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www. twitter.com/BytomskiPL

www. google.pl/bytomski.pl

www.youtube.com/user/redbytomski

Zapraszamy do specjalnie stworzonego ser-
wisu internetowego gdzie można spradzić 
wszystkie informacje o nadchodzących wy-
borach samorządowych.

Znajdziecie tam Państwo wszystkie 
listy kandydatów na radnych oraz kan-
dydatów na prezydenta. To w tym miej-
scu będziemy umieszczać wszelkie 

ciekawostki ze świata wyborczej walki, której 
finał odbędzie 16 listopada 2014 roku.

Zapraszamy na www.wyborywbytomiu.pl

To tam będziemy mogli Państwu prezen-
tować sylwetki kandydatów na prezydenta, 
umożliwimy też zadawanie pytań, które bę-
dą publikowane w raz z odpowiedziami.

www.wyborywbytomiu.pl

Wybory samorządowe 2014 odbędą 
się 16 listopada. Dowiedz się wszyst-
kiego na temat kandydatów!
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BSAG zapowiada się na najbardziej 
udany projekt gospodarczy urzędują-
cego prezydenta. Dotąd na dzierżawę 
działek objętych strefą zdecydowały się 
cztery firmy: Gas Engineering, Integra, 
Quinto i Celma. Każda z nich w ciągu naj-
bliższych lat ma wybudować całkowicie 
nowe obiekty, w których znajdzie pracę 
prawie 150 osób. Łącznie na ten cel wy-
dadzą 7 milionów złotych.

We wrześniu odbył się przetarg na 
kolejne dwie nieruchomości w BSAG. 
Pierwsza położona przy autostradzie 
A1 i obwodnicy północnej, druga na te-
renach dawnej kopalni Rozbark. Urząd 
Miejski zakończył negocjacje z oferen-
tami, dlatego w tym tygodniu prezydent 
podpisał umowy z oboma inwestorami.

Przy ulicy Hajdy, na terenie o po-
wierzchni 1,3 ha firma w2w2 z Rudy 
Śląskiej planuje wybudować "Galerię 
Dom i Ogród". Będą się na nią składać 
hala sprzedaży o powierzchni 1700 
m2, hale magazynowe o powierzchni 
3000 m2 i parking. We wspomnianych 
obiektach będzie prowadzona sprze-
daż materiałów budowlanych. Inwe-

stycja ma kosztować 1,7 mln zł i dać 
pracę 33 osobom.

Z kolei na dwuhektarowym ob-
szarze na terenach dawnej kopal-

ni Rozbark zainwestuje spółka SKB 
z Radomska. ― Nasza grupa kapita-
łowa działa w różnych branżach, a tu-
taj będziemy skupiać się na produkcji 

i na nowych technologiach. Działamy 
w branży automotive i jesteśmy produ-
centem mostów i osi napędowych dla 
przemysłu motoryzacyjnego, rolnicze-

go i górniczego ― wyjaśnił Bartłomiej 
Dobosz, prezes SKB. Na decyzję o zlo-
kalizowaniu inwestycji firmy właśnie 
w Bytomiu wpłynęły korzystne warun-
ki oferowane przez BSAG, a także bli-
skość innych przedsiębiorstw z branży 
automotive. Zakład SKB o powierzch-
ni ok. 1500 m2 powstanie kosztem 1,5 
mln zł i zatrudni minimum 45 osób.

Co więcej w kolejnych etapach SKB 
zamierza rozbudować swoje obiekty, 
a także uruchomić w nich centrum ba-
dawczo rozwojowe. ― Zobaczymy czy 
się uda. To zależy od tego, czy będą środ-
ki unijne, które pozwolą nam w kolejnych 
krokach takie centrum nowych technolo-
gii otworzyć ― tłumaczy Dobosz.

W Bytomskiej Strefie Aktywności 
Gospodarczej pozostała już tylko jedna 
wolna nieruchomość. To teren przy ul. 
Dworskiej o powierzchni 0,9 ha. Zgod-
nie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego mogą na nim 
powstać obiekty usługowe, produkcyj-
ne oraz składy i magazyny. Przetarg na 
jego dzierżawę w ramach BSAG nie zo-
stał jeszcze ogłoszony. 

Nowi inwestorzy w strefie
Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej zyskała nowych inwestorów. W zakładach, które planują zbudować, powstanie minimum 80 nowych 

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

37-latka okradła sklep 
odzieżowy 

Policjanci z komisariatu w Miecho-
wicach zatrzymali 37-latkę. Kobieta 
została ujęta przez ochronę bytom-
skiego marketu. 

Do zdarzenia doszło 16 październi-
ka. Około południa stróże prawa z ko-
misariatu w Miechowicach zostali 
wezwani do centrum handlowego. Po-
licjanci na miejscu zatrzymali 37-lat-
kę. Kobietę mundurowym przekazała 
ochrona sklepu. Z ustaleń wynika, że 
mieszkanka Będzina ukradła ze sklepu 
ubrania na kwotę ponad 800 złotych. 
Przestępstwo to zaobserwowali pra-
cownicy ochrony sklepu, którzy ujęli 
ją gdy wyszła poza sklep. 37-latka noc 
spędziła w policyjnym areszcie. Podej-
rzana usłyszała już zarzut. Prokurator 
objął ją policyjnym dozorem. Grozi jej 
teraz do 5 lat więzienia. 

Zatrzymani za kradzież 
elektronarzędzi 

Policjanci z komisariatu w centrum 
miasta zatrzymali 2 mężczyzn. 49-la-
tek i jego młodszy kolega zostali ujęci 
przez ochronę bytomskiego marketu. 

We wtorek 21 października oko-
ło południa stróże prawa z komisaria-
tu przy ulicy Rostka zostali wezwani 
do centrum handlowego. Policjanci na 
miejscu zatrzymali 49 i 42-latka. Męż-
czyzn mundurowym przekazała ochro-
na sklepu. Z ustaleń wynika, że 
chorzowianie ukradli ze sklepu elektro-
narzędzia wartości prawie 600 złotych. 
Przestępstwo to zauważyli pracowni-
cy ochrony sklepu, którzy ujęli ich gdy 
wyszli poza sklep. Zatrzymani noc spę-
dzili w policyjnym areszcie. Mieszkań-
cy Chorzowa usłyszeli już zarzuty. Grozi 
im teraz do 5 lat więzienia.

Melina Przy Nawrota 
zlikwidowana

Policjanci z Bytomia zatrzyma-
li 44-latkę, która rozlewała i handlo-
wała w domu „lewym” alkoholem. 
Ponadto w jej mieszkaniu policjanci 
znaleźli kilka litrów nielegalnych wy-
robów spirytusowych bez polskich 
znaków akcyzy skarbowej. 

Stróże prawa z bytomskiego wy-
działu zajmującego się przestępczo-
ścią gospodarczą uzyskali informację 
o osobie, która ma rozlewać i handlo-

wać „lewym” alkoholem. Policjan-
ci podjęli obserwację lokalu przy ul. 
Nawrota. W mieszkaniu 44-latki za-
bezpieczyli kilka litrów nielegalnych 
wyrobów spirytusowych bez polskich 
znaków akcyzy skarbowej. Zatrzyma-
na kobieta, była już w przeszłości ka-
rana za posiadanie „lewego” alkoholu. 
Teraz grozi jej grzywna, a nawet do ro-
ku więzienia.

Potrącenie pieszego

Policjanci z bytomskiej komen-
dy wyjaśniają okoliczności wypadku 
z udziałem pieszego 80-latka. Mężczy-
znę potrącił samochód osobowy.

W poniedziałek 20 października 
około godziny 7.30 przy skrzyżowa-
niu ulicy Piłsudskiego z Matejki do-
szło do wypadku drogowego. 36-letni 
bytomianin kierujący oplem potrą-
ciła przechodzącego przez jezdnię 
mężczyznę. Jak wynika z wstępnych 
ustaleń policjantów 80-latek prawdo-
podobnie przechodził przez przejście 
dla pieszych. Na skutek wypadku do-
znał urazu głowy i trafił do szpitala. 
Okoliczności i przyczyny wypadku ba-
dają teraz bytomscy śledczy.

Uratowali 23-latka 
Dzięki szybkiej reakcji policjantów 

i strażaków z Bytomia, nie doszło do 
tragedii. Mundurowi uratowali męż-
czyznę, który próbował targnąć się na 
swoje życie. 

Policjanci w Bytomiu zostali zaalar-
mowani i wezwani na pomoc przez 
świadków, którzy widzieli mężczyznę 
stojącego po zewnętrznej stronie okna 
na 2 piętrze w bloku przy ul. Armii Kra-
jowej. Mundurowi natychmiast dotar-
li na miejsce i zaczęli z nim rozmawiać. 
Ruch wokół bloku został wstrzyma-
ny a miejsce zabezpieczali mundurowi 
wraz ze strażakami. Negocjacje trwa-
ły blisko 2 godziny. Policjanci wraz z ro-
dziną 23-latka zdołali przekonać go, aby 
zszedł z okna. Mężczyzna został prze-
wieziony do szpitala na obserwację.

Strzelał z pistoletu w okna

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
32-latka. Mężczyzna strzelał z pistole-
tu pneumatycznego w okna mieszkań 
przy placu Wojska Polskiego. W chwili 
zatrzymania miał ponad 2 promile al-
koholu w organizmie. 

Wieczorem oficer dyżurny bytom-

skiej komendy został powiadomiony, 
że przy placu Wojska Polskiego ktoś 
prawdopodobnie strzela z jakiejś bro-
ni w okna. Na miejscu policjanci zastali 
pokrzywdzonego, któremu ktoś wybił 
szybę w oknie. Stróże prawa spraw-
dzili pobliskie bramy i w jednej z nich 
zatrzymali 32-latka. Mężczyzna był pi-
jany i miał przy sobie pistolet pneuma-
tyczny wraz z metalowymi kulkami. 
Jak się okazało mężczyzna miał ponad 
2 promile alkoholu w organizmie. Noc 
spędził w izbie wytrzeźwień. Teraz 
śledczy z komendy ustalają czy byto-
mianin powinien mieć pozwolenie na 
tego typu pistolet oraz wysokość strat 
jakie wyrządził. Teraz może mu nawet 
grozić do 8 lat więzienia. 
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Chociaż już niewiele czasu pozo-
stało do wyborów, to wygląda na to, 
że naszym politykom nie bardzo się 
spieszy z ofertą do wyborców. To zna-
czy. do wyborców wychodzą, tylko nie 
z ofertą programową a listą obietnic. 
W ubiegłym tygodniu mailowo zada-
liśmy pytania wszystkim politycznym 
formacjom o program wyborczy. Nie 
naciskając, czekaliśmy przez kilka 
dni. Niestety część nie odpowiedzia-
ła w ogóle, a część odpisała, że swój 
program jeszcze dopracowuje, a opu-
blikuje go w stosownym czasie. Pozo-
stawiamy to bez komentarza. Ale są 
też tacy, którzy jakiś „program wybor-
czy” posiadają.

Sprawdzamy

Najpierw odrobina teorii na temat 
tego, jak powinien wyglądać program 
wyborczy czy, jak niektórzy mówią, po-
lityczny. Taki dokument można spro-
wadzić do trzech elementów, które 
powinien zawierać. Należałoby zacząć 
od aktualnej oceny sytuacji miasta, na-
stępnie wskazać cele polityczne, spo-
łeczne i gospodarcze planowane do 
zrealizowania. A na koniec przedsta-
wić, to co najważniejsze, szczególnie 
w obecnej sytuacji Bytomia, czyli jak 
osiągnąć założone cele. Dobrze by by-

ło, aby w takim programie wyborczym 
swoje decyzje uzasadniać i określać 
w jakichś ramach czasowych. 

I jak to zwykle bywa teoria swo-
je, a bytomska praktyka swoje. Trze-
ba uczciwie napisać, że w Bytomiu 
żaden kandydat na prezydenta nie ma 
programu wyborczego z prawdziwe-
go zdarzenia. To co jest dostępne dla 
przeciętnego wyborcy to pobożna li-
sta życzeń i truizmów i nawet trudno 
uwierzyć, że sami autorzy przywiązują 
do tego jakąkolwiek wagę. Żeby nie na-
rażać się na ataki ze strony bytomskich 
polityków i sztabów wyborczych, po-
damy kilka przykładów, jak to wygląda 
w naszym mieście, nie podając jednak, 
kto jest autorem danego fragmentu.

I tak w jednym z wyborczych pro-
gramów ugrupowania, które w Radzie 
Miasta Bytomia posiada przez cały czas 
swoich przedstawicieli, możemy prze-
czytać: ― odpowiednie przygotowanie 
wszystkich szkół podstawowych do re-
alizacji od 2012 roku reformy szkolnej, 
tj. podjęcia nauki w szkole przez dzieci 
6 letnie. Albo: dalsza realizacja „Bytom-
skiego Programu Wsparcia Dziecka 
i Rodziny w latach 2008 ― 2012”!

Z kolei w materiale innej formacji, 
który został rozdany mediom, może-
my znaleźć takie fragmenty ― Wizja 
wskrzeszania rewitalizacji, wzrostu 

i dobrobytu, lipiec 2012!I Jeszcze inny 
fragment tego samego ugrupowania 
― Grupa Eksploatacyjno-inwestycyj-
na, inkubator innowacji i kreatywność, 
wrzesień 2012!

Aż chce się zapytać: który mamy 
dzisiaj rok? 

Ale są i inne „kwiatki”. Jedna ze zna-
nych formacji na ogólnopolskiej sce-
nie politycznej w Bytomiu do swojego 
programu, a nawet nie programu, tyl-
ko jak to nazywa „Tez Programowych”, 
wstawia taki fragment: wykorzysta-
nie szansy, jaką jest włączenie terenów 
bytomskich do Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (uzbrojenie tere-
nów Podstrefy Bytomskiej). Problem 
w tym, że w Bytomiu tego już nie trze-
ba robić. W Bytomiu to już się dzieje! 

Najgorsze wydają się jednak nie-
spełnione obietnice, które są powta-
rzane przy okazji każdych wyborów 
przez niemal każdą formację politycz-
ną. Kilka przykładów: Budowa nowych 
mieszkań socjalnych i komunalnych. 
Tymczasem jest dokładnie odwrot-
nie ― to oczywiście przytyk do forma-
cji rządzącej. W sierpniu podawaliśmy 
informację, że w Bytomiu w tym ro-
ku oddano tylko 18 mieszkań socjal-
nych! Kolejny przykład gołosłownych 
obietnic, które znajdują się w jednym 
z programów, to walka z bezrobo-

ciem i 1000 nowych miejsc pracy, któ-
re już zapewniono. Nie ma polityków, 
którzy by nie powiedzieli, że nie będą 
walczyć z bezrobociem. Ale jak moż-
na podawać, że w Bytomiu powstało 
tyle nowych miejsc pracy, kiedy bez-
robocie w ostatnim czasie nie spadło, 
a wręcz wrosło!

Na koniec lista najbardziej ogól-
nych obietnic czy jak kto woli zobo-
wiązań, pod którą podpisze się niemal 
każdy polityk: wspomniana już wal-
ka z bezrobociem, budowa i remonty 
dróg i chodników, w końcu ― popra-
wienie czystości i estetyki miasta. Listy 
życzeń ― bo programami wyborczymi 
tego nie można nazwać ― są napraw-
dę długie. Brakuje jednak zasadnicze-
go, a mianowicie informacji, jak tego 
dokonać, w szczególności w obliczu 
bytomskich problemów nierozwiązy-
wanych od lat.

Wydaje się, że walcząc o głosy wy-
borców z szacunku do nich samych, 
wypada chociaż uaktualnić dokumen-
ty, które się im przedstawia. Nie wspo-
minając już o tych, którzy programów 
w ogóle nie prezentują, a swoje kam-
panie wyborcze przeprowadzają, gło-
sząc chwytliwe hasła niepozbawione 
demagogii. Naszej redakcji publi-
kując ten tekst, udało się dotrzeć do 
czterech programów wyborczych, 

a zarejestrowanych komitetów mamy 
osiem! I to wszystko na niespełna mie-
siąc przed wyborami. Tak się w Byto-
miu traktuje wyborcę. 

Wszystko to skłania też do innej 
przykrej konkluzji, że myślenie o za-
rządzaniu miastem, jego rozwojem 
nie wyszło w Bytomiu z poziomu pia-
skownicy. Problemy gospodarcze 
i wynikające z nich w dużej mierze spo-
łeczne, narastają, a nasi lokalni polity-
cy przedstawiają swoje kandydatury 
w kolejnych wyborach samorządo-
wych, nie prezentując realnych sposo-
bów ich rozwiązania. I tu nasz apel do 
wszystkich kandydatów: potraktujcie 
Bytomian poważnie, pokażcie, jak za-
mierzacie pracować na rzecz miasta, 
jakie plany i jakimi sposobami reali-
zować, udowodnijcie, że wasza poten-
cjalna wygrana będzie świadomym 
wyborem mieszkańców, a nie przypad-
kiem wynikającym z niskiej frekwencji 
czy poszukiwaniem mniejszego zła.

Zacznijmy rzeczową debatę! Skoro 
do tej pory nie doczekaliśmy się kon-
kretów za tydzień sami zapytamy o to, 
jak poszczególnie ugrupowania za-
mierzają zapewnić miastu rozwój go-
spodarczy i zminimalizować problem 
bezrobocia. A w kolejnych numerach 
poruszymy kolejne istotne dla Byto-
mia kwestie.  

O programach wyborczych subiektywnie
Sprawdzamy nasze bytomskie ugrupowania, co mają do zaoferowania swoim wyborcom. Niestety nie jest dobrze. 

Popularność KNP w Pol-
sce pozwoliła dokonać nie-
możliwego w Bytomiu. 
Dwudziestolatkowie zare-
jestrowali komitet wybor-
czy, listy oraz kandydata na 
prezydenta i będą startować 
w wyborach samorządo-
wych. Całe podwaliny do te-
go ruchu w zasadzie udało się 
stworzyć w ciągu jednego półrocza. Ich 
kandydatem jest Waldemar Bartosik.

Jak sam mówił na konferencji pra-
sowej, dotyczącej startu w wyborach 
o fotel prezydenta: jedyne co wam 
mogę obiecać, to krew pot i łzy. W ten 
sposób odniósł się do, jego zdaniem, 
fatalnej sytuacji Bytomia. Waldemar 
Bartosik urodzony w 1951 roku we 
Wrocławiu, studia ukończył na Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach. 

O swojej wunderwafe nie chce roz-
mawiać ― zapewnia tylko, że takową 

ma. ― Byłbym głupcem, gdybym teraz 
o tym mówił publicznie, by w razie hi-
potetycznego zwycięstwa Brzezinki 
czy Bartyli oddać im pomysł na mia-
sto od tak, za friko ― mówił na swojej 
Konferencji.

Naszej redakcji udało się jednak 
porozmawiać z Waldemarem Bartosi-
kiem. Zapraszamy do wywiadu video, 
gdzie można szerzej poznać kandyda-
ta KNP na prezydenta Bytomia. Wy-
wiad jest dostępny online na naszym 
portal ― www.bytomski.pl 

Jedyne co wam mogę obiecać 
to krew pot i łzy

 Kim jest Waldemar Bartosik, kandydat na 
prezydenta z ramienia Kongresu Nowej Prawicy (KNP)?

Tomasz Chojnacki musiał się od-
woływać do Państwowej Komisji Wy-
borczej po tym jak Miejska Komisja 
Wyborcza nie zarejestrowała jego 
list wyborczych i tym samym pozba-
wiła go szansy ubiegania się o urząd 
prezydenta Bytomia. O sprawie pisa-
liśmy w artykule „Wybory bez Toma-
sza Chojnackiego”.

Jego start w wyborach będzie się od-
bywał pod logiem „Projekt Bytom”, któ-
rego Chojnacki jest liderem. Nazwisko 
Tomasza Chojnackiego widnieje także 
wśród kandydatów na prezydenta Byto-
mia. Tym samym jest on siódmym pre-
tendentem do tego stanowiska.

Czy PIS będzie musiał wyco-
fać Mariusza Janasa?

Odpowiedź na tak postawione 
pytanie brzmi - NIE. Wiemy już, że 
start Tomasza Chojnackiego w wy-

borach prezydenckich odbędzie się 
bez poparcia Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Zapytaliśmy przewodniczącego 
PIS, jak teraz będzie wyglądał sce-
nariusz z kandydatami na prezyden-
ta Bytomia. Decyzją polityczną PIS 
w Warszawie to Chojnacki miał być 
kandydatem popieranym przez Pra-
wo i Sprawiedliwość. Jednak Prze-
wodniczący Maciej Bartków szybko 
ucina temat i mówi nam - poparcie 
PIS’u w Bytomiu posiada wyłącznie 
kandydat PIS’u Mariusz Janas. 

Wygląda na to, że to przez kłopoty 
Chojnackiego z rejestracją list zapa-
dła brzemienna w skutkach decyzja 

dla młodego polityka, który stracił 
wcześniejsze poparcie PIS. 

Chojnacki wraca
 Wybory: Kolejny zwrot akcji. Tomasz Chojnacki wraca do gry. Udało się odwoła-

nie i PKW zarejestrowała jego listy w 5 okręgach wyborczych.

start Tomasza 
Chojnackiego w wyborach 
prezydenckich odbędzie 
się bez poparcia Prawa i 
Sprawiedliwości.





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

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E w internecie, a w gazecie 

tylko za 6,99 zł

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo

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

Bytom 41-935 Sucha Góra 
 ul. Strzelców Bytomskich 306 

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

ul. Męczenników Oświęcimia 24
tel. 32/286 62 39 
kom. 603 40 12 15    

                                   

                                   VIDEO wywiady / relacje

oglądaj na
www.youtube.com/user/redbytomski

5MODUŁÓW

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie
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Wystawa składa się ze 124 plakatów 
przedstawiających krzyczących ludzi. 
Mają oni być wyrazem sprzeciwu wo-
bec milczenia w obliczu przemocy do-
mowej. Miejsce wystawy ― hol Dworca 
PKP w Bytomiu ― ma współgrać z ideą 
ekspozycji, pokazując, że każdy głos ma 
znaczenie i warto reagować ― tak, jak 
wtedy, kiedy bytomianie sami wywal-
czyli remont holu i tunelu dworca. Co 
przestawiają plakaty?

 ― Na zdjęciach są w większości 
bytomianie, których spotkaliśmy na 
dniach organizacji pozarządowych ― 
mówi Mirosław Marutschke z IOGT dla 
nasze.miasto.pl.

Sama wystawa, choć porusza po-
ważny problem społeczny, nie jest 
agresywna ani drastyczna. Ma poka-
zywać emocje, nakłaniać do refleksji 
i przemyśleń, równocześnie przeko-
nując odbiorców do aktywnych po-

staw wobec aktów przemocy.
 ― Kampania ma dwa przesłania. 

Z jednej strony sprzeciw wobec prze-
mocy domowej, ale w zasadzie każdej. 
Z drugiej, chcieliśmy pokazać , że by-
tomianie wcale nie są bierni i obojętni 
wobec tego, co się dzieje ― dodaje Miro-
sław Marutschke.

Ekspozycja będzie dostępna dla 
mieszkańców do najbliższego piątku. 

Niemy Krzyk na dworcu

  „Niemy Krzyk”, czyli wystawa plakatów w ramach akcji Inside Our Project, od 
poniedziałku jest dostępna na bytomskim dworcu. Ekspozycja jest w Polsce po raz pierwszy 
i stanowi jeden z elementów kampanii przeciwko przemocy domowej. Bytomianie mogą ją 
oglądać do najbliższego piątku.

Reklama

W najbliższą niedzielę w Centrum 
im. Gorczyckiego przy kościele św. Jac-
ka odbędzie się spotkanie z Michałem 
Korusiewiczem z Komitetu Trwałości 
Budowli PZITB na temat stanu tech-
nicznego i niepewnej przyszłości 
bytomskich kamienic. Zaproszony in-
żynier opowie o sztuce budowy ka-
mienic na wybranych przykładach, 
wartości zabytkowych budynków 
i sposobach ich utrzymania w należy-
tym stanie technicznym w świetle obo-
wiązujących przepisów oraz szkodach 
górniczych i procedurach uzyskania 
odszkodowaniach. Ponadto przedsta-
wi typowe uszkodzenia występujące 

w bytomskich kamienicach i omówi ty-
powe błędy popełniane podczas prze-
prowadzania remontów. Po prelekcji 
przewidziano czas na dyskusję. Organi-
zatorem spotkania jest grupa "Miasto 
dla mieszkańców".

Spotkanie z Michałem Korusie-
wiczem pierwotnie miało się odbyć 
na początku września, ale z pewnych 
przyczyn zostało odwołane. Nowy ter-
min to 26 października, g. 17:00. Nowe 
jest też miejsce ― spotkanie odbędzie 
się w Centrum im. ks. Gerwazego Gor-
czyckiego, które mieści się na tyłach 
kościoła św. Jacka, od strony ul. Matejki.

 

Porozmawiają  
o stanie kamienic

 Bez wątpienia Bytom jest miastem, w którym znaj-
duje się najwięcej kamienic w GOP. Nie będzie przesadą stwier-
dzenie, że całe centrum jest jednym wielkim zabytkiem, 
z którym należy się obchodzić w odpowiedni sposób. Niestety 
spora część z nich jest w fatalnym stanie i wymaga remontu.
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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

 ― 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

Najbardziej tajemniczy przypadek 
to śmierć 4-miesięcznego dziecka. 
W związku z tym zdarzeniem policja 
zatrzymała 19-letnią matkę dziecka, 
a prokurator postawił jej zarzut na-
rażenia syna na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia. Do tego 
tragicznego zdarzenia doszło w Byto-
miu przy ulicy Bończyka. Mieszkańcy 
zaniepokojeni losem swojej 19-letniej 
sąsiadki i jej 4-miesięcznego syna, po-
wiadomili oficera dyżurnego bytom-
skiej komendy. Na miejsce natychmiast 
przyjechali stróże prawa, którzy zasta-
li kobietę w mieszkaniu. Niestety w jed-
nym z pomieszczeń policjanci znaleźli 
zwłoki 4-miesięcznego chłopczyka. 
Sprawa jest bardzo delikatna ― jednak 
nieoficjalnie mówi się, że dziecko było 
mocno zaniedbane i niewykluczone, że 
zostało zagłodzone.

Niemniej tragiczna była śmierć 
14-letniej dziewczynki, która zatruła 
się tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło 
w nocy, około godziny 1:30, przy ul. Bo-
lesława Prusa. Na miejsce została we-
zwana straż pożarna oraz pogotowie 
ratunkowe. Z budynku ewakuowano 9 

osób. Niestety 14-letniej dziewczyn-
ki nie udało się uratować ― zatruła się 
śmiertelnie. Zatruciu ulegli też rodzice 
dziecka oraz jeden z policjantów, który 
przybył na miejsce. W tej sprawie stra-
żacy podejrzewają, że przyczyną stęże-
nia tlenku węgla był wadliwy piec, który 
znajdował się w piwnicy zabudowania. 
W sprawie powołano również biegłego, 
który bada drożność układów wentyla-
cyjnego oraz kominowego.

Największe żniwo śmierć zbie-
ra jednak na drogach. Jak już podawa-

liśmy w październiku na bytomskich 
drogach zginęły aż 4 osoby. W so-
botę 11 października zginął mo-
tocyklista, który przy wjeździe na 
autostradę A1na łuku drogi uderzył 
w bariery ochronne. Mężczyzna trafił 
do szpitala ze złamaniem nogi oraz ob-
rażeniami narządów wewnętrznych. 
Niestety, pomimo podjętej operacji, na 
skutek odniesionych obrażeń mieszka-
niec Dąbrowy Górniczej zmarł. 

Z kolei na obwodnicy Bytomia przy 
zjeździe na ulicę Strzelców Bytom-
skich miał miejsce wypadek, w któ-

rym zginął funkcjonariusz policji. 
37-letni mężczyzna kierujący sko-
dą na prostym odcinku drogi zderzył 
się czołowo z samochodem ciężaro-
wym, którym kierował 55-latek. Kie-
rowca osobówki zginął na miejscu. 
Siła uderzenia była tak duża, że na za-
łączonych zdjęciach z trudem można 
rozpoznać markę samochodu, którym 
poruszał się policjant. 

Najmniej spodziewany wypadek 
zdarzył się jednak w samym centrum 
Bytomia. Niespodziewany, bo do zda-
rzenia doszło na ulicy Powstańców Ślą-

skich, gdzie trudno sobie wyobrazić, 
że w tym miejscu można jechać z taką 
prędkością, z jaką poruszał się spraw-
ca wypadku. Kierujący pojazdem oso-
bowym, jadąc od ulicy Witczaka, zaczął 
wyprzedzać prawidłowo skręcającego 
w lewo volkswagena golfa. W wyniku 
niezachowania ostrożności i zapew-
ne dużej prędkości zahaczył o niego 
i uderzył w drzewo. W pojeździe znaj-
dowało się dwóch mężczyzn w wieku 
23 i 31 lat. Kierowca (23 l.) zginął na 
miejscu, pasażer (31l.) był reanimo-
wany, ale nie przeżył. 

W październiku w naszym mieście doszło do czarnej serii
W październiku na naszym portalu co rusz musieliśmy zamieszczać przykre informacje o śmierci kogoś na terenie Bytomia. W samych wypad-

kach drogowych zginęły aż cztery osoby, 14-latka zatruła się tlenkiem węgla, a śmierć 4-miesięcznego dziecka wyjaśnia policja. To w sumie aż sześć 
tragicznych przypadków śmiertelnych.

Wypadek na 

obwodnicy
Zginął kierowca sa-

mochodu osobowego

Zginęły dwie osoby
Reklama

Reklama

W samych wypadkach dr
ogowych zginęły aż czt

ery osoby
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Bytom uzyskał prawa miejskie 
w 1254 r. ― obecnie obchodzimy jubi-
leusz 760-lecia tego wydarzenia. Jed-
nak historia naszego miasta jest o dwa 
wieki dłuższa. Historycy datują, iż już 
w XI w. na wzgórzu św. Małgorzaty ist-
niał gród obronny, będący siedzibą 
kasztelanii. Już w pierwszej połowie XII 
w. miał tam stać kościół ufundowany 
przez Bolesława Kędzierzawego, lecz 
z niewyjaśnionych przyczyn w XIII w. 
znaczenie grodu podupadło.

Informacje źródłowe z XII i XIII 
w. na temat osady na Małgorzatce są 
bardzo ubogie, a jeszcze wcześniej-
szych nie ma. Dlatego odpowiedzi na 
pytania o tamtejszy gród poszukują 
archeolodzy. Pierwsze badania prze-
prowadzono w 1929 r. gdy przystąpio-
no do budowy nowej drogi do kościoła, 
która przecięła wał grodziska od stro-
ny północnej. Kolejne przeprowadzo-
no w 1934 r. gdy wznoszono budynek 
klasztoru, natomiast w 1957 r. po raz 
pierwszy na wzgórzu rozpoczęli pracę 
archeolodzy Muzeum Górnośląskiego. 
Dzięki nim udało się znaleźć przed-
mioty z XI lub XII w., które potwierdzi-
ły domniemania historyków. Odkryto 
wówczas m.in. monetę, sprzączki do 
pasa oraz sporą ilość skorup naczyń.

Nigdy dotąd archeolodzy nie prze-
szukiwali północnej strony wzgórza. 
W ramach projektu „Atlas historycz-
ny miast polskich ― Atlas historyczny 
Bytomia” realizowanego przez Uni-
wersytet Śląski badacze przystąpili do 
pracy w miejscu nie tkniętym jeszcze 

przez żadnego naukowca. Zespół ar-
cheologów założył dwa wykopy. Pierw-
szy zlokalizowany w wale grodu, drugi 
w okolicach kościoła. Badacze liczy-
li na odkrycie obiektów pochodzących 
z wczesnego średniowiecza czy nawet 
pojedynczych zabytków lub grobów 
z najstarszej fazy funkcjonowania przy-
kościelnego cmentarza.

Prace przy kościele nie dały więk-
szych efektów. Co prawda badacze 
znaleźli w wykopie zabytki z okresu 
wczesnego średniowiecza, ale grunt 
okazał się wielokrotnie przemieszany. 
Za to archeolodzy są bardzo zadowo-
leni z przekopu przez wał. Okazało się, 
że spora część wzgórza nie jest dziełem 
matki natury, lecz efektem działań śre-
dniowiecznych budowniczych, którzy 
mieli na celu stworzenie potężnej wa-
rowni nad rzeką Kaczawą. Umocnienia 
powstawały etapami, w czterech lub 
pięciu fazach. Badacze domniemają, że 

chroniły one skarbca, w którym trzy-
mano srebro wykorzystywane wów-
czas do wybijania monet.

Skąd taka teoria? Z tzw. bulli gnieź-
nieńskiej z 1136 r. wiadomo, że na tere-
nach Bytomia prowadzono wydobycie 
rud srebra i ołowiu. Znaczna liczba oło-
wianej glejty znalezionej na grodzisku 
wskazuje, że na Małgorzatce dokony-
wano przerobu surowca lub kasztelan 
zajmował się ściąganiem tego półpro-
duktu od hutników i jego dalszą dys-
trybucją. ― Gród bytomski był centrum 
regionu, w którym pozyskiwano sre-
bro i ołów. Dla gospodarki państwa pia-
stowskiego srebro było podstawowym 
kruszcem, z którego wykonywano mo-
nety. W tym czasie nie używano innych 
metali w mennictwie. W grodzie bytom-
skim zapewne gromadzono oddawane 
przez hutników srebro i ołów, by wysłać 
je później na dwór książęcy ― czytamy 
w komunikacie Uniwersytetu Śląskiego.

Oprócz placków ołowianej glejty 
w obu wykopach (ten większy osiągnął 
głębokość aż ośmiu metrów!) odna-
leziono fragmenty ceramiki z XII w., 
a także drewniane belki wzmacniające 
średniowieczne obwarowania.

Tak duże badania, jakie przeprowa-
dzono w Bytomiu robi się bardzo rzadko, 
ponieważ są czasochłonne i kosztowne. 
Udało się je sfinansować, ponieważ pro-
gram Uniwersytetu Śląskiego wsparło 
Narodowe Centrum Nauki.

Wzgórze św. Małgorzaty wciąż jed-
nak jest tajemnicą dla historyków. Ba-
dacze przeszłości naszego miasta 
zastanawiają się, czy pod istniejącym 
kościołem wciąż jeszcze znajdują się 
fundamenty najstarszej bytomskiej 
świątyni z drugiej połowy XII w. ― Wie-
le na to wskazuje. W Polsce mamy kilka 
takich przykładów (Poznań, Gniezno, 
Kraków), gdzie nowsze świątynie kryją 
w sobie pod posadzkami fundamenty 

starszych kościołów ― dodaje arche-
olog (do tej pory za najstarszy zacho-
wany kościół w Bytomiu uważany jest 
kościół przy Rynku, wybudowany jesz-
cze przed aktem lokacyjnym) ― mówi 
Jacek Pierzak z biura wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

Proboszcz parafii św. Małgorzaty 
chce uporządkować teren skarpy, która 
dała archeologom tak wiele odkryć. ― 
Chciałbym uporządkować tę średnio-
wieczną skarpę i sprawić, by była ona 
miejscem spacerów nie tylko bytomian 
i umieścić przy niej tablice opowiada-
jące o tym miejscu ― mówi ks. Marek 
Pardon. Proboszcz planuje umieścić 
przy kościele kopię tympanonu Jak-
sy z lat 1160-1163, na którym został 
uwieczniony pierwszy bytomski ko-
ściół. Oryginał znajduje się w Muzeum 
Architektury we Wrocławiu, natomiast 
kopię posiada w swoich zbiorach Mu-
zeum Górnośląskie. 

Odkrycie na wzgórzu Małgorzatki
 Archeolodzy prowadzący badania na wzgórzu św. Małgorzaty natknęli się na ślady potwierdzające istnienie w tym miejscu średniowiecznego grodu.

Obóz utworzono na początku 1982 
roku, o czym do dziś nie ma pojęcia wie-
lu bytomian. Uruchomiono go w bu-
dynkach przedwojennego ośrodka 
wypoczynkowego Kreisschänke w mie-
chowickim lesie. Internowane kobiety 
przetrzymywano w nim w okresie od 7 
kwietnia do 24 lipca 1982 roku. W trak-
cie jego działalności trafiło do niego 
ponad 50 osób, głównie mieszkanek 
dawnego województwa katowickiego, 
ale i także innych południowych regio-
nów kraju. Nazywanie go obozem nie 
było wygodne dla PRL-owskich władz, 
dlatego oficjalnie określano go Ośrod-
kiem odosobnienia dla internowanych. 
W tych samych budynkach dziś mieści się 
Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec".

Towarzystwo Miłośników Bytomia 
postanowiło oddać hołd kobietom, któ-

re trafiły do miechowickiego obozu, 
ponieważ protestowały przeciwko sta-
nowi wojennemu i walczyły o lepszą 
Polskę. W tym celu ufundowało tabli-
cę okolicznościową, która 15 paździer-
nika została odsłonięta i poświęcona 
na murach DPS "Wędrowiec". Autorem 
jej projektu i jednocześnie wykonaw-
cą jest członek TMB Stanisław Pietrusa. 
Rzeźbiarz umieścił na niej następującą 
inskrypcję: "Oddane sprawie wolnej Oj-
czyzny, odważne, mądre...".

Po n a d to   Towa r z ys t wo   p r z y 
wsparciu Urzędu Miejskiego wydało 
książkę "Wspomnienia ze stanu wojen-
nego o obozie dla internowanych ko-
biet w Bytomiu-Miechowicach". Oprócz 
historycznego zarysu oraz listy wszyst-
kich internowanych publikacja kryje 
w sobie wspomnienia przetrzymywa-

nych kobiet. W ten sposób ten trudny 
rozdział w historii miasta nie odejdzie 
wraz z internowanymi i zostanie ocalo-
ny od zapomnienia. Dzięki TMB kolejne 
pokolenia będą wiedzieć co działo się 
w miechowickim lesie. 

Pamięci internowanych kobiet
 Niechlubną lecz ważną kartą w historii naszego miasta była działalność obozu 

dla internowanych kobiet w miechowickim lesie. Przypominać będzie o tym tablica, którą 
zawieszono na budynku dawnego ośrodka.
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Sprintem przez boiska: kryzys 
zażegnany, a teraz derby

W sobotę odbędzie długo wyczeki-
wany hit, czyli derby Bytomia Polonia 
― Szombierki. Obie drużyny w miniony 
weekend potwierdziły dobrą formę.

Gorąca atmosfera zrobiła się ostat-
nio przy ulicy Olimpijskiej. Wszystko 
przez wieści o kolejnych zaległościach 
finansowych wobec piłkarzy Polonii 
Bytom. Podopieczni Jacka Trzeciaka 
brali nawet pod uwagę protest przed 
meczem na szczycie z Odrą Opole. Na 
szczęście do tego nie doszło.

Na wysokości zadania stanęli kibice 
niebiesko-czerwonych. Przed hitowym 
pojedynkiem zakupili zawodnikom wo-
dy, a także kilka rzeczy niezbędnych dla 
masażystów. Udało nam się także do-
wiedzieć, że działacze spłacili część za-
ległości, choć nie wiadomo, o jakich 
kwotach mowa.

To wszystko sprawiło, że chłopcy 
Trzeciaka dzielnie walczyli z depczącą 
im po piętach Odrą. Do przerwy prowa-
dzili po efektownym trafieniu Michała 
Zielińskiego. Po zmianie stron to jednak 
goście dominowali, czego efektem był 
gol Marka Gładkowskiego z rzutu kar-

nego. Remis 1:1 sprawił, że Polonia 
wciąż jest liderem z trzema punktami 
przewagi nad opolanami.

Dobrze spisali się także piłkarze 
Szombierek Bytom, którzy mierzyli się 
z groźną rezerwą Górnika Zabrze. Do 
przerwy jednak nic nie zapowiadało 
korzystnego wyniku. Gospodarze pro-
wadzili 2:0 po golach Bartosza Iwana 
i Rafała Kurzawy.

W ostatnich dziesięciu minutach 
udało się odwrócić losy meczu. Boha-
terem był Sebastian Pączko, który dwa 
razy pokonał bramkarza zabrzan dając 
„Zielonym” jeden punkt.

Elektryzująco zapowiada się nad-
chodząca sobota. O godzinie 13:00 na 
stadionie Szombierek odbędą się dłu-
go wyczekiwane derby Bytomia. Nie-
stety, zobaczy je ledwie garstka kibiców. 
Policja zakwalifikowała ten mecz jako 
imprezę niemasową o podwyższonym 
ryzyku. Dlatego też na trybuny wejdzie 
tylko 199 widzów.

Idealnie spisały się nasze kluby z ligi 
okręgowej, które zanotowały komplet 
zwycięstw. 3:0 z Odrą Miasteczko wy-
grała rezerwa Polonii. Pogrom 6:1 gra-
czom Sokoła Orzech zafundował ŁKS 
Łagiewniki, a z kolei Silesia Miechowice 
ograła 2:0 Strażaka Mierzęcice.

Gorzej było w A-klasie, gdzie punkty 
zdobył jedynie Rozbark Bytom po zwy-

cięstwie nad Tarnowiczanką 2:0. Wyso-
kich porażek doznały z kolei Nadzieja 
Bytom (0:4 z Unią Świerklaniec) i Czar-
ni Sucha Góra (1:6 z Orłem Miedary). 
Rodło Górniki także zostało z pustymi 
rękami po meczu z LKS-em Żyglin (0:2).

W B-klasie doszło do rozczarowa-
nia. Silesia II Miechowice przegrała 
z Tęczą Zendek 1:2, a Tempo Stolarzo-
wice w minionej kolejce pauzowało.

Koszykówka: jest drugie 
zwycięstwo

Jedno zwycięstwo i dwie porażki ― 
tak wyglądał bilans koszykarskiej Polo-
nii na starcie II ligi. 

Wszyscy liczyli, że uda się go popra-
wić w meczu z drugą drużyną MKS-
-u Dąbrowa Górnicza. Na szczęście do 
składu naszych koszykarzy wrócili po 
kontuzjach Marcin Ecka oraz Marcin 
Strzelecki. 

Pierwsze dwie kwarty wskazywa-
ły na łatwe zwycięstwo podopiecznych 
Radosława Kucińskiego. Polonia pro-
wadziła bowiem 44:30, ale gospoda-
rze nie zamierzali łatwo się poddać. W 
efekcie postraszyli naszych zawodni-
ków w ostatnich dwóch partiach.

MKS wygrał najpierw 17:13, ale w 
decydującej kwarcie nie był już w sta-
nie dogonić bytomian. Owszem, wygrał 

22:21, ale całe spotkanie przegrał 69:78.
W sobotę bytomscy koszykarze za-

grają na własnym terenie. W hali Na 
Skarpie Polonia będzie podejmować 
MOSiR Cieszyn.

Hokej: lider poza zasięgiem 
Polonii

Bytomscy hokeiści do tej pory roze-
grali siedem spotkań i tylko raz cieszyli 
się z wygranej. Znacznie częściej musie-
li godzić się na tęgie baty od rywali.

W miniony piątek po raz kolejny prze-
konaliśmy się, jak wiele dzieli Polonię By-
tom od najlepszych klubów w lidze. Nasi 
hokeiści tym razem dostali lekcję od JKH 
GKS Jastrzębie, które po dziesięciu me-
czach jest na pierwszym miejscu.

Pierwsza tercja jeszcze nie zwiasto-
wała pogromu. Gospodarze prowadzi-
li tylko 1:0 po golu Łukasza Nalewajki. 
Potem jednak nastąpił wielki kryzys, bo 
w drugiej odsłonie niebiesko-czerwoni 
stracili aż pięć bramek.

Ostatecznie Polonia przegrała w Ja-
strzębiu Zdroju aż 0:9 i wciąż zajmuje 
przedostatnie miejsce w tabeli. W pią-
tek kolejnym rywalem będzie Cracovia, 
która zajmuje 5. miejsce w lidze.

Reklama



11www.bytomski.pl piątek, 24 października 2014

24 października
BTM Music Jam, Technikum 
Samochodowe, pl. Sobieskie-
go 1, g.18:00

Karaoke, Klub Gotyk, ul. Ko-
ścielna 2, g.21:00

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

Klubowa noc, Piwnice Gory-
wodów, ul. Strażacka 8, g.21:00

25 października
Zajęcia dla dzieci "Dźwięko-
wyobraźnia, czyli tajemnice 
dźwięków", Muzeum Gór-
nośląskie, ul. Korfantego 34, 
g.11:30

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

Jesienny pokaz mody na Ry-
cerskiej, PP Sklep, ul. Rycerska 
5, g.16:00

Degustacja herbat, Herba-
ciarnia Herbata, ul. Rycerska 
3, g.17:00

Opera "Aida", Opera Śląska, 
ul. Moniuszki 21, g.18:00

Wojtek Mazolewski Quintet, 
Becek, pl. Stanek 1, g.19:00

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

Dj Kashle Kashle, Blender, ul. 
Powst. Warszawskich 30a, 
g.21:00

Taniec! Kawałki z lat 70/80/90, 
Museum Music Republic, 
g.21:00

Saturday Party, Piwnice Gory-
wodów, ul. Strażacka 8, g.21:00

26 października
Salon Poezji i Muzyki An-
ny Dymnej, Opera Śląska, ul. 
Moniuszki 21, g.11:00

Koncert Duo Vitare, Muzeum 
Górnośląskie, ul. Korfantego 
34, g.12:00

Spotkanie "Bytomskie kamie-
nice, stan techniczny", Cen-
trum im. Gorczyckiego, ul. 
Matejki 1, g.17:00

Bytomskie Koncerty Organo-
we, kościół św. Trójcy, ul. Pie-
karska, g.18:00

Opera "Nabucco", Opera Ślą-
ska, ul. Moniuszki 21, g.18:00

Pokaz slajdów - Wietnam, 
Herbaciarnia Herbata, ul. Ry-
cerska 3, g.20:00

27 października
Spotkanie nt. książki "Nowa 
widownia", Becek, pl. Stanek 
1, g.11:00

28 października
Kabaret Smile, Becek, pl. Sta-
nek 1, g.19:00

29 października
Eko-Jarmark, pl. Sobieskiego, 
g.12:00-17:00

30 października
HartOFFanie Teatrem: spo-
tkanie z aktorami Teatru Wia-
tyk, Becek, pl. Stanek 1, g.18:00

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

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

Bella i Sebastian 14:15 A

Diabelska Plansza Ouija 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 !

Furia 13:30, 16:15, 19:00, 21:45

Udając gliniarzy 12:30, 17:15, 19:30, 22:15 !

Annabelle 20:00

Bogowie 10:40, 13:20, 16:00, 18:40, 21:20

Dla Ciebie wszystko 10:00, 15:30

Dracula: historia nieznana 11:30, 14:50, 17:00, 19:10, 21:20

Miasto 44 10:00, 18:00

Sędzia 12:45, 20:45

Służby specjalne 17:30, 21:45

Zaginiona Dziewczyna 18:15, 21:30

Pinokio 11:00, 13:10, 15:20

Pszczółka Maja 10:15, 12:15, 14:15 B, 
16:15 

Pudłaki 10:40, 15:00

Pudłaki 3D 12:50

Wakacje Mikołajka 11:45, 14:00

Cinema City

POKAZY PREMIEROWE

POKAZY PRZEDPREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILIJNE

! Tyko piątek i sobota A tylko sobota i niedziela B oprócz soboty i niedzieli 

N - tylko w niedzielę, P - tylko w poniedziałek

+3C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+5C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+5C

+10C

+7C

+10C

+13C

+1C +8C

Brud 19:00

Shirley - wizje rzeczywistości 16:00 N

Boyhood 19:30 P

Becekino

W sobotę, 25 października o 18.00 
rozegrana zostanie „Aida” w cho-
reografii Henryka Konwińskiego. 
Opera ta uznawana jest za jedną z naj-
bardziej widowiskowych. Powstała 
w późnych latach twórczości Verdie-
go, a stworzono ją dla uświetnienia 
otwarcia Kanału Sueskiego. W świato-
wych repertuarach oglądać ją można 
od ponad 140 lat. W bytomskiej Ope-
rze „Aida” wystawiana jest od 1947 
roku i do dziś cieszy się ona na tyle du-
żym zainteresowaniem widzów, że 
jest jedną z najczęściej granych sztuk. 

W niedzielę o godzinie 18.00 zo-

baczymy z kolei „Nabucco”. To, dla 
odmiany, dzieło z młodości arty-
sty, a jego akcja inspirowana jest 
biblijnymi przekazami o dziejach na-
rodu żydowskiego. Miłośnicy tej ope-
ry doceniają w niej przede wszystkim 
rozgrywane z rozmachem sceny zbio-
rowe. W Polsce „Nabucco” możemy 
oglądać od 1983 r., kiedy to po raz 
pierwszy wystawiła ją właśnie Opera 
Śląska. Od tego momentu sztuka była 
grana przez dwadzieścia trzy lata bez 
przerwy. Bilety na „Aidę” można zaku-
pić w cenach od 40 do 60 zł, koszt bile-
tu na „Nabucco” to 35 zł-55 zł.  

Verdi na weekend
 Najbliższy weekend w Operze Śląskiej upłynie pod 

znakiem twórczości Giuseppe Verdiego. Bytomianie będą 
mogli przybliżyć sobie dzieła artysty – w sobotę zobaczymy 
„Aidę”, a w niedzielę „Nabucco”. 

Roz jeden górnik kupił synowi gitarę,
ale bez strun. Synek pado:

― Ojciec, po co mi gitara bez strun?
― Naprzód pokoż co umiesz. Jak się 

nauczysz grać, to ci i struny kupię.
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