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Jak ustaliliśmy, Mariusz Janas 
otrzymał w ubiegłym tygodniu ofi-
cjalną rekomendację miejskich struk-
tur Prawa i Sprawiedliwości jako 
kandydat na prezydenta Bytomia. 
Został poparty jednogłośnie przez 
lokalnych członków PIS. - Mariusz Ja-
nas jest ekonomistą, członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
uważamy, iż nasze miasto potrzebu-
je właśnie kogoś takiego - powiedział 
Bytomskiemu Maciej Bartków, prze-
wodniczący PIS w Bytomiu.

Działacze lokalnych struktur PiS sto-

sunkowo długo kazali na siebie czekać 
z decyzją, kogo wystawią w wyborach 
na prezydenta Bytomia. Od dawna spe-
kulowano, iż to właśnie Mariusz Janas 
zostanie desygnowany do tej roli. Ostat-
nio, niektórzy zastanawiali się też, czy 
porozumienie Jarosława Kaczyńskiego 
z Jarosławem Gowinem nie będzie mia-
ło wpływu na decyzje podejmowane 
przez bytomski PIS. Ostatecznie wydaje 
się, że jednak nie miało.

Zapytaliśmy też dlaczego nie kan-
dyduje Wojciech Szarama. Jest par-
lamentarzystą z kilkunastoletnim 

stażem, przewodniczącym Komisji 
Ustawodawczej Sejmu RP a jego me-
rytoryczna wiedza przyda się bardziej 
w Parlamencie. PiS w Bytomiu, w tro-
sce o miasto, chce postawić na ekono-
mię. Uważamy, iż czas sportowców czy 
nauczycieli minął. Aby wydobyć na-
sze miasto z zapaści należy postawić 
na jego czele ekonomistę. Oczywiście 
wiedza i dorobek posła W.SZ zostanie 
wykorzystana przez nowego - miejmy 
nadzieję – prezydenta – odpowiedzia-
ła nam Maciej Bartków.

To już kolejny, oficjalnie zgło-

szony kandydat, który będzie ubie-
gał się o fotel prezydenta w Bytomiu. 
Przypomnijmy – wcześniej swój 
start w wyborach zapowiedział To-
masz Chojnacki z ProjektBytom.pl, 
Krzysztof Wójcik z Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej oraz Adrian Król ze 
stowarzyszenia Bytomianie Aktywni 
Społecznie. Z dużą pewnością moż-
na sądzić, że w nadchodzących wybo-
rach wystartuje też obecny prezydent 
Damian Bartyla. 

Mariusz Janas kandydatem PiS
 Prawo i Sprawiedliwość (PIS) w nadchodzących wyborach samorządowych na prezydenta rekomenduje Mariusza 

Janasa. To już oficjalna informacja.

Od dawna mówi się, że kandyda-
tem bytomskiej Platformy Obywatel-
skiej będzie poseł Jacek Brzezinka. 
Ocenia się, że to jedyny człowiek, któ-
ry mógłby umożliwić partii odzy-
skanie utraconej władzy w Bytomiu. 
Jego start nie był jednak dotąd po-
twierdzony. Teraz można już po-
ważniej traktować te plotki. W tym 
tygodniu Polska Agencja Prasowa po-
dała informacje o przygotowaniach 
PO do nadchodzących wyborów sa-
morządowych. W materiale poda-
no, iż w Gliwicach i Bytomiu do walki 

o prezydenckie fotele staną posłowie 
Borys Budka i Jacek Brzezinka.

Postanowiliśmy sprawdzić tą wia-
domość u samego źródła. - Poważnie 
rozważam start w wyborach - powie-
dział nam Jacek Brzezinka. Parlamen-
tarzysta zaznaczył jednak, że partia 
podejmie decyzję o jego rekomen-
dacji w pierwszej połowie września. 
Mimo to on sam zamierza znacznie 
wcześniej oficjalnie ogłosić swoje po-
stanowienie o przystąpieniu do wy-
borczej rywalizacji.

Brzezinka od wielu lat udziela się 

w lokalnej polityce. W pierwszej po-
łowie lat 90. ubiegłego wieku był 
przewodniczącym miejskiego koła 
Kongresu Liberalno-Demokratycz-
nego. Później należał do Unii Wol-
ności, a od 2002 roku jest szefem 
bytomskiej Platformy Obywatelskiej. 
W 2007 roku pierwszy raz zdobył 
mandat poselski, natomiast w 2011 
roku udało mu się ponownie wejść do 
sejmu. Jest absolwentem Politechni-
ki Śląskiej - w 1990 roku uzyskał tytuł 
magistra inżyniera górnictwa i geolo-
gii na Wydziale Górniczym. 

Platforma postawi na posła?
Start posła Jacka Brzezinki w wyborach prezydenckich w Bytomiu jest coraz bardziej pewny.

Uwaga!

PIĄTEK, 8 sierpnia 2014 NR 28



 2 www.bytomski.plpiątek, 8 sierpnia 2014

reklamujemy 

bytomskie 
firmy w 

internecie

505 081 061
biuro@itkomfort.pl

„Namierzenie” takiego człowieka 
staje się często pożywką dla prasy, tele-
wizji czy grup społeczników. Podnosi się 
wrzawa: „gdzie byli sąsiedzi?”, „gdzie by-
ła pomoc społeczna?”, „gdzie policja?”.

Wielokrotnie nie mieści się w gło-
wie, że są jednostki, żyjące wiele, wiele 
poniżej ludzkiej godności. To prawda, 
że widok schorowanej osoby leżącej 
na starym gnijącym materacu, wśród 
rozpadającego się sprzętu codzien-
nego użytku, wśród gnijących resz-
tek jedzenia, brudu i smrodu – budzić 
może politowanie i współczucie. To 
wspaniały ludzki odruch – podjęcie 
próby ratowania takiego człowieka. 
To coś pięknego, że widząc krzywdę 
bliźniego próbujemy mu pomóc. Bez-
interesownie. Z czystego serca. Mo-
je „skrzywienie” zawodowe skłania 
mnie jednak do zadania pytania: „Co 
się stało, że ten biedny człowiek zna-
lazł się w tak tragicznej sytuacji”? 
Ktoś powie, że takie pytanie nie ma 
sensu, gdyż ważny jest stan faktycz-
ny a nie przeszłość człowieka. Po-
niekąd to prawda, jednak przeszłość 
człowieka powinna mieć niewątpli-
wie wpływ na to jakiej pomocy po-
winniśmy udzielić potrzebującemu. 
Znam wiele przypadków, kiedy czło-
wiek przez całe życie nie przepraco-
wał ani minuty, pozostając bądź to na 

utrzymaniu rodziców bądź to trudniąc 
się dorywczymi nie zawsze zgodnymi 
z prawem zajęciami. Jego łatwe i pro-
ste życie oscylowało wokół codzien-
nego zdobycia środków finansowych 
z przeznaczeniem na zakup kilku piw 
oraz na narzekanie jak to w naszej sza-
rej polskiej rzeczywistości jest źle i bez 
sensu. I tak mijają lata, rodzice umie-
rają i takiż jegomość pozostaje na-
gle na tym nędznym świecie sam. Bez 
środków do życia i bez perspektyw. 
Zaczyna korzystać z pomocy społecz-
nej. Środki jakie otrzymuje starczają 
ledwo na wyżywienie. Nasz bohater 
zapuszcza się ździebko. Nie reguluje 
opłat mieszkaniowych. Odcinają mu 
prąd a mieszkanie popada w ruinę. Do 
chwili, gdy zdrowie jeszcze dopisuje 
owy obywatel jeszcze czasami wyjdzie 
o poranku z mieszkania by pozbie-
rać a potem sprzedać złom. Zarobione 
pieniądze często przepija bo co moż-
na w życiu robić jak nie pić? Gdy taki 
człowiek wchodzi w wiek poproduk-
cyjny i nie posiada wypracowanych 
świadczeń z ZUS – państwo gwaran-
tuje mu tak zwany zasiłek stały – czy-
li dozgonnie około 500 zł. Z wiekiem 
zaczynają powoli pojawiać się scho-
rzenia. Mniejsze lub większe... Potem 
nagle może pojawić się społecznik czy 
też dziennikarz, który odwiedza takie-

go człowieka bo gdzieś o nim usłyszał. 
Rozpoczyna się akcja pomocy biedne-
mu, pokrzywdzonemu przez los czło-
wiekowi. Ktoś zapyta o to jak człowiek 
może się utrzymać za 500 zł. Ktoś inny 
zapyta jak można żyć bez prądu. Ktoś 
inny zrobi zbiórkę pieniędzy, za które 
będzie chciał wyremontować miesz-
kanie potrzebującemu. Jeszcze ktoś 
inny uważać będzie, że taką osobę na-
leży umieścić w Domu Pomocy Spo-
łecznej, gdzie miasto będzie za niego 
płacić blisko trzy tysiące miesięcznie... 
Ktoś może zarzuci mi, że podaję przy-
kład ekstremalny. Że ludzi, którzy na 
własne życzenie doprowadzili się do 
takiego stanu jest mało a większość 
pokrzywdzonych znaleźli się w takiej 
sytuacji nie z własnej woli. Nieprawda. 
Takich przykładów na terenie same-
go Bytomia mógłbym mnożyć. Kiedyś 
zostałem wezwany do szpitala. Prze-
bywał tam mężczyzna znaleziony na 
melinie. Jego wszystkie ubrania w któ-
rych był musiały zostać zniszczone, 
gdyż były zarobaczone. Facet więc le-
żał sobie w szpitalu. W związku z tym, 
że nie chciało mu się zgłaszać na ter-
miny w Powiatowym Urzędzie Pracy 
– nie był zarejestrowany jako bezro-
botny i nie miał opłacanych składek 
zdrowotnych. Ale po co mu skład-
ki zdrowotne. Przecież i tak przyj-

dzie pracownik socjalny i załatwi mu 
ubezpieczenie. Tak więc gość został 
podleczony w szpitalu lecz zbliżał się 
dzień wypisu a wypisany nago nie 
mógł być. W związku z tym poproszo-
no mnie o dostarczenie dla „chorego” 
jakiś ubrań. Dzień później zaniosłem 
do szpitala ubrania po moim ojcu. Po-
rządne ciuchy, mało używane. Gdy 
wręczyłem panu ubrania i już miałem 
opuścić szpitalną salę usłyszałem „Za 
małe buty mi przyniosłeś. Przynieś 
inne”. Zatrzymałem się. Zawróciłem 
w stronę biednego chorego i powie-
działem mu coś czego nie wypada mi 
w tym momencie powtarzać. Poma-
ganie jest wspaniałe. To piękne wycią-
gnąć dłoń w kierunku potrzebującego. 
Nie wszystko jest jednak czarne lub 
białe. Jest wiele odcieni szarości. Po-
moc należy się każdemu ale warto cza-
sami zastanowić się komu pomagamy 
i jak bardzo. Wiele z osób potrzebują-
cych, przez całe życie żerowało na in-
nych nie wnosząc nic dobrego do tego 
świata. Gdy nie są już w stanie samo-
dzielnie funkcjonować oczekują czę-
sto więcej niż sami w życiu osiągnęli. 
Uważam, że takim ludziom należy się li 
tylko minimalne wsparcie pozwalające 
im na dalsze życie takie w jakim dotych-
czas funkcjonowali. Może to brutalne 
a może po prostu sprawiedliwe? 

Często zdarza się, że słyszymy historię samotnego człowieka, żyjącego w skrajnej nędzy. Człowieka, którym nikt się nie intere-
suje. Człowieka, który przymiera głodem, żyjąc w urągających warunkach. 

Odcienie pomocy
 Andrzej Falkiewicz

Bytom nie raz pojawiał się na 
dużym ekranie. Możemy go zoba-
czyć m.in. w filmie „Magnat” z Bo-
gusławem Lindą, Janem Nowickim 
i Grażyną Szapołowską, czy „So-
li ziemi czarnej” Kazimierza Kutza. 
W ostatnich latach w naszym mieście 
nagrano zdjęcia do kilku filmów fabu-
larnych, w tym „Popiełuszko. Wolność 
jest w nas”, „Zgorszenie publiczne”, 
„Miłość w mieście ogrodów” i „Mat-
ka”. Pojawiają się u nas również doku-
mentaliści. Andrzej Klamt nagrał tu 
materiały do filmu „Podzielona klasa” 
o historii uczniów bytomskiej szkoły, 
których część wyjechała do Niemiec, 
a inna część została na miejscu, na-
tomiast Jadwiga Kocur zrealizowa-
ła dokument pt. „Dwugłowy smok” 
traktujący o architekturze okre-
su międzywojennego. Archiwalne 
i współczesne filmy kręcone w Byto-

miu będzie można obejrzeć w dniach 
19-21 września w Beceku podczas 
Bytom Film Festiwal.

Nasze miasto jest dobrym miej-
scem do tworzenia filmów, gdyż 
posiada na swoim terenie uczel-
nię aktorską oraz wiele intere-
sujących obiektów. Doceniła to 
Silesia Film Commission umieszcza-
jąc lokacje z Bytomia w swoim ka-
talogu. Trafia on do producentów 
współpracujących z instytucją, któ-
rzy są zainteresowani realizowaniem 
swoich projektów w województwie. 
W katalogu odnajdą m.in. fotogra-
fie holu sądu rejonowego, kamienicę 
przy ul. Kościelnej, Rynek oraz sto-
jący na granicy z Piekarami hotel Re-
zydencja. Oprócz książeczki SFC 
prowadzi również internetową ba-
zę lokacji, gdzie oprócz sądu wid-
nieje Opera Śląska, Szyb Krystyna, 

cmentarz Mater Dolorosa i kościół 
św. Jacka. Instytucja stale rozbudo-
wuje swój katalog. Obecnie najbar-
dziej poszukiwanymi lokacjami są 
prywatne domy i mieszkania. Osoby, 
które je zgłoszą mogą liczyć na przy-
zwoite wynagrodzenie od producen-
tów jeśli ich nieruchomości zostaną 
wykorzystane w filmach. Propozycje 
lokacji można przesyłać za pomocą 
internetowego formularza na stronie  
www.silesiafilmcomission.pl.

Bytom trafił także do najnowsze-
go katalogu Film Commission Poland. 
Wnętrze naszego sądu rejonowe-
go wraz z pustynią Błędowską, pała-
cem w Pławnowicach, Nikiszowcem 
i kopułą na katowickim rondzie re-
prezentują województwo śląskie. Wy-
dawnictwo FCP stanowi kompedium 
wiedzy dla zagranicznych producen-
tów o tworzeniu filmów w Polsce. Mo-

gą się z niego dowiedzieć gdzie mogą 
uzyskać pozwolenia na wykonywa-
nie zdjęć, czym charakteryzują się po-
szczególne regiony kraju oraz uzyskać 
dane kontaktowe do firm specjalizu-
jących się w realizacji poszczególnych 
etapów produkcji filmowej.

Czy dzięki temu częściej będzie 
można zobaczyć na naszych ulicach eki-
py filmowe? Obecność w katalogach na 
pewno pomoże w odkryciu bytomskich 
lokacji przez branżę, ale umiejscowie-
nie tu produkcji będzie zależeć od indy-
widualnych decyzji twórców. 

Bytom nęci filmowców zabytkami
 Obiekty zabytkowe z naszego miasta trafiły do katalogów lokacji filmowych.
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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!

Projekt przekazania nowej spółce 
obiektów Polonii (bez przetargu, na 20 
lat) wniesiono na obradach Rady Miej-
skiej w lipcu. Wcześniejsza koncepcja 
zakładała przekazanie ich bezpośred-
nio BPK, lecz pomysł budził spore 
kontrowersje, a poza tym miasto mu-
siałoby wówczas zapłacić podatek VAT 
w wysokości 6 mln zł. Powołano więc 
Bytomski Sport. 49 udziałów w nim ma 
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne, 1 – Bytomska Agencja Rozwoju 
Inwestycji, która ma pełnić tu rolę do-
radczą. Prezesem nowej spółki będzie 
Radosław Nowakowski, a w skład rady 
nadzorczej organu wejdą trzy osoby.

Co obejmuje przekazany spółce ob-
szar? Główny stadion przy ulicy Olimpij-
skiej, boczne boiska i sztuczne, prócz tego: 
kasy, magazyny, kontenery, maszty jupite-
rów, trybuny, szatnie i budynek klubu.

Planowany, ekskluzywny obiekt 
sportowy ma z kolei zawierać: dwa lo-

dowiska, basen, odremontowany sta-
dion Polonii, sale do gry w squasha. 
Prócz tego: hotel i spa. Wszystko to ma 
być wizytówką Bytomia.

- Nowy, służący młodym ludziom 
obiekt będzie dumą Bytomia. Od wielu 
lat będzie mówiono o konieczności je-
go zbudowania i my chcemy to w końcu 
zrobić – mówi Życiu Bytomskiemu An-
drzej Panek, zastępca prezydenta.

Uważa on, że spółka jest świetnym 
pomysłem, a jej pierwszym celem, jesz-
cze na ten rok, będzie uzyskanie: po-
zwolenia na budowę kompleksu oraz 
projektu. Bytomski Sport posiada już 
zgodę na demontaż trybun na stadio-
nie. Planowane jeszcze na ten rok prace 
mają wynieść około 1 miliona złotych.

Skąd Bytomski Sport ma mieć te 
środki? Od BPK, które ma pożyczyć jej 
pieniądze. To pierwszy etap projektu, 
który jako jedyny ma być finansowany 
ze środków własnych spółki. Pożycz-

kę Bytomski Sport ma z kolei spłacić 
z przychodów obiektu. Co będzie dalej? 
Zwolennicy koncepcji chcą pozyskać 
dodatkowe środki z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, gdzie już dziś BPK ubiega 
się o wpisanie pomysłu na listę projek-
tów priorytetowych. Spółka ma także 
otrzymywać zwrot podatku VAT po ko-
lejnych, ukończonych etapach budowy. 
Projekt podzielony jest na cztery etapy, 
co ma zdecydowanie ułatwić bieżące 
pozyskiwanie środków finansowych, 
które w przeważającej części mają mieć 
charakter zewnętrzny.

Innego zdania jest radny Michał Bie-
da ― Prezydent wybrał najmniej przej-
rzysty scenariusz. Spółka mająca kapitał 
zakładowy 5 tysięcy złotych ma budo-
wać stadion za 60 milionów. Ta spółka 
nie ma żadnych dochodów nie wiadomo 
zatem skąd weźmie pieniądze na utrzy-
manie obiektów, które prezydent oddał 
w użytkowanie na 20 lat. Odpowiednie 

organy powinny sprawdzić czy nie jest to 
działanie na szkodę miasta. Trwa festiwal 
pozorowanych ruchów. Zła sytuacja bu-
dżetu spowodowana rozdętymi wydat-
kami i sztuczkami jak z planem sprzedaży 
EC Szombierki, powoduje, że na budowę 
stadionu mają zadłużać się miejskie spół-
ki. Koncepcje tej ekipy zmieniają się jak 
w kalejdoskopie co wydatnie pokazu-
je jak nieprzygotowane są te wszystkie 
działania. – powiedział nam.

Choć pomysł budowy takiego obiek-
tu w Bytomiu wydaje się bardzo atrak-
cyjny, radnym nie podoba się sposób 
jego załatwienia – pomysł trafił pod 
obrady w trybie nadzwyczajnym, więc 
nie było czasu na to, żeby go przedys-
kutować na komisjach. Radnym nie po-
dobało się także to, że nowo powołana 
spółka otrzymuje tak poważne zadanie 
i nie wiadomo jak sobie z nim poradzi. 
Wątpliwie patrzono także na pomysł 
pozyskania środków, obawiając się, że 

ministerstwo nie zdecyduje się na do-
finansowanie projektu. O pieniądze py-
tali m.in. radny PIS – Piotr Patoń, radna 
PO – Joanna Stępień, którzy mieli także 
wątpliwości co do udziału w projekcie 
BARI, która, jak twierdzą, miała zajmo-
wać się tworzeniem miejsc pracy, a nie 
tworzeniem kompleksów sportowych. 
- Budzi zdziwienie podjęcie działań 
bez jakiejkolwiek gwarancji pozyska-
nia środków zewnętrznych. Nie znamy 
żadnych założeń technicznych, żad-
nych planów pozyskania dofinansowa-
nia, stanowiska ministerstwa sportu 
czy innych podmiotów, które miałyby 
partycypować w przedsięwzięciu. Oba-
wiam się, iż planowana inwestycja 
skończy się w identyczny sposób, w jaki 
zakończyła się budowa tzw. „Kwartału”, 
którego pozostałości wciąż możemy 
oglądać w centrum naszego miasta. – 
powiedział nam przewodniczący PIS 
w Bytomiu Maciej Bartków. 

W Bytomiu powstała nowa spółka gminna – Bytomski Sport. Czym się zajmie? Ma przejąć w dzierżawę na 20 lat obiekty sportowe Polonii i rozbudować je. W wyniku 
planowanej inwestycji ma powstać nowoczesny kompleks sportowy. Jego wartość to 60 mln złotych.

Ekskluzywny ośrodek za 60 mln w Bytomiu?
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9 lipca Olowpb z naszego forum wy-
słał e-mail do Miejskiego Zarządu Ziele-
ni i Gospodarki Komunalnej w sprawie 
obecnego stanu zrewitalizowanej części 
Parku Mickiewicza. Po dwóch tygodniach 
otrzymał odpowiedź od dyrektorki, Ewy 
Nazarowicz, w którym poinformowała, 
że w bieżącym roku czterokrotnie sko-
szono trawy, usunięto dziewięć niebez-
piecznych drzew, ustawiono dziesięć 
nowych drewnianych ławek i cyklicz-
nie przeprowadzano prace porząd-
kowe wraz z usuwaniem chwastów 
z nawierzchni alejek i opróżnianiem ko-
szy na śmieci. Szefowa Zarządu dodała, 
że ze względu na skromne środki, jakimi 
dysponuje, jej jednostka nie jest w stanie 
zintensyfikować swoich działań.

Użytkownik nais z naszego forum po-
stanowił sprawdzić jak relacja dyrek-
torki MZZiGK ma się do rzeczywistości. 
Swoją wizytę w parku udokumentował 
zdjęciami. Miejsca jakie przedstawiają 
trudno uznać za zadbane. W rejonie jed-
nego z tarasów widokowych urządzone-

go w stylistyce zamkowych ruin piętrzą 
się pokrzywy ponad wysokość ławek, 
a ze szpar pomiędzy kostkami wyrastają 
zielone kłębki. Podobny obraz przedsta-
wiają zdjęcia tarasu położonego na skar-
pie nad stawem. Dodatkowo wystają tam 
z nawierzchni ostre fragmenty mocowań 
starych ławek mogące poważnie kogoś 
skaleczyć, natomiast w alejkach braku-
je kostek brukowych. Nais przyjrzał się 

także nowym ławkom, które MZZiGK po-
stawił w miejscach skradzionych bądź 
zniszczonych siedzisk. Te nie zostały po-
rządnie zakotwiczone w ziemi, a część 
z nich w ogóle niczego się nie trzyma. Kra-
dzież kolejnych ławek z parku nie stano-
wi więc najmniejszego problemu.

Przerażające jest, że ta część Par-
ku Mickiewicza, która została skon-
trolowana przez naszych forowiczów, 
została poddana gruntownej rewita-
lizacji zaledwie w 2010 roku. W ciągu 
czterech lat ten uroczy zakątek ponow-
nie zamienił się w dziką puszczę. Je-
śli w taki sposób MZZiGK będzie dbało 
również o przebudowany niedawno 
Staw Północny w Parku Kachla i Staw 
Łabędzi, który jeszcze w tym roku ma 
zostać zrewitalizowany, to za kilka lat 
podatnicy znowu będą musieli sfinan-
sować kosztowne remonty. Nie byłyby 
one potrzebne tak szybko, gdyby miej-
skie służby potrafiły na bieżąco dbać 
o utrzymanie terenów zielonych, w któ-
re zainwestowały miliony złotych.

Dzika puszcza w Parku Mickiewicza
Forowicze sprawdzili jak MZZiGK dba o zrewitalizowaną przed kilkoma laty część Parku Mickiewicza.

Polonia idzie jak burza. 
Szombierki na razie w tyle

Całkowicie odmienne nastroje pa-
nują w dwóch bytomskich klubach. 
W centrum miasta euforia, bo zespół za-
czął idealnie. W Szombierkach zaczyna-
ją się zmartwienia.

Polonia Bytom
Dopiero w minioną sobotę niebiesko-

-czerwoni rozegrali pierwszy mecz w III 
lidze opolsko-śląskiej. Wszystko przez to, 
że podopieczni Jacka Trzeciaka świetnie 
spisują w Pucharze Polski i już zagwaran-
towali sobie start w I rundzie.

Wracając jednak do ligowej rzeczy-
wistości. Polonia sezon rozpoczęła od 
meczu z rezerwą Podbeskidzia Bielsko-
-Biała. Goście przyjechali na Olimpijską 
w mocnym składzie, bo w wyjściowej je-
denastce znalazło się wielu graczy, którzy 
są w kadrze ekstraklasowego zespołu.

Do przerwy kibice nie zobaczyli bra-
mek, a i dwa razy gospodarze mieli sporo 
szczęścia. Raz w sytuacji sam na sam bro-
nił bramkarz, a później ratował go słupek. 
Po zmianie stron poloniści zdołali jednak 
przechylić szalę na swoją korzyść.

Najpierw do siatki trafił Łukasz Gru-
ba, a cztery minuty później wynik usta-
lił Michał Zieliński. Warto dodać, że 
ten drugi wniósł wiele dobrego do gry 
Polonii, gdy wszedł na boisko w prze-
rwie. Najważniejsze jednak, że komplet 
punktów został w Bytomiu.

Spadkowicz z II ligi bardzo szyb-
ko przysporzył swoim fanom kolejnej 
radości. W środę rozegrano bowiem 

3. kolejkę III ligi. Polonia tym razem 
podejmowała rezerwę Ruchu Cho-
rzów. Wszyscy spodziewali się, że 
derby będą dla niebiesko-czerwo-
nych ciężką przeprawą.

Zespół Trzeciaka zagrał jednak nie-
mal perfekcyjnie. Do przerwy było ledwie 
jednobramkowe prowadzenie po samo-
bójczym trafieniu Jakuba Spychaja. Wo-
rek z bramkami otworzył się po zmianie 
stron. Do siatki trafiali Marcin Lachowski, 
Adrian Krysian i Dawid Cempa. Ruch od-
powiedział jedynie golem Patryka Cheby, 
a więc bytomianie wygrali 4:1.

Dwa mecze, komplet punktów i 5. 
miejsce w tabeli. Jeżeli Polonia nadal bę-
dzie grać tak dobrze, to szybko stanie się 
murowanym kandydatem do awansu. 
Szczególnie, że bliski powrotu jest Miro-
slav Barcik, który wniósłby do zespołu 
jeszcze większą jakość.

Szombierki Bytom
Szkoda, że zupełnie inne nastroje pa-

nują w Szombierkach. „Zieloni” mają za 
sobą już trzy mecze ligowe, ale ich bilans 
jest bardzo marny, bo wynosi tylko dwa 
„oczka”. Tym samym drużyna znajduje 
się w strefie spadkowej.

W minioną niedzielę podopiecz-
ni Krzysztofa Górecko świetnie zaczęli. 
Po widowiskowej akcji indywidualnej 
na listę strzelców wpisał się Sebastian 
Pączko. Problem w tym, że po przerwie 
kibice zobaczyli przy Modrzewskiego 
zupełnie inny zespół. Niestety, w nega-
tywnym znaczeniu.

Polonia Łaziska Górne rzuciła się do 
odrabiania strat. Szybko wyrównała, 
bo po rzucie rożnym piłkę głową umie-
ścił w siatce doświadczony Tadeusz Tyc. 
Więcej bramek nie padło, co i tak powin-
no cieszyć fanów. 

Sympatycy byłego mistrza Pol-
ski liczyli, że znacznie lepiej będzie 
w środę. Ich piłkarze pojechali do 
Zdzieszowic, a tamtejszy Ruch w je-
dynym meczu ligowym poniósł po-
rażkę. Niestety, było jeszcze gorzej niż 
w poprzednich pojedynkach.

Szombierki już w 9. minucie prze-
grywały, a to za sprawą Wojciecha Dud-
ka. Udało się wyrównać, bo sytuację 
sam na sam z bramkarzem wykorzy-
stał Sebastian Pączko. Co z tego, jak tuż 
przed przerwą prowadzenie Ruchowi 
dał Sławomir Kierdala.

„Zielonym” nie udało się już odwró-
cić losów meczu, a na boisku momenta-
mi było gorąco. Raz doszło do bójki na 
murawie, ale arbiter był na tyle łaska-
wy, że nikogo nie wyrzucił z boiska. Mar-
ne to jednak pocieszenie dla bytomian 
skoro wciąż nie wygrali ligowego meczu 
w tym sezonie.

W nadchodzący weekend obaj na-
si trzecioligowcy zagrają na własnych 
stadionach. Szombierki w sobotę z Pod-
beskidziem II Bielsko-Biała (o 17). Z ko-
lei Polonia dzień później ugości Rekord 
Bielsko-Biała (o 18).

Bytomianin mistrzem  
Polski w tenisie!

Górnik Bytom ma kolejny powód 
do dumy. Stało się tak za sprawą za-
wodnika, który był zmuszony rzucić 
profesjonalny tenis, a teraz poświęca 
się pracy z młodzieżą w naszym mie-
ście.

W Gliwicach odbyła się impreza, 
która dla tenisistów nie brylujących na 
pierwszych stronach gazet jest jedną 
z najważniejszych w sezonie. Mamy na 

myśli mistrzostwa Polski, których była 
to już 88 edycja.

Gdyby przed turniejem zapytać, kto 
stanie na najwyższym stopniu podium, 
to pewnie nikt nie wskazałby na zawod-
nika Górnika Bytom. Trudno się dzi-
wić, bo Igor Bujdo już dawno zakończył 
profesjonalnie uprawiać ten sport. Był 
zmuszony podjąć taką decyzję, bo leka-
rze wykryli u niego zakrzepicę.

23-latek postanowił jednak rekre-
acyjnie wystartować w MP skoro od-
bywały się w okolicznych Gliwicach. 
Dostał od organizatorów „dziką kartę” 
i zaczął swój marsz po wielki sukces. 
Trzy mecze wygrał bardzo gładko nie 
tracąc nawet seta.

To z kolei oznaczało, że Bujdo wystąpi 
w finale. Tam czekał na niego Maciej Smoła 
reprezentujący barwy AZS-u Poznań. Do-
piero on był w stanie choć na chwilę nawią-
zać walkę z zawodnikiem Górnika Bytom.

Igor wygrał pierwszego seta 6:3, 
aby następnego przegrać 2:6. Trzecia 
partia decydowała zatem o wszyst-
kim, ale ona padła łupem 23-latka. 
Bujdo wygrał 6:3 i tym samym został 
nowym mistrzem Polski.

Teraz czas na wielką karierę? Niestety, 
w jego przypadku nie ma mowy o wyczy-
nowym sporcie. Zapowiada, że wraca do 
pracy z młodzieżą w Górniku, a za rok po-
stara się obronić mistrzowski tytuł.

Piłkarskie mecze znowu na 
Karbiu. Pierwszy już w sobotę

Niemal każda bytomska dzielni-
ca ma swój lokalny klub piłkarski. 
Wyjątkiem były ostatnio Karb oraz 
Bobrek. Teraz to się zmieniło, a to za 
sprawą klubu Nadzieja Bytom.

„Bytomskie Lwy” mają za sobą zna-
komity sezon. Po sześciu latach istnie-
nia bytomianie zapewnili sobie awans 
do A-klasy. Na sukcesie sportowym klub 
jednak nie poprzestał. Działacze szyb-
ko dogadali się z władzami miasta oraz 
OSiR-em, dzięki czemu użyczono im sta-
dion piłkarski na Karbiu.

Nadzieja już od początku lata rozpo-
częła treningi oraz sparingi na nowym 
obiekcie. Wszyscy jednak czekali z nie-
cierpliwością na 9 sierpnia. To właśnie 
w ten dzień nastąpi jednocześnie debiut 
na nowym stadionie oraz w A-klasie.

Podopiecznych Tomasza Czabana 
czeka niezwykle trudne zadanie. Na po-
czątek zagrają z Orłem Miedary, który 
spadł z ligi okręgowej. Czy uda się spra-
wić niespodziankę? Na pewno będzie 
łatwiej jeżeli wszystkie miejsca na try-
bunach zostaną zapełnione.

- Już podczas sparingów ludzie za-
częli przychodzić oraz interesować 
się naszym zespołem. Jak będzie w li-
dze? Tego dzisiaj nikt nie wie. Może 
być zaledwie garstka kibiców, a i sta-
dion może pękać w szwach. Od daw-
na dostawaliśmy sygnały, że ludzie 
z Karbia i Bobrka tęsknią za meczami 
piłki nożnej. Liczymy zatem na to, że 
przyjdą zobaczyć nas w akcji - mówi 
prezes klubu Robert Barlik.

Klub serdecznie zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Bytomia na stadion 
przy ulicy Worpie 18 w sobotę o godzi-
nie 17.30. To właśnie wtedy na Karbiu 
po wielu latach sędzia odgwiżdże po-
czątek meczu ligowego. Nadzieja jedno-
cześnie informuje, że na mecz z Orłem 
wstęp będzie darmowy.

Od roku Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego nęci wizją nowego 
osiedla Zalesie. Jego wizualizacje mo-
gliśmy już oglądać na miejskich bilbo-
ardach, a od niedawna wielka reklama 
inwestycji zawisła na ścianie kamie-
nicy przy ul. Wrocławskiej naprzeciw 
ratusza. Natomiast spółka dopiero te-
raz ogłosiła przetarg na wykonawcę 
pierwszego etapu.

Docelowo przy ul. Nowej w Mie-
chowicach mają powstać trzy budyn-
ki, w tym jeden trzyklatkowy. Pierwszy, 
który powstanie - określany jako Typ 
A - będzie posiadać cztery piętra, pod-
piwniczenie, ogrzewanie z miejskiej 
sieci ciepłowniczej oraz windę. Po-

mieści się w nim dwadzieścia dwu- 
i trzypokojowych mieszkań. Każde 
z łazienką i aneksem kuchennym w po-
koju dziennym wyposażonym w ku-
chenkę elektryczną z płytą ceramiczną 
i piekarnikiem. Przy budynku powsta-
nie parking dla mieszkańców i plac 
zabaw. Jeśli TBS z powodzeniem roz-
strzygnie przetarg, to nowy blok przy 
ul. Nowej powinien zostać wzniesiony 
najpóźniej do 30 marca 2016 r.

W późniejszych etapach zostaną 
wybudowane kolejne dwa budyn-
ki. Łącznie przy ul. Nowej powsta-
ną 64 nowe mieszkania. Część z nich 
będzie przeznaczona do wynajmu, 
a część na sprzedaż.    

Zalesie przy lesie
TBS rozpoczyna nową inwestycję w Miechowicach. 

Nowe budynki staną zaledwie kilkanaście metrów od lasu!
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Ukradli bramę
Zdarzenie miało miejsce 2 sierpnia 

br. Sprawcy wykorzystując porę noc-
ną ukradli stalową bramę wjazdową 
do jednego z zakładów przy ulicy Kolo-
nia Zygmunt, a następnie sprzedali ją na 
„złomowcu”. Kryminalni bardzo szybko 
ustalili tożsamość złodziei i we wtorek 
dokonali ich zatrzymania. Stróżom pra-
wa udało się też odzyskać skradziony 
łup. Obaj sprawcy staną przed bytom-
skim prokuratorem. 37-latek był już 
wcześniej karany za podobne przestęp-
stwa. Grozi im 5 lat za kratkami.

Sprawcy napadu w rękach policji

Kryminalni z bytomskiej komen-
dy zatrzymali dwie osoby podejrzane 
o dokonanie rozboju na 20-latku. Zda-

rzenie miało miejsce 19 czerwca przy 
ulicy Krakowskiej. Sprawcy napadli na 
mężczyznę, bijąc go doprowadzili do 
stanu bezbronności, a następnie skra-
dli mu telefon komórkowy. Policjanci 
analizując zebrany w sprawie materiał 
dowodowy ustalili tożsamość rozboja-
rzy. 18-latek oraz jego 14-letni kolega 
zostali zatrzymani w mieszkaniu przy 
ulicy Siemianowickiej. Stróże prawa 
odzyskali skradziony pokrzywdzo-
nemu telefon. Starszemu z napastni-
ków grozi kara 12 lat więzienia. O losie 
młodszego zadecyduje sąd rodzinny.

Zatrzymani za pobicie

Do zdarzenia doszło w miniony 
piątek, przy ulicy Łużyckiej. 17-latek 
działając wspólnie i w porozumieniu 

z nieletnim kolegą napadł na przecho-
dzącego ulicą mieszkańca Bytomia. 
Sprawcy używając kastetu pobili męż-
czyznę, a następnie skradli mu plecak 
z dokumentami i gotówką. Poinformo-
wani o tym zdarzeniu kryminalni wraz 
z wywiadowcami Wydziału Prewencji 
zatrzymali rozbojarzy chwilę po doko-
naniu przestępstwa. 17-latek został 
objęty policyjnym dozorem. Grozi mu 
kara nawet 12 lat więzienia. Nieletni 
odpowie przed sądem rodzinnym.

Dozór policyjny za posiadanie 
narkotyków

Policjanci z komisariatu V zajmu-
jący się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej zatrzymali 21-latka, 
który posiadał przy sobie 1,66 grama 

amfetaminy. Ponadto w trakcie czyn-
ności przeszukania jego mieszkania 
stróże prawa ujawnili kolejnych, pra-
wie 70 dilerskich działek tego nar-
kotyku. Mężczyźnie postawiono już 
zarzut posiadania oraz udzielania 
środków odurzających. Prokurator za-
stosował wobec niego środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru policyjnego. 
Grozi mu do 3 lat za kratkami.

Rozbili butelkę na głowie kolegi

W poniedziałkowy wieczór dyżur-
ny bytomskiej komendy został poin-
formowany o zdarzeniu, do jakiego 
doszło na ulicy Przemysłowej. Zgła-
szający oświadczył, iż jeden z jego 
kolegów został pobity. Mężczyznę ude-
rzono szklaną butelką. Z raną ciętą gło-

wy oraz licznymi potłuczeniami został 
odwieziony do szpitala. Przybyli na 
miejsce policjanci dokonali penetracji 
terenu i zatrzymali sprawców tego po-
bicia. Napastnicy, w wieku 22 i 28 lat, to 
mieszkańcy Bytomia dobrze znani nie 
tylko pokrzywdzonemu, ale również 
stróżom prawa. Obaj byli już wcześniej 
karani. Poza spowodowaniem uszko-
dzenia ciała odpowiedzą też za znie-
ważenie interweniujących policjantów. 
Grozi im kara 2 lat więzienia. 
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Informuje młodszy 
aspirant Tomasz Bobrek, 
rzecznik prasowy 
Komendy miejskiej Policji 
w Bytomiu

Pchli targ
Zajmujesz się rękodziełem? A może 

po prostu masz jakieś fajne przedmio-
ty, które nie są Ci potrzebne? Przynieś 
je w sobotę 9 sierpnia na Rycerską. 
W godzinach od 10:00 do 14:00 drugi 
raz odbędzie się tam Pchli Targ orga-
nizowany przez PP Sklep i sąsiednie 
lokale gastronomiczne. Każdy bę-
dzie mógł za darmo wystawić swo-
je towary na sprzedaż. Mogą to być 
np. książki, filmy na DVD, przedmioty 
kolekcjonerskie, ubrania, biżuteria - 
wszystko, co może się innym przydać.  
 
 

Sesja w sieci
W zeszłym tygodniu informowa-

liśmy, że radni nie wyrazili zgody na 
zamieszczanie nagrań z sesji Rady 
Miejskiej na witrynie magistratu. Sto-
warzyszenie Bytomianie Aktywni 
Społecznie postanowiło wyręczyć 
rajców. Jego przedstawiciele zwróci-
li się do Urzędu Miejskiego o udostęp-
nienie zapisu ostatniego posiedzenia. 
Urzędnicy szybko odpowiedzieli na 
wniosek i przekazali nagrania. BAS na-
stępnie zamieścili je w portalu YouTu-
be, gdzie wszyscy mogą przesłuchać 
ok. 5 i pół godziny debat. Aby to uczy-
nić wystarczy wyszukać kanał „BAS 
- Bytomianie Aktywni Społecznie”. 

Łagiewniki bardziej aktywne
Mieszkańcy Łagiewnik nieba-

wem otrzymają do dyspozycji kilka 
nowych obiektów sportowych, któ-
re pozwolą im uprawiać aktywny 
i zdrowy tryb życia. Przy ul. Adam-
ka powstaje właśnie wielofunkcyj-
ne boisko do piłki nożnej, siatkówki 
i koszykówki, o które mieszkańcy od 
dawna się upominali. Z kolei w Par-
ku Amendy trwają prace przy reali-
zacji jednego z projektów wybranych 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go. Lada moment pojawi się tam 
plenerowa siłownia, a wraz z nią no-
we alejki, ławki i kosze na śmieci. 
 

Bytom tańczy Zumbę
Wzorem poprzedniego roku przez 

cały sierpień w Śródmieściu i dziel-
nicach będą odbywać się codzienne 
maratony Zumby. I tym razem będzie 
je prowadzić instruktorka Kasia Szoł-
tysik-Kaczmarek. Każdego dnia zaję-
cia będą trwać dwie godziny, od 18:00 
do 20:00. W piątek odbędą się na Ryn-
ku, w sobotę i niedzielę w Dolomitach 
Sportowej Dolinie, w poniedziałek 
w Łagiewnikach, we wtorek na Kar-
biu, w środę na Bobrku, a w czwartek 
w Szombierkach. Zajęcia są przezna-
czone dla każdego: dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. Udział jest darmowy. 
Rozkład zajęć można znaleźć na str. 7. 

Strongmeni w Miechowicach
16 sierpnia Miechowice będą się 

bawić. Na stadionie Silesii odbędzie 
się święto dzielnicy. Impreza roz-
pocznie się w samo południe od gier 
i zabaw dla najmłodszych. O 14:00 
wystartuje Finał Pucharu Polski 
Strongman, podczas którego będzie 
można zobaczyć również pokazy 
akrobatyczne i wziąć udział w kon-
kursach dla publiczności. Zmagania 
siłaczy zakończą się o 18:30. Po zawo-
dach zaplanowano koncert Damiana 
Holeckiego, a o 20:00 wystąpi gwiaz-
da wieczoru - zespół Feel. Święto Mie-
chowić zwieńczy pokaz sztucznych 
ogni po zapadnięciu zmroku.

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.

Czas na BeCeKobus
Projekt BeCeKobus to połączenie 

atmosfery wakacyjnego luzu z możli-
wością uzyskania nowych, często za-
skakujących umiejętności. Podczas 
bezpłatnych warsztatów dzieci i mło-
dzież pod okiem instruktorów roz-
winą swoje zdolności plastyczno 
- konstrukcyjne, będą mogły spraw-
dzić się jako projektanci zabawek 
i ozdób, wezmą udział w warsztatach 

bębniarskich i sprawdzą się w trud-
nej sztuce rozbawiania publiczności 
w trakcie warsztatów cyrkowych.

Były już różne modele BeCeKo-
busa m.in Jelcz 043 zwany ogórkiem, 
piętrowy londyński bus. W tym roku 
zapraszamy na przejażdżkę limuzyną! 
Uczestnicy warsztatów będą podróżo-
wać Hummerem i Chryslerem. - chwa-
lą się organizatorzy.

Oferta przygotowana została dla 
dzieci i młodzieży zamieszkującej 
bytomskie dzielnice, które wakacje 
spędzają w mieście. Warsztaty po-
prowadzą profesjonalni instrukto-
rzy: Grupa Teatralno-Animacyjnej 
GAMBADA, Anna Kałuszka, Eliza Fla-
szewska i Tomasz Drozdek. BECEK za-
pewnia wszystkie potrzebne do zajęć 
materiały.

Tegoroczna odsłona BeCeKobusa 
organizowana jest wspólnie z Centrum 
Interwencji Kryzysowej i Przeciwdzia-
łania Uzależnieniom w Bytomiu, dlate-
go warsztatom twórczym towarzyszyć 
będą zajęcia dotyczące profilaktyki 
uzależnień (papierosy, dopalacze, nar-
kotyki, świat wirtualny) prowadzone 
przez psychologów Justynę Rup i Woj-
ciecha Okonia.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. 
Zapisy od 1 do 10 sierpnia w sekreta-
riacie Bytomskiego Centrum Kultury 
pod numerem telefonu 32) 389-31-
09 wew. 100. W przypadku rezygna-
cji niektórych uczestników możliwe 
jest wzięcie udziału w warsztatach bez 
wcześniejszych zapisów. 

Szczegóły na stronie www.becek.pl

Od 18 do 29 sierpnia Bytomskie Centrum Kultury zaprasza wszystkie dzieci na warsztaty, które przyjadą do nich BeCeKobusem!



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

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

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

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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Roz Antek chcioł wypróbować swojego 
kamrata i pedzioł mu tak:

- Wiesz Francek, jak jo umra, to bych bar-
dzo chcioł, żebyś tak przy mie trzy noce 

wachowoł. Możesz mi to przysiąc?
- Do ciebie wszystko - pado Francek. - 

moga i tydzien nawet.
No i dobrze. Antek chcioł sie przekonać, 
czy to prowda i udowoł umrzyka. Leżoł 
w trumnie a okiem ukradkiem spozie-
roł czy Francek umowa dotrzymo. Fran-

cek jednak był szewcem i żol mu było 
tych trzech nocy to se trzewiki do zolo-
wanio przyniósł i kołki wbijoł. Naroz An-
tek z trumny godo:

- Przy trupie sie nie klupie!
- A umarty mo pysk zawarty - pado Francek.

Maraton Zumby, Rynek, 
g.19:00-20:00

Back to disco, Piwnice Go-
rywodów, ul. Strażacka 8, 
g.21:00

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

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

Pchli Targ, ul. Rycerska, 
g.10:00-14:00

Maraton Zumby, Dolomity 
Sportowa Dolina, ul. Bla-
chówka 94, g.19:00-20:00

Kabareton „Z humorem 
pod unijnym nadzorem”, 
Becek, pl. Karin Stanek 1, 
g.20:00 

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

Djs Meeting Timo & Dicca 
Live, Piwnice Gorywodów, 
ul. Strażacka 8, g.21:00

10 sierpnia
Krawiecka Art Pasaż - Liar-
man, ul. Krawiecka, g.19:00
Maraton Zumby, Dolomity 
Sportowa Dolina, ul. Bla-
chówka 94, g.19:00-20:00

11 sierpnia
Maraton Zumby, Gimna-
zjum nr 9, ul. Świętochło-
wicka 12, g.19:00-20:00

12 sierpnia
Maraton Zumby, Szkoła 
Podstawowa 21, ul. Racła-
wicka 17, g.19:00-20:00

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

Maraton Zumby, Szkoła 
Podstawowa 16, ul. Rataja
3, g.19:00-20:00

14 sierpnia
Scena Familijna „Zwierzę-
ta Dr Dolittle”, Becek, pl. 
Karin Stanek 1, g.17:00
Karaoke, Klub Pin-Up, pl. 
Kościuszki 1, g.19:00

Maraton Zumby, Gimna-
zjum 7, ul. Karpacka 27, 
g.19:00-20:00

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

Czarownica 2D dubbing 13:00b

Gang wiewióra 2D 10:00, 12:00

Jak wytresować smoka 2  2D 10:15b/10:30a, 12:30b, 13:00a, 
14:45b, 17:15 

Rio 2 2D 10:45b

Samoloty 2 2D 11:45, 15:45, 18:00b

Samoloty 2 3D 13:45

Epicentrum 14:15, 16:15, 18:15, 20:30, 22:30!

Podróż na sto stóp 13:30, 17:00, 19:30, 22:00

Bardzo poszukiwany człowiek 11:00, 16:00, 18:30, 21:00

Wojownicze Żółwie Ninja 2D dubbing 11:00, 15:30

Wojownicze Żółwie Ninja 3D dubbing 13:15

Wojownicze Żółwie Ninja 2D napisy 17:45

Wojownicze Żółwie Ninja 3D napisy 20:00

Dzwoneczek i tajemnica piratów 2D 10:45a

Dzwoneczek i tajemnica piratów 3D 15:45a

Lucy 18:00a, 21:45a

Wakacje Mikołajka 12:45a, 15:00a

Niezniszczalni 3 20:15a

Ewolucja planety małp 2D 20:15b

Herkules 2D 15:20b, 19:40

Herkules 3D 17:30, 21:50b

Sekstaśma 14:30, 16:45, 19:00, 21:10

Straznicy Galaktyki 2D dubbing 11:20

Strażnicy Galaktyki 2D napisy 16:40

Strażnicy Galaktyki 3D dubbing 14:00

Strażnicy Galaktyki 3D napisy 19:20, 22:00

Tarzan. Krol Dżungli 2D 10:00, 12:20

Zbaw nas ode złego 2D 22:30!

Cinema City

Bytomska Opera Śląska jest pierwszym teatrem operowym, 
który po wojnie rozpoczął działalność w Polsce. Pierwszą pre-
mierą była „Halka" Stanisława Moniuszki - została wystawiona 
28 listopada 1945 r.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

POKAZY ORZEDPREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

! tylko pt, sob; A - seans tylko w czwartek; B - seans odwołany w czwartek  

KINO FAMILJINE

Plenerowe BCKino
Smak życia 3, czyli chińska układanka

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

Buena Vista Social Club 10 sierpnia, g.19:30

Yves Saint Laurent 11 sierpnia, g.19:30

Drużyna 8 - 14 sierpnia, g.17:15

Kertu - miłość jest ślepa 8 - 14 sierpnia, g.19:00

+19C

+21C

sobota

piątek

rano

rano

rano

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+24C

+29C

+31C

+32C

+19C +27C

+27C

Becekino

 ― 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

Reklama
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państwo
czczące
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net
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Jak widać można, choć ich znajo-
mi słysząc, że chcą otworzyć knajpkę 
w Bytomiu pukali się w czoło i mówi-
li „w Bytomiu się nie da”, „tylko nie By-
tom!”. A oni, dwaj bytomianie, hokeiści 
oldboje ― Tomek i Arek oraz jedna war-
szawianka, nomen omen ze specyficz-
nej warszawskiej Pragi ― Iza, widząc 
to miasto zupełnie inaczej, postanowi-
li nie poddać się „życzliwemu” głosowi 
rozsądku. Jak zauważył Arek ― ludzie 
postrzegają otoczenie z poziomu na 
którym sami przebywają, trzeba pod-
nieść wzrok do góry, powyżej parteru 
i od razu zmienia się perspektywa. Dla 
nich Bytom był idealnym miejscem na 
otworzenie lokalu, a dzięki ich podej-
ściu zaczyna się patrzeć na fastfoody 
zupełnie inaczej, bo to fastfoody zanu-
rzone w chilloucie ― Zelter.

Nie szukajcie budki na rogu, ani 
przyczepy kampingowej. Nie szukaj-
cie też luksusów w stylu Magdy Ges-
sler. Na Strażackiej 3a czeka na Was 
miejsce z wygodnymi kanapami na 
przeciwko których, na ścianie wiszą 4 
tablice z wypisanym odręcznie menu. 
Znajdziecie w nim nieskomplikowane 
dania, które zadowolą chcących się na-
jeść „do pełna”, jak również tych którzy 
wpadają, by tylko coś przekąsić, rów-
nież wegetarian, pastafarian i fanów 
życia fit. Oprócz dań mających swo-
je stałe miejsce w karcie, są też i takie 

spoza niej, jak np. codziennie pieczone 
ciasta, zupy i kompoty. Ścienna lektura 
powoduje, iż klienci zaczynający swo-
ją przygodę od klasycznych Beuthen 
― i Zelter ― burgerów z wołowiną, se-
rem i warzywami, z każdym powrotem 
schodzą poziom niżej i śmielej próbują 
czegoś nowego. 

Nowe i niespotykane są nazwy, któ-
rymi właściciele ewidentnie się bawią: 
Kelvin Bacon, Mariano Italiano, Vin-
cent Vegan, Niewolnica Isaura z sosem 
Leoncio (to specjalna, mundialowa 

wersja). Nowe i niespotykane w bur-
gerach są smaki: grillowanego sera 
halloumi, szparagów, czy ryb (burger 
sezonowy Posejdon, tak przypadł do 
gustu klientom, że wszedł do karty na 
stałe). Wkrótce swoją premierę będzie 
miał burger „kaukaski”, bo oprócz te-
go, że mają niezwykły sentyment do 
tego barwnego i bardzo odmiennego 
od Polski regionu, to czerpią inspiracje 
również z podróży.

Ale na burgerach kulinarny świat 
Zeltra się nie kończy. Jako że właści-
ciele, a zwłaszcza Iza, są fanami uczt 
przekąskowych, zadbali o to, czego im 
samym brakowało w innych knajpach, 
czyli prawdziwych przekąsek, bo je-
śli nawet były to albo ubogie ― palusz-
ki lub orzeszki, albo zbyt udziwnione. 
Spróbować można więc i tapasów, 
i quesadilli, i skrzydełek, i nachosów. 
Oddzielną grupę w karcie stanowią 
klapsznity, czyli kanapki, wśród któ-
rych króluje Philly cheese steak, czyli 
kanapka z Filadelfii. 

Zelter chce by klient był nie tylko za-
skoczony odmiennością dań w menu, 
ale też odmiennością alkoholi. Ama-
torzy smaków płynących z małych, lo-
kalnych browarów nie będą mieli na 
co narzekać, bo właściciele potrafią 
bladym świtem jechać po kilka bute-
lek z limitowanej edycji, by ich zawar-
tością poczęstować klientów w dniu 

ogólnopolskiej premiery. Miłośnicy cy-
dru odkryją, że to co jest reklamowa-
ne w telewizji, po raz kolejny wcale nie 
jest najlepsze i można chcieć i mieć du-
żo więcej. A fani trunków bez procen-
tów zatopią się w świecie domowych 
kompotów, lemoniad i koktajli owo-
cowo-warzywnych, takich ten, który 
mnie urzekł ― pietruszkowo-jabłkowy 
z przepisu babci Izy. 

Pyszne jedzenie i atmosfera przy-
jacielsko-domowa były od począt-
ku założeniem właścicieli, bo chcieli 

stworzyć takie miejsce, w którym zna-
jomi będą czuli się dobrze. A dobrze 
się tu będą czuć głodomory krążące po 
mieście po godzinie 23, gdy większość 
lokali się zamyka, bo kuchnia Zeltra 
pracuje do 2 w nocy, dobrze będą się 
tu czuć również rodziny z dziećmi, dla 
których jest tu specjalny kącik i nikt nie 
syczy, żeby uważać i nic nie dotykać. 
Codziennie wpadają tu ludzie w ciągu 
dnia na lunch, wieczorami na chwilę 
odpoczynku lub drobne uroczystości 
takie jak wieczory kawalerskie i uro-
dziny. Piątkowy i sobotni wieczór to 
pora na imprezy. A niedziela sprzyja 
rodzinnym spotkaniom. Szczególne-
go smaczku dodają podjeżdżające pod 
okna wozy strażackie z sąsiadującej 
obok jednostki. Dzieci są szczęśliwe, 
gdy widzą strażaków, a i dorośli po-
zdrawiają ich z życzliwością.

Z pewnością nie łatwo wszystkich 
zadowolić i z pewnością nie uda się to 
wobec tych, którzy przyjdą tu na piz-
zę. Piec do niej został sprzedany jako 
pierwszy z wyposażenia po lokalu, 
który był kiedyś w tym miejscu. Ale 
menu Zeltra daje niesamowite moż-
liwości poznawcze każdej osobie 
otwartej na nowe smaki i wrażenia. Je-
śli uważacie się za takich koniecznie 
spróbujcie, polecam. 

Urszula Mazurowska
www.eksperymentsobotni.blox.pl

 „Koń jaki jest, każdy widzi” –   tak brzmiało jedno z haseł w pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej. Podobnie można by powiedzieć o Bytomiu. Popękane mury, 
warstwa brudu, zmęczone twarze  –  to widok na pierwszy rzut oka. Ale jeśli starczy odwagi i chęci na drugi, to zobaczy się mieszkańców zakładających co roku peleryny superbo-
haterów i paradujących w nich przez miasto. To w tym mieście można wysłuchiwać koncertów muzyki poważnej w bocznej uliczce odchodzącej od rynku, można grać bluesa 
w tramwaju, oglądać spektakle w plenerze i iść do fryzjera na wernisaż niegrzecznych fotografii. Czy w takim miejscu trzeba życiowego optymizmu, czy raczej przekory żeby 
otworzyć bar z wielkomiejskimi aspiracjami? Taki do którego chce się przyjść nie tylko na piwo, ale żeby po prostu tam pobyć? 

Fastfood w chilloucie 
Zelter na Strażackiej

Choć data ukończenia budowy 
zbliża się wielkimi krokami, oddanie 
obiektu i tak jest już opóźnione. Zgod-
nie z pierwotnymi założeniami amfi-
teatr miał być gotowy już na pierwszą 
część Dni Bytomia, kiedy to miały od-
być się w nim koncerty hip-hopowe. 
Organizatorzy z powodu opóźnień na 

budowie byli wtedy zmuszeni do roz-
kładania sceny na „psiej polanie” w par-
ku. Otwarcie zapowiedziano więc na 
23 września i połączono z obchodami 
760-lecia miasta. Tym razem na scenie 
nowo powstałego amfiteatru pojawić 
ma się m.in. zespół Lombard.

Nowy amfiteatr musiał powstać, po-

nieważ poprzedni był w bardzo złym 
stanie technicznym. Jego konstrukcja 
była przerdzewiała, sama scena by-
ła już bardzo zniszczona, a garderoba 
zdewastowana. Wszystko to sprawiało, 
że obiekt nie nadawał się do organiza-
cji dużych wydarzeń. Co prawda pro-
wadzono wcześniej remonty muszli, 

ale sprowadzały się one do doraźnych 
poprawek i renowacji. Obiekt niszczał 
więc dalej, a miasto zamiast podejmo-
wać kolejne próby remontu zadecydo-
wało ostatecznie o jego wyburzeniu 
i postawieniu nowej budowli.

Projekt amfiteatru wykonała za-
brzańska pracownia Plus8.pl s.c, 

a samą budową zajmuje się Przedsię-
biorstwo Budowlane „Lemter” z By-
tomia. Nowy obiekt ma być lżejszy 
i przypominać powiewającą na wie-
trze chustę. Wokół samego amfiteatru 
ma powstać fontanna posadzkowa 
i plac z siedzeniami dla widowni . 

Lombard zagra 
na nowej muszli

 23 sierpnia otwarty zostanie nowy amfiteatr w 
Bytomiu. Jego remont trwał od kwietnia, a uroczyste oddanie do 
użytku pokryje się z obchodami 760-lecia istnienia miasta.


