
Przypominamy ― referen-
dum miało się odbyć 16 marca 
i dotyczyć zapytania mieszkańców 
o zgodę na wydzierżawienie sieci 
wodno-kanalizacyjnej Bytomskie-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego 
(BPK).

Nie znamy powodów, dla których 
prezydent Bartyla nagle porzucił 
pomysł dzierżawy BPK. Niedawno 
pisaliśmy nieoficjalnie, że grupa rad-
nych obawia się skargi na uchwałę 
referendalną, która została złożona 
do wojewody przez opozycję. Błędy 
formalne mają pozwolić wojewo-
dzie uchylić uchwałę. A to krzyżuje 

plany szybkiego przeprowadzenia 
referendum i zakończenia go jesz-
cze w marcu przed kampaniami-
wyborczymi do europarlamentu 
i samorządu.

Dzisiaj na sesji nieoczekiwa-
nie prezydent Bartyla lakonicz-
nie poinformował wszystkich, że 
już od jakiegoś czasu prowadził 
działania nastawione na pozyska-
nie dochodów z innych źródeł. 
 I zapewnił:

"Mamy bardzo realną możliwość 
pozyskania dochodów z innych źró-
deł. Będą to dochody ze sprzedaży 
nieruchomości. Niestety nie zdradził 
jakich. Dodał tylko, że miasto ma 
możliwość przejęcia zabytkowej 
„Elektro Ciepłowni Szombierki” 

(EC Szombierki) od pry-
watnej firmy Fortum i dalsze 
odsprzedanie jej prywatnemu inwe-
storowi. Innych pomysłów  zrów-
noważenia  budżetu  nie poznaliśmy.  
Mają być przedstawione na najbliż-
szej sesji jeszcze w lutym.

Zgodnie z wcze-
śniejszymi doniesieniami 
radni zrezygnowali z wcze-
śniejszych planów przepro-
wadzenia referendum, a pre-
zydent Bartyla wycofuje się 
z pomysłu dzierżawy sieci 
wodno-kanalizacyjnej.
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Znajdź nas na:

Taką decyzję podjął sejmik woje-
wództwa. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej uważa, że obecnie szkol-
nictwo wyższe całkowicie spełnia 
zapotrzebowanie państwa z zakre-
su szkolenia kadry nauczycielskiej.  
W  związku z tym zaleciło wyga-
szenie kolegiów nauczycielskich 
w całym kraju, stwierdzając, że 
spełniły  już swoją rolę. Zostały 
bowiem powołane do życia, aby 
wesprzeć system oświaty posze-
rzony o języki zachodnioeuropej-
skie oraz zapewnić kadrę, która 
wykształci dzieci z wyżu demogra-
ficznego. Obecnie rynek pracy jest 
wystarczająco nasycony nauczycie-
lami, dlatego ministerstwo zaleciło 
zaprzestanie naborów do zakładów 
kształcenia nauczycieli od tego 
roku akademickiego. Wojewódz-
two śląskie zgodnie z sugestią pod-
jęło decyzję o zamiarze likwidacji 
kolegiów w Bielsku-Białej, Bytomiu, 
Częstochowie, Sosnowcu, Tychach 
oraz Zabrzu. 

Bytomskie Kolegium Nauczy-
cielskie rozpoczęło działalność  
w 1992 roku. Nauka w nim koń-
czyła się uzyskaniem dyplomu 
uprawniającego do wykonywania 
zawodu nauczyciela i wychowawcy 
 w szkołach podstawowych, gim-
nazjach, placówkach opiekuńczych, 
resocjalizacyjnych oraz edukacji 
pozaszkolnej. Słuchacze mogli otrzy-
mać tytuł licencjata po zdaniu egza-

minu w uczelniach sprawujących 
opiekę naukowo-dydaktyczną nad 
placówką: Akademii Muzycznej 
w Katowicach i Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. To jed-
nak będzie możliwe tylko do końca 
września 2015 roku, gdyż tak sta-
nowi nowelizacja Prawa o Szkolnic-
twie Wyższym z 2005 roku. Obecnie  
w kolegium kształci się 357 słucha-
czy. W placówce zatrudnionych jest 
50 nauczycieli oraz 26 pracowników 
administracji i obsługi.

Samorząd województwa chciał 
połączyć Kolegium Nauczycielskie 
w Bytomiu, Kolegium Pracowni-
ków Służ Społecznych w Czeladzi 
i Zespół Nauczycielskich Kolegiów 
Języków Obcych w Sosnowcu by na 
ich podstawie utworzyć Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową. Niestety 
ministerstwo nie przychyliło się do 
wniosku marszałka, informując że 
obecna sytuacja w obszarze szkolnic-
twa wyższego nie pozwala na powo-
łanie nowej uczelni publicznej.

Co stanie się z obiektami kole-
gium przy ul. Chorzowskiej? Mag-
dalena Kociołek z Biura Prasowego 
Urzędu Marszałkowskiego poin-
formowała nas, że po likwidacji 
placówki będzie w niej działać inna 
jednostka organizacyjna samorzą-
du wojewódzkiego. W tej chwili 
funkcjonują tam już filia Wojewódz-
kiej Biblioteki Pedagogicznej, 
oddział zamiejscowy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego Województwa Śląskiego, 
a także Regionalny Ośrodek Meto-
dyczno-Edukacyjny Metis.

Kolegium do likwidacjiDzierżawy BPK nie będzie  
za to mamy dziurę budżetową i nowe  pomysły, jak ją załatać Za niecałe dwa lata by-

tomskie Kolegium Nauczycielskie 
przestanie istnieć.  
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W przeważającej części wnio-
ski dotyczyły wdrożenia rozwiązań 
ułatwiających codzienne funkcjo-
nowanie w Bytomiu. Były to więc 
głównie projekty zwiększające bez-

pieczeństwo i wygodę mieszkań-
ców, jak chociażby budowa przejść 
dla pieszych, placów zabaw dla 
dzieci, ale także poprawienie oświe-
tlenia ulic czy stworzenie nowych 
miejsc parkingowych.

Wnioski składane były do minio-
nego piątku w Urzędzie Miejskim 
oraz drogą elektorniczną. Zainte-
resowanie budżetem wśród miesz-
kańców było duże, a same projekty 
wysyłane były do ostatniej chwili.

Kolejnym etapem działań będzie 
wstępna weryfikacja projektów 
przez urzędników oraz zaopi-
niowanie ich do 12 marca Każda 
propozycja zostanie oszacowany 

pod względem realnych kosztów 
inwestycji. Urząd zajmie się także 
zweryfikowaniem możliwości prze-
prowadzenia realizacji, uwzględ-
niając chociażby objęcie obiektów 
ochorną zabytków czy planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Ostatnim etapem prac będzie 
przekazanie projektów pod obrady 
Zespołu do Spraw Budżetu Obywa-
telskiego.

Ostatecznie zwycięskie propozy-
cje zostaną wyłonione 31 marca w 
głosowaniu mieszkańców miasta. 
Na poparcie poszczególnych propo-
zycji bytomianie będą mieć czas od 
17 do 21 marca.

Około 170 wniosków do budżetu obywatelskiego

Ruszył remont dworca
Ogłoszenia dla wybranych

Bytomianie po raz 
kolejny wykazali się dużą ak-
tywnością i zaangażowaniem 
w sprawy miasta. Tym razem 
mowa o budżecie obywatel-
skim. Mieszkańcy złożyli  
w sumie około 170 propozycji 
projektów, które miasto mia-
łoby zrealizować ze środków 
budżetu.

― W piątek, 7 lutego przeka-
zaliśmy wykonawcy plac budowy. 
Obecnie wykonawca organizu-
je plac budowy (dzisiaj zostanie 
ustawione ogrodzenie) i w naj-
bliższym czasie rozpocznie prace 
rozbiórkowe w holu - informuje 
Bartłomiej Sarna, rzecznik PKP.

Obecnie trwa zabezpieczanie 
obiektu. Wejście do holu zosta-
ło zamknięte zarówno od strony 
pl. Wolskiego i peronów. Czyn-
ny jest tylko jeden tunel, który 

łączy Śródmieście z Zamłyniem. 
Od tego momentu do maja ma 
trwać remont holu.

Do zadań wykonawcy będzie 
należała wymiana okładzin 
ściennych i sufitowych oraz 
posadzki holu, a także wyczysz-
czenie mozaiki ceramicznej. Hol 
zyska również nowe oświetle-
nie, zegar naścienny oraz nowy 
system informacji głosowej 
podróżnych. W ramach inwesty-
cji zostaną zamontowane rów-
nież nowe drzwi wejściowe, 
a także automatycznie przesuwa-
ne drzwi oddzielające hol dwor-
ca od tunelu prowadzącego na 
perony, co pozwoli w przyszłości 
zamykać budynek dworca na noc.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że miasto przewiduje wejść 
w partnerstwo publiczno-prywat-
ne z nowym inwestorem. Dlatego 
obecny właściciel „Fortum”, który 
wcześniej nie mógł znaleźć pomy-
słu na EC Szombierki, tak chętnie 
pozbywa się nieruchomości. Nie-
stety szczegółów na tę chwilę brak.  
A co najważniejsze nie podano 
informacji, ile miasto miałoby na 
tym rozwiązaniu zarobić. Rzecz-
nik firmy Fortum potwierdził nam, 
że  firma chce przekazać miastu EC, 
jednak w jakiej formie i na jakich 
zasadach już nie powiedział. Wszyst-
ko co mogliśmy usłyszeć cytujemy: 
„Obecnie prowadzimy zaawanso-

wane rozmowy z Urzędem Miasta. 
Ponieważ jeszcze się one nie zakoń-
czyły, nie możemy w tej chwili podać 
żadnych szczegółów”. 

Nieznane są dalsze plany zwią-
zane z zabytkową EC Szombier-
ki. Podobnie nie wiadomo, jakie 
nieruchomości miałyby zostać 
sprzedane w związku z koniecz-
nością pokrycia dziury budżeto-
wej. Z naszych informacji wynika, 
że prezydent chce uniknąć łatania 
budżetu kredytami, stąd te nie do 
końca przemyślane pomysły. Jak 
nas zapewnia jeden z radnych pre-
zydenta – na branie kredytów 
przyjdzie jeszcze czas podczas 
finansowania projektów unijnych.

Dzierżawy BPK nie będzie  
za to mamy dziurę budżetową i nowe pomysły, jak ją załatać

PKP podpisały 
umowę z firmą Akces, która 
będzie wykonawcą remontu 
holu dworca. Dziś na stacji 
pojawili się robotnicy.

Magistrat co roku zamawia usłu-
gi publikacji miejskich ogłoszeń w 
prasie o zasięgu ogólnokrajowym, 
regionalnym i lokalnym. Mowa 
o przeróżnych komunikatach, 
które według prawa muszą być 
zamieszczane w wydawnictwach 
komercyjnych, bądź takich, któ-
re po prostu zostały uznane przez 
urzędników za istotne. Na ten cel w 
zeszłym roku przeznaczono ok. 25 
tys. zł, więc nie jest to duży wyda-
tek w skali budżetu całej gminy. 
Jednak dla każdej władzy to zamó-
wienie ma duże znaczenie poli-
tyczne, bowiem wpływa na relacje 
z mediami, a te z kolei mają duże 
przełożenie na opinie wyborców...

Za każdym razem przetarg jest 
podzielony na trzy części, zależ-
nie od zasięgu: pierwsza dotyczy 
publikacji w prasie ogólnokrajo-
wej, druga w regionalnej, natomiast 
trzecia w lokalnej. Od połowy deka-
dy w trzeciej części urząd otrzy-
muje tylko jedną ofertę, składaną 
przez wydawcę Życia Bytomskie-
go. Wyjątkiem był 2010 i 2011 rok, 
kiedy do przetargów przystąpili 
również wydawcy Gazety Wybor-
czej i Dziennika Zachodniego, lecz 
od 2012 roku znów o zamówienie 
stara się wyłącznie Bytomska Spół-
dzielnia Pracy Dziennikarzy .

Choć od lat do trzeciej części 
przetargu staje tylko jeden pod-

miot, to w tym roku magistrat 
postanowił ograniczyć konkurencję 
poprzez wprowadzenie do specyfi-
kacji wymogu publikacji ogłoszeń 
tylko w prasie płatnej. W efekcie 
nasz tygodnik nie mógł starać się 
o uzyskanie zamówienia. Na nasze 
zapytanie o powody wprowadzenia 
takiego zapisu urząd odpowiedział, 
że... ma do tego prawo.

I rzeczywiście polskie przepisy 
zezwalają na to. Doświadczenie z 
minionych lat pokazuje jednak, że 
w przetargu na ogłoszenia nie ma 
żadnej konkurencji, więc jej ograni-
czenie wydaje się być bezzasadne, 
a z punktu widzenia dobra społecz-
nego, wręcz szkodliwe. Bytomski.pl 
dociera bowiem do znacznej liczby 
bytomian, w tym także osób wyklu-

czonych ze względu na ubóstwo, 
gdyż jesteśmy tytułem bezpłatnym, 
dostępnym dla każdego, kto chce 
dowiedzieć się czegoś o mieście. 
Cel urzędników został osiągnięty, 
gdyż trzeci rok z rzędu do przetar-
gu przystąpiła tylko jedna firma - ta 
sama od 2012 roku, czyli Bytomska 
Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy 
wydająca Życie Bytomskie. I jak co 
roku zamówienie otrzymała, bo nie 
miała żadnej konkurencji.

Podobna sytuacja miała miejsce 
w zeszłym roku, gdy Urząd Miejski 
postanowił zamówić limuzynę dla 
kancelarii prezydenta. Specyfikacja 
przetargu wskazywała tylko jeden 
model samochodu - Peugeot 508 o 
wartości katalogowej ok. 100 tys. zł. 
Gdy zrobiło się o tym głośno, para-
metry zostały nieznacznie zmie-
nione, ale i tak do przetargu stanął 
tylko bytomski diler Peugeota. 
Mimo iż postępowanie rozstrzy-
gnięto, to pod wpływem medialnej 
wrzawy ratusz ostatecznie wycofał 
się z zakupu.

Instytucja przetargów została 
ustanowiona w Polsce, aby stwo-
rzyć warunki do konkurencyjności 
przy udzielaniu zamówień publicz-
nych i przeznaczania pieniędzy 
podatników na najkorzystniejsze 
oferty. Zasadnym jest pytanie czy 
bytomskie władze właściwie reali-
zują powyższą ideę?

Urząd Miejski ograniczył konkurencję w przetargu, w którym... od trzech lat star-
tuje tylko jedna firma!

Instytucja przetargów 
została ustanowiona w 
Polsce, aby stworzyć wa-
runki do konkurencyjności 
przy udzielaniu zamówień 
publicznych i przeznaczania 
pieniędzy podatników na 
najkorzystniejsze oferty. 
Zasadnym jest pytanie czy 
bytomskie władze właściwie 
realizują powyższą ideę?
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Jest dobra wiado-
mość, BPK pozostaje w rękach 
Gminy,  Referendum jest w tej 
sytuacji zbędne, taką decy-
zję podjęli radni na wniosek 
prezydenta Bartyli.

Emocje opadły, a pracownicy 
spółki nie muszą obawiać się utra-
ty miejsc pracy. I chociaż nieszczęść, 
którymi straszyli radni opozycji nie 
będzie, prawdziwy problem pozostał.

To bardzo zła sytuacja finan-
sowa miasta, na jaką poprzednie 
władze pracowały latami. Rosną-
ce zadłużenie i zaciągane kredy-
ty komercyjne znacząco wpłynęły 
na możliwości Bytomia. Dziś, jeśli 
chcemy realizować ważne, klu-
czowe dla miasta inwestycje, 
w budżecie gminy potrzebne są 
dodatkowe pieniądze, a Damian 
Bartyla w przeciwieństwie do 
swojego poprzednika nie chce ich 
szukać w bankach.

Pieniądze muszą się znaleźć, bo 
projekty unijne są ostatnią szan-
są dla szybkiego rozwoju Byto-
mia. Zaplanowane projekty są 

warte kilkaset milionów złotych,  
z czego większość pokryje Unia. To 
m.in. budowa Bytomskiej Central-
nej Trasy Północ Południe, budowa 
zintegrowanego dworca przesiad-
kowego na placu Wolskiego, czy roz-
budowa infrastruktury tramwajowej 
do Miechowic. To również projekty 
w ramach zapewnionych dla mia-
sta 100 mln euro (OSI) oraz szereg 
mniejszych, ważnych dla mieszkań-
ców. Aby je zrealizować musimy usta-
bilizować sytuację finansową gminy.

Cel jest prosty! Musimy sami 
załatać dziurę budżetową, bez 
sięgania po kosztowne pożyczki. 
Szkoda, że poprzednie władze nie 
stawiały sobie równie ambitnego 
celu. Liczę na to, że wspólnie (przy 
wsparciu opozycji) uda nam się go 
osiągnąć. Wierzę, że prezydent Bar-
tyla przygotuje Bytom do absorpcji 
środków unijnych na niespotykaną 
dotąd skalę. Bytom otrząsnął się 
już z letargu, ale najlepsze dopiero 
przed nami.

To kolejna taka decyzja, decy-
zja z cyklu wsłuchiwania się 
w głos płynący spoza Ratusza, 
moim zdaniem to dobry trend, kie-
runek powiedziałbym pożądany 
od lat, zastanawia mnie tylko po co 
prezydentowi Bartyli takie prze-
pychanki, można przecież załatwić 
takie sprawy prościej i skuteczniej.  
W tym miejscu nachodzi mnie reflek-
sja, czy nie można było także pójść po 
rozum do głowy w sprawie Śląskie-
go Teatru Tańca oraz Rad Dzielnicy, 
wtedy chyba zabrakło determinacji 
w wycofywaniu się z błędnych decy-
zji. Nie mniej, działania prezydenta w 
sprawie BPK zapisuję na plus, gorzej 
już jest z pomysłami zasypania 100 
milionowej dziury w budżecie Byto-
mia powstałej przez nieodpowie-
dzialne działania radnych. Podobnie 
jak przy pomyśle pozyskania środ-
ków za dzierżawę czy koncesję na 

użytkowanie sieci wodno kanaliza-
cyjnej są one owiane mgłą tajemnicy 
i na dzisiaj wydają się wręcz futu-
rystyczne, ale może ktoś wyciągnie 
królika z kapelusza i bytomską kasę 
zasilą obiecywane miliony.

To czego mnie brakuje przy 
okazji przeróżnych spraw toczą-
cych się w ostatnim czasie w Byto-
miu to przejrzystości, jasności 
podejmowanych decyzji, przed-
stawienia planów dochodzenia do 
pewnych rozwiązań, które prezentu-
je się nam mieszkańcom, mam czę-
sto nieodparte wrażenie, że sporo 
 z tego co obserwujemy jest efektem 
chaosu a nie planowanych działań. 
Weźmy tylko sprawę ZBM, poja-
wia się informacja, nagle, o pomyśle 
prywatyzacji spółki. Równie szybko 
jak się pojawiła, tak szybko umar-
ła śmiercią polityczną, teraz BPK, 
praktycznie bez pomysły przygoto-
wany projekt oddania w prywatne 
ręce tej spółki umiera po burzliwej 
aczkolwiek krótkiej dyskusji, a teraz 
mamy kolejny pomysł na stole, tere-
ny po EC jako sposób załatania 100 
milionowej dziury budżetowej.  
Pytany pan prezydent nie potra-

fił lub też nie chciał opowiedzieć 
 o szczegółach tych działań, podob-
nie zresztą jak było w poprzednich 
przypadkach. Podobieństwa tych 
sytuacji zmuszają do konkluzji, że 
i tym razem sprawa nie jest dopię-
ta na przysłowiowy ostatni guzik,  
a raczej przypomina literackie 
Niderlandy proponowane przez 
pana Zagłobę Karolowi Gustawo-
wi, ale może jednak jest plan, który 
już niebawem wszyscy będziemy 
mogli podziwiać.

Przy tej okazji zadaję sobie 
pytanie, nie pierwszy raz zresz-
tą, czy można sprawować władzę 
nie realizując wyłącznie swoich, 
często złych i szkodliwych pomy-
słów, czy zawsze trzeba uprawiać 
politykę na zasadzie TKM. Może 
udałoby się zastosować w Bytomiu 
grubą kreskę, zapomnieć o wzajem-
nym wypominaniu sobie błędów 
 z minionego okresu a zastanowić 
się co nas łączy. Wtedy mam wra-
żenie unikniemy zbędnych dyskusji  
o sprawach oczywistych, uniknie-
my politycznych przepychanek, któ-
re są jałowe i niczego nie wnoszące 
do naszego politycznego życia, a zaj-
miemy się zarządzaniem Bytomiem 
na poważnie, bo ,przecież wszystkim 
nam zależy na tym samym, na Byto-
miu i jego mieszkańcach.

Referendum nie będzie, problem 
pozostaje

Prawdziwy problem pozostał

Prezydent Bartyla 
wycofał się z dzierżawy 
BPK. Chociaż rozwiązanie 
było dobre, prezydent szuka 
możliwości, dzięki którym 
miasto pozyska środki 
z innych źródeł. 

Pieniądze muszą się znaleźć, 
bo projekty unijne są ostatnią 
szansą dla szybkiego rozwoju 
Bytomia. 

I choć miasto proces wygrało, to 
jest to średni powód do radości, bo 
już pojawiały się problemy ze sta-
nem technicznym basenu. Jakie? 
Niestety póki co, nie wiadomo.

Firma Troll kilka lat temu wygra-
ła przetarg na remont pływalni, 
oferując najlepsze warunki finan-
sowe. Prace prowadziła w latach 
2009-2011 i od początku ich prze-
bieg budził wątpliwości bytomian. 

Wykonanie było niskiej jakości, 
prócz tego firmie zarzucano spo-
walnianie prac, a nawet łamanie 
przepisów. Pojawiły się także licz-
ne problemy, jak chociażby zalanie 
sklepu sportowego mieszczącego 
się w budynku pływalni. Głośnym 
echem odbiły się afery związane 
z kradzieżą zabytkowych poręczy 
czy zniszczeniem kafelek, którymi 
wykładano dno basenu.

Winą za opóźnienia w realiza-
cji obarczano urzędującego wów-
czas prezydenta Piotra Koja, który 
próbował przyspieszyć działania, 
m.in. zmieniając osoby na stano-
wisku dyrektora pływalni OSiR-
-u. Kiedy okazało się, że firma 
wbrew zapowiedziom nie ukoń-
czy remontu do lutego 2011, 
szala goryczy przelała się, a wyko-
nawcę w lipcu usunięto z placu 
budowy. Firmie Troll zarzucono 
opieszałość, pobłażliwe trakto-
wanie remontu, kierowanie zbyt 
małej liczby osób do prac i po 
prostu wielokrotne niewywiązy-
wanie się z warunków umowy. 
Wszystko to sprawiało, że postępy 
pracy były bardzo małe, a terminy 
niedotrzymywane.

Zupełnie inaczej na problem 

zapatrywał się wykonawca. Firma 
twierdziła, że wina leży po stronie 
władz miasta, które nie dostarczy-
ły jej pełnej dokumentacji remon-
towej. Co więcej, gmina nie chciała 
płacić za dodatkowe prace, które 
pojawiały się w trakcie remontu. 
Troll złożył więc pozew do sądu 
z wnioskiem o zwrot pieniędzy, 
a remont dokończyła inna firma 
oddając basen do użytku miesz-
kańców w czerwcu 2012 roku.

Dziś wiemy już, że firma pro-
ces przegrała i miasto nie będzie 
musiało oddać jej pieniędzy. Wyrok 

co prawda nie jest prawomocny, 
więc firma Troll może się od niego 
jeszcze odwołać. Niestety na hory-
zoncie pojawiły się już kolejne pro-
blemy związane z basenem.

Pod koniec ubiegłego roku do 
kancelarii prezydenta trafiły dwie 
ekspertyzy stanu technicznego pły-
walni. Już na początku 2013 okaza-
ło się, że ma ona na tyle poważne 
usterki, że wymaga przeprowadze-
nia kontroli. Pierwotnie ekspertyza 
miała być gotowa w czerwcu 2013 
roku, później termin przesunięto 
na sierpień po to, by jesienią oka-

zało się, że ostatecznie wykonane 
zostaną dwie różne. Pod koniec 
roku trafiły więc one do prezydenta 
Bartyli. Niestety póki co sprawa nie 
ruszyła z miejsca. Basen jest czyn-
ny, ale nie wiadomo jak poważne są 
jego uszkodzenia.

Przypomnijmy, że na remont 
zamkniętego na prawie 4 lata base-
nu przeznaczono 20 milionów zło-
tych. Bytomianie mogli z niego 
korzystać ponownie od czerwca 
2012 roku. Co będzie dalej? Dowie-
my się kiedy prezydent i urzędnicy 
przeanalizują obie opinie.

Bytom wygrał w sądzie z firmą remontującą basen
Gmina Bytom 

wygrała proces sądowy z 
firmą remontową Troll. To ona 
wykonała przeważającą część 
remontu basenu krytego przy 
ulicy Parkowej, a po odsunię-
ciu jej od prac złożyła pozew 
do sądu o zwrot pieniędzy. 

Basen jest czynny, ale nie 
wiadomo jak poważne są jego 
uszkodzenia. Przypomnijmy, 
że na remont zamkniętego 
na prawie 4 lata basenu 
przeznaczono 20 milionów 
złotych.  Bytomianie mogli z 
niego korzystać ponownie od 
czerwca 2012 roku.
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Młodzi sportowcy wyróżnieni 

Wśród nich znaleźli się repre-
zentanci dziedzin takich, jak: łucz-
nictwo, judo, boks, tenis ziemny, 
narty wodne, piłka wodna oraz  
lekkoatletyka.

Prezydent wyróżnił uzdolnio-
ną młodzież, a także podziękował 
pracującym z nią trenerom. 2014 
rok zapowiada się nie tylko kolejny-
mi sportowymi sukcesami. MOSM 
obchodzi 20-stą rocznicę utworze-
nia placówki przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. Odkąd została powoła-
na jej rola w rozwijaniu sportowych 
talentów bytomian jest nieoceniona.

Wśród oferty kierowanej do 
młodzieży znaleźć można zajęcia 
z dziedzin takich, jak: piłka nożna, 
piłka ręczna i wodna, siatkówka, 
koszykówka, brydż, lekkoatletyka, 

boks, hokej, łucznictwo, narty wod-
ne, rugby, szachy, szermierka, a tak-
że tenis stołowy i ziemny.

To dzięki tak bogatej ofercie 
Ośrodek dociera do wszystkich 
zainteresowanych sportem mło-
dych bytomian. Efekty widać w 
sukcesach zawodników, którzy od 
lat zdobywają medale nie tylko na 
zawodach krajowych, ale i między-
narodowych.

Wyróżnieni za 2013 rok spor-
towcy: Judo - Beata Pacut, Kamil 
Grabowski, Łukasz Golus, Paweł 
Kurtyka, Sonia Lniany, Patryk Wal-
czyk, Aneta Podolak, Patryk Łoziak. 
Boks - Karolina Kulińska, Oskar 
Safarian. Lekka Atletyka - Marta 
Rażakowska, Teresa Hajda Oliwia, 
Olszok Dawid Rollik. Piłka Wod-
na - Drużyna Jana Radwańskiego 
- kapitan drużyny Junior Młodszy. 
Narty Wodne - Dawid Kazek, Justy-
na Mazurkiewicz. Tenis Ziemny - 
Wojciech Marek, Agata Borgman, 
Maciej Ziomber, Iga Odrzywo-
łek. Łucznictwo - Kinga Grzyśka, 
Anna Pieprzyca, Piotr Łukasiewicz, 
Dawid Michalski.

Tradycyjnie już, w Bytomiu, 
odbyło się podsumowanie 
roku w Miejskim Ośrodku 
Sportu Młodzieżowego 
(MOSM). Damian Bartyla 
pogratulował najlepszym 
sportowcom z 2013 roku. 

Socjał na odludziu

Nieoficjalnie  dowiedzieliśmy 
się, że planowane jest utworze-
nie tam mieszkań socjalnych. Gmi-
na od lat stara się zbyć kamienice 
przy ul. Szymanowskiego 1 (połu-
dniowo-wschodni narożnik Ryn-
ku), Kościelnej 2, Krakowskiej 28 i 
Chrobrego 2. Pomimo, iż wszystkie 
stoją w ścisłym centrum miasta, a 
dwie z nich wyróżniają się ciekawą 
architekturą, to inwestorzy nie gar-
neli się do ich kupna. Na styczniowej 
sesji radni wyrazili zgodę na przeka-
zanie powyższych budynków spółce 

Siemionki z Wrocławia w zamian za 
jeden ze zrujnowanych hoteli robotni-
czych na końcu ulicy Siemianowickiej.

Czy to dobry pomysł oddawać 
zabytkowe kamienice w Śródmie-
ściu? Co w sytuacji, gdy spółka ich 
nie wyremontuje, ani nie zabezpie-
czy i powtórzy się historia budyn-
ku przy Chorzowskiej 2, który 
został umyślnie doprowadzony do 
ruiny przez właścicielkę. Naczelnik 
Wydziału Obrotu Nieruchomościa-
mi, Włodzimierz Drogoś, zapewnia 
że tak się nie stanie, gdyż firma Sie-
mionki otrzyma prawa własności 
do budynków dopiero gdy zainwe-
stuje w nie kwotę określoną w umo-
wie z miastem.

Hotel, który otrzyma gmina ma 

zostać przeznaczony na cele miesz-
kaniowe. Lokalizacja jest jednak 
mało atrakcyjna, bowiem budynek 
mieści się w odludnym miejscu, z 
dala od centrum. W sąsiedztwie 
znajduje się tylko jeden zamiesz-
kany blok. W okolicy są nieużytki, 
zakłady przemysłowe i hałda Orła 
Białego. Nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że gmina zamierza prze-

znaczyć budynek na mieszkania 
socjalne, dla osób, które zostały eks-
mitowane ze swojego dotychczaso-
wego miejsca zamieszkania.

W minionych latach gmina 
zapewniała takim osobom miesz-
kania w Śródmieściu, ale fatalnie 
odbiło się to na wizerunku mia-
sta. Wygląda więc na to, że Urząd 
Miejski tym razem chce wynieść 
problematycznych mieszkańców 
na rogatki, z dala od reprezentacyj-
nych fragmentów Bytomia.

Jeśli zamiana przyniesie spo-
dziewane efekty, to miasto nie 
wyklucza przekazania kolej-
nych kamienic za dwa sąsiednie 
hotele robotnicze, gdzie także 
miałyby powstać mieszkania.

Miasto odda cztery 
kamienice w centrum miasta za 
jeden dawny hotel robotniczy przy 
granicy z Piekarami Śląskimi. 

723 643 739
723 139 690

723 643 739
723 139 690

ul. Północna 70
41-902 Bytom

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PALIWA STAŁE

Do pożaru doszło na parterze w 
jednym z bloków przy ulicy Kon-

stytucji. Cztery osoby przebywa-
jące w tym mieszkaniu trafiły do 
szpitala – dwie kobiety i dwoje 
dzieci. Ich życiu nie zagraża już 
niebezpieczeństwo.

Cała klatka schodowa został 
ewakuowana, łącznie 19 osób, 
informuje Adam Wilk, zastęp-
ca komendanta PSP w Bytomiu. 
Powodem ewakuacji było bar-

dzo duże zadymienie oraz bez-
pośrednie zagrożenie dla reszty 
mieszkańców. Z relacji świadków 
wynika, że pożar wyglądał bardzo 
poważnie. Płomienie wydostające 

się z okna sięgały nawet czterech 
metrów, a bardzo duże zadymie-
nie, mocno utrudniało akcję pożar-
niczą. Przyczyny pożaru na razie 
nie są znane.

Karb. Pożar w bloku przy ulicy Konstytucji
We wtorkowy wieczór około 
godziny 18.00 w dzielnicy 
Karb doszło do groźnego 
pożaru. Spłonęło mieszkanie 
na parterze. Nikt nie zginął.

Reklama

Reklama

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z E
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Porady prawne

W ostatnich latach sprzedaż  internetowa wzrosła o kilkadziesiąt  
procent, a co za tym idzie  wzrosła także   ilość  przesyłek dostarcza-
nych  przez firmy  kurierskie. W związku z czym narodziło się  pytanie 
czy mamy  prawo do otwarcia przesyłki przed pokwitowaniem?

Zgodnie  z Kodeksem Cywilnym i Prawem przewozowym do  chwili 
odebrania paczki za  jej uszkodzenia odpowiada firma przewozowa. 

Nie każda firma kurierska  pozwala na otwarcie przesyłki przed doko-
naniem pokwitowania  odbioru.

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi  ślady uszkodzeń lub są  
widoczne ubytki, to zgodnie z art.74 ust.1  Prawa przewozowego prze-
woźnik (kurier) na żądanie odbiorcy, w jego obecności, powinien  otwo-
rzyć przesyłkę. Wówczas kurier sporządza protokół z stanu przesyłki oraz 
przyczyn i okoliczności  powstania szkody.

Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy stan przesyłki jest 
w porządku tzn. brak jest uszkodzeń. Polskie prawo nie  daje upraw-
nień odbiorcy do żądania sprawdzenia zawartości przesyłki przed jej 
odbiorem. 

Ponieważ  odpowiedzialność za zawartość  przesyłki przechodzi  na 
odbiorcę z chwilą pokwitowania odbioru, i gdy  odbiorca, po  odbiorze 
przesyłki i jej otwarciu, zauważy uszkodzenia może złożyć  reklamację  
do firmy kurierskiej w terminie 7 dni od daty odbioru. Jeżeli zawartość 
przesyłki nie spełnia oczekiwań odbiorcy to ewentualne  roszczenia 
i zastrzeżenie w tym zakresie należy  kierować  do  sprzedawcy. 

Czy możemy otworzyć przesyłkę  
kurierską przed pokwitowaniem odbioru?

Porad udziela Kancelaria prawna Śląsk,  
ul. Gliwicka 16, Bytom.

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Złodziej zatrzymany na 
gorącym uczynku

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
na gorącym uczynku włamywacza. 
49-latek poprzez okno balkonowe 
włamał się do mieszkania przy ul. 
Nawrota. Stróżów prawa zaalar-
mowali sąsiedzi. 

W  nocy  z  piątku  na  sobo-
tę dyżurny bytomskiej komendy 
został powiadomiony, że w jednym 
z mieszkań przy ul. Nawrota znaj-
duje się jakaś osoba i świeci latarką. 
Skierowani na miejsce operacyj-
ni weszli na balkon mieszkania na 
pierwszym piętrze. Przez otwar-
te drzwi balkonowe dostali się do 
środka. Tam zastali 49-latka, który 
szykował się do wyniesienia łupu.

Mężczyznę zatrzymano. Usta-
lono, że w tym mieszkaniu nikt 
nie mieszkał od prawie pół roku. 
Poprzedni właściciel mieszka-
nia zmarł nie mając spadkobier-
ców.  Włamywaczowi  śledczy  
z komisariatu przedstawili zarzut 
włamania. O jego dalszym losie zde-
cyduje prokurator. Teraz grozi mu  
do 10 lat więzienia.

Policja przejmuje nielegalny 
tytoń, papierosy i spirytus

Policjanci z Bytomia przejęli 
ponad 235 tysięcy sztuk papiero-
sów, przeszło 40 kilogramów tyto-
niu oraz 20 litrów spirytusu bez 
polskich znaków akcyzy. Czarno-
rynkowa wartość przejętego towa-
ru to ponad 85 tysięcy złotych.

Bytomscy policjanci z wydzia-
łu zwalczającego przestępstwa 
gospodarcze zatrzymali 47-letnie-
go naszego województwa, który w 
mieszkaniu zmagazynował papie-
rosy, tytoń i alkohol bez polskich 
znaków akcyzy.

Stróże prawa przejęli ponad 
235 tysięcy sztuk papierosów, 
ponad  40  kilogramów  tyto-
niu oraz 20 litrów spirytusu. 
Czarnorynkowa wartość towa-
ru niewiadomego pochodzenia 
oszacowano na ponad 85 tysięcy 
złotych.

Mężczyzna usłyszał już zarzu-
ty. Prokurator zastosował wobec 
niego poręczenie majątkowe. Za 
to przestępstwo grozi mu do 3 lat 
więzienia oraz grzywna.

Pobito i okradziono kobietę. 
Sprawca zatrzymany

Policjanci z Bytomiu zatrzy-
mali 24-latka podejrzanego o 
napad na kobietę. Do przestęp-
stwa doszło w nocy z 2/3 lutego 
tego roku przy ul. Mazurskiej. 
Chorzowianin pobił 42-latkę i 
zabrał jej dwa telefony komór-
kowe. Łup odzyskano a napast-
nik dzisiaj odpowie przed 
prokuratorem.

Kryminalni z bytomskiej 
komendy poszukiwali spraw-
cy, który w nocy z 2/3 lutego 
tego roku przy ul. Mazurskiej 
napadł na kobietę. Mężczyzn 
pobił 42-latkę oraz zabrał jej 
dwa telefony komórkowe.

Wczoraj wieczorem opera-
cyjni zatrzymali 24-latka oraz 
odzyskali zrabowane telefony. 
Chorzowianin usłyszał zarzut 
rozboju. W trakcie przesłucha-
nia podejrzany przyznał się do 
przestępstwa. Dzisiaj odpo-
wie przed bytomskim pro -
kuratorem. Teraz grozi mu  
do 12 lat więzienia.

Sprawca zuchwałych napa-
dów na kobiety zatrzymany

Bytomscy policjanci zatrzyma-
li mężczyznę a sąd aresztował go 
na 3 miesiące. 23-latek podejrza-
ny jest o trzy napady na kobiety w 
Szombierkach.

W piątek wieczorem dyżurny 
bytomskiej komendy został powia-
domiony o dwóch napadach na 
kobiety w Szombierkach. Do prze-
stępstw doszło pomiędzy 22.00 
a 22.30 w rejonie ulic Konstytucji  
i Zabrzańskiej.

Napadnięto kobiety w wieku 49 
 i 52 lat. Z ustaleń wynikało, że spraw-
ca był w towarzystwie młodego chłop-
ca. Łupem bandyty były torebki kobiet. 
Policjanci po około godzinie zatrzy-
mali 23-latka oraz jego 12-letniego 
kolegę. Zrabowane przedmioty odzy-
skano. Małoletniego chłopca oddano 
pod opiekę matce, teraz zajmie się nim 
sędzia rodzinny.

Kryminalni z komendy przesłu-
chując zatrzymanego ustalili, że jest 
on jeszcze sprawcą napadu na kobie-
tę z początku stycznia tego roku. Roz-
bój miał miejsce na klatce schodowej 

przy ul. Zabrzańskiej a pokrzywdzona 
kobieta ma 80-lat.

23-latek usłyszał trzy zarzuty napa-
dów na kobiety. Bytomianin przyznał 
się. Wczoraj bytomski sędzia zdecydo-
wał o jego aresztowaniu na 3 miesiące. 
Teraz grozi mu do 12 lat więzienia.
Szombierki: Diler narkoty-
ków zatrzymany

Policjanci zabezpieczyli ponad 11 
tys. działek dilerskich amfetaminy, pra-
wie 400 gramów marihuany o czarno-
rynkowej wartości około 60 tys. złotych. 
W mieszkaniu przy ul. Zabrzańskiej 
zatrzymali 23-latka oraz zabezpieczyli 
ponad 11 tys. działek dilerskich amfeta-
miny oraz prawie 400 gram marihuany.

Czarnorynkowa wartość przejętych 
narkotyków to prawie 60 tys. złotych. 
Ponadto bytomianin miał kominiarkę 
oraz pistolet, prawdopodobnie pneu-
matyczny. Teraz biegli określą czy jego 
posiadanie wymaga zezwolenia.

23-latek przyznał się do posiadania 
znacznych ilości narkotyków. Pro-
kurator nałożył na niego poręczenia 
majątkowe w kwocie 2,5 tys. złotych. 
Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

www.prawnaporada.com  tel. 515-755-741

Socjał na odludziu

Reklama
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Społeczna Grupa Inicjatyw-
na ds. Ochrony Zabytków spo-
tkała się z przedstawicielami 
lokalnych władz, odpowiedzialnymi 
za ład architektoniczno-budowlany 
 w Bytomiu, aby porozmawiać na 
temat nielegalnych reklam szpecą-
cych przestrzeń publiczną naszego 
miasta. Na zaproszenie grupy przy-
byli Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego - Elżbieta Kwieciń-
ska, Miejski Konserwator Zabyt-
ków - Dominiki Kściuszczyk oraz 
Plastyk Miejski - Krzysztof Habdas.

Jak poinformował Plastyk Miej-
ski Krzysztof Habdas - Już od ubie-
głego roku trwa zintensyfikowana 
akcja porządkowania przestrze-
ni publicznej Bytomia, tak, aby 
oddawała ona charakter miasta ze 
szczególnym uwzględnieniem jego 
bogactwa historycznego. Każdy 
zarządca nieruchomości musi mieć 
świadomość, że jest zobowiązany 
do zachowania estetyki budynku. 
Reklama winna się komponować 
z otoczeniem i kontekstem archi-
tektonicznym, być dostosowana do 
wyglądu elewacji oraz nie przesła-
niać detali architektonicznych.
Miejski Konserwator Zabytków 

Dominika Kściuszczyk, podkre-
ślała, że – w wyniku podjętych 
działań miasto staje się coraz ład-
niejsze. Obecnie wiele budynków 
jest remontowanych albo ocie-
planych. To doskonały moment, 
by zarządcy budynków upo-
rządkowali elewacje swoich 
nieruchomości, zgodne z obowiązu-
jącym w tym zakresie przepisami.  
W przypadku, gdy budynek, na któ-
rym planuje się montaż reklamy 
jest wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków, celowe jest uzgodnienie 
z miejską służbą konserwatorską. 
W przypadku montażu reklam na 
budynkach wpisanych do rejestru 
zabytków wymagane jest uzyska-
nie pozwolenia na budowę, które 
wydawane jest po uzyskaniu zgo-
dy Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.

Chodzi przede wszystkim o to, 
by wszystkie elementy, zwłasz-
cza zabytkowej zabudowy śród-
mieścia, wykonane były z klasą 
i starannością - mówił Habdas. 
Niestety, zbyt wiele jeszcze reklam 
szpeci tę zabudowę, albo umiesz-
czone są niezgodnie z prawem.

Każdy przedsiębiorca umiesz-
czający reklamę na fasadzie budyn-
ku, zobowiązany jest prawem do 
uzyskania w pierwszej kolejności 
pozwolenie od właściciela budyn-
ku, a następnie złożenia odpowied-
niego wniosku, wraz z projektem 

reklamy, Plastykowi Miejskie-
mu i Miejskiemu Konserwatoro-
wi Zabytków. Przedsiębiorca musi 
mieć świadomość, że na pewno nie 
wydamy pozytywnej opinii pła-
skiemu, agresywnemu  szyldowi 
- zastrzega Habdas. Reklama zgod-
na z estetyką miasta to zgrabnie 
umieszczona informacją o firmie 
i eleganckie logo. Musi też być dopa-
sowana do architektury budynku.

Szyldy reklamowe muszą tak-
że być umieszczone na określo-
nej wysokości. Prawo dopuszcza 
umieszczenie go do wysokości 
gzymsu I piętra. Określonego rygo-
ru wymagają także formy wolno-
stojące, tak zwane standy - tablice, 
które przedsiębiorcy wystawia-
ją przed sklepami czy zakładami. 
Muszą mieć one określoną wiel-
kość, kolor i kształt. Szczegóło-
we wytyczne na temat rozwiązań 
plastycznych i systemów komuni-
kacji wizualnej w mieście określa 
Zarządzenie Prezydenta Bytomia 
nr 330/2009 dostępne w Biulety-
nie Informacji Pubicznej na stronie 
magistratu.

W przypadku, gdy szyld rekla-
mowy pojawi się na budynkach 
nielegalnie, sprawą zajmuje się 
Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. Dzięki wzmożeniu 
działań, które prowadzimy wspól-
nie z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków oraz Plastykiem Miej-

skim, udało się zlokalizować wie-
le starych i nieaktualnych reklam 
― mówiła Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego ― Elżbieta 
Kwiecińska.

Wynikiem akcji oczyszczania 
miasta z nielegalnych reklam jest 
aktualnie ponad sto postępowań 
prowadzonych przez bytomski 
PINB, które skłonić mają przedsię-
biorców do uregulowania kwestii 
prawnych związanych z szyldami. 
W większości przypadków wystar-
czy upomnienie, aby nielegalna 
reklama zniknęła z przestrzeni 
publicznej – mówiła Kwiecińska. 
W całym procesie oczyszczania 
Bytomia z tzw. „reklam śmiecio-
wych” nie chodzi nam o karanie, 
a głównie o poprawę estetyki mia-
sta oraz zwiększenie świadomości 
zarządców jak i przedsiębiorców 
w kwestii prawnych zasad funkcjo-
nowania form informacji wizualnej  
w przestrzeni publicznej. Niemniej 
w przypadku nieskuteczności dzia-
łań upominawczych PINB może 
również nałożyć na opornego 
przedsiębiorcę lub zarządcę dotkli-
wą karę finansową.

Każdy mieszkaniec Bytomia 
może włączyć się do akcji oczysz-
czania miasta z nielegalnych reklam 
poprzez zgłoszenie naruszenia pra-
wa do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego mieszczące-
go się w Rynku 20/1.

KK Polonia Bytom 
wygrała w Raciborzu

Drużyna KK Polonia 
Bytom wygrała w 
Raciborzu z tamtejszą 
Ofensywą 41:101 (11:26, 
10:24, 8:27, 12:24).

Najwięcej punktów dla Polonii 
zdobyli Filip Zemrzycki (na zdję-
ciu) - 14, Marcin Strzelecki - 12 
oraz Kosma Kołcz - 12. Ostatni 
z wymienionych zawodników to 
nowy nabytek bytomskiej druży-
ny, który w tym meczu pokazał 
się z jak najlepszej strony. Pozo-
staje mieć nadzieję, że będzie 
kolejnym istotnym wzmocnie-
niem przed bardzo ważnym 
meczem z KŚ AZS Katowice.

Po meczu trener KK Polo-
nia Bytom - Radosław Kuciński 
powiedział - Mój zespół pomi-
mo roli faworyta zagrał z pełnym 
zaangażowaniem, kontrolując 
całe spotkanie od początku do 
końca, co oddają wyniki poszcze-
gólnych kwart. Była to również 
kolejna okazja by przetestować 
grę wszystkich zawodników. 
Teraz szykujemy się na ciężki bój 
z KŚ AZS Katowice.

Mecz na szczycie lider KK 
Polonia Bytom kontra druga dru-
żyna AZS Katowice odbędzie się 
w Bytomiu w piątek 14.02.2014 
o godzinie 19.00 !!!

Walczą z reklamami
Plastyk miejski, konserwa-
tor zabytków i Powiatowy 
Inspektor Nadzoru 
Budowlanego starają się 
oczyścić miasto z reklam.

Reklama
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Bytomskie 
Centrum Kultury w ramach 
cyklu HartOFFanie Teatrem 
zaprasza na wieczór 57 -  
projekt Teatru interaktywne-
go (Bytom) 15+

HartOFFanie Teatrem to cykl pre-
zentacji spektakli zrealizowanych 
przez niezależne zespoły teatralne. 
To zarazem swego rodzaju zderzenie 
przedstawień prezentujących różne 
teatralne poetyki oraz zespołów już 
uznanych i cieszących się renomą, z 
młodymi utalentowanymi grupami, 
którym pragniemy dać szansę pre-
zentacji. HartOFFanie Teatrem to 
niepokorne zjawiska, idące pod prąd 
tendencje. Najodważniejsze tematy 
i interesujące realizacje. Niebanalne 
spotkania z twórcami.

wieczór 57: „15+” – projekt Teatru 
Interaktywnego (Bytom)

Teatr Interaktywny to tymczaso-
wa nazwa zespołu, a zarazem meto-
dy pracy grupy młodych ludzi, którzy 
pod opieką instruktorów zrealizowali 
dotychczas trzy projekty:

„Córka” - o budowaniu pozytyw-
nych relacji między nastolatkami, 
 a światem dorosłych.

„Judyta” - dotycząca relacji nauczy-
ciel – uczeń.

„15+” - podejmujący problem 
postrzegania i akceptacji seksualno-
ści przez ludzi należących do różnych 
pokoleń, którego pierwsza prezenta-
cja zorganizowana została 20 grudnia 
2013 r.

Grupa czerpie inspiracje z angiel-
skiej metody TIE (theatre in educa-
tion), łączącej działania teatralne oraz 

dramę, której celem jest wykorzysty-
wanie technik teatralnych w edukacji 
i wychowaniu. Ta bardzo rzadko sto-
sowana w Polsce metoda jest bardzo 
efektywnym i angażującym ludzi spo-
sobem poruszania ważnych społecz-
nie problemów. Przedstawienie, które 
powstaje w trakcie warsztatów na dal-
szym etapie staje się narzędziem inte-
rakcji z zaproszoną publicznością. 
Projekt prowadzi Marcin Drzazga, 
biorą w nim udział m.in. uczennice 
śląskich liceów i studentki. Projekt 
jest autorskim działaniem całej grupy.

Po spektaklu przewidziano spotka-
nie z zespołem. Realizacja spektaklu 
„15+”, który miał swoją premierę 20 
grudnia 2013 r., była możliwa dzięki 
dofinansowaniu ze środków MKiDN 
jako część projektu „Każda żyrafa 
prowadzi do teatru. Alternatywnego”.

Zapowiedzi
Rodzinka nie z tej ziemi 15:00 pokaz specjalny

Facet (nie)potrzebny od zaraz 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 
21:45, 23:45

Miłość bez końca 15:00, 19:30, 21:45, 23:15

Ona 11:30, 16:20, 19:00, 21:40

Zimowa opowieść 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00, 
23:30

American Hustle 20:30

Jack Strong 10:20, 13:00, 15:40, 18:20, 
21:00,23:40

Pod Mocnym Aniołem 17:15, 23:15

RoboCop 13:00, 17:30, 20:45

Pod Mocnym Aniołem 17:30, 19:45, 22:00

Sierpień w hrabstwie Osage 14:30

Wilk z Wall Street 17:00

Wkręceni 14:00  , 20:00, 22:15!

Kraina Lodu 2D 12:45

LEGO   Przygoda 2D 10:00, 14:20, 16:30

LEGO   Przygoda 3D 12:10, 18:40

Robaczki z Zaginionej Doliny 2D 10:45, 15:30 

Skubani 2D 10:30,12:30

Wędrówki z dinozaurami 3D 10:00

Cinema City

Becekino

Koncert | PreText
15 Lut 2014, 21:00
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2

Koncert | Walentynki w Operze
14 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Spotkanie | Salon Poezji i Muzyki 
Anny Dymnej
16 Lut 2014, 11:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Impreza | Valentine's Day Party - 
Noc iluzji i czarów
15 Lut 2014, 21:00
Piwnice Gorywodów, ul. Strażacka 8

Koncert | North Cape
16 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Koncert | Ewa Uryga z zespołem
16 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Balet | Dziadek do orzechów
17 Lut 2014, 11:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Wykład | prof. dr hab. W. 
Dziak "Odyseja chińska 2049"
19 Lut 2014, 13:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Wernisaż | Witold Wojtkiewicz
19 Lut 2014, 16:30
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2

Balet | Dziadek do orzechów
20 Lut 2014, 11:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

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

Impreza | Dance party dla zakochanych
14 Lut 2014, 20:00
Cosmopolitan Club | ul. Powstańców 
Warszawskich 30

Impreza | Old school Friday
14 Lut 2014, 21:00
Stara Platforma, Rynek 26
Koncert | The And
14 Lut 2014, 21:00
Klub Fantom, pl. Karin Stanek 1

Balet | Dziadek do orzechów
18 Lut 2014, 11:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Impreza | Fraj Daj Party
14 Lut 2014, 23:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Koncert | Red Lips
14 Lut 2014, 21:00
Pin-Up, pl. Kościuszki 1

Koncert | Maciej Maleńczuk i 
 Psychodancing
15 Lut 2014, 18:00
Becek, pl. Karin Stanek 1
Impreza | Valentines After Party
15 Lut 2014, 20:00
Cosmopolitan Club | ul. Powstańców 
Warszawskich 30

Impreza | Old's Cool Party
15 Lut 2014, 21:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Przed wojną planowano połączyć Bytom, Zabrze 
i Gliwice w wielką górnośląską metropolię.
Tripolis miało spinać napowietrzne metro wzorowane na 
podwieszanej kolei miejskiej w Wuppertalu.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY   
 

KINO FAMILJINE     
      
  

+3C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+2C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+4C

+5C

+6C

+6C

+8C

+8C

+2C

Lutowe HartOFFanie Teatrem

CZAS: 21 lutego (piątek). godz. 19.00,
MIEJSCE: Sala ToTu, BECEK Bytomskie Centrum Kultury, 
Plac Karin Stanek 1
BILETY: 5 zł

Filmowe Walentynki:  
Ukryte pragnienia" 

14.02 18:00

Matterhorn 15-20.02 19:00

Jack Strong 16.02 16:00 18:15
17.02 17:15 
18-20.02 17:30 19:45

! - tylko w piątek i sobot    tylko 14.02     tylko 15-16.02  oprócz 15-16.02

Impreza | Karaoke
20 Lut 2014, 21:00
Pin-Up, pl. Kościuszki 1
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