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W  BYTOMSKI.Pl  po raz pierwszy w Polsce … 
i tylko w  BYTOMSKI.Pl  

 … zachęcamy do lektury przez najbliższe  
3 tygodnie.

1 tydzień
„Od 11 dni uzasadnienie wyroku odnośnie samobójstwa wicepremiera Andrze-

ja Leppera już nie jest tajne, więc publikujemy – w gratisie pełny odpis jego skrzynki 
mailowej na 7 dni przed ...”   w  BYTOMSKI.Pl  po raz pierwszy w Polsce

2 tydzień
„Co to będzie z wodą na Śląsku, niezależnie od tego co paru gówniarzy o tym my-

śli” w  BYTOMSKI.Pl  po raz pierwszy w Polsce

3 tydzień
„Jak to się stało że z pewnej Elektrociepłowni  zrobił się  „znikąd”  pewien Prezy-

dent miasta na prawach powiatu”  w  BYTOMSKI.Pl  po raz pierwszy w Polsce 

W  zakulisowym  teatrze  środowi-
ska Prawa i Sprawiedliwości od jakie-
goś  czasu  rozgrywała  się  polityczna 
walka o to, aby w sposób odgórny nie 
narzucać  w  Bytomiu  „Gowinowskie-
go” kandydata. Takie starania poczynił 
bytomski szef Polski Razem Jarosława 
Gowina  (PRJG) Tomasz Chojnacki po 
tym jak wspólne porozumienie podpi-
sali Jarosław Kaczyński i Jarosław Go-
win. Wygląda na to, że walkę wygrali 
gowinowcy.  W  tym  tygodniu  zebrał 
się komitet polityczny PIS’u, który za-
twierdził  kandydatów  na  prezyden-
tów miast.  Polskie  Radio  podało,  że, 
według  informatorów PAP  z  kierow-
nictwa partii, komitet polityczny Pra-

wa i Sprawiedliwości zatwierdził 
w  czwartek  na  razie  60  kandydatów 
na prezydentów miast w nadchodzą-
cych  wyborach  samorządowych.  Nie 
podano, kto będzie startował w Byto-
miu, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się,  że  kandydat  Prawa  i  Sprawiedli-
wości w Bytomiu się zmieni. Dotych-
czasowego kandydata ― Mariusza 
Janasa PIS wycofa. A w zamian ma po-
przeć  Tomasza  Chojnackiego  z  PRJG. 
O tym jak mają wyglądać listy na rad-
nych nie wiadomo.

Tajemnicą  poliszynela  była  infor-
macja, że Tomasz Chojnacki został wy-
sunięty  jako kandydat na prezydenta 
Bytomia przez samą górę partii Jaro-

sława  Kaczyńskiego.  O  poparcie  dla 
młodego  polityka miał  zabiegać  sam 
Jarosław Gowin i to właśnie dzięki nie-
mu kandydatura Chojnackiego ma się 
stać  faktem. Na  tę  chwilę nikt  z Pra-
wa  i  Sprawiedliwości w Bytomiu nie 
chce  potwierdzić  nam  tej  informacji, 
a  z  kierownictwem  nie  możemy  się 
skontaktować.  Sam  zainteresowany 
odmawia  komentarza w  tej  sprawie. 
Natomiast  powszechnie  obowiązują-
cą opinią jest, że środowisko PIS w By-
tomiu nie pała zbyt wielką chęcią do 
Tomasza  Chojnackiego.  Nieoficjalnie 
wiemy też, że są mocno niezadowole-
ni z takiego obrotu sprawy i nie poprą 
kandydata PRJG. 

Chojnacki zamiast Janasa? Na kogo postawi PiS?
Nowym kandydatem na prezydenta Bytomia popieranym przez Prawo i Sprawiedliwości ma być Tomasz Chojnacki. Na tę chwilę jest to nieofi-

cjalna informacja, którą staramy się potwierdzić.
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Jedna z lokatorek Piłsudskiego 49 
mieszka w budynku od 35 lat. Jej ma-
ma, 58 lat stażu w kamienicy, ostatni 
remont wspomina 28 lat temu. Reno-
wacja odbyła się wówczas z powodu 
zagrażających budynkowi  szkód gór-
niczych. Od  lat mieszkańcy nie mogą 
jednak liczyć na pomoc. Pisane każde-
go miesiąca stosy pism, skierowanych 
głównie  do  „Bytomskich  Mieszkań” 
i  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzo-
ru Budowlanego, nie przynoszą efek-
tów. Mieszkańcy każdego roku słyszą 
obietnice,  że kamienica  zostanie wy-
remontowana. Za każdym razem jed-
nak  inwestycja  zostaje  przesunięta 
z powodu braku środków.

 ― „Państwowy Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego odsyła nas do Admi-
nistracji. Wysyła jej pismo ponaglające 
do remontu, ale ta twierdzi, że nie ma 
na to pieniędzy i każdego roku prze-
kłada remont. I tak w kółko, od lat. Na 
mieszkanie zastępcze nie mamy szans. 
Bytom nie ma wolnych lokali” ― mówi 
jedna  z  mieszkanek  kamienicy  przy 
Piłsudskiego 49.

Stan  budynku  jest  dziś  na  ty-
le  tragiczny,  że  może  zagrażać  jego 
mieszkańcom. Na ostatnim piętrze ka-

mienicy znajdują się dwa pustostany, 
nad którymi dach jest tak dziurawy, że 
można  przezeń  oglądać  niebo.  Prze-
ciekające miejsca w  jednym z miesz-
kań  zostały  zabezpieczone  przez 
Administrację...  folią.  I choć wprowa-
dzonym zmianom miały towarzyszyć 
kontrole,  póki  co  do  mieszkańców 
nie  zgłosił  się  nikt.  Drugie  mieszka-
nie zabezpieczali sami lokatorzy ― od 
środka podwieszając  folię  i  zbierając 
spływającą  zeń  wodę  do  blaszanych 
misek. Każdego dnia chodzą więc do 
pustostanu i wylewają wodę z naczyń. 
Od góry dachu zabezpieczyć nie mogli, 
bo każdy boi się na niego wejść.

Zaczęło się od małej, nie naprawio-
nej dziury. Dziś krokwie i belki nadają 

się już tylko do wymiany. Mieszkańcy 
są  przerażeni  myślą  o  nadchodzącej 
zimie. W ubiegłym roku mimo braku 
śniegu  zawalił  się  pobliski  budynek. 
Nieuprzątnięte  ruiny  można  podzi-
wiać do dziś.

Dach to jednak nie jedyny problem 
lokatorów  Piłsudskiego  49.  Kilka  lat 
temu  jedna  z  mieszkanek  zgłosiła 
w Administracji problem. W balkonie 
miała tak wielką dziurę, że swobodnie 
mógł przez nią wypaść jej 4-letni syn. 
I choć efekt był natychmiastowy, bal-
kony zabezpieczono tylko siatką zbie-
rającą  spadający  gruz.  Konstrukcje 
grożą  zawaleniem,  więc  zabroniono 
także na nie wychodzić.

Do  użytku  nie  nadają  się  również 
piwnice. Mieszkańcy nie pamiętają  już 
nawet jak długo nie da się do nich wcho-
dzić,  bo  są  wypełnione  szlamem.  Nie 
od dziś wiadomo, że ulica Piłsudskiego 
przy najmniejszej  ulewie  zamienia  się 
w  rwącą  rzekę. W  związku  z wilgocią 
w niektórych pomieszczeniach na ścia-
nach pojawił się także grzyb.

Mieszkańcy  kamienicy  przy  uli-

cy  Piłsudskiego  49  żyją  w  nieustan-
nej obawie. Boją się, że kiedy nadejdą 
mrozy zawali się dach. Boją się eksmisji 
z mieszkań, w które włożyli mnóstwo 
zaoszczędzonych  pieniędzy.  Martwią 
się  o  bezpieczeństwo  swoje  i  swo-
ich  dzieci,  bo  do  jednego  z  pustosta-
nów wprowadzili  się  dzicy  lokatorzy. 
Mieszkańcy  kamienicy  pracują,  opła-
cają rachunki i nie czują się bezpiecznie 
w swoich domach. Ich interwencje do-
tychczas nie przyniosły efektów.

Mieszkania,  które  zajmują  nie  są 
własnościowe  ―  należą  do  Admini-
stracji. W pobliżu znajdują się głównie 
wspólnoty  mieszkaniowe  lub  lokale 
prywatne. Lokatorzy kamienicy są jed-
nak  skazani  na  pomoc  instytucji  pu-
blicznych. Boją się, że oczy urzędników 
otworzą się kiedy zdarzy się  tragedia 
i na tę pomoc będzie już za późno.

Niestety na żadne z naszych pytań, 
o stan budynku przy Piłsudskiego 49, 
„Bytomskie mieszkania” ani Powiato-
wy Inspektorat Nadzoru Budowlane-
go nie udzieliły odpowiedzi,  a próby 
kontaktu  zostały  zignorowane.  Nie 
wiemy także jakie są dalsze plany wo-
bec kamienicy.

Tak mieszkają w Bytomiu w XXI wieku
Dach jest już tak dziurawy, że widać przez niego niebo, balkony od dawna grożące zawaleniem są „zabezpieczone” siatką, cegły wypadają 

z okiennic, a gzymsy niebezpiecznie wiszą. Do tego: zalane piwnice, wilgoć i grzyb na ścianach. W takich warunkach przy ulicy Piłsudskiego 49 w Bytomiu 
żyje pięć rodzin. Każda z nich co roku bezskutecznie walczy o remont swojej kamienicy. 

Przeciekające miejsca 
w jednym z mieszkań zo-
stały zabezpieczone przez 
Administrację... folią!
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GKS Szombierki świętuje
95  lat ―  tyle  klubowi  z  Szombie-

rek stuknęło w tym roku. Przez blisko 
wiek  istnienia  osiągnął  bardzo  wie-
le. W 1949 roku drużyna pierwszy raz 
zagrała w najwyższej lidze, a w 1965 
roku  zdobyła  wicemistrzostwo  kra-
ju. Największym sukcesem w historii 
Zielonych było wywalczenie Mistrzo-
stwa Polski w 1980 roku, sprawiając 
tym  samym  niemałą  niespodziankę. 
W kolejnym sezonie sięgnęły  jeszcze 
po trzecie miejsce.

Obecnie  konsekwentnie  odbudo-
wują  swoją  pozycję  na  polskich  bo-
iskach,  wspinając  się  szczebel  po 
szczeblu do coraz wyższych klas roz-
grywkowych. W tym sezonie grają ra-
zem z Polonią Bytom w III lidze.

W sobotę o godzinie 11:00 na sta-
dionie przy ul. Frycza-Modrzewskiego 
rozpocznie się jubileuszowa impreza, 
którą rozpocznie mecz III  ligii Szom-

bierek z Grunwaldem Ruda Śląska. Do 
samego  wieczora  zaplanowano  kon-
certy muzyczne, pokazy futbolowego 
freestylu, driftu oraz sprzętu policyj-
nego i strażackiego, a także loteria fan-
towa.  Na  uczestników  będzie  czekać 
również  kuchnia  śląska  i  darmowe 
atrakcje dla dzieci.

Szybkie i głośne

Przed nami kolejna odsłona rajdów 
samochodowych  w  Szombierkach. 
W  niedzielę  na  tamtejszym  stadio-
nie  odbędzie  się  trzecia  edycja  Rally 
Sprintu. Tak jak w poprzednio należy 
spodziewać  się  udziału  kilkudziesię-
ciu załóg, lecz nie więcej niż 60, gdyż 
tak określa regulamin. Tym razem kie-
rowcy  nie  będą  musieli  obawiać  się 
o swoje zawieszenia, gdyż miasto na-
prawiło  nawierzchnię  2,5-kilome-
trowej trasy. Każda z ekip wystartuje 

dwukrotnie  i  każdorazowo dwukrot-
nie okrąży teren zawodów.

Dla  widzów  niedzielnego  raj-
du  przygotowano  dodatkowe  atrak-
cje. Wśród nich znajdą się Drift Show 
w wykonaniu Oriwol Autosport, pokaz 
zabytkowych  pojazdów,  symulator 
jazdy, przejazdy wyczynowych gokar-
tów, pokaz ratownictwa medycznego, 
czy  kurs  pierwszej  pomocy.  Impreza 
potrwa od 7:00 do 17:00.

Conbelts Ambasadorem

Biznes  Centre  Club  po  raz  czwar-
ty  rozdała  nagrody w  konkursie  Am-
basador  Polskiej  Gospodarki.  Wśród 
laureatów  kategorii  Partner  Firm  Za-
granicznych  znalazła  się  firma  Con-
belts  Bytom.  Wraz  z  nią  nagrodzono 
tak znaczące przedsiębiorstwa jak np. 
Grupa Azoty, czy Lotos Oil. Celem kon-
kursu  jest  wyróżnienie  przedsiębior-

ców osiągających sukcesy na rynkach 
międzynarodowych  oraz  promocja 
wysokich  standardów  ekonomiczno-
-finansowych i dobrych praktyk bizne-
sowych w kontaktach zagranicznych.

Firma Conbelts Bytom, to doskonale 
znane mieszkańcom Zakłady Gumowe 
w Łagiewnikach, działające od 60  lat. 
Spółka występuje pod nową nazwą od 
kwietnia 2008 r. Jeszcze kilka lat temu 
stała na skraju bankructwa, lecz dzięki 
sprawnie przeprowadzonej restruktu-
ryzacji wyszła na prostą i obecnie osią-
ga bardzo dobre wyniki.

Kontrakt na rozwój

W  czwartek  województwo  śląskie 
jako  pierwszy  region w  Polsce  zawarło 
Kontrakt  Terytorialny  z  rządem.  Swoje 
podpisy na dokumencie złożyli marszałek 
Mirosław  Sekuła  oraz  wiceminister  in-
frastruktury  i  rozwoju  Adam  Zdziebło. 

Kontrakt  Terytorialny  (KT)  jest  nowym 
instrumentem koordynacji działań admi-
nistracji państwowej i samorządowej na 
obszarze danego województwa. Za  jego 
sprawą powinna wzrosnąć efektywność 
działań podejmowanych z poziomu kra-
jowego i regionalnego. Dokument zawiera 
spis najważniejszych inwestycji, które ma-
ją zostać zrealizowane w województwie 
do 2023 roku. Na podstawowej liście zna-
lazło się m.in. przedłużenie autostrady A1 
z Pyrzowic do Częstochowy i kolejny etap 
szeroko  zakrojonego  projektu moderni-
zacji infrastruktury tramwajowej w naszej 
konurbacji.  Wśród  inwestycji  warunko-
wych widnieje ważna dla Bytomia budo-
wa chorzowskiej obwodnicy, dzięki której 
nasze miasto miało zostać skomunikowa-
ne ze  stolicą województwa nową drogą 
o  parametrach  zbliżonych  do Drogowej 
Trasy Średnicowej. 

Tak mieszkają w Bytomiu w XXI wieku

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

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

Odzyskali skradziony 
motorower 

Bytomska  drogówka  zatrzymała 
mężczyznę podejrzanego o kradzież 
motoroweru.  Złodziej  wpadł  pod-
czas rutynowej kontroli. Teraz grozi 
mu nawet 5 lat za kratkami.

W  poprzedni  piątek  na  ulicy 
Strzelców  Bytomskich  policjanci 
drogówki zatrzymali do kontroli kie-
rującego  motorowerem.  Mężczyzna 
nie  posiadał  przy  sobie  wymaga-
nych  dokumentów  i  nie  potrafił  po-
dać powodu, dla którego  ich nie ma. 
Po sprawdzeniu pojazdu okazało się, 
że został on skradziony z terenu Byto-
mia w 2012 r. Stróże prawa zatrzyma-

li 34-latka. Złodziej usłyszał już zarzut 
i przyznał się do jego popełnienia. Te-
raz grozi mu 5 lat więzienia.

Okradli sąsiada 

Kryminalni z komisariatu przy ulicy 
Stolarzowickiej  zatrzymali  sprawców 
kradzieży mieszkaniowej. Podejrzani to 
nieletni w wieku 15 i 16 lat. Obaj odpo-
wiedzą przed sądem rodzinnym.

Ddo  komisariatu  przy  ulicy  Sto-
larzowickiej  zgłosił  się  mieszka-
niec  ulicy  Młodzieżowej.  Mężczyzna 
oświadczył,  że  podczas  jego  nie-
obecności  ktoś  ukradł  mu  z  miesz-
kania  dwa  laptopy  i  dwa  telefony 

komórkowe.  Stróże  prawa  bardzo 
szybko ustalili i zatrzymali sprawców 
tego  przestępstwa.  Okazali  się  nimi 
dwaj  nieletni  sąsiedzi  pokrzywdzo-
nego.  16-latek  i  jego  15-letni  kolega 
przyznali się do kradzieży. O ich losie 
zadecyduje sąd rodzinny. Mundurowi 
odzyskali skradziony łup.

Policjanci przejęli pra-
wie 1500 działek dilerskich 
amfetaminy 

Policjanci  z  bytomskiej  komendy 
zatrzymali  mężczyznę  podejrzanego 
o  posiadanie  narkotyków.  Kryminal-
ni znaleźli i zabezpieczyli amfetaminę, 

z  której  można  przygotować  prawie 
1500 działek dilerskich. Mieszkaniec 
Bytomia usłyszał  już zarzut posiada-
nia środków odurzających. 

Bytomscy  kryminalni  zatrzymali 
mężczyznę  podejrzanego  o  posiada-
nie  środków  odurzających.  35-latek 
przechowywał narkotyki w mieszka-
niu przy ulicy Katowickiej. Policjanci 
znaleźli i zabezpieczyli łącznie prawie 
1500  działek  dilerskich  amfetaminy. 
Bytomianin  od  dłuższego  czasu  po-
zostawał w zainteresowaniu stróżów 
prawa.  Za  posiadanie  znacznej  ilości 
środków  odurzających  grozi  mu  na-
wet 10 lat więzienia. Prokurator objął 
go policyjnym dozorem.

Posiadał marihuanę 
Kryminalni z bytomskiej komendy 

zatrzymali osobę podejrzaną o posia-
danie środków odurzających. Mężczy-
zna miał przy sobie ponad 20 gramów 
marihuany. 

W  poprzedni  wtorek  przy  ulicy 
Wrocławskiej  policjanci  zatrzyma-
li  20-latka  podejrzanego  o  posiadanie 
marihuany. W toku przeszukania samo-
chodu  i mieszkania mężczyzny,  stróże 
prawa znaleźli ponad 20 gramów tego 
narkotyku. Bytomianin usłyszał już za-
rzut i przyznał do jego popełnienia. Za 
posiadanie środków odurzających grozi 
mu do 3 lata za kratkami. 

 ― 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

Przebudowa skrzyżowania 
na Karbiu - są utrudnienia

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg 
i Mostów w pierwszych etapach prace 
będą prowadzone na odcinku od kra-
wędzi  wiaduktu  ul.  Wrocławskiej  w 
kierunku  do Miechowic.  Ruch  na  tej 
jezdni  zostanie  skierowany  na  jeden 

czynny pas i przekładany w miarę po-
stępów w remoncie.

Drogowcy apelują do kierowców 
aby nie jeździli "na pamięć". W związ-
ku ze zmianą organizacji ruchu nale-
ży zachować szczególną ostrożność 
i zwracać dużą uwagę na znaki. Re-
mont skrzyżowania potrwa około 
miesiąca. 

Omijajcie skrzyżowanie 
Wrocławskiej z Konstytucji. 
Drogowcy zabrali się za remont.
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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

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!

Sprintem przez boiska: 
Szombierki w kryzysie. 

Dwa nasze zespoły sprawiły duże 
niespodzianki, a dwa inne zostały roz-
gromione przez rywali. Na razie najle-
piej wciąż spisuje się Polonia Bytom.

Tylko jakiś nagły i drastyczny spa-
dek  formy może  sprawić,  że  Polonia 
Bytom nie wygra  III  ligi  opolsko-ślą-
skiej.  Zespół  dowodzony  przez  Jac-
ka Trzeciaka idzie jak burza i właśnie 
zanotował siódme ligowe zwycięstwo 
z  rzędu.  To  sprawia,  że  lider  nawet 
mając jeden mecz rozegrany mniej ma 
już sześć punktów przewagi nad dru-
gim BKS Stal Bielsko-Biała.

W sobotę kibice, którzy przyszli na 
stadion  przy  Olimpijskiej  mogli  jed-
nak czuć się trochę rozczarowani. Go-
ściem była Małapanew Ozimek, a więc 
zespół  mający  w  dorobku  ledwie 
sześć punktów. Były zatem argumen-
ty,  aby myśleć  o wysokim pogromie, 
ale tego nie uświadczyliśmy.

Niebiesko-czerwoni  wygrali  tylko 
2:0. Przed przerwą na listę strzelców 
wpisał się Łukasz Grube, a po zmianie 
stron rezultat ustalił Michał Zieliński. 

Na  komplet  punktów  ostrzyli  so-
bie  zęby  także  fani  Szombierek  By-
tom.  Zespół  Krzysztofa  Górecko  grał 

na wyjeździe z niżej notowanym LKS-
-em Czaniec.  „Zieloni”  jednak wrócili 
do domu z pustymi rękoma.Jedynego 
gola gospodarze strzelili osiem minut 
po  rozpoczęciu  drugiej  połowy,  a  to 
za sprawą Bartosza Praciaka. W przy-
padku bytomian była to już druga po-
rażka  z  rzędu. To z kolei  sprawia,  że 
nasz  drugi  trzecioligowiec  zbliża  się 
do strefy spadkowej. Szombierki zaj-
mują obecnie 12. miejsce.

Miniony  weekend  najchętniej  pu-
ściliby  w  niepamięć  zawodnicy  re-
zerwy  Polonii,  którzy  na  wyjeździe 
zostali  rozgromieni  przez  Siemiano-
wiczankę 0:6. Niespodziankę sprawiła 
z kolei Silesia Miechowice, która zre-
misowała z trzecią w tabeli Przemszą 
Siewierz 2:2. W lidze okręgowej jeden 
nasz reprezentant zgarnął pełną pulę. 
To ŁKS Łagiewniki, który na wyjeździe 
ograł Strażaka Mierzęcice 3:1.

W  bytomskiej  A-klasie  tylko  je-
den zespół zdołał wygrać w ostatniej 
kolejce.  Sztuki  tej  dokonał  Rozbark 
Bytom,  który  zwyciężył  z  Piastem 
Ożarowice 2:0. Wielką sensację spra-
wili  gracze  Czarnych  Sucha  Góra.  To 
z  tym  zespołem  pierwsze  punkty, 
a także bramkę straciła w tym sezonie 
Unia  Świerklaniec.  Lider  zremisował 
w Bytomiu 1:1.

Minimalną porażkę poniosło Rodło 
Górniki, które wciąż okupuje ostatnie 

miejsce  z  jednym  punktem  na  kon-
cie. W niedzielę lepsza od tej drużyny 
okazała się Drama Zbrosławice, która 
wygrała  4:3.  Bardzo wysoko  poległa 
natomiast Nadzieja Bytom, którą trze-
ci Górnik Bobrowniki Śląskie rozgro-
mił 6:0.

W B-klasie pewnie po awans zmie-
rza Tempo Stolarzowice. Bytomski ze-
spół wygrał z Tęczą Zendek 4:1 i nadal 
ma komplet zwycięstw na koncie. Po 
przymusowej  pauzie  do  gry  wróciła 
rezerwa Silesii Miechowice,  która na 
własnym stadionie ograła KS II Pieka-
ry Śląskie 3:0.

Szermierka: był brąz, a teraz 
jest srebro. Świetna forma 
Gwóźdź

BTS Bytom i MDK nr. 1 w Bytomiu 
po  raz  kolejny wysłali  swoich  repre-
zentantów  na  szermiercze  zawody. 
Po  Krakowie  przyszedł  czas  na  Czę-
stochowę i start tamtejszym turnieju 
Kmicic Conoco Cup.

Tym  razem  nasi  szermierzy  nie 
przywieźli worka medali (w Krakowie 
zdobyli ich cztery), ale jeden udało się 
zgarnąć. Wysoką  formę  potwierdziła 
Julia Gwóźdź, która tydzień wcześniej 
zdobyła  brąz,  a  teraz  jeszcze  się  po-
prawiła.

Bytomianka startująca w kategorii 

młodziczek dotarła do finału i tam do-
piero  znalazła  swoją  pogromczynię. 
Srebro i tak jest świetnym wynikiem 
zawodniczki BTS Bytom. Dodać nale-
ży, że w tej samej kategorii startowała 
również Oliwia Włoczka, która turniej 
zakończyła na 11. miejscu.

W Częstochowie  rywalizował  tak-
że Patryk Adamczyk z MDK nr. w By-
tomiu,  który  zdołał  zająć  8.  miejsce.  

Hokej: Polonia zaczyna ligę. 
W  sobotę  niebiesko-czerwoni  ja-

dą  do  Oświęcimia,  aby  zmierzyć  się 
z  tamtejszą Unią. Naszych hokeistów 
czeka trudne wyzwanie, o czym prze-
konali się w sparingach.

Wiele miesięcy musieli  czekać  fa-
ni  hokeja  na  rozpoczęcie  nowego 
sezonu. W tym czasie było wiele ner-
wowych  momentów  przy  ulicy  Pu-
łaskiego.  Polonia  Bytom  do  samego 
końca musiała  walczyć  o  licencję  na 
grę  w  PHL.  W  dodatku  zamknięto 
słynną "stodołę" i nasi hokeiści nie bę-
dą w niej grali aż do wykonania nie-
zbędnych prac.

W  sobotę  jednak  wszyscy  skupią 
się  na  emocjach  czysto  sportowych. 
Niebiesko-czerwoni rozpoczynają se-
zon, a na starcie mają przed sobą trud-
ny  pojedynek.  Na  wyjeździe  zagrają 
z Unią Oświęcim, która w sparingach 
dwa razy udzieliła lekcji bytomianom.

Polonia  najpierw  przegrała  2:9, 
a za drugim razem uległa już niżej, bo 
jedynie  2:5. W  dodatku Unia  dobrze 
spisywała  się  przez  cały  okres  przy-
gotowawczy  wygrywając  dziewięć 
z czternastu sparingów. 

Znacznie  gorzej  wygląda  sparin-
gowy  bilans  klubu  z  Bytomia,  któ-
ry  siedem  razy  przegrywał,  a  pięć 
razy  zwyciężał.  Na  finiszu  przygoto-
wań forma polonistów była jednak co-
raz wyższa.  Nasi  hokeiści wygrywali 
kolejno dwa razy z Naprzodem Janów, 
Orlikiem  Opole  i  Zagłębiem  Sosno-
wiec. Dopiero w ostatnim meczu kon-
trolnym przegrali z Orlikiem 4:6.

Wciąż  nie wiadomo,  co  z  transfe-
rami.  Władze  PZHL  nałożyły  na  Po-
lonię  zakaz  transferowy,  co  znacznie 
komplikuje  sprawę.  Podczas  przygo-
towań testowani byli m.in. Witalij An-
drejkiw, Jo Araya, czy Pawieł Suczkow, 
ale  nie wiadomo,  czy  zobaczymy  ich 
w Oświęcimiu.

Tenis: Górnik drużynowym 
mistrzem Polski

Na bytomskich kortach odbyły się 
drużynowe mistrzostwa Polski. Po raz 
szósty  prestiżowy  tytuł  padł  łupem 
naszych tenisistów.

Carbo-Koks Górnik Bytom był go-
spodarzem drużynowych mistrzostw 
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Wśród  wyróżnionych  samorządów 
znalazł  się  także Bytom. Nasze miasto 
zostało  laureatem  programu  „Samo-
rząd, który wspiera MŚP”, a prezydent 
Damian Bartyla otrzymał tytuł „Lidera, 
który wspiera MŚP”.

 ― „Cieszę się, że członkowie kapituły 
nagrody dostrzegają, że wprowadzamy 
w Bytomiu klimat przyjazny przedsię-
biorcom” ― mówił Damian Bartyla.

Prezydent podczas odbioru nagrody 
wspomniał także o ostatnich zmianach 
wprowadzonych w mieście.

  ―  „Kilka miesięcy temu poszerzyli-
śmy Katowicką Specjalną Strefę Ekono-
miczną o tereny bytomskie. Zanim jednak 
oddamy ją przedsiębiorcom do dyspozy-
cji, najpierw je odpowiednio uzbroimy 

― będzie tam droga dojazdowa, sieć wo-
dociągowo-kanalizacyjna, sieć gazowa 
czy oświetlenie. Nowe firmy inwestują też 
na terenach Bytomskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Natomiast młodzi lu-
dzie z pomysłem mają w naszym mieście 
wsparcie specjalistów otwartego w ubie-
głym tygodniu Akademickiego Inkubato-
ra Przedsiębiorczości” ― dodał.

Kongres  Małych  i  Średnich  Przed-
siębiorstw  odbywał  się w  Katowicach 
i trwał kilka dni. Za każdym razem jego 
uczestnicy  rozmawiają  o  problemach, 
które na swojej drodze napotykają małe 
i średnie firmy.

 ― „MŚP stanowi krwiobieg europej-
skiej gospodarki, bo jeżeli nasz kraj mo-
że się rozwijać, to tylko za sprawą małych 

i średnich firm. Dlatego w tym roku, pod-
czas IV Europejskiego Kongresu MŚP 
chcemy zastanowić się nad sposobem 
wspierania wspomnianego sektor w in-
nowacyjne działania” ― powiedział  Je-
rzy Buzek, otwierając wydarzenie.

Prócz  Bytomia  wyróżniono  także 
szereg  innych miast.  Tytułem  „Lidera, 
który wspiera MŚP”, wyróżniono także: 
Województwo  Śląskie,  Województwo 
Małopolskie,  Województwo  Opolskie, 
Związek  Województw  Rzeczypospoli-
tej  Polskiej,  Katowice,  Bytom,  Gliwice, 
Jaworzno, Czechowice-Dziedzice, Paw-
łowice,  Pilchowice,  Jaworze,  Jasienica, 
Górnośląski  Związek  Metropolitalny 
oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. 

Tytuł honorowy dla prezydenta
Damian Bartyla został wyróżniony tytułem „Lidera, który wspiera MŚP”. 

Nagrodę otrzymał na katowickim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas 
wydarzenia organizatorzy zaprezentowali samorządy, które stwarzają dobre warunki 
rozwoju dla przedsiębiorstw, mimo kryzysu gospodarczego.

Polski w  tenisie  ziemnym. Nasz klub 
był faworytem do tytułu, bo wystawił 
do boju bardzo mocny zespół złożony 
z Grzegorza Panfila, Mateusza Kowal-
czyka, Patryka Janika, Igora Bujdo, Ka-
rola Dusia i Mateusza Szmigla. 

Do  Bytomia  przyjechały  druży-
ny ZTT Złotoryja i Grunwald Poznań. 
Turniej  rozegrano  systemem  każdy 
z każdym. Zaczęło się od zwycięstwa 
poznaniaków nad ZTT 4:3. Potem Gór-
nik wygrał z tą samą drużyną jeszcze 
wyżej, bo aż 6:1.

Mistrzostwo  miał  zatem  wyłonić 
mecz Górnik - Grunwald. Nie było jed-
nak wielkich emocji do samego końca, 
bo nasi tenisiści pewnie wygrali 5:2 za-
pewniając sobie szósty tytuł drużyno-
wego mistrza Polski.

Medal zdobyły także bytomskie teni-
sistki, które walczyły w turnieju w Pozna-
niu. Górnik zajął drugie miejsce za AZS 
Poznań, a przed Returnem Radom. 

dokończenie ze s.4

BPK bez 
30 mln zł

Dziura budże-
towa załatana. Decyzją 
prezydenta kapitał zakła-
dowy BPK został zmniej-
szony o ok. 30 mln zł.

Bytomskie  Przedsiębiorstwo  Ko-
munalne  to  spółka  posiadająca  tylko 
jednego wspólnika - gminę Bytom. Tak 
więc jedyne i decydujące słowo w naj-
ważniejszych sprawach ma prezydent 
miasta. W obliczu 30-milionowej dziu-
ry  w  budżecie  Bytomia  zadecydował 
on o uszczupleniu kapitału zakładowe-
go miejskich wodociągów o mniej wię-
cej taką kwotę. W efekcie BPK będzie 
musiało przekazać te pieniądze miastu.

Opozycja  grzmi,  że  zmuszenie  fir-
my do wypłacenia tak dużej sumy do-
prowadzi do zachwiania jej sytuacji, a 
zważywszy na fakt, iż jest ona jedynym 
dostawcą wody do bytomskich miesz-
kań,  może  mieć  to  odbić  na  miesz-
kańcach.  Nasza  redakcja  dotarła  do 
dokumentów, z których wynika, że jeśli 
BPK nie uzyska żadnych dodatkowych 
środków zewnętrznych,  to zmniejsze-
nie kapitału zakładowego doprowadzi 
do utraty płynności finansowej.

Więcej informacji na www.bytomski.pl



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

5MODUŁÓW

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

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

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
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Bez litości 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 21:15

Pszczółka Maja 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15

Dawca pamieci 2D 19:00

Jako w piekle, tak i na Ziemi 2D 20:15, 22:15!

Lucy 19:30, 21:30

Miasto 44 10:00, 12:40, 14:00, 15:20, 
16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 
22:00

Wiezien Labiryntu 2D 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00

Zostań, jeśli kochasz 2D 15:00, 17:30, 19:45, 
22:00 

Antboy 2D 11:30, 13:15, 17:45

Dzwoneczek i tajemnica piratów 2D 12:00, 15:45

Dzwoneczek i tajemnica piratów 3D 10:00, 13:45

Jak wytresować smoka 2  2D 11:45

Wakacje Mikołajka 10:20, 12:30, 14:30, 17:15

Cinema CityPOKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILIJNE

! tylko pt, sob 
 

*za wyjątkiem 28.09 i 29.09

Masztalski  miał  wypadek  w  kopalni 
i  leży  w  szpitalu,  podłączony  do  róż-
nych urządzeń. Wpada Maryjka i siada-
jąc na brzegu łóżka, lamentuje:
— Co ci to chiopeczku? Takiś ty borok! 
Cierpisz, ja?
Masztalski rusza kilka razy ustami i po-
kazuje coś ręką.
— Co to - lamentuje baba dalej - napisać 
mi coś chcesz? mosz tu kartka i ołówek.
Masztalski pisze coś i zamyka oczy.
— Tak żech bez chłopa została! - lamen-
tuje baba i wzrok jej zatrzymuje się na 
zapisanej kartce:
"Maryjko,  pieronie,  bier  ta  swoja  rzyć 
z tej rury, bo dychać nie moga".
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Becekino
Miasto 44 26.09 ― 02.10

17:30, 20:00*

Efekt domina 26.09 ― 02.10
19:00

Koń Turyński 28.09
15:30

Podróż na sto stóp 29.09
19:30

26 września
VII Śląska Jesień ze Zdrowiem, 
CH Agora, pl. Kościuszki 1, 
g.11:00-14:00

63. Rowerowa Masa Krytycz-
na, Rynek, g.18:00

Koncert Silesian Music Sound, 
Klub Brama, ul. Chrobrego 1, 
g.20:00

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

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

27 września
Obchody 95-lecia GKS Szom-
bierki, Stadion GKS Szom-
bierki, ul. Modrzewskiego 3, 
g.11:00

1. Turniej Oldboyów, Stadion 
GKS Rozbark, ul. Chorzowska 
12, g.11:00

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

Koncert Hostile Dogs i TO-

ra ToRa TorA, Klub Gotyk, ul. 
Kościelna 2, g.19:00

Wernisaż „Cztery pory roku, 
lecz bez wiosny”, CSW Kroni-
ka, Rynek 26, g.19:00

Noc w Teatrze Rozbark, Teatr 
Rozbark, ul. Kilara 29, g.16:00-
22:30

Noc w Operze, Opera Ślą-
ska, ul. Moniuszki 21, g.18:00-
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

Journey Into Sound, Museum 
Music Republic, pl. Sobieskie-
go 2, g.21:00

28 września
Sportowy Bytom z Radiem 
Katowice, Hala na Skarpie / 
Skatepark w Parku Kachla, 
g.9:00

I Bytomski Piknik Sportowy, 

Dolomity Sportowa Dolina, 
ul. Blachówka 94, g. 9:00

3. Szombierki Rally Sprint, Sta-
dion GKS Szombierki, ul. Mo-
drzewskiego 3, g.10:30

Koncert kwartetu smyczko-
wego Akademos, Muzeum 
Górnośląskie, ul. Korfantego 
34, g.12:00

Balet „Kopciuszek”, Opera Ślą-
ska, ul. Moniuszki 21, g.17:00

30 września
Operetka „Baron cygański”, 
Opera Śląska, ul. Moniuszki 
21, g.18:00

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

2 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

Założycielem i twórcą grupy, która 
przyjedzie w piątek do naszego mia-
sta jest Alfred Śmid uznawany za eks-
perta w dziedzinie europejskiego kina 
akcji oraz filmowych efektów specjal-
nych. Jego zespół brał udział przy pro-
dukcji  trzeciej  części  filmu  TAXI,  jak 
również  zajmował  się  oprawą  scen 
mobilnych agenta Jej Królewskiej Mo-
ści, czyli Jamesa Bonda w "Casino Roy-
ale" i "Quantum of Solace".

Oprócz pracy przy  filmach kaska-
derzy  z  Flott  Cascaders  Team  dają 
pokazy  swoich  zaskakujących  umie-
jętności  na  stadionach  całej  Euro-
py.  Na  ich  trasie  znalazł  się  również 
obiekt  GKS  Szombierki,  gdzie  zapre-
zentują swoje show już w ten piątek o 
godzinie 18:00. Przez ponad 100 mi-
nut mistrzowie motoryzacyjnej akro-
batyki pokażą jazdę samochodami na 
dwóch kołach, zsynchronizowane ma-
newry,  drifting,  skoki  samochodem, 
motocyklem i kładem nad rzędem aut, 
wyścigi  rzymskie,  przejazdy  przez 
płonące  ściany,  amerykańskie  Mon-

ster Truck, jazdę z płonącym człowie-
kiem,  a  nawet  strzał  do  pędzącego 
samochodu z bazooki. Takie wyczyny 
ogląda się tylko w filmach...

Bilety  na  pokaz  kosztują  30  zł 
(normalny) i 20 zł (ulgowy). Kasa bę-
dzie czynna na stadionie na godzinę 
przed imprezą. 

Kaskaderzy Bonda
 Do Bytomia przyjadą jedni z najlepszych kaskaderów Europy. Flott Cascaders Team da niesamowite, motoryzacyjne show na żywo.
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Najlepszym  filmem  została  „Are-
na”  Martina  Ratha,  nagrodzono  tak-
że  Bartosza  Świniarskiego  za  zdjęcia 
do  tej  produkcji,  a w kategorii  najlep-
szy reżyser wyróżniono Suk-hwa Hong 
za  „Trzeci  Pokój”.  Nagrodę  publiczno-
ści otrzymał  „Father” autorstwa Edyty 
Rembały, która otrzymała także wyróż-
nienie jury.

W konkursie rywalizowało ze sobą 
65 filmów, które oceniało jury. Zasiada-
ły w nim znane osobowości ze świata 
filmu ― Leszek Staroń, Mieczysław Sze-
malikowski  i  Jakub  Pudełko.  Wybrali 
oni dwanaście filmów, z których pięć na-

grodzono w niedzielę w Sali ToTu.
Organizatorami festiwalu są człon-

kowie Towarzystwa Miłośników Byto-
mia  i miłośnicy kina. Pierwsza edycja 
imprezy  trwała  trzy  dni  ―  odbywały 
się warsztaty,  spotkania  z  reżyserami 
i liczne projekcje filmowe. Wśród nich 
znalazł się także najnowszy film Lecha 
Majewskiego „Onirica ― Psie Pole”. Od-
było się także spotkanie z twórcą.

Patronat  nad  imprezą  objęła m.in. 
Łódzka Szkoła Filmowa. Organizatorzy 
zapowiadają  już kontynuację  imprezy 
w przyszłym roku. 

Decyzją Powiatowego  Inspektora-
tu  Nadzoru  Budowlanego  blok  przy 
ulicy  Racławickiej  30 ma  zostać wy-
łączony  z  użytku.  Choć  postanowio-
no o tym w maju, lokatorzy nadal nie 
są pewni, gdzie będą mogli mieszkać. 
Problem  bloku  przy  ulicy  Racławic-
kiej 30 ciągnie się już dość długo, ale 
sytuacja  gwałtownie  pogorszyła  się 
latem  2012  roku.  Wtedy  też  wybu-
rzono  domy  znajdujące  się  przy  uli-
cy Technicznej i Pocztowej, z powodu 
szkód górniczych. W wyniku  tąpnięć 
i  przy  Racławickiej  popękały  ścia-
ny oraz powstały liczne szczeliny. Od 
tej pory  regularnie,  co  trzy miesiące, 
badano  proces  odchylania  się  ścian 
zewnętrznych.  PINB  zlecił  również 
prace  zabezpieczające  i  naprawcze, 
lecz na remont nie było już środków. 
Jak  twierdzi  jedna  z  lokatorek,  Ada 

Matusiak, na  łamach nasze.miasto.pl, 
w lutym mieszkańcom kazano złożyć 
wnioski o lokale zastępcze.

–  „Są  one  w  różnym  stanie  i  wy-
magają większego lub mniejszego re-
montu.  Na  który  oczywiście  nie  ma 
pieniędzy. Za to ja wciąż płacę czynsz 
w wysokości 292 zł” ― dodaje.

Środki na remont jednak będą. Kie-
rownik  Działu  Lokalowego  Bytom-
skich Mieszkań, Daria Kołacz-Babula, 
twierdzi,  że  w  maju  bieżącego  roku 
zawarto ugodę między gminą Bytom 
a Kompanią Węglową. KWK „Bobrek-
-Centrum”  jest  więc  zobowiązana 
do  zapłaty  odszkodowania  miastu, 
za  które mają  zostać wyremontowa-
ne  zastępcze  lokale.  Choć  pieniądze 
już są, póki co określono zakres prac 
do wykonania, a za chwilę ma zostać 
ogłoszony przetarg na remont.

Lokatorzy  Racławickiej  30  mają 
jednak pretensje do urzędników, że ci 
o niczym ich nie informują.

–  „Nie  jesteśmy  powiadamiani 
o niczym. Na dodatek, gdy już się do-
dzwonimy,  urzędnicy  z  rąk  do  rąk 
przekazują  sobie  słuchawkę,  bo  nikt 
nic nie wie” ― mówi Jadwiga Bieńkow-
ska dla nasze.miasto.pl.

Mieszkańcy martwią się także, że re-
mont nie zostanie ukończony do końca 
września. Wówczas musieliby na koszt 
miasta zamieszkać tymczasowo w ho-
stelu przy ul. Strzelców Bytomskich, co 
uznają za nie do przyjęcia.

W połowie grudnia budynek przy 
Racławickiej 30 ma zostać rozebrany. 
Sąsiadujący mu  blok,  przy Racławic-
kiej 28, ma zostać zabezpieczony. 

Kolejne wykwaterowanie
 Bytomianie z ulicy Racławickiej 30 do końca września muszą opuścić swoje miesz-

kania. Powód: kolejne szkody górnicze. Mieszkańcy nadal nie wiedzą, gdzie planują ich 
ulokować urzędnicy.

Pierwszy „Bytom Film 
Festiwal” za nami

 Bytomski Festiwal Filmowy już zakończony 
― nagrody wręczono w niedzielę.

Kolekcja  „Icons”  należy  do  nowej 
serii  marki  Bytom,  inspirowanej  sty-
lem ważnych dla kultury i historii męż-
czyzn.  Najbliższa  ma  nawiązywać  do 
wizerunku  Grzegorza  Ciechowskie-
go. Pomysł wywołał  falę krytyki. Zda-
niem znających muzyka osób, nigdy nie 
zgodziłby się on na promowanie sieci 
odzieżowej.  Michał  Zaczyński,  bloger 
i dziennikarz modowy, aferę, która zro-
dziła  się wokół  kolekcji,  nazywa  „naj-
większą  awanturą  w  świecie  polskiej 
mody od czasów pokazu Macieja Zienia 
w kościele”.

Swoje  oburzenie  wyraziła  także 
córka  artysty  oraz  gitarzysta Republi-
ki,  Zbigniew  Krzywański.  „Wizerunek 
Grzegorza  w  reklamie  garniturów... 
Gdybym  chciał  być  grzeczny,  powie-

działbym,  że  to  niestosowne.  Ale  nie 
chcę  być  grzeczny,  więc  nazywam  to 
wprost ― jest to skandal! ― pisze arty-
sta na swoim profilu na Facebooku. Je-
go  zdaniem  wokalista  Republiki  nie 
chciałby uczestniczyć w komercyjnym 
przedsięwzięciu. „Człowiek idący arty-
stycznie zawsze, w pewnym sensie, pod 
prąd, dziś staje się wprost częścią ko-
mercji. (…) Czy spadkobiercy zdają so-
bie sprawę z tego, że w pewnym sensie, 
bezczeszczą pamięć po Grzegorzu? Bo 
to nie jest sprzedanie jego wizerunku, 
to sprzedanie wszystkiego co było nim 
i z nim było związane” ― dodaje.

Nieco  inaczej  sprawę  komentuje 
reprezentant  Anny  Skrobiszewskiej, 
wdowy po Grzegorzu Ciechowskim. „To 
projekt w dobrym guście, który pozwo-

li promować Grzegorza oraz jego doro-
bek wśród młodych ludzi. (…) To akcja 
komercyjna,  ale  też  promocyjna,  za-
równo dla marki Bytom, jak i nazwiska 
artysty” ― mówi.

Zdjęcia  wykorzystane  do  kolek-
cji  zostały  pozyskane  zgodnie  z  pra-
wem,  od  spadkobierców  Grzegorza 
Ciechowskiego. Dziennik Zachodni po-
daje:  W  świetle  prawa  wizerunkiem 
lidera  Republiki  zarządza  jego  dru-
ga rodzina,  czyli Anna Skrobiszewska 
i jej dzieci. Pełnomocnik rodziny Prze-
mysław Wałczuk w rozmowie z tvp.in-
fo wyjaśnia,  że  to  jeden  z nielicznych 
projektów,  na  jaki  spadkobiercy  Cie-
chowskiego  zgodzili  się,  choć  wiele 
było  innych propozycji. ―  „Nie wiem, 
dlaczego koledzy artysty starają się za-
braniać wdowie  po  nim  radzenia  so-
bie w życiu. Bruno zdaje maturę, chce 
jechać  na  zagraniczne  studia,  Helena 
również  za  chwilę  będzie  studentką. 
Ich matka poświęciła się rodzinie, by-
ła  żoną  wielkiego  artysty,  nie  praco-
wała, bo on chciał, aby zajmowała się 
domem, więc warto może spojrzeć na 
całą sprawę z tej strony, że ma prawo 
z czegoś żyć, zapewnić dzieciom godną 
przyszłość” ― mówi Dziennikowi. 

Skandal wokół kolekcji marki Bytom
 Nowa kolekcja marki Bytom ujrzy światło dzienne już na początku paździer-
nika. Tym razem ma być inspirowana stylem Grzegorza Ciechowskiego, wokalisty zespołu 
Republika. Jak donoszą media pomysł marki, kojarzonej dotychczas z elegancką modą 
męską, wywołał oburzenie wśród muzyków i rodziny nieżyjącego artysty.

Organizatorzy przedsięwzięcia 
chcą  wyłonić  prace,  które  porusza-
ją  istotne  zagadnienia  historyczne 
i społeczne związane z Bytomiem. Za-
chęcają więc, by studenci zaprezento-
wali swój punkt widzenia  i podzielili 
się własną  twórczością. W  ubiegłym 
roku  wyróżniono  dwie  prace  ―  „Ży-
dzi  w  Bytomiu  od  XVIII  w.  do  1945 
r.  Wzrost  liczebny,  miejsca  religijne-
go kultu,  ich udział w  życiu  społecz-
nym”  autorstwa  Agnieszki  Swobody 
oraz  „Mieszkańcy  osiedla  socjalnego 
ul. Składowej w Bytomiu” Magdaleny 
Skwarczowskiej. 

 ― „Niejednokrotnie przekonywa-
liśmy się o tym, że nasze miasto wraz 
z  wachlarzem  zagadnień  historycz-

nych,  socjologicznych  czy  kulturo-
wych, jest doskonałym tematem prac 
naukowych” ― mówi wiceprezes To-
warzystwa Miłośników Bytomia Han-
na Firganek.

Organizatorzy  nie  określają  ści-
śle formy pracy, ale każda musi doty-
kać problematyki Bytomia. Można  je 
składać w siedzibie Towarzystwa Mi-
łośników Bytomia (ul. Mariacka 5) do 
końca grudnia.

  ―  „Nie  narzucamy  autorom  żad-
nych  ram.  Czekamy na  prace  nauko-
we,  których  tłem  są  współczesne 
i  historyczne  wydarzenia  związane 
z naszym miastem, odnoszące się do 
polityki, edukacji, socjologii itd.” ― do-
daje Hanna Firganek. 

Zaprezentuj pracę o Bytomiu

Towarzystwo Miłośników Bytomia po raz 
drugi zachęca do zaprezentowania prac dyplomowych 
poświęconych Bytomiowi. Do udziału w inicjatywie zapro-
szeni są absolwenci studiów magisterskich i licencjackich 
z lat 2011/12 i 2012/13.  


