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Kiedy po rozstrzygnięciu konkur-
su na koncepcję rewitalizacji Parku, 
zleciliśmy przetarg na wykonanie pro-
jektu, wówczas kwestia przebudowy 
muszli była wyłączona z projektu. By-
ły dwa powody . Po pierwsze, projekt 
nawiązywał do historycznej i przy-
rodniczej rewitalizacji Parku, z okre-
su lat dwudziestych XX w. Po drugie, 
i dla mnie to był najważniejszy po-
wód, przed ogłoszeniem konkursu, 
przeprowadziliśmy „ankietę” wśród 
osób odwiedzających Park. Pytaliśmy 
czy chcieliby by w Parku były orga-
nizowane duże imprezy ― koncerty. 
Na ok. 50 ― 60 osób, starszych i mło-
dych, matek z wózkami, zakochane 
pary i pojedyncze osoby, prawie wszy-
scy odpowiedzieli, że to co ich przy-
ciąga do Parku, to m.in. wolność od 
głośnej muzyki i hord pijanych lub 
podchmielonych miłośników imprez. 
To co sobie cenili to przede wszyst-
kim spokój i bezpieczeństwo oraz 
chęć słuchania naturalnych dźwię-
ków Parku –śpiewu ptaków czy szu-
mu drzew. Dlatego przygotowaliśmy 
koncepcję zagospodarowania terenu 
muszli w ogród z sztucznym „stawem” 
i sceną na wodzie. Tam miały odby-
wać się koncerty kameralne czy spo-

tkania z poezją śpiewaną dla ok. 100 
osób. Tymczasem „budziki” wbrew 
historycznym rozwiązaniom (był tam 
ogród różany) postanowili spełnić 
obawy użytkowników Parku i zbudo-
wać obiekt dla imprez masowych. Dla 
mnie jest to populizm przedwyborczy 
a nie troska o rewitalizację historycz-
ną i przyrodniczą Parku. Oburza mnie 
fakt, że zamiast przystąpić do kolej-
nego naturalnego etapu rewitalizacji 
Parku tj. do odbudowy drugiego stawu 
południowego (staw gondolowy), to 
zdecydowano się na populizm. A prze-
cież już co najmniej od 2010 r. ustalo-
ne było, że główne, masowe imprezy, 
będą odbywały się na Rynku i na Placu 
Sobieskiego. To przecież z tego powo-
du odsłonięto na Placu kostkę bruko-
wą, gdyż jest odporna na zniszczenia, 
przygotowano infrastrukturę energe-

tyczną dla imprez masowych i zapro-
jektowano na nowo przestrzeń Placu. 
Tam też odbywały i odbywają się kon-
certy. Po co więc wydatkowano ponad 
2,5 mln. zł. na niewielką scenę i jesz-
cze mniejsze zaplecze? Czy nie nale-
żało wydać te pieniądze na odbudowę 
alejek wokół drugiego stawu czy na 
niwelację stawu tak by ponownie był 
to jeden staw a nie dwa przedzielo-
ne sztuczną zaporą? Przecież środki 
z WFOŚiGW wystarczą na część prac 
obejmujące sam staw. Wszystko wo-
kół to wydatki miasta. W obecnej ka-
tastrofalnej sytuacji finansów miasta 
budowa muszli koncertowej to dowód 
na brak odpowiedzialności. Mam na-
dzieję, że mieszkańcy wystawią decy-
dentom „rachunek” w czasie wyborów 
za kolejny przykład braku szacunku 
dla ich potrzeb. 

Niedawno, Urząd Miejski pochwalił się oddaniem do użytku nowej muszli koncertowej 
(amfiteatru) w Parku Miejskim im.F. Kachla. Ponieważ byłem na wakacjach, więc dopiero wczoraj 
obejrzałem na miejscu ów obiekt. Wrażenie? Wygląda całkiem nieźle, tylko czy było to konieczne?

Muszla koncertowa czy było to potrzebne?
Robert Białas

Platforma Obywatelska rządziła By-
tomiem przez 1,5 kadencji, ale poniosła 
dotkliwą klęskę, gdy bytomianie od-
wołali w referendum nie tylko same-
go prezydenta, ale także Radę Miejską, 
a to zdarza się już bardzo rzadko. Złe 
wspomnienia po Piotrze Koju ma za-
trzeć Jacek Brzezinka, który od dwóch 
kadencji jest posłem w polskim sejmie.

Polityk potwierdził swój start 
w wyborach na konferencji zorgani-
zowanej na... ulicy Mickiewicza. W ten 
sposób wraz ze swoim sztabem po-
stanowił zaprezentować kierunek 
swojej polityki. To właśnie na tej uli-
cy zawiązała się oddolna inicjatywa 
mieszkańców, za sprawą której stop-
niowo zmienia się wizerunek tego 
traktu i postępuje integracja lokalnej 
społeczności.  ― Takie działania chcę 
wspierać, opowiadam się za rozmowa-
mi z mieszkańcami, za konsultacjami 
społecznymi. Chcę działać w porozu-
mieniu z mieszkańcami i zapraszam 
do współpracy wszystkich, którym do-
bro Bytomia leży na sercu. Uważam, że 

działając w ten sposób możemy wspól-
nie zmienić przyszłość naszego mia-
sta  ― powiedział poseł na piątkowym 
spotkaniu z dziennikarzami. Gościem 
konferencji był Jarosław Makowski, 
szef Instytutu Obywatelskiego, który 
poparł kandydaturę Jacka Brzezinki. 
Nie powinno to szczególnie dziwić, bo 
jak można wyczytać na stronie inter-
netowej instytutu, jest on „eksperckim 
zapleczem partii”.  ― Instytut jest orga-
nizacją, która od kilku lat raz zajmuje 
się promocją społeczeństwa obywa-
telskiego, a dwa propagujemy i próbu-
jemy przekonywać samorządowców, 
ale także mieszkańców do tego, że-
by wprowadzali w swoich miastach, 
w swoich gminach budżety obywatel-
skie  ― powiedział Makowski.

W trakcie spotkania poseł za-
znaczył, że zasiadając w sejmie dbał 
o interesy Bytomia. Wśród swoich naj-
większych sukcesów w tym względzie 
wymienił zabezpieczenie w nowej 
perspektywie finansowania unijne-
go 100 mln euro na rewitalizację mia-

sta, wsparcie pozyskania 110 mln zł 
na modernizacje sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, 49 mln zł na przebu-
dowę ulicy Strzelców Bytomskich, 
budowę obwodnicy Bytomia oraz po-
wstanie Śląskiego Centrum Perina-
tologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu 
w szpitalu przy ul. Batorego, jak rów-
nież włączenie terenów dawnej KWK 
Powstańców Śląskich do Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jacek Brzezinka jest absolwentem 
Politechniki Śląskiej. Początkowo pra-
cował w kopalni Szombierki, ale od 
1993 roku pełnił w różnych firmach 
funkcję menadżerskie. Przez trzy lata 
był członkiem rady nadzorczej Górno-
śląskiej Agencji Rozwoju Regionalne-
go. W latach 90’ był radnym Bytomia, 
a po wyborach w 2006 roku został po-
wołany na wiceprzewodniczącego Ra-
dy Miejskiej. Rok później dostał się do 
sejmu. W 2011 roku ponownie udało 
mu się zostać posłem. Teraz zamierza 
porzucić sejmowe ławy, aby wystarto-
wać w wyborach lokalnych.

Jacek Brzezinka potwierdził start w wyborach
To już pewne ― poseł Jacek Brzezinka będzie kandydatem PO na prezydenta Bytomia. Czy dzięki niemu partia odzyska mocną pozycję w miejskiej polityce?

We wtorek około 15:00 postano-
wiono zdymisjonować Henryka Bon-
ka. Było to do przewidzenia po tym, 
jak w poniedziałek opublikował na 
Facebooku oświadczenie o zamia-
rze zgłoszenia odrębnego komitetu 
w nadchodzących wyborach. Jego od-
wołanie ma wejść w życie za miesiąc 
i do tego czasu nie ma on obowiązku 
świadczenia pracy.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
Bonk już od dłuższego czasu był odsu-
nięty od podejmowania najważniej-
szych decyzji. Co więcej, mówiło się 
o tym, iż po wyborach miałby on stracić 
posadę wiceprezydenta, aby zwolnić 
miejsce w zarządzie miasta dla osoby ze 
stowarzyszenia Wspólny Bytom, które 
poparło Damiana Bartylę i dlatego nie 
wystawi w wyborach konkurencyjnego 
kandydata. Henryk Bonk jest natomiast 
ambitnym politykiem, czego wyrazem 
były jego rozgrywki z Prawem i Spra-
wiedliwością przed czterema laty, kie-
dy aspirował do kandydowania na 
prezydenta. Wtedy także odgrażał się 
powołaniem własnego komitetu, co 
skończyło się wyrzuceniem go z klu-
bu radnych PiS. Ostatecznie Bonk nie 

stworzył własnego ruchu i poparł ko-
mitet Damiana Bartyli, co uczyniła rów-
nież partia Jarosława Kaczyńskiego.

Czy teraz historia się powtórzy? 
W ostatnich wyborach Henryk Bonk 
uzyskał najlepszy wynik spośród 
wszystkich radnych, dlatego z pew-
nością może liczyć na duże poparcie 
wyborców. Być może wraz z nim z By-
tomskiej Inicjatywy Społecznej odejdą 
również Janusz Wójcicki, Jerzy Rogow-
ski, Tomasz Wac i Danuta Skalska.

Rozłam w BIS może poważnie 
namieszać na bytomskiej scenie 
politycznej. Jeszcze do niedawna wy-
dawało się, że rządzące ugrupowanie 
ma zwycięstwo w garści, ponieważ 
opozycja nie wykazywała się zbytnią 
aktywnością. Jeśli Henrykowi Bon-
kowi uda się wyciągnąć z obozu wła-
dzy innych silnych polityków, to układ 
sił może ulec znacznej zmianie. Nie-
oczekiwanie przez to może zyskać 
Platforma Obywatelska, która ma od-
powiednie zasoby, żeby wykorzystać 
zamieszanie w prezydenckim ugru-
powaniu. W końcu gdzie dwóch się bi-
je, tam trzeci korzysta....

Bonk odchodzi z BIS.
Wystartuje na prezydenta

Henryk Bonk został odwołany z funkcji drugiego zastępcy 
prezydenta Bytomia. To efekt jego decyzji o powołaniu własnego 
komitetu wyborczego.
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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!

Nowy kandydat na prezydenta w 
rozmowie z nami nie chciał zdradzić, 
którzy radni dołączą do jego komitetu 
wyborczego. Przekazał nam jedynie, 
że do samotnego startu jest przygo-
towany, a na tę chwilę jest jeszcze za 
wcześnie na rozmowy o nazwiskach, 
gdyż sprawa jest rozwojowa. 
My jednak sprawdzamy

W piątek odbędzie się spotkanie 
klubowe Bytomskiej Inicjatywy Spo-
łecznej (BIS). Wówczas z pewnością 
dojdzie do pierwszej próby policze-
nia szabel, które stoją po stronie Da-

miana Bartyli i tych które przejdą na 
stronę Henryka Bonka. My jednak już 
w czwartek sprawdzamy, z jakiej li-
sty będą startować w nadchodzących 
wyborach samorządowych. 

Wygląda na to, że większość rad-
nych BIS nie zamierza opuszczać 
swojego dotychczasowego przywód-
cy. Większość radnych, których py-
taliśmy, z jakiej listy będą startować, 
odpowiedziała, że nie zamierza od-
chodzić od Damiana Bartyli. Są to: 
Krzysztof Gajowiak, Marek Just, To-
masz Kupijaj, Mariusz Kurzątkowski, 

Iwona Pakosz, Robert Rabus, Jakub 
Snochowski, Marek Wilk. Reszta nie 
podjęła jeszcze decyzji i nadal się za-
stanawia. Wśród osób, które nie są 
jeszcze zdecydowane, jest Danuta 
Skalska ― przewodnicząca rady miej-
skiej. Powiedziała nam, że jeszcze za 
wcześnie na deklaracje w tej spra-
wie. Podobnie do sprawy odniósł się 
wiceprzewodniczący rady Jerzy Ro-
gowski. Z kolei radny Tomasz Wac 

― kiedyś z Bytom Przyjazne Miasto 
Mariusza Wołosza ― decyzję swoją 
uzależnia od kształtu list wyborczych 
BIS. Natomiast niemal pewne jest, że 
radny Janusz Wójcicki nie będzie star-
tował z listy Damiana Bartyli. Zasta-
nawia się, czy w ogóle startować. W 
rozmowie z nami powiedział, że jesz-
cze nie podjął ostatecznej decyzji. 

Przyznał jednak, że jeśli Henryk Bonk 
go poprosi, to do wyborów pójdą ra-
zem.  Pewnie niebawem się dowie-
my, jakiego asa w rękawie ma Henryk 
Bonk i czy w ogóle go ma. Na tę chwilę 
wygląda na to, że większość radnych 
nie odejdzie od Damiana Bartyli. 

Kto pójdzie z Bonkiem?  Sprawdzamy i liczymy
 W tym tygodniu Henryk Bonk ogłosił, że będzie ubiegał się o fotel prezydenta i zarejestruje własny komitet wyborczy (piszemy o tym w artykule „Bonk odchodzi z 

BIS”). Wywołało to spore zaskoczenie, a zarazem poruszenie na bytomskiej scenie politycznej. Sprawdzamy, którzy radni pójdą z Henrykiem Bonkiem.

Kto zostanie w BIS? Kto pójdzie za Henrykiem Bonkiem?

Wygląda na to, że większość 
radnych BIS nie zamierza 
opuszczać swojego dotychcza-
sowego przywódcy. Większość 
radnych, których pytaliśmy, 
z jakiej listy będą startować, 
odpowiedziała, że nie zamierza 
odchodzić od Damiana Bartyli. 
Są to: Krzysztof Gajowiak, 
Marek Just, Tomasz Kupijaj, 
Mariusz Kurzątkowski, Iwona 
Pakosz, Robert Rabus, Jakub 
Snochowski, Marek Wilk.

1. Rogowski Jerzy - niezdecydowany
2. Skalska Danuta - niezdecydowana
3. Wac Tomasz - niezdecydowany
4. Wójcicki Janusz - niezdecydowany
5. Just Marek - zostaje w BIS
6. Gajowiak Krzysztof - zostaje w BIS
7. Kupijaj Tomasz - zostaje w BIS
8. Kurzątkowski Mariusz - zostaje w BIS
9. Pakosz Iwona - zostaje w BIS
10. Rabus Robert - zostaje w BIS
11. Snochowski Jakub - zostaje w BIS
12. Wilk Marek - zostaje w BIS
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Udało się rzutem na taśmę. 
Hokejowa Polonia z licencją

Do ostatnich chwil ważyły się losy 
klubu z Pułaskiego. Dziś jednak pewne 
jest, że hokej na najwyższym poziomie 
wciąż będzie funkcjonował w Bytomiu.

Bytomscy kibice niestety przyzwy-
czaili się, że co sezon miejscowe kluby 
walczą o licencje. Nie inaczej sprawa 
wygląda w przypadku naszego hokeja 
na lodzie. Polonia Bytom do gigantów 
nie należy i na co dzień zmaga się z wie-
loma problemami.

Sytuacja stała się na tyle niepoko-
jąca, że narosło zadłużenie wobec za-
wodników, a także władz PZHL. To 
był jeden z głównych powodów, że 
w pierwszych terminach niebiesko-czer-
woni nie otrzymali licencji grę w PHL.

Bytomianom został ostatni termin, 
a więc emocje sięgnęły zenitu. Na szczę-
ście tym razem komunikat Komisji Od-
woławczej był pozytywny dla Polonii, 
bo w końcu otrzymała licencję. Wiemy 
już także, że nasi hokeiści rozpoczną 
nowy sezon 26 września (piątek) me-
czem wyjazdowym z Unią Oświęcim.

W jakiej formie są niebiesko-czer-
woni? Ostatnie cztery sparingi pokaza-
ły, że jest nad czym pracować. Polonia 
zanotowała komplet porażek, a jej po-
gromcami byli kolejno: Cracovia (3:6), 
Unia Oświęcim (2:5), GKS Jastrzębie 
(0:4) i Naprzód Janów (3:7).

US Open: za wysokie progi dla Kani
Zawodniczka Górnika Bytom po ra-

zu drugi w karierze zagrała w turnieju 
głównym Wielkiego Szlema. Znowu jed-
nak rozegrała w nim zaledwie jeden mecz.

Ostatnie miesiące są bardzo udane dla 
Pauli Kani. Szybko stała się trzecią rakietą 
w Polsce, a to efekt sukcesów osiąganych 
w międzynarodowych turniejach. Wciąż 
jednak wiele jej brakuje do światowej 
czołówki.

Szansa na weryfikację jej umiejętności 
pojawiła się w Stanach Zjednoczonych. 
Tenisistka Górnika Bytom wystartowała 
w eliminacjach do wielkoszlemowego 
US Open. W walce o turniej główny szła 
jak burza pokonując kolejno: Allie Kiick, 
Niginę Abduraimową oraz Aleksandrę 
Panową.

21-letnia sportsmenka w I rundzie 
turnieju trafiła na Qiang Wang. Chinka 
w światowym rankingu zajmuje 139. 
miejsce, a do US Open dostała się także 
przez eliminacje. Wydawało się więc, że 
dla Kani jest to przeszkoda do przejścia.

Kort jednak brutalnie zweryfikował 
ambitne założenia. Okazało się, że Wang 
tego dnia była co najmniej o klasę lep-
sza. Mecz był bardzo krótki, bo chińska 
tenisistka wygrała pierwszego seta 6:2, 
a w drugim zwyciężyła już do zera.

Bilans Pauli w wielkoszlemowych 
turniejach na razie nie zachwyca ― dwa 
mecze, dwie porażki. Zawodniczka 
Górnika Bytom ma jednak przed sobą 
jeszcze mnóstwo prestiżowych imprez, 
a więc zła passa prędzej czy później zos-
tanie przerwana.

Udało się rzutem na taśmę. 
Hokejowa Polonia z licencją

Do ostatnich chwil ważyły się losy 
klubu z Pułaskiego. Dziś jednak pewne 
jest, że hokej na najwyższym poziomie 
wciąż będzie funkcjonował w Bytomiu.

Bytomscy kibice niestety przyz-
wyczaili się, że co sezon miejscowe 
kluby walczą o licencje. Nie inaczej 
sprawa wygląda w przypadku naszego 
hokeja na lodzie. Polonia Bytom do gi-
gantów nie należy i na co dzień zmaga 
się z wieloma problemami.

Sytuacja stała się na tyle niepokojąca, 
że narosło zadłużenie wobec zawod-
ników, a także władz PZHL. To był 
jeden z głównych powodów, że w pier-
wszych terminach niebiesko-czerwo-
ni nie otrzymali licencji grę w PHL.

Bytomianom został ostatni ter-
min, a więc emocje sięgnęły zenitu. 
Na szczęście tym razem komunikat 
Komisji Odwoławczej był pozytywny 
dla Polonii, bo w końcu otrzymała 
licencję. Wiemy już także, że nasi 
hokeiści rozpoczną nowy sezon 26 
września (piątek) meczem wyjaz-
dowym z Unią Oświęcim.

W jakiej formie są niebiesko-cz-
erwoni? Ostatnie cztery sparingi 
pokazały, że jest nad czym pracować. 
Polonia zanotowała komplet porażek, 
a jej pogromcami byli kolejno: Craco-
via (3:6), Unia Oświęcim (2:5), GKS 
Jastrzębie (0:4) i Naprzód Janów (3:7).

US Open: za wysokie progi dla Kani
Zawodniczka Górnika Bytom po ra-

zu drugi w karierze zagrała w turnieju 
głównym Wielkiego Szlema. Znowu jed-
nak rozegrała w nim zaledwie jeden mecz.

Ostatnie miesiące są bardzo udane dla 
Pauli Kani. Szybko stała się trzecią rakietą 
w Polsce, a to efekt sukcesów osiąganych 
w międzynarodowych turniejach. Wciąż 
jednak wiele jej brakuje do światowej 
czołówki.

Szansa na weryfikację jej umiejętności 
pojawiła się w Stanach Zjednoczonych. 
Tenisistka Górnika Bytom wystartowała 
w eliminacjach do wielkoszlemowego 
US Open. W walce o turniej główny szła 
jak burza pokonując kolejno: Allie Kiick, 
Niginę Abduraimową oraz Aleksandrę 
Panową.

21-letnia sportsmenka w I rundzie 
turnieju trafiła na Qiang Wang. Chinka 
w światowym rankingu zajmuje 139. 
miejsce, a do US Open dostała się także 
przez eliminacje. Wydawało się więc, że 
dla Kani jest to przeszkoda do przejścia.

Kort jednak brutalnie zweryfikował 
ambitne założenia. Okazało się, że Wang 
tego dnia była co najmniej o klasę lep-
sza. Mecz był bardzo krótki, bo chińska 
tenisistka wygrała pierwszego seta 6:2, 
a w drugim zwyciężyła już do zera.

Bilans Pauli w wielkoszlemowych 
turniejach na razie nie zachwyca ― dwa 
mecze, dwie porażki. Zawodniczka 
Górnika Bytom ma jednak przed sobą 
jeszcze mnóstwo prestiżowych imprez, 
a więc zła passa prędzej czy później zos-
tanie przerwana. 

Rafał Urbacki to śląski choreograf, 
reżyser i tancerz, który wiele swoich 
projektów skupia wokół tematyki Gór-
nego Śląska. Wśród nich znaleźć można 
chociażby „Zrównywanie”, performan-
ce, którego akcja rozgrywała się na tle 
ściany spalonej szkoły w centrum Byto-
mia, którą bohaterowie skutecznie za-
adaptowali do swoich potrzeb.

„Serce robotnika napędza praca” to 
artystyczno-społeczny eksperyment 
nawiązujący do kopalnianej tradycji na 
Rozbarku. W projekcie udział biorą tak-
że byli górnicy Kopalni Rozbark. W jego 
ramach odbył się już seans „Soli ziemi 
czarnej” Kazimierza Kutza, kręconej 
między innymi w bytomskiej cechowni 
oraz panel dyskusyjny na tematy zwią-
zane z Górnym Śląskiem. W najbliższym 
czasie ― 30 sierpnia ― odbędą się także 
rozmowy na temat Kopalni Rozbark pt. 
„Giełda wymiany historii” oraz tanecz-
na improwizacja „Open jam” otwarta 
dla wszystkich. Projekt zamknięty zo-
stanie 7 listopada podczas zaplanowa-
nego spektaklu finałowego. 

Ruszył nowy arty-
styczny projekt Teatru Rozbark 
― „Serce robotnika napędza 
praca”. To realizowane przez 
Rafała Urbackiego przedsię-
wzięcie mające na celu integra-
cję teatru ze społecznością 
lokalną dzielnicy.

Nowy projekt 
na Rozbarku

Przed miesiącem informowaliśmy 
o planach przebudowy newralgiczne-
go skrzyżowania na granicy z Radzion-
kowem, które notorycznie się korkuje. 
Zgodnie z nimi zostaną wykonana no-
wa nawierzchnia asfaltowa, zmieni się 
przebieg pasów włączenia, powstaną 
wysepki kanalizujące ruch oraz sygna-
lizacja świetlna. W ten sposób Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów chce uspraw-
nić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo 
w tym miejscu.

W tym tygodniu MZDiM ogłosił wy-
niki przetargu na przebudowę Obwod-
nicy Północnej z ul. Nałkowskiej. Oferty 
złożyły cztery firmy. Najkorzystniejszą 
z nich przedstawiła SKANSKA, która za-
proponowała cenę w wysokości ok. 1,1 
mln zł. Umowa na realizację nie została 
jeszcze podpisana. Powinno to się stać 
w najbliższym czasie. Termin zakoń-
czenia robót wyznaczono na koniec li-
stopada bieżącego roku.

SKANSKA w ostatnim czasie zgarnia 

mnóstwo zamówień na realizację inwe-
stycji drogowych w naszym mieście. To 
właśnie ten skandynawski koncern od-
budował linię tramwajową nr 7 do Ła-
giewnik, przebudował skrzyżowanie 
ul. Zabrzańskiej z Wyzwolenia, wyre-
montował ul. Siemianowicką, zmoder-
nizował torowisko na ul. Moniuszki 
i przebudowuje właśnie torowisko na 
ul. Jagiellońskiej. Ponadto SKANSKA 
obecnie uzbraja tereny dawnej kopal-
ni Powstańców Śląskich, które zosta-
ły włączone do Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 

Skanska przebuduje 
obwodnicę

MZDiM wybrał wykonawcę przebudowy skrzyżowania 
Obwodnicy Północnej z ul. Nałkowskiej.

Dni Bytomia w tym roku zostały po-
dzielone na trzy części. Oficjalnym po-
wodem są obchody jubileuszu 760-lecia 
Bytomia, lecz niektórzy złośliwie ko-
mentują, że tak bogaty program imprezy 
jest wynikiem zbliżających się wyborów. 
Pierwsza odsłona miała miejsce w po-
łowie czerwca. Kolejne dwie odbędą się 
w ciągu dwóch najbliższych weekendów.

W ten piątek na scenie na pl. Sobie-
skiego zagrają: Wanda i Banda, Hasiok, 
natomiast gwiazdą wieczoru będzie IRA. 
W sobotę wystąpią: Vino, Janusz Cielecki 
i Rafał Brzozowski. Z kolei na niedzielny 
wieczór zaplanowano koncerty Carran-
touhill oraz zespołu Afromental.

W następny weekend przed biblio-
teką i Muzeum Górnośląskim zagrają: 
Video, Sylwia Grzeszczak, Sami, Jacek Sta-
chursky i De Mono. Punktem kulminacyj-
nym tegorocznych Dni Bytomia będzie 
pokaz laserowy, który odbędzie się w na-
stępną niedzielę.

Program drugiej części Dni Bytomia 
można znaleźć na 7. stronie w Kalenda-
rium imprez, natomiast pełen program 
tegorocznej edycji jest dostępny w na-
szym serwisie internetowym. 

Dni Bytomia co tydzień
W piątek startuje druga odsłona tegorocznych Dni Bytomia. Kolejna już za tydzień!
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Matka z synem okradła kom-
pana od wódki

Policjanci z komisariatu przy uli-
cy Rostka zatrzymali dwie osoby, które 
napadły na 69-letniego mieszkańca By-
tomia. 47-letnia kobieta i jej syn pobili 
mężczyznę, a następnie zabrali mu te-
lewizor oraz dwa telefony komórkowe. 
Dzisiaj o ich losie zadecyduje bytomski 
sąd. Grozi im nawet 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w jednym 
z mieszkań przy ulicy Katowickiej 
w Bytomiu. 47-latka wspólnie z 69-let-
nim mężczyzną spożyła alkohol. 
W trakcie libacji doszło między nimi 
do nieporozumienia i kłótni. Kobieta 
opuściła mieszkanie, jednak po około 
godzinie powróciła razem ze swoim 
23-letnim synem.  Napastnicy używa-
jąc toporka doprowadzili 69-latka do 
stanu bezbronności i zabrali mu tele-
wizor oraz dwa telefony komórkowe.

Stróże prawa zatrzymali kobie-

tę i odzyskali skradziony telewizor. 
Wczoraj w ich ręce wpadł syn 47-latki. 
Podejrzani usłyszeli zarzuty. O ich dal-
szym losie zadecyduje bytomski sąd. 
Grozi im do 12 lat za kratkami.

Ukradł ręczniki aby się 
wzbogacić

Bytomscy policjanci zatrzyma-
li 27-latka. Mężczyznę ujęła ochrona 
marketu, gdy ten wyszedł z 9 ręcznika-
mi ze sklepu nie płacąc za nie. Mieszka-
niec Rudy Śląskiej usłyszał już zarzut. 
Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

Ochrona jednego z bytomskich cen-
trów handlowych ujęła na gorącym 
uczynku złodzieja. Mężczyzna wy-
szedł ze sklepu z dwoma reklamów-
kami w których miał 9 ręczników 
wartości prawie 500 złotych. Wezwani 
na miejsce stróże prawa ustalili, że jest 
to 27-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej. 

Mężczyznę zatrzymano a noc spędził 
w policyjnym areszcie. Rudzianin usły-
szał już zarzut. Z relacji śledczych z ko-
misariatu w Miechowicach wynika, że 
27-latek ukradł ręczniki aby je sprze-
dać. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

Chciał przekupić policjantów

Policjanci z bytomskiej drogów-
ki zatrzymali 48-latka, który chciał 
wręczyć im łapówkę w zamian za od-
stąpienie od ukarania go mandatem 
karnym za przekroczenie prędkości. 

Policjanci z bytomskiej drogówki 
zatrzymali do kontroli drogowej sa-
mochód osobowy, którego kierow-
ca przekroczył prędkość o blisko 40 
km/h. Policjanci za popełnione wy-
kroczenie postanowili ukarać 48 ― 
letniego mieszkańca Radzionkowa 
mandatem karnym w wysokości 300 
zł i 6 punktami karnymi. Gdy kierujący 

uświadomił sobie co mu grozi, zapro-
ponował mundurowym odstąpienie 
od czynności i usiłował  wręczyć im 
100 złotych łapówki. Kierowca wczo-
raj usłyszał zarzut. Teraz o jego losie 
zdecyduje prokurator i sąd. Grozi mu 
do 10 lat więzienia.

Pobili i złamali rękę 29-latkowi

Bytomscy policjanci zatrzyma-
li 40-latka. Mężczyzna kilka dni temu 
wraz ze swoim kolegą pobił na ulicy 
29-latka. Pokrzywdzony doznał złama-
nia prawej ręki. Pierwszy ze sprawców 
usłyszał już zarzut. Stróże prawa usta-
lili tożsamość drugiego z napastników, 
który wkrótce zostanie zatrzymany. Za 
to przestępstwo grozi każdemu z nich 
do 3 lat więzienia.

Stróże prawa z komisariatu przy ul. 
Rostka zatrzymali 40-latka. Bytomia-
nin podejrzany jest o to, że kilka dni 

wcześniej na ulicy Katowickiej wraz ze 
swoim kolegą pobił 29-letniego męż-
czyznę. Z ustaleń śledczych wynika, że 
pokrzywdzony głośno się zachowywał 
idąc ulicą Katowicką. Pomiędzy nim 
a 40-latkiem doszło do ustnej sprzecz-
ki, która przerodziła się w bójkę. Star-
szy mężczyzna wraz ze swoim kolegą 
pobili 29-letniego bytomianina, który 
doznał złamania prawej ręki. Zatrzy-
many usłyszał już zarzut. Policjanci 
ustalili tożsamość drugiego z napastni-
ków, który wkrótce zostanie zatrzyma-
ny. Grozi im teraz do 3 lat więzienia. 

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

ShortNews| bytomski.pl

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

Chwytając czas, który przemija
Biuro Promocji Bytomia zapra-

sza na wystawę grafik Henryka Bzdo-
ka. Chwalony za znakomity warsztat 
i wyczucie kompozycji artysta w swo-
jej twórczości upodobał sobie Śląsk, 
miejsce swojego urodzenia. Otwar-
cie wystawy odbędzie się 2 września 
(wtorek) o 17.00.

Zapisz się i weź udział 
w Półmaratonie!

Już po raz szósty biegacze z Pol-
ski i zagranicy wezmą udział w jed-
nej z największych imprez na Śląsku 
― Bytomskim Półmaratonie. Zawody 
co roku przyciągają miłośników bie-
gania, chcących nie tylko wygrać cen-

ne nagrody, ale także sprawdzić swoje 
umiejętności biegowe oraz to, czy są 
w stanie pokonać trasę liczącą 21 km. 
Zapisy i więcej szczegółów na stronie 
internetowej :

http://www.bytomskipolmaraton.pl

62. Bytomska Masa Krytyczna
W piątek na ulicach Bytomia ponow-

nie będzie można spotkać ogromną 
grupę rowerzystów. Będzie to już 62. By-
tomska Masa Krytyczna, której uczestni-
cy każdego miesiąca objeżdżają miasto, 
aby uświadomić kierowcom, że rowe-
rzyści są pełnoprawnymi uczestnikami 
ruchu. Start o 18:00 na Rynku. 

Nowe alejki na Górze Grytza
Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki 

Komunalnej ogłosił przetarg na wyko-
nanie prac na Górze Grytza i pobliskim 
placu Niepodlegości. W ramach zamó-
wienia mają tam powstac nowe alej-
ki, ławki i kosze na śmieci, dzięki czemu 
okolice najwyższego wzniesienia Mie-
chowic znacznie zyskają na estetyce.

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.

Kryminalni zatrzymali dwóch 
mężczyzn podejrzanych o posiadanie 
i udzielanie środków odurzających. 
Zatrzymani przechowywali narkoty-
ki na jednym z ogródków działkowych 
przy ulicy Okólnej. Policjanci zabez-
pieczyli łącznie ponad 4000 dzia-
łek dilerskich amfetaminy, gotówkę 
oraz wagę elektroniczną. Dilerzy od 
dłuższego czasu pozostawali w za-
interesowaniu stróżów prawa. Obaj 
podejrzani usłyszeli już zarzuty. 
30-latkowi za posiadanie znacznej 
ilości środków odurzających grozi 
nawet 10 lat więzienia. Jego 29-letni 
kolega odpowie za udzielanie narko-
tyków, za co może spędzić za kratka-
mi 3 lata.

Z kolei stróże prawa z bytomskie-
go wydziału zwalczającego prze-
stępczość gospodarczą przejęli w 
Łagiewnikach kontrabandę. Zabez-
pieczono ponad 14 tys. sztuk pa-
pierosów oraz 26 litrów alkoholu a 
wszystko bez polskich znaków akcy-
zy. Zatrzymano 53-letniego bytomia-
nina. Policjanci przechwycili lewy 
towar w jego mieszkaniu oraz na tere-
nie ogródka działkowego. Czarnoryn-
kowa wartość kontrabandy to prawie 
6 tys. złotych. Podejrzany usłyszał 
już zarzuty. Grozi mu teraz wysoka 
grzywna oraz do 3 lat więzienia. 

Nielegalne papierosy i amfetamina
 Policjanci przejęli ponad 4000 działek dilerskich amfetaminy oraz 14 tys. sztuk papierosów.

Podyskutuj 
o mieście!

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

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo

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



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

Schody z drewna
Oferujemy wykonanie oraz montaż 
schodów z drewna oraz na konstruk-
cjach betonowych .  Więcej o nas na: 
www.admar-schody.pl 
 +48530194419

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

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

Bytom 41-935 Sucha Góra ul. Strzelców Bytomskich 306 
tel.fax. 32/289 74 88  kom. 603 40 12 15 

Radzionkrów 41-922ul. Męczenników Oświęcimia 24
tel. 32/286 62 39 kom. 603 40 12 15    

Zakład czynny całodobowo
Obsługujemy teren Radzionkowa, Rojcy, Suchej Góry, Stroszek, Oś.Ziętka, 
Sójcze Wzgórze i okolice.                  
Dysponujemy chłodniami i kaplicami przedpog. do pożegnań.
Transport na terenie kraju i z zagranicy.  
Natychmiastowe rozliczenia w ramach zasiłku pogrzebowych ZUS.

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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29 sierpnia
Maraton Zumby, Gimnazjum 
nr 11, Rynek, g.18:00-20:00

Dni Bytomia - koncert Ha-
siok, pl. Sobieskiego, g.18:00

Dni Bytomia - koncert 
Wanda & Banda, pl. Sobie-
skiego, g.19:00

Koncert Kuś&Wydro, ul. 
Rycerska, g.20:00

Dni Bytomia - koncert IRA, 
pl. Sobieskiego, g.20:30
Back to disco, Piwnice Gory-
wodów, ul. Strażacka 8, g.21:00

Kino plenerowe, Szyb 
Krystyna, ul. Zabrzańska, 
g.21:15

Fraj Daj Party, Klub Brama, 
ul. Chrobrego 1, g.23:00
30 sierpnia
Pchli Targ, ul. Rycerska, 
g.10:00-14:00

Becekowy Pokój Gier, Be-
cek, pl. Karin Stanek 1, 
g.13:30

Taneczne Jam Session, Te-
atr Rozbark, ul. Kilara 29, 
g.17:00

Maraton Zumby, Dolomity 
Sportowa Dolina, ul. Bla-
chówka 94, g.18:00-20:00

Dni Bytomia - koncert Vi-
no, pl. Sobieskiego, g.19:00

Dj Set Fairyboy Lumiere, 
Teatr Rozbark, ul. Kilara 29, 
g.20:00

Dni Bytomia - koncert Ja-
nusza Cieleckiego, pl. So-
bieskiego, g.20:05

Dni Bytomia - koncert Ra-
fała Brzozowskiego, pl. So-
bieskiego, g.20:45

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

Pożegnanie Wakacji, Piw-
nice Gorywodów, ul. Stra-
żacka 8, g.21:00

Old Time Party 80’ - 90’, 
Museum Music Republic, 
pl. Sobieskiego 2, g.22:00

31 sierpnia
Maraton Zumby, Dolomity 
Sportowa Dolina, ul. Bla-
chówka 94, g.18:00-20:00

Dni Bytomia - koncert Car-
rantouhill, pl. Sobieskiego, 
g.19:15

Dni Bytomia - koncert 
Afromental, pl. Sobieskie-
go, 20:45

1 września
Koncert Forteklapa Bytom 
Fest, pl. Kruczkowskiego, 
g.12:00-20:00

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

XI Europejski Festiwal Fil-
mowy Integracja Ty i Ja, 
Becek, pl. Karin Stanek 1, 
g.15:00

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

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

Dzwoneczek i tajemnica piratów 2D 11:50 15:30 17:20

Dzwoneczek i tajemnica piratów 3D 10:00 13:40

Gang wiewióra 2D 12:00

Jak wytresować smoka 2  2D 11:30

Samoloty 2 2D 10:00 14:00 16:15

Wakacje Mikołajka 10:15 12:30 14:45 17:00 

Bardzo poszukiwany człowiek 20:40

Dawca pamięci 2D 13:10 15:20 17:30 19:40 21:50

Epicentrum 2D 19:15 21:15

Lucy 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Magia w blasku księżyca 10:00 12:10 14:20 16:30 18:40, 
20:50

Niezniszczalni 3 10:20 16:00 18:40 21:20

Podróż na sto stóp 19:15 21:45

Sekstasma 2D 13:50 18:10 20:20 22:30, 22:30!

Straznicy Galaktyki 2D napisy 10:40 18:00

Wojownicze Żółwie Ninja 2D dubbing 11:15 15:45

Wojownicze Żółwie Ninja 3D dubbing 13:30 

Cinema CityREPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILJINE

Wraca Masztalski z Francji i taszczy 
trzy skrzynki koniaku.

 ― Co to takiego? ― pyta celnik.
 ― To woda święcona z Lourdes.
Wziął celnik butelkę, odkorkowal, po-
wąchał i krzyczy:

 ― Przecież to koniak!
 ― Widzicie, panie celnik! Zaś cud!

Teroz to wszędzie na całym świecie zamiast ludzi wprowadzają 
maszyny. Jo nie wiem czy to dobre, ale tak ponoć jest. Roz też przy-
szła komisyjo zwiedzić taki nowy zakład i ten kierownik ich opro-
wadzo, pokazuje wszystko, a potem to pokozoł im blank nowe 
instalacje i pado:

- Ta instalacjo zastępuje aż sześć ludzi.
- Och! - godo komisyjo. _ A kto je obsługuje?
- Siedmiu specjalistów - pado kierownik.

***

Do Francka przyszoł roz Antek pra, no i pado mu:
- Francek wejrzyj tam ino przez okno, nie chcę ci som powiedzieć, 
ale zdaje sie, że twojego psa przejechało!
Francek wyjrzoł, spojrzoł i pado:

- Skąd! To przecież nie jest mój Azor.
- No ale wejrzyj se dobrze - pado Antek - to jest na pewno twój pies. 
Mo taki som czorny ogon z tymi biołymi plamami.

- Dyć ci padom, że to nie jest mój pies! - pado Francek i jeszcze roz 
wejrzoł a potem dodał:

- Przecież mój pies nie jest taki plaskaty.

Magia w blasku księżyca 29.08-31.08
18:00, 20:15

01.09-04.09
20:00

Plenerowe BCKino:Przed północą
Szyb Krystyna, ul. Zabrzańska

29.08
21:15

Gdy budzą się demony 29.08-04.09
19:00

Wielki błękit 01.09
19:30

+13C

+16C

sobota

piątek

rano

rano

rano

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+20C

+20C

+25C

+25C

+16C +21C

+24C

Becekino! tylko pt, sob
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Ogłoszenie

Budynek stojący na rogu ul. Wit-
czaka i Musialika od wielu lat był 
w fatalnym stanie. Z tego powodu wy-
kwaterowano jego lokatorów. Niestety 
miasto niewiele robiło, aby poprawić 
jego kondycję. Ograniczono się jedynie 
do zamurowania wejść, natomiast gdy 
na chodnik zaczęły spadać odłamki ele-
wacji, najbliższe otoczenie ogrodzono, 
a pieszym nakazano przechodzić drugą 
stroną ulicy.

Szansą na nowe życie dla kamienicy 
przy Witczaka 56 miała być zmiana wła-
ściciela. Miasto kilkukrotnie ogłaszało 
przetarg na jej sprzedaż, ale nie znalazł 
się żaden chętny. Problem rozwiąza-
ła katastrofa budowlana, która miała 
miejsce w zeszłym tygodniu. 19 sierp-
nia doszło do zawalenia się stropów. 
Choć kamienica była opuszczona, to 
strażacy musieli sprawdzić, czy w środ-
ku nikogo nie było. W tym celu ścią-
gnięto jednostkę z Jastrzębia-Zdroju, 
która przeszukała obiekt przy pomocy 

psów ratowniczych. Uznano, że budy-
nek w każdej chwili może runąć, dlatego 
podjęto decyzję o całkowitej rozbiórce, 
zamknięto ulicę i wytyczono objazdy.

Na miejscu pojawił się ciężki 
sprzęt, który w ciągu jednego weeken-
du zrównał kamienicę z ziemią. Mimo 
to ulica wciąż jest zamknięta. Kierow-
cy będą mogli nią przejechać dopie-
ro, gdy firma rozbiórkowa uprzątnie 
gruzowisko. Ulica zostanie otwarta 
najwcześniej 2 września, a najpóźniej 
dopiero 15 września.

Co stanie się z placem po zburzonej ka-
mienicy? Władze miasta nie podjęły jesz-
cze decyzji w tej sprawie. Nie wiadomo, 
czy nieruchomość ― już pusta ― ponow-
nie zostanie wystawiona na sprzedaż. 
Mieszkańcy pobliskich budynków mają 
pomysł na to miejsce. Chcieliby, żeby zro-
biono tam nieduży skwer z drzewami, 
dzięki czemu poprawiłaby się estetyka 
dość zaniedbanej okolicy.

Rozebrali kamienicę.  
Ulica zamknięta.

Za pomocą ciężkiego sprzętu rozebrano kamienicę przy 
ul. Witczaka. W zeszłym tygodniu zawaliły się w niej stropy.

Bytom pod znakiem filmu 

Prócz wręczenia nagród na finale festi-
walu będzie można wziąć udział w projek-
cjach filmów i spotkać się z ich twórcami. 
Odbędą się także liczne warsztaty.

19 września, pierwszego dnia festiwa-
lu, uczestnicy zobaczą filmy, które powsta-
ły w naszym mieście jeszcze przed wojną. 
Odbędą się także projekcje: „Autobus odjeż-
dża 6:20” Jana Rybkowskiego oraz „Mecze 
o polskość” Leszka Staronia.

Dzień później uczestnicy obejrzą 
filmy Mieczysława Szemalikowskie-
go, które związane są z Bytomiem. 
O 19:30 odbędzie się z kolei spotka-
nie z samym reżyserem. W programie 
festiwalu znajduje się także projekcja 
„Podzielonej klasy”, filmu bytomskie-
go reżysera, Andrzeja Klamta, który 
również spotka się z mieszkańcami.

Trzeci dzień poświęcony zosta-

nie twórcom filmów ubiegających się 
o Bytomskiego Lwa. Jury w składzie: 
Leszek Staroń, Mieczysław Szemali-
kowski i Jakub Pudełko, wybierze 10 
filmów, które można będzie obejrzeć 
w Beceku w godzinach 15-18:00

Festiwal zakończony zostanie pro-
jekcją najnowszego filmu Lecha Ma-
jewskiego „Onirica ― Psie Pole” oraz 
spotkaniem z reżyserem. 

I Ogólnopolski Festiwal Filmowy Bytom Film Festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem 
― do organizatorów spłynęło ponad 60 materiałów filmowych, które wezmą udział w konkursie. Finał 
i wręczenie Bytomskich Lwów ― już pod koniec września.


