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W minionych latach przeniesio-
no produkcję garniturów do zakła-
du w Tarnowskich Górach, a siedzibę 
spółki Bytom S.A. do Krakowa. Pier-
wotnie przy Wrocławskiej firma 
planowała utworzyć biura, lecz ze 
względu na kryzys w 2009 roku zrezy-
gnowano z tego zamiaru.

Do koncepcji powrócił dawny dy-
rektor Bytom S.A. ds. rozwoju firmy. - 
Na pewno sentyment miał wpływ na 
przejęcie tego budynku, ale przede 
wszystkim fakt, że zobaczyłem w nim 
niewykorzystany potencjał. Założyłem 
spółkę, zebrałem udziałowców i po-
stanowiliśmy stworzyć Bytom Square 
- powiedział Olgierd Lizoń. W tym roku 
jego spółka Studio AB sp. z o.o. przeję-
ła kompleks i przystąpiła do jego prze-
budowy. Przy Wrocławskiej powstaje 
biurowiec o nazwie Bytom Square, któ-
rego funkcje będą uzupełniać sklepy 
zlokalizowane na parterze oraz apar-
tamenty na najwyższej kondygnacji. 
Będzie to pierwszy kompleks biurowy 
w naszym mieście dysponujący wyso-
kiej klasy powierzchniami open space. 
Całkowita powierzchnia Bytom Square 
to 8,6 tys. m2.

Dziś już można zobaczyć pierw-

sze efekty inwestycji. Budynek fron-
towy przy ul. Wrocławskiej zyskał 
całkowicie nowy wygląd. Elewacja zo-
stała obłożona szarymi płytami, któ-
re nadały mu nowoczesnej prezencji. 
Z kolei przedwojenny budynek dawnej 
restauracji przy ul. Okulickiego został 
poddany renowacji i otrzymał nowe, 
mniej krzykliwe barwy, a na jego parte-
rze wykuto duże witryny sklepowe.

Do kompleksu wprowadził się już 
outlet marki Bytom S.A., sklep odzieżo-
wy i oddział Banku Śląskiego. Wkrótce 
do najemców dołączy sklep spożywczy 
Stokrotka. - Prowadzimy też rozmowy 
z przedstawicielami dużych, znanych 
marek. Liczymy na to, że uda nam się 
podpisać umowę m.in. z ogólnopolską 
grupą fitness i znanym producentem 
męskiej odzieży. Docelowo w Bytom 
Square pracę znajdzie ok. 300 osób - 
powiedział Lizoń.

Pierwszy etap przebudowy wła-
śnie dobiega końca. Kolejna część By-
tom Square zostanie oddana do użytku 
w połowie przyszłego roku, natomiast 
cała inwestycja ma zakończyć się w po-
łowie 2016 roku. Terminy mogą jednak 
ulec zmianie ze względu na popyt na 
najem biur i apartamentów. 

Zakłady w nowym garniturze
Dawne Zakłady Odzieżowe otrzymały nową szatę. Można już zobaczyć efekty przeobrażenia budynków na rogu ul. Wrocławskiej i Okulickiego.

Na początku miesiąca informo-
waliśmy o zawarciu przez Mosto-
stal Zabrze przedwstępnej umowy 
na sprzedaż Grupie Pinnacle pakie-
tu gruntów o wartości 61 mln zł. Naj-
większy z nich to 25-hektarowa 
nieruchomość przy węźle autostrady 
A1 w Bytomiu. Inwestor zakupi je pod 
warunkiem szybkiego uzyskania decy-
zji administracyjnych w zakresie pla-
nowanych projektów, które grupa chce 
zrealizować w nieodległej przyszłości.

Bytomskie tereny najpewniej zo-
staną pomyślnie sprzedane, gdyż pre-
zydent Damian Bartyla w zeszłym 
tygodniu podpisał z szefostwem firmy 
Pinnacle list intencyjny o współpracy. 
Miasto zobowiązało się w nim do za-
pewnienia dogodnych warunków do 
inwestycji na nieruchomości będącej 
przedmiotem transakcji.

Pinnacle Poland zamierza zreali-
zować w Bytomiu kilka projektów. Na 
pustym terenie naprzeciw Centrum 
Handlowego M1 wyrośnie park tech-
nologiczny, centrum logistyczne i nie-

duży park handlowy. - Spędziliśmy 
dużo czasu na poszukiwaniu atrak-
cyjnych lokalizacji do zainwestowa-
nia na Śląsku. Jesteśmy szczęśliwi, 
że w końcu udało nam się znaleźć 
właściwe miejsce - powiedział Mar-
tin Carr, prezes firmy Pinnacle. - Na-
sze projekty będą przygotowywane 
w ten sposób, aby przyciągnąć do 
miasta kolejnych inwestorów - dodał.

Grupa Pinnacle prowadzi intere-
sy w kilku państwach europejskich, 
w tym Czechach i Polsce. Jest deve-
loperem powierzchni magazyno-
wych i usługowych. W naszym kraju 
jest obecna od 2008 roku. Firma zre-
alizowała projekty m.in. w Poznaniu 
i Warszawie. Dzięki umowie z Mosto-
stalem Zabrze wzmocni swoją pozy-
cję w naszym kraju poprzez szereg 
inwestycji w województwie śląskim.

Park technologiczny wyrośnie naprzeciw M1
Prezydent podpisał list intencyjny z firmą Pinnacle Poland, która zamierza zainwestować na terenach poprzemysłowych naprzeciw centrum 

handlowego M1.
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Informuje młodszy aspirant Tomasz Bobrek, rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Bytomiu

Złodziej poszukiwany sądo-
wym nakazem 

Policjanci z komisariatu przy ulicy 
Stolarzowickiej zatrzymali 23-latka 
podejrzanego o kradzież elektrona-
rzędzi o wartości prawie 600 złotych. 

Policjanci z komisariatu I zatrzy-
mali mężczyznę, który dokonał kra-
dzieży elektronarzędzi o wartości 600 
zł na szkodę jednego z miechowickich 
sklepów. 23-latek został ujęty na go-
rącym uczynku przez pracowników 
ochrony. W toku czynności okazało 
się, że mieszkaniec Rudy Śląskiej jest 
poszukiwany sądowym nakazem do-
prowadzenia do aresztu śledczego. Za 
kradzież grozi mu do 5 lat więzienia.

Oszustka w rękach policji 

Bytomscy policjanci zatrzyma-
li 38-letnią oszustkę. Kobieta wyko-
rzystując dokument tożsamości innej 
osoby oszukała pracownicę sklepu 
odzieżowego. 

Stróże prawa z komisariatu przy uli-
cy Rostka zatrzymali 38-letnią byto-
miankę. Kobieta wykorzystując dowód 
osobisty innej osoby oszukała pracow-
nicę sklepu odzieżowego. Z ustaleń 
śledczych wynika, że dokument, któ-
rym posłużyła się sprawczyni, został 
utracony przez właścicielkę rok temu. 
Bytomianka usłyszała już zarzut. O jej 
dalszym losie zadecyduje prokurator. 
Grozi jej kara do 2 lat za kratkami

Potrącenie rowerzysty

Bytomscy śledczy wyjaśniają oko-
liczności wypadku, do którego doszło 
przy ulicy Stolarzowickiej. Kierujący 
samochodem osobowym zderzył się 
z rowerzystą.

Do zdarzenia doszło około godziny 
18:00 na ulicy Stolarzowickiej. Z wstęp-
nych ustaleń policjantów drogówki 
wynika, że kierujący samochodem oso-
bowym marki Honda Civic nie ustąpił 
pierwszeństwa 54-letniemu rowerzy-

ście. Na skutek zdarzenia mężczyzna 
doznał złamania obojczyka i trafił do 
szpitala. Dokładne przyczyny i okolicz-
ności tego wypadku wyjaśniają śledczy 
z bytomskiej komendy.

Policjanci zatrzymali 2 
oszustów 

Policjanci z Bytomia zatrzymali  
2 oszustów. Mężczyźni w kwietniu tego 
roku posługując się nie swoim dowo-
dem osobistym zamówili w sieci ko-
mórkowej telefon wartości prawie 3,5 
tys. złotych.

Stróże prawa z komisariatu w Szom-
bierkach zatrzymali dwóch 41-latków. 
Z relacji śledczych wynika, że w kwiet-
niu tego roku zamówili oni w sieci ko-
mórkowej telefon wartości prawie 3,5 
tys. złotych. Zawierając umowę po-
służyli się nie swoim dowodem osobi-
stym. Z ustaleń wynika, że dowód ten 
w kwietniu tego roku został skradziony 
na terenie Zabrza. Bytomianie usłyszeli 

już zarzuty. O ich losie zdecyduje proku-
rator. Grozi im teraz do 8 lat więzienia.

Potrącenie 12-latka 

Policjanci z bytomskiej komen-
dy wyjaśniają okoliczności wypadku 
z udziałem pieszego 12-latka. Chłopca 
potrącił samochód osobowy.

Po godzinie 14.00 na ulicy Su-
chogórskiej doszło do wypadku 
drogowego. 27-letni bytomianin kie-
rujący renaultem potrącił chłopca. 
Jak wynika z wstępnych ustaleń po-
licjantów 12-latek prawdopodobnie 
przebiegał przez jezdnię. W wyniku 
odniesionych obrażeń trafił do szpita-
la. Okoliczności i przyczyny wypadku 
badają teraz bytomscy śledczy.

Dozór za posiadanie 
narkotyków 

Kryminalni z bytomskiej komen-
dy zatrzymali mężczyznę podejrzane-

go o posiadanie narkotyków. Policjanci 
ujawnili przy 40-latku 13, 8 grama ma-
rihuany oraz ponad 300 dilerskich 
działek amfetaminy.

W miniony piątek funkcjonariusze 
Wydziału Kryminalnego zatrzyma-
li 40-latka, który posiadał przy sobie 
13,8 grama marihuany. Mężczyzna od 
dłuższego czasu pozostawał w zainte-
resowaniu bytomskiej policji. W toku 
przeszukania jego garażu przy ulicy 
Musialika śledczy ujawnili ponad 300 
dilerskich działek amfetaminy. Byto-
mianin usłyszał już zarzut. Prokurator 
zastosował wobec niego dozór policyj-
ny. Za posiadanie znacznej ilości środ-
ków odurzających grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności. 
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W związku ze zbliżającym się dniem 
Wszystkich Świętych, należy spodzie-
wać się wzmożonego ruchu na drogach, 
zwłaszcza na głównych ciągach komu-
nikacyjnych oraz w rejonach cmenta-
rzy. Jak co roku, na bytomskich ulicach 
w tym okresie będzie więcej policjan-
tów. Pamiętajmy o podstawowych zasa-
dach: po pierwsze dostosujmy prędkość 
do warunków panujących na drodze 
i pamiętajmy też o zachowaniu odstępu 
między samochodami. Przypominamy 
także o konieczności jazdy z włączonymi 
światłami mijania i ostrzegamy, że nie bę-
dzie żadnej pobłażliwości dla tych osób, 
które wsiądą za kierownicę pod wpły-
wem alkoholu czy narkotyków. Policja 
apeluje też do tych kierowców, którzy 
wybiorą się w dłuższą podróż, by co pe-
wien czas robili przerwę na odpoczynek 
i w miarę możliwości wyjechali wcze-
śniej. Apel jest też skierowanych do pie-
szych odwiedzających groby bliskich, by 
korzystali z chodników, a w przypadku 
ich braku - z pobocza. Przed wejściem na 
jezdnię zachowajmy szczególną ostroż-
ność i przechodźmy tylko w miejscach do 
tego wyznaczonych. 
W dniu 31 października w godz. 

od 18.00 do godz. 22.00 oraz w dniu 
1 listopada w godz. 8.00 do 22.00, bę-
dzie obowiązywał ograniczony ruch 
pojazdów  ciężarowych  powyżej  12 
ton. Ograniczenia te nie dotyczą au-
tobusów.

Kierowcom  przypominamy,  aby 
parkowali  samochody  w  miejscach 
dozwolonych i nie powodowali swo-
im zachowaniem utrudnień w ruchu. 
Apelujemy, by wchodząc z samocho-
dów zabrać z sobą dokumenty i nie 
pozostawiać  innych  przedmiotów 
w widocznym miejscu. Przypomina-
my również o obowiązku zapinania 
pasów bezpieczeństwa przez kieru-
jących i pasażerów oraz przewożenia 
dzieci  w  fotelikach  lub  na  specjal-
nych podkładkach.

Przypominamy najważniej-
sze zasady, które pomogą 
nam w tym czasie:

 w miarę możliwości korzystaj 
ze środków komunikacji publicz-
nej. Specjalne linie autobusowe będą 
„uprzywilejowane” w ruchu i dowio-
zą nas tam, gdzie samochód prywatny 
nie będzie mógł wjechać, a tym bar-
dziej zaparkować.

 nie jedź samochodem „na pa-
mięć”. W rejonach cmentarzy, na dro-
gach dojazdowych do nich, zostanie 
wprowadzona czasowa organizacja 
ruchu drogowego. Zwracaj uwagę na 
znaki drogowe!

 pamiętaj - polecenia policjanta 
kierującego ruchem są ważniejsze od 
sygnałów świetlnych i znaków drogo-
wych! Jeżeli policjant zabroni wjazdu, 

to nie ma czasu na dyskusje i wdawa-
nie się w polemikę. Trzeba stosować 
się do poleceń.

 parkuj samochód zgodnie z prze-
pisami, w dozwolonych miejscach. 
Nie bądź egoistą, zadbaj o to, aby 
Twój samochód nie blokował wjazdu 
lub wyjazdu z drogi bądź dostępu do 
wcześniej prawidłowo zaparkowane-
go pojazdu.

 osoby, które postanowią udać się 
na cmentarz pieszo powinny korzy-
stać z chodników. Jeżeli ich nie ma, 
obowiązani są poruszać się pobo-
czem lub jezdnią, lewą stroną drogi, 
pamiętając o tym, że jezdnia jest dla 
samochodów i czas przebywania na 
niej przez pieszych powinien być jak 
najkrótszy. Warto mieć przy sobie ele-
ment odblaskowy lub latarkę.

 nie pozostawiaj w samochodzie 
wartościowych przedmiotów w wi-
docznym miejscu. Mogą one stać się 
łatwym łupem złodziei.

Nie pozostawiajmy cennych rzeczy w sa-
mochodach. Złodziej czeka na okazję. 
Pamiętajmy, że właściwe zabezpiecze-
nie naszego mienia uchroni nas przed 
przykrymi następstwami kradzieży. 
Kierowcom przypominany także, że 
w okresie Wszystkich Świętych na dro-
gach w pobliżu cmentarzy częściej niż 
zwykle spotkamy osoby piesze, poru-
szające się poboczem lub jezdnią. Po-
winniśmy zatem jechać ostrożnie i mieć 

na uwadze, że pieszy o zmroku do-
strzegany jest przez kierującego niemal 
w ostatniej chwili. 

W związku z dniem Wszystkich 
Świętych od 31 października do 1 li-
stopada włącznie - w Bytomiu zostaną 
wprowadzone zmiany w organizacji ru-
chu w godzinach 06:00 – 22:00.

 wyłączenie z ruchu ulicy Powstań-
ców Śląskich na odcinku od ul. Czar-
nieckiego do Piekarskiej z uwagi na 
sąsiedztwo cmentarza poprzez ozna-
kowanie znakami B-1 i barierami za-
bezpieczającymi.

 wprowadzenie na ulicy Piekar-
skiej od Żeromskiego do Prusa obu-
stronnego zakazu zatrzymywania się 
znakami B-36, chodniki w tym miej-
scu zostaną od jezdni oddzielone ta-
śmami zabezpieczającymi;

 wprowadzenie na ul. Szafranka 
ruchu jednokierunkowego z kierun-
kiem ruchu od ul. Staffa do ul. Alojzja-
nów.

 wprowadzenie na ul. Piekarskiej 
ruchu jednokierunkowego od ul. Po-
wstańców Śląskich do ul. Zielonej 
z obowiązującym kierunkiem ruchu 
od ul. Powstańców Śląskich.

 wprowadzenie na ul. 9-go Maja 
ruchu jednokierunkowego od ul. Pry-
watnej do ul. Obrońców Westerplatte 
z obowiązującym kierunkiem ruchu 
od ul. Strzelców Bytomskich.

Akcja „ZNICZ 2014” w Bytomiu
 Działania „ZNICZ 2014” rozpoczynają się 31 października o godz. 6.00 i potrwają do 3 listopada do godz. 14.00. Na terenie Bytomia nadzorem 

zostaną objęte cmentarze znajdujące się przy głównych ciągach komunikacyjnych, w szczególności tam, gdzie ruch pojazdów i pieszych będzie największy.

W dniu 31 października w godz. od 18.00 do godz. 22.00 
oraz w dniu 1 listopada w godz. 8.00 do 22.00, będzie 
obowiązywał ograniczony ruch pojazdów ciężarowych 
powyżej 12 ton. Ograniczenia te nie dotyczą autobusów.

Kierowcom przypominamy, aby parkowali samochody 
w miejscach dozwolonych i nie powodowali swoim zacho-
waniem utrudnień w ruchu. Apelujemy, by wchodząc z sa-
mochodów zabrać z sobą dokumenty i nie pozostawiać 
innych przedmiotów w widocznym miejscu. Przypominamy 
również o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa 
przez kierujących i pasażerów oraz przewożenia dzieci 
w fotelikach lub na specjalnych podkładkach.

Brzezinka jest jednym z najgroźniej-
szych konkurentów Damiana Bartyli. 
Jego partia wciąż utrzymuje wysokie 
poparcie w całym kraju, sporadycz-
nie spadając w sondażach na drugie 
miejsce. Pomimo porażki w referen-
dum poparcie dla Platformy Obywa-
telskiej jest w Bytomiu dość wysokie 
― w przedterminowych wyborach 
w 2012 roku Halina Bieda przeszła 
do drugiej tury, natomiast Brzezin-
ka w niedawnych prawyborach Życia 
Bytomskiego uzyskał drugą najwyż-
szą lokatę. Zanosi się więc na to, że 
największy bój w tegorocznych wy-
borach stoczy się właśnie między Brze-
zinką a urzędującym prezydentem.

 ― Wystarczy popatrzeć na Jacka 

Brzezinkę i porównać do odwołanego 
prezydenta. Myślę, że różnica jest zna-
cząca ― powiedział poseł przed naszą 
kamerą. Prócz referendum Barbara Ta-
ras dopytywała kandydata PO o okre-
ślenie najpoważniejszych problemów 
miasta, podsumowanie działań obec-
nych władz, pomysł na zmianę miasta 
i sposób przeprowadzania Budżetu 
Obywatelskiego. 

Zachęcamy do obejrzenia całego 
wywiadu z Jackiem Brzezinką, z któ-
rego dowiecie się więcej o kandydacie 
PO: 
www.bit.ly/wywiad_Brzezinka

Brzezinka: wyciągnęliśmy wnioski
 Poseł i kandydat PO na prezydenta Bytomia, 

Jacek Brzezinka, przyznał że on i jego partia wyciągnęli 
wnioski z referendum, w którym Platforma utraciła władzę 
w mieście. Zobaczcie wywiad video.





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

Strony internetowe www
Strony budujemy już od 699 zł.
tel. 505 081 061

Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe poleca usługi w za-
kresie prowadzenia księgowości Twojej 
działalności gospodarczej. 32-3870354 
www.elmarkserwis.bytom.pl

Fotograf ślubny
Ślub to jedna z najważniejszych chwil w 
życiu. Zrobimy dla Was piękne zdjęcia, 
które z dumą będziecie pokazywać ro-
dzinie i znajomym.  tel. 510 605 344

Sprzedam mieszkanie  blisko parku 
Trzypokojowe mieszkanie przy I LO. 
Parkiet, okna PCV, centralne ogrzewa-
nie, kuchnia na wymiar, szafa wnękowa, 
łazienka z kabiną, loggia. Bardzo blisko 
parku, urzędu i Agory. tel: 791 580 338

49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

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

tylko za 6,99 zł

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo

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

Bytom 41-935 Sucha Góra 
 ul. Strzelców Bytomskich 306 

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

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

                                   

                                   

VIDEO wywiady / relacje

oglądaj na
www.youtube.com/user/redbytomski

5MODUŁÓW

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie
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Reklama

Agnieszka Labus jest urbanistką 
zajmującą się problematyką odnowy 
miast w odniesieniu do procesu de-
mograficznego. W swojej pracy dok-
torskiej poruszyła problem zmiany 
miast europejskich XXI tak, by by-
ły one przyjazne osobom starszym. 
Jej praca została także wykorzysta-
na do opracowania zagadnień prze-
strzennych w pierwszym polskim 
dokumencie strategicznym ― dla re-
gionu małopolskiego.Założeniem 

przyznawanej od 14 lat nagrody ty-
godnika „Polityka” jest wyróżnienie 
młodych naukowców, którzy w zna-
czący sposób przyczynili się do roz-
woju polskiej nauki. Wśród pięciu 
docenionych w tym roku znalazła się 
właśnie mieszkanka Bytomia. Przy-
znana nagroda jest wyrazem uznania 
dla jej projektu na temat starzejącego 
się społeczeństwa polskich miast. Ba-
daczka otrzymała także 30 tys. zł na 
dalszą działalność naukową.Agniesz-

ka Labus ma na swoim koncie ponad 
40 publikacji, a nagroda „Polityki” to 
nie jedyne wyróżnienie. Jej badania 
i projekty doceniła wcześniej m.in. 
Ambasada Francji. 

POLITYKA nagradza bytomiankę

 Adiunkt naukowy w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na 
Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej z wyróżnieniem „Polityki” na koncie. Mowa 
o bytomiance, Agnieszce Labus, która otrzymała nagrodę dla młodych naukowców.

DO MATERIAŁU VIDEO 
O Agnieszce Labus 
ZAPRASZAMY DO PORTALU 
BYTOMSKI.pl

 Do tematu nowoczesnego oświe-
tlenia podchodzono już wcześniej – 
obecnie w mieście na ulicy Łużyckiej 
(od ulicy Olimpijskiej do Wrocław-
skiej) prowadzony jest pilotażowy 
projekt. Polega on na zamontowaniu 
testowej instalacji złożonej z okołu 20 
opraw oświetleniowych., a jego celem 
jest wykazanie, jakie oszczędności 
przyniesie wymiana starych latarni 
ulicznych na oświetlenie ledowe.

Zdaniem Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów różnice już widać – pobór 
mocy jest mniejszy, a oświetlenie zde-
cydowanie bardziej efektywne.

-W przyszłym roku planujemy rozpo-
cząć procedury związane z modernizacją 
miejskiego oświetlania. To gigantyczne przed-
sięwzięcie, ale tylko inwestując w no-
we technologie Bytom zaoszczędzi na 
prądzie – potwierdza Damian Bartyla.  
Prócz oświetlenia ledowego miasto 

może zaoszczędzić także na urzą-
dzeniach do inteligentnego sterowa-
nia mocą, instalowanych na słupach 
oświetleniowych. Tego rodzaju czuj-
niki sprawdzają natężenie ruchu i do-
stosowują do niego moc światła.  

Bytom i oszczędne oświetlenie
 Władze miasta spotkały się z przedstawicie-

lami japońskiej firmy technologicznej Sharp. Prowadzono 
rozmowy o wprowadzeniu w Bytomiu oszczędnego oświe-
tlenia. Na rozmowach ma się jednak nie skończyć –  robocze 
spotkanie z firmą Sharp zaplanowano na listopad.
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K R E M A T O R I U M

kompleksowe usługi pogrzebowe
przewóz zwłok krajowy i międzynarodowy
Kaplica Ceremonialna z oprawą muzyczną
własne chłodnie i krematorium
bogaty wybór trumien i urn
wieńce, tabliczki i krzyże
grobowce i nagrobki
tanatokosmetyka i tanatopraksja zwłok
sale do organizacji styp

Biuro Obsługi Klienta
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00
         sob. 8:00-13:00
tel. 32 281 42 18
      32 281 70 13
fax 32 281 12 31
ul. Piekarska 99, 41-902 Bytom
e-mail: walicki@ka.onet.pl
www.walicki.eu www.okulistyka.zbmzdrowie.pl  

e-mail: okulistyka@zbmzdrowie.pl

Reklama

Swoją decyzję ogłosił na specjalnie 
zwołanej konferencji. Jak powiedział, 
wycofuje się całkowicie z wyborów 
samorządowych oraz z kandydowa-
nia na urząd prezydenta. A to oznacza, 
że komitetów wyborczych w Bytomia 
mamy osiem, a kandydatów na prezy-
denta sześciu.

To kolejna zmiana związana z tym 
politykiem. Wcześniej informowali-
śmy, że TomaszChojnacki ma problem 
z Miejską Komisją Wyborczą, która 
ostatecznie, po odwołaniu, zarejestro-
wała jego listy wyborcze. Stąd decyzja 
o rezygnacji jest sporym zaskocze-
niem dla wszystkich.

Powody takiej decyzji nie są do 
końca jasne. Sam zainteresowany 
uważa, że nie ma zamiaru brać udzia-
łu w nieczystej grze, którą rzekomo 
miał prowadzić zarząd bytomskie-
go Prawa i Sprawiedliwości (PIS). 

Na konferencji, którą zwołał, przed-
stawił informację, jakoby miał być 
szantażowany przez działaczy PIS do-
kumentami, z których wynika, że ma 
on długi wobec miasta i PEC-u. Za-
pewnił też, że w tej sprawie składa 
doniesienie do prokuratury. Całą spra-
wę skomentował dla nas przewodni-
czący PIS Maciej Bartków - To absurd. 
Pan Chojnacki zapewne wkrótce za-
cznie oskarżać nas o wygumowa-
nie mu podpisów na złożonych przez 
niego listach poparcia. Żadnych taj-
nych, miejskich dokumentów nie 
przekazywaliśmy. O zadłużeniu Pa-
na Chojnackiego wobec PEC świadczy 
najdobitniej przenikliwe zimno, jakie 
panuje w zarządzanym przez niego 
Ratuszu. Dla nikogo w Szombierkach 
nie jest tajemnicą, iż spowodowane 
jest to zakręceniem dostaw ciepła te-
mu przedsiębiorcy.

I znowu mamy sześciu 
kandydatów na prezydenta

Tomasz Chojnacki z ProjektBytom zrezygnował z 
walki o fotel prezydenta naszego miasta.

Inicjatorami pomysłu byli radni 
z kilku różnych klubów, a sam wnio-
sek choć już złożony, pod głosowa-
nie poddany zostanie dopiero na sesji 
nadzwyczajnej. Nie można było go roz-
patrywać na poniedziałkowej, bo od 
momentu wpłynięcia wniosku do sa-
mego głosowania musi upłynąć 14 dni. 
Równocześnie jednak poniedziałkowa 
sesja była ostatnim zwyczajnym posie-
dzeniem Rady Miejskiej w tej kadencji. 
Trzeba będzie więc zwołać nadzwy-
czajne posiedzenie, które musi odbyć 
się przed 21 listopada.

Co jest przyczyną wniosku o odwo-
łanie Danuty Skalskiej z funkcji właśnie 
teraz, w ostatnich dniach kadencji? 
Przewodnicząca Rady Miejskiej oficjal-
nie odeszła od Damiana Bartyli i popar-
ła Henryka Bonka.

 ― Nie dziwi mnie wniosek radnych 
o odwołanie pani Skalskiej. Po tym, jak 
odeszła z BIS i zaczęła krytykować wła-

dzę, było dla mnie oczywiste, że sama 
poda się do dymisji. Nie zrobiła tego, 
więc radni chcą oczyścić sytuację ― 
komentuje sprawę prezydent Damian 
Bartyla.

Z nieoficjalnych informacji „Życia 
Bytomskiego” wynika także, że Danu-
ta Skalska miała otrzymać propozycję, 
by samodzielnie opuścić stanowisko. 
Jeśli się na to nie zdecyduje, radni pod-
czas sesji mieliby ostentacyjnie opu-
ścić salę obrad.

Komentujący sprawę prezydent Da-
mian Bartyla dodaje, że zgodnie z za-
sadami demokracji przewodniczącym 
powinna być osoba z partii o najwięk-
szej liczbie reprezentantów w Radzie 
Miejskiej. Jeśli więc dojdzie do od-
wołania Danuty Skalskiej, jej funkcję 
przejmie obecny wiceprzewodniczący, 
Jerzy Rogowski z BIS-u. Będzie wów-
czas przewodniczącym Rady Miejskiej 
przez kilka dni. 

Skalska do odwołania
 Wniosek o odwołanie Danuty Skalskiej z funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej 

został złożony. Jak donosi „Życie Bytomskie” wpłynął on w miniony piątek, a rozpatrywany 
będzie na sesji nadzwyczajnej.
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Wyniki tegorocznych prawybo-
rów przedstawiają się następująco: 
Damian Bartyla ― 661 głosów, Jacek 
Brzezinka ― 80, Henryk Bonk ― 78, 
Krzysztof Wójcik ― 66, Mariusz Ja-
nas ― 46, Waldemar Bartosik ― 29, 
Tomasz Chojnacki ― 5. Urzędujący 
prezydent uzyskał wręcz kosmicz-
ną przewagę nad konkurentami, któ-
ra pozwalałaby sądzić, że obsadzenie 
najważniejszego urzędu w mieście 
rozstrzygnie się już 16 listopada, 
w pierwszej turze.

Mając na uwadze rozbieżności po-
między wynikami prawyborów i wła-
ściwych wyborów z poprzednich lat 
taki scenariusz nie jest wcale pew-
ny. W 2012 roku pierwsze trzy lokaty 
w prawyborach ŻB zdobyli Damian 
Bartyla, Janusz  Paczocha i Joanna 
Koch-Kubas. Tydzień później okaza-
ło się, że potwierdziło się jedynie po-
parcie dla Damiana Bartyli. Janusz 
Paczocha zajął dopiero szóste, a Joan-
na Koch-Kubas siódme miejsce wśród 
dziewiątki kandydatów.

Różnice w wynikach są efektem 
wielu czynników. Prawybory od-
bywają się tylko w jednym miejscu 
i trwają tylko kilka godzin. W tym ro-
ku odbywały się w dzień roboczy, 
gdy wielu mieszkańców przebywało 
jeszcze w pracy. W przeciwieństwie 

do prawdziwych wyborów, 
w trakcie prawyborów upra-

wiana jest aktywna agitacja. Więk-
szość komitetów rozstawia wówczas 
swoje stoiska, organizuje pokazy, roz-
daje ulotki, gazetki, a nawet kwiaty. 
Nierzadko kandydaci sami odprowa-
dzają wyborców pod samą urnę. Moż-
na więc sądzić, że sporo krzyżyków na 
kartach do głosowania zostało zakre-
ślonych pod presją agitujących.

Komitety startujące w wyborach 
za każdym razem skarżą się na nie-
uczciwe praktyki stosowane przez 
konkurencję, bądź jej sympatyków. 
― Najzabawniejsze w tym wszystkim 
jest to, że każdy kto chciał mógł oddać 
nie jeden a kilka głosów. Mnie również 
trzykrotnie wręczano kartę do głoso-
wania z czego akurat ja nie skorzysta-
łem ale na własne oczy widziałem, że 
niektórzy oddawali więcej niż jeden 
głos ― napisał na Facebooku Andrzej 
Falkiewicz, kandydat na radnego z ko-
mitetu Henryka Bonka.

Sama redakcja lokalnego tygodnika 
przyznaje, że organizowane przez nią 
prawybory są zabawą, a nie poważnym 
sondażem. Mają one jednak ogromne 
znaczenie w kontekście całego proce-
su wyborczego. Dzięki nim mieszkańcy 
mają możliwość poznania kandydatów 
i ich programów, a ponadto mogą prze-
konać się, że oddanie swojego głosu 
trwa zaledwię chwilę i nie jest ciężkim 
wysiłkiem fizycznym. W mieście, gdzie 
frekwencja oscyluje na poziomie ok. 
30% inicjatywa prawyborów jest nie 
do przecenienia.  

Prawybory to tylko zabawa
Życie Bytomskie kolejny raz zorganizowało w naszym mieście prawybory. Jego wyniki zaskakują. Czy powinniśmy traktować je poważnie?

Liczba głosów oddana na kandydatów na prezydenta Bytomia.

Liczba głosów oddana na komitety Wyborcze.

Kww Bis i Damiana Bartyli -424

bez wskazań - 196

KWW Henryka Bonka -76

KKW SLD Lewica Razem-62

KW Wspólny Bytom-58

KW Prawo i Sprawiedliwość-44

KW Ruch Autonomia Śląska-22

KW Nowa Prawica Janusz Korwin-Mikke-22

KWW Projekt Bytom-Tomasz Chojnacki-6

KW Platforma obywatelska RP-83

Bytom ul. Przemysłowa 2 
604 055 810 

www.zyrafa.bytom.pl

urod
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Sprintem przez boiska: dwa 
razy derby, dwa razy na zero

To był bardzo udany weekend 
w wykonaniu bytomskich klubów 
piłkarskich. Ze wszystkich naszych 
przedstawicieli tylko jeden poniósł 
porażkę.

Jakie warunki muszą zostać zre-
alizowane, aby derbowy mecz spełnił 
oczekiwania wszystkich? Stadion po-
winien być zapełniony do ostatniego 
krzesełka, piłkarze powinni zostawić 
mnóstwo zdrowia na murawie, a do 
tego stworzyć świetne widowisko za-
kończone bramkami. Niestety, w przy-
padku długo wyczekiwanych derbów 
Bytomia nie udało się spełnić wszyst-
kich warunków.

Na trybunach zasiadło ledwie 199 
fanów Szombierek. Z kolei ci, którzy 
wspierali Polonię musieli robić to... 
pod stadionem. Wszystko przez oba-
wy policji o bezpieczeństwo, choć jak 
pokazał sobotni mecz, nic straszne-
go się nie wydarzyło. Szkoda, bo jak to 
często krzyczą na stadionach fani „pił-
ka nożna jest dla kibiców”.

Na pewno piłkarzom nie można 
odmówić wielkiej ambicji, a także te-
go, że stworzyli naprawdę dobre wi-
dowisko. Działo się bardzo sporo, ale 
obie bramki były jak zaczarowane. 
Strzał w poprzeczkę, słupek, piłka wy-
bita z linii, zmarnowane sytuacje sam 
na sam, a do tego wiele kapitalnych in-
terwencji bramkarzy i strzałów obok 
bramki. To wszystko jednak nie wy-
starczyło, aby padł gol i wielkie derby 
Bytomia zakończyły się wynikiem 0:0.

Cieszy to, że po remisie nasze klu-
by wciąż dobrze stoją w tabeli III ligi. 
Polonia prowadzi mając trzy punk-
ty przewagi nad Odrą Opole. „Zieloni” 
z kolei są w samym środku, czyli na 10. 
miejscu. Niebiesko-czerwoni w piątek 
podejmą Skrę Częstochowa, a Szom-
bierki w ten sam dzień jadą na mecz 
z Odrą Opole.

W cieniu wspomnianego szla-
giera znalazły się nasze kluby z niż-
szych lig, a te w wielu przypadkach 
spisały się bardzo dobrze. W lidze 
okręgowej drugi raz z rzędu nasi re-
prezentanci zgarnęli komplet punk-
tów. Silesia Miechowice na wyjeździe 
wygrała z Orłem Nakło Śląskie 3:2 
(bramki Harmata, Salicki, Grzesik). 
Rezerwa Polonii skromnie pokona-
ła Orła Białego Brzeziny Śląskie 1:0 
(po trafieniu Walesy), a ŁKS Łagiewni-
ki ograł 3:2 Wartę Zawiercie (strzelali 
Kapica, Adamski i Standera).

W A-klasie też mieliśmy derby By-
tomia, ale te kompletnie rozczarowały. 
Po słabym meczu Nadzieja zremisowa-
ła z Rodłem Górniki 0:0. Świetną for-
mę znowu potwierdził Rozbark Bytom, 
który u siebie wygrał z Czarnymi Ko-
złowa Góra 2:1 (po golach Karwińskie-
go i Rogalskiego). Komplet punktów 
zgarnęli także Czarni Sucha Góra, 
którzy rozbili Piast Ożarowice 4:1 
(strzelali Madejski, Chryst, Wypych, Za-
machowski).

Wpadkę w B-klasie zanotowała re-
zerwa Silesii Miechowice, która na wy-
jeździe przegrała z Orłem Bobrowniki 
3:4 (na listę strzelców wpisali się Sie-
dlarczyk, Marciszewski, Gadziński). 
Pewne trzy punkty zdobyło z kolei 
Tempo Stolarzowice po zwycięstwie 
3:0 nad KS II Piekary Śląskie (dwa gole 
Cisowskiego i jeden Grzyba).

Hokej: w końcu coś drgnęło

Jedno wysokie zwycięstwo i dwie 
porażki po bardzo dobrych meczach. 
Czyżby nasi hokeiści w końcu łapali od-
powiedni rytm?

Do tej pory było wiele powodów, 
aby narzekać na postawę hokeistów 
Polonii Bytom. Podopieczni Mariusza 
Kiecy często bowiem schodzili z lodo-
wiska mając bagaż wielu bramek. Wy-
gląda jednak na to, że najgorsze już za 
niebiesko-czerwonymi, choć do ide-
ału ciągle daleko.

Wszystko zaczęło się w miniony pią-
tek, gdy nasz zespół grał na wyjeździe 

z Cracovią. Bytomianie byli skazywani 
na pożarcie, ale to oni w pierwszej ter-
cji prowadzili nawet 3:0! Wydawało się 
więc, że wielka niespodzianka jest na 
wyciągnięcie ręki.

Potem to jednak krakowianie rzu-
cili się do ataku. Po drugiej tercji na ta-
blicy wyników było 4:4. Gospodarze 
ostatecznie zdołali wygrać 6:4, ale ho-
keiści Polonii w końcu udowodnili, że 
nie są chłopcami do bicia. Gole dla na-
szej drużyny strzelali Meidl, Demja-
niuk, Banaszczak i Dąbkowski.

Dwa dni później rywalem niebiesko-
-czerwonych był GKS Katowice. Zespół 
ten w obecnym sezonie zbiera tęgie ba-
ty od każdego i na koncie ma okrągłe ze-
ro punktów. Dlatego też zespół Kiecy 
gładko wygrał 9:0 notując tym samym 
drugie zwycięstwo w sezonie. Trzy gole 
strzelił Fabry, dwa Przygodzki, a po jed-
nym Valecko, Dołęga, Meidl i Stępień.

Były zatem podstawy, aby wierzyć, 
że Polonia pójdzie za ciosem we wto-
rek. Bytomianie mierzyli się z Orlikiem 
Opole, który znajdował się w ich zasię-
gu. To był jednak bardzo ciężki i wyrów-
nany pojedynek. Dwie pierwsze tercje 
opolanie wygrywali po 1:0. Dopiero 
w ostatniej nasi hokeiści się zerwali.

Do siatki trafili Fabry oraz Bucen-
ko i na sześć minut przed końcem me-
czu zrobiło się 2:2. Niestety, Polonia 
nie przechyliła szali na swoją korzyść. 
W końcówce pogrążył ją jej były zawod-
nik Bychawski, a spory udział w tym 
miał golkiper bytomian. To zresztą do 
niego największe pretensje miał trener.

 ― W wyrównanych meczach decy-
dują bramkarze, a nasz popełnił dwa 
błędy, w tym pierwszy, który ustawił 
mecz, bo dostaliśmy młotkiem w gło-
wę. W trzeciej tercji była super gra, ale 
bramkarz przy trzecim golu popełnił 
błąd, po którym ciężko było się pod-
nieść drużynie ― mówi Kieca.

W najbliższych dniach hokeistów 
z Pułaskiego czekają dwa mecze ligowe. 
W piątek zmierzą się z Podhalem Nowy 
Targ, a w niedzielę przeciwnikiem bę-
dzie Naprzód Janów.

Judo: Pacut brązową meda-
listką MŚ

Od dłuższego czasu widać, że Czar-
nym Bytom trafił się wielkim talent, ja-
kim jest Beata Pacut. Judoczka właśnie 
potwierdziła swój wielki potencjał.

W amerykańskim Fort Lauderda-
le odbyły się mistrzostwa świata junio-
rek w judo. W kategorii wagowej -78 
kg startowała Beata Pacut, która repre-
zentowała Czarnych Bytom. Świetnie 
zaczęła, bo pokonała Takayamę Rika, 
która jest mistrzynią Azji.

Niestety, przeszkodzą nie do przej-
ścia była Mzougui Sarra. Co ciekawe, 
potem okazało się, że to właśnie Tune-
zyjka została mistrzynią świata. Pacut 
z kolei trafiła do repasaży, gdzie roz-
strzygała się walka o brązowy medal.

Reprezentantka Czarnych naj-
pierw rozprawiła się z Julie Pierret, 
a następnie pokonała Annę Wagner. 
To z kolei sprawiło, że została brą-
zową medalistką mistrzostw świa-
ta juniorek. Jak się później okazało, 
w drodze po ten sukces natrafiła na 
pewne problemy zdrowotne.

Jestem tak bardzo szczęśliwa, bo dzi-
siejsza dyspozycja nie była stuprocento-
wa. Z zatruciem pokarmowym bardzo 
źle się walczy, co było widać w drugiej 
walce, ale medal jeszcze bardziej cieszy 
― pisze judoczka na Facebooku.

Obecny sezon jest bardzo dobry 
w wykonaniu zawodniczki z Bytomia. 
Między innymi wygrała Puchar Europy 
juniorów, raz była trzecia, a do tego zdo-
była srebro podczas mistrzostw Euro-
py juniorek.

Koszykarze w końcu wygry-
wają u siebie

Koszykarze Polonii Bytom odnie-
śli pierwsze zwycięstwo w sezonie 
przed własną publicznością. Po zwy-
cięstwach w Chorzowie i Dąbrowie 
Górniczej, podopieczni Radosława 
Kucińskiego mogli w końcu uraczyć 
swoich sympatyków efektowną wik-
torią w Hali na Skarpie. 

Zespół KS MOSiR-u Cieszyn legity-

mował się przed tą kolejką niechlub-
nym bilansem 0-4 i przebieg spotkania 
doskonale uwypuklił wszelkie niedo-
skonałości cieszyńskiego teamu. Już po 
niespełna półtorej minucie bytomia-
nie, dzięki akcjom Jurczyńskiego i Za-
dęckiego osiągnęli prowadzenie 7-0, 
a I kwartę zakończyli 10-punktową 
przewagą. Na parkiecie szalał wówczas 
Grzegorz Zadęcki, który w tej odsło-
nie uzbierał aż 14 punktów, imponując 
sprytem w pomalowanym.

Początek II ćwiartki ostatecznie za-
mknął losy spotkania. Wynik 40-19 
w 15. minucie gry musiał definitywnie 
odebrać wszelką nadzieję na korzyst-
ny rezultat w obozie gości. Podopiecz-
ni Łukasza Kuboszka popełniali 
zdecydowanie za dużo strat (16 przy 
8 Polonii) i podejmowali nierozważ-
ne decyzje w ataku. Gospodarze suk-
cesywnie powiększali przewagę, 
a trener Kuciński mógł rotować ca-
łą dwunastką i ogrywać zawodników 
grających do tej pory jedynie epizo-
dy. Poloniści zaprezentowali bardzo 
przyzwoitą skuteczność z gry (53%), 
imponując zwłaszcza formą zza łu-
ku, trafiając niemal co drugą „trój-
kę” (10/21). Akcja meczu należała do 
Marcina Ecki, który po przechwycie 
pofrunął nad kosz efektownie sme-
czując. Tak to się robi w Bytomiu  Po 
takim spotkaniu, aż chce się sparafra-
zować Barbarę z Nocy i dni: „szkoda, 
że soboty zdarzają się tak rzadko”.
KK Polonia Bytom ― KS MOSiR Cie-
szyn 101-67 (25:15, 24:16, 32:19, 
20:17)
Najlepsi strzelcy 
Polonia: G. Zadęcki 25, K. Woźniak 16, 
P. Jurczyński 15 
KS MOSiR: Ł. Ochodek 23, G. Siwy 14, 
T. Czajkowski 12

Drużyna KK Polonii Bytom po zwy-
cięstwie ma na swoim koncie 8 punk-
tów i zajmuje pozycję wicelidera II ligi. 
Kolejny mecz nasi koszykarze także 
rozegrają u siebie. Ich rywalem, 2 li-
stopada będzie WKK Wrocław. Już te-
raz zapraszamy wszystkich o 18.00 do 
Hali na Skarpie. 

Do wybuchu doszło w jednym 
z mieszkań na drugim piętrze przy uli-
cy Konopnickiej 25. Z informacji, jakiej 
udzielił nam dyspozytor straży pożar-
nej w Bytomiu, wynika, że wybuchł 
piec węglowy.

Wybuch był tak silny, że rozbite 
okna wyleciały na ulicę, zniszczeniu 
uległa kuchnia oraz ścianka działowa 
mieszkania. W mieszkaniu przeby-
wały dwie osoby, jedna z nich została 

ranna. Na skutek poparzeń do szpitala 
został odwieziony lokator mieszkania.

Uszkodzenia mieszkania muszą 
być znaczące, bowiem decyzją Po-
wiatowego Inspektora Budowalnego 
zostało ono na jakiś czas wyłączone 
z użytkowania.

Teraz straż pożarna i biegli zbadają 
dokładne przyczyny wybuchu.

Wybuch pieca
W centrum Bytomia przy ulicy Konopnickiej doszło do 

groźnego wybuchu. Jedna osoba jest poszkodowana.

W drugim dniu konferencji o 10.30 
rozpocznie się blok ― „Kobieta na Kresach 
w kręgu sztuki”. Wśród wygłoszonych re-
feratów, znajdą się dwa poświęcone ar-
tystkom, których prace eksponowane są 
na wystawie stałej malarstwa polskiego 
w Muzeum Górnośląskim  w Bytomiu: An-
nie Bilińskiej ― Bohdanowicz oraz Tere-
sie Roszkowskiej.

9 listopada o godz. 12.00 zapra-
szamy wszystkich na oprowadza-
nie po Galerii Malarstwa Polskiego, 
którzy chcieliby posłuchać nie tylko 
o życiu i twórczości wspomnianych 
malarek, ale o różnych obliczach ma-
larstwa polskiego XIX i XX stulecia. 

Oprowadzanie po Galerii 
Malarstwa Polskiego

Termin: 9 listopada (nie-
dziela), godz.12.00
Miejsce: gmach główny 
plac Jana III Sobieskiego 2, 
Galeria Malarstwa Polskiego
Prowadzi: Agnieszka 
Bartków
Wstęp wolny

 W dniach 13-14 listopada w naszym muzeum odbędzie się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „Kobieta na Kresach". 
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Hotel Transylwania 18:00A

REC 4: Apokalipsa 2D 15:10, 17:20, 19:30, 
21:40 

Annabelle 20:00

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

Diabelska Plansza Ouija 16:15, 18:15, 20:15, 22:15!

Dla Ciebie wszystko 10:30 

Dracula: historia nieznana 13:00, 17:00A, 17:50B, 20:00, 
22:10!

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

Miasto 44 10:00, 15:30, 20:30

Sędzia 12:45

Służby specjalne 11:45, 18:00

Udając gliniarzy 17:00B, 19:15, 21:30

Zaginiona Dziewczyna 18:30

Pinokio 11:20, 13:30, 15:40

Pszczółka Maja 10:00, 12:00, 14:00, 
16:30 

Pudłaki 10:15, 12:30A, 14:45

Pudłaki 3D 12:30B

Wakacje Mikołajka 11:15, 14:15

Cinema City

POKAZY PREMIEROWE

POKAZY PRZEDPREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILIJNE

   
! Tyko piątek i sobota, A tylko piątek, B oprócz piątku 

+2C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+6C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+8C

+11C

+11C

+13C

+14C

+3C +10C

H - tylko w piątek (maraton halloween), ! - tylko w poniedziałek

Kapitał ludzki 17:00

Mama 19:00

Udręczeni / Sinister 21:00H

Mary's Land. Ziemia Maryi 19:30!

Becekino

W jednej wsi mieszkoł se chłop z babą. A wszyscy ludzie wiedzieli, że ta baba nie 
jest tako jako mo być prawdziwo kobieta. Ale ten chłop, jak to padają, też mioł 
swoje za uszami. No i pado roz tak tej babie:

- Wiesz staro, jakby tak dziś kto do mnie przyszoł, to nie puść żodnego. Powiedz, 
że mnie nie ma w doma, a jo się położę na małą chwilkę. No i tak zrobił. Siedzą 
tak w doma a naroz ktoś klupie. Staro idzie do drzwi, i chłop słyszy jak ona roz-
prowio:

- Bardzo żałuję, ale dziś mój chłop jest w doma!
Po tym zamkła drzwi i poszła do izby. Chłop jej pado:

- Ale staro, przecież tyś miała blank na opak powiedzieć!
A baba mu na to:

- A dyć co cie to obchodzi? To przecież nie był żodyn do ciebie ino do mie!

- Panie Gajda, czy wasza kobieta jest w doma?
- Nie, przed trzema godzinami poszła na pięć minut do sąsiadki.

31.10 – 6.11.2014

31 października
Musical Phantom w operze, Opera Ślą-
ska, ul. Moniuszki 21, g.18:00

Koncert Incluz, Museum Music Repu-
blic, pl. Sobieskiego 1, g.20:00

FZ Tour The Gate & Li', Klub Gotyk, ul. 
Kościelna 2, g.20:00

Green HHalloween - Włodi i Pelson, 
Klub Blender, ul. Powstańców Warszaw-
skich 30A, g.20:00

Halloween w Bramie, Klub Brama, ul. 
Chrobrego 1, g.21:00

Halloween Party, Piwnice Gorywodów, 
ul. Strażacka 8, g.21:00

Maraton filmowy Halloween, Becek, pl. 
Stanek 1, g.21:00

1 listopada
Walking Dead Party, Museum Music Re-

public, pl. Sobieskiego 2, g.21:00

4 listopada
Promocja książki "Utracone Sude-
ty", Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7, 
g.17:00

5 listopada
Eko-Jarmark, pl. Sobieskiego, g.11:00-
17:00

Wernisaż wystawy "Arcydziełą cerami-
ki polskiej...", Muzeum Górnośląskie, pl. 
Sobieskiego 2, g.17:00

Opera Don Giovanni, Opera Śląska, ul. 
Moniuszki 21, g.18:00

6 listopada
Wieczór z kryminałem w tle, Miejska 
Biblioteka Publiczna, pl. Sobieskiego 3, 
g.17:00

Przez wieki, nieopodal bramy Pyskowickiej, 
przy drodze do Opola i Wrocławia, mieścił 
się plac zwany "Ścinadłem". Wykonywano na 
nim wyroki kary śmierci poprzez powieszenie 
bądź ścięcie. Dziś dawną przeznaczenie tego 
miejsca upamiętnia drewniany krzyż stojący 
u zbiegu ulic Wrocławskiej i Powstańców War-
szawskich, vis-à-vis aresztu śledczego.

Mądrości
Bytomskie
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