
W  ciągu  najbliższych  dni  mieszkańcy  kra-
jów zrzeszonych w Unii Europejskiej wybiorą 
751 eurodeputowanych. W tym gronie znajdzie 
się 51 przedstawicieli naszego kraju. O tym kto 
zasiądzie  w  Parlamencie  Europejskim  Pola-
cy zadecydują 25 maja. Lokale wyborcze będą 
otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Mieszkańcy  Bytomia  zanim  ruszą  do  urn 
powinni wpierw sprawdzić, gdzie znajduje się 
przypisana im siedziba obwodowej komisji wy-
borczej. Radni w zeszłym roku zmniejszyli ich 
liczbę z 88 do 69, dlatego wielu mieszkańców 
tym razem będzie głosować w innym miejscu, 

niż wcześniej. Informacje na ten temat można 
znaleźć na plakatach  rozwieszonych w całym 
mieście oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego.  Ponadto  uruchomiono  na 
miejskiej stronie specjalną wyszukiwarkę.

Nadchodzące wybory  będą  szczególne  dla 
Polski z dwóch względów: właśnie minęła de-
kada naszego członkostwa we wspólnocie i jed-
nocześnie  wkraczamy  w  nową  perspektywę 
finansową, w ramach której do kraju spłynie aż 
82,5 mld euro. Od tego, kto będzie nas reprezen-
tować w Brukselii, będzie zależało jaką pozycję 
będzie mieć Polska w unijnych strukturach.
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W niedzielę na wybory
25 maja zadecydujemy o składzie Parlamentu Europejskiego.

Debata  na  ten  temat  rozpoczęła  się  zanim 
jeszcze skrzyżowanie oddano do użytku. Niegdy-
siejszy komendant Straży Miejskiej, Artur Paczy-
na, już kilka lat temu zwrócił się z wnioskiem do 
władz miasta o nadanie rondu imienia tragicznie 
zmarłego  prezydenta  RP,  Lecha  Kaczyńskiego. 
W międzyczasie bytomskie koło Ruchu Autono-
mii Śląska wysunęło propozycję, aby jego patro-
nem został wieloletni burmistrz Bytomia, Georg 
Bruning.  Przed dwoma  laty  sprawa wzbudziła 
duże emocje. Blisko 900 osób zademonstrowa-
ło na Facebooku swój sprzeciw wobec pomysłu 

nadania rondu imienia Kaczyńskiego, a dzien-
nikarze  przeczuwając  sensację  chętnie  pod-
chwycili temat. Władze miejskie ostatecznie nie 
podjęły żadnej decyzji, bo    jak twierdzą urzęd-
nicy — gmina nie może tego zrobić, gdyż nie jest 
zarządcą drogi,  tylko Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Kolektyw BytoMy, czyli organizatorzy Festi-
walu Dziwnie Fajne postanowili zakończyć po-
lityczny  spór  i  zaproponowali  własną  nazwę: 
Międzygalaktyczne  Rondo  Superbohaterów. 
Skąd taki pomysł?

Kosmiczne rondo
Rondo Lecha Kaczyńskiego? Georga Bruninga? Poznańskie? A może 

Superbohaterów? Wciąż trwa dyskusja jak powinno nazywać się rondo przy by-
tomskim węźle autostrady A1.

dokończenie na s. 4

Samobójca  

się rozmyślił

Mundurowi  uratowali  mężczyznę,  który  próbował  tar-
gnąć się na swoje życie. Mężczyzna stał na balkonie 9 piętra w 
bloku przy ul. Wrocławskiej. Uratowany 28-latek został prze-
wieziony do szpitala na obserwację.

Policjanci w Bytomiu zostali zaalarmowani i wezwani na 
pomoc przez świadków, którzy widzieli mężczyznę stojącego 
po zewnętrznej stronie balkonu na dziewiątym piętrze w blo-
ku przy ul. Wrocławskiej.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów i strażaków  
z Bytomia, nie doszło do tragedii.
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Remont odcinka od dawna był koniecz-
ny — to główne połączenie z Tarnowskimi 
Górami i trasa wyjazdowa w kierunku pół-
nocnym.  Prowadzone prace mają  na  celu 
podniesienie  bezpieczeństwa  przejazdu 
i zwiększenie przepustowości drogi. Oprócz 
wymiany  kanalizacji  deszczowej  inwesty-
cja  ma  objąć  m.in.  wymianę  konstrukcji 
jezdni oraz chodników, wprowadzenie no-
wego oznakowania i oświetlenia. Będzie też 
łatwiej rowerzystom. Na remontowanym 
odcinku powstaną ścieżki rowerowe.

Koncepcja  drogi  przypomina  roz-
wiązanie  zastosowane  w  przypadku 
ulicy Łagiewnickiej,  tzn. nie będzie po-
dwójnej  jezdni,  za  to  wysepki  i  lewo-
skręty. Oprócz  tego na wysokości ulicy 
Narutowicza  (przy  stadionie)  zostanie 
wybudowane  skrzyżowanie,  do  które-
go zostanie podłączona ulica Sikorskie-
go (patrz wizualizacja nr 1). Na pytanie 
dlaczego nie będzie dwóch pasów jezdni 
odpowiada wiceprezydent Henryk Bonk 
- „Nie ma na to miejsca. Ten wariant, któ-
ry  realizujemy  jest  optymalny.  Trzeba 

wziąć pod uwagę, że ulica Strzelców By-
tomskich komunikuje tutaj trzy osiedla 
północnej części miasta. Kierowcy i tak 
nie mogliby rozwinąć tu większej pręd-
kości, bo jest to teren zabudowany… Po 
przebudowie drogi  korków nie będzie, 
między innymi dlatego, że skrzyżowania 
poszerzone zostaną o pasy do lewoskrę-
tu, a to dziś jest głównym powodem two-
rzenia się zatorów”.

W samym centrum Stroszka również 
szykują  się  poważne  zmiany.  Wyjazd 
z ulicy Hlonda na Strzelców Bytomskich 
będzie  się  odbywał  naprzeciwko  uli-
cy Wojciechowskiego,  a  dotychczasowy 
odcinek  pomiędzy  placami  targowymi 
będzie  zastąpiony  rondem -  patrz  wi-
zualizacja nr 2. Skrzyżowanie ulic Strzel-
ców  Bytomskich,  Łokietka  i  Długiej 
również będzie przebudowane. Docelo-
wo ma tam być poprawiona sygnalizacja 
świetlna,  a  samo  skrzyżowanie  mocno 
powiększone, co pozwoli na płynniejszy 
ruch między zmianami świateł - patrz wi-
zualizacja nr 3.

Nowa Strzelców Bytomskich  
- mamy szczegółowe plany

Trwa przebudowa Strzelców Bytomskich. Cała inwestycja 
jest realizowana w systemie "projektuj i buduj". Koszt remontu to około 
30 mln zł. Planowo ma się on zakończyć w IV kwartale tego roku. A kto 
wie, jak będzie wyglądał wyremontowany odcinek? My publikujemy 
szczegółowe plany.
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- LECZENIE LASEROWE ZMIAN 
CUKRZYCOWYCH,

- LECZENIE LASEROWE ZAĆMY 
WTÓRNEJ,

- LECZENIE LASEROWE JASKRY,
- DROBNE ZABIEGI 

OKULISTYCZNE,

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

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

SOCZEWKOWEJ,
- NA MIEJSCU SALON OPTYCZNY

PORADNIA 
OKULISTYCZNA 

DLA DZIECI I 
DOROSŁYCH

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES ŚWIADCZEŃ PONADTO:

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

Oddajcie  parkingi  mieszkańcom 
—  grzmi  Chojnacki  i  robi  ludziom 
wodę z mózgu. Miejsc parkingowych 
mamy w Bytomiu nieco ponad tysiąc, 
a mieszkańców dziesiątki tysięcy. To 
komu te miejsca oddamy? Losowanie 
urządzimy czy zawody: kto pierwszy 
ten lepszy?

W  całej  tej  akcji  wbrew  deklara-
cjom nie  chodzi  o mieszkańców,  ale 
o... wyborców. Prawie to samo? Pra-
wie robi wielką różnicę. Tutaj nie cho-
dzi przecież o rozwiązanie problemu, 
ale o zaistnienie na scenie politycznej. 
O rozgłos. O chwytliwe hasło.

Nie dziwi mnie to, nie smuci i nie 

mam nic przeciwko wyborczej  grze. 
Ale  trzeba  być  do  niej  przygotowa-
nym,  a  Chojnacki  nie  odrobił  lekcji. 
Zapomniał  o  Śląskiej  Karcie  Usług 
Publicznych,  która  z  opóźnieniem, 
ale  będzie  realizowana.  Parkomaty 
przejmuje miasto. Na stworzenie sys-
temu wydaliśmy już 2,5 miliona zło-
tych. Chce Pan to zmienić? Oddaj Pan 
mieszkańcom 2,5 miliona!

Mimo wszystko myślę, że nikt nie 
da  się  nabrać  na  populistyczne  ha-
sełka.  O  tym  jak  ciężko  zaparkować 
w centrum wiemy wszyscy. Nikt z nas 
nie lubi płacić - to też wiemy. Każdy 
stara się więc załatwić co ma do zła-
twienia i ruszać. Bo czas to pieniądz. 
Więc jednak rotacja jest większa, czy 
się to przeciwnikom systemu podoba, 
czy też nie.

Działacze  Stowarzyszenia  zapo-
wiadzieli wielki happening. I właśnie 
tak należy ich inicjatywę traktować. 
Z  przymróżeniem  oka.  Zwłaszcza 
gdy  mówią  o  „odpolitycznieniu  ak-
cji”, która ma być właśnie polityczną 
trampoliną. Coż... dzisiaj chyba trze-
ba mieć do zaoferowania coś więcej, 
niż gładkie słowa.

Kto da więcej?

Wałęsa obiecywał 
Polakom 100 milionów, ale nikt 
tych pieniędzy nie zobaczył. 
Jak zaczniemy popierać inicja-
tywę Tomasza Chojnackiego 
i likwidację parkomatów to 
pójdzie o mniejszą kwotę, bo 
zaledwie 2,5 miliona złotych, 
ale tym razem nie będą to 
pieniądze wirtualne, ale realne 
- tylko wyrzucone w błoto. 

Na  odległość  czuć  tanim  po-
pulizmem.  Gdyby  taka  „idea”  była 
słuszna, a rozwiązanie służyło miesz-
kańcom, to czemu nie jest powszech-
nie stosowane w miastach Polski czy 
Europy?  Dlaczego  Chojnacki  pro-
ponując  likwidację,  nie  proponu-
je  sposobu  rozwiązania  problemu? 
Rzeczywiście  nie  jest miło  płacić  za 
parkowanie.  Dlatego  część  kierow-
ców  omija  śródmieście,  część  stara 
się pozostawiać w nim auto  jak naj-

krócej.  I właśnie  o  to  chodzi. Mamy 
w  centrum mało miejsca,  bo  Bytom 
zbudowany  jest  na  planie  średnio-
wiecznego miasta. Dlatego też sporo 
w nim ulic jednokierunkowych. Strefa 
Płatnego Parkowania, wbrew myśle-
niu części mieszkańców, służy lokal-
nej społeczności. W Europie, a nawet 
szerzej — na  świecie,  obserwujemy 
tendencje  odwrotne  —  zamykania 
centrów miast dla ruchu samochodo-
wego. Mówiła o tym na VIII Między-
narodowej  Konferencji Miasto  2014 
— Zarządzanie Miastem Helle Soholt, 
współzałożycielka  Gehl  Architects, 
firmy specjalizującej się w komplek-
sowym  doradztwie  urbanistycznym 
i architektonicznym, realizująca pro-
jekty między innymi w Kopenhadze, 
Melbourne, Nowym Jorku i Pekinie.

Tani populizm przedwyborczy  
z płatnym parkowaniem

Do wyborów pół roku, 
więc niektórzy chcą na siłę 
zabłysnąć. I każdy, nawet naj-
głupszy pomysł, jest dobry. Tak 
oceniam propozycję Tomasz 
Chojnackiego likwidacji strefy 
płatnego parkowania. 

Kosmiczne rondo
Rondo Lecha Kaczyńskiego? Georga Bruninga? Poznańskie? A 
może Superbohaterów? Wciąż trwa dyskusja jak powinno nazy-
wać się rondo przy bytomskim węźle autostrady A1.

Superbohater na rondzie 

  Stwierdzono,  że  zlot  superboha-
terów stał się promocyjną wizytówką 
Bytomia, przyciągającą do miasta set-
ki uczestników, którym zawsze towa-
rzyszy  pokaźna  grupa  dziennikarzy, 
fotoreporterów  i  ekip  telewizyjnych, 
dlatego rondo mogłoby być kolejnym 
elementem  wyróżniającym  nasze 
miasto poprzez zabawną ideę impre-
zy. W tym celu organizatorzy festiwalu 
sporządzili internetową petycję do by-
tomskiej Rady Miejskiej o poparcie ich 
propozycji nazwy ronda. Dotąd podpi-
sało ją blisko 200 osób.

Najprawdopodobniej dyskusja 
o nazwie jednak szybko się nie zakoń-
czy.  Propozycję  kolektywu  BytoMy 
ostro skrytykował naczelny Życia By-

tomskiego, Tomasz Nowak. — Toż to 
jakieś kuriozum, a przede wszystkim 
dowód na to, że ktoś kompletnie od-
leciał na inną galaktykę i trwale stracił 
kontakt z Ziemią — napisał w swoim 
felietonie  zatytułowanym  „Superbo-
haterowie, czy supermegalomani?”.

Inną, neutralną propozycję dwa la-
ta  temu na  łamach Życia Bytomskie-
go przedstawił  również profesor  Jan 
Drabina.  Prezes  Towarzystwa  Miło-
śników Bytomia zasugerował, aby na-
zwa pochodziła od kierunku w jakim 
prowadzi droga, na której się znajdu-
je, czyli Rondo Poznańskie. Przy okazji 
byłaby ona ukłonem w stronę histo-
rii, bo dawniej ulica Strzelców Bytom-
skich nosiła nazwę Poznańskiej.

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

Mundurowi natychmiast dotarli na 
miejsce i zaczęli z nim rozmawiać. Ruch 
wokół bloku został wstrzymany, a miej-
sce zabezpieczali funkcjonariusze wraz 
ze strażakami. Negocjacje trwały blisko 
3 godziny. Policjanci zdołali przekonać 
mężczyznę, aby zszedł z balkonu.

„Prawdopodobnie  był  pod  wpły-
wem  środków  odurzających”  —  po-
wiedziała  nam  Tomasz  Bobrek, 
rzecznik  prasowy  bytomskiej  policji. 
28-latek został przewieziony do szpita-
la na obserwację. Dzięki odwadze i de-
terminacji stróżów prawa nie doszło do 
nieszczęścia.

Samobójca,  
który się rozmyślił

Dzięki szybkiej reakcji policjantów 
i strażaków z Bytomia, nie doszło 
do tragedii.
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ki w jednym z garaży. Podejrzewając, 
że w środku jest złodziej natychmiast 
zadzwonił  na  Policję.  W  chwili  jak 
na  miejsce  przyjechali  munduro-
wi z komisariatu przy ulicy Rostka to 
mężczyzna  zaczął  uciekać  po  dachu 
garaży.  W  pewnym  momencie  dach 
jednego  z  pomieszczeń  zarwał  się 
a włamywacz wpadł do środka. Czę-
ści zawalonego stropu unieruchomiły 
złodzieja. Okazał się nim 31-latek. Do 
uwolnienia  go  potrzebna  była  straż 
pożarna. Bytomianin usłyszał już za-
rzut. Prokurator objął go policyjnym 
dozorem. Grozi mu teraz nawet do 10 
lat więzienia.

Bytomscy policjanci dzięki powia-
domieniu mieszkańca  zatrzymali  na 
gorącym  uczynku  31-latka.  Mężczy-
zna włamał się do garażu przy ul. We-
sołej. Bytomianin usłyszał już zarzut. 
Prokurator objął go policyjnym dozo-
rem. Grozi mu teraz nawet do 10 lat 
więzienia.

Wczorajszej  nocy  jeden  z  miesz-
kańców przy ulicy Wesołej zauważył 
światła latarki w jednym z garaży. Po-
dejrzewając, że w środku jest złodziej 
natychmiast  zadzwonił  na  Policję. 
W  chwili  jak  na  miejsce  przyjecha-
li  mundurowi  z  komisariatu  przy 
ulicy  Rostka  to  mężczyzna  zaczął 
uciekać po dachu garaży. W pewnym 
momencie  dach  jednego  z  pomiesz-
czeń zarwał się a włamywacz wpadł 
do środka. Części zawalonego stropu 

unieruchomiły  złodzieja.  Okazał  się 
nim  31-latek.  Do  uwolnienia  go  po-
trzebna była straż pożarna. Bytomia-
nin  usłyszał  już  zarzut.  Prokurator 
objął  go  policyjnym  dozorem.  Grozi 
mu teraz nawet do 10 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia przejęli pra-
wie  3000  działek  dilerskich  narko-
tyków  o  czarnorynkowej  wartości 
około 12  tys.  zł.  Zatrzymano 29-lat-
ka, który nimi handlował. Mężczyzna 
usłyszał  już  zarzuty.  Grozi mu  teraz 
do 10 lat więzienia.

Kryminalni  z  bytomskiej  komen-
dy  zajmujący  się  zwalczaniem prze-
stępczości  narkotykowej  przejęli 
prawie  3000  działek  dilerskich  am-
fetaminy oraz kilka marihuany. Czar-
norynkowa ich wartości to około 12 

tys. złotych. Narkotyki schowane by-
ły w mieszkaniu 29-latka. Mężczyznę 
zatrzymano.

Bytomianin  usłyszał  już  zarzuty 
posiadania oraz handlu narkotykami. 
Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Bytomscy  policjanci  zatrzyma-
li  29-latka  podejrzanego  o  znęcanie 
się nad swoją żoną. Mężczyzna dzisiaj 
usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat za 
kratkami.

Policjanci  z  komisariatu  I  zatrzy-
mali 29-latka, który znęcał się nad żo-
ną. Do zatrzymania doszło w wyniku 
interwencji.  Bytomianin  używając 
noża groził  swojej partnerce pozba-
wieniem  życia.  Zastraszona  kobieta 
poinformowała  policję.  Jak  wynika 
z wstępnych ustaleń  stróżów prawa 

mężczyzna  znęcał  się  nad  żoną  nie 
tylko psychicznie, ale też bił ją i wie-
lokrotnie groził jej śmiercią. Przemoc 
miała trwać od ponad roku. W chwili 
zatrzymania sprawca był nietrzeźwy. 
O  jego dalszym losie zadecyduje by-
tomski prokurator. Grozi mu do 5 lat 
więzienia.

Bytomscy policjanci dzięki powia-
domieniu mieszkańca  zatrzymali  na 
gorącym  uczynku  31-latka.  Mężczy-
zna włamał się do garażu przy ul. We-
sołej. Bytomianin usłyszał już zarzut. 
Prokurator objął go policyjnym dozo-
rem. Grozi mu teraz nawet do 10 lat 
więzienia.

Jeden  z  mieszkańców  przy  uli-
cy  Wesołej  zauważył  światła  latar-

Pomógł złapać włamywacza

Handlarz narkotyków 
zatrzymany 

Zatrzymany za znęcanie się 
nad żoną

Pomoc mieszkańca w zatrzy-
maniu włamywaczanad żoną

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Informuje młodszy aspi-
rant 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!

Jako organizacja pożytku publicznego (KRS:0000248546) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2014 odbyła się na terenie miasta  
Bytom zbiórka publiczna zgoda numer PB.5311.11.2014 z dnia 25 kwietnia 2014— Decyzja Prezydenta Bytomia. Podczas zbiórki uzbierano kwotę  
1 971,54 zł, którą wpłacono na subkonto naszego podopiecznego — Patryka Pandel. 

Fundacja dziękuje wszystkim za pomoc, w szczególności Pani Marzenie Sanchez, wszystkim wolontariuszkom oraz  
organizatorom Motoserca w Bytomiu, jak również zachęca do dalszego wspierania naszych działań! 

Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą  nowotworową, ul. Daimlera 2, 03-460 Warszawa 
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Akcja plenerowa "Stolik dla 
dwóch osób", Rynek, ul. Pod-
górna, pl. Grunwaldzki, g. 17:00

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

Spektakl "Jak Wam się podoba"
PWST, ul. Piłsudskiego 24a. g. 
18:00

Spektakl "Jan Peszek. Podwój-
ne solo", Becek, pl. Karin Stanek 
1. g.19:00

Urodzinowy koncert Marka 
"Klaty" Dmytrowa, Klub Gotyk, 
ul. Kościelna 2, g. 19:30

Old school Friday
Stara Platforma, Rynek 26, g. 
21:00

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

Premiera "Kopciuszek", Opera  
Śląska, ul. Moniuszki 21, g. 18:00

Spektakl "Jak Wam się podoba"

PWST, ul. Piłsudskiego 24a, g. 
18:00

Spektakl "Taneczny hołd sztu-
ce piłki nożnej",  Becek, pl. Karin 
Stanek 1, g. 19:00

Koncert Red man of fire
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2, g. 
21:00

Impreza OH! Give me a break
Museum Music Republic,  
pl. Sobieskiego 2.  g. 21:00

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

Cosmo Saturday Party
Cosmopolitan, ul. Powst. War-
szawskich 30, g . 21:00

Spektakl plenerowy "Cykl"
Rynek, g . 21:30

Spektakl "Stół"
Becek, pl. Karin Stanek 1, g . 
17:00

Spektakl "Baron cygański", Opera 

Śląska, ul. Moniuszki 21,   g. 18:00

Spektakl "10 politycznych pio-
senek" Becek, pl. Karin Stanek 
1, g. 19:00

Warsztaty gitarowe i koncert 
Marka Makarona Motyki, Piano 
Forte, ul. Kolejowa 1a, g. 17:00

Spektakl "Obietnica poranka"
Becek, pl. Karin Stanek 1. g 
19:00

Spektakl "Antiwords"
Becek, pl. Karin Stanek 1, g. 
19:00

Spektakl "Śmierć derwisza"
Becek, pl. Karin Stanek 1g, 19:00

Akcja SMOK
Rynek, g. 17:00

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

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

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

Pan Peabody i Sherman 2D 10:30

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

Czarnoksieznik z Oz: Powrot Dorotki 2D 12:30,16:40

Czarnoksieznik z Oz: Powrot Dorotki 3D 10:30,14:30

Karuzela 2D 14:00, 18:15, 20:15, 22:15!

Listonosz Pat i wielki swiat 2D 11:00, 13:15, 15:15, 17:15

X-Men: Przeszlosc, ktora nadejdzie 2Ddub 13:00

X-Men: Przeszlosc, ktora nadejdzie 3Ddub 10:15, 15:45

X-Men: Przeszlosc, ktora nadejdzie 2Dnap 21:15

X-Men: Przeszlosc, ktora nadejdzie 3Dnap 18:30

Casanova po przejściach 19:30, 21:45

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

Godzilla 2D 20:15

Grace księżna Monako 14:15, 20:15, 22:30!

Niesamowity Spider-Man 2 3D dub 11:30

Powstanie Warszawskie 12:00, 16:00, 19:15, 21:15

Sąsiedzi 18:40, 20:50

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

Violetta - koncert 10:00

Cinema CityPOKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

! tylko piątek i sobota, dub - dubbin, nap - napisy

KINO FAMILJINE

Becekino
Tom 23-29 maja; 19:00

DKF: Chłopiec na rowerze 25 maja; 16:00
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Sprintem przez piłkarskie boiska. 
Miniony tydzień  nie był udany dla więk-
szości bytomskich klubów piłkarskich. 
W kratkę zagrali piłkarze Polonii Bytom, 
którzy walczą o ligowy byt. W niższych 
ligach  zwycięstwa  odnotowali  tylko 
trzej nasi przedstawiciele.

Na początek trzeba wrócić się aż do 
piątku, kiedy to drugoligowa Polonia By-
tom ograła na własnym stadionie Jarotę 
Jarocin. Zwycięstwo sprawiło, że niebie-
sko-czerwoni po kilku tygodniach opu-
ścili strefę spadkową, ale szybko do niej 
wrócili. Wszystko przez środową poraż-
kę na wyjeździe z Bytovią Bytów 0:1.

W  trzeciej  lidze  komplet  punktów 
zgarnęli piłkarze Szombierek. „Zieloni” 

dokonali tego nie wychodząc na bo-
isko, bo otrzymali walkower za mecz 
z Przyszłością Rogów (zespół wyco-
fał się z ligi). Tym samym wciąż zaj-
mują  drugie  miejsce  w  spadkowej 
grupie B.

Wstydu nie przyniosły bytomskie 
kluby  występujące  w  lidze  okręgo-
wej. Trudno jednak mówić o wielkiej 
satysfakcji  Silesii  Miechowice,  która 
bezbramkowo  zremisowała  z  przed-
ostatnim  Gwarkiem  Zabrze.  Drugie 
miejsce w tabeli natomiast wciąż nale-
ży do ŁKS-u Łagiewniki. Zespół ten po 
zaciętym boju zdołał ograć na wyjeź-
dzie Orła Mokre 4:3.

Jeszcze  lepiej  przedstawia  się  sy-
tuacja  rezerwy  bytomskiej  Polonii. 
Podopieczni  Roberta  Sztandery  są 
w końcu liderem w A-klasie. Dokonali 
tego zwyciężając z Andaluzją Brzozo-

wice-Kamień 4:2 i wykorzystując po-
tknięcia innych rywali.

Dwa  pozostałe  bytomskie  kluby 
w tej lidze, czyli Rozbark Bytom i Czar-
ni Sucha Góra, nie zdobyły w weekend 
punktów.  Pierwsi  polegli  na własnym 
stadionie z Olimpią Boruszowice (0:2), 
a drudzy zostali rozgromieni przez Gór-
nik Bobrowniki Śląskie (1:6).

W  B-klasie  trzech  naszych  repre-
zentantów walczy o awans. Najbliżej te-
go jest Nadzieja Bytom, ale tym razem 
dostała  zimny  prysznic  przegrywając 
z Iskrą Lasowice (0:1). Bardzo podob-
ny scenariusz spotkał Tempo Stolarzo-
wice oraz Rodło Górniki. Obie drużyny 
przegrały 1:4, kolejno z Orłem Koty oraz 
Iskrą Połomia.

Nie pozostaje nic innego, jak liczyć, że 
nasi piłkarze w następny weekend spi-
szą się znacznie lepiej.

ch osta

Wszystkie hasła w tej krzyżówce opisa-
ne są tylko jednym słowem. Dopuszczona 
liczba mnoga.  Zadanie z serwisu Szarada.net



Historia Żydów jest opowieścią o nie-
zliczonych  wędrówkach  z  miejsca  na 
miejsce, z kraju do kraju w poszukiwa-
niu  „spokojnej  przystani”  bez  wojen, 
pogromów i prześladowań. Przez wie-
ki ziemie polskie były domem wielu Ży-
dów, którzy tu zakładali miasta i kolonie 
rolnicze. Część z nich trwała w tradycyj-
nej kulturze religijnej, zachowując swo-
ją  odrębność  kulturową,  inni  tworzyli 
sfery postępowe, podlegające asymila-
cji. W przedwojennej Polsce zamieszki-
wało ich ponad 3 miliony, co oznacza, że 
co dziesiąty obywatel  II Rzeczpospoli-
tej był wyznania mojżeszowego. Wkład 
społeczności żydowskiej w Polską kul-
turę,  naukę  i  rozwój  gospodarczy  jest 
trudny  do  przecenienia.  Przykładem 
niech  będą  nazwiska  polskich  pisarzy 
i  poetów  -  Jana Brzechwy,  Juliana  Tu-
wima,  Stanisława  Lema  czy  Mariana 

Hemara,  które  znają  niemal  wszyscy, 
jednak  nie wszyscy mają  świadomość 
ich żydowskiego pochodzenia. 

Także na niemieckim Górnym Śląsku 
— w Bytomiu i Gliwicach, pomimo od-
rębnej od Polski przynależności narodo-
wej i kulturowej, społeczność żydowska, 
odgrywała  przed  II  Wojną  Światową, 
ogromną  rolę  w  rozwoju  tych  miast. 
Bytomscy i gliwiccy Żydzi stanowili tu-
tejszą elitę kulturalną i gospodarczą i po-
zostawili po sobie trwały ślad w postaci 
cennego materialnego dziedzictwa.

Zdecydowana większość z Żydów, 
którzy  mieszkali  na  terenach  dzi-
siejszej Polski została zamordowana 
przez hitlerowców podczas II wojny 
światowej. Jednak pamięć o nich jest 
podtrzymywana dzięki  różnym pro-
jektom  kulturalnym  i  edukacyjnym 
realizowanym na terenie całej Polski.

Fundacja  „BRAMA  CUKERMANA” 
oraz Fundacja Różnorodności i Równo-
ści KONTRASTY prowadzą w Bytomiu 
i Gliwicach cykl zajęć edukacyjnych dla 
młodzieży, pod nazwą „CHEDER - Prze-
strzeń Edukacji Społecznej”. W zajęciach 
biorą  udział  gimnazjaliści  i  licealiści 
z Bytomia i Gliwic, zainteresowani tema-
tyką wielokulturowej historii regionu ze 
szczególnym  uwzględnieniem  historii 
Żydów na Górnym Śląsku. Podczas zajęć 
uczestnicy i uczestniczki dowiadują się, 
kim są Żydzi, oraz poznają krótką histo-
rię ich narodu i religii. Młodzież wzięła 
udział w dwóch, pieszych wycieczkach, 
prowadzących śladami Żydów w swoich 
miastach.  Spacery  te  pomogły  odkryć 
historię  Bytomia  i  Gliwic  od  zupełnie 
nieznanej  strony  i  naświetlić  niemały 
wkład społeczności żydowskich w roz-
wój tych miast. 

Bardzo ważnym punktem programu 
zajęć  było  spotkanie  Rabinem  Śląska, 
który opiekuje się Gminą Wyznaniową 
Żydowską w Katowicach i ma pod swo-
imi skrzydłami dużą część wiernych wy-
znania mojżeszowego z Górnego Śląska. 
Podczas tego spotkania młodzież mogła 
bezpośrednio zadać pytania i zweryfiko-
wać swoją dotychczasową wiedzę, a mo-
że i uprzedzenia i stereotypy z Żydów. 

Młodzież  bierze  także  udziału 
w dwóch naukowych wycieczkach ob-
jazdowych  -  „Podróży  Śladami  Żydów 

Górnośląskich  (Gliwice  —  Zabrze  — 
Pyskowice  —  Wielowieś  —  Toszek 
—  Lubliniec), oraz wycieczce do Oświę-
cimia,  połączonej  z  warsztatami  inte-
raktywnymi  w  Żydowskim  Centrum 
w Oświęcimiu i zwiedzaniem Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. 

Edukacja  o  trudnej  i  skompliko-
wanej  historii  narodu  żydowskie-
go jest jednak w przypadku projektu 
CHEDER  tylko  narzędziem  do  reali-
zacji naczelnej idei całego programu. 
Chodzi o wzmacnianie  świadomości 
społecznej  i  obywatelskiej  młodzie-
ży, przy jednoczesnym kształtowaniu 
postaw tolerancji, kulturowej otwar-
tości i lokalnego patriotyzmu.

Projekt CHEDER to przedsięwzięcie 
o zasięgu regionalnym, które jest realizo-
wane równolegle w Bytomiu i Gliwicach, 
przy współpracy lokalnych urzędów, in-
stytucji  i  organizacji  pozarządowych. 
Przy organizacji zajęć organizatorzy ko-
rzystali  ze  współpracy  merytorycznej 
z Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie, 
Muzeum Żydowskim w Berlinie, Żydow-
skim Centrum w Oświęcimiu oraz Mu-
zeum w Gliwicach. 

Projekt jest współfinansowany jest 
przez  urzędy  miast  i  Bytom  i  Gliwi-
ce  oraz  Fundację  „Pamięć,  Odpowie-
dzialnosć,  Przyszłosć”  (program  Leo 
Baecka) - „Die Stiftung „Erinnerung, Ve-
rantwortung und Zukunft” (Berlin).

Więcej informacji na:  
www.bramacukermana.com 

CHEDER - Przestrzeń Edukacji Społecznej
Dwie fundacje prowadzą w Bytomiu i Gliwicach cykl zajęć dla młodzieży o wielokulturowej historii regionu.

Będzie to taneczna adaptacja książ-
ki „Nowe legendy miejskie. Śląsk”. Spek-
takl jest kierowany do dzieci i młodzieży 
od 10 roku życia.

Autorką choreografii do spektaklu 
jest Kaja Kołodziejczyk, dramaturgiem 
Rafał Urbacki, a kompozytorami mu-
zyki Ania Brachaczek & Hrabia Foch-
mann (BiFF). To jednak nie koniec: na 
scenie teatru wystąpią wybitni tance-
rze, którzy długo przygotowywali się 
do tego występu.

Spektakl inspirowany jest książką, wy-
daną jako podsumowanie projektu, w któ-
ry wcześniej zaangażowano prawie 1000 
uczniów  klas  trzecich  śląskich  podsta-
wówek.  Mieli  oni  samodzielnie  napisać 
i zilustrować nowe opowieści o śląskich 
miastach, wśród których znalazł się także 
Bytom. Miały być one zbiorem anegdotek, 
plotek i pogłosek, które mogły, lecz nie mu-
siały wydarzyć się naprawdę. Stały się one 
jednak  pretekstem  do  pobudzenia  wy-
obraźni dzieci.

Przedstawienie będzie więc wyni-
kiem dziecięcej twórczości, która zło-
żona została w całą książkę. Spektakl 
będzie miał formę tanecznej adapta-
cji poszczególnych legend.

Partnerem  przedsięwzięcia  jest 
Fundacja Moma Film.

Pierwsza produkcja 
Teatru Rozbark

W sobotę 31 maja od-
będzie się pierwsza premiera 
Teatru Rozbrak. 


