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Szybsza 
droga
do Katowic

Budżet 
obywatelski

Nie będzie 
podwyżek

Pod koniec roku wyszło na 
jaw, że władze miejskie planują 
wydzierżawić na 15 lat prywat-
nej firmie gminną sieć wodocią-
gowo-kanalizacyjną. W latach 
2004-2011 na jej modernizację 
Bytom przeznaczył ok. 400 mln 
zł. Dla porównania, roczny budżet 
miasta wynosi ok. 700 mln zł. Nic 
więc dziwnego, że plany władz 
wobec takiego majątku wzbudzi-
ły kontrowersje. Ratusz zakłada, 
że z dzierżawy wodociągów gmi-
na uzyska 100 mln zł, natomiast 

radni opozycji nie są przekonani, 
czy miastu i jego mieszkańcom to 
się opłaca. Wątpliwości dopadły 
nawet rajców Prawa i Sprawiedli-
wości oras Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej, którzy dotąd tworzyli 
z Bytomską Inicjatywą Społeczną 
nieformalną koalicję.

Dodatkowe środki w tegorocz-
nym budżecie pozwolą pokryć 
deficyt, spłacić część zadłuże-
nia i uzyskać miastu płynność 
finansową do ubiegania się o 
środki z nowej perspektywy unij-
nej. Wciąż jednak nie wiadomo 
na jakich zasadach miałaby się 
odbyć dzierżawa sieci, ile rzeczy-
wiście jest warta, jak wpłynie na 
poziom cen wody i czy miasto nie 
będzie musiało zwrócić unijnej 
dotacji na jej modernizację.

Z powodu wielu niewiado-
mych Platforma Obywatelska 
zasugerowała organizację refe-
rendum, w którym mieszkańcy 
będą mogli zadecydować, czy ich 
miasto powinno oddawać wodo-
ciągi w prywatne ręce aż na pół-
torej dekady. Głosowanie nad 
projektem uchwały w tej sprawie 
będzie miało miejsce podczas 
poniedziałkowej sesji Rady Miej-
skiej.

Nasza redakcja nieoficjal-
nie dowiedziała się, że koalicja 
odrzuci propozycję PO. Pretek-
stem ku temu ma być brzmienie 
pytań, które miałyby zostać zada-
ne bytomianom w referendum. 
Sugerują one, iż gmina zamie-
rza odsprzedać wodociągi, pod-
czas gdy w uchwale budżetowej 

jest mowa o dzierżawie. Co cie-
kawe na tej samej sesji BIS ma 
sama zawnioskować o organiza-
cję referendum, ale już na swoich 
zasadach.

Władze będą liczyć na niskie 
zainteresowanie referendum, w 
wyniku którego do urn pójdzie 
zbyt mała grupa mieszkańców 
i głosowanie zostanie unieważ-
nione. Dokładnie tak samo, jak 
przed kilkoma miesiącami stało 
się w Warszawie, gdy próbowa-
no odwołać ze stanowiska prezy-
dent Hannę Gronkiewicz-Waltz. 
Jeśli taki scenariusz by się spraw-
dził, władze miejskie będą mogły 
uznać, że bytomianie, którzy nie 
poszli na referendum wyrazili 
zgodę na dzierżawę sieci.

Przepychanki referendalne
Prawdopodob-

nie BIS odrzuci propozycję 
referendum w sprawie 
dzierżawy wodociągów, by za 
chwilę... ogłosić referendum.

Katowicka i Jagiellońska  do remontu
Z oszczędno-

ści na przetargach Tram-
waje Śląskie wyremontują 
torowiska na całej długości 
Katowickiej i Jagiellońskiej.

Jedyny przewoźnik tramwajo-
wy w GOP realizuje największy 
projekt inwestycyjny w ostatnich 
latach, w ramach którego zmo-
dernizowanych zostanie 48 km 
torów i 75 wagonów tramwajo-
wych typu 105N, a także zostało 
zakupionych 30 nowych tramwa-
jów produkcji bydgoskiej Pesy.

W przetargach udało się uzy-
skać na tyle atrakcyjne oferty, 
że spółka chce wyremontować 
jeszcze 14 km torów, dokupić 
12 nowych, dwukierunkowych 
tramwajów, postawić myjnię 
tramwajową oraz zmodernizo-
wać układy sterowania ruchem. 
W tym celu złożono już stosow-
ny wniosek w Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych. - 
Jego ocena powinna zakończyć 

się w marcu - powiedział wnp.pl 
Tadeusz Freisler, prezes zarządu 
TŚ. Całkowity koszt inwestycji w 
II etapie ma wynieść 110 mln zł, 
z czego 59% mają stanowić środ-
ki unijne.

Tramwaje Śląskie chcą wyre-
montować w Bytomiu pozo-
stałe odcinki ulic Katowickiej i 
Jagiellońskiej. W ramach I etapu 
zmodernizowano krótki kawa-
łek tej pierwszej między placem 
Kościuszki, a najbliższym skrzy-
żowaniem. Z kolei tory na ul. 
Jagiellońskiej będą remontowa-
ne w ramach I etapu na odcinku 
od Zamłynia do ul. Moniuszki. 
Dzięki oszczędnościom zostaną 
zmodernizowane pozostałe frag-
menty: na Katowickiej od Pogody 
do pl. Sikorskiego i Jagiellońskiej 
od Moniuszki do Katowickiej. 
Informacja o rozszerzeniu prac 
powinna szczególnie ucieszyć 
kierowców, którzy od lat uskar-
żają się na zły stan nawierzch-
ni. Miasto również dołoży swoje 
„trzy grosze”, gdyż w budżecie na 

ten rok zapisało środki na remont 
Katowickiej.

Już dawno w Bytomiu nie 
przeprowadzano moderniza-
cji infrastruktury tramwajowej 
na tak dużą skalę. W minionych 
miesiącach przebudowano prze-
jazd przez ul. Stara Cynkownia 
na Bobrku, wyremontowano 
torowiska na ulicach Moniusz-
ki i Powstańców Warszawskich 
oraz Zabrzańskiej. Dobiega końca 
odbudowa linii nr 7 do Łagiew-
nik, która będzie mieć nieco 
zmieniony przebieg, dzięki cze-
mu nie będzie dwukrotnie prze-
cinać jezdni. Za sprawą funduszy 
z nowej perspektywy unijnej na 
lata 2014-2020 inwestycji tram-
wajowych w naszym mieście 
może być jeszcze więcej - naj-
większą z nich może być odbu-
dowa dawnej linii do Miechowic, 
zamieszkałych przez 24,5 tys. 
ludzi. Od dawna na wiadukcie w 
ciągu ul. Wrocławskiej jest zare-
zerwowane miejsce na tory tram-
wajowe.
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DK79 jest główną arterią łączącą 
Bytom ze stolicą województwa i tym 
samym należy do najbardziej zatłoczo-
nych dróg w regionie. Ponieważ prze-
biega przez centrum Chorzowa, jest 
usiana skrzyżowaniami z lokalnymi 
uliczkami oraz sygnalizacjami świetl-
nymi. Nowa trasa ma natomiast omijać 
miasto od wschodu. Dzięki temu Bytom 
będzie znacznie lepiej skomunikowany 
z Katowicami, gdzie pracuje znaczna 
część mieszkańców, natomiast Katowi-
ce uzyskają szybszy i łatwiejszy dojazd 
do autostrady A1 oraz lotniska.

Obwodnica ma mieć 7,7 km długo-

ści. Będzie łączyć bytomską aleję Jana 
Pawła II z ulicą Chorzowską w Kato-
wicach w rejonie Stadionu Śląskiego. 
Zaprojektowano ją jako drogę klasy 
GP, czyli tzw. drogę szybkiego ruchu. W 
przeciwieństwie do dzisiejszego prze-
biegu DK79, nowa trasa ma być cał-

kowicie bezkolizyjna, co ma zapewnić 
krótki czas przejazdu. W tym celu 
zaprojektowano aż 27 obiektów inży-
nierskich (m.in.: mosty, wiadukty, esta-
kady, kładki i tunele).

W ramach inwestycji przebudowa-
ny zostanie fragment al. JPII i ul. Cho-
rzowskiej. Duże zmiany czekają węzeł 
z ul. Siemianowicką, gdzie nowa tra-
sa będzie łączyć się z obecną Drogą 

Wojewódzką 911. Powstaną tam aż 
cztery jezdnie, a nieco dalej powstanie 
wiadukt w ciągu ul. Brzezińskiej, która 
dziś jest przecięta w połowie przez al. 
JPII. Z kolei ulica Chorzowska zostanie 
połączona z obwodnicą za pośrednic-
twem łącznicy zbudowanej w śladzie 
dawnego szlaku kolejki wąskotorowej.

Powstanie obwodnicy nie jest jesz-
cze przesądzone. Jej budowa jest naj-

droższym projektem zgłoszonym 
przez województwo do kontraktu 
krajowego, który obecnie znajduje się 
jeszcze na etapie negocjacji. Należy 
jednak przypomnieć słowa Tomasza 
Tomczykiewicza wypowiedziane  
w 2011 roku. Ówczesny szef klubu par-
lamentarnego Platformy Obywatel-
skiej, a dziś wiceminister gospodarki 
stwierdził, że budowa obwodnicy jest 
przesądzona. Wtedy oceniano, że trasa 
mogłaby zostać oddana do użytku naj-
wcześniej w 2017 roku, natomiast teraz 
Urząd Marszałkowski wskazuje dopie-
ro 2018 rok - o ile rząd przystanie na 
propozycję województwa.

Na karcie negocjacyjnej wojewódz-
twa znalazła się także Bytomska Cen-
tralna Trasa Północ-Południe. Becetka 
ma z kolei połączyć Drogi Krajowe nr 
11 i 79 oraz Drogę Wojewódzką 925. Jej 
powstanie ma duże znaczenie dla rewi-
talizacji terenów poprzemysłowych w 
Szombierkach i Rozbarku. Koszt budo-
wy trasy oszacowano na 286 mln zł.

Fundacja „Dom Nadziei” w 
Bytomiu funkcjonuje od wie-
lu lat. Jej głównym zadaniem 
jest rozwiązywanie problemu 
uzależnień. Dotychczas razem 
z ośrodkiem leczenia uzależ-
nień działała w Bobrku i nikomu 
jej siedziba nie przeszkadza-
ła. Z uwagi na kiepski standard 
ośrodka i konieczność zbudo-
wania nowego, podjęto decyzję 
o przeniesieniu jego siedziby 
do Stolarzowic. I tu pojawia się 
problem, a konkretniej: protest. 
Mieszkańcy dzielnicy nie chcą, 
by ośrodek znajdował się wła-
śnie tam.

Tradycyjnie już, by rozpo-
wszechnić ideę protestu byto-
mianie stworzyli odpowiednią 
stronę na Facebooku. „Protest 
mieszkańców Stolarzowic i 
Górników przeciwko budowie 
ośrodka dla osób uzależnio-
nych od narkotyków i alkoholu”, 
ma służyć skupieniu bytomian 
wokół pomysłu powstrzyma-
nia budowy. Fanpage polubio-

jemne spotkania na terenie 
parafii, tajemnicze przelewy dla 
fundacji na duże sumy, na nocnej 
akcji zrywania plakatów powie-
szonych wcześniej przez prote-
stujących, skończywszy.

Na żadne z zarzutów inicja-
torzy nie przedstawiają jednak 
dowodów, a jedynie publiku-
ją informacje jako „fakty do 
sprawdzenia”, z którymi zresztą 
nie zgadza się fundacja. Popro-
siliśmy „Dom Nadziei” o to, by 
odniósł się do listy zarzutów, 
które wysnuwają protestujący 
w kierunku fundacji. Na nasze 
pytania odpowiedział Dyrek-
tor Katolickiego Ośrodka „Dom 
Nadziei”, ks. Bogdan Peć. Zwró-
ciliśmy się także z prośbą o 
komentarz do protestujących, 
ale dotychczas nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi na pytania.

Wywiad dostępny jest na naszej 
stronie: http://bytomski.pl

ny przez 186 osób regularnie 
publikuje informacje na temat 
potencjalnych zagrożeń dla 
mieszkańców Stolarzowic, które 
niesie za sobą inwestycja.

„Nasza okolica postrzega-
na jest jako spokojna dziel-
nica Bytomia. Niestety jeżeli 
będziemy bierni i pozwolimy na 
budowę ośrodka dla osób uza-
leżnionych od alkoholu i nar-
kotyków (przypomnijmy, że 
według statutu może tu powstać 
noclegownia, bądź ośrodek dla 
osób z zaburzeniami psychicz-
nymi) ta sytuacja się zmieni...na 
gorsze! Już nie będziemy mogli 
czuć się bezpiecznie we wła-
snych domach, ponieważ wzro-
śnie przestępczość i kradzieże...”. 
To jeden z wielu i równocze-
śnie główny argument, którym 
posługują się protestujący. Nie-
stety w żaden sposób nie jest on 
potwierdzony faktami. W roz-
mowie z Rzecznikiem Komendy 
Miejskiej Policji w Bytomiu usły-

szeliśmy, że ośrodek tak długo 
funkcjonuje w mieście, że nie da 
się wykazać żadnych prawidło-
wości odnośnie jego wpływu na 
wzrost przestępczości w dziel-
nicy, nie można także mówić 
o szczególnych, dodatkowych 
interwencjach z tytułu jego 
funkcjonowania. Trudno więc 
posługiwać się tym argumentem 
jako sprawdzonym i rzetelnym.

Protestujący nie widzą jed-
nak probelmu i „ostrzegają” 
mieszkańców dalej. Metod jest 
wiele – zdjęcia z pięknymi wido-
kami opatrzone komentarzem, 
że dotychczas spokojna dziel-
nica już wkrótce zamieni się w 
skupisko przestępstw, posty 
na temat możliwości zaraże-
nia wirusem HIV, informacje 
dotyczące włamań w okolicy, 
a nawet wyrażone w postach 
i komentarzach (przez osobę 
zarządzającą fanpage’m) obawy 
czy mieszkańcy i osoby uzależ-
nione będą korzystały ze wspól-
nej opieki zdrowotnej (i czy aby 

Choć inwestycja jest potocznie nazywana Obwodnicą Chorzowa, to od lat o jej realizację starają się o 
jej realizację również Katowice i nasze miasto.

W Stolarzowicach ma powstać ośrodek leczenia uzależnień. Nie wszystkim mieszkańcom się to jednak podoba.  Protestując w inter-
necie publikują "fakty" na temat budowy ośrodka, zarzucając fundacji, która prowadzi ośrodek, różne nieprawidłowości - Dyrektor ośrodka 
ks. Bogdan Peć odpiera wszystkie zarzuty.

Obwodnica będzie łączyć by-
tomską al. JPII z ul. Chorzow-
ską w Katowicach.

Szybsza droga do Katowic

W Stolarzowicach walczą z Fundacją Dom Nadziei"

jest to bezpieczne dla osób „zdro-
wych”). „Społeczna inicjatywa” 
odwołuje się nawet do... spadają-
cej (z uwagi na budowę ośrodka 
rzecz jasna) wartości budynków. 
Akcja dawno wykroczyła jednak 
poza świat wirtualny. Anonimo-
wi wciąż inicjatorzy rozkleili pla-
katy, rozpoczynając tym samym 
„działania informacyjne” wśród 
mieszkańców, a także zbiera-
li podpisy przeciwko budowie 
ośrodka. Aktywność bytomian i 
zaangażowanie oczywiście godne 
są podziwu, sam cel budzi jednak 
sporo wątpliwości. Trudno tak-
że zaprzeczyć temu, że przebieg 
akcji jest nieco kontrowersyjny, 
a stanowiska protestujących i 
fundacji w poszczególnych kwe-
stiach są krańcowo różne. Fanpa-
ge regularnie publikował „fakty” 
na temat budowy ośrodka, zarzu-
cając fundacji różne nieprawi-
dłowości – od niedopełnienia 
formalności i zatajania charakte-
ru instytucji, która ma powstać 
na spornej działce, przez pota-

Ratusz chce zaangażować 
mieszkańców do promocji mia-
sta i zaprasza do wspólnej zaba-
wy. Z okazji jubileuszu 760-lecia 
uzyskania praw miejskich przy-
gotowano wzór koszulek z wize-
runkiem posągu śpiącego lwa i 
wielkim napisem BYTOM. Ratusz 
liczy, że bytomianie wyruszą w 
nich poza miasto i sfotografują się 
w ciekawych miejscach. Zabawę 
zapoczątkowali już: wokalistka 
Kasia Moś, Roman Badura orga-
nizujący comiesięczne Rowe-
rowe Masy Krytyczne i solista 
operowy Juliusz Ursyn-Niemce-
wicz. Teraz czas na innych!

Koszulki można nabyć w Biu-
rze Promocji Bytomia przy Ryn-
ku 7 za jedyne 15 zł. 

Z lwem na piersi
Bądź dumny z 760. urodzin 
miasta i załóż koszulkę z 
bytomskim lwem!
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www. facebook.pl/bytomski.pl

www. twitter.com/BytomskiPL

www. google.pl/bytomski.pl

www.youtube.com/user/redbytomski

Być może 
pójdziemy w  Bytomiu 
głosować w referendum 
dotyczącym prywatyzacji 
miejskich wodociągów. 

W 2012 r. wziąłem udział w 
referendum, w którym odwołano 
dotychczasowe bytomskie wła-
dze miejskie. Jeśli w roku 2014 
odbędzie się referendum w spra-
wie wodociągów to też skorzy-
stam z mojego obywatelskiego 
prawa i zagłosuję przeciw pry-
watyzacji.

Nie ulega wątpliwości, że refe-
rendum powinno dotyczyć waż-
nej dla miasta sprawy. Czy pytanie 
o to czy oddać w prywatne ręce 
na 15 lat bytomskie wodociągi 
jest ważne? Oczywiście, że tak. 
Jeśli prywatyzacja wodociągów 
miałaby nie być sprawą ważną to, 
co u licha miałoby być?

Póki, co jednak projekt uchwa-
ły w sprawie rozpisania wodo-
ciągowego referendum czeka 
na rozstrzygnięcie w bytom-
skiej Radzie Miejskiej. Sesja 
Rady odbędzie się 27 stycznia. 
W „Dzienniku Zachodnim” prze-
czytałem wypowiedź radnego 
Janusza Wójcickiego z Bytom-
skiej Inicjatywy Społecznej, który 
nazwał pomysł wodociągowego 
referendum: „polityczną hucpą 
i autopromocją w roku wybor-
czym”. I to mówi człowiek, który 
w 2012 r. był pełnomocnikiem 
komitetu referendalnego! Nie-
potrzebnie używa takich wyra-
finowanych słów jak „hucpa” i 
„autopromocja”, wystarczy gdyby 

powiedział dziennikarce „Dzien-
nika Zachodniego” – „śmierć 
frajerom”. W 2012 r. dałem się 
przekonać Panu Januszowi i 
zagłosowałem w referendum 
odwoławczym. W takim razie 
zdaje się, że jestem jednym z „fra-
jerów”.

O tym czy bytomska Rada 
Miejska zgodzi się na wodocią-
gowe referendum zadecyduje 
postawa radnego Wójcickiego 
i jego kolegów z BIS-u i Stowa-
rzyszenia Wspólny Bytom. Mają 
większość. Ale co by radni więk-
szości nie zrobili podczas sesji 
Rady w dniu 27 stycznia to i tak 
mają problem.

Wariant pierwszy – radni BIS 
i WB wykorzystują posiadaną 
większość i odrzucają uchwałę 
w sprawie referendum. Strzał w 
kolano. Oni przecież zdobyli wła-
dzę w wyniku referendum. A dziś 
mówią mieszkańcom Bytomia 
– referendum jest niepotrzeb-
ne. Głos obywateli w ważnej dla 
miasta sprawie ich nie interesuje. 
Pogratulować cynicznego podej-
ścia do zasad demokracji.

Wariant drugi – radni BIS i WB 
zgadzają się na referendum. Rów-
nież strzał w kolano. Co praw-
da jest możliwe, że głosowanie 
będzie niewiążące, bo frekwen-
cja nie przekroczy wymagane-
go poziomu 30 %, ale jestem 
przekonany, iż większość głosu-
jących wypowie się przeciw pry-
watyzacji wodociągów. To będzie 
argument, którego żadna wła-
dza zlekceważyć nie może. Poza 
tym wypadałoby, aby prezydent 
Bartyla powstrzymał się na czas 
kampanii referendalnej od dzia-

łań zmierzających do prywatyza-
cji wodociągów.

Wariant trzeci – z kręgów zbli-
żonych do radnych BIS słychać, 
iż zastanawiają się nad popar-
ciem uchwały w sprawie wodo-
ciągowego referendum, ale … 
chcą zmienić pytanie na jakieś 
takie, które byłoby wystarczająco 
niejasne. Kolejny strzał w kola-
no. Kombinowanie przy pyta-
niu na referendum to wielkie 
pole do popisu dla autora tek-
stów kabaretowych. Można na 
przykład zapytać w referendum: 
„Czy jesteś za tym, aby prezy-
dent Bytomia czynił dobrze dla 
miasta?”. Bytomianie zagłosu-
ją za – kto nie chciałby, aby pre-
zydent miasta czynił dobrze – i 
prezydent Bartyla sprywatyzu-
je bytomskie wodociągi, bo tak 
rozumie dobro miasta. A poważ-
nie to każda próba kombinowa-
nia przy pytaniu referendalnym 
może i trochę pokrzyżuje pla-
ny inicjatorów referendum, ale 
będzie zaproszeniem dla prasy, 
radia i telewizji, których przed-
stawiciele będą rządzących w 
bytomskim ratuszu pytać: ale, o 
co chodzi? Przy okazji referen-
dum z kabaretowym pytaniem 
media pokażą, zatem jak aktual-
ny prezydent Bytomia Damian 
Bartyla próbuje zrobić obywateli 
miasta w bambuko.

Co by radni BIS i WB nie zro-
bili, mówiąc językiem bokser-
skim, wylądują na deskach. Cóż, 
trzeba było wybić prezydentowi 
Bartyli z głowy nieodpowiedzial-
ny pomysł prywatyzacji wodocią-
gów. Śmierć frajerom.

 DEJA VUŚmierć frajerom
Moje zapiski uczesane ― Jan Kazimierz Czubak Tomasz Chojnacki

Punkt widzenia 
zależy od punktu siedzenia. 
Powiedzenie to doskonale 
wpisuje się w ostatnie wyda-
rzenia w Bytomiu. 

Opozycja z koalicją zamieniają 
się rolami. Prawie dwa lata temu 
dzisiejszy obóz władzy niosąc na 
sztandarach wartości demokra-
tyczne nawoływał do inicjatywy 
referendalnej dotyczącej odwo-
łania władz miejskich, w związku 
z zamiarem likwidacji "elektro-
nika". Wówczas Janusz Wójcicki 
inicjator akcji używał pięknych 
słów o społecznej odpowiedzial-
ności odpierając ataki Platformy 
Obywatelskiej, że referendum to 
nic innego tylko hucpa politycz-
na. Trudno było się z nim nie zgo-
dzić. Dzisiaj role się odwróciły. 
Na łamach Dziennika Zachodnie-
go radny Janusz Wójcicki używa 
dokładnie tych samych słów, któ-
rych dwa lata temu używali jego 
oponenci. Hipokryzja osiąga w 
tym mieście szczyty. Czy Pan rad-
ny Wójcicki już zapomniał o tych 
pięknych wartościach demo-
kratycznych, o których kilkana-
ście miesięcy temu tak wzniośle 
mówił? Cóż jeszcze możemy usły-
szeć w wywiadzie? Na pytanie 
dziennikarza dotyczące zwolnień 
w BPK odpowiada z rozbraja-
jącą szczerością: "Czy to takie 
rozsądne rozczulać się nad taką 
wąską grupą zawodową - ripo-
stuje radny." No cóż. Jedno trze-
ba przyznać. Przynajmniej jest 
szczery. Tylko czy ta szczerość 
to nie jest strzał w kierunku pre-

zydenta Bartyli? Czy to przypad-
kiem nie pokazuje intencji władz 
dotyczących zamiaru zwolnień w 
BPK? Nie oszukujmy się. Przecież 
ewentualny dzierżawca będzie 
musiał ograniczyć koszty działal-
ności, aby osiągnąć zysk. Wszyst-
ko wskazuje na to, że znowu czeka 
nas referendum. Obecna władza 
nie wzięła lekcji z doświadczeń 
swoich poprzedników. To przy-
kre bo na tym wszystkim tracimy 
my mieszkańcy. Koszty referen-
dum poniesie miasto, przez kilka 
miesięcy zamiast zajmować się 

problemami Bytomia znowu cała 
uwaga skupi się na referendum. 
A wystarczyło spełnić obietnicę 
wyborczą prezydenta Damiana 
Bartyli i w cywilizowany sposób 
skonsultować tą decyzję z miesz-
kańcami. BiS nic nie nauczył się 
na cudzych błędach. Jest jeszcze 
jedno mądre powiedzenie. Kto 
mieczem wojuje, ten od miecza 
ginie. Oby nie okazało się, że w 
Bytomiu przysłowia doskonale 
się sprawdzają.

Porady prawne
Polski ustawodawca    postanowił zabezpieczyć  inte-

resy  prawne i  finansowe   Polaków, poprzez zmiany w 
Kodeksie Cywilnym  dotyczącym    dziedziczenia ustawo-
wego. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego  obroni nas przed  
ujemnym skutkami    nieznajomości   prawa.

Osoby, które odziedziczą spadek po krewnych, w końcu 
nie będą musiały  się martwić, że odziedziczą  długi zmar-
łego, o których  nie  wiedzieli.

W chwili  obecnej spadkobiercy mogą  przyjąć bez 
ograniczeń,  przyjąć  spadek z dobrodziejstwem  inwen-
tarza  (tj do wartości  in plus) lub  odrzucić spadek    

w całości,   w ciągu sześciu  miesięcy  odkąd  zostali powo-
łani do spadku. Nie ma żadnych  komplikacji  dopóki  nie 
zostaną  odziedziczone długi, a spadkobierca  nie   był  w 
posiadaniu informacji  o tym, że jest  spadkobiercą  lub, że  
jakiś krewny zmarł.  Jeżeli  nie  odrzucimy długów spad-
kowych   w  ciągu  wyżej wskazanego terminu  to   wierzy-
ciel  będzie  miał  prawo  odzyskać  swój dług z naszego  
osobistego majątku.  Wówczas czeka  nas batalia  przed 
Sądem  o przywrócenie terminu do odrzucenia spadku 
lub  spłacenie cudzego długu. 

W związku z  tym, że  zapisy  ustawy   były krzywdzą-

ce przygotowywane są zmiany    mające na celu zapew-
nienie  ochronę spadkobierców. Przygotowany  projekt 
zakłada, że spadkobierca nie  będzie musiał składać żad-
nych oświadczeń aby nie  odpowiadać   w całości za długi 
spadkowe czyli nie odziedziczy długów bez swojej wiedzy 
i zgody. 

Kolejnym   ułatwieniem    dotyczącym  postępowania  
spadkowego  będzie zniesienie  monopolu Komornika 
Sądowego na  sporządzenie inwentarza spadku.  Po zmia-
nach będzie wystarczyło oświadczenie  spadkobiercy zło-
żone   przed Sądem lub Notariuszem.

Czy Pan radny Wójcicki 
już zapomniał o tych 
pięknych wartościach 
demokratycznych, o któ-
rych kilkanaście miesięcy 
temu tak wzniośle mówił?

Czy będziemy dalej dziedziczyć długi bez swojej wiedzy?
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2 mln dla bytomian Nie będzie podwyżek
Każdy mieszka-

niec będzie mógł zadecydo-
wać o przeznaczeniu dwóch 
milionów złotych. Trzeba 
nowego placu zabaw albo 
remontu chodnika w twojej 
okolicy? Wystarczy zgłosić 
swój pomysł!

Pierwszy raz w historii byto-
mianie mają bezpośredni wpływ 
na sposób wydatkowania dużych 
środków z miejskiej kasy. 2 mln 
zł przeznaczone na Budżet Oby-
watelski zostało podzielone pro-
porcjonalnie  między dzielnice 
według liczby ludności:
Bobrek - 92 000 zł  
Górniki - 59 380 zł 
Karb - 106 420 
Łagiewniki - 122 520 zł 
Miechowice - 253 420 zł 
Os. Ziętka - 122 380 zł 
Rozbark - 201 340 zł 
Stolarzowice - 78 280 zł 
Stroszek - 161 160 zł 
Sucha Góra - 81 920 zł  
Szombierki - 244 880 zł  
Śródmieście - 476 300 zł

Co można zrobić za te pie-

niądze? Wszystko, co dotyczy 
majątku gminy i zmieści się w 
założonym budżecie na daną 
dzielnicę. Może to być np. remont 

dziurawej ulicy, oświetlenie ciem-
nego skrótu, postawienie ławek, 
czy instalacja monitoringu. Aby 
zgłosić swój pomysł trzeba do 7 
lutego wypełnić specjalny formu-
larz ze strony Urzędu Miejskiego 
i zebrać podpisy piętnastu osób. 
Do 12 marca projekty zostaną 
sprawdzone pod kątem wymo-
gów formalnych i zaopiniowa-
ne przez wydziały merytoryczne 
magistratu. Urzędnicy będą 
musieli m.in. oszacować kosz  ty 

inwestycji, sprawdzić własność 
gruntów i ustalić czy zapisy Miej-
scowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego pozwalają na 
ich realizację.

Zweryfikowane wnioski tra-
fią na 12 list, po jednej dla każdej 
dzielnicy. Między 17 a 21 marca 
odbędzie się głosowanie, w któ-
rym mieszkańcy wskażą jakie pro-
jekty powinny zostać wcielone w 
życie. Każdy pełnoletni bytomianin 
będzie mógł wskazać maksymalnie 
trzy pozycje na liście. Zależnie od 
kosztów realizacji, w dzielnicach 
zostanie zrealizowanych nawet kil-
ka inwestycji. Ogłoszenie wyników 
głosowania nastąpi 31 marca.

Nowy cennik miał zacząć obo-
wiązywać wraz z wprowadzeniem 
do użytku Śląskiej Karty Usług 
Publicznych, która miała pełnić 
funkcje elektronicznego biletu, 
portmonetki i podpisu.Flagowy 
projekt KZK GOP ma jednak opóź-
nienia i już wiadomo, że termin 
pierwszego kwietnia jest nierealny.

Dobra wiado-
mość dla pasażerów komu-
nikacji miejskiej. 1 kwietnia 
ceny biletów KZK GOP miały 
ulec zmianie, ale prima apri-
lisowej niespodzianki nie bę-
dzie. Tymczasowo podwyżki 
zostały odroczone.

Nieoficjalnie nowy cennik ma 
zacząć obowiązywać w czwartym 
kwartale tego roku. Wówczas kosz-
ty zakupu tradycyjnych, papiero-
wych biletów wzrosną, natomiast 
elektroniczne pozostaną na obec-
nym poziomie lub nawet będą 
tańsze, ale będą posiadały limi ty 
przejazdów. Te nie posiadające 
ograniczeń będą jednak droższe.

Jak to bywa w naszych cza-
sach, na Facebooku ruszył pro-
test przeciwko planowanym 
podwyżkom. Do fanpage „Protest 
przeciwko podniesieniu cen bile-
tów KZK GOP” dołączyło już 10,5 
tys. internautów

Kopalnia zakończyła wydoby-
cie w 2004 roku. Przez pięć lat jej 
zabudowania znikały na oczach 
mieszkańców dzielnicy. Wresz-
cie w 2009 roku teren zakładu 
został przejęty przez gminę. Nie-
stety do tego czasu zdążono roze-
brać większość obiektów, w tym 
wieże wyciągowe i okazałą sor-
townie, które były symbolem tego 
miejsca. Podobnie jak w przypad-
ku kopalni Szombierki, urzędni-
cy za późno wpisali zabudowania 
rozbarskiego zakładu do rejestru 
zabytków. Udało się zachować tyl-
ko kilka budynków, które są jedy-
nie cieniem dawnej Heinitzgrube.

Mimo to magistrat podjął się 
wyzwania rewitalizacji. Ze wzglę-
du na zaślepienie szybów i roz-
biórkę większości obiektów nie 
było mowy o stworzeniu kopal-
ni turystycznej jak w Zabrzu, czy 
Tarnowskich Górach, więc zdecy-
dowano się nadać temu miejscu 
nową funkcję. Motywem prze-
wodnim uczyniono taniec, będący 
cechą wyróżniającą Bytom na tle 
innych miast. To tu - w jedynym 
miejscu w Europie - artyści ruchu 
mogą się szkolić na wszystkich 
szczeblach edukcji, od szkoły pod-
stawowej po wyższą. Postanowio-
no przenieść do cechowni Śląski 
Teatr Tańca, a w sąsiednim budyn-
ku administracyjnym otworzyć 
bursę dla studentów Wydziału 
Teatru Tańca Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej.

Na realizację tych inwesty-
cji miasto pozyskało przeszło 
10 mln zł dotacji unijnej. Dziś 
już prace dobiegają końca, ale 
efekty budzą mieszane uczucia. 
Cechownia mająca być siedzi-
bą teatru zdaniem Marka Woj-

cika z Towarzystwa im. Ignatza 
Hakuby została... zdewastowana. 
Wojcik krytykuje zgodę Woje-
wódzkiej Konserwator Zabyt-
ków na wymianę wszystkich 
okien zewnętrznych, przebu-
dowę dachu, stropów, ścianek i 
klatki schodowej, wykucie drzwi 
w elewacji i montaż szpecących 
maszyn klimatyzacji na dachu. 
- Po tym remoncie cechownia 
utraciła większość „substan-
cji historycznej” i tych wartości, 
dla których została wpisana do 
rejestru zabytków. Nie uszano-
wano nawet tradycyjnego zie-
lonego koloru okien - kiedyś 
pięknie dopełniającego czerwo-
ny kolor cegieł. Te nowe elemen-
ty prosto z supermarketu nie 
są zabytkiem. To, co przetrwało 
ponad 90 lat ciężkiej górniczej 
pracy, nie przetrwało jednego 
„konserwatorskiego” pozwolenia 
- wyjaśnia prezes Towarzystwa.

Niesmak budzi również oto-
czenie. Do wyremontowanej 
cechowni przylega stare znisz-
czone ogrodzenie betonowe, 

które niczego już nie chroni, ale 
mimo to gmina nie ma zamia-
ru go rozbierać. Wzdłuż budyn-
ku biegnie ul. Dojazd, niechlujnie 
załatana, chociaż przy jej ostat-
niej naprawie odkryto świetnie 
zachowany bruk z granitu. W 
efekcie miejsce pretendujące do 
miana reprezentacyjnego nieste-
ty odpycha.

Choć zabudowań po dawnej 
kopalni zostało już niewiele, to 
miasto stara się o wyburzenie 
budynku kotłowni. W tym celu 
magistrat wnioskował do Gene-
ralnego Konserwatora Zabytków 
o wykreślenie obiektu z reje-
stru, na co nie udzielono zgody. 
Urzędnicy tłumaczą, że gmach 
jest w złym stanie technicz-
nym, a gmina nie ma środków 
na jego utrzymanie. W grudniu 
2013 roku Wojewódzka Konser-
wator Zabytków skontrolowa-
ła budynek i poprosiła o opinię 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego. W tej chwili Urząd 
Miejski czeka na dalsze decyzje. 
W międzyczasie trwają przygo-

towania do rozbiórki przyległego 
komina. Ściągnięto z niego ante-
ny telekomunikacyjne, natomiast 
magistrat szuka pieniędzy na 
przeprowadzenie prac budow-
lanych. Gdy do tego dojdzie, 
zostanie wybrana firma, któ-
ra przygotuje projekt i fizycznie 
wyburzy komin.

Lepsza przyszłość czeka sta-
cję trafo, która jednak nie jest 
objęta ochroną konserwatorską. 
Jej przebudowa będzie stanowić 
drugi etap rewitalizacji kopal-
ni. Ratusz planuje przenieść do 
niej Centrum Sztuki Współcze-
snej „Kronika” i Biuro Organi-
zacji Pozarządowych z Rynku 
oraz utworzyć Ośrodek Rozwoju 
Aktywności. Spośród obiektów 
zabytkowych może przetrwać 
jeszcze budynek warsztatów 
szkoleniowych. Jego renowacja 
ma być objęta trzecim etapem 
rewitalizacji kopalni. Magistrat 
nie ma jeszcze pomysłu na nową 
funkcję dla niego.

Co dalej z KWK Rozbark?
Już niebawem 

do wyremontowanych bu-
dynków po dawnej kopalni 
Rozbark wprowadzą się 
tancerze. Cechownia będzie 
siedzibą teatru, a w niegdy-
siejszej dyrekcji zamieszkają 
studenci PWST. Czy to koniec 
rewitalizacji Rozbarku?



5www.bytomski.pl piątek, 24 stycznia 2014

Reklama

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Centrum Han-
dlowe Agora kolejny raz 
zmieniło cennik opłat na 
swoim parkingu. Od teraz 
postój może być bezpłatny 
nawet przez całą dobę!

Dotąd parking był darmowy 
dla każdego tylko przez godzinę w 

Parking za darmo

Przy Moniuszki zlikwidowano 
uprawę konopi indyjskich

Policjanci Grupy do walki z 
Przestępczością Narkotykową 
bytomskiej komendy zatrzyma-
li trzy osoby, które w kamienicy 
przy ulicy Moniuszki uprawiały 
nielegalnie konopie indyjskie.

Wczoraj kryminalni z bytom-
skiej komendy wspólnie z funk-
cjonariuszami Komisariatu II 
zlikwidowali nielegalną hodow-
lę 30 krzaków konopi indyjskich 
znajdującą się w kamienicy przy 
ulicy Moniuszki. Zatrzymano 3 
osoby.  Wśród podejrzanych jest 
dwóch mężczyzn w wieku 27 i 30 
lat oraz 22-letnia kobieta.

Bytomianie uprawiali nie-
legalnie krzewy marihuany w 
wynajmowanym przez podej-
rzaną lokalu. Stróże prawa w 
piwnicy należącej do mieszka-
nia odnaleźli 5 krzaków rośliny. 
Pozostałą część sprawcy przecho-
wywali w pomieszczeniu gospo-
darczym. 

Ponadto 30-latek w chwili 
zatrzymania posiadał przy sobie 

1, 03 grama środka odurzające-
go. Wszyscy podejrzani usłysze-
li już zarzuty. Dzisiaj staną przed 
bytomskim prokuratorem. Grozi 
im do 3 lat więzienia.
Trzej handlarze narkotyków 
zatrzymani 

Kryminalni z Bytomia zatrzy-
mali handlarzy narkotyków w wie-
ku 23 – 30 lat oraz przejęli prawie 
3400 działek dilerskich marihuany.

Bytomscy kryminalni zajmują-
cy się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej kilka dni temu prze-
jęli ponad 1200 działek dilerskich 
narkotyków w mieszkaniu przy ul. 
Siemianowickiej. Zatrzymano wte-
dy 21-latka. Prowadząc kontynu-
acje kryminalni zatrzymali dwóch 
mieszkańców Tomaszowa Mazo-
wieckiego w wieku 23 i 30 lat oraz 
28-letniego bytomianina.

Przy nich stróże prawa ujawni-
li prawie 340 gram marihuany. Z 
zabezpieczonych narkotyków moż-
na przygotować blisko 3400 dzia-
łek dilerskich o czarnorynkowej 
wartości około 13.500 złotych.

Mężczyźni dzisiaj odpowiedzą 
przed bytomskim prokuratorem. 
Śledczy wnioskują o areszt dla 
handlarzy narkotyków. Za to prze-
stępstwo grozi im teraz do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Ustalono sprawcę napadu na 
bank. Okazało się, że prze-
bywa w więzieniu 

Policjanci z Bytomia ustalili 
jednego ze sprawców napadu na 
bank, do którego doszło w maju 
2013 roku. Jak ustalili śledczy 2 
mężczyzn przedmiotem przypo-
minającym pistolet sterroryzo-
wało obsługę placówki i ukradło 
gotówkę w kwocie około 40.000 
zł.

W maju 2013 roku do jednego 
z banków przy ul. Chorzowskiej 
weszło 2 mężczyzn, którzy trzy-
mając w ręce przedmiot wyglądem 
przypominający pistolet sterrory-
zowali pracowników placówki. W 
wyniku tego napady skradli około 
40 tyś złotych gotówki.

Kryminalni z bytomskiej komen-

tygodniu roboczym i dwie godzi-
ny w weekendy. Specjalne warun-
ki mieli widzowie kina Cinema City, 
którym przysługiwały aż cztery 
godziny postoju wolnego od opłat.

Wraz z początkiem tygodnia 
największa bytomska galeria doko-
nała rewolucji w cenniku swo-
jego parkingu. Teraz klienci nie 
muszą się śpieszyć z zakupami, aby 
uniknąć płacenia za postój. Każ-
dy będzie może pozostawić samo-
chód do końca doby za darmo, jeśli 
tego samego dnia zakupi w Agorze 
dowolny produkt lub usługę. Może 
to być chociażby paczka zapałek, a 
parking i tak będzie bezpłatny. Jest 
jednak jedo "ale". Trzeba bowiem 
pofatygować się z aktualnym para-
gonem i biletem parkingowym 
do punktu obsługi na poziomie 0. 
Inaczej każda rozpoczęta godzina 
będzie kosztować 2 zł.

Na początku tygodnia zmia-
ny wywołały zamieszanie wśród 
klientów, którzy nie dowiedzieli się 
o nowym cenniku. Przedstawicie-
le Agory uważają, że nowy system 
jest bardziej korzystny dla klien-
tów i podkreślają wysoki standard 
parkingu przy ul. Webera.

dy prowadzili działania zmierza-
jące do zatrzymania sprawców. 
Kilkumiesięczne mozolne czyn-
ności operacyjne doprowadziły 
do ustalenie jednego ze sprawców 
napadu. Jak się okazało 28-latek 
przebywa w jednym z zakładów 
karnych, gdzie odbywa karę wię-
zienia za inne przestępstwo.

Bytomski prokurator przed-
stawił mu zarzut oraz przesłu-
chał. Bytomianin wrócił za kratki 
a sędzia zastosował wobec nie-
go tymczasowy areszt na okres 3 
miesięcy. W tym czasie nie będzie 
on mógł kontaktować się z inny-
mi osobami.

Śledczy z bytomskiej komendy 
dążą do zatrzymania wspólnika 
28-latka. Za to przestępstwo grozi 
im do 12 lat pozbawienia wolności.

W 5 minut ścięli 130 letni dąb 

Policjanci z Bytomia wraz ze 
strażnikami miejskimi zatrzy-
mali na gorącym uczynku 2 męż-
czyzn, którzy ścięli drzewo w 
parku w Szombierkach. Bytomia-
nie w wieku 60 i 62 lat następnie 

pocięli je aby je ukraść.
W czwartek po godzinie 14.00 

jeden z mieszkańców Bytomia 
zaalarmował stróżów prawa, 
informując, że jacyś mężczyźni 
w parku w Szombierkach ścinają 
drzewo.

Natychmiast na miejsce uda-
li się policjanci z miejscowego 
komisariatu oraz strażnicy miej-
scy. Funkcjonariusze obu for-
macji zatrzymali 2 bytomian w 
wieku 60 i 62 lat. Mężczyźni ci 
ścięli piłami spalinowymi drze-
wo o średnicy ok 70 centyme-
trów. Następnie pocięli ja na 
mniejsze kawałki aby je ukraść.

Ustalono, że był to ponad 
130-letni dąb. Wczoraj śled-
czy z komisariatu w Szombier-
kach przesłuchali zatrzymanych. 
Funkcjonariusze ustalają wartość 
drewna. Bytomianom grozi teraz 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Kronika kryminalna

Tereny po dawnej kopalni 
Powstańców Śląskich zostaną 
uzbrojone i skomunikowane. Bli-
sko 17 mln zł na ten cel wyłoży 
Unia Europejska.

Urząd Miejski zaaplikował do 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ślą-
skiego o środki na „Stworzenie 
stref aktywności inwestycyj-
nej na terenach poprzemysło-
wych Bytomia, obszar 1 - rejon 
ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców 
Bytomskich”. Pod tą nazwą kry-
je się projekt obejmujący rekul-
tywację zdegradowanego terenu 
pokopalnianego, a następnie jego 
uzbrojenie w potrzebne media 
i budowę dróg. W ten sposób 
powstanie obszar, na którym 
inwestorzy będą mogli od razu 
przystąpić do budowy swoich 
zakładów, bez kosztownych i 
czasochłonnych prac przygoto-
wawczych. Koszt całkowity pro-
jektu wynosi 19 972 956 mln zł. 
85% pokryje Unia Europejska. 

Wczoraj Urząd Marszałkowski 
zatwierdził przyznanie środków 
na jego realizację.

Teren objęty projektem ma ok. 
20 hektarów. W marcu zeszłe-
go roku radni wyrazili zgodę na 
włączenie go do Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak 
dotąd jeszcze do tego nie doszło. 
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że warunkiem objęcia KWK 
Powstańców Śląskich strefą jest 
właśnie uzbrojenie jej terenów.

Obszar po dawnej kopal-
ni jest największym terenem 
inwestycyjnym, jakim dysponu-
je gmina, a zarazem jednym z 
najlepiej położonych. W bezpo-
średnim sąsiedztwie znajdują się 
węzły autostrady A1 i Północnej 
Obwodnicy Aglomeracji Górno-
śląskiej, linia kolejowa nr 131 
łącząca GOP z portami w Gdań-
sku i Gdyni oraz linia tramwajo-
wa do Katowic.

Tereny po dawnej kopalni Powstańców  
Śląskich zostaną uzbrojone i skomunikowane. Blisko  
17 mln zł na ten cel wyłoży Unia Europejska.

20 milionów 
na tereny inwestycyjne  

reklamujemy 

bytomskie 
firmy w 

internecie

505 081 061

biuro@itkomfort.pl
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To, że w BECKu mieści się 
KINO powinni wiedzieć wszyscy. 
To, że posiada dwie profesjonal-
nie wyposażone sale projekcyj-
ne oraz możliwość projekcji fil-
mów w 3D też nie powinno być 
nowością.

Nowością jest to, że Becek od 
stycznia zaprasza na spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 
Spotkania, podczas których bę-
dzie można porozmawiać o kon-
dycji światowego, europejskiego 
i polskiego kina. Becek zaprasza 
miłośników kina, kultury i żar-
liwej dyskusji. Spotkania będą 
odbywać się raz w miesiącu. Za-
wsze ma się odbyć prelekcja, se-
ans filmowy, a po filmie wymia-
na wrażeń w Baszta Caffe.

W czasie pierwszego spotka-
nia, które odbędzie się 26 stycz-

nia o godzinie 16:00 na warsztat 
zostanie wzięty „Sugar Man”.

„Sugar Man” jest laureatem 
Nagrody Publiczności na festiwa-
lach w Sundance, Nowym Jorku, 
Los Angeles oraz Melbourne, a 
także jednym z oscarowych fawo-
rytów. To opowieść o sile przy-
padku i roli szczęścia w ludzkim 
życiu. Film przedstawia niewia-
rygodną, pełną niespodzianek, a 
do tego prawdziwą historię życia 
Sixto Rodrigueza, piosenkarza, 
któremu wróżono karierę więk-
szą niż Bobowi Dylanowi, a o któ-
rym nikt nie słyszał – mniej wię-
cej do czasu premiery tego filmu.

To, że w BECKu mieści się KINO powinni wiedzieć 
wszyscy. To, że posiada dwie profesjonalnie wyposażone 
sale projekcyjne oraz możliwość projekcji filmów w 3D też 
nie powinno być nowością.

W Beceku będą 
dyskutować o filmach

26 stycznia, godzina 16:00

BCK, Plac Karin Stanek 1

Bytomianka 
Kasia Moś, znana z progra-
mu   Must Be The Music", 
nagrała swój pierwszy 
teledysk do debiutanckiego 
singla Zatracam się".

Pochodzącą z Bytomia woka-
listką zachwyciła się w 2012 r. 
cała Polska, po tym, jak wystąpi-
ła w jednym z popularnych talent 
show. I choć nie zdobyła głównej 
nagrody, było wiadomo, że ten 
głos nie może zniknąć z polskiej 
sceny muzycznej.

„Zatracam się” - to tytuł debiu-
tanckiego singla Kasi Moś, któ-
rego premiera odbyła się dzisiaj. 
Co ciekawe, Gmina Bytom moc-
no wspiera młodą wokalistkę. 
Jak powiedział nam Adam Grze-
sik z magistratu – Bytom współfi-
nansował produkcję wideoklipu. 
Dlatego też w produkcji widzimy 
herb miasta, oraz krótką infor-
mację o tym fakcie. Miasto planu-
je również zorganizować koncert 
promocyjny, który ma się odbyć 
na terenie Bytomia.

Kasia Moś 
nagrała teledysk

"

"

Reklama

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PALIWA STAŁE

ul. Północna 70
41-902 Bytom

ekogroszek, flot muł, orzech, kostka.
brykiet, węgiel brunatny
pochodzenia czeskiego

723 643 739723 139 690

Z okazji roku jubileuszowego 
Oddział Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Katowicach przygotował 
wystawę „August Hlond – prymas 
czasu narodowych wyborów”.

Od 28 stycznia do 15 marca 
2014 roku będzie można ją oglą-
dać w Muzeum Górnośląskim w 
Bytomiu.

Wystawa prezentuje postać 
Kardynała Augusta Hlonda, jego 
życie oraz posługę w trudnych 
czasach budowy II RP, podczas 
II wojny światowej i w nowej, 
komunistycznej rzeczywistości. 
Tłem jest zarys historii Górnego 
Śląska w kolejnych okresach dzie-
jów Polski.

Bardzo obszerna ikonografia, 
obejmująca wiele unikalnych foto-
grafii i dokumentów, po raz pierw-
szy prezentowanych, pochodzi 

z archiwów archidiecezjalnych i 
kolekcji rozsianych po całej Pol-
sce. Wystawie towarzyszy obszer-
ny katalog.

August Hlond Pochodził z 
Brzęczkowic (obecnie dzielnica 
Mysłowic) i był jednym z dwana-
ściorga dzieci Marii i Jana Hlon-
dów. Matka dbała o życie duchowe 
swoich dzieci od najmłodszych lat, 
czego dowodem jest z pewnością 
fakt, że czterech synów wybra-
ło drogę zakonną. Starszy brat 
Augusta, Ignacy, był długoletnim 
misjonarzem w Argentynie. Kolej-
ny, Antoni, był kompozytorem. 
Najmłodszy, Klemens, brał udział 
w powstaniach śląskich, wal-
czył w II wojnie światowej, a po 
zakończeniu działań wojennych 
został misjonarzem w Zairze. Sam 
August był pierwszym biskupem 
diecezji katowickiej (śląskiej), a 
następnie prymasem Polski.

Życie kapłańskie Augusta Hlon-
da rozpoczęło się 3 października 
1897 roku, w święto Matki Boskiej 
Różańcowej, kiedy to złożył ślu-
by wieczyste, a zakończyło się 22 
października 1948 roku w dniu 
Matki Boskiej Szczęśliwej Śmier-
ci, kiedy zmarł. Przed śmiercią 

powiedział, że zwycięstwo, jeśli 
przyjdzie, będzie zwycięstwem 
Maryi. Kult maryjny był swo-
istym fundamentem codziennego 
życia duchowego Augusta Hlon-
da. Warto zauważyć, że na tym 
kulcie swoje życie duchowe opie-
rali także kard. Stefan Wyszyński 
– Prymas Polski i następca Augu-
sta Hlonda oraz Karol Wojtyła, 
późniejszy papież Jan Paweł II. 
Prymasa Hlonda porównuje się 
też do postaci vir dolorum – męża 
boleści. Przez całe życie prześla-
dowały go różne przypadłości 
zdrowotne, troski związane ze 
sprawowanymi obowiązkami czy 
ataki różnych środowisk nieprzy-
chylnych Kościołowi. Najlepiej 
charakteryzują go jego własne 
słowa wypowiedziane na łożu 
śmierci: „Zawsze pracowałem dla 
Kościoła, dla rozszerzenia Króle-
stwa Bożego, dla Polski, dla dobra 
narodu polskiego. Byłem zawsze 
wiernym synem Kościoła Święte-
go i sumiennie spełniałem zlece-
nia Ojca Świętego, bo widziałem 
w nim zastępcę Chrystusa na 
ziemi. Zawsze kochałem Polskę  
i będę się w niebie za nią modlił”

Rok 2013 obcho-
dzony był w województwie 
śląskim jako rok kardynała 
Augusta Hlonda. W paź-
dzierniku minęło dokładnie 
sześćdziesiąt pięć lat od 
Jego śmierci.

August Hlond prymas czasu narodowych wyborów

Najlepsza 
odzież 
na Śląsku

www.lokalnypatriota.pl
Bytom, ul. Józefczaka 37

bluzy koszulki czapki 

smycze breloki polo

Flagi kubki kufle
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Zapowiedzi
Ja, Frankenstein 2D 13:45, 17:45

Ja, Frankenstein 3D 11:45, 15:45, 19:45, 21:45

Justin Bieber`s Belive 16:00A

Paranormal Activity: Naznaczeni 15:00A, 15:30B, 17:30, 19:30, 21:30

Ratując Pana Banksa 14:00, 16:30, 19:00, 21:30

Sierpień w hrabstwie Osage 10:45, 15:00A, 15:30B, 18:00, 21:00

47 Roninów 2D 16:00

47 Roninów 3D 20:30

The Hobbit 2:  2D dub 12:45

Pod Mocnym Aniołem 10:00, 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 
21:40

Sekretne życie Waltera Mitty 11:30, 18:30

Wilk z Wall Street 17:00, 20:30

Wkręceni 13:15, 16:00, 18;10, 20:20, 22:30!!

Kraina Lodu 2D 10:30, 12:45

Robaczki z Zaginionej Doliny 2D 10:00, 14:15

Robaczki z Zaginionej Doliny 3D 12:00

Skubani 2D 11:00, 15:00B

Skubani 3D 13:00

Wędrówki z dinozaurami 2D 10:30

W ukryciu
24 Sty 2014, 19:30
25 Sty 2014, 18:30
26 Sty 2014, 12:00
27-30 Sty 2014, 19:30

Kto cię uczył jeździć 24-30 Sty 2013, 19:00

Cinema City

Becekino

Repertuar kin
DKF | Sugar Man
26 Sty 2014, 16:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Opera | Phantom
24 Sty 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Kabaret | Kabaret Młodych Panów
26 Sty 2014, 17:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Opera | Tosca
26 Sty 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Impreza | Cuban Mondays
27 Sty 2014, 21:00
Stara Platforma, Rynek 26
Wernisaż | August Hlond - pry-
mas czasu narodowych wyborów
28 Sty 2014, 17:00
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 34

Teatr | Kocham tylko i wyłącznie ca-
łym sercem nie-rozłącznie Magdalenę
28 Sty 2014, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Teatr | Kocham tylko i wyłącznie ca-
łym sercem nie-rozłącznie Magdalenę
28 Sty 2014, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Koncert | Te!Skapsie!
24 Sty 2014, 20:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1
Impreza | Old school Friday
24 Sty 2014, 21:00
Stara Platforma, Rynek 26
Impreza | Fraj Daj Party
24 Sty 2014, 23:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Impreza | Jam Session blues i okolice 
30 Sty 2014, 21:00 
Klub BRAMA | Bytom, Chrobrego 1

Gry | Becekowy Pokój Gier
25 Sty 2014, 13:30
Becek, pl. Karin Stanek 1
Teatr | Poliamoria
25 Sty 2014, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Impreza | Polskie Przeboje
25 Sty 2014, 20:00
Museum, pl. Sobieskiego 2
Koncert | Rockowania - The 
Wind Rose
25 Sty 2014, 21:00
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2
Impreza | Old’s Cool Party
25 Sty 2014, 21:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1 ! - tylko w piątek i sobotę 

 A - tylko 24-26.10.2014 / B - oprócz 24-26.01.2014

Prapremiera „Tosci” odbyła się 
14 stycznia 1900 roku w Teatro 
Constanzi w Rzymie, i choć 
początkowo nie została przyjęta 
z entuzjazmem przez krytyków i 
publiczność, dziś uznaje się ją za 
jedną z najpopularniejszych oper 
świata, a jej tytułową bohaterkę 
zalicza do kanonu największych 
heroin operowych.

Opera Pucciniego powstała na 
kanwie sztuki teatralnej Victorie-
na Sardou „La Tosca”. Zauroczo-
ny kreacją aktorską odtwórczyni 
tytułowej partii – wielkiej aktor-
ki Sary Bernhardt – kompozytor 
zaczął myśleć o sztuce Sar-
dou jako o libretcie operowym. 
Mistrzowskie połączenie melo-
dramatu, sensacji i erotyzmu zin-
terpretował Puccini „językiem” 
muzyki w ciągu trzech lat. Dzieło 

ukończył w roku 1899. Dziś ope-
rowa historia miłości śpiewaczki 
Tosci i malarza Cavaradossiego 
uznawana jest za jedno ze sztan-
darowych dzieł werystycznych. 
Do najbardziej znanych fragmen-
tów dzieła należą: aria Maria z 
I aktu Recondita armonia, aria 
Tosci z II aktu Vissi d'arte oraz 
aria Cavaradossiego z III aktu - E 
lucevan le stelle.

W Operze Śląskiej w Bytomiu 
najnowsza premiera tego tytu-
łu miała miejsce w październiku 
2012 r. i była czwartą realizacją 
dzieła Pucciniego na bytomskiej 
scenie. Pierwsza „Tosca” Opery 
Śląskiej wystawiona została 15 
września 1945 r. pod kierow-
nictwem artystycznym Adama 
Didura (była to druga premie-
ra w historii tego rodzącego się 
w powojennej Polsce teatru!). 
Kolejna – w roku 1956 – pod 
kierownictwem muzycznym 
Jerzego Procknera, w reżyserii 
Jerzego Popiela i ze scenogra-

fią Józefa Szajny. Po raz trzeci 
została wystawiona po blisko 30 
latach w roku 1985, wprowadzo-
na do repertuaru z wielkim suk-
cesem przez Napoleona Siessa i 
w reżyserii Marii Fołtyn. W roku 
2012 r. tytuł ten powrócił na 
bytomską scenę w premierowej 
realizacji, w reżyserii i insceni-
zacji Tadeusza Bradeckiego (któ-
ry w Operze Śląskiej reżyserował 
wcześniej takie tytuły jak: „Requ-
iem” Palestra (1990), „Maksy-
milian Kolbe” Probsta (1990) 
i „Widma” Moniuszki (1998); 
pod kierownictwem muzycznym 
Tadeusza Serafina i ze scenogra-
fią Jagny Janickiej.

Również w tym roku będzie 
można podziwiać tę niesamowitą 
operę w 3 aktach. Już 26 stycznia 
Tosca ponownie zawita na deski 
bytomskiej sceny operowej.

26 stycznia 2014 r. /w niedzie-
lę/ o godz. 18.00 – scena Opery 
Śląskiej w Bytomiu

Akcja „Tosci” rozgrywa się w 

Rzymie 17 czerwca 1800 r. i obej-
muje 24 godziny. Pełne napię-
cia sceny rozwijają akcję niczym 
w tragedii antycznej, aż po tra-
giczny finał. Śpiewaczka Flo-
ria Tosca kocha malarza Maria 
Cavaradossiego, na drodze do 
ich uczucia staje jednak prefekt 
policji rzymskiej - baron Scar-
pia...Za udzielenie pomocy zbie-
głemu więźniowi politycznemu 
Cavaradossi zostaje schwytany i 
skazany na śmierć. Ceną za jego 
życie ma być ukochana malarza, 
Tosca. Śpiewaczka zabija barona 
Scarpię, lecz zemsta szefa poli-
cji dosięga kochanków nawet po 
jego śmierci…

Jedna z najpopularniejszych oper świata! 
Ujmująca mu-

zyka, wielka miłość, krwawa 
zbrodnia, tragiczne poświęce-
nie To Tosca w Operze. 

W tym roku obchodzimy 760-lecie Bytomia.
Nasze miasto uzyskało prawa miejskie w maju 1254 
roku. 3 lata przed Krakowem, 22 lata przed Gliwi-
cami i aż 611 przed Katowicami.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY  PREMIEROWE   

    
    
   

REPERTUAR BIEŻĄCY   
    
    
 

KINO FAMILINE    
     
    

Reklama

sobota

piątek

rano

rano

rano

-8C

-6C

-9C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

-8C

-4C

-7C

-6C

-1C

-4C

- Od dziś dzielimy sie robotą - 
pado żona do górnika. Dziecko 
jest nasze i roz ty go będziesz 
kolebać a roz jo. W nocy żona 
budzi męża.
- Józef! Mały ryczy!
- To se pokoleb twoją połowę a 
moja niech ryczy.

- Francek, ponoć żeś sie ożenił?
- Ano, prowda.
- No to musisz być szczęśliwy?
- No, musza!!!
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Odkryj 
historię 

Bytomia

Rynek to historyczne serce 
miasta. Tutaj kiedyś skupiał się 
niemal cały handel, znajdowa-
ła się tu waga miejska i kupiec-
kie kramy, tutaj usytuowana był 
ratusz i najbogatsze podcieniowe 
domy mieszczan. Na rynku moż-
na było zaczerpnąć wody ze stud-

ni lub przyjrzeć się skazańcom 
przykutym do pręgierza.

 Przywilej klasztoru tyniec-
kiego (datowany na lata 1123- 
1128) wspomina, że król 
Bolesław Krzywousty nadał pod-
krakowskim benedyktynom m.in. 
dochody z targowego w Byto-
miu. Istniał wtedy więc w Byto-
miu jakiś plac targowy, niejasne 
jest jednak, gdzie się znajdował. 
Z pewnością obszar tego najważ-
niejszego w mieście placu musiał 
zostać wyznaczony wkrótce po 
lokacji miasta na prawie niemiec-
kim przez księcia Władysława 
Opolskiego w roku 1254. Najazd 
mongolski w roku 1260 jednak 
zatrzymał proces powstawania 
miasta i rynku. Badania arche-
ologiczne odkryły bowiem pozo-
stałości drewnianej nawierzchni 
i rynien ściekowych na terenie 
obecnego Rynku, które metoda-
mi dendrologicznymi w najstar-
szej warstwie datowano dopiero 
na lata 1269-1294. 

Dokumenty z roku 1369 wspo-
mina, o znajdujących się na Ryn-
ku ławach chlebowych, jatkach 
rzeźniczych, kramach szewców i 
warzelników, wadze, która stała 
pośrodku Rynku i ratuszu w połu-
dniowej jego części. Archeolodzy 

odkryli pozostałości kolejnego, 
murowanego, renesansowego 
ratusza, który powstał po poża-
rze w 1515 roku i istniał do 
drugiej połowy XVII wieku. Naj-
ciekawszym odnalezionym jego 
elementem jest zespół pieco-
wych kafli. 

Kształt Rynku z XVIII wieku 
znamy już nie tylko z opisów, ale 
także najstarszych zachowanych 
planów miasta.

Wybiegało z niego prostopa-
dle 9 ulic, (to obecne ulice: Jain-
ty, Podgórna, Targowa, Rycerska, 
Krakowska, Szymanowskiego, 
Przesmyk, Krawiecka i Gliwic-
ka). Na płycie Rynku znajdował 
się zbiornik wodny (w części 
wschodniej) i dwa niewielki 
budynki – większy prawdopo-
dobnie pełnił funkcje ratusza. W 
północnej pierzei, a częściowo 
także we wschodniej i południo-
wej wznosiły się domy podcie-
niowe. Nie były to duże budynki 
– co najwyżej jednopiętrowe. 

W XIX wieku Bytom niezwykle 
szybko się rozwijał. Ludność mia-
sta wzrosła z 1.700 mieszkańców 
w 1800 roku do 51.000 w 1900 

7 wieków Rynku roku! W latach 1818-1826 rozbu-
dowano ratusz usytuowany teraz 
na zachodniej pierzei obok ulicy 
Gliwickiej. Przebudowano także 
mieszczańskie kamienice. Widok 
południowej pierzei z 1828 roku 
ukazuje jednopiętrowe, murowa-
ne kamienice już bez podcieni. 
Do uliczki Przesmyk wjeżdżało 
się teraz przez bramę pod łukiem 
– stąd wywodziła się, jej używano 
do 1945 roku, nazwa – Schwibbo-
gengasse (czyli zaułek pod Łuka-
mi).

W 1845 roku zburzono sta-
rą, chylącą się ku upadkowi wie-
żę ratusza, a w roku następnym 
wzniesiono nową wysoka na 35 
metrów, według projektu Adol-
fa Karla Breslaua z Królewskiej 
Huty. W wieży tej wisiał trzy cet-
narowy dzwon odlany jeszcze w 
1670 roku.

W 1862 roku powstała pierw-
sza duża i nowoczesna kamienica 
w Bytomiu na rogu Rynku i ul.Ja-
inty, wzniósł ja mistrz murarski 
Ferdinand Steinmetz dla kupca 
Salomona Pragera.

Po wojnie prusko-francuskiej, 
w 1873 roku na środku Rynku 
ustawiono pomnik ku czci pole-
głych mieszkańców powiatu 
bytomskiego. Zwieńczyła go rzeź-
ba śpiącego lwa autorstwa The-

odora Erdmanna Kalide. W latach 
1877-80 magistrat wybudowało 
okazały nowy ratusz (w miejscu 
poprzedniego) wg projektu Paul 
Jackischa. Ratusz ze strzelistą, 

okrągłą wieżą stał się symbolem 
miasta, jego najbardziej rozpo-
znawalnym budynkiem, choć już 
po 20 latach okazał się niewy-
starczająco obszerny dla wciąż 
rozwijającego się Bytomia i miej-
skich urzędników.

 Atmosferę tych cza-
sów opisuje Anton Oskar Klau-
ßmann: „W Bytomiu na Rynku w 
restauracji Pniowera oferowano 
w każdą sobotę jeszcze w latach 
siedemdziesiątych, dostarcza-
ne koło południa świeże kanap-
ki z łososiem, które w całej 
okolicy uchodziły za wyjątkowy 
delikates. Przybywali wtedy wra-
cający z synagogi żydowscy kupcy 
i konsumowali te kanapki, popija-
jąc małym kieliszkiem portwajnu 
albo sherry. Pojawiali się również 
smakosze innych wyznań, którzy 
tego dnia również odczuli potrze-
bę miłego podniebieniu kontak-
tu z kanapką łososiową. Rzecz 
jasna spożywano tylko jedną taką 
kanapkę obłożoną dwustronnie. 

Ktoś, kto pozwoliłby sobie zamó-
wić dwie, według powszechnego 
przekonania byłby człowiekiem 
nadającym się do natychmiasto-
wego ubezwłasnowolnienia.” 

Do 1896 roku wzniesiona przy 
Rynku jeszcze kilka nowych 
kamienic (nr 6, 11, 13, 16, 17 i 21) 
lecz handlowe centrum miasta 
przeniosło się na Bulwar (dzisiej-
szy Plac Kościuszki) i ulice Dwor-
cową. Rynek w tym okresie miał 
wciąż małomiasteczkowy, choć 
jednocześnie uroczy charakter. 
Dowodzi tego pocztówka przed-
stawiająca południową pierzeje 
około 1900 r. - formy większości 
domów prawie nie zmieniły się 
przez cały XIX wiek.

Ciąg dalszy w następnym numerze.

Krótka historia bytomskiego Rynku. Cześć 
pierwsza - od początków miasta do ostatnich lat XIX wieku.

Południowa pierzeja Rynku około 1900 r.
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