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Przewodnicząca Rady Miasta Da-
nuta Skalska, która swój mandat rad-
nej zdobyła z listy wyborczej Damiana 
Bartyli, w tym roku nie wystartuje w 
wyborach samorządowych z listy BIS. 
Informację tę potwierdziliśmy w Bytom-
skiej Inicjatywie Społecznej (BIS). Sama 
zainteresowana również potwierdza 
doniesienia i pisze list otwarty do prezy-
denta Bartyli.

„Niniejszym składam na Pańskie rę-
ce rezygnację z funkcji wiceprzewodni-
czącej Bytomskiej Inicjatywy Społecznej 
i oferowanego mi pierwszego miejsca na 
liście BIS w okręgu wyborczym nr 4 ― Na-
pisała Danuta Skalska. Decyzję swoją tak 
umotywowała: Decyzja moja spowodo-
wana jest Pańskim oświadczeniem, że 
po wygranych wyborach pozostawi Pan 
na dotychczasowych stanowiskach lu-
dzi, którzy w moim przekonaniu mają 
destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie 
gminy. Mimo iż moi wyborcy zobligowali 
mnie do ponownego startu w wyborach, 
nie wyobrażam sobie kandydowania do 
RM za wszelką cenę, zwłaszcza, jeśli tą 
ceną miałaby być zgoda na dalsze kon-
serwowanie zastanego układu, wzboga-
conego o dopuszczonych przez Pana do 
kluczowych stanowisk ludzi, którzy mia-
sto pogrążają w chaosie”.

Po tym jak Henryk Bonk zdecydo-
wał się iść bez Damiana Bartyli w nad-
chodzących wyborach samorządowych, 

to właśnie Danuta Skalska była tą naj-
częściej wymienianą, która odejdzie ra-
zem z nim. Jednak po decyzji byłego już 
wiceprezydenta do znaczącego rozła-
mu w BIS nie doszło. Pisaliśmy o tym 
dwa tygodnie temu. Tylko jeden radny 
zdecydował, że wystartuje z komitetu 
Henryka Bonka. Stąd dzisiejsza decyzja 
przewodniczącej jest dosyć sporym za-
skoczeniem nawet dla środowiska byłe-
go wiceprezydenta (o planach Henryka 

Bonka i jego zaplecza piszemy w osob-
nym artykule obok).

Dobrze poinformowana osoba w BIS 
przekonuje nas, że Danuta Skalska zde-
cydowała się nie startować w ogóle w 
wyborach. Chce być lojalna wobec swo-
jego dotychczasowego przełożonego 
oraz fair w stosunku do swojego wielo-
letniego przyjaciela ― Henryka Bonka, 
który odszedł wcześniej. Trudno jed-
nak przypuszczać, że tak charyzmatycz-

na osoba jak Danuta Skalska odpuści 
kandydowanie do rady. Sama zaintere-
sowana nie potwierdza tego. W rozmo-
wie z nami mówi: „Na dzień dzisiejszy 
nie mam dalekosiężnych planów”. Jed-
nocześnie przekazując nam, że już do-
stała propozycje startu od różnych 
środowisk. W tym kontekście najczę-
ściej wymienia się właśnie komitet Hen-
ryka Bonka. 

Danuta Skalska nie wystartuje z Bartylą
„Kierując się odpowiedzialnością wobec moich wyborców i troską o przyszłość miasta na bieżąco sygnalizowałam Panu 

konieczność zmian. Bezskutecznie” - pisze Danuta Skalska w liście do prezydenta Bytomia. I odchodzi z Bytomskiej Inicjatywy Społecznej. 
To kolejna osoba po Henryku Bonku, która opuszcza szeregi tego ugrupowania.

Reklama

Reklama
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Inkubatory w Polsce tworzone są 
od ponad 10 lat. Na Śląsku dotychczas 
funkcjonowały cztery. Swojego docze-
kał się i Bytom. Jego siedziba, ulokowana 
przy Rynku, 19 liczy 120 m, zawiera no-
woczesne przestrzenie coworkingowe 
z ośmioma stanowiskami pracy, dwie sa-
le spotkań, salę szkoleniową i chillout ro-
om. Inkubator powstał przy Bytomskiej 
Agencji Rozwoju Inwestycji, we współ-
pracy Fundacji Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości z władzami Bytomia.

"Przez ostatnie dwa lata robiliśmy 
wszystko, żeby Bytom stał się miastem, 
gdzie przedsiębiorcy będą chcieli za-
łożyć własny biznes. Powołaliśmy By-
tomską Agencje Rozwoju Inwestycji, 
uruchomiliśmy Bytomską Strefę Aktyw-
ności Gospodarczej, udało nam się też 
poszerzyć Katowicką Specjalną Strefę 
Ekonomiczną o tereny bytomskie. Bar-
dzo się cieszę, że mamy kolejne narzędzie 
do rozwoju przedsiębiorczość w naszym 
mieście" ― mówi Damian Bartyla.

Sam Inkubator prócz przestrze-
ni ma bowiem zapewnić początkują-
cym przedsiębiorcom także wsparcie 

merytoryczne i organizacyjne. Dzięki 
współpracy z instytucją zyskają oni oso-
bowość prawną AIP, pomoc prawną 
i księgową. Prócz tego będą mieć dostęp 
do szkoleń, spotkań mentoringowych 
i networkingowych. Działalność Inku-
batora skierowana jest do każdej osoby 
(bez względu na wiek), która chce roz-
kręcić swój biznes. Do końca tygodnia 
można zwiedzać jego siedzibę w ramach 
dni otwartych, od godz 10 do 16.

Najbliższe plany bytomskiego AIP 
to przede wszystkim kolejne projek-
ty promujące przedsiębiorczość wśród 
bytomian, liczne szkolenia, doradztwo 
biznesowe i rundy inwestycyjne w fun-
duszu AIP Seed Capital. Bytomianie 
korzystający z usług Inkubatora będą 
mieli także dostęp do porad starszych, 
bardziej doświadczonych biznesme-
nów. Przedsiębiorcy, którzy wystartują 
w konkursie w ramach AIP mają rów-
nież szansę na wygranie 100 tys. zł inwe-
stycji. Zwycięzca zawiąże spółkę z AIP, 
w ramach której odstąpi Inkubatorowi 
15% udziałów. 

Inkubator dla przedsiębiorczych
W Bytomiu ruszył Akademicki Inkubator 

Przedsiębiorczości, który ma zapewniać wsparcie wszystkim 
posiadającym pomysł na biznes bytomianom. Inicjatywa jest 
pierwszą na Śląsku, którą stworzono we współpracy z władzą 
samorządową i ulokowano poza uczelnią wyższą. Sam pomysł do 
nowych jednak nie należy.

Rondo Solidarności
Spór o nazwę skrzyżowania ciągnie 

się już od co najmniej dwóch lat. Swo-
je pomysły w tej sprawie przedstawiali 
politycy, miejscy aktywiści i historycy. 
Z kolei urzędnicy studzili emocje tłu-
macząc, że obiekt nie znajduje się 
w zarządzie miasta, lecz Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
dlatego magistrat nie może podjąć de-
cyzji w związku z jego nazwą.

Teraz sytuacja uległa zmianie, po-
nieważ GDDKiA nie wyraziła sprze-
ciwu wobec nazwaniu ronda przez 
władze miasta. W związku z tym Wy-
dział Geodezji ogłosił konsultacje spo-
łeczne dotyczące projektu uchwały 
Rady Miejskiej ustanawiającej nazwę... 
Rondo Solidarności. Ta jednak nie wy-
stępowała wcześniej w doniesieniach 
medialnych, lecz wydaje się być pew-
nym kompromisem. W uzasadnieniu 
uchwały możemy przeczytać, że na-
zwa ta koresponduje z ideą prezyden-
ta RP, Bronisława Komorowskiego, 
aby autostrada A1 nosiła nazwę Soli-
darności. Miałoby to pomóc kierowcom 
w nawigacji, gdyż byłoby łatwe do sko-
jarzenia, że z Ronda Solidarności trzeba 

zjechać na Autostradę Solidarności.
Jednak, aby to miało sens, autostra-

da A1 musiałaby otrzymać taką nazwę, 
natomiast temat jej zmiany ucichł. Od 
2009 roku trasa łącząca wybrzeże Bał-
tyku z Czechami oficjalnie nosi nazwę 
Bursztynowej, choć w rzeczywistości 
niewielu kierowców jej używa. Zde-
cydowana większość mówi na nią po 
prostu "A1", a to głównie dlatego, że 
tak identyfikują ją drogowskazy.

Bardziej uzasadnionym argumen-
tem za nazwą Solidarności dla ronda 
jest fakt, iż w lutym 1989 roku właśnie 

w Bytomiu zawiązał się Komitet Oby-
watelski Solidarność obejmujący swoim 
zasięgiem również Piekary Śląskie, Tar-
nowskie Góry i Pyskowice. W ten spo-
sób zostałby upamiętniony jego wkład 
w przemianę ustrojową naszego kraju.

Wątpliwości budzi sposób przepro-
wadzania konsultacji w sprawie nazwy 
ronda autostradowego. Ogłoszono je 
zaledwie na tydzień przed wrześnio-
wą sesją Rady Miejskiej, na zgłaszanie 
uwag do projektu uchwały wyznaczono 
tylko trzy dni, a informacja o konsulta-
cjach nie została opublikowana na inter-
netowej Platformie Konsultacji Urzędu 
Miejskiego. Działania urzędników spra-
wiają wrażenie, jakby chcieli naprędce 
odfajkować wymagane procedury, aby 
radni mogli podjąć decyzję na ponie-
działkowym posiedzeniu, natomiast 
konsultacje z mieszkańcami nie mają 
dla nich większego znaczenia. Tymcza-
sem Kolektyw BytoMy zebrał kilka-
set podpisów bytomian pod petycją 
o nadanie nazwy Międzygalaktycz-
nego Ronda Superbohaterów ― co 
z tym uczyni magistrat? 

Północne, Poznańskie, Kaczyńskiego, Bruninga, Superbohaterów... Do tej pory zgłoszono 
takie propozycje nazw dla ronda łączącego ul. Strzelców Bytomskich z autostradą A1. Wygląda na to, że 
ostatecznie będzie nosić imię Solidarności.

Kolektyw BytoMy zebrał 
kilkaset podpisów bytomian 
pod petycją o nadanie nazwy 
Międzygalaktycznego Ronda 
Superbohaterów

W środę Henryk Bonk, Adrian Król, Łukasz 
Osóbka, Janusz Wójcicki i Adam Grzesik spotka-
li się z dziennikarzami na dworcu kolejowym. 
Dlaczego właśnie tam? W ten sposób postanowi-
li zwrócić uwagę, że miasto nie rozwija się w tym 
kierunku, w jakim miało zmierzać po referen-
dum w 2012 roku. Taką diagnozę stawia nie by-
le kto, lecz ci sami ludzie, którzy dwa lata temu 
przewodzili akcji pozbawienia Platformy Oby-
watelskiej władzy w Bytomiu. Wójcicki był ini-
cjatorem referendum, Grzesik kierował sztabem 
wyborczym, natomiast Bonk i Król byli jednymi 
z najbardziej znanych polityków angażujących 
się w odwołanie poprzednich władz.

Skąd taka refleksja po dwóch latach rządze-
nia? Według ich relacji od dawna starali się zako-
munikować Damianowi Bartyli, że miasto jest źle 
zarządzane, ale prezydent nie chciał ich wysłu-
chać. Objawami bezsilności miały być publiczne 
wystąpienia Danuty Skalskiej i Henryka Bonka, 
w których wyrazili swoje niezadowolenie z pro-
wadzonej polityki. Kością niezgody miały być 
próby prywatyzacji i dzierżawy miejskich spół-
ek, niejasna umowa przejęcia Elektrociepłowni 
Szombierki, której zawarcie wciąż jest przesu-

wane o kolejne miesiące oraz podjęcie budowy 
kompleksu piłkarsko-hokejowego przy ul. Olim-
pijskiej bez wcześniejszego przygotowania. ― 
Godząc się na funkcję wiceprezydenta Bytomia 
byłem pewien, że będzie się chciało wykorzystać 
moją wiedzę i doświadczenie w pracy w samo-
rządzie. I zawodowe, i społeczne od 24 lat. Tak się 
nie stało ― powiedział Bonk. Jego zdaniem mia-
sto jest zarządzane chaotycznie, a decyzje po-
dejmowane przez zarząd są przypadkowe. Jego 
kompani dodają, że w tym roku wszyscy jeste-
śmy świadkami przedwyborczego festiwalu peł-
nego otwierania boisk, placów zabaw, skwerów 
i organizowania pikników, podczas gdy w budże-
cie miasta jest wielomilionowa dziura.

Na spotkaniu z dziennikarzami nie przed-
stawiono jednak pomysłów na to, jak skierować 
Bytom na właściwe tory. Liderzy komitetu zapo-
wiedzieli jedynie, że ujawnią je w późniejszym 
momencie kampanii wyborczej. Na razie zapew-
niają, że nie będą obiecywać gruszek na wierzbie, 
tylko skupią się na tym, jak ustabilizować sytu-
ację, aby miasto mogło się rozwijać przez następ-
ne lata. 

Gdzie jedzie pociąg?
 - Pociąg z napisem "Bytom" nie jedzie od dłuższego czasu we właściwą 

stronę - tymi słowami liderzy komitetu Henryka Bonka zapowiedzieli swoją kampa-
nię wyborczą.
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 ― 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

Zatrzymany rozbojarz
Bytomscy policjanci zatrzymali 

mężczyznę podejrzanego o dokona-
nie rozboju. 27-latek pobił bytomiani-
na, a następnie skradł mu dokumenty 
i dwa telefony komórkowe. 

Do zdarzenia doszło w miniony 
piątek. 50-latek szedł ulicą Parkową, 
gdy został napadnięty przez niezna-
nego mu mężczyznę. Sprawca pobił 
bytomianina, a następnie skradł mu 
plecak, w którym znajdował się portfel 
z dokumentami oraz dwa telefony ko-
mórkowe. Na podstawie posiadanego 
rysopisu stróże prawa bardzo szybko 
ustalili napastnika i zatrzymali go przy 
ulicy Piekarskiej. Mundurowi odzyskali 
też skradziony łup. Rozbojarz usłyszał 
zarzut i przyznał się do jego popełnie-
nia. Teraz grozi mu 12 lat za kratkami.

Sprawca "wyrwy" w rękach 
policji

Zatrzymano 24-letniego mężczy-
znę, który dokonał kradzieży złotych 
kolczyków na tak zwaną "wyrwę". 

Do zdarzenia doszło 10 wrze-
śnia na ulicy Grota Roweckiego. 
Mężczyzna zerwał kolczyki prze-
chodzącej ulicą kobiecie. Kryminal-
ni bardzo szybko ustalili tożsamość 
sprawcy i go zatrzymali. Ponadto 
w ręce stróżów prawa wpadł paser, 
który pomógł złodziejowi sprzedać 
skradzione przedmioty. Mundurowi 
odzyskali łup. 24-latek usłyszał już 
zarzut kradzieży i przyznał się do jego 
popełnienia. Prokurator zastosował 
wobec niego środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru policyjnego. Grozi 
mu 5 lat za kratkami.

Okradli emerytkę
Policjanci z komisariatu przy uli-

cy Chrzanowskiego poszukują dwóch 
mężczyzn, którzy okradli 78-letnią ko-
bietę. Do zdarzenia doszło w jednym 
z budynków przy ulicy Pułaskiego. 

W ubiegłym tygodniu do jedne-
go z mieszkań przy ulicy Pułaskiego 
przyszło dwóch mężczyzn. Panowie 
podali się za pracowników firmy wy-
mieniającej okna i drzwi. Bytomianka 
wpuściła ich do domu. Jeden z męż-
czyzn rozmawiał z emerytką, drugi 
natomiast pod pretekstem dokona-
nia pomiarów, udał się do sąsiedniego 
pokoju. Kilka dni po wizycie męż-
czyzn 78-latka zorientowała się, że 
zniknęły jej pieniądze. Sprawcom 
grozi kara 5 lat więzienia. 

Kierował mimo zakazu i z 4 
promilami 

Drogówka zatrzymała mężczyznę, któ-
ry kierował samochodem mając prawie 
cztery promile alkoholu w organizmie. 

W poniedziałek rano policjanci 
bytomskiej drogówki zatrzymali na 
Placu Wolskiego kierującego samo-
chodem osobowym marki Renault 
Clio. Po sprawdzeniu jego stanu trzeź-
wości okazało się, że ma on prawie 
cztery promile alkoholu w organi-
zmie. Stróże prawa ustalili również, 
że 32-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej 
był już wcześniej karany za jazdę na 
podwójnym gazie i ma sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów. Teraz grozi 
mu nawet 5 lat więzienia. 

Dzieci podpaliły kościółek
Policjanci z komisariatu przy ul. 

Zabrzańskiej zatrzymali sprawców 
podpalenia zabytkowego kościo-
ła ewangelickiego. 13-latek i jego 
10-letni kolega przyznali się do za-
rzucanego im czynu.

23 lipca w pożarze spłonęło ok. 60m2 
dachu i 50m2 ściany frontowej i bocznej, 
drewniana wieża oraz dzwonnica.

Z ustaleń straży pożarnej wy-
nikało, że przyczyną pożaru było 
prawdopodobnie podpalenie. Krymi-
nalni z komisariatu IV ustalili spraw-
ców i w poniedziałek ich zatrzymali. 
13-latek i jego 10 letni kolega przy-
znali się do zarzucanego im czynu. 
Obaj, za to co zrobili, odpowiedzą 
przed sądem rodzinnym. 

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

ShortNews| bytomski.pl

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

Piknik na polu
Pole Golfowe w Szombierkach to 

prawdziwie uroczy zakątek, oaza ziele-
ni i spokoju. W tym przyjemnym krajo-
brazie po raz drugi odbędzie się Piknik 
Rodzinny. ― To wydarzenie, w trakcie 
którego chcemy dostarczyć mieszkań-
com Bytomia i okolic wielu wrażeń. Udo-
wodnimy, że golf to sport dla wszystkich, 
ale również że pole golfowe daje wie-
le innych możliwości ― zapewniają or-
ganizatorzy. W programie znalazły się 
Międzyparafialne Zawody Footgolfa, 
w których zmierzą się parafie Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa i Wniebowstą-
pienia Pańskiego, a ponadto Zjazd na byle 
czym do jeziora, zwiedzanie pola melek-
sami oraz muzyka na żywo. Jak to zwykle 
bywa przy tego typu imprezach, na dzieci 
będą czekały dmuchańce i koniki. Piknik 
odbędzie się w sobotę od 12:00 do 19:00. 

Na miejsce będzie można się dostać dro-
gą biegnącą przy markecie Intermarche.

Wywalczyli boisko

Mieszkańcy bloków przy ul. 
Adamka w Łagiewnikach od daw-
na domagali się od władz, aby miasto 
wyremontowało zaniedbane boisko. 
W końcu ich prośby zostały wysłu-
chane i we wtorek ― po kilku mie-
siącach robót ― został oddany nowy 
obiekt, który wreszcie spełnia współ-
czesne standardy. Miłośnicy aktywne-
go spędzania wolnego czasu mają tam 
do dyspozycji boiska do gry w koszy-
kówkę, siatkówkę i piłkę nożną z po-
liuretanową nawierzchią i nowymi 
urządzeniami. Co więcej obok powsta-
ły stoły do ping-ponga i szachów. To 
już drugi obiekt sportowy w Łagiew-

nikach oddany do użytku w ostatnim 
czasie. Niedawno otwarto siłownię 
plenerową w parku Amendy powsta-
łą w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Cztery kółka dla biegaczy

Już w najbliższą sobotę na ulicach 
Miechowic pojawią się biegacze. O 11:00 
wystartuje 6. Bytomski Półmaraton. Je-
go uczestnicy będą musieli pokonać dy-
stans przeszło 21 kilometrów. Na pięć 
dni przed biegiem zgłosiło się już prze-
szło 1300 osób. ― Liczba zgłoszonych 
uczestników wskazuje, że takie impre-
zy warto organizować ― powiedział Mi-
chał Napierała, dyrektor Bytomskiego 
Półmaratanu. Wśród najszybszych bie-
gaczy zostanie rozlosowana nagroda 
główna ― samochód Dacia Sandero.

Przejazd na Zamłyniu otwarty
Koszmar kierowców dobiegł koń-

ca ― znów można przejechać pod 
wiaduktem kolejowym na Zamły-
niu. Firma SKANSKA zakończyła re-
mont torowiska oraz sąsiadujących 
z nim jezdni. Cała nawierzchnia zosta-
ła wykonana na nowo, z betonu, a na 
jej powierzchni zainstalowano lamp-
ki z diodami LED wyznaczającymi pa-
sy ruchu. Można śmiało przyznać, że 
dokonał się skok jakościowy wzglę-
dem stanu sprzed inwestycji. Betono-
wa nawierzchnia powinna wytrzymać 
znacznie dłużej, dzięki czemu niepręd-
ko powinniśmy się spodziewać kolej-
nych remontów. Prace trwają jeszcze 
na ul. Jagiellońskiej, ale nie mają już 
one wpływu na ruch samochodów.| 
 

Sesja Rady Miejskiej
Na poniedziałek zaplanowano co-

miesięczną sesję Rady Miejskiej. W po-
rządku obrad znalazły się projekty 
uchwał m.in. w sprawie przyjęcia "Stra-
tegii Rozwoju Miasta Bytom 2020+", 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
planów zagospodarowania południo-
wych Miechowic i terenów po byłej 
KWK Powstańców Śląskich, powołania 
Bytomskiej Rady Seniora, ustanowie-
nia Bytomskiej Karty Seniora i wydzier-
żawienia dawnego Gimnazjum nr 6 
w Szombierkach z przeznaczeniem na 
Dom Seniora, a także przyjęcia "Progra-
mu współpracy Miasta Bytomia z or-
ganizacjami pozarządowymi na rok 
2015". Sesja rozpocznie się o godzinie 
14:00 w sali plenarnej ratusza przy ul. 
Parkowej 2. Obradom może się przy-
słuchiwać każdy mieszkaniec.

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.
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Sprintem przez boiska: sześć 
zwycięstw klubów z Bytomia

Już dawno nie było tak udanego week-
endu w bytomskim futbolu. Najwyższe 
zwycięstwa odnotowały zespoły Tempa 
Stolarzowice i Czarnych Sucha Góra.

Ligowy przegląd tradycyjnie nale-
ży zacząć od III ligi opolsko-śląskiej. Tam 
wciąż niekwestionowanym liderem jest 
Polonia Bytom. Zespół Jacka Trzeciaka 
zanotował kolejne zwycięstwo, choć tym 
razem wcale łatwo nie było.

Na Olimpijską przyjechał Grunwald 
Ruda Śląska, który przed spotkaniem zaj-
mował 7. miejsce. Apetyty miejscowych 
kibiców bardzo szybko zostały rozbu-
dzone, bo Dawid Cempa potrzebował 
sześciu minut, aby dać niebiesko-czerwo-
nym prowadzenie. Potem jednak długo 
nie oglądaliśmy kolejnych bramek.

Po zmianie stron doszło do niespo-
dzianki, bo przyjezdni doprowadzili do 
wyrównania za sprawą Kamila Ciołka. 
Wynik 1:1 utrzymywał się tylko przez 
dwanaście minut, gdy znowu na listę 
strzelców wpisał się Cempa. W samej 
końcówce rezultat ustalił Jacek Bronie-
wicz i Polonia wygrała 3:1.

Taki sam wynik padł przy Modrzew-
skiego, ale niestety na korzyść drużyny 
przyjezdnej. Sposób na Szombierki zna-
lazł bowiem GKS 1962 Jastrzębie, który 

dzięki kompletowi punktów jest czwar-
tą drużyną w tabeli.

Dla gości pierwszą bramkę strzelił 
Wojciech Canibol, a w drugiej połowie 
dwa razy "Zielonych" pogrążył Kamil Ja-
dach. Bytomianie byli w stanie odpowie-
dzieć jedynie golem Sławomira Pacha. 
Porażka sprawiła, że zespół Szombierek 
spadł na 11. pozycję w tabeli.

W lidze okręgowej miniony weekend 
przyniósł nam derby Bytomia. Rezerwa 
Polonii Bytom podejmowała Silesię Mie-
chowice. Pełną pulę zgarnęli piłkarze 
gości, którzy wygrali 3:2. W trudnej sytu-
acji znaleźli się gracze ŁKS-u Łagiewni-
ki. Przegrali mecz z Cyklonem Rogoźnik 
(1:3), który wcześniej wywalczył zaled-
wie jeden punkt.

Niemal idealny weekend zaliczy-
ły bytomskie kluby grające w A-klasie. 
Świetnie zagrali Czarni Sucha Góra, któ-
ry rozgromili Tarnowiczankę 4:0. Bardzo 
wysokie zwycięstwo zaliczył Rozbark 
Bytom, który na wyjeździe pokonał Orła 
Miedary 5:2. Drugi raz z rzędu komplet 
punktów zdobyła Nadzieja Bytom poko-
nując na własnym stadionie Czarnych Ko-
złowa Góra 1:0. Jedyną porażkę poniosło 
Rodło Górniki (0:3 z Przyszłością Nowe 
Chechło), które okupuje ostatnie miej-
sce w tabeli.

W B-klasie przymusową pauzę mieli 
gracze rezerwy Silesii Miechowice. Roz-
strzelało się jednak Tempo Stolarzowice 
gromiąc drugą drużynę Zgody Repty Ślą-
skie 5:0. Dzięki temu Tempo ma komplet 

zwycięstw i prowadzi w drugiej gru-
pie B-klasy.

Bez Bacika, ale z trzema nowymi 

W hali Na Skarpie przygotowa-
nia do nowego sezonu są na finiszu. 
Pierwszy mecz w II lidze już na po-
czątku października.

KK Polonia Bytom ma za sobą świetny 
sezon, który zakończył się awansem do II 
ligi. Teraz przed bytomskimi koszykarza-
mi nowe wyzwania. Pierwsze czeka ich 4 
października. W hali Na Skarpie podejmą 
AZS AWF Katowice.

Niebiesko-czerwoni ostatnio spraw-
dzali swoją formę podczas Pucharu Ślą-
ska. Okazało się, że jest dobrze, bo nasi 
reprezentanci zajęli 5. miejsce. Do ligi zo-
stało jednak trochę czasu, a więc spokoj-
nie może być jeszcze lepiej.

W tym mają pomóc nowi zawodnicy, 
którzy w nowym sezonie będą reprezen-
towali Polonię. Pierwszym z nich jest Mi-
chał Nikiel grający ostatnio w GTK Fluor 
Gliwice. Wraz z nim sprowadzono jesz-
cze z KKS Mickiewicz Katowice Pawła Jur-
czyńskiego oraz Michała Moralewicza.

Fanów na pewno zasmuci fakt, że by-
tomscy koszykarze stracili swoją naj-
większą gwiazdę, czyli Mariusza Bacika. 
Były reprezentant Polski postanowił za-
kończyć karierę w wieku 42 lat. Zostaje 
jednak w Polonii w roli asystenta trenera 
Radosława Kucińskiego.

Kadra na nowy sezon liczy 13 zawod-

ników i wygląda następująco: Marcin Ec-
ka, Paweł Jurczyński, Michał Moralewicz, 
Michał Nikiel, Mateusz Ogrodnik, Jakub 
Szmidt, Wojciech Szpyrka, Marcin Strze-
lecki, Grzegorz Zadęcki, Krzysztof Woź-
niak, Filip Zemrzycki, Jacek Wróblewski, 
Marcin Duda.

Szermierze z medalami

Bytomska szermierka może nie cieszy 
się wielką popularnością, ale jej reprezen-
tanci stale odnoszą sukcesy. Potwierdzili 
to podczas zawodów w Krakowie.

W stolicy Małopolski odbyła się 
pierwsza edycja Międzynarodowego 
Turnieju o Puchar Lajkonika. Na tur-
niej pojechali zawodnicy startujący 
pod szyldem BTS Bytom oraz MDK nr. 
1 w Bytomiu.

Nasi reprezentanci spisali się na me-
dal i to dosłownie, bo przywieźli ich ca-
ły worek. W kategorii młodzików srebro 
padło łupem Patryka Adamczyka (MDK). 
Dwa brązowe medale w tej samej katego-
rii wiekowej zdobyły także Julia Gwóźdż 
i Patrycja Ziętek (obie z BTS).

Wśród seniorów również udało się za-
jąć miejsce na podium. Mariusz Frydrycki 
(BTS) znalazł swojego pogromcę dopiero 
w finale, co skończyło się dla niego srebr-
nym medalem.

W zawodach startowały także Oliwia 
Włoczka (9. miejsce w młodziczkach) 
oraz Martyna Adamska (11. miejsce w ka-
tegorii dzieci) z BTS Bytom.  

Dla uczestników Zjazdu powrót do 
Bytomia miał charakter sentymentalny. 
Goście wzięli udział w licznych wyciecz-
kach po różnorodnych zakątkach miasta, 
a także w części artystycznej w Hali Na 
Skarpie, gdzie wystąpili m.in. uczniowie 
szkoły baletowej, muzycznej i MDK nr 1.

Wśród uczestników Zjazdu znaleź-
li się, chociażby, Jan Widawski, sześcio-
krotny mistrz Polski w pływaniu czy 
Leszek Engelking, znany krytyk, tłu-
macz i poeta. Bytom odwiedził także ks. 
Gregor Ulrich Henckel-Donnersmarck, 
który choć w Bytomiu się nie urodził, 
jest potomkiem rodu magnatów, ów-
czesnych właścicieli naszego miasta. 
Z Bytomiem wiążą go także liczne wspo-
mnienia ― to tutaj w kościele Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
odprawił swoją pierwszą mszę świętą.

Kolejny zjazd w przyszłym roku.

To był Światowy 
Zjazd Bytomian

W Światowym 
Zjeździe Bytomian udział wzięło 
ponad stu gości. Przyjechali do 
naszego miasta z różnych 
zakątków kraju i świata. To 
kolejna impreza w ramach 
obchodów jubileuszu 760-lecia 
nadania praw miejskich.
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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!

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

O rodzinie Guttmannów i ich kamienicach przy Rynku

Zanim w 1809 roku wzniesiono 
w Bytomiu pierwszą synagogę, po-
bożni żydzi zbierali się w domu kup-
ca Simona Guttmanna (1766-1838) 
przy bytomskim Rynku. Jego syn Mo-
ses (1812-1891) był jednym z najzna-
komitszych obywateli miasta, miał nie 
tylko talent przedsiębiorcy, ale był tak-
że szanowanym znawcą Tory, a rabin 
Max Kopfstein poświęcił mu ostatni 
rozdział pracy o historii gminy synago-
galnej w Bytomiu (Geschichte der Sy-
nagogen-Gemeinde in Beuthen O.-S,) 
Wnuk Simona a syn Mosesa ― Jakob 
Guttmann (1845-1919) jest autorem 
dzieł na temat żydowskiej filozofii śre-
dniowiecznej i jej stosunków z teolo-
gią chrześcijańską o fundamentalnym 
do dziś znaczeniu. Jakob Guttmann 
był liberalnym rabinem Wrocławia 
i członkiem władz wielu stowarzy-
szeń religijnych i naukowych w tym 
prezesem Stowarzyszenia Rabinów 
w Niemczech (Rabbinerverband). Je-
go dwaj młodsi bracia Simon i Leopold 
(1848-1924) odziedziczyli kamieni-
ce przy bytomskim Rynku. Należały 
do nich domy nr 3, 4 i 8 przy bytom-
skim rynku. W 1897 r. bracia zamó-
wili u berlińskiego architekta Alberta 

Bohma projekt kamienicy zlokalizo-
wanej na rogu Rynku i ulicy Podgórnej 
(wtedy ― Schiesshausstrasse). Był to 
pierwszy projekt Bohma zrealizowany 
w Bytomiu. 

Nowa kamienica miała stanowić 
symetryczną, okazałą przeciwwagę 
do kamienicy wznoszonej po drugiej 
stronie ulicy, dlatego ozdobiła ją na-
rożna wieżyczka. Budynek utrzymany 
jest w stylu historycyzmu nawiązu-
jącego głównie do hanzeatyckiego 
manieryzmu. Warto zwrócić uwagę 
na nadokienne blendy o trójlistnych 
formach w trzeciej kondygnacji czy 
ustawione na konsolach ozdob-
ne kolumienki w piątej kondygnacji, 
a szczególnie na malowniczy szczyt, 
w którym znalazła się data budowy: 
„Erb.1897”. 

Niestety, dzisiaj kamienica jest nie 
tylko brudna i zaniedbana, ale także 
utraciła wiele ozdobnych elementów. 
Jeszcze w latach 30. XX wieku usunię-
to szpiczasty hełm wieżyczki i zbarba-
ryzowano kształty szczytów; w latach 
60. XX wieku usunięto także balkon od 
strony Rynku, a kilka lat temu balkon 
od ul. Podgórnej. Brak także konsoli 
pod narożną wieżą.

Dzięki temu udanemu projekto-
wi Albert Bohm zyskał w Bytomiu ko-
lejne zamówienia. Niektóre niestety 
nie zostały zrealizowane. Tak się stało 
z malowniczym projektem kamieni-
cy przy Runku 5 z 1898 r. dla Sigrfie-
da Guttmanna. Zbieżność nazwisk ze 
wspomnianymi wcześniej Guttman-
nami wydaje się przypadkowa. War-
to bowiem przypomnieć, że w 1812 r. 
król Fryderyk Wilhelm wydał Edykt 
o stosunkach obywatelskich (Edikt 
die Burgerlichen Verhaltnisse der Ju-
den). Dokument ten czynił Żydów peł-
noprawnymi obywatelami Królestwa 
Pruskiego. Warunkiem uzyskania 
obywatelstwa było przyjęcie niemiec-
kich nazwisk i imion oraz posługiwa-
nie się językiem niemieckim. Wielu 
Żydów przyjęło nazwiska od miejsco-
wości, z której pochodzili lub od wy-
konywanego zawodu, jeszcze inni od 
cech charakteru jak: Ehrlich ― uczci-
wy, szczery, Freud ― radosny czy wła-
śnie Guttmann ― dobry. Na cmentarzu 
żydowskim w Bytomiu zachowało się 
25 macewy z nazwiskiem Guttmann. 
Trudno dzisiaj ustalić pokrewieństwo 
między poszczególnymi osobami.  
Przypomnę tylko Michaela Guttman-

na (1817-1875) który był przewod-
niczącym gminy żydowskiej podczas 
wznoszenia synagogi w 1868 r. oraz 
Maxa Rubena Guttmanna (ur. w 1921 
r.), autora wspomnień ― Beuthen O/S. 
Kindheitserinnerungen, które uka-

zały się przetłumaczone na język pol-
ski w 1996 r. pt. Bytom. Wspomnienia 
z dzieciństwa.  Podczas lektury tego 
dzieła możemy przenieść się w zacza-
rowaną krainę, do Bytomia z przełomu 
lat 20. i 30. XX wieku.      Marek Wojcik

Kamienice przy Rynku  
nr. 8 i 9 około 1901-1905 r.

Albert Bohm projekt kamie-
nicy przy Rynku nr 5

Narożne kamienice stojące u wylotu ulicy Podgórnej to jeden z symboli Bytomia. Wielokrotnie przedstawiano je na pocztówkach. Trafiły nawet na karty telefoniczne do 
automatów. Poznajcie historię jednej z nich, a także jej właścicieli.



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

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

Bytom 41-935 Sucha Góra 
 ul. Strzelców Bytomskich 306 

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

ul. Męczenników Oświęcimia 24
tel. 32/286 62 39 
kom. 603 40 12 15    
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19 września
Otwarcie Bytom Film Festi-
wal, Becek, pl. Stanek 1, g.18:00

Back to disco, Piwnice Gory-
wodów, ul. Strażacka 8, g.21:00

20 września
Pchli targ, ul. Rycerska, 
g.10:00-14:00

Spotkanie „Śląskie źródła toż-
samości”, Muzeum Górnoślą-
skie, pl. Sobieskiego 2, g.11:30

Sesja „Perły Krakowa, pereł-
ki Bytomia”, Teatr Rozbark, ul. 
Kilara 29, g.17:00

Pokaz filmów M. Szelmali-
kowskiego - BFF, Becek, pl. 
Stanek 1, g.17:00

Spotkanie z Mieczysławem 
Szelmalikowskim - BFF, Be-
cek, pl. Stanek 1, g.19:00

Pokaz filmu „Podzielona kla-
sa” - BFF, Becek, pl. Stanek 1, 
g.19:30

Spotkanie z Andrzejem 
Klamtem - BFF, Becek, pl. Sta-
nek 1, g.21:00

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

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

21 września
6. Bytomski Półmaraton, ul. 
Dzierżonia, g.9:00

Salon poezji i muzyki Anny 
Dymnej, Opera Śląska, ul. Mo-
niuszki 21, g.11:00

Pokaz filmów konkurso-
wych - BFF, Becek, pl. Stanek 
1, g.15:00

Spektakl „Łucja z Lammer-
mooru”, Opera Śląska, ul. Mo-
niuszki 21, g.18:00

Pokaz filmu „Onirica” - BFF, 
Becek, pl. Stanek 1, g.19:00

Spotkanie z Lechem Majew-

skim - BFF, Becek, pl. Stanek 
1, g.20:45

24 września
Eko-Jarmark, pl. Sobieskiego, 
g.12:00-18:00

Wernisaż wystawy „Obrzędo-
wość doroczna w woj. śląskim”, 
Muzeum Górnośląskie, ul. 
Korfantego 34, g.17:00

Wykłady o sztuce: Portret w 
malarstwie, Muzeum Gór-
nośląskie, pl. Sobieskiego 2, 
g.16:30

Premiera filmu „Gloria i exo-
dus - historia szlachty śląskiej”, 
Muzeum Górnośląskie, ul. 
Korfantego 24, g.17:00

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

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

Dzwoneczek i tajemnica piratów 2D 10:15, 13:45, 15:45

Dzwoneczek i tajemnica piratów 3D 12:00

Jak wytresować smoka 2  2D 10:15

Smoloty 2D 11:00

Wakacje Mikołajka 10:00, 12:15, 14:30, 16:45

Pszczółka Maja 13:15 A, 15:15 A

Antboy 2D 11:15, 13:00, 14:45, 16:30

Miasto 44 10:00, 11:20, 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

Dawca pamieci 2D 13:00 B, 18:15, 21:15

Gdybym tylko tu był 2D 12:30, 17:30

Jako w piekle, tak i na Ziemi 2D 15:10 B, 20:20, 22:30!

Lucy 19:00

Magia w blasku księżyca 19:45

Sekstasma 22:00

Sin City:Damulka warta grzechu 2D 20:00

Straznicy Galaktyki 2D napisy 17:15

Zostań, jeśli kochasz 14:45, 17:00, 19:15, 21:45

Cinema City

1598 r.— pierwsza wzmianka  
o bibliotece w Bytomiu.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILJINE

POKAZY PRZEDPREMIEROWE

 ― Tata, jako jest różnica między wizytą 
a wizytacją? ― pyta syn Masztalskiego.

 ― Wytłumaczę ci to, Synku, na przykła-
dzie. Widzisz, jak my jadymy do mojej 
teściowej, a twojej, babci, to jest wizy-
ta ― odpowiada Masztalski ― a jak ona 
przyjeżdżo do nos, to jest wizytacja. 

Blue Ruin 19-25 września
19:00

Antboy 19-25 września
17:30

Buntownik bez powodu 22 września
19:30

+14C

+15C

sobota

piątek

rano

rano

rano

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+20C

+21C

+23C

+24C

+14C

+24C

Becekino
! tylko pt, sob
A · tylko w sobotę i niedzielę
B · oprócz soboty i niedzieli

+20C

Bytom Film Festiwal

Choć Festiwal początkowo miał 
być jednodniowym wydarzeniem, 
na którym prezentowano by produk-
cje dotyczące Bytomia, z czasem jego 
formuła ewoluowała. Widzowie będą 
mogli więc obejrzeć nie tylko stare fil-
my związane z naszym miastem, ale 
i szereg nowych obrazów.

Jury dokonało wyboru ― spośród 
65 pozycji wytypowało dwanaście 
produkcji, które będziemy mogli zo-
baczyć podczas festiwalu. Pięć z nich 
zostanie nagrodzonych. Głosować na 
najlepszy film będzie także publicz-
ność. Wybór będzie trudny, bo filmy 
bardzo różnią się od siebie.

"To bardzo różnorodne gatunkowo 
produkcje, wykonane przez niezależnych 
twórców. Są wśród nich filmy fabularne 

i dokumentalne. Mocne kino, poruszające 
trudne tematy, ale i film przyrodniczy, na-
kręcony w wyjątkowy dla tego gatunku 
sposób. Zobaczymy też animację utrzy-
maną w konwencji groteski" ― potwier-
dził organizator, Michał Tyszkiewicz.  

Na I Bytom Film Festiwalu poja-
wią się także twórcy cenieni w świe-
cie filmu. Spotkać będzie można m.in. 
Andrzeja Klamta, reżysera filmów zna-
nych w Polsce i Niemczech. Podczas 
wydarzenia swoje nowe dzieło ― „Oni-
rica” ― zaprezentuje także Lech Ma-
jewski. Co ciekawe, główną rolę w jego 
filmie gra bytomianin, Michał Tatarek.

W organizację festiwalu włączyli 
się także: Towarzystwo Miłośników 
Bytomia i Becek, a patronatem impre-
zę objęła Łódzka Szkoła Filmowa.   

Organizatorzy wybrali produkcje, które będzie można 
zobaczyć podczas imprezy. Pięć z nich otrzyma nagrody. W piątek 
wystartował I Bytom Film Festiwalu. 

Opera Śląska rozpoczyna sezon
  W niedzielę w ramach inauguracji jubileuszowego, 70. sezonu artystycznego, na bytomskiej 
scenie ponownie pojawi się  opera Gaetana Donizettiego ŁUCJA Z LAMMERMOOR.

Bytomska premiera tej inscenizacji 
miała miejsce w marcu 2008 roku i była 
drugą premierą tego tytułu (po spekta-
klu z roku 1960) zrealizowaną w Operze 
Śląskiej. Spektakl został przygotowany 
w koprodukcji holendersko-niemiec-
kiej z Supierz Music Management B.V.  
i przy współpracy Fundacji Stichting 
Internationale Opera Producties. Mię-
dzynarodowe grono realizatorów i zna-
komita obsada były gwarantem sukcesu 
scenicznego tej realizacji, co potwierdzi-
ły nie tylko doskonałe recenzje i uznanie 
publiczności, ale i nominacja do presti-
żowej nagrody teatralnej ZŁOTA MASKA 
w kategorii Przedstawienie Roku (na-
grodę za rok 2008 w tej kategorii przy-
znano ostatecznie bytomskiej realizacji 
„Carmina burana” C. Orffa). Za najwięk-
sze osiągnięcie solistyczne spektaklu 
uznano kreację Kariny Skrzeszewskiej, 
której pierwszy występ na deskach by-
tomskiej Opery w tytułowej roli przy-
niósł znamienite wyróżnienie ― ZŁOTĄ 
MASKĘ w kategorii rola wokalno-aktorska!

27 września po raz piąty w Operze 
Śląskiej ― w ramach METROPOLITAL-
NEJ NOCY TEATRÓW ― będzie możli-
wość zajrzenia za kulisy teatru! Podczas 
niezwykłej Nocy w Operze naszych Wi-
dzów tradycyjnie czekać będzie moc nie-
tuzinkowych atrakcji ― o godz. 18.00 na 
dużej scenie odbędzie się przedstawie-
nie opery „Łucja z Lammermoor” G. Do-
nizetti’ego. Przede wszystkim jednak 
będzie można zwiedzić kulisy teatru, 
gdzie na gości czekać będą różne nie-
spodzianki ― m. in. warsztaty plastycz-
ne, pokaz charakteryzacji teatralnej, 
lekcja śpiewu operowego, karaoke. Dla 
wszystkich uczestników teatr będzie 
otwarty już od godziny 17.00.

 W niedzielę 28 września na bytom-
skiej scenie będzie można zobaczyć 
najnowszą propozycję sceniczną ― ba-
let „Kopciuszek” do muzyki Siergieja 
Prokofiewa ― którego premiera odby-
ła się w maju br. Spektakl odbędzie się 
w ramach obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Głuchych i 20-lecia działal-

ności Bytomskiego Stowarzyszenia 
Niesłyszących, a także 30-lecia dzia-
łalności artystycznej koła malarskiego 
przy Oddziale Małopolskim Polskiego 
Związku Głuchych w Krakowie. Impre-
zie towarzyszyć będzie wernisaż prac 
malarskich niesłyszących artystów.

 W najbliższych miesiącach nie za-
braknie również doskonale znanych 
i lubianych przez operową publicz-
ność tytułów, takich jak,  m. in.: „Baron 
cygański” (30.09. i 19.10.), „Cygane-
ria” (4.10.), „Cyrulik sewilski” (14.10.) 
czy „Nabucco” (26.10.). Kontynuowa-
ne będą także cykle poetyckich i mu-
zycznych spotkań w Sali Koncertowej 
im. Adama Didura: Salon Poezji i Mu-
zyki Anny Dymnej (21.09. i 26.10.) oraz 
„Zasmakuj muzyki…” (19.10.), którego 
pierwszą w tym sezonie artystycznym 
odsłonę uświetni koncert pt. „Tańczą-
ce Eurydyki” ― piosenki z repertuaru 
Anny German w wykonaniu Aleksan-
dry Stokłosy, kwartetu Fourmat Gabriel 
i pianisty Klaudiusza Janii. 



ZAWSZE 
NISKIE CENY!

TYLKO U NAS! NIE PRZEGAP OKAZJI!  OD 18 DO 24 WRZEŚNIA

RATY 0%
10 x169,-

*cena1690,-

*  Szczegóły promocji ratalnej w gazetce reklamowej na str. 2

xx1599,-
OSZCZĘDZASZ: 400,-

1999,-

Chłodziarko-zamrażarka  
RB31 FSRND SS

Pralka 
WF60 F4E0 N0W

Laptop
D552CL-XX309H

OBIEG POWIETRZA - MULTI FLOW
BĘBEN DIAMOND - LEPSZA OCHRONA TKANIN

ZALEDWIE 42.5 CM GŁĘBOKOŚCI

PÓŁKA NA WINO

PROGRAM SZYBKI 15 MIN.SZKLANE PÓŁKI

GRZAŁKA CERAMICZNA
SYSTEM
NO FROST

PROCESOR:
Intel ® Core™  i3-3217U

KARTA GRAFICZNA:

nVidia® GeForce® 710M  1 GB

15,6” 500 GB
DYSK TWARDY

4 GB
PAMIĘĆ RAM

185cm

42’’
42LB5610

FULL HD LED
MCI 100 Hz  |  USB MOVIE

x

FULL HD LED
USB MOVIE

x1390,-
OSZCZĘDZASZ: 309,-

1699,-

310 l
POJEMNOŚĆKLASA ENERG.

A+

6 kg
WSADU

1000
OBR./MIN

12
PROGRAMÓW

KLASA ENERG.
A+xx999,-

OSZCZĘDZASZ: 300,-

1299,-
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POMORSKA

ul. Zabrzańska 9 (C. H. Kaufl and)
BYTOM

tel. 32 387 63 71
ZAPRASZAMY 
pon. - sob. 9 - 20, niedz. 10 - 18


