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W  głosowaniu  na  ostatniej  se-
sji  brało  udział  19  radnych,  którzy 
podnieśli  rękę  za  udzieleniem  ab-
solutorium,  przeciwnych  było  4. 
Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu 
pozytywnie oceniła także Regionalna 
Izba  Obrachunkowa.  Radnymi,  któ-
rzy  pozytywnie  ocenili  wykonanie 
budżetu za rok 2013, byli członkowie 
Bytomskiej  Inicjatywy  Społecznej, 
Wspólnego  Bytomia,  Prawa  i  Spra-
wiedliwości oraz Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej.  Przeciw  opowiedzieli 

się  radni  Platformy  Obywatelskiej 
oraz  niezależny  Michał  Bieda.  Pre-
zydent  występując  o  absolutorium 
i  podsumowując  2013  rok,  powie-
dział m.in., że  jego główne działania 
były  ukierunkowane  na  sprawy  go-
spodarcze.  Powstała  spółka,  która 
jest  odpowiedzialna  za  pozyskanie 
inwestorów w mieście, oraz zahamo-
wano wzrost zadłużenia. 

Innego zdania jest opozycja i nieza-
leżny radny Michał Bieda. Na wykonaniu 
ubiegłorocznego budżetu nie zostawia 

suchej  nitki.  „Głosowaliśmy  przeciw-
ko  udzieleniu  prezydentowi  absoluto-
rium z wykonania budżetu w roku 2013 
głównie  z  powodu  niezrealizowania 
planu  wydatków,  w  szczególności  in-
westycyjnych,  i w proteście przeciwko 
pozorowanym ruchom tej ekipy. Z pla-
nowanych 792 milionów wydano 744 
miliony. Wydatki na inwestycje stanowi-
ły tylko 6,18%, podczas gdy w poprzed-
nich latach było to kilkanaście lub ponad 
20%” – komentuje dla nas radny.  „Dla 
porównania w latach 2007-2012 na in-

westycje  wydano  ponad  533  miliony, 
a na remonty ponad 187 milionów. Łącz-
nie  ponad  721 milionów  złotych  przy 
zadłużeniu na poziomie 164 milionów” 
– dodaje. Według radnego niepokojący 
jest również fakt rolowania wydatków. 
Jako przykład podaje kupno działek od 
miasta przez BPK (spółka miejska). Jesz-
cze podczas sesji Rady Miejskiej na ten 
zarzut odpowiadał sam Damian Bartyla. 
Działki zostaną wystawione na sprzedaż 
jak tylko zostaną przygotowane, a teren 
uzbrojony ― powiedział.

Budżet w 2013 roku wykonany prawidłowo
Prezydent Damian Bartyla otrzymał absolutorium z wykonania budżetu, natomiast opozycja uważa, że nie powinien.
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Została  wykonana  wycena  nie-
ruchomości  przy  ulicy  Olimpijskiej. 
Ostateczna wartość nieruchomości za-
budowanej  obiektami  sportowymi 
to  blisko  25,5 miliona  złotych.  Budy-
nek klubowy wyceniono na blisko 220 
tysięcy  złotych,  boisko  ze  sztuczną 
nawierzchnią na około 877 tysięcy zło-
tych, a przylegające doń „boisko” żwi-
rowe na około 48 tysięcy złotych. Sam 
stadion wyceniono na około 13,6 mi-
liona złotych. Szacowanie wartości jest 
niezbędne  do  wniesienia  prawa  wła-
sności nieruchomości   do Bytomskie-
go  Przedsiębiorstwa  Komunalnego 
Sp.z  o.o.  jako wkładu  niepieniężnego. 
W  ten  sposób  spółka  wodociągowo-
-kanalizacyjna zajmie się sportem i re-
kreacją. Podobno ma do tego powołać 
spółkę córkę. Podobno, bo konkretów 

nadal nie ma. Jeszcze raz przypomnę 
prezesowi, że już raz powstała spółka 
córka BPK i miał powstać KWARTAŁ. 
Skończyło się prokuratorem i sądem. 
Podobieństw było wiele. Między inny-
mi wiara w cuda, brak rzetelnych ana-
liz finansowych.

Brakuje  też  rzetelnego  kosztory-
su  planowanej  inwestycji.  Jak  słyszę 
po raz kolejny, że to 50 milionów zło-
tych,  to  brakuje  mi  słów,  aby  okre-
ślić  stopień  zakłamania.  Wystarczy 
porównać  do  inwestycji  w  miastach 
sąsiednich, myślę o stadionach w Gli-
wicach,  Zabrzu,  Tychach.  A  przecież 
kompleks Bartyli to nie tylko stadion, 
ale  także  dwa  lodowiska,  a  ostatnio 
słyszałem także o 16-metrowym base-
nie. Prezydent Bartyla nie ośmielił się 
pokazać jakichkolwiek umów (nawet 

przedwstępnych) z ministerstwem 
sportu, Totalizatorem itp., itd. Nie ma 
również  żadnych  symulacji,  a  co  za 
tym idzie informacji, kto i za co będzie 
ten obiekt utrzymywał.  Jakie to będą 
koszty miesięczne i roczne?

Zwraca  się  uwagę  na  dobrą  kon-
dycję spółki, ale nikt nie przedstawił 
mieszkańcom  dokładnych  informa-
cji na ten temat. I czy z tych planów na-
leży wnosić, że spółka nie ma innych 
wyzwań i problemów? Co ze składowi-
skiem odpadów?

Ten „pomnik” może znacząco 
utrudnić realizację istotnych z punk-
tu widzenia dalszego rozwoju miasta 
inwestycji,  dlatego  będę  do  tego  te-
matu powracał.

I tak oto na siłę zamierza się rozpocząć inwestycję nazwaną kompleksem Bartyli. 

Obiekty sportowe przy Olimpijskiej  
będą wniesione do BPK?

Piotr Koj

Bytom  jest  jedną  z  niewielu  gmin 
w Polsce, która zdecydowała się na ter-
momodernizację w formule PPP, ale co-
raz więcej gmin jest zainteresowanych 
taką formą oszczędzania ciepła.

Miasto  zleca  firmie  wyłonionej 
w trybie dialogu konkurencyjnego nie 
tylko  prace  termomodernizacyjne 
w placówkach, ale też wieloletnie za-
rządzanie energią. W tym przypadku 
inwestycja będzie realizowana przez 
ponad 15 lat. Simens gwarantuje, że 
zużycie  energii  elektrycznej  zmniej-
szy  się  średnio o ok. 20%, a  energii 
cieplnej, średnio aż o 48%.

Będzie  to możliwe  dzięki  zastoso-
waniu w szkołach systemów sterowa-
nia  temperaturą  w  pomieszczeniach. 
Istotą projektu jest przede wszystkim 
budowa  zdalnego  systemu monitoro-
wania i zarządzania energią, podłączo-
nego do Centrum Zarządzania Energią 
Siemensa.  Centrum  zarządzania  znaj-
duje się w Warszawie, a odpowiednie 
służby miejskie Bytomia będą miały do 
niego zdalny dostęp.

Najpierw  jednak  placówki  oświa-
towe  zostaną  zmodernizowane.  Bę-
dą  wymienione  w  nich  m.in.  okna, 
drzwi i oprawy oświetlenia zewnętrzne-
go i wewnętrznego, docieplone ściany 
zewnętrzne i dachy. Poprawi się też es-
tetyka budynków.

Na tę inwestycję miasto zagwaran-
towało w budżecie ok. 50 mln zł (49 507 
916, 86 zł). Działania energooszczędne 
wynikające z projektu zostaną w 83% 

spłacone z gwarantowanych przez Sie-
mens oszczędności.

Należy zaznaczyć, że Simens wykona 
prace termomodernizacyjne placówek 
z własnych środków finansowych, nato-
miast miasto będzie spłacać to przez 15 
lat w równych półrocznych ratach.

To  nie  pierwszy  projekt  Siemensa 
realizowany w ramach PPP na Śląsku. 
Od 2010 roku taki projekt jest realizo-
wany  w  Radzionkowie,  gdzie  miasto 
zaoszczędziło  więcej  energii  niż  po-
czątkowo zakładano.

W ten sam sposób oszczędza energię 
także Sosnowiec, gdzie Siemens do cen-
tralnego  systemu zarządzania  energią 
w 2013  roku podłączył 86 obiektów 
oświatowych.

Termomodernizacja zostanie wyko-
nana w następujących budynkach:

SP nr 45, ul. Zakątek 20, SP nr 28, ul. Ar-
mii Krajowej 40, SP nr 44, ul. Grota Rowec-
kiego 65, SP nr 51, ul. Łużycka 12, SP nr 54, 
ul. Reptowska 86, SP nr 21, ul. Racławicka 
17, SP nr 42, ul. Chorzowska 28, SP nr 33, 
ul. Matki Ewy 9, SP nr 23, ul. Wojciechow-
skiego 6, SP nr 46, ul Prusa 10, SP nr 43, ul. 
Suchogórska 98, ZSO nr 3, ul. Powstań-
ców Śląskich 2, ZSO nr 11, ul. Szymały 124, 
ZSO nr 5, ul. Nickla 19, ZSTiO, ul. Modrzew-
skiego 5, ZSS nr 6, ul. Orląt Lwowskich 12b, 
Gimnazjum nr 8, ul. Worpie 14.

Termomodernizacja w formule part-
nerstwa publiczno prywatnego cieszyła 
się zainteresowaniem. Do postępowa-
nia w trybie dialogu konkurencyjnego 
zgłosiło się 5 firm.

Bytomska jednostka jest najczęściej 
w Polsce wzywana do  akcji!  Przecięt-
nie  co  trzy  godziny  nasi  strażacy wy-
jeżdżają  na  pomoc.  Niestety  podczas 
interwencji  muszą  walczyć  nie  tylko 
z czasem, ale z przestarzałą infrastruk-
tury swojej komendy. Budynek wznie-
siony  przed  110  laty  od  dawna  nie 
spełnia współczesnych standardów. Nie 
dość, że strażacy muszą zbiegać do ak-
cji z trzeciego piętra, bo w środku nie 
ma ślizgów, to żeby przejechać wozem 
bojowym przez bramę, muszą składać 
lusterka. Dużym problemem jest rów-
nież  lokalizacja  w  ścisłym  centrum 
miasta, gdyż przejazd przez zatłoczo-
ne ulice dodatkowo wydłuża czas do-
tarcia na miejsce, do którego została 
wezwana drużyna.

Z  tego  powodu  bytomscy  straża-
cy starają się o budowę nowej siedzi-
by w nowej lokalizacji. Rozważane były 
różne miejsca, lecz co rusz na przeszko-

dzie stawał brak funduszy lub proble-
my formalne. W latach 2003 ― 2005 r. 
planowano wybudować strażnicę przy 
ul. Hutniczej. Doszło do przetargu, lecz 
najtańsza oferta opiewała na sumę 20,7 
mln zł, a w budżecie na ten cel zaplano-
wanych było zaledwie 9 mln zł. Postępo-
wanie więc unieważniono.

Do pomysłu budowy nowej komen-
dy powrócono w 2007 roku, lecz w in-
nej lokalizacji ― przy kopalni Centrum, 
u  zbiegu  ulic  Łużyckiej  i  Piłkarskiej. 
Tym  razem  na  przeszkodzie  stanę-
ła własność  terenu,  który należał do 
Kompanii  Węglowej.  Po  siedmiu  la-
tach ten problem udało się zażegnać. 
Wydobywczy  koncern  oddał  nieru-
chomość  Skarbowi  Państwa  za  zale-
głości podatkowe, a następnie trafiła 
ona w ręce miasta. We wtorek prezy-
dent Bartyla, wicewojewoda Andrzej 
Pilot oraz szef śląskiej straży pożarnej 
nadbrygadier Marek Rączka podpisali 

porozumienie w tej sprawie.
Grunty  pod  budowę  już  są ―  nad-

szedł czas na znalezienie pieniędzy. Stra-
żacy liczą na dotację z Unii Europejskiej, 
natomiast  prezydent  Damian  Bartyla 
obiecał  udział miasta w  finansowaniu 
inwestycji. Jeszcze w tym roku istnieją-
cy  projekt ma  zostać  dostosowany do 
wymogów  nowej  lokalizacji,  po  czym 
rozpoczną  się  starania  o  pozwolenie 
na budowę. Ta z kolei miałaby nastąpić 
w przyszłym roku i potrwać dwa lata.

Nowy  kompleks  ma  służyć  by-
tomskiej  jednostce Państwowej Stra-
ży Pożarnej, ale także będzie mieścić 
w sobie Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego,  lądowisko  dla  helikopterów 
oraz ― jeśli uda się w pełni zrealizować 
plany ― Centrum Szkolenia Ratowni-
ków Wodnych. Strażacy będą mieć do 
dyspozycji  salę  gimnastyczną  i  place 
ćwiczeń. Koszt  inwestycji  szacuje  się 
na 26 mln zł.

Szkoły zaoszczędzą
Prawie o 50% zmniejszą się koszty zużycia energii 

cieplnej w szkołach w Bytomiu. Miasto podpisało umowę z konsor-
cjum firm Siemens Sp. z o.o. Siemens Finance sp. z o.o na termo-
modernizację 17 placówek oświatowych. Inwestycja realizowana 
będzie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ze Strażackiej na Łużycką
Czy strażacy wreszcie wyprowadzą się do nowej siedziby? Po latach w końcu udało się 

miastu przejąć teren pod jej budowę.
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Większość  czytelników  mojego 
bloga z pewnością  już wie, że w ten 
sposób  Bartyla  obwieścił  miastu 
i światu, iż zamierza zmienić stan cy-
wilny. Być może chce dać obywatelom 
Bytomia dobry przykład. W klasyfika-
cji dużych miast polskich w zakresie 
odsetka dzieci urodzonych w związ-
kach pozamałżeńskich Bytom zajmu-
je zaszczytne czwarte miejsce. Lepsze 
są  tylko  Wałbrzych,  Chorzów  i  Go-
rzów Wielkopolski.

Ustawka  w  tabloidzie  i  ciągnące 
się jak guma do żucia Święto Bytomia 
(przypomnę  zaczęło  się w  czerwcu, 
skończy  we  wrześniu)  wskazują,  że 
obecnie  urzędujący  prezydent  mia-
sta ze starej rzymskiej zasady „chle-
ba  i  igrzysk” wybrał  „igrzyska”  i ma 
zamiar trzymać się ich do wyborów. 
Ja  jednak korzystając z okazji zanim 
jeszcze ci, których na to stać udadzą 
się  na  letni  odpoczynek,  prosiłbym 

bardzo prezydenta Bytomia o odpo-
wiedź na trzy pytania. Domyślam się, 
że  ustawka w  tabloidzie  oznacza,  iż 
Damian  Bartyla  ma  zamiar  ubiegać 
się o ponowny wybór na funkcję pre-
zydenta miasta.  Jestem  chowany  na 
starych zasadach politycznych, w któ-
rych  o  wyborze  nie  decydują  tylko 
emocje i wizerunek, ale także kompe-
tencje i realne plany. Publiczne zada-
nie  poniższych  trzech  pytań wydaje 
mi się, zatem jak najbardziej zasadne.

Pytanie  pierwsze.  Chciałbym  do-
wiedzieć  się  czy  prezydent  Bartyla 
nadal ma  zamiar  prywatyzować  by-
tomskie wodociągi? Czy prawdą jest 
pogłoska  krążąca  w  środowisku  lu-
dzi  związanych  z  polskimi  przed-
siębiorstwami  wodociągowymi,  iż 
w Bytomiu operacja prywatyzacji nie 
wypaliła tylko, dlatego że potencjalny 
kupiec uznał władze Bytomia za nie-
poważnego  partnera?  Jeśli  bowiem 

ta pogłoska  jest prawdziwa może to 
oznaczać, że aktualnie rządząca w by-
tomskim ratuszu ekipa tylko odłożyła 
szkodliwy  pomysł  prywatyzacji  wo-
dociągów. W przypadku zwycięstwa 
wyborczego  ponownie  się  za  niego 
zabierze.

Pytanie  drugie.  Chciałbym  wie-
dzieć  czy  prawdziwe  są  krążące  po 
Bytomiu  plotki,  iż  przejmowany  od 
fińskiego  koncernu  Fortum  kom-
pleks budynków po Elektrociepłow-
ni Szombierki zostanie z braku innych 
chętnych odkupiony od miasta przez 
Bytomskie  Przedsiębiorstwo  Komu-
nalne? Upraszczając nieco sprawę czy 
za  pieniądze  pobrane  od mieszkań-
ców Bytomia za wodę  i odbiór ście-
ków  władze  miasta  same  od  siebie 
zakupią  budynki  w  Szombierkach? 
Jeśli bowiem to prawda, wypada się 
zastanowić  czy  prezydent  Damian 
Bartyla sam złoży od razu doniesienie 

do Prokuratury na prezesa BPK Dawi-
da Ziębę czy też będzie odwrotnie?

I na koniec pytanie  trzecie. W  ja-
ki sposób zostanie sfinansowana bu-
dowa kompleksu sportowego przy ul. 
Olimpijskiej? Nie  pytam  się  czy  taki 
kompleks jest potrzebny w Bytomiu, 
bo jest. Pytam się, kto za to zapłaci? 
Z szumu informacyjnego, który w tej 
sprawie się pojawił udało mi się wy-
łowić tylko jedną w miarę konkretną 
zapowiedź prezydenta Bartyli – kom-
pleks  sportowy  będzie  sfinansowa-
ny  z  budżetu miasta.  Czy  to  znaczy, 
że  fundusze na ten cel zawierają się 
w ramach sztucznie zawyżonych do-
chodów tegorocznego miejskiego bu-
dżetu? Czy raczej nadal kolejne etapy 
będą  realizowane  po  partyzancku 
z  pieniędzy BPK? A może  pracująca 
na tym problemem katowicka kance-
laria prawna opracowała już sposób 
realizacji i finansowania tego projek-

tu? Jeśli tak to może czas najwyższy 
uczciwie  poinformować  mieszkań-
ców Bytomia, w jaki sposób będziemy 
budować kompleks i kto za to zapłaci?

Tylko  pozornie  te  trzy  pyta-
nia  dotyczą  trzech  różnych  spraw. 
Wszystkie związane są z Bytomskim 
Przedsiębiorstwem  Komunalnym. 
Dwie z trzech tych spraw mogą w kon-
sekwencji doprowadzić stan finanso-
wy tej miejskiej spółki do katastrofy, 
której  efektem  będzie  uzasadnienie 
prywatyzacji. Myślę, zatem, że prezy-
dent Bartyla przed wyborami powi-
nien  taki  rachunek  sumienia  przed 
wyborcami  złożyć.  Więcej  –  o  swo-
ich zamiarach względem BPK powin-
ni opowiedzieć wszyscy, którzy chcą 
kandydować do najważniejszej miej-
skiej  posady. Niech bytomianie wie-
dzą, na co się decydują oddając głos 
w wyborach samorządowych.

/blog ― „Moje zapiski uczesane”/

Zobaczyliśmy bytomską ustawkę celebrycką w jednym z tabloidów. Ustawił się do ustawki prezydent Bytomia Damian Bartyla. 

Trzy pytania na lato

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!

 Jan Kazimierz Czubak
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W  miniony  poniedziałek  Polonia 
Bytom  wznowiła  przygotowania  do 
nowego  sezonu.  Niebiesko-czerwo-
nym  przyjdzie  grać  przez  najbliższy 
rok  na  poziomie  III  ligi  opolsko-ślą-
skiej. Pewne zatem było, że w składzie 
dojdzie do wielu zmian.

Najważniejsza  z  nich  nastąpiła  na 
funkcji  pierwszego  trenera.  Po  kilku 
miesiącach pracę z zespołem znowu po-
wierzono  Jackowi  Trzeciakowi.  Szko-
leniowiec  niemal  z  miejsca  rozpoczął 
poszukiwania nowych zawodników.

Wszystko  zaczęło  się  od  castingu, 
w którym mogli wziąć jedynie piłkarze 
20-letni  i młodsi. Najlepsi z nich mie-
li dołączyć do pierwszego zespołu 30 
czerwca. Tak też się stało, choć ich na-
zwiska objęte są tajemnicą.

Na  pierwszych  zajęciach  pojawi-
ło się 26 piłkarzy, choć zdecydowaną 
większość stanowili  ci,  którzy walczą 
o angaż przy Olimpijskiej. Kto został ze 
składu, który walczyć w II lidze zachod-
niej? W klubie prawdopodobnie zosta-
ną m.in. Kamil Banaś, Jacek Broniewicz, 
Norbert Radkiewicz, Robert Trznadel, 
Mirosław Kuczera, Rafał Maścibrzuch, 
Bartłomiej  Setlak,  Dawid  Krzemień, 
Wojciech Mróz, Kamil Walesa, Dawid 

Cempa czy Marcin Lachowski.
Z klubem pożegna się kilku zawod-

ników,  którzy wiosną  stanowili  o  sile 
Polonii. Miroslav Barcik  jest przymie-
rzany  do  Zagłębia  Sosnowiec.  Z  tym 
klubem kontrakt podpisał już Kamil Za-
lewski. W  niebiesko-czerwonych  bar-
wach prawdopodobnie nie zobaczymy 
już Adriana Laskowskiego, Kamila Biał-
kowskiego,  Marcela  Ondrasa  i  Pawła 
Odrzywolskiego.

Wielu kibiców zastanawiała z kolei 
absencja Mateusza Miki na pierwszych 
treningach. Jak udało nam się nieoficjal-
nie  dowiedzieć,  bramkarzowi  Polonii 
30 czerwca wygasł kontrakt. W kwestii 
nowej umowy nie dogadał się  jeszcze 
z działaczami i trzeba brać pod uwagę, 
że niebawem zmieni barwy klubowe.

Trener  Trzeciak  ma  zatem  sporo 
pracy,  aby  stworzyć  zespół,  który  bę-
dzie w stanie powalczyć o powrót do II 
ligi. Pierwsze efekty będzie można zo-
baczyć już podczas sobotniego sparin-
gu z Odrą Opole. Na razie nie są znane 
dalsze plany sparingowe, ale wiadomo, 
że 19 lipca Polonia zagra na własnym 
stadionie z Łysicą Bodzentyn w rundzie 
przedwstępnej Pucharu Polski.

Kto odchodzi, a kto zostaje? 
Duży ruch przy Olimpijskiej

Latem ubiegłego roku snuto opty-
mistyczne  plany  w  Polonii  Bytom. 
Zespół miał walczyć o  czołowe  loka-
ty, a i nie ukrywano, że są apetyty na 
awans do I ligi. Przed startem rozgry-
wek mało kto zatem myślał, że niebie-
sko-czerwoni będą musieli do samego 
końca drżeć o byt w II lidze zachodniej.

Boisko zweryfikowało ambitne ce-
le  i  choć  początek  był  obiecujący,  to 
z  każdym  kolejnym miesiącem  sytu-
acja robiła się dramatyczna. Dwie ko-
lejki  przed  końcem  sezonu  pewne 
było, że Polonię czeka III-ligowa rze-
czywistość.  Dodać  jednak  należy,  że 
gdyby  lepiej  zarządzano  klubem,  to 
utrzymanie stałoby się faktem i to po-
mimo 9. miejsca w tabeli. Bytomianie 
nie otrzymali jednak licencji, przez co 
nie zajęli miejsca, które zwolniło się po 
wycofaniu się z rozgrywek Warty Po-
znań.

Długo pod znakiem zapytania stała 
także  przyszłość  Szombierek  Bytom. 
Zespół prowadzony przez Krzysztofa 
Górecko po sezonie zasadniczym zajął 
7. miejsce i został przydzielony do gru-
py spadkowej B.

Tam "Zieloni" spisywali się na ogół 
dobrze,  co  ostatecznie  dało  im  trze-

cie miejsce, które mogło kosztować ich 
spadek do IV ligi. W tej kwestii było spo-
re zamieszanie, które ostatecznie skoń-
czyło się tym, że Szombierki wciąż będą 
występować w III lidze. Kibice już mogą 
czekać na wielkie derby Bytomia.

Kolejnych reprezentantów naszego 
miasta mamy dopiero w lidze w okrę-
gowej. Niewiele brakowało, a szampa-
ny wystrzeliłyby przy ulicy Krzyżowej. 
Piłkarze ŁKS-u Łagiewniki do samego 
końca walczyli o mistrzostwo w czwar-
tej  grupie,  ale  zawiedli  na  finiszu. 
W  efekcie  podopieczni  Tomasza  Wa-
ca zajęli drugie miejsce ze stratą pięciu 
punktów do pierwszej Fortuny Gliwice.

W tej samej grupie ligowym śred-
niakiem okazała się Silesia Miechowi-
ce. 9. miejsce to było wszystko, co był 
w stanie osiągnąć Eugeniusz Wyląg ze 
swoimi piłkarzami.

Trzy zespoły z naszego miasta ry-
walizowały  w  bytomskiej  A-klasie. 
Najlepiej  spisała  się  rezerwa  Polonii 
Bytom, która zdobywając mistrzostwo 
zapewniła  sobie  awans  do  ligi  okrę-
gowej. Zespół prowadzony przez Ro-
berta  Sztanderę miał  sześć  punktów 
przewagi  nad  drugim  Orłem  Białym 
Brzeziny Śląskie.

Na 9. miejscu sezon zakończył Roz-
bark Bytom. Chodzą  jednak głosy,  że 
zespół ten może nie przystąpić do roz-
grywek w nowym sezonie. Wszystko 
przez problemy ze stadionem, którego 
wciąż nie przejął od Kompanii Węglo-
wej bytomski magistrat. Z kolei do sa-
mego końca o utrzymanie grali Czarni 
Sucha Góra, którzy w ostatniej kolej-
ce zapewnili sobie miejsce nad kreską 
(13. miejsce).

W  bytomskiej  klasie  B  mieliśmy 
najwięcej powodów do  świętowania. 
Po  rocznej przerwie do A-klasy wra-
ca Rodło Górniki, które wygrało drugą 
grupę. W pierwszej mistrzostwo kilka 
kolejek przed końcem zapewniła  so-
bie Nadzieja Bytom. Na koniec zorga-
nizowano bezpośrednie starcie dwóch 
mistrzów,  które  pewnie wygrała Na-
dzieja dwukrotnie wygrywając po 9:2.

Baraż o awans zagrało także Tempo 
Stolarzowice, ale nie przyniósł on suk-
cesu  bytomian. W  dwumeczu  lepsza 
okazała się Przyszłość Nowe Chechło, 
która po bezbramkowym remisie wy-
grała w rewanżu 2:1. Na koniec war-
to dodać, że po połączeniu obu grup 7. 
miejsce zajęła Silesia II Miechowice.

Trzy awanse, jeden spadek. 
Tak grali bytomscy piłkarze

Rozgrywki piłkarskie wrócą dopiero za kilka tygodni, a więc to odpowiedni czas, aby podsu-
mować zmagania naszych klubów piłkarskich w poprzednim sezonie.

Z Polonią żegna się kilku kluczowych zawodników, ale z 
zespołem już trenuje wielu nowych graczy. Czy Trzeciak zrobi z 
tego drużynę na miarę awansu?

Ośrodek  w  Kokotku  może  przyjąć 
360 uczniów bytomskich podstawówek, 
a pierwszy turnus rusza już 21 lipca.  Od 
14  lipca  bytomianie  mogą  zapisywać 
swoje dzieci na pierwszy i drugi turnus 
wypoczynku.  Tradycyjnie  organizato-
rem mini-obozów  jest Hufiec ZHP By-
tom i Urząd Miejski.  Aby zapisać dziecko 
na wyjazd należy zgłosić się w Urzędzie 
Miejskim przy ul. Smolenia 35, w pokoju 
125, z dowodem osobistym. Pojawić się 
trzeba osobiście, ponieważ zapisy tele-
foniczne nie będą prowadzone. Opiekun 
prawny dziecka lub rodzic musi również 
wypełnić kartę zgłoszeniową, a następ-
nie opłacić wyjazd w kasie. Niezbędne 
jest także zapoznanie się z regulaminem 
pobytu w  ośrodku w  Kokotku   W  ra-
mach wyjazdów  uczestnicy  otrzymają 
pełne wyżywienie złożone z 4 posiłków 
dziennie. Do ich dyspozycji będą także: 

boisko do koszykówki, boisko do piłki 
nożnej, basen i rowery.  Do Kokotka każ-
dego roku przyjeżdża tłum młodych by-
tomian. Nic dziwnego – cena wyjazdów 
jest  bardzo  atrakcyjna  dzięki  dofinan-
sowaniu gminy, a uczestnikami minio-
bozów  zajmuje  się  wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna. Warunkami wzię-
cia udziału w przedsięwzięciu jest nauka 
w  jednej  z  bytomskich  podstawówek 
oraz zameldowanie w naszym mieście.  
Mini-obóz w Kokotku to nie tylko moż-
liwość wyjazdu za niewielkie pieniądze. 
To także szansa na zabawę w prawdzi-
wie harcerskim klimacie. Dzieci nocują 
w 10-osobowych namiotach w ośrodku 
usytuowanym  w  lesie,  niezbędne  jest 
więc zabranie odpowiedniego ekwipun-
ku – cieplejszych ubrań, środków prze-
ciw insektom oraz czapek chroniących 
przed słońcem.  

Wystąpienia rajców na każdej sesji 
od dawna są rejestrowane, lecz taśmy z 
nagraniami trafiają do archiwów i nie są 
udostępniane publicznie. Każdy może 
zwrócić się z wnioskiem w trybie dostę-
pu do informacji publicznej o ich prze-
kazanie  i po około dwóch  tygodniach 
powinien  je otrzymać. W dobie  inter-
netu i szybkich łącz jest to jednak roz-
wiązanie  rodem  z  poprzedniej  epoki, 
wygodne może dla prawników, ale nie 
dla zwykłych obywateli. Tym bardziej 
dla tych bardziej zapracowanych, któ-
rzy nie mają czasu, by zjawić się w gma-
chu przy ul. Parkowej w godzinach jego 
urzędowania, a co dopiero spędzić cały 
dzień na sesji Rady Miejskiej.

Dawid Grabowski ze stowarzysze-
nia  Bytomianie  Aktywni  Społecznie 
chciał,  aby wzorem Piekar  i  Siemia-
nowic,  Bytom  zaczął  udostępniać 
na  swojej  oficjalnej  stronie  nagra-
nia dotychczas  trafiające  "do  szufla-
dy" z posiedzeń Rady Miejskiej. Aby 
tego  dokonać  za  pomocą  Inicjatywy 
Uchwałodawczej  Mieszkańców  mu-
siałby zebrać aż 13 tysięcy podpisów 
(w Katowicach wystarczy tylko 500), 
dlatego zwrócił  się ze swoim pomy-
słem  bezpośrednio  do  radnych.  Ich 

podpisy  miały  umożliwić  wprowa-
dzenie  projektu  do  porządku  obrad 
jednej z sesji.

Czterech radnych opozycji próbo-
wało zgłosić go w trybie nadzwyczaj-
nym  jeszcze  podczas  czerwcowego 
posiedzenia,  ale  nie  wyraziła  na  to 
zgody  rządząca  większość.  Głoso-
wanie  nad  projektem  odbędzie  się 
dopiero  na  kolejnej  sesji  (28  lip-
ca),  jednak po wspomnianym wyżej 
sprzeciwie można z góry przewidzieć 
jego  wynik.  Upublicznienie  nagrań 
najprawdopodobniej  nie  dojdzie  do 
skutku  w  tej  kadencji,  gdyż  włada-
jący miastem  radni  obawiają  się,  że 
konkurenci z opozycji zyskają dzięki 
nim poparcie przed zbliżającymi się 
wyborami.  Szkoda  tylko,  że  na  tych 
politycznych  rozgrywkach  cieprpią 
mieszkańcy, którzy po prostu chcieli-
by móc dowiedzieć się, jak przebiega-
ją sesje bytomskiej rady.

Mini-obozy w Kokotku
Zapisy na tegoroczną edycją wyjazdów ruszają już 14 

lipca. Mini-obozy to możliwość wypoczęcia za bardzo niewielkie 
pieniądze 4 dni pobytu kosztują tylko 30 zł. 

Terminy turnusów: 21 – 24 lipca (zapisy od 14 lipca) , 24 – 27 lipca (zapisy od 14 
lipca) , 27 – 30 lipca (zapisy od 20 lipca), 30 lipca – 2 sierpnia (zapisy od 20 lipca), 2 – 5 
sierpnia (zapisy od 25 lipca) , 5 – 8 sierpnia (zapisy od 25 lipca), 8 – 11 sierpnia (zapisy 
od 1 sierpnia),11 – 14 sierpnia (zapisy od 1 sierpnia)  

Radnych nie posłuchasz
Projekt udostępniania nagrań z comiesięcznych sesji nie przeszedł. Radni nie dopuścili 

go nawet pod głosowanie.

Upublicznienie nagrań naj-
prawdopodobniej nie dojdzie 
do skutku w tej kadencji, gdyż 
władający miastem radni 
obawiają się, że konkurenci 
z opozycji zyskają dzięki nim 
poparcie przed zbliżającymi 
się wyborami.

Wystąpienia rajców na każdej 
sesji od dawna są rejestro-
wane, lecz taśmy z nagraniami 
trafiają do archiwów i nie są 
udostępniane publicznie
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Katastrofą  budowlaną  jest  zagro-
żona  kamienica  z  numerem  6.  Zale-
dwie  tydzień  temu  ewakuowano  17 
mieszkańców oficyny, gdzie doszło do 
awarii, natomiast w środę wieczorem 
nakazano  opuścić  mieszkania  kolej-
nym 38 osobom z budynku frontowe-

go  i  sąsiedniej  kamienicy.  Przyczyną 
zamieszania  jest  wybrzuszenie  ścia-
ny zewnętrznej, spowodowane praw-
dopodobnie niewłaściwym sposobem 
prowadzenia  robót  budowlanych. W 
obiekcie bowiem niedawno rozpoczął 
się remont.

Mieszkańcy zostali ewakuowani do 
hostelu przy ul. Strzelców Bytomskich, 
natomiast część z nich skorzystała ze 
wsparcia rodziny. PINB ma zadecydo-
wać  co  dalej  się  stanie  z  budynkiem 
przy  placu  Grunwaldzkim.  Jego wła-
ścicielem jest prywatna spółka.

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

ShortNews| bytomski.pl

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

Ujęty przez ochronę sklepu

W środę popołudniu ochrona mar-
ketu budowlanego ujęła mężczyznę, 
który  chciał  ukraść  młot  udarowy 
wartości  prawie  600  złotych.  Stró-
że  prawa  z  komisariatu  w  Stroszku 
zatrzymali  36-latka.  Mężczyzna  noc 
spędził w policyjnym areszcie. Byto-
mianin usłyszał już zarzut. Teraz po-
licjanci  z  komisariatu  ustalają  czy 
36-latek nie kradł w innych sklepach. 
Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

14 zatrzymanych za wyłudzenia 
kredytów

Bytomscy  policjanci  z  wydziału 
zwalczającego  przestępczość  gospo-
darczą  zatrzymali  14  mieszkańców 

Bytomia.  Dwie  osoby  podrabiały 
dokumenty  i  wydawały  „lewe”  za-
świadczenia o zatrudnieniu. Pozosta-
li  natomiast  wyłudzili  12  kredytów 
gotówkowych  w  różnych  bankach 
na  łączną kwotę prawie 40  tys.  zło-
tych. Do przestępstw dochodziło od 
sierpnia  do  grudnia  ubiegłego  roku 
.  Zatrzymani,  to  kobiety  i  mężczyź-
ni w wieku od 25 do 38 lat. Wszyscy 
usłyszeli łącznie 22 zarzuty. Grozi im 
teraz do 8 lat więzienia.

9 zarzutów za włamania 
i kradzieże

Bytomscy stróże prawa zatrzymali 
w nocy na gorącym uczynku 22-latka. 
Mężczyzna  kradł  kable  telefonicz-

ne w budynku przy ul. Jagiellońskiej. 
Z relacji śledczy z komisariatu przy ul. 
Rostka wynika, że bytomianin ma na 
sumieniu jeszcze inne przestępstwa. 
Ustalono, że od stycznia do lipca tego 
roku 22-latek włamał się do 5 piwnic 
przy ul. Arki Bożka, Kingi, Reymonta, 
Floriańskiej, Rycerskiej oraz kradł ka-
ble telefoniczne w budynkach przy ul. 
Jagiellońskiej oraz Witczaka. Jego łu-
pem  padały  przeważnie  narzędzia, 
kable oraz węgiel. Spowodował straty 
na łączną kwotę ponad 5 tys. złotych. 
Mężczyzna usłyszał 9 zarzutów. Grozi 
mu teraz do 10 lat więzienia.

Pijemy i jeździmy
Bytomscy  policjanci  zatrzymali 

w miniony weekend aż 9 amatorów 

jazdy na „podwójnym gazie”. Czterech 
z nich miało ponad 0,5 promila alko-
holu w organizmie. Odpowiedzą teraz 
za przestępstwo. Przy ul. Konstytucji 
w ręce stróżów prawa wpadł 61-letni 
kierowca  renaulta.  Mieszkaniec  Ru-
dy Śląskiej miał jeden promil alkoho-
lu w organizmie. Pół godziny później 
na ul. Pod Brzozami policjanci zatrzy-
mali 35-latka, który kierował oplem 
mając  0,8  promila  alkoholu w orga-
nizmie. Trzeciego mężczyznę zatrzy-
mano przy ul Chorzowskiej. Kierujący 
mazdą  49-letni  mieszkaniec  Piekar 
Śląskich miał ponad 1,5 promila alko-
holu w organizmie. Następnego dnia 
przy ul. Krzyżowej policjanci drogów-
ki  zatrzymali  25-latka,  który  mając 

ponad promil alkoholu w organizmie 
kierował daewoo. Mężczyźni stracili 
prawo jazdy a ponadto teraz grozi im 
do 2 lat więzienia.

Kradł czosnek z pola
W  poniedziałek  bytomscy  stró-

że  prawa  zatrzymali  na  gorącym 
uczynku mężczyznę, który kradł czo-
snek z pola. Policjantów powiadomił 
właściciel  firmy  zajmującej  się  jego 
uprawą. Przy 73-latku  stróże prawa 
znaleźli prawie 300 główek czosnku, 
natomiast w  jego mieszkaniu ponad 
800 kolejnych sztuk o łącznej warto-
ści  przekraczającej  2,2  tys.  złotych. 
Bytomianin usłyszał już zarzut. Grozi 
mu teraz do 5 lat więzienia. 

Jesteś pracodawcą?  
Skorzystaj z funduszu

Do 7 lipca pracodawcy zaintereso-
wani  wsparciem  ze  środków  Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego mogą 
starać się o dofinansowanie kształce-
nia  pracowników  powyżej  45.  roku 
życia.  Krajowy  Fundusz  Szkolenio-
wy, który finansuje szkolenia dla pra-
cowników, to nowy instrument, który 
wprowadza  znowelizowana  ustawa 
o  promocji  zatrudnienia  i  instytucji 
rynku pracy. Przez najbliższe lata bę-

dzie przeznaczony dla pracowników 
45+.  Zgłoszenia  przyjmuje  Powiato-
wy Urząd Pracy w Bytomiu przy ul. 
Łagiewnickiej 15 tel.: 32 281 88 60.

Kamienica "niebezpieczna"
Kawałki  gruzu  spadają  z  jednej 

z  bytomskich  kamienic  przy  ulicy 
Chrobrego – poinformował naszą re-
dakcję  jeden  z  naszych  czytelników. 
Na  przesłanym  do  redakcji  zdjęciu 
widać  wielkie  kawałki  gruzu,  które 
odpadły  od  kamienicy,  a  cały  chod-
nik  został  wyizolowany  kolorową 

tasiemką.  „Nikogo  nie  trzeba  chyba 
uświadamiać,  że  człowiek  trafiony 
takim odłamkiem może zostać zabi-
ty na miejscu” – skarży się nam czy-
telnik,  który  codziennie  przechodzi 
tą  drogą  z  dzieckiem do  przedszko-
la.  Kamienica  przy  ul.  Chrobrego  to 
jedna  z  kamienic,  którą  w  styczniu 
radni  przekazali  prywatnej  spółce 
w zamian za  jeden ze zrujnowanych 
hoteli  robotniczych  na  końcu  uli-
cy Siemianowickiej.  Już wtedy w ar-
tykule  zadawaliśmy  takie  pytania: 

Co w sytuacji, gdy spółka ich nie wy-
remontuje  ani  nie  zabezpieczy  i  po-
wtórzy  się  historia  budynku  przy 
Chorzowskiej  2,  który  został  umyśl-
nie  doprowadzony  do  ruiny  przez 
właścicielkę.

Debiutancki singiel  
Aleksandry Berezowskiej
Bytomianka,  Aleksandra  Bere-

zowska,  półfinalistka  The  Voice  of 
Poland  wydała  właśnie  debiutancki 
singiel.  Piosenka  będzie  promować 
płytę, nad którą artystka właśnie pra-

cuje. Aleksandra Berezowska wystą-
piła  w  III  edycji  muzycznego  talent 
show i zachwyciła jurorów swoją nie-
spotykaną  barwą  głosu.  Wykonała 
wtedy piosenkę „In my sobriety” Ta-
nity  Tikaram.  Od  programu  minęło 
już sporo czasu, a artystka zakończyła 
właśnie pracę nad swoim debiutanc-
kim  singlem.  Powstała  przy  współ-
pracy  z  producentem  muzycznym, 
Mateuszem  Badurą,  piosenka  „Moje 
życie” jest już dostępna w sieci. 

Ewakuacja z oficyny Chorzowska: Motocyklistka 
potrąciła pieszego

Mieszkańcy kamienic przy pl. Grunwaldzkim po kilku dniach ponownie musieli opuścić swoje 
mieszkania. Na ścianach jednego z tamtejszych budynków pojawiły się kolejne spękania.

Do  wypadku  drogowego  doszło 
w środę około 19.00 na ul. Chorzow-
skiej  w  Bytomiu.  25-letnia  kobieta 
kierujący motocyklem, jechała w kie-
runku  Chorzowa  i  na  przejściu  dla 
pieszych potrąciła mężczyznę.

Jak  wynika  ze  wstępnych  usta-
leń  drogówki  pieszy  mógł  wejść  na 

pasy  przy  czerwonym  świetle.  Obo-
je  uczestnicy  wypadku  trafili  do 
szpitala.  Mężczyzna  jest  nieprzy-
tomny.  Teraz  stróże  prawa  ustalają 
jego tożsamość. Dokładne przyczyny 
i okoliczności wypadku zostaną wyja-
śnione w prowadzonym postępowa-
niu przygotowawczym.

Bytomscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogo-
wego, do którego doszło na ul. Chorzowskiej. Wieczorem 25-letnia 
motocyklistka potrąciła na pasach mężczyznę.



 ― LECZENIE LASEROWE ZMIAN 
CUKRZYCOWYCH,

 ― LECZENIE LASEROWE ZAĆMY 
WTÓRNEJ,

 ― LECZENIE LASEROWE JASKRY,
 ― DROBNE ZABIEGI 

OKULISTYCZNE,

 ― POLE WIDZENIA,
 ― USG OKA,
 ― OCT,
 ― ANGIOGRAFIA,
 ― PACHYMETRIA,
 ― TONOMETRIA,
 ― TOREFRAKTOMETRIA,

 ― USŁUGI KOMERCYJNE,
 ― USŁUGI ABONAMENTOWE,
 ― PAKIETY DIAGNOSTYCZNE,
 ― DOBÓR KOREKCJI 
OKULAROWEJ,
 ― DOBÓR KOREKCJI 

SOCZEWKOWEJ,
 ― NA MIEJSCU SALON OPTYCZNY

PORADNIA 
OKULISTYCZNA 

DLA DZIECI I 
DOROSŁYCH

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES ŚWIADCZEŃ PONADTO:

Bytom, Powstańców Warszawskich 64
tel. 32 745 42 37 | tel. kom. 603 20 46 46
www.okulistyka.zbmzdrowie.pl | e-mail: okulistyka@zbmzdrowie.pl

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

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

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

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

Sprzedam mieszkanie Bytom okolice 
Chorzowskiej. Ocieplona kamienica, 
pierwsze piętro, 2 pokoje, niski czynsz. 
Cena: 74,000 zł tel.608-630-405

Rusza Mobilna Informacja i Rekrutacja. 
Bezpieczna praca dla opiekunek osób 
starszych w Niemczech. Nasz bus cze-
ka na Ciebie 26 czerwca w godzinach od 
10-15 na Placu Sobieskiego od strony ul. 
Żołnierza Polskiego w Bytomiu. Więcej 
informacji pod numerem 502626481.

Fotograf ślubny
Ślub to jedna z najważniejszych chwil 
w życiu. Warto mieć z niej pamiątkę, do 
której będziecie chętnie powracać na-
wet po wielu latach. Zrobimy dla Was 
piękne zdjęcia, które z dumą będziecie 
pokazywać rodzinie i znajomym. tel. 
510 605 344

49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

5MODUŁÓW

25 zł

4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie

REKLAMA i003730374

zł
zł

zł
zł
zł

zł
zł

KREDYTY

ul. Moniuszki 20 lok. 1, 
41-902 Bytom, 
kom. 603 247 347; 605 553 680 

Konsolidacje, oddłużenia, 
hipoteki, �rmowe 
na oświadczenie
Zastrzyk �nansowy 
dla Ciebie! Nowy Oddział!!! 
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Bytomski Jarmark Staroci, 
stadion GKS Rozbark, ul. 
Modrzewskiego 3, g.9:00

Wernisaż „Prof. Tadeusz 
Cypek - lekarz i artysta”, 
Muzeum Górnośląskie, pl. 
Sobieskiego 2, g.17:00

Recital poetycki Wiesława 
Ciecieręgi i Jerzego Du-
dy, BSRA Odrodzenie, ul. 
Wrocławska 5, g.17:00

Spektakl „Akty”, CSW 
Kronika, Rynek 26, g.19:00

Koncert bluesowy Ku-
ś&Wydro, ul. Rycerska, 
g.20:00

Klubowa Noc, Piwnice 
Gorywodów, ul. Strażacka 
8, g.21:00

Impreza Fraj Daj Party, 
Klub Brama, ul. Chrobre-
go 1, g.23:00

Bytomski Jarmark Staroci, 
stadion GKS Rozbark, ul. 
Modrzewskiego 3, g.9:00

 

Kresy śpiewają dla Byto-
mia, Rynek, g.16:00

Impreza Old’s Cool Party, 
Klub Brama, ul. Chrobre-
go 1, g.21:00 

Impreza Mad Night, Piw-
nice Gorwodów, ul. Stra-
żacka 8, g.21:00

Blues Jam Session, Klub 
Brama, ul. Chrobrego 1, 
g.20:00

Czarnoksieznik z Oz: Powrot Dorotki 2D 10:00

Jak wytresowac smoka 2  2D  10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:15

Jak wytresowac smoka 2 3D 11:00, 13:15, 15:30, 17:45

Rio 2 2D 11:45

Gang wiewióra 2D 12:15, 16:15

Gang wiewióra 3D 10:15, 14:15, 18:15

Rodzinne rewolucje 10:00, 14:45, 18:00, 20:30

Zbaw nas ode zlego 16:30, 19:00, 21:30

Zacznijmy od nowa 2D 12:30, 17:15, 19:30, 21:45

22 Jump Street 20:15

Czarownica 2D dubbing 11:15, 15:45

Gwiazd naszych wina 2D 14:15*, 20:30

Czarownica 3D dubbing 13:30

Na skraju jutra 2D napisy 21:30

Riwiera dla dwojga 2D 14:15, 20:00, 22:15!

Transformers: Wiek zaglady 3D dubbing 10:30, 13:45, 17:00

Transformers: Wiek zaglady 3Dnapisy 20:15

Transformers: Wiek zaglady 2D dubbing 12:00, 15:15

Transformers: Wiek zaglady 2Dnapisy 18:30, 21:45

Cinema City

W XIII w. książe Kazimierz wybudował w By-
swój zamek. Historycy spierają sie w kwestii 
jego lokalizacji, lecz po wykopaliskach w 2004 
roku skłaniają się ku tezie, iż znajdował się 
przy dzisiejszym pl. Grunwaldzkim.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

*oprócz pt, sob, ndz, ! tylko pt, sob **tylko pt, sob, ndz

KINO FAMILJINE

Masztalski miał wypadek w kopalni i leży w szpitalu, podłączony do różnych 
urządzeń. Wpada Maryjka i siadając na brzegu łóżka, lamentuje:
 ― Co ci to chiopeczku? Takiś ty borok! Cierpisz, ja?
Masztalski rusza kilka razy ustami i pokazuje coś ręką.
 ― Co to ― lamentuje baba dalej ― napisać mi coś chcesz? mosz tu kartka i ołó-
wek.
Masztalski pisze coś i zamyka oczy.
 ― Tak żech bez chłopa została! ― lamentuje baba i wzrok jej zatrzymuje się na 
zapisanej kartce:
"Maryjko, pieronie, bier ta swoja rzyć z tej rury, bo dychać nie moga"

Statek płynący do Argentyny zatonął na oceanie. Masztalski ledwie żywy wy-
lądował na bezludnej wyspie. Siedzi tam rok, drugi, trzeci... siódmy. Nagle wi-
dzi statek! Macha, krzyczy, wreszcie dostrzega płynącą w jego kierunkti łódź. 
Łódź dobija do brzegu i wysiada z niej niezwykle seksowna dziewczyna w 
stroju bikini.
 ― Toś ty jest Masztalski? ― pyta.
 ― Ja, to jo!
 ― I wiela lot już tu siedzisz?
 ― Siedem.
 ― To musisz być pieronem spragniony? ― mówi zalotnie dziewczyna.
Masztalski ożywia się nagle:
 ― Nie godej, mosz piwo?!

+17C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+20C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+25C

+28C

+28C

+28C

+31C

+18C

Becekino
Kino Plenerowe-Brzuszek
Szyb Krystyna, Zabrzańska 21d

4 lipca, 21:15

+26C

Nie przegap! Już w najbliższy weekend odbędzie się Jarmark Staroci.
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O  21:15  mieszkańcy  będą  mogli 
zobaczyć polską komedię romantycz-
ną  w  reżyserii  Piotra  Matwiejczy-
ka – „Brzuszek”. To już siódma edycja 
BCKina  pod  gwiazdami.   W  ramach 
kina plenerowego w każdy piątek do 
końca sierpnia obejrzeć będzie moż-
na komedie. Filmy w ramach projektu 
wcześniej wyświetlano na placu  So-
bieskiego, bytomskim rynku czy ulicy 
Jainty. Od roku w inicjatywie uczest-
niczyć  można  na  Szombierkach, 
przy  Szybie  Krystyna.  Zdaniem  or-
ganizatorów przeniesienie kina było 
dobrym pomysłem – obecnie uczest-
ników  jest  więcej.  Becek  zapewnia 
im miejsca  do  siedzenia,  ale można 

zabrać ze sobą także koc lub oglądać 
film z własnego samochodu.  W tym 
roku BCKino pod gwiazdami zostało 
zainaugurowane  jednak nieco wcze-
śniej. W ramach Industriady wyświe-
tlono  pierwszy  film  –  „Zgorszenie 
publiczne”. Pomysł przyjął się.  "Idea 
plenerowego kina w postindustrialu 
spodobała się mieszkańcom, bo sean-
se przy Krystynie stają się swoistymi 
piknikami z filmem. Taka formuła po-
rywa nie tylko młodych, którzy wła-
śnie  zaczęli wakacje,  ale wszystkich 
miłośników  kina"  – mówi  Anna  Pa-
pierzańska  z  Beceku.    Cały  repertu-
ar  kina  letniego  znaleźć  można  na  
www.becek.pl  

BCKino pod gwiazdami po raz siódmy
W piątek, 4 lipca rusza bytomskie kino plenerowe. 

Widownia będzie oglądać filmy u stóp szybu Krystyna.

Rosbanka  to  jedna  z  najpopu-
larniejszych  atrakcji  turystycznych 
naszego  miasta.  Co  roku  przewo-
zi  tysiące  osób  na  spacery  po  re-
zerwacie  Segiet,  czy  zwiedzanie 
zabytkowej  kopalni  srebra,  jednak 
największe grupy wysiadają oczywi-
ście na stacjach w pobliżu zbiornika 
Nakło-Chechło.

Dzięki  poczynionym  w  minionych 

latach  inwestycjom  w  remonty  tabo-
ru kolejka wozi podróżnych gruntow-
nie  odnowionymi  wagonikami,  które 
ciągnie  za  sobą  niedawno  zmoderni-
zowana  lokomotywa.  W  składzie  to-
warzyszy  im wagon  rowerowy,  gdzie 
pasażerowie mogą bezpiecznie zdepo-
nować swoje dwa kółka. W zeszłym ro-
ku zakończyła się przebudowa trzech 
wiaduktów na trasie z dworca do Szom-

bierek, a niewiele wcześniej oddano do 
użytku wiadukt powstały w Dąbrowie 
Miejskiej nad autostradą A1.

W  tym  sezonie  Rosbanka  kursu-
je w weekendy i święta. Rozkład jazdy 
obowiązuje od 28 czerwca do 31 sierp-
nia. Bilet normalny kosztuje 10 zł, ulgo-
wy 6, rodzinny (opiekun+dziecko) 13 
zł,  a maluchy do 4  lat,  rowery, wózki 
i psy można przewozić bezpłatnie.

Wąskotorówką nad zalew

Nr pociągu W-11 W-13

Kierunek

Bytom Wąsk. 09:00 14:30

Szombierki Elektrownia 09:05 14:35

Bytom Karb Wąsk. 09:10 14:40

Dąbrowa Miejska 09:25 14:55

Sucha Góra 09:30 15:00

Repty Kopalnia Srebra 09:40 15:10

Tarnowskie Góry Wąsk. 09:45 15:15

Lasowice Zalew 10:00 15:30

Miasteczko Śl. Zalew 10:05 15:35

Miasteczko Śl. Wąsk. 10:10 15:40

Nr pociągu W-11 W-13

Kierunek

Bytom Wąsk. 12:00 17:30

Szombierki Elektrownia 12:05 17:35

Bytom Karb Wąsk. 12:10 17:40

Dąbrowa Miejska 12:25 17:55

Sucha Góra 12:30 18:00

Repty Kopalnia Srebra 12:40 18:10

Tarnowskie Góry Wąsk. 12:45 18:15

Lasowice Zalew 13:00 18:30

Miasteczko Śl. Zalew 13:05 18:35

Miasteczko Śl. Wąsk. 13:10 18:40

Miasteczko Śl. -Bytom Miasteczko Śl. -Bytom

Bytomska kolejka wąskotorowa rozpoczęła sezon letni. Wyrusza na trasę w każdy weekend.
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Zbiornik 
Nakło-Chechło
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Radzionków
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Miasteczko Śl. Zalew

Miasteczko Śl. Wąsk.

Lasowice Wąsk.Tarnowskie Góry Wąsk.

Repty Kopalnia Zabytkowa

Dąbrowa Miejska

Sucha Góra

Szombierki

Bytom Karb Wąsk.

Bytom  Wąsk.
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