
Choć przed wojną tylko przy ulicy 
Dworcowej istniało kilka hoteli, obec-
nie dwugwiazdkowy Bristol jest jedynym  
w centrum Bytomia. Zapotrzebowanie na nocle-
gi w naszym mieście spadło, a państwowa spół-
ka prowadząca najstarszy tutejszy hotel nie 
potrafi odnaleźć się w nowych realiach rynko-
wych i przegrywa z prywatnymi konkurentami. 
W ostatnich latach w Bytomiu rozpoczęło dzia-
łalność kilka obiektów, w tym trzy w samych 
Łagiewnikach, które oferują konkurencyjny 
standard i ceny. Ponadto przy ul. Strzelców By-
tomskich otwarto nowoczesny, trzygwiazd-
kowy Hotel Prime, natomiast na granicy 
z Piekarami wyrósł luksusowy, czterogwiazdko-
wy Hotel Rezydencja - oba odebrały Bistolowi 
klientów z bardziej zasobnymi portfelami.

W 2010 roku Skarb Państwa bezskutecznie 
próbował sprywatyzować Wojewódzkie Przed-
siębiorstwo Usług Turystycznych będące właści-
cielem kilku hoteli w okolicy. Procedura przypadła 
na okres kryzysu finansowego na światowych 
rynkach i oferenci zaproponowali zbyt niskie ceny. 
Skoro więc nie udało się zbyć całej spółki, rozpo-
częto wyprzedawać ją na części. W minionych la-
tach na przetargi wystawiono budynki w Bytomiu, 
Katowicach i Zabrzu, ale udało się znaleźć nowe-
go właściciela tylko dla jednego z nich: Hotelu Ślą-
skiego przy ul. Mariackiej w Katowicach.

W zeszłym roku WPUT informował o pla-
nach gruntownej modernizacji Bristolu, w ra-
mach której w hotelu miało powstać m.in. SPA i 
oszklone patio, lecz na początku tego tygodnia 
ogłoszono przetarg na jego sprzedaż. Cenę wy-
woławczą ustalono na poziomie 3,1 mln zł. 
Oprócz gmachu o kubaturze 26,7 tys. m3 ofe-
rowana jest duża działka o powierzchni aż 3,6 
tys. m2, która w większości jest niezabudowa-
na i daje duże możliwości zagospodarowania 
według uznania nowego właściciela.

Bytomski Bristol posiada długą i ciekawą hi-
storię, sięgającą połowy XIX w. Pierwotnie 
nazywał się Sanssouci, lecz później został prze-
mianowany na Kaiserhof. Prócz pokoi noc-
legowych mieścił w sobie dwie sale balowe, 
salę kinową, a nawet duży skład cygar. Nocowali 
w nim m.in. Jan Kiepura, Karol Szymanowski, Ka-
rin Stanek, Zenon Laskowik, Natalia Kukulska, 
Jan Pietrzak i Irena Jarocka.

WPUT posiada w Bytomiu jeszcze jeden budy-
nek - dawny hotel Pionier (wcześniej Reichshof, Eu-
ropahof) znajdujący się na rogu ul. Dworcowej i 
Moniuszki. Dziś jednak nie pełni swojej pierwot-
nej funkcji. Obecnie można wynająć w nim biu-
ra. WPUT próbowało go sprzedać w 2012 roku razem  
z katowickim hotelem Polonia, ale nie znaleziono 
chętnych na oba budynki.
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Bristol na sprzedaż
Najdłużej działający bytomski hotel został wystawiony na sprze-

daż za przeszło 3 mln zł.

Reklama

Reklama

w internecie, a w gazecie tylko za 6,99 zł

Zamieść ogłoszenie 
za darmo

więcej informacji na www.bytomski.pl/ogloszenia-bytom
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Bytom odwiedzili Jerzy Buzek, Ma-
rek Migalski, Jarosław Gowin, Janusz 
Korwin-Mikke oraz Antoni Piechni-
czek - były szkoleniowiec kadry pił-
karskiej. „Znani” nie przyjechali do 
Bytomia rekreacyjnie czy aby podzi-
wiać zabytkowe kamienice miasta. 
Wszyscy pojawili się w związku z wy-
borami do Parlamentu Europejskie-
go (PE). Tak to już jest, że w Bytomiu 
się tylko agituje. W ostatnią niedzie-
lę na konferencji prasowej Jarosława 
Gowina właśnie w Bytomiu swojego 
poparcia  udzielił mu Antoni Piechni-
czek - były radny i wiceprzewodniczą-
cy sejmiku śląskiego, senator wybrany 
z listy Platformy Obywatelskiej (PO), 
trener polskiej reprezentacji w piłce 
nożnej. Wszystko odbyło się na kon-
ferencji, którą zorganizował Tomasz 
Chojnacki - z bytomskich struktur 
Gowina. Wspólnie z „jedynką” ślą-

skiej listy do PE Markiem Migalskim 
oraz Barbarą Romanowską (dziesią-
ta na liście) politycy przekonywali do 
swoich kandydatur. Były „słit focie”  
i mnóstwo recept na naprawę pań-
stwa polskiego. We wtorek można 
było spotkać się z Jerzym Buzkiem w 
bardziej patetycznej atmosferze. Pro-
fesor przyjechał do Bytomia na zapro-
szenie posła Jacka Brzezinki (PO), aby 
wziąć udział w obchodach 125-lecia 
Szpitala Specjalistycznego nr 2. Jesz-
cze tego samego dnia prof. Jerzy Bu-

zek wygłosił wykład na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. A już w środę do By-
tomia zawitał Janusz Korwin-Mikke. 
Przekonywał, aby oddać głos na nie-
go i Darię Kwiatkowską - bytomian-
kę, kandydatkę do PE. Mają receptę na 
śląskie kopalnie - sprywatyzować! 
Kto jeszcze przyjedzie? Podobno Ja-
nusz Palikot ma agitować na ulicy 
Dworcowej, ale terminu nie zna na-
wet jego sztab wyborczy. Leszek Miller  
z SLD już odwiedził Śląsk, ale  
o Bytomiu zapomniał - teraz Zagłębie 
jest podobno bardziej opłacalne. Może le-
wica jeszcze sobie przypomni o naszym 
mieście. Nie wiadomo też co z Prawem  
i Sprawiedliwością. Najprawdopodob-
niej nikt znany z ekranu telewizyj-
nego do Bytomia się nie wybiera, ale 
może doświadczymy spontanicznych 
odwiedzin? 

Kompania Węglowa od września 
zeszłego roku nie posiadała główno-
dowodzącego, gdyż dotychczasowa 
prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska 
ustąpiła ze stanowiska. Nowy zarząd 
powołano dopiero pod koniec kwiet-
nia. Na jego czele stanął Mirosław Taras, 
ostatnio szef Lubelskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej, a wcześniej 
kopalni Bogdanka, która jako jedy-
na stosunkowo dobrze radzi sobie ze 
spadkiem koniunktury na węgiel. Te-
go natomiast nie można powiedzieć o 
Kompanii Węglowej, znajdującej się w 
głębokim kryzysie. W zeszłym tygodniu 
firma zarządziła przestój w swoich za-
kładach, bo na zwałach zalega blisko 5 
milionów ton węgla, którego nie potrafi 
sprzedać. Paradoksalnie ten z importu 
jest sporo tańszy, niż miejscowy, przez 
co polskie zakłady, a także - często nie-
świadomie - wielu Polaków kupuje wę-
giel z zagranicy.

Mirosław Taras postawił przed so-
bą ambitne cele. Aby je osiągnąć zrezy-
gnował z kandydowania do Parlamentu 
Europejskiego. W tym tygodniu nowy 
zarząd na swojej pierwszej konferen-
cji prasowej poinformował o planach, 
choć jeszcze mało szczegółowych. - Je-
steśmy nowym zarządem, który do-
piero zapoznaje się z wewnętrzną 
strukturą i problemami Kompanii, nie 

pobieżnie, a dosyć głęboko. Dlatego 
potrzebujemy chwilę czasu, myślę, że 
około miesiąca, aby przygotować pro-
gram wstępny, który stanie się pod-
stawą do dyskusji ze stroną społeczną  
i stroną rządową o tym, w jakim kierun-
ku mamy się poruszać, aby Kompania 
Węglowa kolejny raz nie znalazła się  
w tak trudnych i niekomfortowych 
warunkach, w jakich się w tej chwi-
li znajduje - cytuje Mirosława Tarasa 
Trybuna Górnicza. Prezes stwierdził, 
że z powodu przerostu struktury orga-
nizacyjnej, zaciągniętych zobowiązań 
i niskich cen surowca na rynku jeszcze 
przez 2-3 lat spółka nie będzie w stanie 
wypracować zysków.

Jednym ze sposobów na wypraco-
wanie rentowności miałoby być wy-
gaszenie wydobycia w niektórych 
zakładach. - Niestety, w zasobach 
Kompanii Węglowej jest kilka kopalń, 
które będą miały wielkie kłopoty, aby 

uzyskać rentowność. W tych zakła-
dach wydobywczych trzeba będzie 
w sensowny sposób wygasić eksplo-
atację, aby nie zmarnować złóż i zo-
stawić je przyszłym pokoleniom. 
Pieniądze zaś inwestować w te części 
złóż, które są bardziej rentowne - po-
wiedział nowy prezes KW dziennika-
rzom po konferencji.

Podczas Europejskiego Kongre-
su Gospodarczego, który ma miejsce  
w Katowicach Mirosław Taras wyjawił 
jakie zakłady miał na myśli: Brzeszcze, 
Halembę, Bobrek-Centrum, Sośnicę-
-Makoszowy oraz Pokój. - To są kopal-
nie, gdzie wydobycie jest prowadzone 
w bardzo złych warunkach. Nie wie-
my jeszcze, które wybierzemy, ale te 
kopalnie są w bardzo złym stanie - 
wyjaśnił „Wyborczej”. Prezes nie wy-
mienił natomiast piekarskiej kopalni, 
która jeszcze niedawno była typowa-
na do zamknięcia.

Na początku zeszłego miesiąca 
Sejmik przyjął uchwałę intencyjną w 
sprawie połączenia bytomskiego mu-
zeum z katowickim. Kolejnym etapem 
planowanej fuzji są konsultacje spo-
łeczne nowego statutu Muzeum Ślą-
skiego, zgodnie z którym bytomska 
instytucja stanie się jego oddziałem. 
Projekt dokumentu jest dostępny do 
wglądu w internetowym Biuletynie 
Informacji Publicznej województwa 
na stronie www.bip.slaskie.pl oraz w 
Urzędzie Marszałkowskim w Katowi-
cach. Uwagi do treści nowego statutu 
można składać od 9 do 20 maja.

Po przeprowadzeniu konsultacji 
projektem zajmie się Sejmik, a po jego 
akceptacji trafi do Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, będą-
cego współorganizatorem Muzeum 
Śląskiego. Sprawozdanie z przebiegu 
konsultacji będzie później dostępne 

na stronie Urzędu Marszałkowskiego.
Przyjęcie uchwały intencyjnej i roz-

poczęcie prac nad nowym statutem 
jest dość zaskakujące, zważywszy iż 
jeszcze niedawno marszałek Mirosław 
Sekuła wystąpił do prezydenta Damia-
na Bartyli z propozycją współfinan-
sowania Muzeum Górnośląskiego. Na 

zapytanie odpowiedziano pozytyw-
nie, a mimo to zarząd województwa 
konsekwentnie dąży do wchłonięcia 
bogatej w zbiory bytomskiej instytu-
cji przez Muzeum Śląskie w Katowi-
cach, które wciąż odkłada otwarcie 
nowej siedziby.

Z przymrużeniem oka: Najazd 
znanych polityków na Bytom

Bobrek-Centrum do wygaszenia

Muzeum Śląskie 
oddział w Bytomiu

Tylko w tym tygodniu w Bytomiu można było spotkać wiele znanych twarzy, 
które na co dzień znamy ze szklanych ekranów. 

Muzeum Górnośląskie oddziałem Muzeum 
Śląskiego? Trwają konsultacje społeczne nowego statutu.

Nowy prezes Kompanii Węglowej zapowiedział plany wygaszenia wydobycia w kilku za-
kładach należących do koncernu,  w tym ostatniej bytomskiej kopalni Bobrek-Centrum.

Projekt dokumentu jest dostępny 
do wglądu w internetowym 
Biuletynie Informacji Publicznej 
województwa na stronie www.
bip.slaskie.pl oraz w Urzędzie 
Marszałkowskim w Katowicach. 

Stare pocztówki przedstawiają tylko 
najbardziej reprezentacyjne fragmen-
ty Bytomia. Są piękne, ale prawdziwą 
gratką są prywatne fotografie leżące 
w szufladach wielu bytomian. Moż-
na na nich zobaczyć miejsca, których 
na próżno szukać na widokówkach,  
a które na przestrzeni lat uległy dużym 
zmianom. Ponadto dzięki nim można 
przekonać się jaka moda panowała na 
ulicach naszego miasta.

Jeśli ty, bądź twoja rodzina posia-
da w swoich albumach takie zdjęcia, 
to dołącz do akcji organizowanej przez 
Pracownię Historii Bytomia działają-
cej przy Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. Jej pracownicy chcieliby wspólnie 
z mieszkańcami stworzyć wielką, wir-
tualną galerię fotografii dawnego By-
tomia. Aby przyłączyć się do akcji, 
wystarczy przynieść do gmachu na pl. 

Sobieskiego stare zdjęcia, a biblioteka-
rze scyfryzują je na miejscu i oddadzą 
oryginał właścicielowi. W ten sposób 
rodzinne archiwa będą mogły prze-
trwać kolejne pokolenia i wzbogacić 
wiedzę o przeszłości naszego miasta.

Pracownia Historii Bytomia od lat 
zajmuje się gromadzeniem publika-
cji na temat naszego miasta. Ponad-
to zbiera również mapy, pocztówki, 
plakaty, afisze, czy katalogi wystaw. 
- Zależy nam, by wśród tych mate-
riałów znalazły się również te doku-
mentujące imprezy miejskie takie 
jak: święta Bytomia, festiwale czy 
wydarzenia o charakterze religijnym 
– mówi Sebastian Woźniak z Pracow-
ni Historii Bytomia.

Bibliotekarze czekają na zdjęcia do 6 
czerwca. Można je przynosić do pokoju 
401 w budynku przy pl. Sobieskiego.

Bytom z szuflady
Masz w swoich albumach stare zdjęcia, których tłem 

jest Bytom sprzed lat? Przynieś je do biblioteki i pomóż wspólnie 
stworzyć wielką galerię.
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Wystawa „Stary Bytom” powsta-
ła w 2002 roku, na dwa lata przed okrą-
głym jubileuszem 750-lecia nadania praw 
miejskich naszemu miastu. Pierwszym 
miejscem, w którym można było się z nią 
zapoznać, było Biuro Promocji Bytomia 
przy Rynku. Następnie przemierzyła Pol-
skę i Niemcy, ale do dziś nie została w pełni 
pokazana w Muzeum Górnośląskim. Do-
piero teraz, z okazji Nocy Muzeów, ekspo-
zycja znajdzie swoje miejsce w jednej z sal 
gmachu przy pl. Sobieskiego.

Na wystawie będzie można zoba-
czyć stare zdjęcia Bytomia z przełomu 
XIX i XX w. z kolekcji Muzeum Górno-
śląskiego. Fotografie zostały poddane 
cyfrowej obróbce, dzięki której odzy-
skały swój pierwotny blask. Zwiedza-
jący będą mogli zobaczyć jak wyglądał 
Bytom w swoich najlepszych czasach, 
gdy był najdynamiczniej rozwijającym 

się ośrodkiem miejskim w regionie, a 
w miejscu starych, niskich domów wy-
rastały okazałe, bogato zdobione ka-
mienice. Ekspozycja w muzeum będzie 
miała szerszy zakres, niż przed laty. 
Oprócz samych zdjęć w sali wystawo-
wej pojawią się m.in. detale z bytom-
skich kamienic oraz płyta nagrobna 
burmistrza Bytomia z XVII wieku, Jaku-
ba Dluhonikla. Kuratorami wystawy są 
dr Joanna Lusek i Maciej Droń.

Wernisaż wystawy odbędzie się 17 
maja, w Noc Muzeów, o 18:30 w gma-
chu głównym Muzeum Górnośląskie-
go. Tuż po otwarciu wystawy, o 19:00 w 
sali Gorczyckiego rozbrzmieje muzyka 
bytomskich kompozytorów Heinricha 
Schulza-Beuthena i Paula Krausa w wy-
konaniu Kwartetu „Akademos”. Udział 
we wszystkich wydarzeniach w ramach 
Nocy Muzeów w Bytomiu jest darmowy.

Bytomscy tenisiści po wygranym meczu 
superligi z Dekorglassem Działdowo staną 
do walki o medale Mistrzostw Polski. Mecz 
z drużyną z Działdowa zakończył się wyni-
kiem 2:3 dla Carbo-Koks Polonii Bytom.

Choć spotkanie wspaniale zaczęli go-
spodarze, to bytomianie odnieśli zwy-
cięstwo. Jiri Vrablik zwyciężył w starciu 
Jakubem Kosowskim 3:2, a Wenliang Xu 
pokonał Tomasa Konecnego 3:0, uzyskując 
wynik 2:0 dla tenisistów z Działdowa. Polo-
nia szybko jednak udowodniła na co ją stać 
- Radek Mrkvicka zwyciężył nad Szymo-
nem Malickim 3:1, a następnie Tomas Ko-
necny pokonał  Jiri Vrablika z wynikiem 3:0. 
Na zakończenie takim samym wynikiem 
Jakub Kosowski ograł Wenliang Xu. Dzięki 
wygranej Polonia awansowała do play-off i 
zagra o medale Mistrzostw  Polski. 

Wielkie zmiany szykują się w klubie 
piłkarskim Nadzieja Bytom. „Bytomskie 
Lwy” są już o krok od awansu do A-klasy, 
a to stawia przed działaczami nowe wy-
zwania. Jednym z nich jest utworzenie 
grupy młodzieżowej. 

Trwają właśnie prace nad tym, aby od 
nowego sezonu zgłosić do rozgrywek ze-
spół juniorów. Do tego potrzebni są jednak 
chętni. Dlatego też Nadzieja ogłosiła nabór 

zawodników, którzy urodzili się w latach 
1996, 1997, 1998 oraz 1999. 

- Na razie myślimy o utworzeniu jed-
nej grupy, która będzie grała w lidze ju-
niorów organizowanej przez Podokręg 
Bytom. Jeżeli pomysł wypali, to z pew-
nością będziemy dążyli do tego, aby 
stworzyć kolejne drużyny młodzieżowe 
- mówi Robert Czykiel, wiceprezes klubu. 

Dzięki Urzędowi Miasta oraz OSiR-
-owi treningi, a także mecze ligowe od-
bywać się będą na stadionie w dzielnicy 
Karb, przy ulicy Worpie. To właśnie tam 
niebawem Nadzieja przeniesie się na sta-
łe. Działacze nie ukrywają, że ich celem 
jest przywrócenie życia na Karbiu. 

- Od dawna dochodzą nas słuchy, że 
wielu ludzi tęskni za piłką nożną w Kar-
biu. Chcemy wyjść im naprzeciw. Zespół 
seniorów w większości złożony jest z za-
wodników z tej dzielnicy i liczymy, że tak 
samo będzie z juniorami. W Karbiu, a tak-
że okolicznym Bobrku jest potencjał, któ-
ry mamy nadzieję wykorzystać. Dlatego 
zapraszamy całą młodzież z tych dwóch 
dzielnic do reprezentowania naszych 
barw - dodaje Czykiel. 

Na razie klub rozgląda się jedynie za 
chętnymi. Zgłaszać się można poprzez 
stronę internetową www.nadzieja.futbo-
lowo.pl. Tam znajduje się formularz zgło-
szeniowy, który trzeba wysłać na adres 
mailowy nadziejabytom@gmail.com. 

Jeżeli zbierze się odpowiednia grupa 
chętnych, to wszyscy zostaną poinformo-
wani o spotkaniu organizacyjnym. Wtedy 
zostaną przekazane wszystkie szczegóły 
dotyczące dalszej działalności.

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
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

Szamba betonowe 
z atestami i 2-letnią gwarancją naj-
taniej 900 zł . Tel. 660 513 599  
szamba.x.betonowe@gmail.com

Garaż murowany do wynajęcia 
Lokalizacja przy stadionie Polonii, 
skrzyżowanie ul. Piłkarskiej 
i Olimpijskiej. Tel. 534779771

Profesjonalne układanie kostki brukowej. 
Zapewniamy najwyższą jakość wy-
konywanych usług oraz  terminowe 
ich wykonanie. Tel. 606-444-350.

Tanie Mieszkanie Okazja 
PILNIE sprzedam bardzo ładne 
mieszkanie w Bytomiu.  ul. Pszczyń-
ska - odnowiona kamienica. Cena do 
negocjacji. Tel. 608-630-405

Zamieść swoje głoszenie

Zdaniem Tomasza Chojnackiego z 
ProjektBytom.pl miasto nie powinno 
pobierać opłat od kierowców zosta-
wiających swoje samochody w Śród-
mieściu, a to dlatego, że mieszkańcy 
odprowadzają wiele podatków i nie 
powinni być obarczani kolejnym w po-
staci płatnych parkingów. Tymczasem 
władze wciąż rozszerzają zasięg strefy. 
Na ostatniej sesji Rada Miejska zadecy-
dowała o włączeniu w jej granice placu 
Kruczkowskiego, bo kierowcy do prze-
sady wykorzystywali fakt, iż plac przy 
Supersamie był miejscem wolnym od 
opłat. Samochody zostawiano na wie-
le godzin na każdym wolnym skrawku, 
przez co pieszym ciężko było się prze-
cisnąć, a klienci domu handlowego i 
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej nie mieli się gdzie zatrzymać, aby 
zrobić zakupy i załatwić swoje sprawy. 
Postanowiono więc rozszerzyć strefę, 
żeby wymusić rotację samochodów.

Stowarzyszenie ProjektBytom.pl 
nie wierzy w słuszne intencje władz 
miasta i oskarża je o łupienie miesz-

kańców. - Uważam że pieniądze, które 
pozyskiwane są ze Strefy Płatnego Par-
kowania wykorzystywane są w sposób 
nieadekwatny - powiedział Chojnac-
ki. - Nie są przeznaczane na budowanie 
parkingów, tylko wpadają do wielkie-
go wora i są przejadane przez miasto. 
Poza tym należy zwrócić uwagę na to, 
że SPP jest obsługiwana przez pry-
watną firmę i część dochodów trafia 
do kasy prywatnej firmy - argumentu-
je lider ProjektBytom.pl. W opinii sto-
warzyszenia pobieranie opłat szkodzi 
lokalnym przedsiębiorcom, ponieważ 
stawia ich na przegranej pozycji w kon-
kurencji z centrami handlowymi, któ-
re oferują klientom darmowe parkingi. 
Dlatego organizacja rozpoczęła akcję 
"Oddajmy parkingi mieszkańcom", w 
ramach której zamierza zebrać 13 tys. 
podpisów pod obywatelskim projek-
tem uchwały w sprawie zniesienia SPP.

- Szkoda, że pomysłodawcy uchwa-
ły podpierając się dobrem przedsie-
biorców zapominają, że to właśnie 
uspokojenie ruchu, ograniczanie par-

kowania i tworzenie stref pieszych po-
prawia obroty sklepikarzy. A moze 
nie zdaja sobie sprawy z zalezności ja-
kie zachodzą miedzy sposobem po-
ruszania sie a handlem detalicznym? 
- napisał na Facebooku Bartosz Uryga, 
dawny prezes Stowarzyszenia Górno-
śląskich Kolei Wąskotorowych. Trud-
no nie zgodzić się z tą opinią, mając 
na uwadze przykład Supersamu, czy 
katowickiego Centrum Handlowego 
Belg, które w zeszłym roku wprowa-
dziło opłaty na swoim parkingu, bo sa-
mochody pracowników z pobliskich 
biurowców uniemożliwiały klientom 
przyjazd na zakupy i tym samym spa-
dały dochody sklepu.

W sieci wywiązała się ogrom-
na dyskusja na temat inicjatywy sto-
warzyszenia. Pomysł spotkał się z 
dużą aprobatą, ale jednocześnie, nie-
wiele mniejszym sprzeciwem. Zwo-
lennicy przytaczają przykład Gliwic, 
gdzie nie ma strefy płatnego parko-
wania, ale zdają się nie wiedzieć, że od 
2008 roku planuje się ją powołać. Od 

tego roku miała wreszcie zacząć obo-
wiązywać, ale wojewoda doszukał się 
błędów prawnych w uchwale i ją uchy-
lił. Ponadto władze Gliwic planują naj-
później w 2016 roku ograniczyć ruch 
samochodów i zakazać postoju w rejo-
nie tamtejszej starówki.

Radny Jakub Snochowski uważa, że 
zniesienie SPP skomplikuje realizację 
projektu Śląskiej Karty Usług Publicz-
nych, w którą wraz z innymi gmina-
mi zaangażował się Bytom. W ramach 
tego przedsięwzięcia pod koniec te-
go roku zacznie działąć elektroniczny 
system umożliwiający mieszkańcom 
załatwianie wielu spraw za pomocą 
jednej plastikowej karty, w tym m.in. 
kupno biletów na komunikację miej-
ską, czy właśnie uiszczanie opłat par-
kingowych. W tym celu w śląskich i 
zagłębiowskich miastach staną nowe 
parkomaty, a strefy przestaną obsługi-
wać prywatni operatorzy.

Mimo wszystko Tomasz Chojnacki 
i jego stowarzyszenie ProjektBytom.
pl chcą dać mieszkańcom możliwość 
wyrażenia opinii, czy chcą istnienia 
SPP, czy nie. Jeśli rzeczywiście 13 ty-
sięcy bytomian, a więc aż 10% popu-
lacji miasta, złoży swoje podpisy pod 
obywatelskim projektem uchwały, to 
władze będą musiały rozważyć wolę 
mieszkańców.

Won z parkomatami
Czy rzeczywiście w Bytomiu jest potrzebna Strefa Płatnego Parkowania? 

Stowarzyszenie ProjektBytom.pl podważa sens jej istnienia.

Tenisiści zawalczą na 
Mistrzostwach Polski

Piłka nożna wraca na Karb. 
Nadzieja szuka juniorów

Stary Bytom
Wystawa Muzeum Górnośląskiego, która... nigdy 

nie została w nim zaprezentowana. W sobotnią Noc Muzeów 
po przeszło dekadzie będzie można ją zobaczyć w gmachu 
przy pl. Sobieskiego.
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Sześciu nietrzeźwych kierowców 
zatrzymali w miniony weekend by-
tomscy policjanci. Wszyscy podejrza-
ni to mężczyźni w wieku od 20 do 35 
roku życia. Dwóch z nich spowodo-
wało kolizję drogową. Grozi im do 2 
lat za kratkami.

Bytomscy policjanci zatrzymali  
w miniony weekend aż sześciu ama-
torów jazdy na podwójnym gazie. W 
piątek na ulicy Strzelców Bytomskich  
w ręce stróżów prawa wpadł kierow-
ca samochodu Fiat Siena-miał pra-
wie 2 promile alkoholu w organizmie. 
Dwie godziny później na ulicy Olim-
pijskiej policjanci zatrzymali 20-latka, 
który kierował Polonezem mając 0,5 
promila alkoholu w organizmie. Trzech 
mężczyzn zatrzymano w sobotę. Re-
kordzistą tego dnia okazał się kierują-
cy pojazdem Nissan Primera. Wynik 
jego badania wykazał ponad 2 promi-

le alkoholu w organizmie. Mężczyzna 
spowodował kolizję drogową na ulicy 
Dąbrowa Miejska, a samochodem prze-
woził swojego 7-letniego syna naraża-
jąc go na utratę życia, zdrowia.

W niedzielę na ulicy Składowej poli-
cjanci drogówki zatrzymali mieszkań-
ca świętokrzyskiego, który znajdując 
się w stanie nietrzeźwości-2,5 promila 
alkoholu w organizmie kierował samo-
chodem Opel Tigra i doprowadził do 
zdarzenia drogowego. Mężczyzna po-
siadał czynny zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych.

W poniedziałek wieczorem doszło 
do groźnie wyglądającego wypadku  
z udziałem jednego pojazdu. Infor-
mację o zdarzeniu otrzymaliśmy na 
skrzynkę pocztową. Do wypadku do-
szło przy ulicy Chorzowskiej w Byto-
miu między Tesco, a stacją paliw BP. 
Kierujący osobowym pojazdem jadąc 

w kierunku Bytomia z niewyjaśnio-
nych przyczyn uderzył w słup stoją-
cy przy drodze. Informacje i zdjęcia 
przekazał nam drogą elektroniczną 
świadek zdarzenia - Kierujący samo-
chodem kombi wpadł w poślizg i ude-
rzył w słup który się wygiął - napisał 
nam internauta.

Na drodze utworzył się gigantyczny 
korek. Policja na miejscu zdarzenia była 
już po 3 minutach. Teraz policjanci zba-
dają dokładnie okoliczności wypadku.

W nocy spłonął parterowy bu-
dynku w Karbiu. W pogorzelisku nie 
znaleziono ofiar i nikt nie ucierpiał. 
Teraz wyjaśniane są okoliczności po-
żaru. Strażacy nie wykluczają podpa-
lenia.

W nocy z niedzieli na poniedziałek 
około godziny 2.30 dyżurny komendy 
miejskiej został poinformowany o po-
żarze parterowego budynku w Karbiu 

przy ulicy Worpie. Na miejsce od razu 
zostały wysłane jednostki gaśnicze.

Okazało się, że płonie wielkie po-
mieszczenie magazynowe. W budyn-
ku znajdowały się butle i pojemniki z 
olejem, a płonął niemal cały budynek. 
Zdecydowano się poprosić o pomoc jed-
nostki z Chorzowa, Zabrza i Rudy Ślą-
skiej. Miejsce zdarzenia zabezpieczali 
funkcjonariusze bytomskiej komendy. 
W akcji brało udział 14 wozów strażac-
kich i 44 strażaków. Dogaszanie trwało 
do do 8.00 rano, a ostatnie jednostki do 
bazy wróciły przed południem.

Nikt nie ucierpiał w pożarze,  
a w pogorzelisku strażacy nikogo nie 
znaleźli. Spłonęła hala z pomieszcze-
niami gospodarczymi w której znajdo-
wały się części samochodowe i meble 
- przekazał nam Adam Wilk z PSP  
w Bytomiu. Spłonęło wnętrze i wypo-
sażenie budynku. Strażacy nie wyklu-
czają podpalenia ale niewykluczone 
jest też zwarcie instalacji elektrycznej.

Weekend pijanych kierowców

Wypadek na Chorzowskiej

Złodzieje zatrzymani na gorą-
cym uczynku

Karb: pożar przy ulicy Worpie

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Policjanci z Bytomia zatrzymali na 
gorącym uczynku 2 mężczyzn, którzy 
chcieli ukraść koła z osobówki. Byto-
mianie w wieku 23 i 25 lat odkręcali 
już je gdy wpadli w ręce stróżów pra-
wa. Podejrzani usłyszeli już zarzuty. 
Grozi im teraz do 5 lat więzienia.

Dzisiejszej nocy bytomscy poli-
cjanci patrolujący ulice miasta przy 
ulicy Sokoła zauważyli mężczyzn przy 
osobowym fordzie. Stróże prawa za-
uważyli, że mają oni klucz do kół i pod 
autem podłożony jest lewarek. Męż-
czyźni na widok policjantów zaczęli 
uciekać. Po chwili zostali zatrzymani. 
Złodziejami okazali się bytomianie w 
wieku 23 i 25 lat. Wartość kół, które 
chcieli ukraść to 4 tys. złotych. Męż-
czyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im 
teraz do 5 lat wiezienia. 

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

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!
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Muppet: Poza prawem - dubbing 11:30

Pan Peabody i Sherman 2D 10:30

Rio 2 3D 10:15, 12:30, 14:45, 17:00

Rio 2 2D 11:15, 13:30, 15:45, 18:00

Godzilla 3D 12:30, 17:30, 20:00, 22:30!

Godzilla 2D 10:00, 15:00

Grace księżna Monako 12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45

Casanova po przejściach 14:00, 18:15, 20:15, 22:15!

Inna Kobieta 19:45, 22:00

Medicus 20:15

Niesamowity Spider-Man 2 3D dub. 16:15

Powstanie Warszawskie 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:30, 
20:30, 22:30!

Sąsiedzi 11:45, 16:00, 19:15, 21:45

Transcendencja 16:30, 19:00, 21:30

Violetta –- concert 11:00, 13:10, 15:20, 17:30

Cinema City

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny przy Rynku jest o 23 lata starszy od 
Bytomia. Świątynię wybudowano w 1231 
roku, natomiast prawa miejskie Bytom uzy-
skał dopiero w 1254 roku.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

! tylko piątek i sobota

KINO FAMILJINE

Roz jeden górnik kupił synowi gitarę, 
ale bez strun. Synek pado:

-  Ojciec, po co mi gitara bez strun?
- Naprzód pokoż co umiesz. Jak się 
nauczysz grać, to ci i struny kupię.

Becekino
Namiętność 16-22 maja, 19:00

Casanova po przejściach 16 maja, 20:00
17 maja, 19:30
18 maja, 20:00
19 maja, 17:30
20 maja, 19:30
21 maja, 18:00, 20:00

Nauka spadania 19 maja, 19:30

+9C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+12C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+11C

+18C

+11C

+18C

+20C

+12C +16C

18:00
Koncert - Kąpiel w dzwiękach gongów i mis tybetańskich

Becek, pl. Karin Stanek 1

18:00
Spektakl „Transdyptyk”
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

20:00
Koncert Marcin Copik freak guitar
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

21:00
Old school Friday
Stara Platforma, Rynek 26

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

16:00
Warsztaty Miłość i wojna w III światach
MBP, pl. Sobieskiego 3

17:00
Duchy Przemysłu 2.5 - wernisaż fotografii Marka Stańczyka

Galeria Baszta, pl. Karin Stanek 1

18:00
Kabaret NOC
Becek, pl. Karin Stanek 1

18:00
Otwarcie Nocy Muzeów
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2

18:00
Noc w Szafie - wystawa bytomskich artystów
Galeria w Szafie, ul. ks. Koziołka 1a

18:00
Spektakl „Transdyptyk”
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

19:00
Lutosfery - wieczór solowych prac młodych choreografów

Teatr Rozbark, ul. Kilara 29

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

21:00
Cosmo Saturday Party
Cosmopolitan, ul. Powst. Warszawskich 30

17:00
Spektakl „O szewczyku, strasznym smoku..."

Becek, pl. Karin Stanek 1

19:00
Spektakl „fetish.wtf ”
Teatr Rozbark, ul. Kilara 29

17:00
Koncert jubileuszowy Cecylii Barczyk
Szkoła Muzyczna, ul. Moniuszki 17

16:00
Koncert dla Mamy i Taty
Szkoła Muzyczna, ul. Moniuszki 17

17:00
Koncert dla Mamy i Taty
Szkoła Muzyczna, ul. Moniuszki 17

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

21:00
Karaoke
Pin-Up, pl. Kościuszki 1

16 maja 18 maja
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23 maja (piątek)
Godz: 17.00 
„Stolik dla dwóch osób” („Mesa para 2”) - co.LABse (Hisz-
pania)
Hiszpańscy artyści zaaranżują w Bytomiu wyjątkową re-
staurację. Zarezerwujcie stolik! Zarezerwujcie czas! Co się 
wydarzy!? Szalona akcja plenerowa w wykonaniu artystów, 
z których część znana Wam z projektów „Wędrująca Orkie-
stra” czy Kamchatka.
miejsce: Rynek w Bytomiu, ul. Podgórna, Plac Grunwaldzki 
/ wstęp wolny

Godz: 19.00
„Jan Peszek. Podwójne Solo”
Bogusław Schaeffer „Scenariusz dla nieistniejącego lecz 
możliwego aktora instrumentalnego”, reż. Jan Peszek 
„Dośpiewanie. Autobiografia”, reż. Cezary Tomaszewski 70 
lat życia, z czego 50 na scenie, a 45 w związku małżeńskim, 
30 lat pracy ze studentami, 40-lecie „Kwartetu”, 38-lecie 
„Scenariusza dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora in-
strumentalnego”, 27-lecie „Scenariusza dla trzech aktorów” 
- razem jakieś 300 lat poświęconych teatrowi i sztuce ży-
cia, czyli jubileuszowy monodram Jana Peszka. Z całą pew-
nością nie benefis!
miejsce: Becek / bilety: 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł (w 
dniu spektaklu)

24 maja (sobota)
Godz: 19.00
„Taneczny hołd sztuce piłki nożnej” („ A Dance Tribute 
to the Art of Football”) ―  Jo Strømgren Kompani (Nor-
wegia)
Czy można zatańczyć mecz? Sztuka i sport. Kolejny przy-
kład, że zjawiska pozornie bardzo sobie odległe może wiele 
łączyć. spektakl prezentowany w ramach projektu Sztuka/
Poznanie/Działanie finansowanego ze środków EOG, po 
spektaklu: spotkanie z zespołem i prezentacja działalności 
JSK
miejsce: Becek / bilety: 20 zł (przedsprzedaż), 25 zł (w 
dniu spektaklu)

Godz: 21.30
„Cykl” Teatr Usta Usta Republika (Poznań)
Spektakl multimedialny, łączący grę aktorską i animacje 
komputerowe, który wyczaruje przed nami świat sennych 
koszmarów, obaw i pragnień.
miejsce: Rynek /Bytom / wstęp wolny

25 maja (niedziela)
Godz: 17.00
„Stół” („The Table”) - Blind Summit (Wielka Brytania)
Spektakl innowatorów teatru lalkowego łączący biblijne in-
spiracje z Beckettem, egzystencjalizmem oraz brytyjskim 
humorem. O tym, że każdy może przeżyć kryzys egzysten-
cjalny, każdy nawet Mojżesz...
miejsce: Becek / bilety: 20 zł (przedsprzedaż), 25 zł (w dniu 
spektaklu)

Godz: 19.00 
„10 politycznych piosenek”, reż. Michał Zadara - kopro-
dukcja: CENTRALA i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War-
szawie.
W kebabie nie ma dyskusji o literaturze, tutaj nie przycho-
dzi się na randki. Kebab to „ziemia” imigrantów. To prze-
strzeń swojska, niczyja, czy obca?
 bilety: 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł (w dniu spektaklu)

26 maja (poniedziałek)
Godz: 19.00
„Obietnica poranka”, reż.  Maciej Wojtyszko - Agencja 
CDN (Kraków), 
występują :Anna Seniuk, Grzegorz Małecki
Na Dzień Matki pogodna, choć ironiczna, opowieść o nado-
piekuńczej miłości z udziałem rodzinnego duetu - Anny 
Seniuk i jej syna Grzegorza Małeckiego.
miejsce: Becek / bilety: 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł  
(w dniu spektaklu)

27 maja (wtorek)
Godz: 19.00 
„Antiwords” - Spitfire Company & Palác Akropolis (Czechy)
Zabawna i nostalgiczna opowieść o samotności, „barowym 
życiu”, uwięzieniu w obyczaju spędzania czasu przy kuflu 
piwa. Emocje ukryte są za ogromnymi maskami, a wątki 
przewodnie nawiązującą do twórczości Vaclava Havla.
miejsce: Becek / bilety: 20 zł (przedsprzedaż), 25 zł (w 
dniu spektaklu)

28 maja (środa)
Godz: 19.00
„Śmierć derwisza” (“Death of the Dervish”) - Acco Thea-
tre Center (Izrael)
Spektakl jednego z najważniejszych izraelskich teatrów nie-
zależnych, w którym spotykają się taniec Sufi i świat elektro-
nicznych zabawek wojennych. 
miejsce: Becek / bilety: 20 zł (przedsprzedaż), 25 zł (w dniu 
spektaklu) po spektaklu: spotkanie z zespołem
 

29 maja (czwartek)
Godz: 17.00
Akcja SMOK
Wspólny projekt Teatru Biuro Podróży (Poznań) oraz 
młodzieży z Klas Aktywności Twórczej Gimnazjum nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi w Bytomiu
miejsce: Rynek /Bytom / wstęp wolny

Godz: 19.00 
„Nasi ojcowie” („Our Fathers”) - Babakas (Wielka Bryta-
nia)
Czy istnieje jakiś uniwersalny model, wzór bycia ojcem? Czy 
„być ojcem” znaczyło to samo 10, 50, 100 lat temu? Jacy są na-
si ojcowie? 
po spektaklu:  spotkanie z zespołem
miejsce: Becek/ bilety: 20 zł (przedsprzedaż), 25 zł (w dniu 
spektaklu)

30 maja (piątek)
Godz: 18.00 i 20.30
„Cesarskie cięcie. Próby o samobójstwie” - Teatr ZAR 
(Wrocław)
Tradycyjna muzyka - wielogłosowe pieśni korsykańskie, buł-
garskie, rumuńskie, islandzkie i czeczeńskie - współczesny 
ruch i niezwykły temat – spektakl o impulsie pchającym nas 
ku śmierci, ale też o sile życia, o balansowaniu na granicy tych 
dwóch stanów.
miejsce: Becek / bilety: 20 zł (przedsprzedaż), 25 zł (w dniu 
spektaklu)

Godz: 21.30
„Święto życia” (Celebration of Life) - Stella Polaris (Nor-
wegia), studenci Wydział Teatru Tańca PWST w Krako-
wie, Oddział w Bytomiu
Efekt kilkudniowych warsztatów przeprowadzonych z mło-
dymi ludźmi - głównie studentami Wydziału Teatru Tańca 
PWST w Bytomiu. Czym jest dla nich celebracja życia? Czym 
jest dla Was?
miejsce: Rynek /Bytom / wstęp wolny
spektakl prezentowany w ramach projektu Sztuka/Pozna-
nie/Działanie finansowanego ze środków EOG

31 maja (sobota)
18.00
 „Transdyptyk” -  studenci Wydziału Teatru Tańca
miejsce: Wydział teatru Tańca, PWST w Krakowie, Oddział 
 w Bytomiu/ bilety: 8 zł


