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Samo przeliczenie wszystkich bie-
siadników zajęło dobrych kilkanaście 
minut, bo co chwilę z ogólnego bała-
ganu wyłaniał się ktoś nowy bełkotli-
wie pytając: „Ale o co chodzi?” W lokalu 
syf, jak to zwykle podczas ostrych liba-
cji alkoholowych. Porozrzucane ubra-
nia, wylana niezidentyfikowana ciecz, 
pety i porozrzucane po całym miesz-
kaniu obierki z ziemniaków. Do tego 
nieświeży zapach, by nie powiedzieć 
„smród fekaliów”. W takiej scenerii od-
bywała się impreza wspólnych znajo-
mych. Mniemam, że tego dnia wszyscy 
dobrze się bawili. Wszyscy, oprócz troj-
ga maleńkich dzieci. Brudne i głodne, 
jeszcze zbyt małe by zrozumieć, że ro-
dzice o nich zapomnieli. Że ważniejsze 
było zalać mordy do nieprzytomno-
ści niż opiekować się dziećmi. Gdy po 
wielkich trudach udało się dobudzić 
ojca małoletnich ― ten stwierdził „Zaj-

mijcie się lepiej patologią, a nie po-
rządnymi ludźmi”. I w tym momencie 
rzeczywiście może nasunąć się reflek-
sja: „Kiedy mamy do czynienia z pato-
logią?” Czy wypicie jednego piwa na 
ławce w parku może być uznawane za 
odchylenie od reguł działania społecz-
nego? Czy częste kłótnie małżeńskie 
obfitujące w krzyki i wyzwiska to po-
stępowanie niezgodne z normami spo-
łecznymi? Czy utrzymywanie rodziny 
ze zbieractwa i żebractwa to już zacho-
wanie ocierające się o dewiację? My-
ślę, że trzeba bardzo ostrożnie używać 
sformułowania „patologia” w stosun-
ku do zachowań spotykanych w spo-
łeczeństwie. Przykład powyższy choć 
bardzo jaskrawy nie jest jednak jedno-
znaczny w odniesieniu do określenia 
go patologią. Opis zawiera zbyt mało 
informacji by rodzinę całkowicie potę-
piać. Owszem ― w tym dniu przegięli 

na całej linii. Ich zachowanie mogło do-
prowadzić do nieszczęścia. Dzieci by-
ły zaniedbane i pozostawione samym 
sobie. Brak jest jakiegokolwiek uspra-
wiedliwienia takiego zachowania ro-
dziców małoletnich. Powinni ponieść 
karę. Ale czy można nazwać ich „patolo-
gią”? Każdy z nas sam sobie określa linię 
dzielącą prawidłowe funkcjonowanie 
od funkcjonowania patologicznego. 
Każdy z nas definiuje tą linię poniekąd 
względem własnego zachowania. O so-
bie przecież nigdy nie powiemy ‚”pa-
tologia”, choć już sąsiad obok może 
właśnie w ten sposób nas spostrzegać. 
Ktoś zupełnie niedawno powiedział mi: 
„patologia to ci, którzy biją dzieci i co-
dziennie doją F16 (alkohol wątpliwego 
pochodzenia), a nie tacy jak ja ― pijący 
codziennie tylko alkohol ze sklepu”. Ot, 
prosta odpowiedź z którą ciężko było 
nawet polemizować... 

W mieszkaniu kończyła się właśnie impreza suto zakrapiana alkoholem. W każdym z pomiesz-
czeń można było natknąć się na jakiegoś mniej lub bardziej nieprzytomnego osobnika.

Patologia  Andrzej Falkiewicz

Fragment obwodnicy od granicy 
z Piekarami Śląskimi do ul. Strzelców 
Bytomskich powstał jako pierwszy. 
Z powodu różnych problemów budo-
wano go aż przez sześć lat począwszy 
od 1994 roku. Inwestycja pochłonę-
ła wówczas 18,7 mln zł. Pozostałe dwa 
odcinki kosztowały o wiele więcej (96,5 
i 118,4 mln zł), lecz nie trudno się domy-
ślić, z czego wynika ta różnica. Pierw-
szy etap był najmniej skomplikowany 
technicznie. Wszystkie powstałe wów-
czas skrzyżowania są jednopoziomowe, 
a więc kolizyjne i nisko przepustowe.

Tymczasem po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej liczba samochodów 
na drogach gwałtownie wzrosła i roz-
wiązania zaprojektowane w końcówce 
ubiegłego wieku dziś już nie zdają eg-
zaminów. Każdy kto próbował włączyć 
się do ruchu na Obwodnicy wyjeżdża-
jąc z ul. Nałkowskiej zdaje sobie sprawę 
ile czasu trzeba poświęcić na oczekiwa-
nie na możliwość skrętu. W godzinach 
szczytu wielu kierowcom nie starcza 
cierpliwości, dlatego wymuszają pierw-
szeństwo, aby wydostać się ze feralnego 

skrzyżowania.
Niebawem ma się to zmienić. Miej-

ski Zarząd Dróg i Mostów ogłosił 
przetarg na przebudowę skrzyżo-
wania Obwodnicy i ul. Nałkowskiej. 
W ramach zamówienia zostanie wy-
konana nowa nawierzchnia asfalto-
wa, zmianie ulegnie przebieg pasów 
włączenia, powstaną wysepki kana-
lizujące ruch i sygnalizacja świetlna. 
W ten sposób MZDiM chce usprawnić 
ruch kołowy oraz zwiększyć bezpie-
czeństwo w tym rejonie.

Z sygnalizacji z pewnością będą zado-
woleni kierowcy z Radzionkowa, którzy 
codziennie korzystają z tego skrzyżowa-
nia. Wreszcie będą mogli bez problemu 
wjechać na Obwodnicę. Reszta jej użyt-
kowników raczej jednak nie będzie szczę-
śliwa z przymusowego zatrzymywania 
się na czerwonym w miejscu, gdzie do tej 
pory świateł nie było.

Jeśli przetarg się powiedzie i Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu wybie-
rze wykonawcę, to przebudowa powin-
na zakończyć się do końca listopada.

Na Obwodnicy stanie 
sygnalizacja świetlna

 Na pierwszym odcinku Obwodnicy Północnej 
stanie sygnalizacja świetlna. Będzie kierować ruchem na skrzy-
żowaniu z ul. Nałkowskiej.

W środę wieczorem wybuchł po-
żar we wnętrzu niewielkiego kościoła 
znajdującego na pl. Drzymały na Bobr-
ku. Spłonęło ok. 60 m2 dachu i 50 m2 
ściany frontowej. Strażacy musieli czę-
ściowo rozebrać dzwonnicę i zdemon-
tować dwa krzyże. Natomiast tydzień 
wcześniej proboszcz parafii ewange-
lickiej z Miechowic podpisał porozu-
mienie z Muzeum Górnośląski Park 
Etnograficzny na zabezpieczenie za-
bytkowego budynku i przeniesienie 
go do skansenu w Chorzowie, a dzień 
przed pożarem ogłoszono przetarg na 
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 
dla tego przedsięwzięcia.

O przeniesieniu świątyni do Cho-
rzowa mówiono już od dawna. Aby 
stało się to możliwe parafia z Miecho-
wic i muzeum musiały pokonać wiele 
trudności. Statut skansenu zezwalał 
jedynie na gromadzenie tradycyjnego 
budownictwa ludowego, a kościółek 
z Bobrka jest obiektem o charakterze 

miejskim. W związku z powyższym na 
jego przeniesienie nie zgodziła się ra-
da muzeum, dlatego zdecydowano się 
na zmianę statutu, która to umożliwiła. 
Ponadto muzeum pozyskało dodatko-
we tereny, gdzie ma zostać utworzo-
na odrębna ekspozycja. Z kolei parafia 
musiała spełnić szereg formalności. 
Niestety nie udało się to w zeszłym ro-
ku, w wyniku czego dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego w wysokości 160 
tys. zł przepadła.

Okazuje się, że pożar nie pokrzy-
żuje wcześniejszych planów. Muzeum 
wciąż podtrzymuje wolę przekaza-
nia mu w depozyt kościółka z Bobr-
ka. Urząd Marszałkowski przekazał 
na ten cel 199 tys. zł. Demontaż obiek-
tu ma nastąpić w ciągu trzech tygodni. 
Do tego czasu będzie on całodobowo 
strzeżony. Wcześniej  ― jeszcze przed 
pożarem  ― do Chorzowa pojechało 
wyposażenie kościoła: ambona, ży-
randole i ławki.

Tymczasem nie jest pewne, czy 
budynek zostanie zrekonstruowany 
w skansenie, czy jednak w innym miej-
scu. Władze Bytomia zwróciły się do 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków z pytaniem o możliwość 
powrotu kościółka do naszego miasta.  
― Ze względów historycznych na pew-
no byłoby to celowe. Ale równie waż-
ne jest stworzenie warunków, które 
zapewnią mu bezpieczeństwo. A takie 
w skansenie będzie miał  ― powiedzia-
ła Gazecie Wyborczej Aneta Borowik, 
zastępczyni śląskiej konserwator za-
bytków. Jako możliwe lokalizacje 
wskazuje się miejsce po spalonym ko-
ściółku św. Wawrzyńca w Parku Ka-
chla lub pl. Drzymały na Bobrku, gdzie 
stał do dziś. Zważywszy na kondycję 
miejskich finansów do powrotu tego 
zabytku do Bytomia powinno się pod-
chodzić z dużym dystansem...

Kościółek jednak trafi do skansenu
 Pomimo zeszłotygodniowego pożaru kościółek z Bobrka trafi do skansenu w Chorzowie.

W środę wieczorem wybuchł pożar we wnętrzu nie-
wielkiego kościoła. Spłonęło ok. 60 m2 dachu i 50 m2 
ściany frontowej. Strażacy musieli częściowo rozebrać 
dzwonnicę i zdemontować dwa krzyże.
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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!

Wybory prawdopodobnie odbę-
dą się w listopadzie. Trzy miesiące za-
tem dzielą nas od momentu, kiedy 
przyjdzie nam oddać głos na włodarza 
miasta, który rządził będzie przez na-
stępne cztery lata, a w Bytomiu nie zna-
my nawet pełnej listy kandydatów. 
Kilku z nich już znamy. Reszta jeszcze 
oficjalnie nie zgłosiła swojego zaintere-
sowania wystartowaniem w wyborach, 
jednak z dużą dozą prawdopodobień-
stwa możemy napisać, że w poniższej 
konfiguracji odbędą się wybory prezy-
denckie w Bytomiu. 

Z pewnością w wyborach wystar-
tuje Damian Bartyla. Wiemy nawet, kto 
będzie odpowiedzialny za kampanię 
od strony marketingowej. To radny Ja-
kub Snochowski z Bytomskiej Inicjaty-
wy Społecznej (BIS), który z obecnym 
prezydentem współpracuje już w tej 
kadencji. Kolejny znany kandydat to 
Krzysztof Wójcik z Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej (SLD), który po dłuższej 
przerwie chce odzyskać władzę w mie-
ście. Wcześniej rządził Bytomiem przez 
osiem lat. Oficjalnie swoją kandydaturę 
zgłosił też Adrian Król, który równocze-

śnie opuścił szeregi SLD, a swój start za-
powiedział z listy Bytomianie Aktywni 
Społecznie (BAS) ― nowego ugrupowa-
nia, które z powodzeniem działa w prze-
strzeni medialnej. Ostatni oficjalny 
kandydat, Tomasz Chojnacki, swój start 
w wyborach prezydenckich ogłosił jako 
pierwszy, bo jeszcze w ubiegłym roku. 
Pytany z jakiej listy będzie kandydował, 
na razie wskazuje na swój ProjekBytom.
pl. Jednak tutaj sytuacja może się jesz-
cze zmienić. Chojnacki jest bowiem jed-
nocześnie szefem bytomskich struktur 
partii Jarosława Gowina, która podpisa-
ła porozumienie z Prawem i Sprawiedli-
wością (PIS).

Czego nie wiadomo?
Nie wiadomo, czy z listy PIS wy-

startuje Mariusz Janas. Jednak inne-
go kandydata trudno sobie wyobrazić. 
W przyszłym tygodniu zapewne do-
wiemy się czegoś więcej o kandyda-
cie Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie 
jest w przypadku kandydata Platformy 
Obywatelskiej (PO). Na razie nieoficjal-
nie możemy napisać, że kandydatem 
tej partii będzie poseł Jacek Brzezinka. 
O fotel prezydenta raczej nie będzie się 

starał Mariusz Wołosz. Ma podobno wy-
startować z listy PO do Rady Miejskiej. 
Nam jednak powiedział, że ostatecznej 
decyzji jeszcze nie podjął.

Został jeszcze Wspólny Bytom, któ-
ry popiera kandydaturę BIS, a dotych-
czasowy lider Kazimierz Bartkowiak 
podobno zadowoli się wiceprezy-
denturą u boku Bartyli. Swojej decy-
zji nie ogłosił jeszcze Piotr Koj ― były 
prezydent. Nie wyklucza startu walki 
o fotel prezydencki, ale w jakiej kon-
figuracji i z kim w tej chwili trudno 
wnioskować. Nie wiadomo też, jak po-
toczą się losy bytomskiego Twojego 
Ruchu (TR). Tomasz Grula zapewnia, 
że do końca sierpnia ogłosi, którą dro-
gą pójdzie TR  ― czy będzie wystawiał 
swojego kandydata, czy może poprze 
któregoś z innego ugrupowania.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć 
o Ruchu Autonomii Śląska  ― ma on wy-
stawić kolejny raz Jacka Laburdę, do-
nosi Życie Bytomskie  ― oraz o Januszu 
Paczosze z Porozumienia dla Bytomia, 
byłym prezydencie, który milczy i nie 
wiadomo, czy w ogóle wystartuje. 

Zgodnie z przepisami polskie gminy są zobo-
wiązane do zapewnienia lokali socjalnych oso-
bom z wyrokami eksmisji jeśli tak zadecyduje 
sąd. Takie mieszkania muszą spełniać szereg wy-
mogów. W praktyce oznacza to, że miasta muszą 
stawiać nowe budynki lub remontować istnieją-
ce zasoby, co pociąga za sobą niemałe koszty. Do 
czasu dostarczenia lokalu socjalnego eksmitowa-
nej osobie, nie można jej zmusić do opuszczenia 
zajmowanego dotąd mieszkania. Natomiast jego 
właścicielowi przysługuje prawo do odszkodo-
wania za okres, w którym nie może dysponować 
swoją nieruchomością.

Do końca lipca tego roku Bytom wypłacił już 
aż blisko 2,5 mln zł odszkodowań za mieszka-
nia zajmowane przez osoby z prawem do lokalu 
socjalnego. Miasto od lat ma problem z zaspoko-
jeniem zapotrzebowania na mieszkania dla eks-
mitowanych bytomian, dlatego z każdym rokiem 
wysokość odszkodowań rośnie. Próbowano so-
bie z tym poradzić stawiając kontenery miesz-
kalne i galeriowce przy ul. Składowej, o których 
szeroko rozpisywano się w gazetach. Od 2007 ro-
ku przekazywano do użytku rokrocznie ponad 
setkę lokali socjalnych, ale od dwóch lat dynami-
ka ich powstawania znacznie zmalała. Jeszcze 
w 2012 roku przekazano do użytku 118 miesz-
kań tego typu, natomiast w tym roku zawarto 
umowy na najem zaledwie 18 lokali. Tymczasem 

kolejka oczekujących jest długa na 1300 osób.
Gospodarka mieszkaniowa w Bytomiu to 

nie łatwe zadanie. Przy bezrobociu przekra-
czającym 20% stale rośnie liczba mieszkań-
ców, których nie stać na płacenie rachunków. 
Równocześnie ratusz musi mieć też na uwa-
dze całą resztę bytomian także potrzebujących 
miejsca do zamieszkania. W tym roku gmina 
z prywatną spółką dokonała zamiany czterech 
kamienic w Śródmieściu na dawny hotel robot-
niczy przy ul. Siemianowickiej, który planuje się 
przebudować na lokale socjalne. Z kolei w ma-
ju przyszłego roku ma zakończyć się przebudo-
wa dawnej szkoły przy ul. Oświęcimskiej, gdzie 
kosztem prawie 5,5 mln zł powstaje właśnie 55 
lokali zastępczych. To wszystko jest tylko kroplą 
w morzu potrzeb. Trudno sobie wyobrazić roz-
wiązanie tego problemu jeśli znacząco nie po-
prawi się sytuacja ekonomiczna Bytomia. 

Kto kandyduje na prezydenta?  

Mniej mieszkań socjalnych
 Z każdym rokiem miasto oddaje do użytku coraz mniej lokali socjalnych. 

W tym roku przekazano tylko 18 mieszkań.

Do końca lipca tego roku Bytom wypłacił 
już aż blisko 2,5 mln zł odszkodowań za 
mieszkania zajmowane przez osoby z 
prawem do lokalu socjalnego. Miasto od 
lat ma problem z zaspokojeniem zapo-
trzebowania na mieszkania dla eksmi-
towanych bytomian, dlatego z każdym 
rokiem wysokość odszkodowań rośnie.

Połowa wakacji za nami, a kandydatów o fotel prezydenta w Bytomiu jak na lekarstwo. 
Pospekulujemy trochę na temat tego, kto będzie ubiegał się o fotel prezydenta w najbliższych 
wyborach samorządowych.

Inwestycja realizowana w ramach 
zadania „Regionalne Centrum Sportu 
Na Skarpie ― rozbudowa infrastruk-
tury okołoturystycznej miasta Bytom” 
ma zostać ukończona już wkrótce. 
Na celu ma uatrakcyjnienie terenów 
w okolicy stadionu i Hali, a także za-
chęcenie mieszkańców do wypoczyn-
ku na świeżym powietrzu. Projekt jest 
dofinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, a koszt 
jego realizacji wynosi 452 640 zł.

To nie koniec inwestycji w Szom-
bierkach. Prawie zakończone zosta-
ły już prace związane z adaptacją 
akustyczną hali przy ul. Frycza-Mo-
drzewskiego. Remont ma zlikwidować 
źródła szumu w „Hali na Skarpie”, co 
pozwoli na organizowanie tam więk-
szych imprez. Adaptacja także została 
dofinansowana ze środków unijnych, 
a jej koszt wyniósł 895 440 zł.

Z inwestycji najbardziej zadowolo-
ny wydaje się być były prezydent Piotr 
Koj. Na swoim blogu poświęcił temu 

nawet osobny post, w którym przy-
pomina, że projekty powstały za jego 
prezydentury.  ― Po raz kolejny z sa-
tysfakcją odnotowuję, że rozpoczęte 
w trakcie moich kadencji projekty są 
realizowane ― pisze Piotr Koj.

W sumie realizacja dwóch projek-
tów będzie kosztowała 1 milion 348 
tysięcy złotych.  

Z satysfakcją odnotowuję, że 
rozpoczęte w trakcie moich 
kadencji projekty są realizo-
wane - pisze Piotr Koj 

Mini-siłownia i park linowy 
w Szombierkach

Tuż obok Hali na Skarpie powstaje zewnętrzna mini-si-
łownia połączona z parkiem linowym. Będą trzy warianty tras 
o zróżnicowanych poziomach trudności oraz 17 przyrządów do 
ćwiczeń dla dzieci i młodzieży.
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W ostatnim czasie został odwoła-
ny dotychczasowy dyrektor Dominik 
Abłamowicz, który równocześnie peł-
nił funkcję dyrektora w katowickim Mu-
zeum Śląskim, a z którym to Marszałek 
województwa Mirosław Sekuła chce po-
łączyć bytomską placówkę. O niewygod-
nym Abłamowiczu pisaliśmy w artykule 
„Abłamowicz odwołany”.

Jeszcze w marcu pisaliśmy, że pre-
zydent Bytomia Damian Bartyla wyra-
ził wolę współprowadzenia muzeum 
― na konferencji prasowej prezy-
dent przedstawił stanowisko miasta 
w sprawie Muzeum Górnośląskiego. 
Zapowiedział, że Bytom jest gotowy 
przystać na propozycję marszałka lub 
nawet samodzielne utrzymanie insty-
tucji bądź ewentualnie we współpracy 
z Ministerstwem Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego ― pisaliśmy po tym, 
jak Mirosław Sekuła wystąpił do pre-
zydenta Damiana Bartyli z propozy-

cją wspólnego prowadzenia Muzeum 
Górnośląskiego.

Jednak radni Damiana Bartyli nie 
wyrazili takiej intencji. Przyczyną nie-
przyjęcia uchwały najprawdopodob-
niej jest to, że złożył ją klub Platformy 
Obywatelskiej (PO). Radni Bytomskiej 
Inicjatywy Społecznej (BIS) odrzucają 
prawie każdy dokument, który zgłasza 
bytomska platforma. Za przyjęciem 
uchwały głosowali PO, PiS i SLD.

Co radni BIS mają na swoje uspra-
wiedliwienie? Zapytaliśmy Jakuba 
Snochowskiego, oto co nam powie-
dział.  ― Nie od dziś wiadomo, że Pre-
zydent Bartyla jasno określił swoje 
stanowisko w tej sprawie i zapowie-
dział, że miasto chce współfinansować 
Muzeum Górnośląskie. Obecnie trwa-
ją rozmowy z Marszałkiem Sekułą. Nie 
widzę jednak potrzeby wprowadza-
nia projektów intencyjnych, stanowią-
cych wyłącznie pożywkę dla mediów, 

której zadaniem jest wylansowanie 
zatroskanych o los Muzeum radnych. 
Biorąc pod uwagę fakt, że do wyborów 
już niedaleko nie dziwi mnie jednak 
determinacja kolegów, w  tym jakże 
medialnym temacie. W podobnym to-
nie wypowiada sie radny Robert Ra-
bus  ― Prezydentowi do działania nie 
jest potrzebna żadna uchwała, bo bez 
tego ciągle są toczone rozmowy, w któ-
rych p. Prezydent deklaruje chęć po-
mocy i uratowania Muzeum.

W uzasadnieniu uchwały, któ-
rą zgłosiła PO, możemy przeczytać, 
że przyjęcie jej  ― ma na celu zobligo-
wanie władz miasta do ponownego 
podjęcia dialogu mającego na celu ura-
towanie Muzeum Górnośląskiego.

Jednak na intencjach PO oponenci 
polityczni nie zostawiają suchej nitki.  
― Oczywistym jest, iż problemy Mu-
zeum Górnośląskiego w Bytomiu są 
efektem polityki prowadzonej przez 
Platformę Obywatelską na szcze-
blu województwa. Gdyby nie po-
mysł „łączenia” Muzeów opracowany 
i realizowany od kilku lat przez PO 
w koalicji z Ruchem Autonomii Śląska 
dzisiaj żadnych uchwał czy wezwań 
kierowanych do prezydenta Bartyli, 
w Bytomiu nie musielibyśmy głoso-
wać. ― Powiedział nam Maciej Bart-
ków, przewodniczący PiS w Bytomiu. 
I dodaje  ― to radni PiS, jako jedyni wy-
stosowali specjalny apel do radnych 
wojewódzkich podejmujących nie-

dawno uchwałę intencyjną dotyczą-
cą łączenia Muzeum Górnośląskiego 
ze Śląskim. Niestety, wówczas kole-
gom bytomskich radnych PO z Sejmi-
ku zabrakło odwagi, aby opowiedzieć 
się przeciwko wnioskowi Marszał-
ka Województwa. Jak się wydaje PO 
w kampanii wyborczej zrobi wszyst-
ko, nawet  ― niczym socjalizm  ― boha-
tersko walczyć będzie z problemami, 
które sama stworzyła.

Dziwne w tym wszystkim jest też 
to, że radni Damiana Bartyli nie do 
końca liczą się ze zdaniem swojego li-
dera. Kolejny raz głosują wbrew wo-
li i deklaracji Damiana bartyli. A może 
tylko wbrew deklaracji? 

Kolejny awans Polonii. 
Szombierki na remis w lidze 
Polonia Bytom

Przed tygodniem piłkarze Polonii 
Bytom rozpoczęli rywalizację w Pu-
charze Polski na szczeblu centralnym. 
Pierwszą przeszkodę w postaci Łysicy 
Bodzentyn zdołali przejść zwyciężając 
1:0. To oznaczało, że teraz przyjdzie im 
podejmować Pelikan Łowicz.

Zespół ten, podobnie jak niebiesko-
-czerwoni, zaliczył w minionym sezo-
nie spadek do III ligi. W teorii mieliśmy 
zatem dwie jedenastki na zbliżonym 
poziomie. Odzwierciedlenie tego mieli-
śmy na boisku, bo bytomianom nie uda-
ło się na dłużej zdominować Pelikana.

Podopieczni Jacka Trzeciaka zno-
wu zapewnili sobie zwycięstwo jed-
nym golem. Ten padł w 34. minucie, 
gdy Marcin Lachowski zdołał pokonać 
bramkarza. Niewiele jednak brakowa-
ło, a na stadionie przy ulicy Olimpij-
skiej oglądalibyśmy dogrywkę.

W 90. minucie sędzia podyktował 
rzut karny dla zespołu z Łowicza. Fani 
Polonii spodziewali się najgorszego, ale 
Michał Żółtowski strzelił obok słupka. 
Bytomianom kamień spadł z serca, bo 
niedługo potem arbiter zagwizdał po 
raz ostatni i to gospodarze zapewnili so-
bie awans do I rundy Pucharu Polski.

Teraz niebiesko-czerwoni mają chwi-
lę wytchnienia od pucharowej rywali-
zacji. Kolejny mecz zagrają dopiero 13 
sierpnia i znowu będą pełnić rolę go-
spodarza. Polonia zmierzy się z Wisłą 
Płock, która występuje w I lidze.

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi 
zapowiedziami, kontrakt podpisał już 
Krzysztof Michalak i zadebiutował on 
w starciu z Pelikanem. Obecnie na te-
stach przebywają Krzysztof Kaliciak, 
Marcin Michalak, Adrian Krysian i Łu-
kasz Żegleń. Większe emocje wśród ki-
biców wzbudzi jednak inne nazwisko. 
Z GKS-u Katowice na pół roku udało się 
wypożyczyć Michała Zielińskiego, któ-
ry jeszcze w czasach Ekstraklasy strze-
lał bramki dla Polonii.

Szombierki Bytom

Pierwszy oficjalny mecz mają za 
sobą piłkarze Szombierek Bytom. 
Podopieczni Krzysztofa Górecko roz-
poczęli bowiem rozgrywki III ligi 
opolsko-śląskiej (mecz Polonii został 
przeniesiony na inny termin). Na po-
czątek pojechali do Pawłowic Śląskich 
na mecz z tamtejszym Pniówkiem.

"Zielonych" czekało trudne zadanie, 
bo rywal w poprzednim sezonie zajął 
szóste miejsce w grupie mistrzowskiej. 
W dodatku mecz fatalnie ułożył się dla 
bytomskiego klubu. Już w 20. minucie 
z boiska za czerwoną kartkę wyleciał 
Grzegorz Szafrański.

Szombierki długo musiały grać 
w osłabieniu, ale sprostały zadaniu nie 
pozwalając na stratę bramki. Nie udało 
się jednak niczego strzelić, przez co in-
auguracja ligi zakończyła się bezbram-
kowym podziałem punktów.

W najbliższy weekend obaj bytom-
scy trzecioligowcy zagrają na wła-
snych stadionach. Polonia podejmie 
rezerwę Podbeskidzia Bielsko-Biała 
(2 sierpnia o godzinie 18), a Szombier-
ki ugoszczą Polonię Łaziska Górne (3 
sierpnia o godzinie 13).

Hokeiści wrócili na lód...  
w Jastrzębiu. Działacze walczą 
z długami

Na ten moment zawodnicy hoke-
jowej Polonii Bytom czekali bardzo 
długo. Po raz pierwszy tego lata mogli 
potrenować na lodzie.

Niestety, obecnie nie ma takiej możli-
wości na lodowisku w Bytomiu. Eksper-
tyza wykazała bowiem, że tzw. „stodoła” 
nie nadaje się do użytku. Szybko jednak 
zapadła decyzja, że nad obiektem posta-
wiony zostanie balon, ale zanim do tego 
dojdzie, to minie trochę czasu.

Czekać nie mogą hokeiści, któ-
rzy przygotowują się do nowe-
go sezonu. Dlatego też działacze 
zadbali o to, aby mogli trenować na lo-
dzie. W efekcie niebiesko-czerwoni 
na zajęcia jeżdżą do Jastrzębia-Zdroju.  

Kto trenuje z bytomskim zespołem? 
Klub poinformował, że na pierwszych 
zajęciach na lodzie pojawiło się 20 za-
wodników. Na liście znalazły się nastę-
pujące nazwiska: Zdanowicz, Kraus, 
Banaszczak, Fabry, Meidl, Bychaw-
ski, Bigos, Przygodzki, Owczarek, Sa-
lamon, Dołęga, Słodczyk, Kłaczyński, 
Wieczorek, Stępień, Bajon, Mazur, Dy-
baś, Pabisiak, Klak.

Pewne już jest, że klub z Pułaskiego 
nie będzie korzystał zbyt długo z jastrzęb-
skiego obiektu. Od poniedziałku ma prze-
nieść się na lodowisko w Sosnowcu.

Wiadomo także, że Polonia pod-
czas letnich przygotowań rozegra 8 
sparingów. Pierwszy odbędzie się 
już 7 sierpnia, a rywalem będzie JKH 
GKS Jastrzębie. Następnie bytomia-
nie będą grali z Unią Oświęcim (8.08, 
19.08), Comarch Cracovią (12.08 
i 14.08), Naprzodem Janów (26.08 
i 29.08) oraz jeszcze raz z jastrzęb-
skim klubem (22.08).

Niestety, brak własnego obiektu to 
nie jest jedyny problem klubu zarzą-
dzanego przez Marka Stebnickiego. 
Kolejny to zaległości finansowe wo-
bec zawodników. Niektórzy stracili już 
cierpliwość i zgłosili sprawę do sądu 
cywilnego oraz PZHL. Branżowy por-
tal hokej.net donosi, że są zawodnicy, 
którzy czekają już na wejście komor-
nika do klubu. To z kolei pod wielkim 
znakiem zapytania stawia przyznanie 
licencji na nowy sezon.  

Co za forma! Złoto i brąz bytom-
skiej judoczki

Bytomianie powinni dobrze zapa-
miętać sobie nazwisko Beaty Pacut. Wy-
gląda na to, że na naszych oczach rośnie 
bardzo utalentowana zawodniczka.

Głośno o zawodniczce Czarnych By-
tom zaczęło robić się już dobrych kilka 
dni temu. Judoczka wystartowała w Pu-
charze Europy Juniorek, który odbywał 
się we Wrocławiu. Beata Pacut startowa-
ła w kategorii wagowej -78 kg. 

W walce o 3. miejsce bytomska spor-
tsmenka zmierzyła się z Holenderką La-
rissą Groenwold. To był świetny start, bo 
Pacut wygrała serwując swojej rywalce 
ippon. Mało kto wtedy pomyślał, że ty-
dzień później będzie jeszcze lepiej.

Tym razem Beata udała się do Czech, 
a dokładniej na Puchar Europy Junio-
rek w Pradze. Tam dała wielki popis ju-
do, bo do finału dostała się wygrywając 
wszystkie trzy walki przed czasem. Wal-
kę o złoto stoczyła z Evelin Salanki, ale 
i ona była bezradna wobec bytomianki.

Złoto i brąz w tak krótkim czasie ro-
bią wrażenie. Czyżby w klubie Czarni 
Bytom rosła kolejna przyszła gwiazda 
judo? Na to jeszcze za wcześnie. Przed 
Beatą Pacut wielki test, bo złoto w Pra-
dze zapewniło jej start w mistrzostwach 
Europy juniorek, które odbędą się we 
wrześniu w Bukareszcie.  

Radni prezydenta 
Bartyli nie chcą muzeum?

 Można by odpowiedzieć twierdząco na zadane w tytule 
pytanie  - na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni BIS głosowali 
przeciwko uchwale intencyjnej o współfinansowaniu bytomskiego 
muzeum. Rozgrywki wokół Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 
nadal trwają. 
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Wpadli po kradzieży rowerów

Stróże prawa z komisariatu w Mie-
chowicach odzyskali dwa rowery. Jed-
noślady zostały skradzione kilka dni 
temu z bloku przy ul. Felińskiego. Po-
licjanci ustalili i zatrzymali 21-latka 
i jego 2 lat młodszego kolegę. Rowery 
zostały odzyskane, bytomianie ukryli 
je w swoich domach. Jeden z jednośla-
dów nawet już przemalowali. Męż-
czyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im 
teraz do 5 lat więzienia. 

Areszt za napad na salon gier

Kryminalni z bytomskiej komendy 
od kilkunasty dni poszukiwali spraw-
cy napadu w salonie gier. Napastnik 
sterroryzował 63-letnią pracowni-
cę a następnie włamał się do automa-
tów do gry, kradnąc z nich pieniądze. 
Ukradł on także kobiecie jej telefon 

komórkowy. Śledczy z komendy, ana-
lizując zebrany materiał dowodowy, 
ustalili i zatrzymali sprawcę. Okazał 
się nim 31-letni bytomianin, który jest 
dobrze znany policjantom ze swojej 
przestępczej przeszłości. Kryminal-
ni ustalili, że jest on również sprawcą 
usiłowania kradzieży szuflady z kasy 
fiskalnej w sklepie. Do tego przestęp-
stwa doszło kilka dni wcześniej przy 
ul. Drzymały. Mężczyzna usłyszał już 
zarzuty. Decyzją sądu został tymcza-
sowo aresztowany. Grozi mu nawet do 
12 lat więzienia.

Zatrzymany za napad na 
71-latkę

W połowie lipca bytomscy stró-
że prawa zostali powiadomienie o na-
padzie na 71-latkę przy ul. Witczaka. 
Napastnik miał przewrócić kobie-

tę a następnie zabrać jej torebkę z do-
kumentami i pieniędzmi oraz zerwać 
z szyi złoty łańcuszek. Policjanci roz-
poczęli poszukiwania rozbojarza. Po 
kilku dniach od napadu kryminalni 
z bytomskiej komendy ustalili sprawcę. 
30-latek został zatrzymany wczesnym 
rankiem w swoim mieszkaniu. Odzy-
skano dokumenty pokrzywdzonej, 
które podejrzany wyrzucił w krzaki. 
Bytomianin usłyszał już zarzut. Pro-
kurator objął go policyjnym dozorem. 
Grozi mu teraz do 12 lat więzienia.

Rozbojarz aresztowany

Do zdarzenia doszło 11 lipca br. 
Mężczyzna napadł na mieszkankę By-
tomia i ukradł jej telefon komórkowy. 
Pokrzywdzona ze złamanym nosem 
trafiła do szpitala. Policjanci zajmu-
jący się zwalczaniem przestępczo-

ści rozbójniczej w piątek zatrzymali 
sprawcę tego rozboju. Okazał się nim 
31-letni mieszkaniec Bytomia. W to-
ku prowadzonych czynności śledczy 
ustalili również, że zatrzymany do-
puścił się 5 innych przestępstw, któ-
re miały miejsce na terenie naszego 
miasta. Mężczyzna przyznał się do za-
rzucanych mu czynów. Decyzją sądu 
został tymczasowo aresztowany na 
okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 12 
lat pozbawienia wolności.

Ukradł psa aby go sprzedać

W ubiegłym tygodniu policjanci 
z komisariatu w Miechowicach zatrzy-
mali 19-latka. Ustalono, że bytomianin 
w zeszłym tygodniu przed sklepem 
przy ul. Dalekiej odwiązał małego 
yorka i uciekł. Pokrzywdzona 66-lat-

ka, która w tym czasie robiła zakupy 
w sklepie zawiadomiła o zaginięciu 
psa. Stróże prawa, analizując zapisy 
z kamer monitoringów wokół miej-
sca gdzie zwierzę zniknęło, zauważy-
li mężczyznę uciekającego z yorkiem. 
Śledczy ustalili jego rysopis i rozpo-
częto poszukiwania złodzieja. Po kil-
ku dniach pies wrócił do swojej „pani”. 
Odnalazł go mieszkaniec Miechowic 
błąkającego się po ulicy. Wczoraj po-
licjanci zatrzymali 19-latka. Z rela-
cji śledczych wynika, że bytomianin 
ukradł zwierzę aby je sprzedać. Męż-
czyzna usłyszał już zarzut. Grozi mu 
teraz do 5 lat więzienia.  

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

Muzyczna Krawiecka
Muzycy wrócą po roku przerwy 

na ulicę Krawiecką. W najbliższą nie-
dzielę to klimatyczne miejsce w są-
siedztwie CSW Kronika ponownie 
zamieni się w scenę kameralnych 
koncertów.  Tegoroczny cykl zainau-
guruje Trio Appassionata w progra-
mie "Ameryka Północna". Zespół 
zaprezentuje utwory znane z Osca-
rowych filmów ze słynnym „Moon 
River” na czele. Ponadto pojawią się 
także instrumentalne wersje naj-
większych przebojów Franka Sinatry 
czy Nat King Cole’a.

Koncerty odbywać się będą w ko-
lejne niedzielne wieczory sierpnia, 
o godzinie 19:00.   

Barwy ruin w muzeum

W 70. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego w Muzeum Gór-
nośląskim odbędzie się wernisaż 
wystawy barwnych zdjęc polskiej sto-
licy z 1947 roku. Wykonał je Henry N. 
Cobb, będący wówczas studentem ar-
chitektury na Harvardzie, który przy-
jechał wraz z grupą amerykańskich 
architektów w ramach projektu mają-

cego na celu zapoznanie się z planami 
powojennej odbudowy europejskich 
miast. Kolorowe zdjęcia zniszczonej 
Warszawy pozwalają uswiadomić so-
bie ogromną skalę tragedii II Wojny 
Światowej. W ramach wernisażu zo-
stanie wyświetlony film dokumen-
talny "Powstanie w bluzce w kwiatki. 
Życie codzienne kobiet w Powstaniu 
Warszawskim". Wernisaż odbędzie 
się w piątek 1 sierpnia o 17:00 w gma-
chu głównym Muzeum Górnośląskie-
go. Wystawę będzie można oglądać 
do końca września. 

Kolejny lottomilioner
Bytomianie mają w tym roku 

szczęście do zwycięstw w loterii Lot-
to. W zeszłym tygodniu w kolekturze 
przy ul. Stolarzowickiej46 zakupiono 
los, który rozbił narastająca od 5 lip-
ca kumulację. Liczby zostały wybra-
ne metodą chybił-trafił. Szczęśliwa 
osoba z Bytomia musiała się podzie-
lić nagrodą z właścicielem drugie-
go zwycięskiego kuponu z Gdańska. 
Obydwoje wygrali po 12 268 909 zł.

Niewiele wcześniej, bo w kwietniu 
w kolekturze przy ul. Łużyckiej także 
padła "szóstka". Wtedy szczęśliwiec 

zdobył drugą najwyższą wygraną 
w historii ― 22 439 355,10 zł.

Nie będzie transmisji

Bytomscy radni kolejny raz odrzu-
cili projekt transmisji przebiegu se-
sji Rady Miejskiej w Internecie. Taką 
możliwość mają mieszkańcy Piekar 
Śląskich i Siemianowic. Niestety by-
tomianie chcący przysłuchać się de-
batom prowadzonym przez radnych 
wciąż muszą osobiście stawiać się na 
sali sesyjnej. XXI wiek do Rady Miej-
skiej jeszcze nie dotarł... 

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 Biblioteka Publicz-
na, Muzeum Górnośląskie, Solo Pizza (Agora Bytom), Kawiarnia Pod różą (Agora Bytom), Hotel Bristol, Kebap Rycerska, City Kebab, Kebar, Cafe Amor, Piz-
zeria 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 Wi-
taminka, Piekarnia Kwapisz, Piekarnia Jerszy, Silesia Club, Szombierki: Stary Ratusz, Sklep mięsny ul. Orzegowska, Rozbark: Piekarnia Słoneczna, Piekarnia 
Cukiernia ul. Witczaka, Łagiewniki: Piekarnia i cukiernia ul. Cyryla i Metodego, Bar u Richata ul. Cyryla i Metodego.

Mężczyzna w jednym z bytomskich 
biur kredytowych przedłożył fałszywe 
dokumenty na pożyczkę. Ustalono, że 
33-letnia pracownica tego biura wie-
działa, że te dokumenty są sfałszowane. 
Mimo to skierowała je do jednego z by-
tomskich banków z wnioskiem o kredyt 
dla mieszkańca Dąbrowy Górniczej.

Stróże prawa zatrzymali mężczy-
znę w banku. Następnie w ręce poli-
cjantów trafiła 33-letnia bytomianka. 
Mężczyzna i kobieta spędzili noc w po-
licyjnym areszcie. Teraz o ich dalszym 
losie zdecyduje prokurator. Grozi im 
do 5 lat więzienia. 

Udaremniona próba wyłudzenia kredytu na 120 tys. zł

W poniedziałek pokrzywdzona 
kobieta zgłosiła się na Policję. Jak wy-
nikało z ustaleń śledczych 67-latek 
wielokrotnie uderzał, popychał i szar-
pał pokrzywdzoną. Znęcał się nad nią 
również psychicznie.

Bytomianin usłyszał już zarzut. Sąd 
zastosował wobec niego środek karny 
w postaci zakazu zbliżania się do po-
krzywdzonej, objął go również poli-

cyjnym dozorem. Mężczyźnie grozi do 
5 lat pozbawienia wolności.

Jak nam powiedziała rzecznik 
policji st. sierż. Anna Lenkiewicz  ― 
Małżeństwo mieszkało wspólnie, dla-
tego oprawca musiał się wyprowadzić 
z domu żeby respektować nakaz są-
dowy. Zakaz zbliżania się do kobiety 
obowiązuje aż do wyroku sądowego, 
który zapadnie w tej sprawie. 

 Bytomscy policjanci zatrzymali 57-letniego oszusta oraz 33-letnią pracownicę biura 
kredytowego. Mężczyzna przedłożył sfałszowane dokumenty na zaciągnięcie kredytu w kwo-
cie 120 tys. złotych.

Znęcał się nad żoną
 Policjanci z Bytomia zatrzymali mężczyznę, który znę-

cał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną.



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

Praca w Call Center 
Praca w Call Center. 21 zł/h. Oczeku-
jemy:wykształcenia średniego; zaan-
gażowania; pracowitości; wysokiej 
kultury osobistej. Nie wymagamy do-
świadczenia. Gwarantujemy szkolenie!  
aportpower@wp.pl

Osoba do wykładania asortymentu 
Ogólnopolska Agencja Merchandisin-
gowa poszukuje osoby do wykładania 
asortymentu w Bytomiu /Merchandi-
ser/. Zainteresowane osoby prosimy o 
przesyłanie aplikacji CV na adres e-mail: 
pstyrnik@pmt.com.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

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E

 ― 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

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

Praca dla Opiekunek osób
starszych w Niemczech
Legalne zatrudnienie, wysokie zarob-
ki. Wymagana znajomość j. niemieckie-
go i doświadczenie. ATERIMA (nr cert. 
7085) tel.: 32 506 55 88

Dodatkowy zarobek
Praca przy ankietach, czytanie e-ma-
ili, udział w kampaniach reklamowych. 
Praca dla wszystkich bez wychodzenia z 
domu. Więcej szczegółów na: 
www.szybkiedolary.cba.pl

Fotograf ślubny
Ślub to jedna z najważniejszych chwil 
w życiu. Warto mieć z niej pamiątkę, do 
której będziecie chętnie powracać na-
wet po wielu latach. Zrobimy dla Was 
piękne zdjęcia, które z dumą będziecie 
pokazywać rodzinie 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

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo
w internecie, a w gazecie 
tylko za 6,99 zł

więcej informacji na:
www.bytomski.pl/ogloszenia-bytom
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Bytomski Jarmark Staro-
ci, Stadion GKS Szombier-
ki, ul. Modrzewskiego 3, 
g.7:00-15:00

Wernisaż wystawy „1947 
Barwy Ruin...”, Muzeum 
Górnośląskie, pl. Sobie-
skiego 2, g.17:00

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

Bytomski Jarmark Staro-
ci, Stadion GKS Szombier-
ki, ul. Modrzewskiego 3, 
g.7:00-15:00

Maraton Zumby, Dolo-
mity Sportowa Dolina, ul. 
Blachówka 94, g.17:00

Krawiecka Art Pasaż  ― 
Trio Appassionata, ul. 
Krawiecka, g.19:00

Zręcznościowy wtorek dla 
dzieci, Rynek, g.11:00

Eko-Jarmark, pl. Sobie-
skiego, g.12:00-18:00

Czarownica 2D dubbing 12:45 

Gang wiewióra 2D 10:15, 12:15

Jak wytresować smoka 2  2D 17:15 

Jak wytresować smoka 2  3D 10:30, 15:00

Rio 2 2D 10:45

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

Samoloty 2 3D 12:00, 18:15

Sekstaśma 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 
22:30!

Straznicy Galaktyki 2D dubbing 11:00

Straznicy Galaktyki 3D dubbing 13:40

Straznicy Galaktyki 2D napisy 16:20

Straznicy Galaktyki 3D napisy 19:00, 21:40

Tarzan. Krol Dzungli 2D 10:15, 12:30, 14:45, 17:00

Podróż na sto stóp 20:30A 

Ewolucja planety małp 2D 19:15

Ewolucja planety małp 3D 22:00

Herkules 2D 15:20, 19:40

Herkules 3D 13:10, 17:30, 21:50

Noc oczyszczenia: Anarchia 16:30, 21:00B, 22:00A

Powstanie Warszawskie 18:45

Pożądanie 11:30

Step Up: All in 3D 14:15, 19:30

Transformers: Wiek zagłady 2D dubbing 13:15

Transformers: Wiek zagłady 3D dubbing 16:45

Transformers: Wiek zagłady 3D napisy 20:00

Zbaw nas ode zlego 2D 20:30B, 21:00A, 22:00B

Cinema City

Wszystkie bytomskie kina prócz Glori mieściły się w zaadaptowa-
nych lokalach, które wcześniej pełniły inne funkcje. Wiązało się 
to z różnymi niedogodnościami - np. w kinie Pokój w oglądaniu 
filmów przeszkadzały filary zasłaniające widok.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

POKAZY ORZEDPREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

! tylko pt, sob; A - seans tylko w sobotę i niedzielę; B - seans odwołany w sobotę i w niedzielę

KINO FAMILJINE

W świetlicy GS trwa spotkanie przedwyborcze. Kandydat na senatora 
mówi do zgromadzonych:

- Chcę was uwolnić od komunizmu, anarchizmu, klerykalizmu...
- A macie panocku coś na reumatyzm?

Plenerowe BCKino
Whisky dla aniołów

1 sierpnia, g.21:15
Szyb Krystyna, ul. Zabrzańska

Czerwony i niebieski 1-7 sierpnia, g.19:00

Bajkowe BCKino
Przygody Błękitnego Rycerzyka

3 sierpnia, g.11:00

Rękopisy nie płoną 4 sierpnia, g.19:30

Nie przegap! Bytomski Jarmark Staroci, 1-2 sierpnia

+20C

+22C

sobota

piątek

rano

rano

rano

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+25C

+29C

+32C

+33C

+21C +29C

+27C

Becekino
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Część III
W opracowaniu przygotowanym 

przez Józefa Gębczaka zatytułowanym 
„Losy ruchomego mienia kulturalne-
go i artystycznego na Dolnym Śląsku 
w czasie drugiej wojny światowej” na te-
mat zorganizowanej przez Grudmanna 
składnicy w Prudniku przeczytać mo-
żemy między innymi: „Ważna składnica 
zaszyfrowana lit. „B” zorganizowana już 
w kwietniu 1942 roku. Zawierała pierw-
szy zbiór z Miejskich Zbiorów Sztuki we 
Wrocławiu. Jako pierwsza też została 
zabezpieczona w maju 1945 przez eki-
pę rewindykacyjną Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki z dyr. Stanisławem Lorentzem 
na czele. Ocalał w ten sposób największy 
zbiór śląskiej rzeźby średniowiecznej. 
Przewieziony do Bytomia, gdzie znalazł 
prowizoryczne pomieszczenie, wrócił 
do Wrocławia w 1947 roku. (…) W Prud-
niku i w klasztorze franciszkańskim pod 
Prudnikiem były też ukryte zbiory z Mu-
zeum katowickiego i bytomskiego oraz 
inne ważne zbiory polskie”.   

Prawdopodobnie w czasie dzia-
łań ewakuacyjnych nie sporządzano 
spisów wywożonych zbiorów, a przy-
najmniej takie nie zostały dotychczas 
odnalezione. W dokumentach pozo-
stałych po działalności Prowincji Gór-
nośląskiej, odszukać możemy jedynie 
zbiorcze informacje na temat wartości 
materialnej zabezpieczanych ekspona-
tów z Bytomia. I tak na przykład w dniu 

24 czerwca 1944 roku, zbiory muzeal-
ne o wartości 40 869 marek przewie-
ziono do pałacu w Miedarach, a 7 lipca  
i 11 sierpnia do klasztoru w Prudniku. 
W pierwszym przypadku były to zbiory 
o wartości 220 418 RM,  w drugim 8 800 
RM. Jedyne bardziej szczegółowe pismo, 
dotyczące ewakuacji zbiorów, jakie za-
chowało się w dokumentacji Prowincji 
Górnośląskiej, pochodzi z dnia 9 wrze-
śnia 1942 roku.  Dokument ten, podpisa-
ny przez dyrektora Muzeum w Bytomiu 
dr. Pfützenreitera, informuje gauleitera 
Prowincji Górnośląskiej, iż przygotował 
bezpieczne miejsce dla przechowania 
części eksponatów muzealnych w Za-
kładzie Psychiatrycznym w Lublińcu. 
Jak pisze Pfützneireiter, w dniu 5 wrze-
śnia 1942 roku zostały przeniesione tam 
obrazy zakupione do tworzonej galerii 
malarstwa niemieckiego, 10 cennych 
średniowiecznych rzeźb oraz 1 kosz 
cennych starodruków pochodzących 
z Górnośląskiej Biblioteki Krajowej. 
W najbliższym czasie ― dodawał 
dyrektor Landesmuseum ― prze-
niesione zostaną szczególnie cenne 
zabytki prehistoryczne i inne wybra-
ne obiekty o szczególnym znaczeniu 
dla kultury niemieckiej. Czy tak się 
stało, nie wiadomo. 

Jak czytamy w sprawozdaniu ślą-
sko-dąbrowskiego Oddziału Muzeów 
i Ochrony Zabytków z czerwca 1945 ro-
ku,  po zakończeniu działań wojennych 

na terenie Górnego Śląska, w bytom-
skiej placówce odnaleziono „180 ob-
razów galerii katowickiej (około 60% 
stanu przedwojennego), nieco zbiorów 
prehistorycznych, ludowych (ca 10% 
stanu przedwojennego), przyrodni-
czych i drobne fragmenty przemysłu ar-
tystycznego. Resztę zbiorów, zarówno 
katowickich jak i bytomskich wywieźli 
Niemcy do różnych miejscowości”.

Powojenna akcja rewindykacyjna 
prowadzona przez nowe polskie wła-
dze doprowadziła do odzyskania czę-
ści wywiezionych dzieł, jednakże losy 
zdecydowanej większości ekspona-
tów nie są znane do dzisiaj. Jak wy-
nika z dokumentów archiwalnych, 
skutecznie rewindykowano przede 
wszystkim eksponaty przyrodnicze 
i prehistoryczne. Przykładowo w kwiet-
niu 1945 roku ekipa rewindykacyjna 
z pałacu w Miedarach przewiozła do By-
tomia 22 skrzynie zawierające naczy-
nia cynowe z XVII i XVIII wieku, okazy 
prehistoryczne, nieco eksponatów et-
nograficznych, klisze i fotografie z działu 
prehistorycznego oraz książki z biblio-
teki muzealnej. Wszystkie te przedmio-
ty zostały wywiezione z Bytomia w roku 
1944. W Prudniku z kolei, w tym okresie 
zabezpieczono dużą ilość rozmaitych 
eksponatów pochodzących z Muzeum 
Śląskiego, Muzeum w Bytomiu i muze-
ów wrocławskich. Jak pobieżnie oce-
niono do ich przewozu potrzeba było 

aż 40 mniejszych samochodów ciężaro-
wych. W listopadzie 1945 roku z klasz-
toru franciszkańskiego w tym mieście 
przewieziono do Bytomia 3 samochody 
ciężarowe mebli zabytkowych, a w sie-
dzibie prudnickiego Starostwa  Powia-
towego pozostawiono, przewiezione 
tam z klasztoru miedzy innymi: 38 ob-
razów malarzy niemieckich z XIX i XX 
wieku, 44 okazy ceramiki francuskiej 
i niemieckiej, 20 naczyń cynowych, 3 
szafy motyli i owadów. Spośród obra-
zów pozostałych po galerii malarstwa 
Landesmuseum Oberschlesien zacho-
wała się zaledwie część, między innymi: 
„Wybrzeże morskie w nocy” pejzażysty 
Oswalda Achenbacha, „Pejzaż ze sta-
wem” malarza i rytownika Ludwiga 
Willroidera czy „Burzę na morzu” Her-
manna Meviusa. Pośród braków, na 
szczególne wyróżnienie zasługuje kil-
ka kobiecych aktów autorstwa znako-
mitego austriackiego grafika i malarza 
Gustava Klimta czy piękna scena bal-
konowa „Romeo i Julia” pędzla nie-
mieckiego malarza klasycystycznego 
Anselma Feuerbacha. 

Od 1992 roku polskie Minister-
stwo Kultury gromadzi dane na temat 
strat wojennych dzieł sztuki z terenów 
znajdujących się w granicach Polski po 
1945 roku. Obecnie w bazie tej zare-
jestrowane są 23 obiekty pochodzące 
z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. 
Pośród nich znajduje się 21 obrazów 

oraz dwie rzeźby: „Klotho” i „Atropos” 
autorstwa znanego wrocławskiego 
rzeźbiarza i grafika Joachima Karscha. 
Wśród poszukiwanych obrazów od-
najdziemy natomiast między innymi: 
„Willę włoską na zboczu góry” Friedri-
cha Oliviera, „Portret mężczyzny /von 
Falke-Plachetzki/” malarza religijne-
go i portrecisty Johannesa Bochenka, 
„Szwaczkę” Gottfrieda Juliusa Scholt-
za, „Hirten mit Rinderherde im italia-
nuscher Landschaft” Karla Steffecka 
czy „Zwierzyniec z kwiatami” jednej 
z czołowych malarek śląskich przeło-
mu XIX i XX wieku, Gertrud  Staats.

Poszukiwane są także, kolejny „Por-
tret mężczyzny”, tym razem autorstwa 
specjalizującego się w tematyce histo-
rycznej Juliusa Hübnera, pejzaż „Grie-
chische Berglandschaft” Carla Antona 
Rottmanna, „Portret Doktora Neigen-
findt” i „Portret damy” Karla Josepha 
Raabe, „Szwaczka” Juliusa Scholtza, 
a także „Prinz Waldemar von Preusen” 
pędzla Carla Wilhelma Wacha, autora 
znanego szeroko portretu teoretyka 
wojny, generała Carla von Clausevit-
za, twórcy monumentalnego dzieła 
„O wojnie”. Czy zaginiona kolekcja po-
wróci kiedyś do Bytomia? Casus ujaw-
nionego niedawno tzw. zbioru Gurlitta 
pozwala mieć nadzieję, że nie wszyst-
ko jest jeszcze stracone. 

Maciej Bartków

Utracona kolekcja sztuki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
W roku 1942 na terenie całej III Rzeszy rozpoczęła się ewakuacja szczególnie cennych dzieł sztuki. Zbiory z Bytomia, jak pisaliśmy w poprzednim odcinku, ukry-

wano przede wszystkim w Prudniku i Miedarach. Jedno z tych miejsc, w których ukryto eksponaty z Bytomia było jednocześnie skrytką przygotowaną przez znanego wro-
cławskiego konserwatora sztuki Guntera Grundmanna. Jego tajemnicę złamał polski historyk sztuki Józef Gębczak.

W połowie kwietnia zawarto po-
rozumienie z koncernem Fortum 
w sprawie przekazania zabytkowego 
zakładu miastu. Dokument określał 
m.in. że umowa sprzedaży zostanie za-
warta najpóźniej do końca lipca. Ten 
termin jednak już minął, a obiekt nie 
zmienił właściciela.

Rzecznik Fortum, Jacek Ławrec-
ki, tłumaczy to sezonem urlopowym. 
Można jednak śmiało sądzić, że przy-
czyna jest poważniejsza. Zgodnie 
z porozumieniem Bytom ma prze-
jąć Elektrociepłownię za jedyne 100 
zł, ale jest w tym haczyk. Za taką ce-
nę zakład zostanie oddany bez rozle-
głych terenów otaczających go z trzech 
stron. Władze chciałyby aby miasto 
dostało wszystko, lecz w tej kwestii nie 
ma zgody drugiej strony. Warunkiem 
przejęcia całości jest sprzedaż na ryn-
kowych stawkach.

Ponieważ termin określony w 
kwietniowym porozumieniu prze-

stał być realny, Fortum i gmina dały 
sobie jeszcze chwilę na wypracowa-
nie kompromisu i załatwienie formal-
ności. Notarialnie spisano aneks do 
wcześniejszej umowy, który daje czas 
do końca sierpnia na sfinalizowanie 
sprzedaży Elektrociepłowni Szom-
bierki.

Co Bytom uczyni gdy wreszcie zo-
stanie jej właścicielem? Porozumienie 
nie zezwala miastu na wykorzystanie 
przejętych obiektów do dalszej pro-
dukcji energii. Nie będzie można ich 
także sprzedać firmom działającym 
w tej samej branży co Fortum. Przed 

laty rozważano zlokalizowanie w 
Szombierkach centrum nauki, ale ten 
pomysł można już uznać za historię. 
Według zapowiedzi prezydenta Da-
miana Bartyli, zabytkowy kompleks 
zostanie sprzedany za 30 mln zł tajem-
niczemu inwestorowi, który podob-
no czeka na przekazanie go gminie. 
W kuluarach plotkowano, że kupcem 
będzie Bytomskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne, lecz jego prezes katego-
rycznie temu zaprzeczył. O tym, czy 
rzeczywiście istnieje jakiś inwestor 
zainteresowany Elektrociepłownią 
dowiemy się za miesiąc... 

Elektrociepłownia (nie) miejska

Pożar sprzed trzech lat przeszko-
dził planom reaktywacji najbardziej 
znanego bytomskiego kina. W jego wy-
niku doszczętnie spłonęła sala pro-
jekcyjna Glorii. Według Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
obiektu nie dało się już uratować, dla-
tego został rozebrany. Z osiemdziesię-
cioletniego kina pozostał jedynie hol 
i dawna kawiarnia (obecnie pizzeria) 
mieszczące się w części wysokiej kina 
od strony Rynku.

Choć prezydent Piotr Koj zadekla-
rował odbudowę Glorii, to jego następ-
ca zrezygnował z tego pomysłu. Nowe 
władze uznały go za zbyt kosztowny 
i niepotrzebny z racji bliskości Cine-
ma City działającego w Agorze. Zdecy-
dowano, że ocalała część kina zostanie 
sprzedana, gdy zakończą się procedu-
ry związane z regulacją udziałów we 
wspólnocie mieszkaniowej przy ul. 
Szymanowskiego 2.

Formalności w końcu zostały za-
łatwione i 3 września odbędzie się 
pierwszy przetarg na sprzedaż ho-
lu Glorii i lokalu, w którym działa Piz-
zeria Riposta posiadających łącznie 
319,5 m2 powierzchni użytkowej. Ce-
nę wywoławczą ustalono na poziomie 
730 000 zł. Tyle nikt raczej nie zapła-
ci, ponieważ kupcy zazwyczaj czeka-
ją na drugi przetarg, w którym obniża 
się cenę nawet do 50% nieruchomości 
i dopiero wtedy składają oferty.

Można żałować, że miasto nie zde-
cydowało się zatrzymać lokalu kina, 
ponieważ po jego zbyciu straci wpływ 
na formę działalności, jaka będzie 
w nim prowadzona. Przetarg bowiem 
nie określa przeznaczenia sprzeda-
wanej nieruchomości, więc nie jest 
wykluczone, że przy Rynku zostanie 
otwarta kolejna placówka bankowa. 

Gloria na sprzedaż
 Miasto wystawiło na sprzedaż lokal po dawnym kinie 

Gloria przy Rynku.
 Do 31 lipca miasto miało za 100 zł odkupić EC Szombierki. Do transakcji wciąż jeszcze nie doszło.


