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NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PALIWA STAŁE

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

W ciągu zaledwie czterech dni 
dwukrotnie doszło do czołowego 
zderzenia na al. Jana Nowaka Jezio-
rańskiego w rejonie jej przecięcia  
z ul. Celną. Gdy poinformowaliśmy 
o tym zdarzeniu w naszym serwisie 
wielu czytelników napisało nam, że 
wielokrotnie widzieli tam kierow-
ców wjeżdżających na węzeł złym 
pasem. - Jeżdżę tą drogą codziennie 
do pracy, miałam już dwie takie sytu-
acje, że kierowca jadący w stronę Pie-
kar wjechał pod prąd - napisała na 
naszej stronie na Facebooku Izabe-
la Szołtysik.

W ostatnim czasie do kolizji w tym 
miejscu doszło czwartego i ósme-
go kwietnia. W obu przypadkach 
okoliczności były podobne. Kierow-
ca jadący w stronę Piekar Śląskich 
zjeżdżał na północny pas w wyni-
ku czego dochodziło do zderzenia z 
pojazdem poruszającym się zgod-
nie z przepisami w kierunku Gliwic. 
Ponieważ te sytuacje się powtarza-
ją, zwróciliśmy się do Miejskiego Za-

rządu Dróg i Mostów z pytaniem, czy 
węzeł nie został źle zaprojektowa-
ny. - Istniejący problem stwarzany 
jest przez kierowców nieprzestrze-
gających przepisów drogowych -  
a w szczególności - lekceważą-
cych usytuowany tu znak pionowy 
B-33, czyli ograniczenie prędko-
ści, które na tym odcinku wynosi 
do 70 km/h - poinformowała nas An-
na Prusakowska z działu inwesty-
cji MZDiM. Urzędniczka wskazuje, 
że ten odcinek Obwodnicy Północ-
nej został wybudowany zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 
drugiego marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi po-
winny odpowiadać drogi publiczne 
 i ich usytuowanie.

Mimo to z jakiegoś powodu pojaz-
dy zjeżdżają na niewłaściwy pas. 
MZDiM nie przewiduje jednak zmia-
ny oznakowania na węźle, bądź wy-
dłużenia barier rodzielających pasy 
ruchu. Jednostka zamierza poprosić 
o pomoc Policję, by ta objęła skrzy-
żowanie szczególnym nadzorem.  
Z kolei bytomska Policja zapowie-
działa, że... skontaktuje się z MZDiM 
w kwestii zwiększenia bezpieczeń-
stwa na węźle. - Problem został 
zauważony przez Policjantów Wy-
działu Ruchu Drogowego - poinfor-
mował nas Tomasz Bobrek, rzecznik 
komendy miejskiej. 

Mamy nadzieję, że obie instytu-
cje wypracują wspólnie rozwiązanie, 
które pozwoli uniknąć niebezpiecz-
nych sytuacji na obwodnicy.

Felerny węzeł
Kierowcy no-

torycznie wjeżdżają pod 
prąd na węźle Obwodnicy 
Północnej z ul. Celną. Czy 
niedawno wybudowane 
skrzyżowanie zostało źle 
zaprojektowane?

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z E
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Sporo z nas dostrzega tylko jego 
złe strony i dzieli się tymi spostrze-
żeniami z innymi potrafiąc tylko kry-
tykować. Media masowe dokładają 
do tego swoje 3 grosze pokazując na-
sze miasto z najgorszej strony, żeby 
materiał był jak najbardziej kontro-
wersyjny, a co za tym idzie miał dobrą 
oglądalność. Piękne poprzemysłowe 
miasto, starsze od Krakowa z bogatą 
zabytkową zabudową, które po latach 
zaniedbań podnosi się z popiołów to 
nie jest HOT. Taką formułę zapewne 
wybrali również producenci progra-
mu Must be The Music. Postanowi-
li przedstawić spory talent muzyczny 
ze stereotypami o naszym mieście 
i tragedią rodzinną w tle na drugiej 
szali. Taki kontrast miał chwycić lu-
dzi za serce i skłonić do wysyłania 
sms-ów ale przesadzili z kwestią jed-
nego z jurorów. KORA, o której mowa 
strasznie spłyciła sprawę i zgenerali-
zowała, przez co część mieszkańców 
naszego miasta odebrała to jako kolej-
ny przytyk w stronę rodzinnego mia-
sta i w nich samych. Nie ma się czemu 

dziwić skoro wysiłkiem wielu ludzi 
staramy się zmienić jego wyobraże-
nie aby było atrakcyjniejsze dla no-
wych mieszkańców oraz inwestorów. 
Bo kto chce zainwestować w walącym 
się mieście gdzie garnki się trzęsą,  
a ludzie chodzą brudni i śmierdzący - 
interpretacja słów KORY. Wizerunek 
miasta można budować miesiącami,  
a jeden celebryta może zburzyć go  
w sekundę.

Dlatego tak ważne jest przeciw-
stawienie się takim opiniom i poka-
zanie pozytywnych stron naszego 
miasta poprzez pozytywne akcje jak 
ta z wysyłaniem e-pocztówek z By-
tomia. Każdy z nas może to robić na 
własny sposób np. rozmawiając ze 
znajomymi i uświadamiając ich oraz 
zmieniając ich postrzeganie. To nie 
jest trudne wystarczy zabrać taką 
osobę na spacer i skierować wzrok 
od pierwszego piętra w górę, ciągły 

przypływ nowo wyremontowanych 
kamienic tylko ułatwi nam sprawę. 
Od narodzin mieszkam w śródmie-
ściu i nikt mi nie powie, że Rynek, 
Plac, Akademicki, Słowiański i uli-
ce je otaczające są brudne, brzydkie 
i się walą. Oczywiście są przypadki 
gdzie kamienica wymaga gruntow-
nego remontu ale w żadnym przy-
padku takie miejsce nie spełnia tych 
trzech kryteriów na raz. Niejedno-
krotne zdumienie ogarnia gdy czło-
wiek przechodzi ponad tysięczny 
raz danym fragmentem ulicy i na-
gle odkrywa zdobienie, detal, które-
go wcześniej nie widział, a zabiera 
on dech w piersiach. Narzekać każdy 
potrafi bo to jest najprostsze i najła-
twiejsze ale spróbujmy zmienić wi-

zerunek tego miasta, a zacznijmy od 
tego swojego, własnego. Następnie 
zacznijmy się nim dzielić, dzięki cze-
mu „Piękny i tajemniczy Bytom” za-
cznie się rozprzestrzeniać wirusowo, 
każde pozytywnie zarażone 10 osób, 
zarazi kolejne 10, a te kolejne 100…  
A media i celebryci ? Z czasem zmie-
nią zdanie!

Bytom nie ma naj-
lepszej marki wśród miesz-
kańców jak i w całym 
województwie, uchodzi za 
brzydkie i zaniedbane mia-
sto choć wcale tak nie jest. 

Na stereotypie  
Bytom płynący

To echa po skandalicznej wypo-
wiedzi Kory w programie Must be 
the Music, w którym to, do jednego  
z uczestników programu powiedziała, 
że jest czyściutki, a Bytom taki brudny.

W popularnym programie roz-
rywkowym Must be the Music wystę-
pował Janusz Cielecki. Zaśpiewał Bee 
Gees „How deep is your love” i dostał 
oceny jury „cztery razy tak”. Po wy-
konaniu utworu doszło do krótkiej 
wymiany zdań między byłą wokalist-
ką Manamu, a wykonawcą. To wte-
dy Kora powiedziała: „Panie Januszu 
jest pan z Bytomia. Bytom to miasto 
brudne, brudne ulice, wszystko się 
trzęsie, garnki spadają. A pan jest ta-
ki czyściutki”.

Skandaliczna wypowiedź nie 
uszła uwadze internautów. Już kil-

ka minut po wypowiedzi w interne-
cie pojawiły się głosy internautów, 
którzy są mocno oburzeni słowami 
wokalistki. Na jej oficjalnym fanpagu 
ludzie wstawiają zdjęcia i widoków-
ki z Bytomia. Chcą w ten sposób po-
kazać artystce, że grubo myli się co 
do Bytomia. Na Facebooku zrobiono 
nawet specjalne wydarzenie „Wy-
ślij e-pocztówkę z Bytomia dla Kory”. 
Całą akcję w internecie zapoczątko-
wało stowarzyszenie „Bytomianie 
Aktywni Społecznie”. Na wydarze-
niu, które można odwiedzić napisali: 

- „zamierzamy pokazać wokalistce, 
że Bytom nie jest taki straszny. Po-
kazać, że w Bytomiu żyją normalni 
ludzie, a miasto jest piękne o wyjąt-
kowej architekturze i zabudowie. 
Dlatego zapraszamy do akcji w któ-
rej na oficjalnym profilu Kory każdy 
z nas będzie umieszczał zdjęcia z By-
tomia. W internecie jest wiele zdjęć 
Bytomia utalentowanych fotogra-
fów i macie też pewno sporo swoich 
zdjęć dlatego pochwalcie się nimi, 
pokażcie jaki prawdziwy Bytom i jak 
Wy go widzicie”.

Dawid Grabowski

Bytom jest brudny!
To zdanie Kora za-

pewne długo zapamięta. 
Bytomscy internauci już zor-
ganizowali się w internecie  
i wysyłają popularnej woka-
listce pocztówki i zdjęcia  
z Bytomia.

Już w środę 16 kwietnia mają zo-
stać posadzone pierwsze drzewa w 
Lipowej Alei Sławnych Bytomian. 
Problem w tym, że pierwsze dwie li-
py wcale nie będą upamiętniać byto-
mian. Drzewa będą zadedykowane... 
Janowi Kochanowskiemu i Wojcie-
chowi Kilarowi. Choć są to wielkie 
postaci dla polskiej kultury, to z na-
szym miastem nic ich nie łączy. Dla-
czego więc oni? Bo lipa zajmowała 
szczególne miejsce w twórczości 
Kochanowskiego, a Kilar niedawno 
został patronem ulicy, przy której po-
wstanie wspomniana aleja.

Miejsce wybrane do uhonorowa-
nia wielkich osobowości także jest 
kontrowersyjne. Drzewa będą sadzo-
ne przy ulicy przebiegającej przez 
tereny dawnej kopalni Rozbark, 
wzdłuż której biegną rury ciepłowni-
cze, brakuje chodnika i oświetlenia, 
a w okolicy rozpościera się indu-
strialny krajobraz. Przed kilkoma la-
ty planowano utworzyć tam wielkie 
ogrody, lecz jest to już nieaktualne. 
Połowa tego obszaru została włączo-

na do Bytomskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej i w ciągu najbliższych 
lat zostanie zabudowana obiektami 
o charakterze przemysłowym. Po-
nadto ul. Kilara obecnie pełni funkcję 
małej obwodnicy, dzięki której kie-
rowcy mogą ominąć centrum miasta, 
dlatego posadzenie przy niej drzew 
negatywnie wpłynie na bezpieczeń-
stwo.

Uroczystości związane z zasadze-
niem pierwszych lip zaplanowano 16 
kwietnia o 11:00 w Bytomskim Te-
atrze Tańca i Ruchu Rozbark. Ucznio-
wie bytomskich szkół wyrecytują 
fraszkę "Na lipę", natomiast Julian Ur-
syn Niemcewicz, solista Opery Śląskiej 
wykona kilka utworów skomponowa-
nych przez Wojciecha Kilara.

W niedługim czasie przy ulicy zo-
stanie posadzonych kolejnych 20 
drzew. Przy każdym będzie leżeć ka-
mień z imieniem i nazwiskiem sław-
nego bytomianina. 10 pierwszych 
postaci wskażą władze miasta, a na-
stępne mieszkańcy.

Aleja sławnych  
NIEbytomian

Wzorem Los Angeles i Międzyzdrojów Bytom 
ma mieć swoją aleję sław. Niestety raczej nie będzie 
powodem do chluby.

Od narodzin mieszkam 
w śródmieściu i nikt mi 
nie powie, że Rynek, 
Plac, Akademicki, 
Słowiański i ulice je 
otaczające są brudne, 
brzydkie i się walą.

Narzekać każdy potrafi 
bo to jest najprostsze i 
najłatwiejsze ale spró-
bujmy zmienić wize-
runek tego miasta, a 
zacznijmy od tego swo-
jego, własnego.
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Centrum Rowerowe
ul. Witczaka 12, 41-902 Bytom

tel. 32 282 35 25, 501 171 558
salon czynny: pon.-pt. 10.00 - 18.00,

sobota 9.00 - 15.00
www.rb-rowerek.pl

PROMOCJA:  RATY 3 x 0% 
- bez prowizji
- bez kosztów
- bez odsetek

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  

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

Świadectwa energetyczne i audyty
Wykonuję: -świad. charakterystyki ener-
getycznej budynków -audyty termo-
modernizacji (ociaplania) bud. Kom: 
608377170 
 
Fotograf ślubny
Zrobimy dla Was piękne zdjęcia, które z 
dumą będziecie pokazywać rodzinie 
i znajomym. tel. 510 605 344

Komitet Stały Rady Ministrów 
podjął decyzję w sprawie przyjęcia 
projektu rozporządzenia powiększa-
jącego KSSE o kolejne 116 hektarów 
w ośmiu miastach: Gliwicach, Ty-
chach, Świętochłowicach, Piekarach 
Śląskich, Dąbrowie Górniczej, Czę-
stochowie, Myszkowie oraz Bytomiu. 
25 ha z nich ma już gotowe projekty 
inwestycyjne o wartości 308 mln zł, 
lecz większość - w tym bytomskie - 
będą czekać na chętnych inwestorów.

Po powiększeniu strefa będzie 
obejmować już 2 121 hektarów w 
ok. czterdziestu miastach na tere-
nie trzech województw: Śląskiego, 
Opolskiego i Małopolskiego. Już w tej 
chwili KSSE jest największą w Polsce 

pod względem wielko-
ści nakładów inwestycyj-
nych i liczby stworzonych 
miejsc pracy.

Włączenie dawnej Ko-
palni Powstańców Ślą-
skich w granice KSSE 
będzie dużą szansą dla 
Bytomia, gdyż zwiększy 
szanse na pojawienie się 
w naszym mieście wiel-
kiego inwestora i tym sa-
mym może przyczynić się 
do zmniejszenia bezrobo-
cia, które obecnie jest naj-
wyższe w województwie. 
Jak wskazują statystyki, 
każde jedno miejsce pra-
cy w strefie skutkuje po-
wstaniem od trzech do 
pięciu miejsc poza nią.

KSSE powstała w 1996 roku, lecz 
dopiero w 2011 roku udało się wpro-
wadzić do niej niewielką działkę przy 
ul. Adamka w Łagiewnikach. Nieste-
ty firma 3S, do której należy wciąż 
nie rozpoczęła na niej inwestycji i nie 
wiadomo kiedy i czy w ogóle to nastą-
pi. Zgodnie z jej planami miałoby tam 
powstać nowoczesne Data Center. 

Dwa lata temu Rada Miejska przyjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na włączenie KWK Powstańców Ślą-
skich do KSSE, natomiast w tym roku 
zawarto porozumienie o współpracy 
ze strefą.

Decyzja Komitetu Stałego Ra-
dy Ministrów jeszcze bardziej zbliża 
nas do objęcia granicami strefy te-
renu dawnej kopalni o powierzch-

ni 17,4 ha. Pod koniec zeszłego roku 
miasto zdobyło blisko 17 mln zł unij-
nego dofinansowania na jego uzbro-
jenie. Dzięki temu inwestorzy będą 
mieć do dyspozycji sieć wodociągo-
wą, elektryczną, teleinformatyczną, 
sanitarną i deszczową, a także nową, 
oświetloną drogę dojazdową łączącą teren  
z ul. Dąbrowa Miejska i dalej węzłem 
autostrady A1.

O krok od Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Bytom jest 

coraz bliżej włącze-
nia terenów po Kopalni 
Powstańców Śląskich do 
Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 
Wczoraj przyjęto projekt 
rozporządzenia w sprawie 
jej rozszerzenia.

UWAGA!

Handlowa sobota 12 kwietnia 
czynne 9:00 -15:00
Handlowa niedziela 13 kwietnia 
czynne 10:00 - 15:00
sobota 19 kwietnia 
czynne 9:00 -15:00
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ekogroszek, flot muł, 
orzech, kostka.

brykiet, węgiel brunatny
pochodzenia czeskiego

ul. Północna 70
41-902 Bytom

723 643 739
723 139 690

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. (BPK), przypomina o usłudze 
dostępnej na stronie internetowej Spółki, 
dzięki której klienci BPK mogą przesyłać 
stan licznika drogą elektroniczną.

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!

W niedziele bytomska Straż Po-
żarna otrzymała zgłoszenie o luźnych 
szybach w oknach kamienicy na ro-
gu ul. Józefczaka i Rostka, które grożą 
wypadnięciem na chodnik. Podczas 
interwencji strażacy stwierdzili w bu-
dynku liczne spękania ścian. W ocenie 
strażaków istniało duże prawdopodo-
bieństwo katastrofy budowlanej więc 
zarządzono ewakuację. Jak nas poin-
formował zastępca Komendanta Miej-
skiego Straży Pożarnej w Bytomiu 
bryg. Adam Wilk z kamienicy ewaku-

owano siedem osób na kilka godzin.
Na miejsce wezwano szefową Po-

wiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (PINB) Elżbietę Kwie-
cińską, która po wstępnych oględzi-
nach pozwoliła mieszkańcom wrócić 
do swoich mieszkań. Stwierdziła, że 
nie ma bezpośredniego zagrożenia 
katastrofą. O losie kamienicy i miesz-
kańców przesądzą kolejne ekspertyzy 
powiatowego inspektora, który zbada 
budynek i zdecyduje czy można w nim 
bezpiecznie mieszkać.

 Kamienica grozi zawaleniem
Ewakuowano mieszkańców kamienicy przy ul. 

Józefczaka 31 z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną.

Do zdarzenia doszło 30 marca oko-
ło 22.00 w Miechowicach przy ulicy 
Francuskiej. Z informacji jakie przeka-
zał nam Rzecznik Prasowy KMP w By-
tomiu mł. asp. Tomasz Bobrek wynika, 
że kobieta zapomniała o balkonie, który 
został zdemontowany. Wychodząc za-
palić papierosa na swój balkon spadła 
z czwartego piętra. W miejscu balkonu 
stało rusztowanie, ale akurat gdzie ko-
bieta wychodziła brakowało podestu. 
Policja wyjaśnia teraz przyczyny tego 
zdarzenia, a prokurator bada sposób 
zabezpieczenia drzwi balkonowych 
oraz stan rusztowania.

Kobieta aktualnie przebywa  
w szpitalu, bez złamań z ogólnymi po-
tłuczeniami. Jak poinformował nas 
rzecznik policji badanie alkomatem wy-
kazało, że miała 3,5 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu kiedy doszło 
do wypadku.

Wyszła na balkon i spadła  
- bo nie było balkonu!

Policjanci z Byto-
mia wyjaśniają okoliczności 
nieszczęśliwego wypadku ja-
kiemu uległa kobieta. Spadła 
z czwartego piętra bo zapo-
mniała, że nie ma balkonu.



5www.bytomski.pl piątek, 11 kwietnia 2014

Policjanci z Bytomia zatrzymali 2 
sprawców napadu na 57-latka. Kolej-
ny zatrzymany napadł na 65-letnia ko-
bietę.

Napadnięta 65-letnia mieszkan-
ka bloku przy ulicy Tuwima wracała 
przed południe do domu. Gdy weszła 
do klatki schodowej została zaatako-
wana przez mężczyznę. Napastnik 
uderzył ją w twarz a gdy upadła zabrał 
jej torebkę z pieniędzmi i telefonem 
komórkowym. Zaalarmowani stróże 
prawa poszukiwali sprawcy. 25-latek 
został zatrzymany na ulicy w centrum 
miasta. Kryminalni z komendy odzy-
skali telefon komórkowy.

O kolejnym zdarzeniu zostali po-
informowani policjanci przy ulicy dr 
Rostka. Został napadnięty 57-latek 
w mieszkaniu przy ul. Katowickiej. Z 
ustaleń wynika, że dwóch młodych 
mężczyzn w kapturach na głowie we-

szło do mieszkania pokrzywdzonego, 
gdzie pobili go i zabrali mu około 500 
złotych. Następnego dnia kryminalni 
z komisariatu przy ulicy dr Rostka za-
trzymali 19-latka oraz jego 16-letniego 
kolegę.

Bytomianin, który napadł na star-
szą kobietę usłyszał już zarzut. Śledczy 
wnioskowali do prokuratora o areszt 
dla niego. Sąd tymczasowo aresztował 
bandytę na 3 miesiące. Grozi mu teraz 
do 12 lat więzienia. Sprawcy napadu 
na mężczyznę również usłyszeli zarzu-
ty rozboju. Starszego prokurator objął 
policyjnym dozorem. Grozi mu teraz do 
12-lat więzienia. Natomiast młodszy z 
nich odpowie przed sędzią rodzinnym.

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
27-letniego dilera narkotyków. Stróże 
prawa przejęli ponad 1000 działek di-
lerskich amfetaminy. Mężczyzna usły-

szał już zarzuty. Prokurator objął go 
policyjnym dozorem. Grozi mu teraz do 
10 lat więzienia.

Zatrzymania 27-letniego dilera do-
konali policjanci z dzielnicy Stroszek. 
Mężczyzna miał przy sobie prawie 200 
działek dilerskich amfetaminy. Pod-
czas przeszukania w jego mieszkaniu 
stróże prawa znaleźli ponad 800 dzia-
łek dilerskich amfetaminy gotowej do 
sprzedaży. Czarnorynkowa wartość 
przejętych narkotyków to ponad 4 tys. 
złotych.

Bytomianin usłyszał już zarzuty 
posiadania oraz handlu narkotykami. 
Prokurator objął go policyjnym dozo-
rem oraz zastosował wobec na niego 
poręczenie majątkowe w kwocie 2 tys. 
złotych. Grozi mu teraz do 10 lat wię-
zienia.

Policjanci z Bytomia zatrzyma-
li 32-letniego włamywacza. Stróżom 

prawa pomogła informacja od miesz-
kańca. Bytomianin chciał włamać się 
do piwnicy przy ul. Wrocławskiej. Po-
dejrzany usłyszał już zarzuty. Grozi mu 
teraz do 10 lat więzienia.

Kilka dni temu mieszkaniec kamie-
nicy przy ulicy Wrocławskiej zauważył 
podejrzanego mężczyznę kręcącego 
się w piwnicy. O swoim spostrzeże-
niu powiadomił policjantów. Gdy na 
miejsce przyjechali mundurowi to za-
trzymali na gorącym uczynku 32-lat-
ka, który chciał włamać się do piwnicy. 
Kryminalni z komisariatu przy ulicy 
Chrzanowskiego ustalili, że bytomia-
nin kilka dni wcześniej włamał się do 
innej piwnicy w przy ulicy Wrocław-
skiej. Wtedy zabrał z niej rower tre-
ningowy, który sprzedał w pobliskim 
lombardzie. 32-latek słyszał już zarzu-
ty, grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
34-latka, który włamał się do kasetki 

Dwa zuchwałe napady na 
starsze osoby

Stroszek: Diler narkotyków 
zatrzymany

Pomoc mieszkańca w za-
trzymaniu włamywacza Dwie kradzieże w godzinę

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Reklama

myjni bezobsługowej, skąd skradł bi-
lon. Następnie z łupem poszedł na za-
kupy. Wracając ze sklepu chciał ukraść 
motocykl. Podejrzany usłyszał już za-
rzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Na parkingu przed jednym z mar-
ketów przy ulicy Chorzowskiej w By-
tomiu właściciel motocykla zauważył 
mężczyznę, który chciał ukraść jego 
pojazd. Policjanci zatrzymali 34-lat-
ka. Kryminalni z komisariatu przy ul. 
Rostka ustalili, że mieszkaniec Pie-
kar Śląskich około godziny przed za-
trzymaniem włamał się do kasetki 
myjni bezobsługowej przy ulicy Cho-
rzowskiej. Mężczyzna z łupem w wyso-
kości ponad 350 złotych poszedł się na 
zakupy do marketu przy tej samej ulicy. 
Wracając ze sklepu, zauważył na par-
kingu motocykl i postanowił go ukraść. 
Kiedy chciał „na krótko” odpalić motor, 
został ujęty przez właściciela japoń-
skiego „ścigacza”. 34-latek usłyszał już 
zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Informuje młodszy aspirant Tomasz Bobrek, rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Bytomiu
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Polonia Bytom 23. kolejkę II ligi 
grupy zachodniej, na meczu wy-
jazdowym z Rakowem Często-
chowa, zakończyła remisem. To 
pierwszy mecz rundy wiosen-
nej, w którym Polonia nie zosta-
ła pokonana. Dzięki remisowi 
niebiesko-czerwoni zachowali 7. 
pozycję w tabeli i utrzymują dwa 
punkty przewagi nad drużyną z 
Częstochowy. Najbliższy mecz 
Polonii Bytom odbędzie się 12 
kwietnia o godzinie 17, na bytom-
skim stadionie. Przeciwnikiem 

bytomian będzie Ostrovia 1909 
Ostrów Wielkopolski.

Więcej szczęścia miała dru-
żyna Szombierek Bytom, która 
w 19. kolejce III ligi grupy opol-
sko-śląskiej wygrała z Ruchem 
Radzionków. Drużyna od począt-
ku pokazała znaczącą przewagę 
nad rywalem i zwyciężyła w waż-
nych derbach. Mecz zakończył się 
wynikiem 3:0 dla Szombierek, a 
bramki w trakcie meczu strzelili 
Krzysztof Urbaniak (11 minuta) 
oraz dwukrotnie Piotr Makowski 
(58 i 72 minuta meczu).

Polonia remisuje,  
Szombierki wygrywają
Polonia Bytom zremisowała w meczu z Rakowem 
Częstochowa 0:0, a Szombierki Bytom wygrały z 
Ruchem Radzionków 3:0.Fiński koncern, do którego nale-

żą obie bytomskie elektrociepłownie 
kolejny raz organizuje akcję Honoro-
wy Dawca Energii Fortum. Dzięki niej 
firma wesprze finansowo organizacje 
pomagające potrzebującym dzieciom 
w pięciu miastach: Bytomiu, Często-
chowie, Płocku, Wrocławiu i Zabrzu. 
To, ile pieniędzy zostanie przekaza-
nych będzie zależało od mieszkańców.

By włączyć się do akcji należy po-
brać darmową aplikację na swój te-
lefon z systemem Android, iOS lub 
Windows Phone. Program za pomocą 
modułu GPS mierzy odległość przeby-
tą podczas biegania, jazdy na rowerze, 
bądź uprawiania nordic walking, a na-

stępnie przelicza ją na ilość wyprodu-
kowanej energii. Im wyższe miejsce w 
rankingu miast, tym więcej pieniędzy 
Fortum przekaże na pomoc dzieciom 
w danym mieście.

Fińska firma wesprze w Bytomiu 
Fundację Dom Nadziei, która prowa-
dzi jedyny na Górnym Śląsku stacjo-
narny i całodobowy ośrodek leczenia 
uzależnień dla dzieci i młodzieży w 
wieku od 14 do 21 lat. Środki uzyska-
ne z akcji zostaną przeznaczone na 
budowę nowego obiektu w Stolarzo-

wicach, gdzie będą zlokalizowane po-
mieszczenia do prowadzenia terapii 
grupowej, zajęciowej oraz gabinet za-
biegowy.

Akcja potrwa do 30 września. Wię-
cej informacji można znaleźć na stro-
nie www.honorowydawcaenergii.
fortum.pl. Udział w akcji może być 
świetną okazją do rozpoczęcia bar-
dziej aktywnego trybu życia, jak rów-
nież dobrym przygotowaniem przed 
6. Bytomskim Półmaratonem, do któ-
rego właśnie ruszyły zapisy.

Biegiem pomagać
Utrzymuj do-

brą formę i pomagaj po-
trzebującym dzieciakom. 
Jak? Wystarczy zacząć bie-
gać, jeździć na rowerze lub 
uprawiać nordic walking.
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Warsztaty artystyczne KreaTYwni
11 Kwietnia, 16:00
MBP, pl. Sobieskiego 3

Wernisaż | Igłą malowane, wiosną 
fotografowane
11 Kwietnia, 17:00
MBP, pl. Sobieskiego 3

Teatr | Transdyptyk
11 Kwietnia, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Impreza | Old school Friday
11 Kwietnia, 21:00
Stara Platforma, Rynek 26

Impreza | Fraj Daj Party
11 Kwietnia, 23:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Dla dzieci | Świąteczni przyjaciele - 
warsztaty ceramiczne
12 Kwietnia, 10:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Dla dzieci | Wielkanocny stół wczoraj i dziś
12 Kwietnia, 11:30
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2

Becekowy Pokój Gier
12 Kwietnia, 13:30
Becek, pl. Karin Stanek 1

Kabaret | Joanna Bartel i Krzysztof 
Hanke
12 Kwietnia, 16:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Teatr | Barwy tańca - widowisko 
uczniów Szkoły Baletowej
12 Kwietnia, 18:00
Teatr Rozbark, ul. Kilara 29

Teatr | Madama Butterfly
12 Kwietnia, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Teatr | Transdyptyk
12 Kwietnia, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Impreza | Taniec 2
12 Kwietnia, 20:45
Museum Music Republic, pl. Sobieskiego 2

Koncert | Another World
12 Kwietnia, 21:00
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2

Salon Poezji i Muzyki Anny Dymnej
13 Kwietnia, 11:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Teatr | Klub mężusiów
13 Kwietnia, 17:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Teatr | Cyganeria
13 Kwietnia, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Teatr | Transdyptyk
13 Kwietnia, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Koncert | F/KM: KRÓL
13 Kwietnia, 20:00
Fantom, pl. Karin Stanek 1

Teatr | Pan Twardowski
15 Kwietnia, 11:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Impreza | Jam Session blues i okolice
17 Kwietnia 2014, 21:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Impreza | Karaoke
17 Kwietnia 2014, 21:00
Pin-Up, pl. Kościuszki 1

Niebo istnieje% naprawdę 18:30a, 20:45a

Snowpiercer. Arka przyszłości 14:00, 16:40, 19:20, 22:00

Droga do zapomnienia 13:45, 17:30, 20:00, 22:30!

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 3D 
dubbing

11:00

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
3D napisy

19:00

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
2D dubbing

16:20

Kamienie na szaniec 11:30

Karol, który został świętym 10:15

Kochanie, chyba Cię zabiłem 15:45, 19:30, 21:30

Need for Speed 18:30b, 20:45a, 21:15b

Niezgodna 12:00, 14:50, 17:40, 20:30

Noe: Wybrany przez Boga 3D napisy 12:45, 18:15

Noe: Wybrany przez Boga 2D napisy 15:30, 21:00

Noe: Wybrany przez Boga 2D dub 10:00

Obietnica 20:45b

Syn Boży - dubbing 10:15

Syn Boży - napisy 13:00, 18:00

Witaj w klubie 21:45

Cinema City

Becekino

Sławny tenisista Jerzy Janowicz był zawodni-
kiem bytomskiego klubu KS Górnik. Zdobył z 
nim Drużynowe Mistrzostwo Polski w 2009 
i 2010 r.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PRZEPREMIEROWE i PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

Kiedy umieram 11-17 Kwi, 19:00

Tylko kochankowie przeżyją 14 Kwi, 19:30

LEGO   Przygoda 2D 12:30

Muppet: Poza prawem - dubbing 10:00, 14:40, 17:00

Pan Peabody i Sherman 2D 11:00, 15:20

Pan Peabody i Sherman 3D 13:10

Sarila 10:30, 14:30

Sarila 3D 12:30, 16:30

! - tylko w piątek i sobotę  a % tylko 16-17.04.2014  b % oprócz 16-17.04.2014

KINO FAMILJINE

Pado rechturka do Zeflika:
- Zeflik, wymjyń mi pjyńć zwjyrzónt 
mjeszkajóncych we Afryce.
Zeflik myśli i po chwili pado:
- Trzi lwy i dwa elefanty.

Babcia opowiada wnukowi bajkę na 
dobranoc
-  Za górami za lasami stał zamek a w 
nim same dziwy.
Na to wnuczek
- Eeee babciu to chyba nie bydzie za-
mek.

+7C
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dzień
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wieczór
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