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Znajdź nas na:

Oferta ważna do 30 kwietnia 2014 w restauracji Burger King 
Bytom CH Agora. Oferty promocyjne i zniżki nie łączą się.

          
& MAŁE FRYTKI  
& NAPÓJ Z DOLEWKA 
W SUPER CENIE

9.95 zł

Reklama

Pod koniec marca RIO stwierdzi-
ło istotne naruszenie prawa przez 
bytomskie władze, które wpisa-
ły do budżetu dochód ze sprzedaży 
Elektrociepłowni Szombierki w wy-
sokości 30 mln zł, ale ta nie była wła-
snością miasta. Prezydent Damian 
Bartyla zarzekał się, że rozmowy z 
Fortum na temat przejęcia zabyt-

ku są już w końcowej fazie, lecz nie 
potwierdzały tego żadne dokumen-
ty. RIO nakazało więc, by miasto do-
starczyło jej chociaż przedwstępną 
umowę notarialną, a jeśli nie będzie 
w stanie tego zrobić do przedstawiło 
inny, zgodny z prawem, pomysł na za-
łatanie dziury w budżecie. Czas na to 
był do 23 kwietnia.

EC Szombierki 
zapcha dziurę

W ostatniej chwili władze Bytomia przedstawiły 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej umowę przedwstępną do-
tyczącą przejęcia kompleksu EC Szombierki. Dzięki temu 
uchwała budżetowa ostatecznie nie zostanie unieważniona.

Wyniki ankiety przeprowadzo-
nej przez firmę Marketing Research 
World z Gliwic napawają optymi-
zmem. W ciągu dwóch lat od ostatnie-
go badania zleconego przez Ratusz 
zdanie bytomian o ich miejscu za-
mieszkania bardzo się poprawiło. 
Tylko 8,3% respondentów stwierdzi-
ło, że nie lubi Bytomia, natomiast aż 
71,8% wyraziło opinię, iż lubi swoje 
miasto, a 19,8% powiedziało, że jest 
im ono obojętne. W stosunku do 2011 
roku ok. 30% więcej bytomian wyka-
zuje pozytywne nastawienie do mia-

sta. Wskaźnik negatywnej postawy 
spadł aż o 17%. Zadowoleni z życia w 
Bytomiu są przedstawiciele wszyst-
kich grup wiekowych, bez względu na 
wykształcenie i płeć.

Co ciekawe w 2010 roku najczę-
ściej wskazywaną opinią było „By-
tom to zaniedbane miasto”. Wówczas 
oznaczyło ją blisko 50% ankietowa-
nych. Tymczasem w najnowszym 
badaniu najwięcej respondentów 
stwierdziło, że „Bytom z roku na rok 
pięknieje” - prawie 40% z nich wyra-
ziło takie zdanie. 

Bytomianie polubili 
swoje miasto

Ujawniamy wyniki najnowszego badania opinii by-
tomian o ich mieście. W ciągu ostatnich dwóch lat miesz-
kańcy zdecydowanie polubili Bytom!

UWAGA! Majówka :) 
15. numer Bytomski.pl Tygodnik 
ukaże się 9 maja.

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo
w internecie, a w gazecie 
tylko za 6,99 zł
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Właśnie tego dnia udało się no-
tarialnie zawrzeć umowę między 
miastem a fińskim koncernem i po 
południu zawieziono ją do katowic-
kiej siedziby RIO. Tym samym wyma-
gania zostały spełnione w terminie 
i bytomski samorząd uniknie bole-
snych cięć swoich wydatków, które 

uniemożliwiłyby realizację części za-
kładanych na ten rok inwestycji.

Umowa z Fortum ma charakter 
intencyjny i jeszcze nie przesądza o 
przekazaniu obiektu miastu. Prze-
jęcie elektrociepłowni ma nastąpić 
dopiero z końcem lipca. Do tego cza-
su obie strony mają uzgodnić szcze-

góły finalnej umowy. Problemem do 
rozwiązania jest chociażby produk-
cja ciepła w okresie letnim, kiedy to 
wyłączano zakład w Miechowicach, 
a ciepłą wodę do kranów w bytom-
skich mieszkaniach dostarczała wła-
śnie EC Szombierki. Miasto zapłaci za 
zakład zaledwie 100 zł.

Wśród pozytywnych zmian zacho-
dzących w mieście najczęściej zauwa-
żano remonty budynków, co wydaje 
się wyjaśniać, dlaczego w ciągu trzech 
lat opinia mieszkańców tak diame-
tralnie się zmieniła. Większość (64%) 
pytanych osób chce mieszkać w Byto-
miu do końca życia. 34% nie wie czy 
pozostanie w mieście, czy z niego wy-
jedzie. Opuszczenie go po kilku latach 
deklaruje jedynie 1,3% mieszkańców.

Choć mieszkańcy znacznie lepiej 
wyrażają się o Bytomiu, to wciąż za-
uważają wiele problemów, które wy-
magają naprawienia. Ankietowani 
najczęściej narzekali na nieefektyw-
ne działania Policji i Straży Miejskiej, 

niedostatek miejsc rekreacyjnych, 
niesprzątanie psich kup przez wła-
ścicieli, wzrastającą stopę bezrobocia 
oraz wyrażali dezaprobatę z powodu 
zamieszkiwania w mieście osób naro-
dowości romskiej.

Badanie zostało przeprowadzo-
ne w dniach od 21 września do 5 
października 2013 roku przez fir-
mę Marketing Research World na 
zlecenie Urzędu Miejskiego. Zreali-
zowano je metodą PAPI, czyli wywia-
du kwestionariuszowego, na grupie 
600 osób powyżej 18 roku życia, re-
prezentatywnej dla mieszkańców 
Bytomia ze względu na płeć, wiek i 
zamieszkiwaną dzielnicę.

EC Szombierki zapcha dziurę Bytomianie polubili swoje miasto
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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  

Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe poleca usługi w za-
kresie prowadzenia księgowości Twojej 
działalności gospodarczej. 32-3870354 
www.elmarkserwis.bytom.pl

Świadectwa energetyczne i audyty
Wykonuję: -świad. charakterystyki ener-
getycznej budynków -audyty termo-
modernizacji (ociaplania) bud. Kom: 
608377170 
 
Fotograf ślubny
Zrobimy dla Was piękne zdjęcia, które z 
dumą będziecie pokazywać rodzinie 
i znajomym. tel. 510 605 344

To już kolejna edycja wydarzenia, 
które pozwala zaprezentować się pra-
codawcom różnorodnych branż. W 
tym roku Targi wyszły jednak poza ra-
my lokalnej inicjatywy. Prócz bytom-
skiego Urzędu Pracy, zaangażowały 
się w nie instytucje z Tarnowskich Gór 
i Siemianowic Śląskich, a także Agora, 
PSS „Społem” i Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorczości.

Na Targach pracodawcy przedsta-
wią oferty dla bezrobotnych szuka-
jących pracy. Uczestnicy będą mogli 
porozmawiać z pracodawcami i zo-
stawić im swoje CV. Wydarzenie jest 
kierowane także do studentów i absol-

wentów szkół, którzy chcą rozeznać się 
na rynku pracy i poznać jego potrzeby. 

Wydarzenie to nie tylko prezen-
tacja ofert pracy, ale i możliwość po-
rozmawiania ze specjalistami, którzy 
podzielą się wskazówkami, jak założyć 
własną działalność gospodarczą, pozy-
skać fundusze na jej prowadzenie oraz 
wskażą, jak szukać zatrudnienia. 

Targi są organizowane nie tylko z 
myślą o bezrobotnych, ale i pracodaw-
cach, którzy planują zatrudnienia w 
swojej firmie. Szczegółowe informacje 
na ten temat można poznać w Powiato-
wym Urzędzie Pracy.

Pod koniec zeszłego roku nasze-
mu miastu przyznano unijną dota-
cję w wysokości 17 milionów złotych 
na uzbrojenie terenów między uli-
cami Strzelców Bytomskich i Dąbro-
wa Miejska. Cała inwestycja miała 
kosztować blisko 20 mln zł, lecz osta-
tecznie będzie znacznie tańsza. O za-
mówienie biło się aż 11 firm, w tym 
m.in. Mostostal Zabrze i Eurovia Pol-
ska. Ostatecznie przetarg wygrała 
SKANSKA, która zaoferowała cenę 
zaledwie 10,5 mln zł.

Za te pieniądze skandynawski gi-
gant wybuduje drogę zbiorczą i drogi 
dojazdowe oraz ich oświetlenie, sieć 
elektryczną i wodociągową, kanali-
zację deszczową, sanitarną i teletech-
niczną, a także przebuduje gazociąg. 

Prace obejmą teren o powierzchni ok. 
20 hektarów i potrwają do połowy 
przyszłego roku.

Dzięki temu atrakcyjność dawnej 
kopalni znacznie wzrośnie, bowiem 
firmy, które będą tam chciały posta-
wić swoje zakłady, będą mogły od 
razu przystąpić do ich budowy, bez 
potrzeby długotrwałego przygoto-
wywania działek.

Władze Bytomia mają nadzieję, że 
przyciągnie to inwestorów do mia-
sta, którzy stworzą tu nowe miejsca 
pracy. Te są tu pilnie potrzebne, gdyż 
stopa bezrobocia w lutym wzro-
sła do najwyższego od lat poziomu, 
21,5%. Teren po dawnej kopalni ma 
duże szanse na ich zainteresowanie, 
gdyż znajduje się w bardzo dobrej lo-

kalizacji, tuż przy węźle autostrady 
A1, Drodze Krajowej nr 11, Obwod-
nicy Północnej Aglomeracji Górno-
śląskiej oraz linii kolejowej nr 131 
łączącej GOP z portami w Gdyni i 
Gdańsku. Ponadto niebawem teren 
ma zostać włączony do Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co 
będzie się wiązać z dużymi ulgami 
dla inwestorów.

Gmina jeszcze nie zadecydowa-
ła czy ze względu na niską cenę uzy-
skaną w przetargu będzie starać się 
o rozszerzenie zakresu zamówienia 
o dodatkowe prace i utrzymanie wy-
sokości dotacji. Jeśli tego nie zrobi, to 
unijne wsparcie stopnieje z 17 mln zł 
do ok. 9 mln zł.

Piątek 25 kwietnia
Bytomskie Centrum Kultury ;  
godz. 19:00 
HartOFFanie Teatrem  - „Tragedia w 
lumpeksie. Czyli opowieść o przecięt-
nym Polaku (i Polce)” - Circus Ferus 
(Poznań) 

Wolne Tory TSA ; godz. 20:00 
Koncert Mnoda oraz Temida 

Stara Platforma; godz. 20:00 
Koncert Kryzys Wyobraźni oraz Chaos 

Museum Music Republic; godz. 21 00 
koncert Jamal + after party

Sobota 26 kwietnia
Przemarsz Superbohaterów  
start: 11:00
Na trasie Szyb Krystyna, ul. Zabrzań-
ska 7 - ul.Dworcowa - Rynek

Rynek
Kiermasz Twórczej Reanimacji Od-
padów

MOTOSERCE - zbiórka krwi + koncert 
zespołu Oberschlesien
konkurs na najlepszy strój Superbo-
hatera
Warsztaty śmieciowo-twórczo-prze-
twórcze. Zrób COŚ z niczego i odkryj 

w sobie recyklingowe MOCE !!
Slack Line czyli stąpanie po taśmie.
Superbohaterska Zumba

Bytomskie Centrum Kultury ; 
godz. 19 00
Międzygalaktyczny Zlot Standupe-
rów. Abelard Giza, Kacper Ruciński, 
Katarzyna Piasecka, Adam Grzan-
ka, Tomasz Nowaczyk, prowadzenie: 
Mariusz Kałamaga

Stara Platforma; godz. 20:00 
koncert: Projekt poyutsze oraz Miej-
ski kunszt 

Museum Music Republic; godz. 22:00 
koncert Łąki Łan + after party fan-
dango nana do białego rana z 
Exboyfriends czyli Piotr „Kędzior” 
Kędzierski i Dj Kostor

Niedziela 27 kwietnia
RYNEK
Kiermasz Twórczej Reanimacji Od-
padów
Warsztaty śmieciowo-twórczo-prze-
twórcze. Zrób COŚ z niczego i odkryj 
w sobie recyklingowe MOCE !

Museum Music Republic; godz.19 00 
koncert Ani Rusowicz z Bandem 
akustycznie

W ten weekend miasto opanują kosmiczne moce. 
Zobacz co będzie się działo w ramach 6. Festiwalu Dziwnie 
Fajne i weź bądź!

Uzbrojone po zęby
Największy teren inwestycyjny jakim dysponuje miasto zostanie jeszcze 

lepiej przygotowany pod przyszłe przedsięwzięcia. MZDiM wybrał wykonawcę uzbrojenia 
obszaru dawnej kopalni Powstańców Śląskich.

Targi Pracy w Bytomiu

Z roku na rok temat śląskości bu-
dzi coraz większe emocje. Rośnie 
grupa osób popierających uzna-
nie mieszkańców Górnego Śląska za 
osobną grupę etniczną, a wraz z nią 
powiększa się rzesza przeciwników, 
twierdzących, że to jedynie fanabe-
ria. W ostatnim Spisie Powszechnym 
przeszło 800 tys. ludzi zadeklarowa-
ło przynależność do śląskiej wspól-
noty narodowej, bądź etnicznej. W 
dwóch powiatach naszego woje-
wództwa uczyniło to odpowiednio 
40% i 30% pytanych osób, natomiast 
w Bytomiu odsetek ten wyniósł prze-
szło 10%.

Obecnie polskie prawo uznaje 
cztery mniejszości etniczne: karaim-
ską, łemkowską, romską i tatarską. 
Zgodnie z ustawą są one mniej li-
czebne od pozostałej części ludności 
RP, w istotny sposób odróżniają się 
od pozostałych obywateli językiem, 
kulturą lub tradycją oraz dążą do ich 
zachowania, mają świadomość wła-
snej tożsamości, a ich przodkowie 
zamieszkiwali terytorium RP od co 
najmniej 100 lat.

Zdaniem organizacji skupio-
nych w Radzie Górnośląskiej Ślą-
zacy spełniają te kryteria i powinni 
zostać uznani przez państwo pol-

skie za piątą grupę etniczną w kraju.  
W tym celu 18 kwietnia zarejestro-
wano Komitet Inicjatywy Ustawo-
dawczej, który będzie mieć trzy 
miesiące na zebranie minimum 100 
tys. podpisów pod projektem no-
welizacji ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych. Aby te-
go dokonać na ulice i place śląskich 
miast wyruszą wolontariusze. Będzie 
można ich spotkać także w Bytomiu. 
Akcję pod nazwą "Godzina Ś" wspie-
rają m.in. posłowie Marek Plura (PO)  
i Piotr Chmielowski (SLD), senator 
Kazimierz Kutz, lider Ruchu Autono-
mii Śląska Jerzy Gorzelik, historyk 
Dariusz Waleriański, aktor Mirosław 
Neinert oraz publicysta Paweł Smo-
lorz. Więcej informacji o akcji można 
znaleźć na oficjalnej stronie www.je-
stemslazakiem.pl.

Po co cały ten zachód? Dzięki usta-
wie dzieci w szkołach będą mogły 
dowiedzieć się więcej o historii i kul-
turze swojego regionu, śląskie insty-
tucje i twórcy otrzymają finansowe 
wsparcie oraz pomoc w wydawaniu 
książek i periodyków pisanych o Ślą-
sku i po śląsku. W ten sposób regio-
nalna kultura będzie miała większe 
szanse na przetrwanie w czasach po-
stępującej globalizacji.

Dla osób szukających pracy ponad 80 wystawców przygo-
tuje oferty zatrudnienia i przedstawi je na Targach Pracy, które od-
będą się 7 maja w Centrum Handlowym Agora. 

Ślązacy chcą być 
grupą etniczną

Rada Górnośląska chce zmienić ustawę  
o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Superbohaterowie w Bytomiu

Zamieść swoje głoszenie
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Spędziłem dni przedświąteczne w 
Iławie, wróciłem do Bytomia i dotar-
ły do mnie kolejne szokujące plotki 
o planach prezydenta Bytomia Da-
mian Bartyli w sprawie bytomskiego 
budżetu i zabudowań po Elektrocie-
płowni Szombierki. Nic tylko chwycić 
za pióro, ale nie lubię pisać o niepo-
twierdzonych plotkach i co ważniej-
sze mamy święta i po co psuć sobie 
świąteczny nastrój? Tak, więc dziś 
napiszę o Alej Sław. Będzie lekko  
i przyjemnie.

Gdy przeczytałem w prasie o Alei 
Sławnych Bytomian pomyślałem, że 
to niegłupi pomysł. Ale zaraz potem 
zacząłem się zastanawiać jak to bę-
dzie wyglądało w praktyce?

Problem pierwszy – lokalizacja. 
Gdyby nie mapka zamieszczona na 
stronie internetowej bytomskiego 
Urzędu Miejskiego miałbym spory 
kłopot ze zlokalizowaniem Alei Sław. 
Teraz już wiem, że chodzi o dawną uli-
cę Dojazd, od niedawna ulicę Wojcie-
cha Kilara, za torami kolejowymi linii 
kolejowej Katowice-Tarnowskie Góry. 

Na jednym końcu Alei Sław przy ulicy 
Łagiewnickiej jest Powiatowy Urząd 
Pracy, a na drugim przy skrzyżowaniu 
z ulicą Juliana Tuwima budynek Ślą-
skiego Teatru Tańca i Ruchu, w środ-
ku, o ile dobrze pamiętam, nieużytki  
i zabudowania pogórnicze. Z cen-
trum miasta można tam dojść przez 
wąski przejazd pod torami kolejowy-
mi. Słowem nie jest to teren szczegól-
nie uczęszczany przez mieszkańców 
Bytomia w trakcie niedzielnych spa-
cerów. Być może pomysłodawca Alei 
Sław jest zwolennikiem inżynierii 
społecznej i liczy, że kiedyś w alei bę-
dą się spotkali bezrobotni spacerują-
cy od urzędu pracy z kulturalną elitą 
wychodzącą z tradycyjnego bankietu 
po kolejnej premierze w teatrze tań-
ca. W 2006 r. zasady takiego kształto-
wania przestrzeni miejskiej tłumaczył 
mi burmistrz Barcelony, tyle, iż tam 
w tym celu buduje się osiedla miesz-
kaniowe. Władze Bytomia stanow-
czo deklarują, iż oblicze Alei Sław się 
zmieni, bo to obecne nie zachęca ni-
kogo do spacerów poza miłośnikami 
tanich win. Niby wszystko fajnie, ale 
zasadne jest pytanie czy jest dobrym 
pomysłem, w trudniej sytuacji budże-
towej miasta, skomplikowanej jeszcze 
chocholim tańcem wokół niedoszłej 
prywatyzacji wodociągów, wydat-
kowanie całkiem sporych miejskich 
pieniędzy na budowanie deptaku spa-
cerowego w miejscu, w którym rzad-
ko, kto będzie spacerował?

Problem drugi – komu w Alei Sław 

posadzimy Lipy? Są już dwie, dla Ja-
na Kochanowskiego i Wojciecha Ki-
lara, postaci zacnych, ale trudno je 
uznać za sławnych bytomian. W ma-
teriale informacyjnym bytomskiego 
ratusza wymieniono dwie następne 
osoby – barokowego kompozytora 
Grzegorza Gorczyckiego, urodzone-
go na Rozbarku i bytomskiego bur-
mistrza z przełomu XIX i XX wieku 
Georga Brüninga. Obaj mają tę za-
letę, że dawno zmarli i w związku  
z tym nie wzbudzają kontrowersji. Je-
śli natomiast nasza ratuszowa wła-
dza za wybór następnych sławnych 
bytomian weźmie się tak jak za tabli-
cę pamiątkową na domu, w którym 
mieszkał w Bytomiu cichociemny płk 
Jan Biały, to nie wróży nic dobrego. 
Niezorientowanych informuję, że na 
tablicy pamiątkowej zamontowanej 
przy ul. Jagiellońskiej w krótkim ży-
ciorysie płk Białego jest błąd, drobny, 
acz kompromitujący. Pewnym niepo-
kojem napawa mnie też zapowiedź 
głosowania internetowego, w któ-
rym będą wybierani kolejni sławni 
bytomianie. Jeśli wybierać się będzie 
także spośród bytomian żyjących 
można nawet zgadnąć, kto będzie w 
czołówce takiego klikania. Inna spra-
wa, iż jeśli wykluczy się bytomian ży-
jących głosowanie będzie nudne.

W sumie jest spora szansa, iż nie 
głupi pomysł uhonorowania ludzi za-
służonych dla Bytomia zamieni się w 
kabaret, na który zmarnujemy cał-
kiem spore miejskie pieniądze.

/blog - „Moje zapiski uczesane”/

A …... leją Zasłużonych
Jan Kazimierz Czubak

Będziemy mieli 
w Bytomiu Lipową Aleję 
Sławnych Bytomian. 
Taką Aleję Zasłużonych. 
Przypomniało mi to skecz 
kabaretowy, w którym 
Bogdan Smoleń mówi: …Aleja 
Zasłużonych, ludzie idą a... 
leją Zasłużonych….

Strażacy o pożarze zostali po-
informowani około 1.45 w nocy z 
czwartku (17 kwietnia) na piątek. 
Dyżurny telefon o pożarze otrzy-
mał od lokatora, który zauważył du-
że zadymienie budynku. Na miejsce 
zostały wysłane 4 wozy strażackie 
i 18 strażaków. Do pożaru doszło w 
3-kondygnacjny budynku. Ewaku-
owano 8 mieszkańców.

Jak podaje zastępca komendanta 
PSP w Bytomiu Adam Wilk na miej-
scu występowało bardzo duże za-
dymienie piwnicy, a w jej pobliżu 
zauważyli 12-letnią dziewczynkę. 
Z informacji jakie uzyskali straża-
cy wynikało, że w piwnicy mogą być 
jej koleżanki, więc policjanci na-
tychmiast przystąpili do akcji po-
szukiwawczej. Wewnątrz piwnicy 

znaleziono dwie dziewczynki, któ-
re były nieprzytomne. Jak podaje 
Adam Wilk starsza miała wyczuwal-
ny puls i oddychała, natomiast młod-
sza z dziewczynek nie wykazywała 
czynności życiowych i dopiero po 
40 minutach udało się je przywrócić. 
Niestety po przewiezieniu do szpita-
la w wyniku poniesionych obrażeń 
zmarła. Na piętrze budynku znale-
ziono jeszcze jedną dziewczynkę, 
której udało się uciec z piwnicy.

Poszkodowane to 3 siostry i ich 
koleżanka. Z informacji jakie przeka-
zał nam rzecznik policji w Bytomiu - 
Tomasz Bobrek - wynika, że siostry 
w wieku 10, 12 i 14 lat mieszkają w 
Chorzowie ze swoją matką, a do By-
tomia przyjechały odwiedzić ojca. 
Kiedy ojciec pojechał na nocną zmia-

nę do pracy dziewczynki miały 
wrócić do matki. Niestety posta-
nowiły z koleżanką przenoco-
wać w prowizorycznym klubie 
piwnicznym. W pomieszczeniu 
tym miały zapaloną świeczkę  
i to prawdopodobnie od niej 
został zaprószony ogień. Jed-
nak dokładne okoliczności zda-
rzenia będzie wyjaśniać policja  
i straż pożarna.

Policja sprawdza teraz jak to 
możliwe, że nieletnie dzieci bez 
opieki dorosłej osoby w środ-
ku nocy przebywały w piwnicy. 
Oraz jaką rolę w tym zdarze-
niu można przypisać rodzicom 
dziewczynek.

Nocny pożar przy ul. Witczaka. Dziewczynka zmarła w szpitalu 
Do nocnego pożaru piwnicy doszło przy ulicy Witczaka. Poszkodowane zo-

stały cztery dziewczynki, które tam przebywały.  O życie dwóch dziewczynek na 
miejscu walczyli strażacy. Jedna zmarła w szpitalu.

Decyzja o przestoju jest spowo-
dowana poważnymi problemami 
finansowymi, z jakimi boryka się 
spółka. Jak podaje wnp.pl, tylko po 
trzech miesiącach tego roku KW od-
notowała prawie 80 mln zł straty 
netto. Jeszcze niedawno istniało za-
grożenie, że firma nie będzie mia-
ła z czego wypłacać wynagrodzeń. 
Chwilę oddechu dało podpisanie z 
Jastrzębską Spółką Węglową przed-
wstępnej umowy na sprzedaż kopal-
ni Knurów-Szczygłowice za 1,49 mld 
zł, ale ta transakcja zapewni środki 
jedynie na kilka miesięcy.

Na zwałach znajduje się ok. 4,7 
mln ton węgla, którego KW nie po-
trafi sprzedać, do czego przyczyni-
ła się m.in. ciepła zima, a w efekcie 
zmniejszone zapotrzebowanie na 
surowiec. W pierwszym kwartale 
tego roku kupiono z kopalń spółki o 
674 tys. ton węgla mniej niż przed 

rokiem. Latem jego zbycie będzie 
jeszcze trudniejsze, dlatego władze 
spółki postanowiły ograniczyć je-
go produkcję poprzez wstrzymanie 
wydobycia w dniach od 28 kwietnia 
do 5 maja.

Pogarszająca się sytuacja KW na-
pawa górników coraz większym 
niepokojem. Związki zawodowe za-
planowały na 29 kwietnia demonstra-
cję w Katowicach, która ma zwrócić 
uwagę rządu na fatalną kondycję naj-
większej firmy węglowej w Euro-
pie i zmotywować do rozpoczęcia 
działań naprawczych. Górnicy zbio-
rą się przed siedzibą spółki, a na-
stępnie przejdą przed gmachem 
Katowickiego Holdingu Węglowego, 
by ostatecznie dotrzeć przed Spodek. 
Związkowcy szacują, że w demonstra-
cji weźmie udział ok. 15 tys. osób. Jeśli 
to nie da skutku, to 19 maja odbędzie 
się protest w Warszawie.

Przymusowe wolne
Bytomskich górników czeka dłuższa majówka. 

Kompania Węglowa na tydzień wstrzyma lub ograniczy  
wydobycie we wszystkich swoich kopalniach.
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Policjanci z Bytomia zatrzyma-
li sprawców napadu. Mężczyźni  
w wieku 44 i 21 lat napadli na bytomia-
nina. 57-latkowi zabrali pieniądze, do-
kumenty oraz kartę bankomatową. 
Podejrzani usłyszeli już zarzuty. Proku-
rator objął ich policyjnym dozorem. Te-
raz grozi im nawet do 12 lat więzienia.

W świąteczny poranek stróże pra-
wa zostali powiadomieni o napa-
dzie na 57-latka w centrum miasta. 
Sprawcy pobili i okradli mężczyznę  
z pieniędzy, dokumentów i karty ban-
komatowej.

Policjanci przystąpili do poszukiwa-
nia sprawców. W kilkanaście minut po 
napadzie mundurowi zauważyli w cen-
trum miasta podejrzane osoby. Pod-
czas ich legitymowania okazało się, że 
mają przy sobie dowód osobisty i kartę 
bankomatową pokrzywdzonego.

Policjanci zatrzymali 44 latka i jego 
21-letniego kolegę. Mężczyźni usły-
szeli już zarzuty. Prokurator objął ich 
policyjnym dozorem. Grozi im teraz 
nawet do 12 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
25-latka podejrzanego o pobicie swo-
jego ojca. W wyniku poniesionych 
obrażeń 50 latek zmarł. Mężczyzna 
usłyszał już zarzut. Decyzją sądu zo-
stał aresztowany na 3 miesiące. Grozi 
mu do 12 lat więzienia.

W świąteczny weekend policjan-
ci z komisariatu w Szombierkach zo-
stali powiadomieni o znalezieniu 
zwłok 50-latka w mieszkaniu przy 
ulicy Witosa. Analizując zebrany ma-
teriał dowodowy śledczy zatrzymali 
25-letniego syna zmarłego bytomiani-

na, który przyznał się do pobicia ojca. 
Stróże prawa wyjaśniają teraz oko-
liczności śmierci mężczyzny. Przesłu-
chano świadków oraz przyjęto jeszcze 
kilka wersji zdarzenia. Ze względu na 
dobro prowadzonego śledztwa rzecz-
nik bytomskiej policji nie chce udzie-
lać więcej informacji.

Podejrzany 25-latek usłyszał już 
zarzut. Decyzją sądu został areszto-
wany na 3 miesiące. Grozi mu teraz do 
12 lat więzienia.

Bytomscy policjanci zatrzymali  
2 mężczyzn podejrzanych o kradzież. 
Bytomianie w wieku od 30 do 38 lat 
w połowie marca br ukradli złom  
z jednej z działek w ROD „Przyjaźń”. 
Sprawcy usłyszeli już zarzuty. Grozi 
im teraz do 5 lat więzienia.

Od połowy marca br stróże prawa 

z komisariatu przy ulicy Rostka po-
szukiwali sprawców kradzieży złomu 
z jednego z ogródków działkowych w 
ROD „Przyjaźń”. Złodzieje zabrali bla-
chy oraz elementy ogrodzenia. Po-
licjanci ustalili i wczoraj zatrzymali 
sprawców. Okazali się nimi dwaj byto-
mianie w wieku 30 i 38 lat. Mężczyźni 
usłyszeli już zarzuty. Grozi im teraz do 
5 lat więzienia. Ponadto ustalono, że 
starszy z nich był poszukiwany do od-
bycia kary więzienia. Teraz najbliższe 
lata spędzi za kratami.

Bytomscy policjanci zatrzyma-
li 18-letniego dilera narkotyków i 
jego klienta. Stróże prawa przeję-
li prawie 900 działek dilerskich nar-
kotyków. Mężczyźni usłyszeli już 
zarzuty. 25-latkowi grozi do 3, nato-
miast dilerowi do 10 lat więzienia.  

Napad w świąteczny poranek 

Szombierki: Śmiertelne po-
bicie. Zatrzymany syn ofiary

Zatrzymani za kradzież Areszt dla handlarza 
narkotyków

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna
Decyzją sądu 18-latek został aresz-
towany. Kryminalni z komisariatu w 
Stroszku w świąteczny weekend zaj-
mowali się zwalczaniem przestęp-
czości narkotykowej. Wynikiem ich 
działań było zatrzymanie dwóch osób. 
W ręce stróżów prawa wpadł 18-let-
ni diler oraz jego 25-letni klient. Do 
policyjnej realizacji doszło w kil-
ka minut po transakcji w mieszkaniu 
przy ulicy Spółdzielców. Kryminalni 
przejęli również prawie 900 dzia-
łek dilerskich amfetaminy i kilka 
porcji marihuany. Mężczyźni usły-
szeli już zarzuty. 25-latkowi za 
posiadanie marihuany grozi do 
trzech a dilerowi za handel narko-
tykami do dziesięciu lat więzienia.  
Decyzją sądu 18-latek został tymczaso-
wo aresztowany na trzy  miesiące.

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

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. (BPK), przypomina o usłudze 
dostępnej na stronie internetowej Spółki, 
dzięki której klienci BPK mogą przesyłać 
stan licznika drogą elektroniczną.

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!

W tym dniu od godziny 18.00 Bytomianie szukający 
pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej oraz pacjenci korzystający z opieki lekarza 
rodzinnego oraz lekarza pediatry przyjmowani będą w 
nowej siedziby Przychodni. 
- Już od połowy roku 2013 przygotowywaliśmy się do 
zmiany miejsca świadczenia opieki medycznej szukając 
budynku, który spełni nasze oczekiwania oraz potrzeby 
naszych pacjentów, a jednocześnie nie będzie zbyt 
oddalony od dotychczasowego budynku Przychodni – 
informuje Kierownik Przychodni Jacek Zimecki. – Do 
zmiany siedziby skłoniła nas chęć podniesienia jakości 
opieki oraz komfortu pacjentów. Nowe pomieszczenia 
na parterze budynku przy ul. Dalekiej zostały przez 

nas wyremontowane, pacjenci przyjmowani będą  
w nowoczesnych pomieszczeniach a co najważniejsze 
w dużo bardziej komfortowych warunkach. 
Nowa siedziba położona jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie dużego węzła komunikacyjnego,  
a więc osoby korzystające z komunikacji publicznej 
będą miały do niej ułatwiony dostęp. W nowych 
pomieszczeniach Przychodni Bytomianie znajdą 
opiekę dla całej rodziny. Zlokalizowana w pobliżu 
dużego miechowickiego osiedla, otwarta 24 godziny 
na dobę 7 dni w tygodniu Przychodnia zapewnia w 
ramach kontraktu z NFZ opiekę lekarza rodzinnego 
oraz pediatry. Na miejscu można także wykonać 
badania diagnostyczne oraz laboratoryjne. 

Od 25 kwietnia Przychodnia Bracka Miechowice, mieszcząca się do tej pory w budynku przy ul. 
Racjonalizatorów 44 w Bytomiu Miechowicach będzie przyjmować pacjentów w nowoczesnych  
i wyremontowanych pomieszczeniach na parterze budynku przy ul. Dalekiej 28-30.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 32 280 41 39.
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Polonia Bytom trzeci raz z kolei 
zremisowała, tym razem na spotka-
niu wyjazdowym z Odrą Opole. Mecz 
zakończył się wynikiem 1:1. Nato-
miast w środę 23 kwietnia Poloniści 
przegrali z Wartą Poznań u siebie 1:3. 
Szombierki Bytom przegrały z kolei 
wynikiem 0:1 spotkanie z zespołem 
Skra Częstochowa, liderem III ligi.

W pierwszej połowie spotka-
nia Polonia Bytom – Odra Opole do-
minowali gospodarze, dla których 
pierwszą bramkę przed końcem po-
łowy zdobył Marcin Kocur. Poloni-
stom udało się jednak zremisować 
wynik, kiedy w 65. minucie spotka-
nia Dawid Cempa strzelił bramkę.  
I choć obie drużyny do końca meczu 
próbowały przeważyć szalę zwycię-
stwa na swoją stronę, zakończył się  
on wynikiem 1:1. 

W meczu przy Olimpijskiej druży-
na prowadzona przez trenera Grze-
gorza Kurdziela przegrała z Wartą 
Poznań 1:3. Słaba pierwsza połowa 
bytomian i zachowawcza gra po zdo-
byciu bramek gospodarzy zakończyła 
się wynikiem 0:2 dla Warty. Dopiero 
w drugiej połowie wprowadzony na 

boisko Cempa,  wniósł nieco ożywie-
nia na boisko. Gola zdobył już 3 mi-

nuty po wejściu do gry. To mocno 
uskrzydliło naszych zawodników i 
co rusz atakowali rywala. Niestety 
sił na wyrównanie nie starczyło, a w 

doliczonym czasie gry rywale zdołali 
wyprowadzić kontrę, która zakończy-
ła spotkanie wynikiem 1:3. Obecnie 
Poloniści zajmują 7. miejsce w tabeli 
II ligi grupy zachodniej z wynikiem 35 
punktów i są na granicy strefy spad-
kowej. W kolejnym meczu Polonia 
zmierzy się z Błękitnymi ze Stargardu 
Szczecińskiego.

Drużyna z Szombierek. Przegrała 
mecz z zespołem Skra Częstochowa, 
wynikiem 0:1. Jedyną bramkę w me-
czu dla przeciwników zdobył Mar-
cin Chmiest w 85. minucie spotkania. 
Niestety to już jedenasta porażka 
Szombierek w tym sezonie, a druży-
na zajmuje obecnie 8. miejsce w tabe-
li z 26 punktami na koncie. Najbliższy 
mecz zagra na wyjeździe ze Sworni-
cą Czarnowąsy. Z pewnością humory 
wszystkim kibicom poprawiła wy-
grana w Pucharze Polski na szcze-
blu podokręgu. To trzeci raz pod rząd 
kiedy zieloni zdobyli puchar, wiec te-
raz mogą zatrzymać go na własność. 
Szombierki wygrały na wyjeździe z 
Unię Świerklaniec 3:0. Bramki strze-
lili Artur Ludwig jedną oraz Piotr ma-
kowski dwie.

Tenisiści Carbo-Koks Polonii By-
tom znów triumfują – na wyjaz-
dowym meczu pokonali zespół 
Olimpia-Unia Grudziądz 3:0 i awan-
sowali na 4. miejsce w tabeli. Miejsce 
to uprawnia ich do walki o medale 
Mistrzostw Polski.

Spotkanie od początku przebiega-
ło bardzo pomyślnie dla bytomskich 
zawodników – Tomas Koncecny i Ja-
kub Kosowski bez trudu wygrali w 
dwóch pierwszych pojedynkach, a 
dobry wynik jeszcze poprawił Radek 
Mrkvicka. Zwyciężył on nad Tomisla-
v’em Kolarka po tie breaku.

Po meczu z Olimpią-Unią Gru-
dziądz niebiesko-czerwonym bra-
kuje jednego punktu od play-off. 
Drużyna ma szanse go zdobyć, jeśli 
nie przegra ostatniego meczu – z ze-
społem Dekorglasu Działdowo. Mecz 
jest wart trzy punkty, ale Carbo-Koks 
wystarczy uzyskać chociaż jeden. 
Spotkanie rozegrane zostanie już 13 
maja.
Olimpia-Unia Grudziądz - Carbo-
-Koks Polonia Bytom 0:3
Patryk Chojnowski - Jakub Kosowski 
0:3 (9:11, 9:11, 3:11)
Patryk Zatówka - Tomas Konecny 0:3 
(4:11, 6:11, 6:11)
Tomislav Kolarek - Radek Mrkvicka 
2:3 (11:13, 11:6, 6:11, 11:8, 7:11)

Polonia w kłopotach, Szombierki 
przegrywają ale z pucharem

Carbo-Koks coraz bliżej play-off

Zapewne każdy, kto przejeżdżał 
ul. Łagiewnicką zwrócił kiedyś uwagę 
na nieduży ceglany budynek z trzema 
wysokimi oknami, zza którego wychy-
la się charakterystyczny komin z żółtej 
cegły. Właśnie w tym miejscu w latach 
1903-1906 powstała najbardziej za-
awansowana technologicznie oczysz-
czalnia ówczesnych Niemiec. Był to 
pierwszy zakład w kraju wykorzystują-
cy procesy biochemiczne do usuwania 
zanieczyszczeń ze ścieków. Jego pro-
jekt był tak innowacyjny, że do Bytomia 
przyjeżdżały specjalne delegacje eks-

pertów, by zobaczyć go na własne oczy, 
poznać jego szczegóły i następnie wy-
korzystać pozyskaną wiedzę przy bu-
dowie oczyszczalni w innych miastach. 
Co ciekawe przy oczyszczalni urucho-
miono spalarnię śmieci.

W celu budowy kanalizacji władze 
Bytomia i będącego wówczas osob-
ną gminą Rozbarku w 1902 r. powo-
łały do życia Kanalizacyjny Związek 
Celowy (Kanalisations-Zweckver-
band Beuthen-Rossberg). Twórcą 
projektu sieci odprowadzającej ście-
ki gospodarcze i wody deszczowe był 

Hugo Mairich z Gotha, natomiast pro-
jekt oczyszczalni w miejscu dawnego 
młynu Pielki stworzył Max Rosenqu-
ist, lecz architektoniczny kształt całe-
mu założeniu nadał bytomski radca 
buowlany Carl Brugger.

W chwili budowy Bytom był za-
mieszkiwany tylko przez 56 tys. lu-
dzi, ale oczyszczalnia mogła odebrać 
ścieki nawet od 70 tys. mieszkańców. 
Z powodu rozbudowy sieci i wzrostu 
liczby ludności już po ok. trzydziestu 
latach zakład okazał się niewystarcza-
jący. Rozważano budowę dodatkowej 
oczyszczalni, lecz nie znaleziono dla 
niej lokalizacji, gdyż w wyniku podzia-
łu Górnego Śląska po I Wojnie Świato-
wej miasto zostało otoczone granicą 
dwóch państw. Postanowiono więc 
całkowicie przebudować istniejący 
zakład. Celem budowniczych było nie 
tylko zwiększenie jego pracy, ale tak-
że rozwiązanie problemu nieprzy-
jemnych zapachów i chmary owadów 
krążących nad zbiornikami.

Przebudowana oczyszczalnia dys-
ponowała sklepionymi komorami 
fermentacyjnymi o objętości 5300 
m3 oraz maszyny do uzyskiwania 
i wykorzystywania gazu biologicz-
nego; pompy przetokowe, zbiorniki 

gazu, filtr gazowy oraz silnik napę-
dzany gazem. Dzięki nim zakład stał 
się samowystarczalny pod względem 
energetycznym. Wyprodukowany 
gaz wystarczał do utrzymania w ru-
chu całej oczyszczalni i nie potrzebne 
było pobieranie prądu z zewnątrz.

Obiekty dawnej oczyszczalni zo-
stały zachowane do dziś. Wciąż kryją 
się w niej m.in. sprężarka jednotłoko-
wa firmy Zwickauer Maschienfabrik 
i gazogenerator jednocylindrowy 
firmy Deutz, choć nie są już wyko-
rzystywane przez Bytomskie Przed-

siębiorstwo Komunalne. Spółka od 
lat rozważa uruchomienie na Zamły-
niu Muzeum Techniki Użytkowej. Być 
może pomysł w końcu doczeka się re-
alizacji, bowiem znalazł się na liście 
projektów, które mają szansę uzyska-
nia dofinansowania ze specjalnej pu-
li środków unijnych przeznaczonych 
dla Bytomia. Gdyby tak się stało, na-
sze miasto wzbogaciłoby się o wspa-
niałą atrakcję, która byłaby świetnym 
uzupełnieniem gliwickiego Muzeum 
Techniki Sanitarnej na Szlaku Zabyt-
ków Techniki.

Pierwsza biologiczna oczyszczalnia
Na początku XX w. Bytom uruchomił pierwszą biologiczną oczyszczalnię ścieków w Niemczech. Już wtedy miasto posiadało również spalarnię śmieci.
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Rio 2 2D 15:45…

Rio 2 3D 12:15…

Brick Mansions.  
Najlepszy z najlepszych

14:00, 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30!

Inna Kobieta 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40

Medicus 15:00, 18:00, 21:00

Niesamowity Spider-Man 2 2D dub 11:15

Niesamowity Spider-Man 2 2D napisy 17:15

Niesamowity Spider-Man 2 3D dub 14:15

Niesamowity Spider-Man 2 3D napisy 20:15

Droga do zapomnienia 21:15

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 3D 
dubbing

11:15

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
3D napisy

21:45

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
2D dubbing

16:15

Karol, który został świętym 10:45

Kochanie, chyba Cię zabiłem 16:00

Need for Speed 19:00

Niebo istnieje naprawdę 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50

Niezgodna 18:15

Noe: Wybrany przez Boga 3D napisy 12:30

Noe: Wybrany przez Boga 2D napisy 15:15#…, 20:45

Noe: Wybrany przez Boga 2D dub 18:00

Syn Boży - dubbing 10:30

Cinema City

W latach 1898-1966 w Parku Kachla działał Miejski 
Ogród Zoologiczny ufundowany przez Ignatza Haku-
bę. Było to pierwsze ZOO na terenie Górnego Śląska. 
Żyło w nim 89 zwierząt. Dziś w jego miejscu znajdu-
je się kawiarnia Pod Misiami i plac zabaw.

Mądrości
Bytomskie

Wykład | Sztuka szuka definicji
25 Kwietnia, 18:00
CSW Kronika, Rynek 26

Teatr | Uroczystość
25 Kwietnia, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Taneczne Jam Session
25 Kwietnia, 19:00
Teatr Rozbark, ul. Kilara 29

Dla dzieci | Zajęcia Edukacyjne - Gady
26 Kwietnia, 11:30
Muzeum Górnośląskie

Becekowy Pokój Gier
26 Kwietnia, 13:30
Becek, pl. Karin Stanek 1

Teatr | Uroczystość
26 Kwietnia, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Teatr | Madama Butterfly
26 Kwietnia, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Impreza | Dancing z przebojami lat 7o’ i 80’
26 Kwietnia, 19:00
Teatr Rozbark, ul. Kilara 29

Koncert | Otium musicum 2014
27 Kwietnia, 12:00
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 34

S.O.L - Międzynarodowy Dzień Tańca
27 Kwietnia, 19:00
Teatr Rozbark, ul. Kilara 29

Teatr | Jak wam się podoba
28 Kwietnia, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Teatr | Jak wam się podoba
29 Kwietnia, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

VII Gala Baletowa - Międzynarodowy 
Dzień Tańca
29 Kwietnia, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Oratorium Pielgrzym Jan Paweł II
2 Maja, 16:00
pl. Sobieskiego

Teatr | The Beatles&Queen 
5 Maja, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Wernisaż | I Wojna Światowa i czyn Legionów

8 Maja, 17:00
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 34

POKAZY PRZEPREMIEROWE

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

LEGO   Przygoda 2D 10:15

Muppet: Poza prawem - dubbing 11:30, 13:45

Pan Peabody i Sherman 2D 11:00, 13:00

Sarila 10:00, 14:20

Sarila 3D 12:10…

! - tylko w piątek i sobotę, … #…- tylko w czwartek,  *… - oprócz czwartku, dub - dubbing
repertuar CC ważny do 1 maja 2014

KINO FAMILJINE

Hanys w aptece kupuje prezerwaty-
wy, przebiera w nich, dobiera rozmia-
ry i po kolei wymienia różne smaki:
-   Poproszę truskawkową, banano-
wą, o i malinową też poproszę...
Na co stojąca za nim 80-letnia babcia:
-   Pieronie!!! Będziesz się kochał czy 
kompot gotował??

+12C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+14C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+19C

+19C

+22C

+22C

+23C

+12C +19C

Becekino
Salvo. Ocalony 25.04-01.05, 19:00

Dyskusyjny Klub Filmowy:
Ukryte

27 Kwietnia, 16:00

Witaj w klubie 28 Kwietnia, 19:30

Locke 02-08 Maja, 19:00

Blue Highway 5 Maja, 19:30

Powstanie Warszawskie 5 Maja, 17:30
06-08 Maja, 18:00, 20:00




