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W 2009 roku zarząd Bytom S.A. 
postanowił skonsolidować produk-
cję garniturów w zakładzie w Tar-
nowskich Górach, który jest lepiej 
dostosowany do tej funkcji. Od tego 
czasu budynki przy ul. Wrocławskiej 
coraz bardziej pustoszały. Spółka 
zamierzała je przebudować i stwo-
rzyć w nich pierwszy nowoczesny 
biurowiec w naszym mieście. W tym 

celu ogłoszono konkurs architekto-
niczny, w drodze którego wyłonio-
no projekt warszawskiej pracowni 
FAAB. Niestety plany pokrzyżował 
globalny kryzys.

Pod koniec zeszłego roku firma 
przeniosła swoją siedzibę do Krako-
wa i niedługo później zbyła dawny 
zakład. Nie trafił on do przypadko-
wych rąk. Kupiło go Studio AB, spółka 
należąca do Olgierda Lizonia i przez 
niego zarządzana. To człowiek peł-
niący przez wiele lat funkcje mena-
dżerskie w Bytom S.A., w tym także 
zajmował się projektem przebudowy 
zakładu przy ul. Wrocławskiej.

Widać postanowił zrealizować 
koncepcję sprzed kilku lat. Nowy 

projekt modernizacji kompleksu 
przygotowała ta sama pracownia, 
a sama inwestycja nosi taką samą 
nazwę, jaką nadano jej w 2009 
roku: Bytom Square. Dziś pre-
zydent Damian Bartyla podpisał  
z Lizoniem l ist   intencyjny.  
W budynkach dawnej fabry-
ki nową siedzibę znajdzie ING 
Bank Śląski, natomiast resztę  
z 8 640 m2 powierzchni zajmą 
biura i apartamenty. Do dyspozy-
cji najemców będzie również par-
king na 170 samochodów.

Prace mają rozpocząć się już  
w połowie tego roku. Pierwsza 
część kompleksu ma zostać oddana 
do użytku jeszcze w październiku.

ING zamiast garniturów

Zakłady 
Odzieżowe definitywnie 
wyprowadziły się 
z naszego miasta. Teraz 
w ich miejsce mają pojawić 
się biura  i apartamenty.

Dzień Kobiet
8 marca, godz. 18:00 – 00:00

Dedykowane menu
Atrakcje dla ciała i ducha
- dobór zapachów do osobowości
- stanowiska kosmetyczne
- zestawy kosmetyków
- upominki
Losowanie wielu cennych nagród!
Oprawa muzyczna

CENA OD 120 ZŁ/OS. 
Rezerwacje lub informacje dodatkowe:
tel. 32 450 25 88, www.RezydencjaHotel.pl 
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Jak co roku będziemy rozliczyć PIT-y. 
Zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku na bytom-
skie organizacje pożytku publicznego. One robią wiele 
dobrego dla naszego miasta!

Wbrew obawom po zlikwidowa-
niu Śląskiego Teatru Tańca miasto 
nie zerwało z tą dziedziną sztuki. 
W jego miejsce powołano nową jed-
nostkę, dysponującą własną siedzi-
bą, odrobinę większym budżetem 
i... znacznie dłuższą nazwą, któ-
ra stała się przedmiotem żartów. 
Widać dla samej instytucji stanowi 
ona kłopot, gdyż jej pracownicy dla 
ułatwienia skracają ją wyłącznie do 
frazy „Teatr Rozbark”, a i w materia-
łach promocyjnych nazwa kopalni 
jest znacznie bardziej wyróżniona.

Teatr nie posiada jeszcze wła-

snego zespołu. Właśnie prowa-
dzona jest rekrutacja tancerzy do 
spektaklu „This is not a love song” 
w choreografii duetu Uriego Ivgi i 
Johana Grebena. Mimo to w dniach 
7-9 marca odbędą się Dni Otwarte, 
podczas których jednostka zapre-
zentuje zakres swojej działalności. 
W programie znajdą się spektakle 
Polskiego Teatru Tańca i Bydgo-
skiego Teatru Lalek Buratino, zaję-
cia taneczne dla wszystkich grup 
wiekowych (w tym m.in. balet dla 
dzieci), warsztaty tańca latynoame-
rykańskiego, klasycznego i współ-
czesnego, improwizacji, relaksacji, 
a także zajęcia street dance, jazzu, 
pilates oraz joga. Ponadto ostatnie-
go dnia od 14:00 do 16:30 co pół 
godziny będzie można zwiedzać 
budynek teatru.

Te osoby, które pamiętają cechow-
nię kopalni Rozbark sprzed lat mogą 
przeżyć szok. Wnętrze zmieniło się 
diametralnie i jedynie w niewielkiej 

części nawiązuje do oryginalnego 
wystroju. W sali zbornej wzniesiono 
nową scenę oraz ustawiono konstruk-
cje stalowe oświetlenia i składanych 
trybun, dzięki czemu zależnie od 
potrzeb przestrzeń widowni będzie 
można dowolnie aranżować. Budy-
nek mieści w sobie również kawiar-
nię, sale ćwiczeń, pokoje noclegowe, 
garderoby, szatnie, a nawet siłownię.

Oprócz cechowni Teatr Rozbark 
zarządza niegdysiejszym budyn-
kiem administracyjnym kopalni, 
gdzie urządzono pomieszczenia 
biurowe, hotelowe i sale ćwiczeń. 
Wbrew pierwotnym informacjom, 
obiekt nie będzie pełnił funkcji 
bursy dla studentów PWST. Teatr 
zamierza wynajmować pokoje na 
rynku komercyjnym, choć z oczy-
wistych względów najczęściej będą 
z nich korzystać artyści. Inwesty-
cja w oba obiekty wyniosła ok. 18 
mln zł. Większość kosztów pokryła 
Unia Europejska.

Tu nas znajdziesz: Centrum: Bacara Suplement, Pub 14, Herbaciarnia Herbata, Pub na Rycerskiej, Radio Pub, 
Enter, Alter Ego, Gotyk, Blender, Stara Platforma, Lokalny Patriota, Becek, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum 
Górnośląskie, Kawiarnia Pod różą, Hotel Bristol, Kebap Rycerska, City Kebab, Kebar Stroszek: Delikatesy 24 ul. 
Narutowicza, ABC ul. Szymały, Sklep Kasia ul. Szymały, Miechowice: Apteka Witaminka, Piekarnia Kwapisz, 
Piekarnia Jerszy,  Szombierki: Stary Ratusz, Rozbark: Piekarnia Słoneczna

druk: Polskapresse sp. z o.o.
nakład: 8 000 egzemplarzy
e-mail: redakcja@bytomski.pl 
tel: 32 720 28 60

reklama: 698 640 494
e-mail: reklama@bytomski.pl
skład: www.zeld.pl

wydawca: ITKOMFORT.PL
ul. Szymały 136/3 
41-933 Bytom
redaktor naczelny: Robert Szolka

Jeden procent to niewielka suma dla jednego człowieka, ale stowa-
rzyszenia i fundacje mogą z nich uzbierać środki, które pozwolą im 
realizować swoich statutowych celów jeszcze lepiej. Bytomskie orga-
nizacje pożytku publicznego zajmują się m.in. pomocą dzieciom, oso-
bom niepełnosprawnym, wspieraniem kultury, czy sportem. Poniżej 
zamieszczamy pełną listę OPP z naszego miasta:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym „Koło” w Bytomiu 

KRS: 0000015314
Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej

KRS: 0000019510
Fundacja „Dom Nadziei”

KRS: 0000038254
Stowarzyszenie Opiekuńcze im. św. Franciszka z Asyżu

KRS: 0000040695
Miechowickie Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza 
Orkiestra Dęta „Bytom”

KRS: 0000105724
Bytomskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Odrodzenie”

KRS: 0000111854
Towarzystwo Miłośników Hokeja „Polonia”

KRS: 0000113167
Stowarzyszenie Chirurgiczne „Laparoskop”

KRS: 0000140927
Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom

KRS: 0000189925
Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych 
Fizycznie, Intelektualnie „Pomocna Dłoń”

KRS: 0000234338
Stowarzyszenie „PRO-ARTE”

KRS: 0000246636
Samodzielne Koło Terenowe Nr13 Społecznego Tow. Oświatowego

KRS: 0000247740
Katolicka Misja dla Niesłyszących

KRS: 0000258374
Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych

KRS: 0000260631
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu

KRS: 0000324716
Fundacja Pomocy Zwierzętom MiauKot

KRS: 0000353933
Waterpolowe Towarzystwo Sportowe

KRS: 00031762
Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom Przyjazna Szkoła

KRS 0000031762, dopisek Technikum nr 4 w Bytomiu

Startuje Teatr Rozbark Zostaw jeden procent

Bytomski Teatr 
Tańca i Ruchu Rozbark 
wprowadził się już do swo-
jej nowej siedziby. W dru-
gi weekend marca będzie 
otwarty dla wszystkich 
zainteresowanych.

Aby przekazać 1%%swojego podatku wy-
starczy podać na formularzu PIT numer 
KRS wskazanej przez nas organizacji. 
Nie wymaga to większych formalności.
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Po odwołaniu prezydenta Pio-
tra Koja w 2012 roku mieszkańcy 
wybrali na to stanowisko Damia-
na Bartylę. Wtedy wraz z Bytomską 
Inicjatywą Społeczną (BIS) Bartyla 
prezydenturę wygrał w cuglach, a 
przystępując do kampanii wybor-
czej, podkreślał, że gospodarka jest 
najważniejsza. I wyraźnie widać, 
że w kancelarii prezydenta kładzie 
się nacisk na ten punkt programu. 
Prezydentowi udało się stworzyć 
strefę gospodarczą w Bytomiu 
(Bytomska Strefa Aktywności 
Gospodarczej - BSAG), a na przy-
łączenie do katowickie strefy eko-
nomicznej pozyskano już środki. 
Są pierwsi inwestorzy, a na kolej-
ne inwestycje są przygotowywane 
przetargi. Ma też powstać inkuba-
tor przedsiębiorczości, chociaż czas 
na kiedy to zapowiadano, dawno 
już minął. A bezrobocie rośnie. W 
tym okresie z 19,4% do 20,7%. 

Inwestycja
Ostatnia większa inwestycja, 

która pozwoliła na stworzenie 
nowych miejsc pracy w Bytomiu, to 
budowa centrum handlowego Ago-
ry Bytom. Zatrudnienie znajdują tu 
sprzedawcy, sprzątaczki, monte-
rzy i menagerowie oraz przedsta-
wiciele wielu innych zawodów. 
Oczywiście nie wszyscy są miesz-
kańcami Bytomia. Sprawdziliśmy, 
jak wygląda to w liczbach. Hanna 
Petters Kaczmarska z Agory Bytom 
podaje, że to wielkie centrum han-

dlowe generuje około 1500 miejsc 
pracy. Są to oczywiście dane sza-
cunkowe, jednak niemal pew-
ni możemy być, że Agora tworzy 
ponad 1000 nowych miejsc pracy. 
Centrum zostało oddane do użytku 
w listopadzie 2010 r. W tym czasie 
w Bytomiu bezrobocie kształto-
wało się na poziomie 16,5%. Co 
ciekawe w następnym miesiącu 
zwiększyło się do 17,4%. W całym 
2010 r. w Bytomiu stopa bezro-
bocia oscylowała w okolicy 17%. 
Widać wyraźnie, że nawet tak wiel-
ka inwestycja nie miała najmniej-
szego wpływu na zatrudnienie  
w naszym mieście. Co więc ma? Co 
generuje miejsca pracy?

Wykresy i liczby
Na koniec 2013 r. bezrobocie 

w Bytomiu wyniosło 20,7%. W 
porównaniu z rokiem 2008, kiedy 
bez pracy było około 12%, to nie-
pokojący poziom. „Taki stan to z 
pewnością pochodna pozamyka-
nych kopalń w mieście. Wynika to z 
transformacji, jaką miasto przeszło 
na początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia, kiedy to upadły 
kopalnie i inne zakłady przemysłu 
ciężkiego. Niestety w ich miejsce 
nie powstały nowe firmy w sek-
torze usług i nowoczesnych tech-
nologii. Ten „grzech pierworodny” 
z początków transformacji skutku-
je do dzisiaj” – mówi nam politolog 
z Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, dr Tomasz Słupik. Jednak 
w 2008 r., kiedy bezrobocie było 
względnie niskie jak na bytomskie 
warunki, ci ludzie gdzieś pracowa-
li i nie był to przemysł ciężki. To 
głównie małe i średnie przedsię-
biorstwa zatrudniały w tym okre-
sie. Ludzie mimo trudności i dzięki 
swojej przedsiębiorczości znajdo-

wali zatrudnienie. To skala zwol-
nień w tych firmach doprowadziła 
do tak wysokiego bezrobocia, z któ-
rym mamy dzisiaj do czynienia. 
„To Bytom nie sprostał wyzwaniu 
modernizacji i nie potrafił wypra-
cować własnej formuły funkcjono-
wania w epoce postindustrialnej” 
- dodaje dr Tomasz Słupik.

Analizując dane przedstawio-
ne na wykresach wyraźnie widać, 
że bytomskie bezrobocie mocno 
odstaje od reszty ościennych miast, 
a trend jest z godny z krajowym. 

Gdy w kraju spada lub rośnie, to 
u nas dzieje się podobnie. Żadne 
inwestycje, programy dla bezrobot-
nych nie są w stanie tego zmienić. 
Co najwyżej załagodzić. 

Zameldowanych w Bytomiu nie 
ma już nawet 160 tyś. mieszkań-
ców. Ubywa nas i ubywa miejsc 
pracy. Wygląda to trochę tak, jakby 
ci co mogli z miasta już wyjechali,  
a pozostali nie mogli się odnaleźć.  
Bo jak wytłumaczyć fakt, 
ż e  k i l k a  k i l o m e t r ó w  d a l e j  
w Katowicach, gdzie od lat odno-

towuje się naturalne bezro-
bocie, bytomianie nie mogą 
znaleźć zatrudnienia? Słaba mobil-
ność bytomian może być jedną  
z przyczyn utrzymywania się 
wysokiego poziomu bezrobocia 
i, jak zaznacza Tomasz Słupik, nie 
jest to specyfika tylko bytomian. 
To problem wielu miast w Pol-
sce i całego polskiego społeczeń-
stwa. Szukając pracy, warto więc 
przejechać nawet kilkadziesiąt 
kilometrów, bo może się okazać, że 
właśnie tam ją znajdziemy. 

Wydaje się, że nie 
ma rady na wysokie bezro-
bocie w Bytomiu. Co gor-
sza zamiast spadać wciąż 
rośnie. Na koniec grudnia 
2013r. wynosiło 20,7%

Bezrobocie w Bytomiu nadal wysokie

Porady prawne

Prowadzenie  działalności gospodarczej w dzisiejszych czasach jest  coraz trudniejsze  i coraz bardziej  ryzykowne.  Ogromny wzrost  liczby upadłości firm  nakazuje przedsiębiorcom 
szczególną   dbałość o zabezpieczenie  własnych  interesów. Podstawowym elementem jest   czytelna, zrozumiała  i zabezpieczająca  przedsiębiorcę umowa. Jednakże nawet dobrze  napisana  
umowa  nie  uchroni nas przed ewentualną  niewypłacalnością  naszego kontrahenta. Wówczas czeka nas prowadzenie  postępowania sądowego. Zanim zakończy się proces  dłużnik może  
wyzbyć się majątku. Szybszym sposobem zabezpieczenia  pieniędzy firmy  jest   wystawienie przez klienta  weksla   in blanco czyli weksla, któremu jest brak jednego z podstawowych ele-
mentów, najczęściej : kwoty,  daty lub miejsca  płatności. Elementy te  powinny  być uzupełnione przez posiadacza weksla przed  okazaniem weksla  do zapłaty.   Do weksla  może  być zawarta  
deklaracja wekslowa ( ale  nie musi  być), w której strony  określają   kto,  na jakich warunkach może  wypełnić weksel   i na  jaki adres ma być wysłane  wezwanie do  wykupu weksla.

Posiadanie przez wierzyciela  weksla daje możliwości złożenia  pozwu  o zapłatę  w postępowaniu nakazowym. Taki pozew  podlega  mniejszej  opłacie i  w przypadku wniesienia  zarzutów 
do nakazu z weksla  opłacenie  ich obciąża dłużnika. Ponadto   wydany nak az zapłaty w postępowaniu  nakazowym z weksla  daje  możliwość prowadzenia postępowania  zabezpieczającego  
przez  Komornika Sądowego, co przed uprawomocnieniem  nakazu zapłaty może  dać  przewagę i zabezpieczy  majątek dłużnika  przed zbyciem. 

Co musisz wiedzieć o WEKSLACH?

Kancelaria prawna Śląsk,  
ul. Gliwicka 16, Bytom.

Porad udziela 

Nr tel: 515 755 741
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Od początku roku w Bytomiu 
zaginęły 4 nastoletnie dziewczy-
ny. Wszystkie w wieku od 14 do 18 
lat. Ostatni przypadek miał miej-
sce w tym tygodniu. Średnio co 
dwa tygodnie policja poszukiwała 
nowej zaginionej. Jak nas poinfor-
mował rzecznik policji w Bytomiu 
mł. asp. Tomasz Bobrek, wszystkie 
poszukiwane dziewczyny wróciły 
do swoich domów całe i zdrowe.

Scenariusz za każdym razem 
wyglądał tak samo. Policja publi-
kuje komunikat o zaginięciu i przy-
stępuje do czynności operacyjnych, 

które mają pomóc w odnalezie-
niu zaginionej. W Internecie i we 
wszystkich mediach lokalnych trą-
bią o zaginięciu, a Facebook kipi 
od komentarzy. Po jakimś czasie 
wszystko kończy się szczęśliwie, bo 
dziewczyny odnajdują się same.

Jak nas informuje Tomasz 
Bobrek, w przypadku ostatnich 
zaginięć nastolatki wcale nie zagi-
nęły tylko samowolnie oddaliły 
się z domu. Przyczyny ucieczek są 
całkiem prozaiczne: imprezy, kłót-
nie z rodzicami itp. A policja każdy 
przypadek zaginięcia musi trakto-
wać poważnie. To oczywiście nie 
tylko problem bytomskiej policji. 
Na całym świecie policjanci zwra-
cają uwagę, że takie nieodpowie-
dzialne zniknięcia mocno osłabiają 
czujność. Co prawda ta policjantów 
powinna zostać niezmienna, jed-
nak czujności obywatelskiej nie 
warto nadwyrężać.

Kim był ojciec Adam Wiktor? 
Był proboszczem jezuickiej para-
fii Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Bytomiu. Dotychczas jego imię 
nosił należący do niej plac kościel-
ny. W przypadku skweru inicjaty-
wę wykazali sami bytomianie. To 
mieszkańcy jezuickiej parafii oraz 
członkowie „Solidarności” byli pomy-
słodawcami upamiętnienia tego 
miejsca imieniem księdza. Rada Miej-
ska poparła ostatecznie ideę.

Ksiądz Adam, kiedy w 1989 
roku przyjechał do Bytomia, od 
samego początku wzbudził zaufa-
nie mieszkańców. Wcześniej pra-
cował jako katecheta i wikariusz 
w różnych miastach w Polsce.  
W trakcie pełnienia funkcji pro-
boszcza i superiora parafii św. Kle-
mensa Dworzaka we Wrocławiu 
rozpoczął działalność opozycyjną. 

Popierał protestujących robotni-
ków, w stanie wojennym pomagał 
internowanym i represjonowanym 
oraz ich rodzinom. Wielokrotnie 
udostępniał pomieszczenia swojej 
parafii do gromadzenia i przekazy-
wania darów nadsyłanych z zagra-
nicy, a także odwiedzał osoby, które 
znajdowały w ośrodkach odosob-
nienia. Mimo gróźb i represji nie 
zaprzestał prowadzonej w parafii 
działalności oświatowej, kultural-
nej, a także współpracy z wydaw-

nictwami podziemnymi. Zyskał tak 
duży autorytet, że nazywany jest 
„wrocławskim Popiełuszką”.

Wspominający go na łamach 
strony Urzędu Miejskiego Krzysz-
tof Przybylski, w latach ‚80 związa-
ny z opozycją działacz Solidarności 
i sekretarz Miasta Bytomia, mówi: 

O tym, że w naszym mieście 
posługę kapłańską pełni jeden z 
najbardziej zasłużonych duszpaste-
rzy „Solidarności” zwany wrocław-
skim Popiełuszką uświadomiłem 
sobie dopiero po objęciu przez ojca 
Adama (…) funkcji proboszcza. Pra-
cował dla Boga i ojczyzny w typo-
wy dla siebie sposób: bez rozgłosu i 
gwiazdorstwa. (…) Uczył nas, że dar 
wolności, to nie tylko prawa, ale też 
wielki obowiązek.

Ojciec Adam zmarł niespo-
dziewanie, piętnaście lat temu,  
w zakonnej celi. Pamięć o księ-
dzu, który podbił serca mieszkań-
ców Bytomia, nie umarła jednak 
do dziś. 

Przez 10 lat swojej pracy 
w naszym mieście, stał się ogrom-
nym autorytetem, o którym do dziś 
pamiętają bytomianie. Dowodem 
na to jest chociażby skwer nazwa-
ny jego imieniem.

Po ostatnich przypad-
kach zaginięć nastolatek  
w Bytomiu niektórzy internauci 
sugerują, że sprawy mogą być 
powiązane. Sprawdzamy to 
i uspokajamy. Wszystkie nasto-
latki odnalazły się całe i zdrowe.

W Bytomiu nie grasuje porywacz Skwer Ojca Adama Wiktora

W piątek około godziny 14:30 
przy ul. Chorzowskiej na wyso-
kości numeru 25 miał miejsce 
wypadek. Z ustaleń wynika, że 
kierujący samochodem cięża-
rowym 33-latek jadący w kie-
runku centrum skręcał w prawo 
i potrącił jadącego chodnikiem 
43-letniego rowerzystę.

Wezwana na miejsce załoga 
karetki pogotowia przewiozła 
rannego bytomianina do szpita-
la – Niestety, w wyniku odniesio-
nych obrażeń 43-letni rowerzysta 
zmarł. Kierujący ciężarówką 
mieszkaniec Bytomia był trzeź-
wy. Teraz okoliczności wypadku 
wyjaśniają bytomscy śledczy.

Zwłoki 69-letniej kobie-
ty odnaleziono w sobotę po 
południu. Kobieta została 
zamordowana w swoim 
mieszkaniu.

Jak podaje policja starsza kobie-
ta została odnaleziona z obraże-
niami głowy w swoim mieszkaniu 
na Stroszku przy ul. Komisji Edu-
kacji Narodowej. Zwłoki ujawniła 
policja, która około godziny 17.00 
została poinformowana przez 

zaniepokojonych sąsiadów star-
szej kobiety. Od jakiegoś czasu nie 
widzieli swojej sąsiadki i nie wie-
dzieli co się z nią dzieje.

„Podjęte przez policjantów 
działania, pozwoliły szybko usta-
lić sprawcę i jeszcze tego samego 
dnia, około 20.00, zatrzymać go” - 
wyjaśnia mł. asp. Tomasz Bobrek, 
rzecznik KMP w Bytomiu. Do 
napadu doszło najprawdopodob-
niej na tle rabunkowym. Jak się 
dowiedzieliśmy na miejsce skiero-

wano grupę operacyjno-proceso-
wą. Policjanci przyjęli kilka wersji 
śledczych, które na bieżąco anali-
zowano i weryfikowano.

Zatrzymany to 32-letni miesz-
kaniec Stroszka. Zebrany przez 
policjantów i prokuratora mate-
riał dowodowy pozwolił na przed-
stawienie mężczyźnie zarzutów. 
Decyzją sądu został aresztowany 
na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie 
prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.

Zamordowno kobietę
Bytomscy policjanci wyjaśniają okoliczności piąt-

kowego wypadku, w którym śmierć poniósł rowerzysta.

W minionym tygo-
dniu skwer przy skrzyżowaniu 
ulic Pułaskiego i Olejniczaka 
nazwano imieniem księdza 
Adama Wiktora. To nie pierw-
sze miejsce w Bytomiu,  
w którym upamiętniono cenio-
nego proboszcza z Knajfeldu.

Kim był ojciec Adam Wiktor? 
Był proboszczem jezuickiej 
parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa  
w Bytomiu. Dotychczas jego 
imię nosił należący do niej 
plac kościelny. W przypadku 
skweru inicjatywę wykazali 
sami bytomianie. To miesz-
kańcy jezuickiej parafii oraz 
członkowie %Solidarności% byli 
pomysłodawcami upamięt-
nienia tego miejsca imieniem 
księdza. Rada Miejska popar-
ła ostatecznie ideę.



5www.bytomski.pl piątek, 21 luty 2014

Modły kierowców stojących od 
lat w korkach na Stroszku zostały 
wysłuchane. Ulica co prawda nie 
uzyska parametrów autostrady, ale 
w ramach przebudowy powstaną 
lewoskręty, zatoki dla autobusów 
i ścieżka rowerowa, które pozwolą 
upłynnić ruch i tym samym zwięk-
szyć przepustowość. Ponadto na 
przejściach dla pieszych powsta-
ną wysepki, zostaną przebudowa-
ne wyjazdy z posesji i przejazdy 
tramwajowe, natomiast oświetlenie 
i oznakowanie zostaną wymienione 
na nowe.

We wtorek budowlańcy zabiorą 
się za układanie kanalizacji desz-
czowej w jezdni. To z kolei będzie 
wymagać wyłączenia z użytku jed-
nego pasa, dlatego od tego dnia 
będzie obowiązywać ruch waha-
dłowy na odcinku od wjazdu do 
dawnej kopalni Powstańców Ślą-

skich do skrzyżowania z ul. Sikor-
skiego. Prace będą prowadzone 
odcinkami po 50-100 metrów. 
Mieszkańcy będą musieli liczyć się 
z częściowym zamknięciem dojaz-
du do domów z głównej jezdni.

Drogowcy wskazali możliwy 
objazd w kierunku Tarnowskich 
Gór ulicami Dąbrowa Miejska - 
Podleśna - Suchogórska - Łokietka. 
Tą samą drogą będzie można też 
wrócić.

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

W nocy z piątku na sobotę miał 
miejsce pożar w kamienicy przy 
pl. Wolskiego. Spłonął dach oraz 
poddasze. Ewakuowano 17 miesz-
kańców, którzy nie odnieśli obra-
żeń. Nie znaleziono ofiar. Trzy osób 
przewieziono do szpitala z objawa-
mi zaczadzenia.

Około 3.00 w nocy dyżurny 
komendy miejskiej został poin-
formowany o pożarze kamienicy 
przy ul. Wolskiego. Miejsce zdarze-
nia zabezpieczali funkcjonariusze 
bytomskiej komendy a akcję gaśni-
czą prowadzili strażacy.

W pogorzelisku strażacy nie 
znaleźli nikogo. Jak podaje policja 
nikt nie ucierpiał jednak trzy osoby 
przewieziono do szpitala z objawa-
mi zaczadzenia. Ewakuowano też 
17 mieszkańców kamienicy.

Z ustaleń wynika, że spłonęło 
poddasze oraz dach kamienicy. Po 
akcji gaśniczej mieszkańcy wróci-
li do domów. Osoby przewiezione 
do szpitala po badaniach zostały 

wypisane. Straty są w trakcie usta-
lania. Na chwilę obecną nie są zna-
ne okoliczności pożaru.

25-letniego mieszkańca Byto-
mia zatrzymali policjanci z komi-
sariatu II. Mężczyzna w trakcie 
interwencji naruszył nietykalność 
cielesną funkcjonariuszy. Grozi mu 
do 3 lat za kratkami.

W środę około godziny 6:00 
policjanci z komisariatu II uda-
li się na interwencję do jednego  
z budynków przy ulicy Piekarskiej. 
Na miejscu zastali silnie pobudzo-
nego i agresywnego mężczyznę. 
Bytomianin nie stosował się do 
próśb i poleceń stróżów pra-
wa. Używając słów wulgarnych 
znieważył wykonujących czyn-
ności mundurowych. Ponadto  
w trakcie zatrzymania kopiąc poli-
cjantów naruszył ich nietykal-
ność cielesną. Mężczyzna przyznał 
się do zarzucanych mu czynów.  
Za popełnione przestępstwa grozi 
mu do 3 lat więzienia.

Policjanci z komisariatu przy uli-
cy Zabrzańskiej zatrzymali 27-latkę, 
która dokonała włamania do samo-
chodu marki Fiat Ducato. Łupem 
kobiety padł portfel z dokumentami. 
Grozi jej do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w listo-
padzie ubiegłego roku. 27-letnia 
mieszkanka Bytomia włamała się 
do pojazdu Fiat Ducato, z którego 
skradła portfel z dokumentami. 
Za pomocą skradzionej karty ban-
komatowej wypłaciła gotówkę w 
kwocie przekraczającej tysiąc zło-
tych. Wczoraj kobietę zatrzymali 
policjanci z komisariatu IV. Byto-
mianka przyznała się do popeł-
nienia przestępstwa. Teraz grozi jej 
10 lat za kratkami.

Policjanci z Bytomia zatrzyma-
li trzech mężczyzn podejrzanych  
o kradzież samochodu. Bytomianie 
w wieku od 24 do 28 lat usłyszeli 
już zarzuty. Odzyskane tico zwró-
cono właścicielowi. Mężczyźni 
odpowiedzą teraz przed prokura-
torem. Grozi im do 5 lat więzienia.

P o l i c j a n c i   z   k o m i s a r i a -
tu przy ul. Rostka poszukiwali 
skradzionego z ulicy Krzyżowej 
samochodu. Stróżów prawa powia-
d o m i ł   2 5 - l e t n i   w ł a ś c i c i e l 
pojazdu. Z ustaleń wynika, że 
chorzowianin zaparkował tico 
przy ulicy. Po kilku dniach przy-
jechał po niego i zauważył, że 
auto skradziono. Policjanci  
z komisariatu zatrzymali trzech 
bytomian w wieku 24, 25 i 28 lat. 
Mężczyźni usłyszeli już zarzut 
kradzieży auta. Odzyskany samo-
chód przekazano właścicielo-
wi. Śledczy z komisariatu ustalili, 
że podejrzani chcieli oddać tico 
na złom. W tym celu przepchnę-
li samochód na jeden z placów 
przy ulicy Armii Krajowej, gdzie 
zaczęli rozbierać go na części. W 
chwili ich zatrzymania pojazd był 
częściowo rozebrany. 

Teraz mężczyźni odpowiedzą 
przed prokuratorem. Grozi im do 
5 lat więzienia. 

Reklama

Reklama

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z E

Nocny pożar przy 
Wolskiego

Naruszył nietykalność 
cielesną policjantów

Zatrzymana na włamanie Ukradli samochód aby 
oddać go na złom

Przysypany hałdą ziemi zginął 
tam 50-letni mężczyzna.

Do zdarzenia doszło we wto-
rek przed południem w rejonie 
ulicy Zabrzańskiej w Bytomiu. Jak 
wynika ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów 50-letni mężczyzna szu-
kał złomu w hałdzie ziemi. W tym 
celu wykopał dół u jej podnóża. 
W pewnym momencie nastąpiło 
obsunięcie ziemi, która przysypała 
mężczyznę.

O   t y m   z d a r z e n i u   p o l i c j ę  
i ratowników powiadomił towa-
rzysz 50-latka, który razem z nim 
szukał złomu. Na miejscu straża-
cy odkopali mężczyznę. Nieste-
ty, prawdopodobnie w wyniku 
przysypania, bytomianin zmarł. 
Dokładne okoliczności i przy-
czyny tego tego tragicznego 
zdarzenia zostaną wyjaśnione  
w prowadzonym postępowaniu 
przygotowawczym.

Śmierć na Hałdzie
Bytomscy policjanci 

wyjaśniają okoliczności 
tragicznego wypadku, do 
którego doszło niedaleko 
ulicy Zabrzańskiej. 

Wahadło na 
Strzelców
Przebudowa Drogi 
Krajowej nr 11 w naszym 
mieście wkracza w kolejną 
fazę. Od wtorku zosta-
nie wprowadzony ruch 
wahadłowy.
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Reklama

W ostatnim meczu na 
szczycie drużyna KK 
Polonia Bytom (lider ta-
beli) zwyciężyła w rundzie 
rewanżowej o mistrzo-
stwo III ligi koszykówki z 
KŚ AZS Katowice (wiceli-
dera) 79:74 (22:11, 29:18, 
10:24, 18:21).

Pierwsza połowa to zdecydo-
wanie skuteczna gra gospodarzy 
i pewne wysokie prowadzenie, 
jednak druga połowa to zupeł-
nie nowe otwarcie i z minuty na 
minutę coraz lepsza gra zawodni-
ków z Katowic.

Końcówka spotkania to spo-
ra dawka nerwowości w poczy-
naniach obu zespołów a także 
duża liczba nieczystych zagrań. 
W całym spotkaniu sędziowie 
odgwizdali aż kilka przewinień 
technicznych. Ostatecznie sza-
la zwycięstwa przechyliła się na 
stronę gospodarzy.

Najwięcej punktów dla Polo-
nii zdobyli: Grzegorz Zadęcki 
- 26, Marcin Ecka - 14 i Mariusz 
Bacik - 13. W drużynie gości naj-
skuteczniejszy okazał się Artur 
Donerstag - 23. Przed drużyną 
Polonii Bytom jeszcze 4 spotka-
nia, które także do łatwych nie 
będzie można zaliczyć.

Nasi tenisiści odnieśli 
kolejny sukces.  
Na swoim koncie mają 
złoto, srebro i brąz.

Tenisiści Górnika Bytom spisali 
się na medal na Mistrzostwach Pol-
ski Kobiet i Mężczyzn w Bydgosz-
czy i Mistrzostwach Młodzików w 
Krakowie. Paulina Lewandowska 
została mistrzynią Polski w deblu. 
Srebrne medale zdobyli: Wojtek 
Marek w deblu młodzików oraz 
Patryk Janik w deblu mężczyzn. 
Brązowe medale wywalczyli Emma 
Zakordoniec w singlu młodziczek 
oraz Maciej Ziomber w deblu mło-
dzików. Sportowcy zdobyli w sumie 
jeden złoty medal, dwa srebrne i 
dwa brązowe.

Kacper obecnie przebywa  
w Górnośląskim Centrum Zdrowia 
Dziecka, a w pomoc dla niego zaan-
gażowali się nie tylko mieszkańcy 
Bytomia, ale ludzie z całej Polski, 
a nawet, jak podają pracownicy 
MOPR-u, z Wielkiej Brytanii. 

Po urazie czaszkowo-mózgo-
wym chłopiec cierpi na niedowład 
cztero-kończynowy i jest pod sta-
łą opieką lekarzy z oddziału reha-
bilitacji neurologicznej. Jego stan 
nadal jest ciężki, ale nie zagraża 
już życiu. Chłopiec po brutalnym 
pobiciu przez ojczyma trafił naj-
pierw do Chorzowskiego Centrum 
Pediatrii i Onkologii, gdzie cudem 
został odratowany. 

Matka Kacpra i jej partner tra-
fili pod koniec grudnia do tymcza-
sowego, trzymiesięcznego aresztu,  
a dwójka rodzeństwa chłopca prze-
bywa dziś pod opieką jego mat-
ki chrzestnej. Po upływie aresztu 

podjęte zostaną dalsze kroki. Ze 
wstępnych rokowań wynika także, 
że jeśli stan Kacpra nie pogorszy 
się, ma on szansę opuścić szpital w 
połowie marca. 

Z informacji podanych porta-
lowi bytom.naszemiasto.pl przez 
Krzysztofa Zawałę, rzecznika Sądu 
Okręgowego w Katowicach, wyni-
ka, że siostra matki Kacpra zadekla-
rowała chęć stworzenia dzieciom 
rodziny zastępczej. Zgłosiła się 
także rodzina, tworząca rodzinny 
dom dziecka, która chce zaopie-
kować się całym rodzeństwem. 
Podejmując decyzję o dalszych 

losach dzieci sąd jednak będzie kie-
rował się tym, co najważniejsze, 
czyli ich dobrem.

Kacpra w szpitalu nie odwie-
dza nikt. Dotychczas wszelkie nie-
zbędne dla niego rzeczy kupowali 
pracownicy ośrodka z własnych 
pieniędzy. W akcję zorganizowania 

pomocy dla chłopca zaangażowali 
się bytomscy społecznicy skupie-
ni wokół internetowej grupy Ino 
Bytom (Paulina Kasperek i Marceli 
Kasprzycki) i pracownicy MOPR-u 
(Katarzyna Dębska i Andrzej 
Falkiewicz). Ino Bytom zajęło się 
także rozpowszechnieniem akcji, 
dzięki czemu dziś cieszy się ona 
dużą popularnością. Zaangażowani 
w pomoc bytomianie podkreślają, 
że odzew jest ogromny, a wspar-
cie płynie z wielu stron. Wszystkie 
zgromadzone produkty zawożone 
są na bieżąco do szpitala. Pomoc 
nadal jest jednak potrzebna.

Zbierane są: środki higienicz-
ne - nawilżone chusteczki, bal-
sam nawilżający, gaza nitkowana 
(mała), pampersy dla dziecka do 
30 kg, sanostol w płynie, ale tak-
że ubranka na 122 cm wzrostu - 
głównie koszulki, spodnie dresowe 
i skarpetki. Inicjatorzy akcji proszą 
także o bezsmakową wodę mine-
ralną i kocyk na zmianę. 

Do zbiórki rzeczy dla Kacpra 
można włączyć się dostarcza-
jąc produkty do jednego z dwóch 
punktów: 

- Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Bytomiu – Dział 
Wsparcia Rodziny przy ul. 
Strzelców Bytomskich 21, pok. 38 
na trzecim piętrze

- sklep z bielizną „Prestiż” przy 
ul. Dworcowej 11 (w podwórku). 

Pomoc dla 4-letniego Kacpra nadal potrzebna
Pobity przez oj-

czyma Kacper z Bytomia od 
dwóch miesięcy przebywa 
w szpitalu. Jego stan nadal 
jest ciężki. Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie zwrócił się 
do mieszkańców z prośbą o 
pomoc w zbiórce potrzeb-
nych dla chłopca produktów. 
Zbierane są: żywność, ubra-
nia i środki higieniczne. 

Do zbiórki rzeczy dla Kacpra 
można włączyć się dostar-
czając produkty do jednego z 
dwóch punktów: 

- Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Bytomiu % Dział 
Wsparcia Rodziny przy ul. 
Strzelców Bytomskich 21, pok. 
38 na trzecim piętrze

- sklep z bielizną %Prestiż% 
przy ul. Dworcowej 11  
(w podwórku). 
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Teatr | Transdyptyk
21 Lut 2014, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Teatr | Aida
21 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Teatr | 15+ projekt Teatru Interak-
tywnego
21 Lut 2014, 19:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Impreza | Old school Friday
21 Lut 2014, 21:00
Stara Platforma, Rynek 26

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

Spotkanie | Spotkania z wiedzą: 
Mozaika
22 Lut 2014, 11:30
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2

Teatr | Transdyptyk
22 Lut 2014, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Teatr | Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
22 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Teatr | Randka w ciemno, na dwie pary
22 Lut 2014, 19:30
Becek, pl. Karin Stanek 1

Pokaz | Pokaz slajdów: Egipt
22 Lut 2014, 20:00
Herbata, ul. Rycerska 3

Koncert | Kwiato, Morten, Bedone 
+ goście
22 Lut 2014, 21:00
Stara Platforma, Rynek 26

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

Koncert | Another World
22 Lut 2014, 21:00
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2

DKF | Biała Wstążka
23 Lut 2014, 16:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Show | Kabaret Hrabi
23 Lut 2014, 18:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Teatr | Straszny Dwór
25 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Koncert | Koncert dyplomantów
27 Lut 2014, 17:00
Szkoła Muzyczna, ul. Moniuszki 17

Teatr | Karnawał ze Straussem - 
Zemsta Nietoperza
27 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

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

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

Anioł Śmierci 21-27.02 19:00

Kamerdyner 24.02 19:30

Biała wstążka 23.02 16:00

Zapowiedzi
72 godziny 13:30, 16:00, 18:30, 21:00

Masz talent 15:00, 19:30, 21:45

Pompeje 2D 12:30, 17:00

Pompeje 3D 10:15, 14:45, 19:15, 21:30

Rodzinka nie z tej ziemi 10:00, 12:00, 14:00, 16:15, 18:15

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

Jack Strong 10:00, 15:20, 18:00, 20:40

Miłość bez końca 13:00, 20:15, 22:30!

Ona 15:15, 20:00

Pod Mocnym Aniołem 12:45, 17:15

RoboCop   13:15 

Wkręceni 17:45, 22;30!

Zimowa opowieść 12:45, 20:45

Kraina Lodu 2D 11:15  

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

LEGO   Przygoda 3D 12:10, 18:40

Robaczki z Zaginionej Doliny 2D 11:00 

Skubani 2D 10:45 

Cinema City

BecekinoBytom jest jedynym miastem w Europie szkolącym 
tancerzy na wszystkich etapach edukacji.
Adepci sztuki tanecznej mogą uczyć się w tym zawodzie 
od szkoły podstawowej po wyższą.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY   
 

KINO FAMILJINE     
      
  

+3C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+2C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+9C

+6C

+5C

+11C

+8C

+8C

+5C

! - tylko w piątek i sobot    

W sobotę Randka w ciemno

Sztuka jest próbą odpowiedzi  
na rutynę w małżeństwie z dłu-

goletnim stażem, a jednocześnie 
zabawną komedią romantyczną. 
To przedstawienie w doborowej 
obsadzie. Na scenie wystąpią Olga 
Borys, Ewa Kuklińska, Piotr Szwe-
des i  Dariusz Kordek.

Samotni, dwie przyjaciółki  
i dwóch przyjaciół, szukają poważ-
nego związku w swoim życiu. 
Poważnego partnera na dobre i na 

złe. Każde z nich, robi to na swój 
sposób i ma inne oczekiwania.  
A jak się do tego zabierają, to już 
inna rzecz. Randka w ciemno  
z ogłoszenia matrymonialnego 
doprowadza do wielu przezabaw-
nych sytuacji. Czy im się uda zna-
leźć przyjazną duszę i towarzysza 
życia?

Kanadyjski autor, Norm Foster, 

zawarł tu wszystko, co jest nie-
zbędne w romantycznej komedii 
dla dorosłych. Randka w ciemno, 
na dwie pary to zmyślnie ułożona 
historia, sprawne dialogi, sensual-
ne sceny oraz dużo śmiechu i zaba-
wy. Samotność to nie jest najlepszy 
przyjaciel. Doskwiera nieraz aż do 
bólu. Jest to sztuka pokazująca, że 
osoby w średnim wieku też marzą 

o miłości, gorących uczuciach, o tej 
jedynej i jedynym, i mają do tego 
prawo. A przy tym czują na ple-
cach oddech uciekających lat. Może 
to już ostatni dzwonek i ostatnia 
szansa?

Miejsce: Becek | Bytom pl.Plac 
Karin Stanek 1
www.becek.pl

Jeżeli szukasz 
dobrej zabawy  i rozrywki, to ją 
właśnie znalazłeś. Nagłe  
i niespodziewane zwroty akcji, 
czynią to przedstawienie te-
atralne bardzo atrakcyjnym 
i zaskakującym.

Reklama
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Historia „Latających pociągów” 
rozpoczęła się w 1931 roku, kie-
dy Deutsche Reichsbahn zamówiły  
w firmie Waggon- und Maschinenbau 
AG z Zgorzelca wagon spalinowy 
napędzany dwoma silnikami wyso-
koprężnymi Maybach G05. Jednostki 
o mocy 410 koni mechanicznych, 
miały rozpędzać pojazd do pręd-
kości 160 km/h. Przeszło rok póź-
niej ukończono prototyp o masie 
77,4 t, któremu nadano oznaczenie 

877 a/b. Jazdy próbne rozpoczęto  
w maju 1933 roku. Następnie pociąg 
wykonywał regularne kursy na tra-
sie z Berlina do Hamburga. Wówczas 
było to najszybsze połączenie kole-
jowe na świecie. Ze względu na osią-
gane prędkości pociąg okrzyknięto 
Latającym Hamburczykiem.

877 dowiódł, że dalszy rozwój 
kolei dużych prędkości opartej na 
wagonach spalinowych jest sen-
sowne. Na podstawie zdobytych 
doświadczeń przebudowano istnie-
jące szlaki, aby lepiej dostosować je 
do obsługi przez „latające” pociągi, 
a następnie zamówiono w WUMAG 

kilkanaście nowych zespołów trak-
cyjnych. Równocześnie DR zaan-
gażowały zakłady Linke Hofmann  
z Wrocławia do budowy czterech 
trójczłonowych pociągów, których 
przeznaczeniem miały być trasy na 
Śląsk, Pomorze i do Prus Wschodnich. 
Powstałe tam składy były dłuższe niż 
Hamburczyk i w związku z tym cięż-
sze, dlatego potrzebowano jedno-
stek napędowych o większej mocy. 
Udało się to osiągnąć dzięki zastoso-
waniu w silnikach Maybach turbo-
sprężarek napędzanych spalinami, 
w efekcie czego uzyskano 600 KM. 
Dwa z wyprodukowanych pojazdów 

posiadały przekładnię hydrauliczną, 
natomiast kolejne dwa elektryczną. 
Wszystkie cztery wagony mieściły  
w sobie 139 miejsc (30 w 2 klasie 
i 109 w 3). Początkowo określano 
je jako typ Breslau, lecz ostatecznie 
nadano im nazwę SVT 137 Leipzig.

W 1935 roku w ramach jubileuszu 
stulecia DR zaprezentowano SVT 137 
153 na targach w Norymberdze, któ-
ry jednak nie posiadał wtedy jesz-
cze silników. Pierwszy z wagonów 
przekazano do użytku 2 październi-
ka 1935, ale regularne kursy zaczęły 
wykonywać dopiero w 1936 roku.  
W międzyczasie przeprowadzono 
szereg jazd próbnych. 17 lutego 1936 
r. SVT 137 Leipzig pobił światowy 
rekord prędkości dla seryjnie pro-
dukowanych pojazdów kolejowych 
osiągając prędkość 205 km/h na tra-
sie z Hamburga do Berlina.

Dokładnie te pociągi 15 maja 
1936 roku rozpoczęły pracę między 
Berlinem a Bytomiem. O godzinie 
19:51 wyjeżdżały ze stacji Berlin-
Charlottenburg, by następnie dotrzeć 
do naszego miasta 37 minut po pół-
nocy zatrzymując się po drodze we 
Wrocławiu, Opolu, Kędzierzynie-
Koźlu i Gliwicach. W Bytomiu spe-
cjalnie wybudowano halę, w której 
ekspres oczekiwał przed wyrusze-
niem z powrotem. SVT 137 Leipzig 
wyjeżdżał do stolicy o 5:18 i zatrzy-
mywał się na miejscu już o 9:37. Na 
długim odcinku pomiędzy Berlinem 
a Wrocławiem, gdzie pociągi się nie 
miały postojów, prędkość handlo-
wa wynosiła 127 km/h. Dziś, blisko 
80 lat później składy na tej trasie 
nawet nie zbliżają się do tego wyniku,  
a i w innych relacjach w Polsce jest to 
rzadkością. Wzorem Hamburczyka, 
okrzyknięto go mianem Latającego 
Ślązaka (Fliegender Schlesier), nato-
miast w naszym regionie nazywano 
go Latającym Pieronem.

Inaczej niż pierwotnie zakładano, 
cztery zamówione SVT 137 Leipzig 
obsługiwały wyłącznie trasę Berlin 
- Bytom. Pociągi kursowały na niej 
do sierpnia 1939 r. Z powodu wybu-
chu wojny i wzrostu zapotrzebo-
wania na ropę wycofano wszystkie 
wagony spalinowe. Po 45’ roku jeden   
z Latających Ślązaków został przejęty 
przez PKP, ale już nigdy nie wrócił do 
naszego miasta. W 1955 r. oddano go 
z powrotem DR. Jedyny zachowany 
do dziś Latający Pieron znajduje się  
w muzeum w Lipsku.

Daniel Lekszycki

Latający Pieron
W ostatnich miesiącach co 
chwila media zajmują się 
tematem superszybkich 
pociągów Pendolino zaku-
pionych przez PKP. Warto 
przy tym przypomnieć, że 
blisko 80 lat temu między 
Bytomiem a Berlinem kur-
sował najszybszy pociąg 
Niemiec - Latający Ślązak.

www.facebook.com/Bytom.hsibc


