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Głównym miejscem wydarzeń tegorocz-
nego święta miasta będzie plac Sobieskiego. 
Pierwsza odsłona przypadnie na najbliższy 
długi weekend, czyli dni od 18 do 22 czerw-
ca. Imprezę poprowadzą Anna Popek, znana 
dziennikarka TVP pochodząca z Bytomia w 
towarzystwie Adama Złotorowicza z Antyra-
dia. Otwarcie Dni Bytomia nastąpi w środę o 
20:40. Gwiazdą wieczoru będzie Enej.

Kolejny dzień będzie dedykowany naj-
młodszym. O 16:00 odbędzie się widowisko 
dla dzieci "Ptasiowe radio", a o 17:30 na sce-
nie pojawi się zespół Arka Noego. Wieczór z 
kolei upłynie pod znakiem dobrego humo-
ru. O 20:00 zaplanowano start Kabaretonu z 
udziałem kabaretów Rak i Młodych Panów, 
który poprowadzi Joanna Bartel.

W piątek o 18:30 w parku miejskim im. F. 
Kachla ruszy impreza hiphopowa. Wystąpią: 
Kwiato, Morten, Bedone, DYM KNF, Kali i Gan-
dzia Mafia. Wieczorem na pl. Sobieskiego za-
panują całkiem inne klimaty. Opera Śląska w 
ramach Nocy Świętojańskiej zaprezentuje 
największe przeboje operowe i operetkowe. 

Niestety i w tym roku wydarzenie nie powró-
ciło do Dolomitów Sportowej Doliny, choć 
początkowo to rozważano. Na przeszkodzie 
stanęła jednak przebudowa ul. Strzelców By-
tomskich, przez którą byłyby poważne pro-
blemy z dojazdem.

Sobotni repertuar zdominują koncerty na 
pl. Sobieskiego. Począwszy od godziny 19:15 
na scenie pojawią się: Marek "Makaron" Mo-
tyka, Janusz Cielecki, Angel'a oraz Liber z Na-
talią Szroeder.

Pierwszą odsłonę tegorocznych Dni Byto-
mia zakończy w niedzielę 22 czerwca Śląska 
Gala Biesiadna. Imprezę poprowadzi duet 
Joanna Bartel i Andrzej Miś. Na estradzie za-
prezentują się wykonawcy dobrze znani ze 
śląskich list przebojów. Gośćmi specjalnymi 
będą Grzegorz Poloczek, Don Wasyl oraz An-
drzej Rybiński.

Kolejne odsłony Dni Bytomia zaplano-
wano na 29-31 sierpnia i 5-7 września. Pe-
łen program święta miasta można znaleźć na 
stronie www.760latbytomia.pl.

Dni Bytomia x3

Z okazji jubileuszu 760-lecia Dni Bytomia w tym roku odbędą się trzy 
razy. 18 czerwca ruszy pierwsza odsłona.



 2 www.bytomski.plpiątek, 13 czerwca 2014

Przypomnijmy. ŚUM zwrócił się do 
marszałka o oddanie trzech szpitali 
prowadzonych przez województwo: 
dwóch w Katowicach i jednego w By-
tomiu. Uczelnia twierdziła, że zgodnie 
z planowanymi przez Ministerstwo 
Zdrowia zmianami w prawie, mu-
si przejąć szpitale na własność, gdyż 
inaczej jej studenci nie będą mogli się 
w nich szkolić. Zarząd województwa 
przychylił się do wniosku uniwer-
sytetu, lecz ostateczną decyzję miał 
jeszcze podjąć sejmik.

Nie doszło do tego na ostatniej se-
sji i zanosi się na to, że w najbliższym 
czasie nie dojdzie. „Gazeta Wybor-
cza” dowiedziała się, że trwają ana-
lizy prawne w związku ze środkami 
unijnymi, jakie placówki otrzymały 
w minionych latach na modernizację. 
Umowy na dofinansowania określają 
bowiem okres trwałości projektów, 
który wynosi pięć lat od momentu ich 
rozliczenia. Według nich szpitale nie 
mogą w tym czasie zmienić właści-
ciela, bo inaczej będą musiały zwró-

cić otrzymane wsparcie. Powyższe 
placówki realizowały natomiast wie-
lomilionowe przedsięwzięcia, dlate-
go konieczność oddania tak wielkich 
pieniędzy byłaby dużym problemem.

Nie jest tajemnicą, że wojewódz-
two ma puste kieszenie, więc raczej 
nie zaryzykuje zwrotu dotacji. Nie 
jest jednak wykluczone, że za kilka lat 
sprawa powróci, ponieważ ŚUM już 
nie pierwszy raz stara się przejąć wo-
jewódzkie szpitale.

Kursowanie tramwajów z Łagiew-
nik do centrum Bytomia zawieszono 
w 2008 roku z powodu bardzo złe-
go stanu infrastruktury. Rok później 
miasto przystąpiło do przebudowy 
ulic Łagiewnickiej i Świętochłowic-
kiej, wzdłuż których biegła linia nr 
7. W ramach prac zlikwidowano 
przejazdy tramwajowe przecinają-
ce drogę w dwóch miejscach, któ-
re w dzisiejszych czasach nie miały 
logicznego uzasadnienia, a jedynie 
stważały zagrożenie. Na przebudowę 
linii wciąż jednak nie było pieniędzy...

W końcu pojawiła się okazja. 
Tramwaje Śląskie po przejęciu przez 
samorządy zaczęły nadrabiać zale-
głości z okresu, gdy znajdowały się 
w rękach Skarbu Państwa. Firma z po-
mocą miast uzyskała unijne dofinan-
sowanie na realizację największego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego od 
lat, na które złożył się szereg projek-
tów modernizacyjnych rozsianych po 

całej górnośląskiej sieci tramwajo-
wej. Wśród nich znalazła się odbudo-
wa Siódemki do Łagiewnik.

Z powodu małych środków na ten 
cel planowano zbudować tylko jeden 
tor z mijanką na wysokości Zakładów 
Gumowych, lecz trasa, wraz ze słupa-
mi i podbudową miała być gotowa do 
dobudowy drugiego toru. W ostatnim 
momencie jednak zmieniono założe-
nia i postanowiono od razu położyć 
dwa tory na całej trasie od Zamłynia 
do Łagiewnik.

W zeszłym roku Tramwaje Śląskie 
wybrały wykonawcę prac. Została 
nim firma Skanska, która zaoferowa-
ła cenę 28,4 mln zł i 10 lat gwarancji. 
Dziś już inwestycja jest bliska za-
kończenia. Prace trwają jeszcze przy 
trakcji tramwajowej i przebudowie 
rozjazdu na Zamłyniu, ale oficjalne 
uruchomienie linii zaplanowano już 
na 28 czerwca.

Bytomski.pl ― Już od 20 lat Cen-
trum Edukacyjne Future prowa-
dzi  bogatą działalność  edukacyjną 
na ternie powiatu Tarnogórskiego 
oraz na teranie Zabrza a od niedaw-
na również w Stolarzowicach i wciąż 
dynamicznie się rozwija proponując 
coraz szerszą  gamę zajęć dla osób 
w każdym niemal wieku. Co trzeba 
zrobić by pozostać na rynku przez 
tyle lat mimo coraz większej konku-
rencji?

A.G. ― Myślę, że dla  nas najważniej-
sza  jest wysoka jakość proponowanych 
usług, kreatywność i nieustanny roz-
wój adekwatny do zmieniających się na 
rynku potrzeb oraz aktywny  udział  
w projektach światowych, które wy-
znaczają trendy współczesnej edukacji

Bytomski.pl ― Zacznijmy od 
wakacji. Zbliża się koniec roku 
szkolnego czy w swojej ofercie prze-
widzieliście coś również na ten czas?

A.G. ― Oczywiście, pracujemy cały 
rok. Wakacje to ten czas gdzie w swo-
jej ofercie mam m.in. intensywne kursy 
językowe np. dla osób wyjeżdżających 
na urlopy. Oprócz tego dla naszych 
najmłodszych przygotowaliśmy Pół-
kolonie, które będą się odbywały w Tar-

nowskich Górach i Stolarzowicach. 
Program dla dzieci jest bardzo urozma-
icony, ciekawy i na pewno pobyt u nas 
będzie bardzo atrakcyjny. W ramach 
półkolonii dzieci odbędą „Podróż po 
Europie”, poznawać będą podstawowe 
zwroty, kuchnię oraz kulturę krajów eu-
ropejskich, ponadto będą poznawały 
zjawiska zachodzące w przyrodzie po-
przez różnego rodzaju eksperymenty 
i doświadczenia. Nie zabraknie gier i za-
baw na świeżym powietrzu. Przy okazji 
rozpoczynających się wakacji pragnę 
zaprosić wszystkich na Piknik Rodzin-
ny Centrum Edukacyjnego FUTURE 
do Stolarzowic na boisko piłkarskie 
Tempa. Przygotowaliśmy bardzo dużo 
atrakcji nie tylko dla dzieci ale również 
dla rodziców oraz dziadków. Podczas 
trwania pikniku zapoznać się będzie 
można bliżej z nasza ofertą oraz wziąć 
udział w losowaniu atrakcyjnych na-
gród, m.in. kursów CE FUTURE.

Bytomski.pl ― Przez wiele lat Fu-
ture kojarzono  przede wszystkim ze 
Szkoła Językową z wieloletnią trady-
cją  i doświadczeniem, ale w tej chwi-
li to potężna instytucja edukacyjna 
oferująca  wiele różnych  kursów. Co 
Państwo proponujecie?

A.G. ― Mamy wiele do zaoferowa-
nia. Od kilku lat prowadzimy Niepu-
bliczne Dwujęzyczne Przedszkole, 
w którym dzieci już od 2 roku życia ― 
uczą się jednocześnie języka angiel-
skiego i polskiego. Zajęcia prowadzone 
są w większości w języku angielskim, 
a dzieciaki w sposób zupełnie natu-
ralny go przyswajają. Warto dodać, 
że mózg dziecka najsprawniej przy-
swaja każdy język do 6 roku życia  
i warto ten czas wykorzystać na roz-
poczęcie edukacji lingwistycznej. To 
niesamowity sukces, kiedy słyszę dzie-
ciaki po 3 latach pobytu w naszym 
przedszkolu, które doskonale radzą 
sobie .z komunikacją w języku angiel-
skim. Oprócz tego proponujemy  zajęcia 
z zakresu skutecznego czytania, zapa-
miętywania i uczenia się tzw. efektyw-
na nauka dla dzieci i młodzieży a dla 
dorosłych kurs efektywnego czytania 
i zapamiętywania. Od tego roku mamy 
również kurs Musical Babies dla mam 
z dziećmi już od 6 miesiąca życia. Sta-
le wzbogacamy naszą ofertę w odpo-
wiedzi na zapotrzebowanie ze strony 
przyszłych kursantów. W 2013 roku 
otworzyliśmy nowy oddział w Byto-
miu – Stolarzowicach oraz Fabrykę Kre-

atywności. Bardzo dużą popularnością 
cieszą się warsztaty twórcze rozwija-
jące kreatywności i wyobraźnie m.in.  
warsztaty teatralne, plastyczne, drama 
w rozwoju kreatywności, joga dla dzieci 
i wiele, wiele innych. W Stolarzowicach 
planujemy również od września otwo-
rzyć Europejską Akademie Przedszko-
laka -poranne zajęcia dla dzieci od 2 do 
5 lat. Jest to propozycja dla dzieci, któ-
re nie znalazły miejsca  w innych przed-
szkolach.

Bytomski.pl ―   Co uważa Pani za 
największy działalności FUTURE?

A.G. ― Cieszę się, że wciąż jesteśmy 
na rynku i ciągle cos nowego robimy. 
Realizujemy kilka międzynarodowych 
projektów badawczych z uniwersyte-
tami zagranicznymi dotyczących kre-
atywnego nauczania, neurodydaktyki 
oraz dramy. Od roku wraz z WSZiL pro-
wadzimy studia podyplomowe Co-
aching i NLP wg autorskiego programu 
akredytowanego przez Międzynaro-
dowe   Stowarzyszenie ICI. Wraz z Na-
czelną Izbą Lekarską i Ministerstwem 
Zdrowia realizujemy ogromny Ogól-
nopolski Projekt Szkoleniowy dla leka-
rzy do 35 r życia  , prowadzimy Śląską 
Szkołę Dramy, która szkoli nauczycieli  

i trenerów z całego kraju, realizujemy 
projekty unijne i wiele więcej…Zachę-
cam do zapoznania się z naszą bogatą 
ofertą.

Bytomski.pl ―  Wiem, że działa  
Pani również aktywnie za granicą? 
Czy jest to również związane z  FUTU-
RE?

A.G. ― Tak, to prawda jestem koor-
dynatorem i trenerem wielu między-
narodowych projektów badawczych 
i szkoleniowych. Niewątpliwie wiel-
kim  sukcesem jest  fakt, że nasza autor-
ska metoda nauczania języków obcych 
FLS realizowana w kilkudziesięciu 
ośrodkach w Polsce wzbudza ogrom-
ne zainteresowanie w wielu krajach 
na świecie. Kiedy robię prezentacje 
lub prowadzę międzynarodowe kur-
sy w Anglii , Francji czy USA to jestem 
dumna, że stworzyliśmy coś na miarę 
światowych standardów.    

Bytomski.pl – Dziękujemy za roz-
mowę.

A.G. ― Ja również dziękuję i zapra-
szam Państwa na nasza stronę  

www.future.edu.pl

FUTURE weszło do Bytomia 
W Stolarzowicach działa Centrum Edukacyjne Future. To potężna instytucja edukacyjna oferująca  wiele różnych  
kursów. Co robi i jak działa w Stolarzowicach? Zapraszamy do naszej rozmowy z dr hab. Alicją Gałązka - dyrekto-
rem  i właścicielką CE FUTURE.

 Uniwersytet nie przejmie szpitala

Szpital Specjalistyczny nr 2 przy ul. Batorego prawdopodobnie nie zostanie przekazany 
Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu. Zarząd województwa rozważa odstąpienie od swojej wcze-
śniejszej decyzji.

Nowe tory dla siódemki
Po sześciu latach tramwaj nr 7 znów przejedzie z Zamłynia 

do Łagiewnik. Prace związane z odbudową linii dobiegają końca.
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Jeżeli informacje te się potwierdzą to będzie to 
wielki skandal. Po nieudanej próbie komercjalizacji 
przedsiębiorstwa przez prezydenta Damiana Bar-
tylę znalazł on sobie nowy sposób na wykorzystanie 
spółki. BPK jest dla miasta niczym bank udzielający 
mu coraz to nowych źródeł finansowania. Najpierw 
BPK od miasta kupiło tereny wokół autostrady A1. 
Następnie w blasku fleszy prezydent wraz z pre-
zesem BPK zapowiedzieli sensacyjną wiadomość 
o nowych planach spółki. Ta postanowiła się specja-
lizować w inwestycjach w obiekty sportowe. BPK 
ma być inwestorem przy Olimpijskiej zmodernizo-
wać stadion i wybudować kompleks lodowisk. Czy 

przy tym wszystkim kogokolwiek dziwi jeszcze plot-
ka o tym, że to BPK jest tajemniczym inwestorem, 
który od miasta kupi Elektrociepłownię Szombier-
ki za grube miliony? Mnie już nie. Moim zdaniem po 
prezydencie Bartyli spodziewać się możemy wszyst-
kiego. Czy BPK za chwilę nie okaże się „nowym” in-
westorem spółki Polonii Bytom, a może BPK kupi 
szpital miejski i postanowi jeszcze bardziej rozsze-
rzyć swoją działalność. Ciekaw jestem jak będzie wy-
glądała kondycja BPK za kilkanaście miesięcy. Czy za 
rok, może dwa nie usłyszymy że firma jest w tak cięż-
kiej kondycji, że prywatyzacja jest koniecznością? 
 To pytanie na razie pozostawiam bez odpowiedzi.

Kandydat zaproponował, by strefę zlikwido-
wać, a co za tym idzie, zaprzestać poboru opłat 
za zajmowane w centrum Bytomia miejsca par-
kingowe. Jego zdaniem ożywi to śródmieście, 
sprawi, iż Bytom stanie się atrakcyjniejszy, ale 
przede wszystkim pomoże lokalnym przedsię-
biorcom w przyciągnięciu większej liczby klien-
tów.  Jak podnosi, z racji  możliwości bezpłatnego 
zaparkowania samochodu, dzisiaj większość by-
tomian woli odwiedzić GH Agora, co oczywiście 
odbija się negatywnie na obrotach tych miesz-
kańców naszego miasta, którzy swoje placów-
ki prowadzą poza jej murami, przy głównych 
ulicach Bytomia. Ulicach objętych właśnie ko-
niecznością uiszczania opłat za chwilowy nawet 
postój. Niemal natychmiast na zgłoszoną propo-
zycję wiaderkiem wody chlusnął jeden z radnych 
rządzącej dzisiaj Bytomiem nieformalnej koali-
cji BIS – WB, który za pośrednictwem  portalu 
internetowego „bytomski.pl” zażądał od pomy-
słodawcy całej akcji… zwrotu 2,5 miliona zło-
tych. Jego zdaniem właśnie taką kwotę poniosło 
już nasze miasto podejmując działania związane 
z instalacją parkomatów na potrzeby rodzonej 
w bólach Śląskiej Karty Usług Publicznych.  Dzię-
ki niej, już w niedalekiej, acz wciąż nieokreślonej  
przyszłości,  zapłacić będziemy mogli nie tylko za 
przejazdy komunikacją miejską, ale również za 
parkowanie samochodu. Używana będzie także 
w bibliotekach, instytucjach sportu i kultury oraz 
urzędach miast i gmin. Szkopuł jednak w tym, iż 
nikt dzisiaj nie jest w stanie podać, nawet w przy-
bliżeniu, kiedy te górnolotne założenia ciałem się 
staną i jak na razie ten ambitny projekt postawić 
można w jednym rzędzie z innymi „osiągnięcia-
mi” władz województwa jak (niekończąca się) 
budowa Stadionu Śląskiego czy (wciąż przesu-
wane) otwarcie nowej siedziby Muzeum Śląskie-
go. Jak się więc wydaje owe 2,5 miliona złotych 
do budżetu zwrócić więc powinni nie inicjatorzy 
akcji bezpłatnego parkowania ale ci, którzy pie-
niądze te wydali na coś o czym wiadomo tylko, 
że może kiedyś, gdzieś powstanie.  Co ciekawe, 
radnego wsparli natychmiast tajemniczy byto-
mianie, przeprowadzając wnikliwe śledztwo, 
z którego wynikami zapoznano nas w specjal-
nie wydrukowanych ulotkach, których autorzy 
zapewne przez skromność pozostali anonimo-
wi. Jak wynika z ustaleń śledczych, akcja zniesie-
nia opłat prowadzona jest wyłącznie w interesie 
obcych – przy czym nie chodzi w tym przypad-
ku o masonów czy innych cyklistów. Owi „obcy” 
to mieszkańcy miast ościennych – Piekar, Tar-

nowskich Gór, Radzionkowa, którzy złośliwie 
uparli się aby swoje samochody parkować wy-
łącznie na ulicach Bytomia, blokując tym samym 
mieszkańcom naszego miasta możliwość pozo-
stawienia pojazdu w ścisłym centrum. To z winy 
przyjezdnych miasto się korkuje, a bytomianom 
brakuje miejsc do parkowania. „Pewnie, niech 
każdy mieszkaniec Chorzowa czy Piekary parku-
je swoje auto do woli, a Ty człowieku lepiej szu-
kaj miejsca na swoje auto w bytomskich bramach 
czy podwórkach!!” ― konkludował zaprzyjaźnio-
ny z radnym jeden z profili na facebooku.

Niezależnie jednak od absurdalnego sporu 
toczonego pomiędzy zwolennikami i przeciw-
nikami bezpłatnego parkowania uznać trzeba, 
iż rozwiązanie wprowadzone w Bytomiu przez 
wówczas rządzącą miastem Platformę Obywa-
telską budziło kontrowersje od samego począt-
ku. Urządzenia nie wydające reszty, włączenie do 
strefy płatnego parkowania terenów, które włą-
czone być nie powinny, umowa, na mocy której 
lwią część zysku pobiera podmiot zewnętrzny 
to tylko część zarzutów stawianych SPP w prze-
ciągu ostatnich lat. Przypomnę, iż bodaj jedynym 
niekontrowersyjnym przedsięwzięciem zwią-
zanym z poborem opłat było zatrudnienie do ich 
zbierania bezrobotnych bytomian, którzy dzięki 
temu nie tylko stali się znowu aktywni zawodo-
wo, ale przyczyniali się także do wzrostu bezpie-
czeństwa  w rejonach, w których pracowali. Być 
może warto byłoby, zamiast z pustego w próżne 
przelewać miliony złotych na nieistniejącą ŚKUP 
powrócić do tego pomysłu. W mieście, w któ-
rym bezrobocie jest jednym z najwyższych w re-
gionie, każde nowe miejsce pracy  jest na wagę 
złota. Można byłoby przy tej okazji skorzystać 
także z pomysłu, jaki z powodzeniem zastoso-
wano właśnie w bytomskiej Agorze. Tam bez-
płatny parking przysługuje temu, kto w punkcie 
obsługi klienta okaże dowód zakupu dokona-
nego w jednym ze sklepów znajdujących się 
w galerii. Być może warto byłoby pomyśleć nad 
wprowadzeniem podobnego rozwiązania w cen-
trum, i tu upoważnić parkingowych do niepo-
bierania opłat od osób, które w granicach strefy 
pojawiły się w celu dokonania zakupów, a fakt 
pozostawienia swoich pieniędzy w kasie by-
tomskich przedsiębiorców udokumentują sto-
sownym paragonem. W ten sposób udałoby się 
połączyć wodę z ogniem nie wytwarzając przy 
tym gęstego, aczkolwiek całkowicie zbędnego 
przedwyborczego dymu. 

Za sprawą pomysłu zgłoszonego przez jednego z potencjalnych kan-
dydatów na prezydenta miasta, płomienną dyskusję wywołała sprawa strefy 
płatnego parkowania w Bytomiu.

Miliony w ŚKUPie BPK - superprzedsiębiorstwo

Od jakiegoś czasu w kuluarach krążą plotki kto jest owym tajemniczym 
inwestorem zbawiennym dla budżetu naszego miasta. Czy faktycznie jest nim 
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne?

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!

Czyja jest Tragedia Górnośląska, czyja jest śląsko godka? Takie pytanie 
postawiono w "Dzienniku Zachodnim". Świetne, nieprawdaż?

A czyje jest powstanie wielkopolskie? Czyj jest ka-
szëbsczi jazëk? Tego typu pytania mogę tutaj mno-
żyć, ale czemu to ma służyć? Może warto się skupić 
na samej historii Górnego Śląska, która jest arcycie-
kawa, trudna, niełatwa i inna zarazem. Podobnie jest 
z naszą godką… A prawda jest taka, że to wszystko to 
nasza spuścizna, którą mamy obowiązek pamiętać, 
którą mamy kultywować bez względu na to, jakie ma-

my sympatie czy antypatie polityczne. Nasza, czyli 
wszystkich którzy się z nią identyfikują, którzy chcą ją 
kultywować w swoich rodzinach. Bo nikt tego za nas 
nie zrobi, zwłaszcza że przez ponad 50 lat odbierano 
nam prawo do tejże wspaniałej spuścizny naszych ba-
bek, starek, omów, dziadków i opów. I jak życie poka-
zało, tego, co nosi się w sercu nikt nigdy nie zniszczy, 
chyba że my sami do tego ręce przyłożymy…

Czyja jest godka?
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Co jakiś czas podajemy informacje 
o spustoszeniu, jakie sieją osoby zbie-
rające złom w Bytomiu i okolicy. Nie-
stety „zbieranie złomu” to eufemizm. 
Rozkręcanie torowiska lub budyn-
ku to już nie zbieranie, a zwykła kra-
dzież.

Co rusz informujemy o złodzie-
jach, którzy rozkręcili tory Górnoślą-
skiej Kolei Wąskotorowej – cennego 
zabytku, który służy mieszkańcom 
Bytomia do dzisiaj. Następnie do na-
szej redakcji dociera informacja, że 
w czynie społecznym Bytomianie od-
budowali torowisko – kolejka może 
jeździć. I znowu złomiarze przystę-
pują do swojego dzieła – tory rozkra-
dają. I tak w kółko. Sytuacja powtarza 
się kilka razy w roku. Z końcem ma-
ja informowaliśmy, że tory już im nie 
wystarczą. Zaczęli rozbierać Szyb 
Krystyna. Jak się okazało, mężczyź-
ni rozbierali elementy konstrukcyj-
ne zabytkowego szybu. 27-latek i jego 

40-letni kolega zostali zatrzymani na 
gorącym uczynku. Przedstawiono im 
zarzuty – tylko czy to coś da?

Czas na autostradę
W poniedziałek rano, podczas ru-

tynowej kontroli, bytomscy policjan-
ci złapali kolejnego miłośnika metali 
kolorowych. W skontrolowanym wóz-
ku, który ciągnął, znaleziono ponad sto 
metalowych elementów. Okazało się, 
że są to kotwy mocujące przy nasypie 
autostrady. Jak ustalono – od początku 
czerwca, złodziejaszek ukradł ich po-
nad 500 sztuk. Wartość strat wyniosła 
około 7,5 tys. zł. Skradzione elementy 
sprzedawał w jednym z bytomskich 
złomowców. Cała machina sprawie-
dliwości ruszyła – policja złapała, pro-
kurator objął podejrzanego dozorem 
policyjnym i wypuścił. A skupy złomu 
muszą przyjmować skradziony mate-
riał dalej.

Ponad rok tenisista Górnika Bytom 
musiał czekać na wygranie kolejnego 
turnieju. Sztuki tej dokonał pokonując 
Marcina Gawrona.

W ostatnich miesiącach nie najle-
piej wiodło się na kortach Grzegorzo-
wi Panfilowi. Tenisista Górnika Bytom 
najgorsze ma jednak za sobą. W minio-
ny weekend wygrał bowiem turniej 
ITF w Koszalinie.

26-letni zawodnik w finale zmie-
rzył się z Marcinem Gawronem. Obaj 
rywalizowali ze sobą siedem razy 
i to rywal z Nowego Sącza wygrywał 
cztery razy. Teraz jednak to on musiał 
uznać wyższość tenisisty bytomskie-
go klubu.

Pierwszy set przysporzył sporo 
problemów Panfilowi, ale w decydu-
jących momentach zachowywał zim-
ną krew. Efektem było zwycięstwo 7:5, 
które dodało mu wigoru w drugim se-

cie. Ten trwał bardzo krótko, bo repre-
zentant Górnika Bytom zwyciężył 6:2.

Dla Panfila to szósty indywidualny 
sukces na zawodowych kortach. Ostat-
ni raz wygrał w 2013, a więc pozosta-
je liczyć, że na kolejny wygrany turniej 
przyjdzie nam czekać znacznie krócej.

Zawodnik bytomskiego klubu 
w Koszalinie był rozstawiony z nume-
rem pierwszym. W drodze do finału 
pokonywał kolejno: Adriana Andrzej-
czuka (6:4, 6:1), Roberta Rumlera (6:4, 
6:2), Martinsa Podzusa (6:3, 4:6, 6:3) 
oraz Dusana Lojdę (1:6, 6:1, 6:1).

Zwycięstwo oznacza, że Panfil zgar-
nął do światowego rankingu ATP 18 
punktów. Obecnie zajmuje w nim 366. 
miejsce. Dzisiaj zawodnik Górnika roz-
pocznie turniej ITF w Bydgoszczy. Tam 
w pierwszej rundzie znowu zmierzy 
się z Gawronem.

Przed tygodniem piłkarze Polonii 
Bytom musieli pogodzić się ze spad-
kiem do III ligi. Mimo to mieli jeszcze 
przed sobą ostatni mecz w II lidze za-
chodniej. Podopieczni Piotra Mrozka 
na własnym stadionie podejmowali 
Rozwój Katowice.

Kibice zobaczyli bardzo dobre wi-
dowisko w wykonaniu niebiesko-
-czerwonych. Lokalny rywal został 
wręcz rozgromiony, a nokaut nastą-
pił już w pierwszej połowie. Najpierw 
dwa razy do siatki trafił Marcel On-
dras, a potem gola dołożył Marcin La-
chowski. Napastnik Polonii ustalił 
wynik spotkania w ostatnich minu-
tach strzelając na 4:0.

Sprintem przez boiska: Polonia spa-
da z honorem, dwa kluby z awansem

Klub z Olimpijskiej ostatecznie za-
jął 9. miejsce, czyli pierwsze skutkują-
ce spadkiem. Będąca o jedne miejsce 

wyżej Warta Poznań ma dwa punkty 
więcej. Zabrakło zatem bardzo niewie-
le, aby zapewnić sobie utrzymanie.

Wciąż nie wiadomo, jaki los spotka 
Szombierki Bytom. Nasz trzecioligo-
wiec w sobotę otrzymał komplet punk-
tów za walkower z Przyszłością Rogów. 
Pozostaje teraz czekać na oficjalne de-
cyzje organizatora rozgrywek.

W lidze okręgowej do gry o awans 
wrócił ŁKS Łagiewniki. Bytomianie 
wygrali w sobotę z Unią Świerklaniec 
4:3. Wobec porażki Fortuny Gliwice 
(2:3 z Orłem Miedary) nasz reprezen-
tant traci do lidera tylko dwa punkty. 
Do rozegrania została już tylko jedna 
kolejka, a więc wiele może się wyda-
rzyć. Z kolei nasz drugi przedstawiciel 
w tych rozgrywkach, czyli Silesia Mie-
chowice, przegrał na wyjeździe z ŁTS-
-em Łabędy.

Awans w klasie A do ligi okręgowej 

zapewniła sobie rezerwa Polonii By-
tom. Stało się to na trzy kolejki przed 
końcem po zwycięstwie 5:0 z Tarno-
wiczanką Stare Tarnowice. Zwycię-
stwo zanotował także Rozbark Bytom 
(4:1 z Gwarkiem II Tarnowskie Góry), 
a Czarni Sucha Góra zostali rozgromie-
ni przez Andaluzję Brzozowice-Ka-
mień (1:7).

W klasie B drugi bytomski klub za-
pewnił sobie awans. Mowa tutaj o Ro-
dle Górniki, które pokonało w derbach 
Tempo Stolarzowice 3:2. Drugi bytom-
ski klub spadł zatem na drugie miejsce 
i zagra w barażu o promocję do A-klasy 
z Przyszłością Nowe Chechło.

Z kolei w pierwszej grupie bytom-
skiej B-klasy mieliśmy drugie derby 
naszego miasta. W nich bardzo pewnie 
zwyciężyła Nadzieja Bytom pokonu-
jąc na własnym terenie rezerwę Silesii 
Miechowice 6:3.

Rezerwa Polonii Bytom oraz Rodło Górniki dołączyły do grona klubów, 
które w tym sezonie zapewniły sobie awans do wyższej ligi. Przed taką 
samą szansą stoją jeszcze ŁKS Łagiewniki i Tempo Stolarzowice.

Panfil wygrał turniej ITF w Koszalinie

Dawniej sieć Górnośląskich Kolei 
Wąskotorowych liczyła 233,5 km to-
rów, sięgając aż do Raciborza, a kur-
sujące na niej pociągi w ciągu roku 
przewoziły blisko 6 mln ton towarów. 
W wyniku likwidacji restrukturyzacji 
przemysłu w regionie, większość infra-
struktury wąskotorowej podzieliła los 
zamkniętych hut i kopalń, którym słu-
żyła. Do dziś zachowały się tylko dwa 
fragmenty dawnej sieci: w Rudach Ra-
ciborskich i między Bytomiem a Mia-
steczkiem Śląskim.

21-kilometrowym odcinkiem łączą-
cym nasze miasto z północną częścią 
GOP od lat opiekuje się stowarzyszenie, 
które przy udziale minimalnych środ-
ków finansowych, lecz ogromnej pra-
cy własnej utrzymuje wąskotorówkę 
przy życiu. Każdego roku organizowa-
ne przez nie przewozy przyciągają ty-
siące podróżnych wybierających się na 
spacery po rezerwacie Segiet, plażowa-
nie nad zalewem Nakło-Chechło, czy 
zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Sre-
bra. Aby było to możliwe wolontariusze 
SGKW przez cały rok własnymi siłami 

naprawiają to, co są sami w stanie zro-
bić, a także patrolują szlak i dbają o to, 
żeby nie zarósł poza sezonem.

Stowarzyszenie dzięki swojej 
ciężkiej pracy jest traktowane jako 
poważny partner przez samorządy bę-
dące właścicielami kolejki, dlatego co 
pewien czas udaje się zdobyć pienią-
dze na większe remonty taboru i infra-
struktury. W ostatnich latach udało się 
m.in. zburzyć i zbudować na nowo trzy 
wiadukty w Szombierkach oraz grun-
townie odnowić wagony letnie i loko-
motywę Lxd-2.

Niestety wysiłki miłośników Ros-
banki i urzędników niszczą złomiarze. 
SGKW od lat bezsilnie walczy z pla-
gą kradzieży. Najczęściej giną drobne 
elementy mocowania szyn, ale także 
nawet całe odcinki torów. Nierzadko 
udaje się złapać złodziei na gorącym 
uczynku, lecz to nie daje rezultatu. Dwa 
lata temu wolontariusze musieli od-
budować tory skradzione w rejonie 
kamieniołomu Lazarówka. To proble-
matyczne miejsce, ponieważ w okolicy 
nie ma żadnych zabudowań.

Niedawno sytuacja się powtórzyła 
― przy dawnym wyrobisku skradziono 
150 m torów, co postawiło pod znakiem 
zapytania możliwość przejazdu kolej-
ką podczas święta Szlaku Zabytków 
Techniki, czyli Industriady, która bę-
dzie mieć miejsce już 14 czerwca. I tym 
razem miłośnicy kolejki wzięli sprawy 
w swoje ręce. W sobotę zebrali się na 
miejscu i ponownie odbudowali tor. Po-
móc mógł każdy ― stowarzyszenie za-
pewniało podstawową odzież i środki 
BHP, wodę, środki do mycia i ubezpie-
czenie od wypadków. Do odbudowy 
przyłączył się m.in. Dawid Grabowski, 
bytomski społecznik, który nie jest 
"etatowym" wolontariuszem SGKW, ale 
już drugi raz pomaga w pracach przy 
Lazarówce.

Dzięki wspólnej pracy sympatyków 
Rosbanki kolejka będzie mogła wozić 
turystów w sezonie. Nie wiadomo jed-
nak kiedy znowu złomiarze dadzą o so-
bie znać. Stowarzyszenie apeluje do 
mieszkańców, aby nie wahali się dzwo-
nić na Policję, gdy zauważą, że ktoś maj-
struje przy szynach.

Odbudowali skradziony tor
Wolontariusze w pocie czoła odbudowali fragment toru wąskotorówki przy kamienioło-

mie Lazarówka w Tarnowskich Górach, który został skradziony przez złomiarzy.

Złomiarze plagą Bytomia
Nie złomiarze, to zwykli złodzieje. Permanentnie roz-

kradają torowisko kolei wąskotorowej, ostatnio informowaliśmy, 
że złapano osoby, które rozkradały Szyb Krystyna. Teraz wzięli 
się za autostradę!

Fiaskiem zakończyły się rozmo-
wy w sprawie przejęcia Warty Po-
znań i tym samym uporządkowania 
jej spraw finansowych. W związku 

z tym prezes klubu, Izabella Łukom-
ska-Pyżalska, ogłosiła, że rezygnu-
je z ubiegania się o licencję na grę 
w trzeciej klasie rozgrywkowej pol-

skiej piłki nożnej. To oznacza, że dru-
żyna z Wielkopolski spadnie do IV 
ligi, gdyż najpewniej nie spełni rów-
nież wymagań licencyjnych dla III ligi.

Za sprawą problemów Warty po-
jawia się szansa dla Polonii. Bytomski 
klub skończył sezon na spadkowym, 
9. miejscu. To jednak oznacza, że 
w przypadku odpadnięcia druży-

ny zajmującej wyższą lokatę, będzie 
pierwszy w kolejce do pozostania 
w lidze.

Jest jedno "ale". Aby tak się stało, 
Polonia Bytom musi uzyskać drugo-
ligową licencję, a jak wiadomo, ona 
także ma problemy ze spięciem swo-
ich finansów. Komisja w pierwszej 
instancji odrzuciła wniosek bytom-

skiego klubu, lecz może on jeszcze 
próbować w drugiej instancji.

Odpowiedź na pytanie czy Polonia 
Bytom pozostanie w II lidze być mo-
że poznamy w piątek. O decyzji komi-
sji licencyjnej poinformujemy od razu 
w naszym internetowym serwisie.

Polonia nie spadnie?
Pojawił się cień szansy, że Polonia Bytom pozostanie w II 
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czy z komisariatu ustalili, że bytomia-
nin jeszcze kilkakrotnie w taki sposób 
okradał kobiety na ulicach Bytomia. 
Policjanci ustalają teraz kolejnych po-
krzywdzonych. 18-latkowi grozi nawet 
do 5 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzymali 44-let-
niego dilera narkotyków i jego klienta.

Stróże prawa z komisariatu 
w Stroszku przy ulicy Modrzewiowej 
zatrzymali 28-latka. Mężczyzna miał 
przy sobie prawie 60 działek dilerskich 
kokainy. Następnie policjanci ustalili od 
kogo kupił on narkotyki. W mieszka-
niu przy ulicy Wojciechowskiego kry-
minalni zatrzymali 44-letniego dilera 
narkotyków. Bytomianin miał w domu 
kilka gramów marihuany. Zatrzymani 
usłyszeli już zarzuty. Dzisiaj prokurator 
objął starszego z nich policyjnym dozo-
rem. Teraz 28-latkowie grozi do 3, a dile-
rowi do 10 lat więzienia.

Policjanci z komisariatu w Miecho-
wicach zatrzymali 21-latka. Mężczy-
zna przez kilka miesięcy okradał swoją 
dziewczynę z pieniędzy i złota.

Końcem października 2013 ro-
ku stróże prawa z komisariatu w Mie-
chowicach zostali powiadomienie 
przez 20-latkę, że jej chłopak ją okradł. 
Jak ustalono kobieta z 21-latkiem 
mieszkali razem przez kilka miesię-
cy w mieszkaniu przy ul. Felińskiego. 
Pokrzywdzona końcem październi-
ka rozstała się z partnerem i wtedy zo-
rientowała się, że brakuje jej pieniędzy 
oraz złota. Łączne straty jakie poniosła 
pokrzywdzona wyniosły ponad 2,1 tys. 
złotych. 21-latka podejrzewała o tą kra-
dzież swojego byłego chłopaka.

Śledczy z komisariatu ustalili, że 
21-latek oddawał jej złoto do jedne-
go z miejscowych lombardów. Z relacji 
kryminalnych wynika, że kobieta by-
ła okradana przez chłopaka od lutego 

2013 roku. Odzyskano część skradzio-
nej biżuterii. Funkcjonariusze ustalili, 
że mężczyzna po tej kradzieży wyjechał 
z kraju. Wczoraj zatrzymano 21-latka. 
Bytomianin usłyszał już zarzuty. Grozi 
mu teraz do 5 lat więzienia.

Bytomska drogówka zatrzymała 
23-letniego „pirata drogowego”. Męż-
czyzna jechał pod prąd, wymusił pierw-
szeństwo, spowodował kolizję i uciekł.

Z ustaleń funkcjonariuszy bytom-
skiej drogówki wynika, że 23-latek je-
chał osobowym peugeotem 206 pod 
prąd ul. Wyzwolenia. Następnie wy-
musił pierwszeństwo przy ul. Zabrzań-
skiej powodując kolizję i uciekł. Z relacji 
świadków wynika, że „pirat drogowy” 
po spowodowaniu kolizji z japońskim 
samochodem wysiadł z auta, krzyczał 
na pokrzywdzonego i odjechał.

Obyło się bez spektakularnego po-
ścigu. Świadkowie zdarzenia spisali 
numery rejestracyjne pojazdu, którym 
poruszał się sprawca i to pozwoliło po-
licjantom szybko dotrzeć do podejrza-
nego. Po zatrzymaniu 23-latka okazało 
się, że prawo jazdy posiada od zaledwie 
2 lat. Po jego przesłuchaniu stróże pra-
wa zatrzymali mu prawo jazdy, teraz 
zostanie przeciwko niemu skierowany 
wniosek do sądu o ukaranie go. Grozi 
mu grzywna do 5 tys. złotych oraz utra-
ta prawa jazdy na okres 3 lat.

Bytomscy policjanci zatrzyma-
li 39-latka. Mężczyzna na złość swojej 
matce zniszczył jej altankę na działce. 

Wieczorem stróże prawa z komi-
sariatu w Miechowicach zostali po-
informowani przez 62-latkę, że ktoś 
podpalił i zniszczył jej altanę na dział-
ce. Zdarzenia miało miejsce na terenie 

Rodzinnych Ogródków Działkowych 
„Jutrzenka” przy ul. Worpie. Policjanci 
ustalili sprawcę i zatrzymali 39-latka. 
Mężczyzna okazał się synem pokrzyw-
dzonej. Z relacji śledczych wynika, że 
bytomianin jest w konflikcie z matką 
i na złość postanowił zniszczyć jej do-
mek na działce. Wandal usłyszał już za-
rzut. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
18-latka, który okradał kobiety na tzw. 
„wyrwę”. Mężczyzna podchodził do ko-
biet i wyrywał im z ręki torebkę. 

Kryminalni z komisariatu przy ulicy 
Rostka zatrzymali 18-latka. Mężczyzna 
okradał kobiety. Jego działanie polega-
ło na podejściu do kobiety i wyrwaniu 
jej z ręki torebki, po czym uciekał. Na-
stępnie po zabraniu wartościowych 
przedmiotów torebką wyrzucał. Śled-

Romeo złodziej?

Wpadł diler narkotykówBytomscy policjanci pirata dro-
gowego złapali w kilka godzin

Na złość matce zniszczył altanę 
na działce

Zatrzymany za kradzieże na 
tzw. "wyrwę"

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

ShortNews| bytomski.pl

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

Wakacyjny rynek pracy sprzyja 
młodym. Dla tych, którzy nie wyjadą 
na wakacje i chcą zdobyć doświad-
czenie, ochotnicze hufce pracy z kilku 
śląskich miast przygotowały ciekawe 
oferty. We wtorek, 17 czerwca będzie 
można się z nimi zapoznać podczas 
Wakacyjnego Kiermaszu. Ofert Pra-
cy organizowanego przez Powiato-

wy Urząd Pracy i radzionkowską filię 
Młodzieżowego Biura Pracy Ochot-
niczych Hufców Pracy. Obok propo-
zycji pracy dla młodzieży uczącej się, 
znajdą się też oferty zatrudnienia dla 
dorosłych. Wśród ofert PUP nie brak 
tych z branży budowlanej, gastrono-
micznej czy fryzjerskiej. Kiermasz 
rozpocznie się o 10.00 w bytomskim 
urzędzie pracy przy ul. Łagiewnickiej 
15 i potrwa do 13.00.

Pokazy mody, koncert znanej 
z programu X Factor grupy ”Trzyna-
sta w samo południe” oraz atrakcyj-
ne rabaty nawet do 75% w ponad 100 
sklepach. Czerwcowy piątek trzyna-
stego w Agorze Bytom na pewno nie 
będzie pechowy. Na gości czeka ma-
sa atrakcji i wyjątkowy konkurs, a to 
wszystko za sprawą Wielkiej Nocy 
Wyprzedaży.

18 czerwca jest coraz bliżej, dla-
tego radzimy już dzisiaj szykować si-
ły do wielkiego otwarcia, które będzie 
miało miejsce już w następną środę na 
Placu Sobieskiego. Pierwszy koncert 
w ramach obchodzonego w tym roku 
jubileuszu zagra zespół Enej, co gwa-
rantuje ogromną dawkę pozytywnych 
emocji oraz energii. Szczegółowy pro-
gram na stronie www.bytomski.pl

Damian Bartyla dołączył do gro-
na Honorowych Członków Regional-
nej Izby Gospodarczej w Katowicach. 
Podczas Walnego Zgromadzenia 
członków Izby (9 czerwca), prezy-
dent Bytomia odebrał tytuł w uzna-
niu za współpracę, wsparcie rozwoju 
izby oraz promocje idei samorządu 
gospodarczego.

Jesteś bezrobotny? Skorzystaj  
z oferty PUP

Noc Wyprzedaży w Agorze Rozpoczęcie Dni Bytomia! Prezydent Bytomia honorowym 
członkiem RIG

Pożar przy ulicy Chorzowskiej
Spłonęło mieszkanie na II piętrze oraz poddasze. Ewakuowano 13 mieszkańców z sąsiedniego 

budynku, którzy nie odnieśli obrażeń. Nie znaleziono ofiar. Wysokość strat jest w trakcie ustalania. 
Śledczy wyjaśniają okoliczności pożaru.

W nocy z 5 na 6 czerwca około 2.00 
dyżurny komendy miejskiej został po-
informowany o pożarze kamienicy 
przy ul. Chorzowskiej.

Miejsce zdarzenia zabezpieczali 
funkcjonariusze bytomskiej komen-
dy, a akcję gaśniczą prowadzili straża-
cy. Początkowo na miejsce przybyły 
cztery jednostki straży pożarnej ale 
jak relacjonuje Adam Wilk, zastępca 

komendanta PSP w Bytomiu – pożar 
wyglądał naprawdę groźnie, więc zde-
cydowano się wezwać na pomoc stra-
żaków z Chorzowa, Zabrza oraz OSP 
Stolarzowice-Górnik. W sumie w po-
żarze brało udział 51 strażaków.

Na miejscu ewakuowano 13 miesz-
kańców sąsiedniej kamienicy. Specjal-
nie dla nich zadysponowano autobus 
z PKM Świerklaniec. W pożarze nikt 

nie ucierpiał, a w pogorzelisku stra-
żacy nie znaleźli nikogo. Z ustaleń 
wynika, że spłonęło mieszkanie na II 
piętrze oraz poddasze budynku. Po 
akcji gaśniczej mieszkańcy wrócili do 
domów. Straty są w trakcie ustalania, 
przy czym wstępnie oszacowano je na 
około 100 tys. zł. Śledczy wyjaśniają 
okoliczności pożaru. 

Informuje rzecznik policji 
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- LECZENIE LASEROWE ZMIAN 
CUKRZYCOWYCH,

- LECZENIE LASEROWE ZAĆMY 
WTÓRNEJ,

- LECZENIE LASEROWE JASKRY,
- DROBNE ZABIEGI 

OKULISTYCZNE,

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

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

SOCZEWKOWEJ,
- NA MIEJSCU SALON OPTYCZNY

PORADNIA 
OKULISTYCZNA 

DLA DZIECI I 
DOROSŁYCH

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES ŚWIADCZEŃ PONADTO:

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

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

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

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

Kierowca kategoria B
Realizacja dostaw towaru do klienta i 
odbiór należności, załadunek i wyładu-
nek przewożonego towaru. Zatrudnie-
nie w oparciu o umowę o pracę. Cv na 
adres : natalia.posrednik@gmail.com

Kancelaria ODSZKODOWAWCZA oferuje 
pracę ze stałym wynagrodzeniem do 
obsługi klientów działu call center ! Dla 
byłych i aktualnych pracowników firm 
odszkodowawczych (osoby z doświad-
czeniem) służbowy samochód i zwrot 
kosztów paliwa. Tel. 883376650.

Magazynier-Kierowca
Zainteresowane osoby, spełniające po-
wyższe wymagania, prosimy o przesła-
nie aplikacji na adres: 
iwona.dydecka@gmail.com.

Montaż/Produkcja - 
Praca stała lub dorywczaKontakt : 
smartjobplan@gmail.com

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E

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
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Koncert uczniów Szkoły Mu-
zycznej, ul. Moniuszki 17, 11:45

Gala Finałowa X Konkursu "Ob-
raz a słowo", Muzeum Gór-
nośląskie, ul. Korfantego 34, 
g.12:00

Koncert Alexandra Maceradi, 
Muzeum Górnośląskie, ul. Kor-
fantego 34, g.18:30

Wykład "Sztuka szuka ciała", 
CSW Kronika, Rynek 26, g.18:00

Urodziny Klubu Gotyk, Klub Go-
tyk, ul. Kościelna 2, g.19:30

Koncert Milky Wishlake, Klub 
Brama, ul. Chrobrego 1, 

Koncert Freelance Experience, 
Museum Music Republic, pl. So-
bieskiego 2, g.21:00

Industriada, Szyb Krystyna, ul. 
Zabrzańska 21/Stacja Bytom 
Karb Wąskotorowy, ul. Reja, 
g.9:00-23:00

Kabaret Skeczów Męczących, 
Becek, pl. Stanek 1, g.17:00

Spektakl "My Fair Lady", Opera 
Śląska, ul. Moniuszki 21, g.18:00

XV Festiwal Sztuki Wysokiej, Ga-
leria Stalowe Anioły, ul. Jainty 
17, g.20:30

Salon Poezji i Muzyki Anny Dym-
nej, Opera Śląska, ul. Moniuszki 
21, g.11:00

Kabaret Amelijush, MDK nr 1, 
ul. Powst. Warszawskich 12, 
g.18:00

Spotkanie "Literatura w kuchni, 
kuchnia w literaturze", Muzeum 
Górnośląskie, ul. Korfantego 34, 
g.18:00

Dni Bytomia, koncert Enej, pl. 
Sobieskiego, g.20:40

Dni Bytomia, widowisko Małe 
Garden Party, pl. Sobieskiego, 
g.16:00

Dni Bytomia, koncert Arka No-
ego, pl. Sobieskiego, g.17:30

Dni Bytomia, Kabarety Rak i 
Młodych Panów, pl. Sobieskie-
go, g.20:00

Karaoke, Pin-Up, 
pl. Kościuszki 1, g.19:00

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

Listonosz Pat i wielki swiat 2D 10:00, 12:15, 15:45, 18:00

Rio 2 3D 13:30

Jak wytresować smoka 2  2D 14:00b, 18:30b

Jak wytresowac smoka 2  3D 11:15c, 16:15b

22 Jump Street 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45

Czarnoksieznik z Oz: Powrot Dorotki 2D 10:00b, 14:15, 16:15

Czarnoksieznik z Oz: Powrot Dorotki 3D 10:00, 15:00, 20:00, 22:30!

Czarownica 2D dubbing 11:00, 15:20

Czarownica 3d dubbing 13:10, 17:40

Czarownica 3D napisy 19:50, 22:00

Dżej Dżej 20:45

Godzilla 3D 14:30

Godzilla 2D 21:15

Gwiazd naszych wina 2D 10:40, 13:20, 16:00, 18:40

Milion sposobów jak zginąć na zachodzie 13:00e, 19:00, 21:30

Na skraju jutra 2D napisy 12:30, 17:30

Na skraju jutra 2D napisy 12:30, 17:30

Powstanie Warszawskie 11:30d, 17:00

Sąsiedzi 12:15b, 18:30e

Transcendencja 10:00, 15:00, 20:00, 22:30a

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie 2Dnapisy 21:00

X-Men: Przeszlosc, ktora nadejdzie 3Ddubbing 15:30e

X-Men: Przeszlosc, ktora nadejdzie 3Dnapisy 18:15

Cinema City

Bytomski dworzec kolejowy jest jednym 
z trzech w Polsce posiadających przed-
wojenną halę peronową. Obiekty tego 
typu znajdują się tylko w Legnicy i Wro-
cławiu. Jej istnienie dowodzi, jak waż-
nym punktem na kolejowej sieci dawniej 
było nasze miasto.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PRZEPREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

a - tylko piątek i sobota, b - tylko sobota, niedziela i czwartek, c - tylko czwartek 
d - seans odwołany w czwartek, e - seans odwołany w sobotę, niedzielę i czwartek 
 

KINO FAMILJINE

Francik Kichol i Masztalski poje-
chali do RFN. Po dwóch miesią-
cach kamraci witają Masztalskiego 
 na lotnisku. 
- A gdzie Francik? - pyta Zyguś Mate-
rzok. 
- On tam zostoł. 
- Zostoł? Nie godej! 
- Sklep otwarł. 
- Po dwóch miesiącach sklep otwarł? - 
dziwi się Ecik. Powiedz, jak on to zro-
bił? 
- Zwyczajnie, łomem...

+14C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+11C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+21C

+16C

+23C

+21C

+16C

+13C

Becekino
Leonard Cohen: I'm Your Man 13 czerwca

19:30

Kino plenerowe - Zgorszenie Pu-
bliczne

Szyb Krystyna,  
ul. Zabrzańska 21d
21:30

Camille Claudel 1915 16 czerwca
19:30

Eastern Boys 13-18 czerwca
19:00

+18C

Roz jechała jedna baba 
tramwajem do Chorzo-
wa. Konduktorka pyto 
ją kaj jedzie?
- Do Chorzowa - pado 
baba.
- Do Starego? - pyto kon-
duktorka, no bo to i Sta-
ry Chorzów jest.
- Nie! - pado baba, - do 
Emy prać.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że 
ulica Rycerska na odcinku 30 metrów zo-
stała zamknięta dla samochodów, aby zro-
bić miejsce dla ogródków letnich. Tamtejsi 
restauratorzy przystąpili już do ich aranża-
cji. Przed herbaciarnią "Herbata", pizzerią 
"Wagon" i Pubem wybudowano drewnia-
ne podesty, na których można już coś prze-
kąsić. Ich wygląd jednak będzie się jeszcze 
zmieniać. Do 20 czerwca, kiedy deptak zo-

stanie oficjalnie otwarty, powinny zostać 
urządzone na dobre.

Na otwarcie zaplanowano degusta-
cję oolongów, czyli szmaragdowej herbaty 
z Chin oraz Ekojarmark, który przygotuje 
Stowarzyszenie Zielona Edukacja i Petrola-
na SA. Oprócz tego przygrywać będzie dj Ka-
shle Kashle, a wieczorem rozpocznie się live 
jam session Te Skapsie & Przyjaciele.

Rycerska już z ogródkami
Choć oficjalne otwarcie ogródków kawiarnianych na Rycerskiej 

odbędzie się 20 czerwca, już dziś można w nich przysiąść.



Do każdej umowy koszulka Oberschlesien!


