenie Bytomia i od lat 
rekordowe bezrobocie w skali wojewódz-
twa. Łącznie składa się to na bezprece-
densowy upadek gminy i kompromitację 
w całej Polsce. Doszliśmy do wniosku, że 
powinniśmy poczekać, aż większość wy-
borców pozna wszystkie owoce rządów 
bytomskiego świecznika politycznego 
i opowie się za samorządem obywatelskim.

Jakie komitety wyborcze znaj-

dziemy jeszcze w wykazie Państwo-
wej Komisji Wyborczej? Tradycyjnie 
Ruch Autonomii Śląska (RAŚ), przy 
czym nie wiadomo jeszcze, czy wysta-
wi swojego kandydata czy może ko-
goś poprze ― Na dzień dzisiejszy trwają 
na ten temat rozmowy, jedyne co może-
my na razie potwierdzić to nasz start 
w wyborach samorządowych ― powie-
dział nam sekretarz RAŚ Tomasz Ja-
recki. Swój komitet zarejestrowali też 
przedstawiciele Kongresu Nowej Pra-
wicy w Bytomiu.

K R E M A T O R I U M

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

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

Komitety Wyborcze zarejestrowane 
 Rejestracja komitetów wyborczych (KW) to tylko potwierdzenie wcześniejszych zapowiedzi politycznych, 

jednak w przypadku kilku ugrupowań sytuacja nie była jeszcze klarowna do ostatniego poniedziałku. Oprócz kandydatów, 
którzy zapowiedzieli swój start, było kilka znaków zapytania. Wiadomo jednak, że te wybory prezydenckie odbędą się bez 
Janusza Paczochy i Mariusza Wołosza ale z Piotrem Kojem, który stara się wrócić do gry.

Reklama

Reklama
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Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

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

Policjanci przejęli dobrze 
zorganizowaną kontrabandę

Policjanci z Bytomia przejęli 1290 
litrów alkoholu bez polskich znaków 
akcyzy. Policjanci bytomskiej drogówki 
zatrzymali 21-letniego mieszkańca Dą-
browy Górniczej, który samochodem 
przewoził 415 litrów alkoholu bez 
polskich znaków skarbowych akcy-
zy. Po nitce do kłębka policjanci doszli 
do kolejnych nielegalnych butelek. W 
wynajmowanym przez mężczyznę ma-
gazynie stróże prawa zabezpieczyli ko-
lejnych 875 litrowych butelek towaru 
niewiadomego pochodzenia oraz urzą-
dzenia służące prawdopodobnie do je-
go dystrybucji.

Czarnorynkowa wartość przejęte-
go towaru to prawie 13 tysięcy złotych. 

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Proku-
rator zastosował wobec niego dozór 
policyjny. Grozi mu do 3 lat więzienia 
oraz grzywna.

Znalazł niewybuch podczas 
grzybobrania

Niecodzienne znalezisko ujawnił w 
miechowickim lesie mieszkaniec By-
tomia. Mężczyzna podczas grzybobra-
nia znalazł pocisk przeciwpancerny 
pochodzący prawdopodobnie z okre-
su II wojny światowej. 

W środę policjanci z komisaria-
tu I zostali poinformowani, że w lesie 
w dzielnicy Miechowice został znale-
ziony pocisk pochodzący prawdopo-
dobnie z okresu II wojny światowej. 
Odkrycia dokonał przypadkowy męż-

czyzna, która zbierał w lesie grzyby. 
Mundurowi natychmiast zabezpie-
czyli miejsce zdarzenia, a do działań 
przystąpili wojskowi pirotechnicy. W 
trakcie przeszukiwania okolic, w któ-
rych ujawniono pocisk, saperzy od-
naleźli jego drugi egzemplarz. Oba 
niewybuchy zabezpieczono.

Dozory dla pseudokibiców 
W ubiegłym tygodniu podczas me-

czu piłkarskiego pomiędzy „ŁKS Tempo 
Stolarzowice” a „Polonią Bytom” grupa 
100 osób wdarła się przez ogrodzenie 
na teren stadionu. 

Dzięki szybkiej interwencji poli-
cjantów nie doszło do starć pomiędzy 
kibicami podczas meczu piłkarskie-
go odbywającego się na stadionie „ŁKS 

Tempo Stolarzowice”. Kilka minut po 
rozpoczęciu meczu grupa 100 osób 
wtargnęła przez ogrodzenie na boisko 
dążąc do konfrontacji z sympatykami 
przeciwnej drużyny. Policjanci ustalili 
już tożsamość 20 pseudokibiców. Wo-
bec sześciu prokurator zastosował do-
zór policyjny oraz zakaz zbliżania się 
na odległość nie mniejszą niż 200 m do 
obiektów sportowych, na których od-
bywają się imprezy sportowe z udzia-
łem klubu sportowego „Polonia Bytom”. 
Grozi im kara do roku więzienia.

Sprawca napadów na sklepy 
w rękach policji 

Mężczyznę, który w ciągu minione-
go tygodnia dokonał czterech napadów 
na sklepy zatrzymali kryminalni z by-

tomskiej komendy. Sprawca trafił do 
aresztu, gdyż był poszukiwany sądo-
wym nakazem doprowadzenia. 

Bytomscy policjanci zatrzymali 19-lat-
ka, który w ciągu kilku dni okradł 
cztery sklepy na terenie naszego mia-
sta. Mężczyzna używając siły, do-
prowadzał do stanu bezbronności 
pracownice, a następnie zabierał ka-
sy fiskalne. Kryminalni bardzo szybko 
ustalili tożsamość sprawcy i wczoraj go 
zatrzymali. Bytomianin był poszukiwa-
ny sądowym nakazem doprowadzenia 
do aresztu śledczego celem odbycia ka-
ry. Za przestępstwa, których się dopu-
ścił grozi mu 12 lat więzienia. 

ShortNews| bytomski.pl

Tutaj nas znajdziesz: Urząd Miejski ul. Parkowa 2 | Urząd Miejski ul. Smolenia 35 | Biuro Promocji Miasta Rynek 7, Centrum: Bacara, Suplement, 
Pub 14, Herbaciarnia Herbata, Pub na Rycerskiej, Radio Pub, Enter, Alter Ego, Gotyk, Blender, Stara Platforma, Lokalny Patriota, Becek, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, Muzeum Górnośląskie, Solo Pizza (Agora Bytom), Kawiarnia Pod różą (Agora Bytom), Hotel Bristol, Kebap Rycerska, City Ke-
bab, Kebar, Cafe Amor, Pizzeria Riposta, Pub na Krakowskiej, Naleśnikarnia Klimat ul. Józefczaka 10, Witor: Delikatesy ul. Strzelców Bytomskich, 
Stroszek: Sklep ABC ul. Szymały, Sklep Kasia ul. Szymały, Sklep Firmowy ul. Wojciechowskiego, Piekarnia ul. Narutowicza, Bar Piwny TEYKA, Bar 
Piwny PIGWA ul. Hlonda, Miechowice: Apteka Witaminka, Piekarnia Kwapisz, Piekarnia Jerszy, Silesia Club, Szombierki: Stary Ratusz, Sklep mię-
sny ul. Orzegowska, Rozbark: Piekarnia Słoneczna, Piekarnia Cukiernia ul. Witczaka, Łagiewniki: Piekarnia i cukiernia ul. Cyryla i Metodego, Bar u 
Richata ul. Cyryla i Metodego.

Oldtimery przejadą przez 
miasto

Za nami czerwcowy Zlot Pojaz-
dów Militarnych, a przed nami corocz-
na Parada Pojazdów Zabytkowych. 
11. edycja odbędzie się w najbliższą 
sobotę. O 9:30 wiekowe samochody 
przejadą w asyście Policji do Centum 
Handlowego Plejada, gdzie obędzie 
się ich prezentacja. W południe wyru-
szą na Rynek, na którym będzie moż-
na je podziwiać przez dwie godziny. 
W tym czasu uczestnicy imprezy bę-
dą mogli wziąć udział w konkursach z 
nagrodami, skorzystać z symulatorów 
dachowania i jazdy motocyklem, zało-
żyć alkogogle i przysłuchać się muzy-

ce zespołu Highway. O 14:30 kolumna 
oldtimerów wyjedzie do Bytomskiego 
Teatru Tańca i Ruchu Rozbark. Tego-
roczna parada zakończy się po 16:30

Rozbierają stadion
Ruszył pierwszy etap modernizacji 

kompleksu sportowego przy ul. Olim-
pijskiej, który jest użytkowany przez 
piłkarską Polonię Bytom. We wtorek 
na stadionie rozpoczęły się prace roz-
biórkowe trybuny wschodniej (tej 
z zegarem). Według przyjętej przez 
władze miasta koncepcji w tym miej-
scu stanie hala mieszcząca m.in. nowe 
lodowisko hokejowej Polonii. Kolej-
nym etapem przygotowań do przebu-

dowy obiektu będzie kompleksowe 
odwodnienie jego terenu.

Modernizacja stadionu i postawie-
nie obok niego hali sportowej ma kosz-
tować od 48 do 50 mln zł. Część tych 
pieniędzy ma pochodzić z dotacji Mi-
nisterstwa Sportu oraz Totolalizatora 
Sportowego. Nie ma jednak jeszcze żad-
nych oficjalnych decyzji w tej sprawie. 
Inwestycję ma przeprowadzić powoła-
na przez miasto spółka Bytomski Sport.

Fajrant na kopalni
W najbliższą niedzielę Teatr Roz-

bark zaprasza mieszkańców na od-
prężające popołudnie w budynku 
cechowni dawnej kopalni oraz wspól-

ny piknik. W programie kolejnej odsło-
ny projektu “Serce robotnika napędza 
praca” jest Śmiechojoga dla dzieci, stre-
fa chilloutu, zajęcia relaksacyjne, po-
częstunek złożony z kawy i ciastka, 
taneczne jam session z muzyką Mil-
ky Wishlake. Swoje stoisko rozstawi 
również Instytut Rozwoju Przedsię-
biorczości Kobiet. Początek imprezy 
zaplanowano na 15:00. Wstęp wolny.

Dla kogo Medal i Muza?
Medal Miasta Bytomia jest wyróż-

nieniem przyznawanym osobom lub 
instytucjom za szczególne osiągnięcia 
dla miasta w dziedzinach gospodar-
czej, naukowej,kulturalnej, społecznej 

i sportowej. Z kolei Muzy to statuetki 
wręczane w trzech kategoriach: osią-
gnięcia twórcze, upowszechnianie kul-
tury oraz zarządzanie kulturą. Urząd 
Miejski ogłosił właśnie nabór propo-
zycji kandydatów do obu nagród. Mogą 
je zgłaszać organizacje pozarządowe, 
instytucje oraz poszczególne komi-
sje Rady Miejskiej i wydziały Urzędu 
Miejskiego. Szczegółowe informacje 
na temat obu nagród można znaleźć na 
stronie UM. Termin zgłaszania propo-
zycji mija 26 września. 

 

Władze Bytomia zdecydowały 
się tym razem na organizację wielu 
mniejszych imprez, które miały tra-
fić w różne gusta mieszkańców. Jeden 
duży koncert ich zdaniem pochłonął-
by większość budżetu, a lepszym roz-
wiązaniem miała być trwająca cały 
rok zabawa. Prócz tradycyjnych Dni 
Bytomia, podzielonych w tym roku 
na trzy weekendy, odbył się także fi-
nał pucharu Polski strongman, które-
mu towarzyszyło święto Miechowic. 

W najbliższych planach znajdują się 
również: średniowieczny jarmark, 
światowy zlot bytomian, a także pu-
blikacja kroniki.

Na organizację trzech części Dni 
Bytomia miasto wydało 1 mln 45 tys 
500 zł. Pierwsza impreza kosztowa-
ła około 433 tys złotych, a pozosta-
ła część sumy przeznaczona została 
na kolejne dwie jej odsłony. W kwo-
cie tej ma zamknąć się także wydanie 
pierwszej reedycji Kroniki Gramera ― 

„Chronik der Stadt Beuthen in Ober-
-Schlesien”. Nad jej opracowaniem 
pracuje obecnie prof. Jan Drabina, 
a samo wydanie zaplanowane jest na 
koniec 2014 roku. 

Dodatkowo na organizację obcho-
dów jubileuszu 760-lecia miasta Wy-
dział Promocji Bytomia i Kontaktów 
z Mediami wydał około 40 tys zło-
tych, a Bytomskie Centrum Kultury 
około 826 tys zł. Na gadżety promo-
cyjne (kubki, kalendarze, magnesy, 

koszulki itp.) przeznaczono około 36 
tys złotych, a ponad 12 tys złotych 
uzyskanych ze sprzedaży koszulek 
z bytomskim lwem powróciło do bu-
dżetu miasta. Finał pucharu Polski 
strongman i święto Miechowic kosz-
towały z kolei ponad 100 tys złotych, 
5 tys złotych przeznaczyła na nie 
gmina Bytom, 10 tys zł TBS Sp. z o.o. 
Pozostała część kwoty pokryta zosta-
ła przez sponsora.

1 mln 45 tys 500 zł za Dni Bytomia
 Mija już dziewięć miesięcy obchodów jubileuszu 760-lecia naszego miasta. W programie uroczystości znalazły się 

m.in. trzy odsłony Dni Bytomia. Na ich organizację miasto przeznaczyło 1 mln 45 tys 500 zł ― policzył Dziennik Zachodni.

Reklama
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Potrzebna jest taca z dziurkami, na 
niej ustawia się niewielki czajnik, dz-
banek, czarki do picia i kubeczki. Obok 
znajduje się pojemnik z przybora-
mi, szufelką, szczypcami, patyczkiem 
i lejkiem. Potem goście podziwiają liście 
herbaty, a gospodarz opowiada o jej 
historii i właściwościach. Następnie 
przygotowuje się naczynia do parze-
nia, napełniając i polewając je gorącą 
wodą, nie dbając o to, że jej nadmi-
ar spływa na podstawę tacy. W końcu 
następuje pierwsze parzenie. Pierwszy 
napar jest wylewany, służy jedynie 
temu, by liście się obudziły i uwolniły 
aromat. Wtedy następuje drugie par-
zenie. Z czajniczka zawartość nalewana 
jest do dzbanka, stamtąd do kubecz-
ków, kubeczki przykrywa się czarkami, 
a potem sprawnym ruchem odwraca 
do góry nogami i herbata znajduje się 
w czarkach, które ustawia się na pod-
stawkach, a kubeczki się… wącha, bo 
w pustych kubeczkach aromat jest 
silniejszy niż w czarkach z herbatą. 
I żeby w końcu poznać pełny smak 
należy zrobić coś, czego od dziecka 
nas oduczano, czyli siorbnąć. I wszyst-
ko zaczyna się od początku, zalewanie, 
przelewanie, rozlewanie, wszystko 
w miłej atmosferze, którą zapewniają 

Maciej i Justyna, właściciele bytomskiej 
herbaciarni Herbata.

Jej powstanie związane jest 
z nieistniejącym już miejscem na 
mapie Bytomia, z Fanaberią, gdzie 
Maciej rozpoczął swoją przygodę 
z herbatą. Z wykształcenia fizjotera-
peuta, marzył o pracy barmana. Do Fa-
naberii zaczął przychodzić jako klient, 
a zaprzyjaźniwszy się z właścicielami 
wyjawił im to swoje marzenie i zaczął 
się przeobrażać  ― w dzień w gabi-
necie pracował z dziećmi, a wiec-
zorem stawał za barem. Dzięki 
tamtemu miejscu poznał herbatę 
i powoli przekonywał się do wie-
lu smaków, bo nie każdy gatunek mu 
smakował od początku, z resztą, nad-
al nie wszystkie mu smakują. Rozwijał 
swą wiedzę, inwestował w literaturę, 
warsztaty, wyjazdy, co dalej ro-
bi z Justyną. Koniec Fanaberii dał 
początek Herbacie ― miejscu kli-
matycznemu, z drewnianą podłogą 
i baldachimem pod sufitem, gdzie 
można wybierać, czy chce się usiąść 

przy niewielkim stoliczku, czy na po-
duszce na ziemi. Miejscu z ekspozycją 
pieczołowicie zbieranych herba-
cianych gadżetów. Miejscu, w którym 
Maciej czuje się jak w domu, więc i tak 
traktowani są goście lokalu.  

Historia Herbaty zaczęła się od 
marzeń i z marzeniami wiąże się jej 
przyszłość. Zgromadzona kolekcja 
zrodziła myśl o stworzeniu niewielk-
iego muzeum herbaty, bo herbata to 
nie tylko napój, to również kawał his-
torii, geografii i przygody. A już 
nie z kręgu marzeń są 2 semestry 
wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Właściciele nie roszczą sobie pre-
tensji do tego, żeby ludzie pili tylko 
herbatę, bo mają świadomość, że dla 
wielu nie jest to towar pierwszej potr-
zeby. Ale marzy im się czajownia, w sty-
lu „ortodoksyjnych”, jakie widzieli 
w Czechach. Taka, w której nie pije się 
alkoholu, a jedynie herbatę i nie dosta-
nie się też nic do jedzenia prócz drob-
nych dodatków. Chcieliby „wychować” 

klientów gotowych na taki lokal. 
Zmianę w ludziach, którzy odwiedzają 
herbaciarnię już widzą, między inny-
mi w tym, że wybierane są coraz szla-
chetniejsze herbaty. Wiąże się to nie 
tylko ze zmianą świadomości i sposo-
bu życia społeczeństwa, ale również 
z działalnością edukacyjną herba-
ciarni. Prowadzą warsztaty da dzieci 
i dorosłych. Już przedszkolaki poznają 
historię herbaty przy zajęciach plasty-
cznych. A dorośli uczą się jak odróżnić 
herbatę dobrą od złej, jak ją parzyć 
i dowiadują się, że dobra herbata 
wcale nie musi być bardzo droga, choć 
oczywiście, można znaleźć wyjątkowo 
kosztowne rarytasy. 

Budzenie świadomości i edukowanie, 
to główne cele rozpoczynającego się 
12 września Bytomskiego Święta Her-
baty  ― „Szolka Tyju”. Oczywiste, jest 
to, że będzie okazją do spróbowania 
wyjątkowych specjałów. Sprowadzono 
królową herbat, najdroższą na świecie 
― Da Hong Pao. Jej zapach kojarzy się 
Maciejowi z rozgrzanym kamieniem, 
na który spadł pierwszy w lecie deszcz. 
Będzie też niedawno odkryta herba-
ta Ya Bao, z krzaków, które wydostały 
się z plantacji i przerosły w drzewa, 
która po Święcie wejdzie na stałe do 
menu. Z Białorusi przywieziona zosta-
nie 24-letnia herbata Pu-erh w formie 

sprasowanej cegły. Taką herbatę tnie 
się specjalnym nożem na kawałki 
i kruszy. Żadna herbaciarnia w Polsce 
nie ma takiego, a jego zdobycie też nie 
było łatwe, gdyż chińscy celnicy, mimo 
iż jest całkowicie tępy, uważają go za 
broń i nie przepuszczają przez granicę. 
Będą rzeczy nie do końca związane 
z samą herbatą, za to wprowadzające 
w świat herbat ― pokaz japońskiej 
szermierki i czytanie japońskich ba-
jek. Będą oczywiście warsztaty 
przekazujące podstawy wiedzy o her-
bacie, jak również specjalistyczne, np. 
szkliwienia i wypalanie czarek. Poka-
zane zostaną także „dziwne” herbaty  ― 
z bambusa, czy tybetańska z mlekiem 
i masłem  ― uzmysławiające, że herbata 
to nie zawsze tylko to, co znamy. 

To co zaskoczyło samych organi-
zatorów, to to z jaką chęcią herbaciar-
nie, przyjeżdżające jako goście, same 
proponowały wykłady. Świadczy to 
przede wszystkim o tym, jak takie 
święta traktują ludzie związani 
z herbatą  ― wyciągają to co mają na-
jlepszego i dzielą się wiedzą. Grzechem 
byłoby nie skorzystanie z tego, gdyż 
prócz święta herbaty w Cieszynie, 
które jest  skierowane zdecydowanie 
do koneserów i fanatyków, nie ma 
w pobliżu podobnych imprez. Także 
dajcie się Herbatą zauroczyć. 

Kultura parzenia herbaty

Sprintem przez boiska: 
trzecioligowcy nokautują, 
Nadzieja odbija od dna

Polonia wciąż jest liderem, a Szom-
bierki umacniają się w środku tabeli. 
Do tego należy dodać dobrą postawę 
ŁKS-u Łagiewniki, Nadziei i naszych 
klubów z B-klasy.

Dziewięć bramek strzelonych i za-
ledwie dwie stracone ― tak prezentuje 
się bilans dwóch naszych trzecioligo-
wych reprezentantów po minionej ko-
lejce. Zarówno Polonia Bytom, jak 
i Szombierki Bytom zdemolowały 
swoich przeciwników.

Niebiesko-czerwoni zagrali na wy-
jeździe z LKS-em Czaniec, który na po-
czątku sezonu plasował się w czubie 
tabeli. Polonia jednak pokazała, że jest 
co najmniej o klasę lepszym zespołem. 
Gospodarze zostali rozgromieni 4:0.

Do przerwy podopieczni Jacka Trze-
ciaka prowadzili tylko jedną bramką 
po trafieniu Łukasza Grube. W dru-
giej odsłonie posypały się kolejne go-
le. Najpierw dwa razy do siatki trafił 
Marcin Lachowski, a wynik spotkania 
ustalił Michał Zieliński. Dzięki wyso-
kiemu zwycięstwu klub z Olimpijskiej 
prowadzi w tabeli z sześcioma punk-
tami przewagi.

Awans w tabeli zanotowali „Zie-
loni”, którzy także rozgrywali wyjaz-
dowe spotkanie. Przeciwnikiem był 
Górnik Wesoła, który znajduje się tuż 
nad strefą spadkową. Po pierwszej po-
łowie Szombierki prowadziły 2:0 po 
bramkach Rafała Kulińskiego i Sławo-
mira Pacha.

Nerwowo zrobiło się w drugich 45 
minutach, gdy w pewnym momen-
cie było 3:2 dla gości (bramkę strzelił 
Piotr Makowski). Zespół Krzysztofa 
Górecko w ostatnich minutach zdołał 
jednak dwa razy pokonać bramkarza, 
a tej sztuki dokonali Makowski oraz 

Krzysztof Krzykawski. Wygrana 5:2 
dała bytomianom awans na 8. miejsce.

W lidze okręgowej weekend do 
udanych zaliczą piłkarze ŁKS-u Ła-
giewniki. Klub z Krzyżowej ograł na 
wyjeździe MKS Sławków 2:0. Jeden 
punkt zdobyli zawodnicy rezerwy Po-
lonii Bytom, którzy w Nakle Śląskim 
zremisowali z tamtejszym Orłem 3:3. 
Jedynie Silesia Miechowice została z ni-
czym po porażce z Tęczą Błędów 0:2.

Słabo znowu zaprezentowały się 
nasze kluby grające w A-klasie. Na 
pochwały zasługuje jedynie Nadzie-
ja Bytom, która wygrała pierwszy 
mecz w sezonie i to w derbach z Roz-
barkiem (4:1), dzięki czemu uciekła 
z ostatniego miejsca. „Czerwoną la-
tarnią” jest teraz Rodło Górniki, któ-
re zostało rozgromione przez Górnika 
Bobrowniki Śląskie 2:10. Porażkę za-
notowali również Czarni Sucha Góra, 
którzy musieli uznać wyższość Dramy 
Zbrosławice (0:2).

Na koniec została B-klasa, w któ-

rej mamy dwóch przedstawicieli i obaj 
zgarnęli komplet punktów. Rezerwa 
Silesii Miechowice wysoko pokona-
ła Orła Bobrowniki (4:0). Tempo Sto-
larzowice skromnie poradziło sobie 
z KS II Piekary Śląskie (1:0) i jest lide-
rem drugiej grupy.

  Udany start koszykarzy 
w Pucharze Śląska

Tylko I-ligowy zespół był w stanie 
zatrzymać Polonię Bytom w hali „Na 
Skarpie”. Ostatecznie nasz zespół zajął 
5. miejsce.

Koszykarze Polonii Bytom mają 
jeszcze trochę czasu do startu w rozgry-
wkach II ligi, gdzie będą beniaminkiem. 
W ostatnich dniach mieli jednak szansę, 
aby sprawdzić swoją formę w bytom-
skiej hali „Na Skarpie”, gdzie rozegrano 
XVIII edycję Pucharu Śląska.

Bytomianie trafili w grupie na KKS 
Mickiewicz Romus Katowice, AZS Po-
litechnika Częstochowa oraz GTK Gli-
wice. Nasi sportowcy imprezę zaczęli 

bardzo udanie, bo zaliczyli dwa gładkie 
zwycięstwa.

Zespół z Katowic został rozgromiony 
85:48, a częstochowianie przegrali niżej, 
ale też nie mieli powodów do dumy przy 
wyniku 77:50. Awans do półfinału Pu-
charu Śląska miał zatem rozstrzygnąć się 
w meczu z GTK Gliwice. 

Rywal szykuje się do startu w I lidze, co 
było zauważalne na parkiecie. Niebiesko-
czerwoni musieli uznać wyższość zespołu 
z wyższej półki, choć przegrali nie aż tak 
dotkliwie, bo 78:95.

Na otarcie łez Polonii został mecz 
o 5. miejsce w Pucharze Śląska. Na tym 
etapie rozgrywek byliśmy świadkami 
zaciętej rywalizacji z AZS AWF Kato-
wice, która zakończyła się sukcesem 
bytomian 79:73.

Poloniści debiutancki sezon w II lid-
ze rozegrają w grupie C. Pierwszy mecz 
zostanie rozegrany 4 października, a ry-
walem naszych koszykarzy będzie ograny 
w Pucharze Śląska AZS AWF Katowice. 

 Są rytuały, które sprzyjają spotkaniom towarzyskim i z pewnością należy do nich 
ceremonia Gong Fu, która zaczyna się od przygotowania specjalnych naczyń i przyborów. 





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

Strony internetowe www
Strony budujemy już od 699 zł.
tel. 505 081 061

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

Fotograf ślubny
Ślub to jedna z najważniejszych chwil w 
życiu. Zrobimy dla Was piękne zdjęcia, 
które z dumą będziecie pokazywać ro-
dzinie i znajomym.  tel. 510 605 344

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

Reklama na tej stronie już od 
25 zł! Dzięki niej dotrzesz do 
tysięcy klientów! zadzwoń: 32 720 28 60

5MODUŁÓW

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E

NAJTAŃSZY  
WYWÓZ 

GRUZU NA  
ŚLĄSKU! 

KONKURENCYJNE CENY! 

693 279 702, 531 72 72 72

NAJTAŃSZY  
WYWÓZ 

GRUZU NA  
ŚLĄSKU! 

KONKURENCYJNE CENY! 

693 279 702, 531 72 72 72

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

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo

więcej informacji na 
www.bytomski.pl/ogloszenia-bytom
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Gdybym tylko tu był 2D 11:15, 13:30,  15:45, 18:00, 20:15, 
22:30!

Zostań, jeśli kochasz 2D 10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 
21:30

Dawca pamieci 2D 14:20, 16:30, 18:40, 
20:50 

Jako w piekle, tak i na Ziemi 2D 16:00, 18:10, 20:20, 22:30!

Lucy 14:00, 19:00, 21:15

Magia w blasku księżyca 13:10, 18:50

Niezniszczalni 3 20:00

Podróż na sto stóp 10:30

Sin City:Damulka warta grzechu 2D 17:30

Sin City:Damulka warta grzechu 3D 15:15,  19:45, 22:00

Straznicy Galaktyki 2D napisy 17:15

Cinema City

Ok. 1860 r. zainstalowano w mieście oświetlenie ga-
zowe. Początkowo liczba latarni wynosiła 117 szt., 
lecz po kilku latach wzrosła do ok. 200.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

Dzwoneczek i tajemnica piratów 2D 10:00, 13:30, 15:15, 17:00

Dzwoneczek i tajemnica piratów 3D 11:45

Gang wiewióra 2D 10:05, 12:00

Jak wytresować smoka 2  2D 10:00, 12:10

Samoloty 2 2D 11:00, 13:00

Wakacje Mikołajka 10:00, 12:15, 14:30,  

16:45 
! tylko pt, sob 

KINO FAMILJINE

Co to jest? 
Chodzi po ścianie i ryczy.
Sztygar.

***
— Panie Gajda, czy wasza kobieta jest 
w doma?

— Nie, przed trzema godzinami poszła 
na pięć minut do sąsiadki.

+15C

sobota

piątek

rano

rano

rano

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+23 C+26C

+25C

+25C

+16C

+16C

+22C

+22C

Becekino
Omar 12-18 września

19:00

Tramwaj zwany pożądaniem 15 września
19:30

12 września
Szolka Tyju - I Bytomskie 
Święto Herbaty, ul. Rycer-
ska, g.18:00-20:00

Wernisaż wystawy „W hoł-
dzie hałdzie”, Muzeum Gór-
nośląskie, pl. Sobieskiego 2, 
g. 18:00

Koncert Te Skapsie, Klub 
Brama, ul. Chrobrego 1, 
g.20:00

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

Koncert RedCute, Klub Go-
tyk, ul. Kościelna 2, g.21:00

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

13 września
Jarmark Średniowieczny, Park 
Kachla - Psia Polana/Muszla 
Koncertowa, g.9:30-23:00

Bytomski Festiwal Ognia, 
Muszla Koncertowa, g.19:45
XI Parada Pojazdów Za-
bytkowych, Rynek, g.12:00-
16:00

Szolka Tyju - I Bytomskie 
Święto Herbaty, ul. Rycer-
ska, g.12:00-19:00

Old’s Cool Party, Klub Bra-
ma, ul. Chrobrego 1, g.21:00

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

OH! Give me a BREAK!, 
Museum Music Republic, 
pl. Sobieskiego 2, g.21:00

14 września
Jarmark Średniowiecz-
ny, Park Kachla - Psia Po-
lana/Muszla Koncertowa, 
g.11:00-18:00

Piknik Fajrant!, Teatr Roz-

bark, ul. Kilara 29, g.15:00

Scena Familijna „Zwierzęta 
Doktora Dolittle”, Becek, pl. 
Stanek 1, g.17:00

Szolka Tyju - I Bytomskie 
Święto Herbaty, ul. Rycer-
ska, g.15:00-19:15

Bytomskie Koncerty Orga-
nowe, Kościół NSPJ, ul. Pu-
łaskiego, g.19:00

17 września
Eko-Jarmark, pl. Sobieskie-
go, g.12:00-18:00

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

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

Jarmark Średniowieczny odbędzie 
się w Parku Miejskim im. F. Kachla, 
w ramach świętowania jubileuszu 
760-lecia Bytomia. To kolejna im-
preza z cyklu trwających cały rok ob-
chodów. Tym razem zobaczyć będzie 
można, między innymi, rekonstruk-
cję sceny nadania praw miejskich 
naszemu miastu czy bitwy oblęże-
nia grodu Bytom. Bractwo Rycerskie 
Zamku Będzin oraz Bytomski Oddział 
Zbrojny, dzięki którym odbędzie się 
impreza, zaplanowały także turniej 
rycerski o glejt prezydenta Bytomia 
oraz średniowieczny turniej zapaśni-
czy. Uczestnicy będą mogli nauczyć się 
strzelać z łuku tradycyjnego, walczyć 
na miecze i tarcze.

W organizację Jarmarku zaangażo-
wało się również Muzeum Górnoślą-

skie, które przeprowadzi warsztaty 
malarstwa szablonowego pt. „Bytom 
średniowieczny”. Zajęcia skierowane 
do całych rodzin będą polegały na two-
rzeniu panoramy średniowiecznego 
miasta z udostępnionych szablonów. 

Imprezę uświetnią także: Bytomski 
Festiwal Ognia oraz otwarte Mistrzo-
stwa Polski Południowej w walkach 
średniowiecznych. 

Średniowieczny Bytom
 Już w ten weekend odbędzie się Bytomski 

Jarmark Średniowieczny ― w programie znajdziemy 
pokazy walk turniejowych i tańce średniowieczne. Będzie 
można zobaczyć także rzemieślników przy pracy i histo-
ryczne rekonstrukcje.

Na zajęcia zapisać można 
się w Dziale Edukacji lub 
samym Muzeum (tel. 32 
281 82 94 w. 127, e-mail:  
edukacja@muzeum.bytom.pl). 

Wrześniowe zmagania będą naj-
większymi dotychczasowymi w tym 
klubie, a i jednymi z większych w hi-
storii polskiego światka flipperowego. 
Początki jego współczesnych dziejów 
sięgają 2002r., gdy w Warszawie zor-
ganizowano pierwsze Mistrzostwa 
Polski w Grze na Flipperach. Wokół tej 
cyklicznej imprezy zbierało się coraz 
więcej fanów, powstało Polskie Sto-
warzyszenie Flipperowe, przybywało 
turniejów w różnych rejonach kraju, 
w tym na Śląsku. Najnowszym osią-
gnieciem jest wspomniane pierwsze 
w Polsce stały lokal poświęcony wy-
łącznie tym zręcznościowym maszy-
nom do gry. Obecnie oferuje ono 26 
flipperów co jest absolutnym rekor-
dem Polski.

Printimus Pinball Cup będzie wy-
darzeniem dwudniowym z udziałem 
48 graczy, rozgrywanym na ponad 

30 flipperach. Jak mówi gospodarz 
klubu i główny organizator zawo-
dów Łukasz Dziatkiewicz: ― To bę-
dą dwa turnieje ― główny w systemie 
pojedynków jeden na jeden oraz do-
datkowy na klasycznych maszynach 
elektromechanicznych. Do tego dwa 
dodatkowe miniturnieje i dwa kon-
kursy. Ze względu na ograniczenia 
klubu i systemu rozgrywek musieli-
śmy wprowadzić limit liczby uczest-

ników. Frekwencja nie będzie więc 
jak na Polskę rekordowa, za to chwa-
limy się największym udziałem flip-
perowców z zagranicy. Póki co mamy 
potwierdzenie od 19 graczy z innych 
krajów, Przyjadą przede wszyst-
kim reprezentanci Niemiec, Węgier 
i Anglii. Być może uda się nam tak-
że wyrównać rekord Polski w ilo-
ści flipperów, czyli 34 jaki padł 
w Dźwirzynie z końcem sierpnia na 
turnieju Plaza Park Pinball Party.

Jak widać specjalnie na PPC zosta-
nie przygotowanych znacznie więcej 
automatów niż stoi ich na co dzień, 
dwa będą przeznaczone do gry za dar-
mo dla wszystkich, którzy zechcą zo-
baczyć te zawody; wstęp wolny.

Więcej informacji na profilu face-
bookowym klubu: https://www.face-
book.com/PrintimusPinball  

Flipperowy puchar
W Bytomiu od zeszłego roku działa jedyny w Polsce klub flipperowy. W weekend 

13-14.09 odbędą się w nim pierwsze duże, międzynarodowe zawody: Printimus Pinball Cup.

specjalnie na PPC zostanie 
przygotowanych znacz-
nie więcej automatów niż 
stoi ich na co dzień, dwa 
będą przeznaczone do gry 
za darmo dla wszystkich, 
którzy zechcą zobaczyć te 
zawody; wstęp wolny.




