
Rada Ministrów wydała rozporządzenia, 
na mocy których zwiększona zostanie po-
wierzchnia kilku specjalnych stref ekono-
micznych w naszym kraju. W województwie 
śląskim do KSSE włączono tereny o wielkości 
346,9079 ha w granicach dziewięciu gmin: 
Bytomia, Bierunia, Częstochowy, Dąbrowy 
Górniczej, Gliwic, Myszkowa, Piekar Śląskich, 
Świętochłowic i Tychów. W efekcie jej po-
wierzchnia wzrośnie do 2 347,34 29 ha.

W naszym mieście do strefy został włą-
czony teren dawnej kopalni Powstańców 
Śląskich. W ramach unijnego projektu kosz-
tem 17 mln zł do połowy przyszłego roku 
firma Skanska wybuduje tam drogę zbior-
czą i drogi dojazdowe oraz ich oświe-
tlenie, sieć elektryczną i wodociągową, 
kanalizację deszczową, sanitarną i teletech-
niczną, a także przebuduje gazociąg. Dzięki 
temu nieruchomość będzie gotowa pod bu-
dowę nowych zakładów.

Wiadomość o decyzji rządu jest bardzo 
dobra dla naszego miasta, które boryka się 

z problemem bezrobocia. Według danych 
Powiatowego Urzędu Pracy w marcu w By-
tomiu było zarejestrowanych aż 21,3% osób 
bez pracy. Gorzej pod tym względem jest tyl-
ko w powiecie częstochowskim. Dzięki włą-
czeniu tutejszych terenów do KSSE miasto 
ma większe szanse na przyciągnięcie dużych 
inwestycji, które wygenerują znaczną liczbę 
nowych miejsc pracy, ponieważ inwestorzy 
będą mogli uzyskać tu wyjątkowo korzystne 
warunki działalności.

 Dużym atutem terenu po dawnej kopalni 
jest jego lokalizacja. Znajduje się przy Dro-
dze Krajowej nr 11, węzłach autostrady A1 
i Obwodnicy Północnej oraz kolejowej ma-
gistrali węglowej łączącej GOP z portami 
w Gdańsku i Gdyni. W porównaniu z nieru-
chomościami inwestycyjnymi w Gliwicach, 
Katowicach, czy Tychach, jest znacznie le-
piej położony względem lotniska w Pyrzo-
wicach, gdzie niebawem powstanie nowy 
terminal cargo.
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Będzie strefa ekonomiczna 
na terenach po kopalni 
Powstańców Ślaskich

To już pewne. Rząd podjął decyzję w sprawie rozszerzenia 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. o tereny leżące w Bytomiu.
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Bytomski.pl — Panie Tomaszu, 
proszę powiedzieć skąd powziął 
Pan pomysł na zlikwidowanie SPP. 
W Bytomiu nie było słychać nieza-
dowolenia mieszkańców.

T. CH. — Od samego początku ist-
nienia strefy płatnego parkowania 
budziła ona wiele kontrowersji. Kie-
dy powstawała otwierano pierwsze 
w naszym mieście centrum handlowe. 
Oferowało ono darmowy parking dla 
klientów. Spotkało się to z dużym pro-
testem przedsiębiorców, którzy wów-
czas prowadzili działalność w centrum 
miasta. Zarzucali oni ówczesnym wła-
dzom, że doprowadzi to do powolnego 
umierania śródmieścia. Dzisiaj może-
my sobie jasno powiedzieć patrząc 
na wiele pustych lokali w ścisłym cen-
trum, że obawy te okazały się zasad-
ne. Kiedy władze miasta zaplanowały 
rozszerzenie strefy o Plac Kruczkow-
skiego miarka się przebrała. Zanim po-
stanowiliśmy przeprowadzić zbiórkę 
podpisów pod obywatelskim projek-
tem przeprowadziłem wiele rozmów 
z mieszkańcami i przedsiębiorcami 
działającymi w centrum. Problem ten 
wskazywali jako barierę rozwoju śród-
mieścia. Centrum Bytomia potrzebu-
je świeżego powietrza, a sygnał dla 
mieszkańców, że miasto poprzez likwi-
dację strefy znowu staje się atrakcyjne, 
jest potrzebny.

Bytomski.pl ― Panie Tomaszu, 
przecież przy Placu Kruczkowskie-
go nie można było zaparkować, bo 
parkowali tam kierowcy, którzy 
pracują w okolicy. Zajmowali par-
king od godzin porannych. 

T.CH. ― To jest właśnie argument 
za likwidacją SPP. Dlaczego parkowa-
li właśnie w tym miejscu? Bo był to 
parking bezpłatny. Kierowcy uciekali 
przed płatnymi parkingami z innych 
miejsc śródmieścia. Nie byłoby takie-
go problemu gdyby parkingi w całym 
mieście były bezpłatne. Założę się, że 
za kilka miesięcy będzie konieczność 
rozszerzenia strefy o ulicę Batorego 
i Kolejową. Dokąd w ten sposób do-
jedziemy? Całe miasto będzie jedną 
wielką strefą płatnego parkowania.

Bytomski.pl ― Ludzie zawsze bę-
dą uciekać przed płaceniem, a jak 
będzie za darmo to dla wszystkich 
nie wystarczy. Przecież wiadomo, 
że aut jest za dużo.

T.CH. ― Wiadomo też, że miasto 
odkąd istnieje strefa nie wybudowało 
dodatkowych miejsc parkingowych, 
bo trudno traktować parking CH Ago-
ry jako zasługę miasta. Ożywienie 
centrum wymaga nie tylko likwida-

cji opłat za parkowanie, ale poważne 
zaplanowanie komunikacji samocho-
dowej w centrum, a w szczególności 
rozważenia budowy nowych miejsc 
parkingowych. W centrum Bytomia 
takich potencjalnych miejsc jest spo-
ro. Wystarczy tylko poważnie i po 
partnersku potraktować kierowców 
i zrozumieć, że nowe czasy wymagają 
od nas nowych rozwiązań planowania 
przestrzeni publicznej.

Bytomski.pl ― Tutaj zgoda, mia-
sto potrzebuje nowych miejsc par-
kingowych i władze zaniedbały to. 
Teraz nie mamy parkingów. I nie 
bardzo rozumiem jak zniesienie 
opłat ma ożywić centrum?

 T.CH. ― Po pierwsze będzie to dłu-
gi proces bo na koncie mamy lata zanie-
dbań kolejnych prezydentów, którzy 
nie mieli i nie mają koncepcji na roz-
wój nie tylko ścisłego centrum ale i ca-
łego miasta. Po drugie powinno dać to 
jasny sygnał mieszkańcom miasta, że 
centrum znowu staje się dla nich przy-
jazne i traci w ten sposób dystans do 
bezpłatnych parkingów przy centrach 
handlowych. Po trzecie jestem prze-
konany, że puste place, które do tej 
pory były przez kierowców wykorzy-
stywane na „dziko”, można w łatwy i ta-
ni sposób zaadaptować na stworzenie 
dodatkowych miejsc parkingowych. 
Powiedzmy sobie otwarcie i szczerze, 
że płatne parkingi są barierą rozwoju 
miasta. Każdy kto wjeżdża samocho-
dem do centrum musi niejako wykupić 
do niego „bilet”. Czas sprawić, aby cen-
trum stawało się atrakcyjne i bezpłat-
ne dla osób je odwiedzających. Dodam 
jeszcze, że dziwi mnie argument obec-

nej władzy, że w ten sposób niejako 
„sponsorujemy” miejsca parkingowe 
osobom spoza Bytomia. Na tym chyba 
polega atut każdego miasta, że odwie-

dza go jak najwięcej osób także tych 
spoza jego granic.

Bytomski.pl ― Mam wrażenie, 
że przez takie Pana argumentowa-
nie wiele osób uważa, że to popu-
lizm. Przyczyn uciekania klientów 
do CH jest kilka ― głównie wygoda 
i ceny. Powtarzam Panu, że dzisiaj 
tych miejsc brakuje, zniesienie stre-
fy pogłębi problem z parkowaniem. 
Więc gdzie tu przyjazne miasto? Dzi-
siaj każdy kto ma coś załatwić w cen-
trum może to zrobić bez większego 
problemu ― taka jest funkcja rotacji.

T.CH. ― Jeżeli argumentem władzy 
jest rotacja to ja zadam inne pytanie. 
Jak ten argument się ma np. do ulicy Za-
menhoffa? Nie ma tam ani sklepu, ani 
żadnego urzędu a parkomaty stoją. Są 
tam jedynie budynki mieszkalne. Chce 
mi Pan powiedzieć, że mieszkańcy ma-
ją „rotować” swoje samochody? Po co? 
To jest przyjazne miasto dla jego miesz-
kańców? Poza tym rotacja 1000 miejsc 
w SPP na 170000 mieszkańców nie ist-
nieje. Co do populizmu, który próbuje mi 
zarzucić większość bytomskich polity-
ków powiem tak. Nie wiem czy znają oni 
znaczenie tego słowa i czy nie „odlecieli” 
już na swoich stanowiskach. Ja w prze-
ciwieństwie do nich codziennie rozma-
wiam z dziesiątkami, jak nie setkami 
mieszkańców i staram się wsłuchiwać 
w ich głosy. Ponadto biorę odpowiedzial-
ność za swoje pomysły. Nie proponuje 
tylko likwidacji strefy, ale staram się przy 
tej okazji obalić mity które wokół tego te-
matu krążą i przedstawić rozwiązania, 
które usprawnią funkcjonowanie śród-
mieścia w odniesieniu do kierowców — 
mieszkańców Bytomia.

Bytomski.pl ― Panie Tomaszu, ja 
nie chcę rozmawiać o patologii, któ-
ra przez lata w SPP zapanowała, wia-
domo, że to trzeba poprawiać. Ale nie 

można wylać dziecka z kąpielą. Pan 
nie proponuj naprawy tylko likwida-
cję. A kolejność powinna być odwrotna 
― najpierw nowe miejsca parkingo-
we. Natomiast co do rotacji ― jak to nie 
istnieje? Z danych, które ja posiadam 
ponad 80% zaparkowanych samocho-
dów dokonuje opłaty do pół godziny. 
Więc rotacja jest wysoka. 

T.CH. ― Chce mi Pan przez to po-
wiedzieć, że osoby które dzisiaj przy-
jeżdżają do centrum i parkują jedynie 
pół godziny, po likwidacji strefy płat-
nego parkowania będą zostawiały te 
samochody na cały dzień jedynie dlate-
go że parkowanie jest za darmo? Bądź-
my poważni. Ponadto statystyki, które 
Pan przedstawia jednoznacznie wska-
zują na to, że śródmieście dla kierow-
ców jest nieatrakcyjne. Jakie zakupy 
można zrobić w 30 minut? Od wielu lat 
ten temat spychany jest na dalszy plan. 
Ja uważam, że o tej „patologii” wręcz 
należy rozmawiać. Nikt poważnie nie 
zastanowił się nad skutkami wprowa-
dzenia płatnych parkingów w mieście. 
Wystarczy gołym okiem spojrzeć jak 
wygląda śródmieście po kilkunastu la-
tach istnienia strefy, jak wygląda handel 
w mieście. My postanowiliśmy to pyta-
nie zadać mieszkańcom. Niech oni się 
wypowiedzą czy są za zniesieniem SPP. 
Ponadto uważam, że likwidacja to jest 
naprawianie błędów prezydenta Bar-
tyli i jego poprzedników na czele z Pio-
trem Kojem.

Bytomski.pl ― Ja mogę się zgo-
dzić, w 30 min zakupów nie zrobimy 
dlatego można pomyśleć o pierw-
szej godzinie bezpłatnej może nawet 
dwóch. Ale jak zlikwidujemy stre-
fę to osoby, które pracują w centrum 
zajmą wszystkie miejsca. I z tymi za-
kupami już nie będzie tak różowo. 
Nie zastanawiał się Pan dlaczego we 
wielu miastach kraju i świata wpro-
wadza się takie ograniczenia? To 
wszędzie rządzą idioci?

T.CH. ― Chce Pan powiedzieć, że 
mieszkańcy pracujący w centrum mia-
sta są mieszkańcami drugiej kategorii? 
Proszę nie powtarzać tych sloganów 
za niektórymi radnymi popierający-
mi prezydenta Damiana Bartylę. To ja 
się pytam dla kogo jest miasto? Wg. 
władzy dla mieszkańców śródmie-

ścia nie, dla mieszkańców pracujących 
w śródmieściu nie, dla osób przyjeż-
dżających spoza Bytomia też nie. To dla 
kogo? Powtórzę jeszcze raz. Likwida-
cja strefy płatnego parkowania to jed-
no. Drugie to zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych w centrum. Nie jest ta-
jemnicą, że miasto planuje budowę 
zintegrowanego dworca w miejscu ist-
niejącego dworca PKM, na którym zna-
leźć się ma wielopoziomowy parking 
miejski. Pochwalam ten pomysł i uwa-
żam, że to będzie krok w dobrym kie-
runku. W miastach takich jak Bytom to 
nie jest kwestia ograniczania ruchu tyl-
ko zwykłe nabijanie kasy operatoro-
wi strefy i miastu. Wszystko to odbywa 
się jak zwykle kosztem mieszkańców. 
Istnienie takiej strefy powinno być do-
meną wielkich miast i ośrodków tury-
stycznych, do których powiedzmy sobie 
otwarcie, Bytom niestety nie należy.

Bytomski.pl ― Nikt nie jest obywa-
telem drugiej kategorii. Miejsc mamy 
ile mamy i trzeba jakoś ten problem 
rozwiązać. Może powinien być i par-
king i SPP. Do tego róbmy więcej dep-
taków, skwerów i ławeczek. I to będzie 
miasto dla mieszkańców. Bo inaczej 
nawet jak parking będzie w bezpłat-
nej strefie, ludzie będą wjeżdżać gdzie 
się da — byle bliżej miejsca przezna-
czenia. Ludziom po prostu nie chce się 
chodzić. Taka jest natura ludzka. Co 
do patologii SPP ― już Panu mówiłem 
― z tym trzeba walczyć, może wpro-
wadzić pierwsze darmowe godziny. 
Ale całkowita likwidacja wydaje się 
nielogiczna.

T.CH. ― Odnoszę inne wrażenie 
słysząc argumenty radnego z klubu 
prezydenta Damiana Bartyli o tym kto 
ma prawo, a kto nie do parkowania 
w centrum. Wracając do tematu. Tak, 
róbmy więcej skwerów, deptaków 
i ławeczek. Miasto musi zmieniać się 
kompleksowo i stawać się otwarte na 
mieszkańców i ich potrzeby. Parkin-
gi da się pogodzić z zielenią w mieście 
o czym świadczyć może wiele przy-
kładów z poza Bytomia. Poza tym ja 
nie nawołuje ludzi do anarchii w par-
kowaniu. Jeżeli ktoś łamie przepi-
sy ruchu drogowego to powinien być 
ukarany bez względu na to czy płaci-
my czy nie za parkingi w mieście. My 

Wywiad z Chojnackim
Nasza rozmowa z Tomaszem Chojnackim - inicjatorem akcji zbierania podpisów pod 

obywatelskim projektem uchwały w sprawie całkowitego zniesienia strefy płatnego parko-
wania w Bytomiu. Rozmawia Robert Szolka.
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mówimy o uwolnieniu mieszkańców 
i gości miasta z kary, jaką jest płacenie 
za parking.

Bytomski.pl ― A porozmawiajmy 
chwilę o realnych szansach wpro-
wadzenia takiej uchwały. Ile casu 
potrzeba na zebranie wszystkich 
podpisów?

T.CH. ― Kiedy radni wprowadza-
li możliwość obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej z absurdalnym pro-
giem podpisów 10% mieszkańców (co 
daje ok. 13 tys podpisów), nie wprowa-

dzono żadnych przepisów wykonaw-
czych. W związku z tym nie ma żadnego 
formalnego terminu zbierania podpi-
sów poza terminem, który wyznaczyli-
śmy sobie sami. Jakie są realne szanse? 
O to należy zapytać radnych, bo to oni 
będą podejmowali ostateczną decy-
zję pokazując w ten sposób czy liczą się 
z opinią dużej części mieszkańców.

Bytomski.pl ― A co jeśli przepisy 
wykonawcze zostaną wprowadzone, 
a zebrane podpisy i cała zbiórka nie 
będzie spełniała wymogów formal-

nych? Proszę jeszcze powiedzieć ile 
podpisów udało się już zebrać?

T.CH. ― Na dzień dzisiejszy ma-
my już 1000 podpisów. Jeżeli w trakcie 
zbiórki podpisów wprowadzone będą 
przepisy, które uniemożliwią złożenie 
projektu świadczyć to będzie, delikat-
nie mówiąc, o antyspołecznym stosun-
ku władzy do jego mieszkańców.

Bytomski.pl ― Bubel, który 
uchwaliła władza w końcu musi 
zostać poprawiony, zastanawiam 
się czy Pan swoimi działaniami po 

prostu władzy nie zmobilizuje. 
T.CH. ― Władza nie wprowadziła re-

gulacji, bo uznała że zebranie 13 tysię-
cy podpisów jest nierealne i skutecznie 
zablokuje każdą inicjatywę obywatel-
ską. Jestem przekonany, że radni nie bę-
dą mieli odwagi manipulować przy tych 
przepisach w trakcie naszej akcji.

Bytomski.pl ― A zastanawiał się 
Pan co będzie jeśli jednak odwagi im 
starczy?

T.CH. ― Teraz skupiam się na zbie-
raniu podpisów, a nie na zastanawianiu 

się „co by było gdyby”.
Bytomski.pl ― Rozumiem. Macie 

już 1000 podpisów, a kiedy planujecie 
uzbierać cała  ― wymaganą liczbę?

T.CH. ― Maksymalnie szybko, bo 
problem parkingów jest sprawą ważną 
dla mieszkańców.
Bytomski.pl — Dziękuję za rozmowę 
i życzę powodzenia

T.CH. — Dziękuję i zachęcam do 
podpisania się pod obywatelskim pro-
jektem uchwały o zniesieniu strefy płat-
nego parkowania w Bytomiu.

Frekwencja w Bytomiu wyniosła 
niespełna 20%, więc nie ma powodu do 
dumy, tym bardziej że była poniżej, i tak 
niskiej, frekwencji w skali kraju (23%).

W Bytomiu PO zdecydowanie wy-
grywa z PIS 

PO 43,23% - 10909 głowsów PIS 
22,28% - 5622 głosy SLD 9,25% - 2335 
głosów NP 9,25% - 2333 głosy EPTR 
4,88% - 1232 głosy SP 3,50% - 882 gło-
sy PRJG 2,79% - 705 głosów PSL 2,52% 
- 635 głosów RN 1,24% - 313 głosów

Kto w naszym okręgu wszedł do PE 
i jak głosowali Bytomianie? Bezkonku-
rencyjny okazał się wspomniany już Je-

rzy Buzek ― na niego głosowało 9 019 
bytomian (w okręgu ponad 250 tyś. 
osób). To właśnie ten wynik pozwolił 
bytomskiej platformie poszczycić się 
ponad 43% wynikiem. Te blisko 10 tyś. 
głosów to ponad 82% oddanych na listę 
PO. Daje to aż 36% głosów, które zebrał 
Jerzy Buzek w Bytomiu. Następnymi na 
liście zwycięzców są: Bolesław Piecha 
(PIS) z 3 538 głosami i Janusz Korwin-
-Mikke, którego poparło aż 2 112 by-
tomian, Adam Gierek z Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej (1 683), Jadwiga Wi-
śniewska z PIS (861), Jan Olbrycht z PO 
(602) i Marek Plura z PO (327).

Andrzejowi Pilotowi, wicewojewo-
dzie, któremu poparcia udzielił prezy-
dent Damian Bartyla, w Bytomiu udało 
się zebrać tylko 480 głosów. W całym 
okręgu wyborczym zagłosowało na 
niego 2 729 osób. Kandydatka Polski 
Razem Jarosława Gowina, Barbara Ro-

manowska z Bytomia, w naszym mie-
ście uzyskała 128 głosów. Co ciekawe, 
w całym okręgu zagłosowały na nią 
982 osoby. Daria Kwiatkowska z Nowej 
Prawicy Korwin-Mikkego, kolejna kan-
dydatka z Bytomia, zdobyła 96 głosów, 
a w okręgu poparło ją 493 wyborców.

Wykaz posłów wybranych do Parla-
mentu Europejskiego:
Jerzy Buzek (PO) ― na Śląsku uzyskał 

254 tys. głosów.  W Bytomiu 9019.
Bolesław Piecha (PiS) ― na Śląsku 
uzyskał 118 tys. głosów. W Bytomiu 
3538.
Janusz Korwin-Mikke (KNP) ― na 

Śląsku uzyskał 67 tys. głosów. W Byto-
miu 2112.
Adam Gierek (SLD-UP) ― na Ślą-

sku uzyskał 56 tys. głosów. W Bytomiu 
1683.
Jadwiga Wiśniewska (PIS) ― na Ślą-

sku uzyskał 44 tys. głosów. W Bytomiu 
861.
Jan Olbrycht (PO)  ― na Śląsku uzy-

skał 34 tys. głosów. W Bytomiu 602.
Marek Plura (PO) ― na Śląsku uzy-

skał 9 tys. głosów. W Bytomiu 327.
Frekwencja wyborcza w Bytomiu wy-

niosła 19.66%
Piotr Koj ― były pre-
zydent bytomia. Za-
kończone wybory do 
Europarlamentu po-
wodują lawinę komen-

tarzy, analiz, wniosków. Coraz mniej 
można znaleźć tekstów rzeczowych, 
wyważonych, które nie są wygłasza-
ne na chwałę czy też pohybel. Warto 
zwrócić uwagę, że w wyborach wzięło 
udział niespełna 24% osób uprawnio-
nych do głosowania, a w Bytomiu mniej 
niż 20% czyli 26 000 mieszkańców. To 
już kolejne wybory, w których wiele 
osób nie bierze udziału. Robią to świa-
domie, często powtarzając argument: 
nie ma na kogo głosować. Widoczne 
jest zmęczenie głównymi aktorami sce-

ny politycznej, stąd sukces Nowej Pra-
wicy. Zajęła ona w Bytomiu miejsce na 
podium, ex aequo z SLD. Polska Razem 
Jarosława Gowina zajęła 7. miejsce, 
wyprzedziła ją Solidarna Polska. War-
to zauważyć, że blisko 83% głosów na 
Platformę to głosy na Jerzego Buzka, 
to ponad 36% oddanych, ważnych gło-
sów w Bytomiu. Nietrafione w Byto-
miu były dwójki, tylko 4 osoby znalazły 
się w pierwszej dwudziestce. Lider li-
sty PSL nie znalazł się nawet w pierw-
szej trzydziestce, ale to chyba żadne 
zaskoczenie. Tak więc pierwsza bytom-
ska piątka to osoby znane z pierwszych 
stron gazet: Buzek, Piecha, Korwin-
-Mikke, Gierek i Kutz. Nie wyprowa-
dzałbym z tych wyników zbyt daleko 
idących wniosków, zwłaszcza na uży-
tek zbliżających się wyborów samorzą-
dowych.

Maciej Bartków ― prze-
wodniczący PIS w Byto-
miu. Jestesmy zadowoleni 
z wyniku wyborów aczkol-
wiek oczywiście pozosta-

je pewien niedosyt. PiS w województwie 
śląskim znacznie skrócił dystans do 
Platformy Obywatelskiej, poprawił tak-
że, i to o 100% swój stan posiadania. 
Do tej pory mieliśmy 1 posła do Parle-
mentu Europejskiego, od 25 maja po-
siadamy ich dwóch. Jestem przekonany, 
że zarówno nasze miasto jak i my, jego 
mieszkańcy będziemy mieli zawsze li-
czyć na pomoc i interwencję nowo wy-
branych europarlamentarzystów PiS.

Adrian Król ― wiceprze-
wodniczący SLD w Byto-
miu. Bytomskie wyniki 
podczas ostatnich wybo-
rów moim zdaniem po-

kazały słabość partii politycznych 
w naszym mieście. PO swój sukces za-
wdzięcza prof. Buzkowi, gdzie na-
leży zwrócić uwagę na malejącą 
popularność byłego premiera, grubo 

ponad 100,000 głosów mniej niż pięć 
lat temu mówi samo za siebie. Podob-
nie jest z wynikiem wyborczym PiS, to 
nie bytomianie ciągnęli listę, zresztą 
identycznie sprawa się ma z SLD, któ-
ry nawet nie zaprezentował szerzej 
swoich kandydatów, raczej przecho-
dząc obok wyborów do PE, a to moim 
zdaniem duża strata, biorąc pod uwa-
gę stan bytomskiego SLD. W przypadku 
partii Jarosława Gowina, która wysta-
wiła kandydatkę z Bytomia, mocno pro-
mowaną przez bytomskich działaczy, 
można mówić o klęsce, kilkadziesiąt 
głosów zdobytych w Bytomiu nie wró-
ży sukcesu w wyborach samorządo-
wych. Niemniej największą wtopę 
zaliczył prezydent Bartyla, bez sukce-
su popierając wicewojewodę z PSL , nie 
jest to porażka polityczna, ale na pewno 
wizerunkowa.

Tomasz Grula ― prze-
wodniczący Twój Ruch 
Bytom. Kilku wygranych 
i jeden wielki przegra-
ny, czyli Polska. Poległa 

demokracja i formuła społeczeństwa 
obywatelskiego. Pośród wygranych je-
steśmy także my. Serio. Bo na pół roku 
przed wyborami samorządowymi wie-
my z czym musimy się zmierzyć (a wie-
dza jest bezcenna) i wiemy jak bardzo 
jest ważna nasza rola jako ugrupowania 
zachęcającego ludzi do aktywności. 5 
procent to moim zdaniem wynik, który 
w Bytomiu to absolutne minimum dla 
nas, a reszta to tylko nasza wiarygod-
ność i dobrze sformułowany przekaz 
do wyborców. W pewnym momencie 
zapomnieliśmy w Twoim Ruchu, że na-
leży się posługiwać językiem zrozu-
miałym dla obywatela, który przecież 
niekoniecznie jest politykiem. Gratulu-
ję doskonałego wyniku PO a wszystkich 
którzy są w szoku po wejściu Nowej 
Prawicy pragnę uspokoić, że to tylko al-
bo aż tymczasowy obciach. 

Daria Kwiatkowska ― 
kandydatka KNP do 
PE. Wynik Nowej Pra-
wicy, który osiągnęła 
w Bytomiu jest bardzo 

satysfakcjonujący. Oczywiste przy ma-
łej frekwencji jest to, że nie wygląda 
on imponująco, ale mnie osobiście cie-
szy każdy głos oddany na naszą partię. 
Większość wyborców w Bytomiu (jak 
również na całym Śląsku) postawiła 
krzyżyk przy nazwisku naszej „jedyn-
ki”, co jednak jest oczywiste ze wzglę-
du na ogromną popularność Janusza 
Korwin-Mikkego. Jeśli chodzi o mój wy-
nik - cieszy mnie każdy głos, który zo-
stał na mnie oddany, biorąc także pod 
uwagę obecność silnego lidera i miejsce 
pośrodku listy. Jest to dla mnie znak, że 
dotarliśmy do wielu osób, które posta-
nowiły mi zaufać i poprzeć moją osobę. 
Biorąc pod uwagę krótki czas, jaki wraz 
z kolegami z bytomskiego koła KNP 
mieliśmy na zorganizowanie kampanii 
oraz możliwości finansowe, uważam, 
że odnieśliśmy swój pierwszy poważ-
ny sukces. Nie ma wśród nas profesjo-
nalistów, istniejemy dopiero od roku, 
sami się organizujemy, poświęcamy na 
nasze działanie swój czas, energię i pie-
niądze. W przeciwieństwie do innych 
partii całą kampanię zorganizowaliśmy 
z własnych środków, a nie za pienią-
dze podatnika. Był to dla nas pierwszy 
poważny sprawdzian i myślę, że za-
liczony został pozytywnie. Dało nam 
to duży zastrzyk energii i chęci do dal-
szego działania. Na nasze cotygodnio-
we spotkania przychodzi coraz więcej 
osób, rozwijamy się, zdobywamy do-
świadczenie. Jest mnóstwo pozytywów, 
cieszy wynik wyborów w Polsce i 4 eu-
rodeputowanych, ale przede wszyst-
kim to, że sami potrafiliśmy się 
zorganizować, współpracować, a owo-
cem tego są głosy, które zostały oddane 
na Nową Prawicę. 

Tak głosowali bytomianie
W Bytomiu wybory do Parlamentu Europejskiego (PE) zdecydowanie wygrała Platforma Obywatelska (PO), na którą głosowało ponad 43,3% 

wyborców. Prawo i Sprawiedliwość (PIS) uzyskało ponad 22,3% głosów, ale trzeba zaznaczyć, że to Jerzy Buzek mocno podciągnął wynik PO.

Kto w naszym okręgu wszedł do 
PE i jak głosowali Bytomianie? 
Bezkonkurencyjny okazał się 
wspomniany już Jerzy Buzek % na 
niego głosowało 9 019 bytomian 
(w okręgu ponad 250 tyś. osób). 
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Kryminalni z komisariatu w Mie-
chowicach zatrzymali 35-latkę. Kobie-
ta podejrzana jest o pobicie i kradzież 
telefonu 39-latkowi. Przestępstwo 
miało miejsce w lutym tego roku przy 
ul. Nickla. Bytomianka usłyszała już 
zarzut. Prokurator objął ją policyjnym 
dozorem. Grozi jej teraz nawet do 12 
lat więzienia.

Policjanci z komisariatu w Miecho-
wicach poszukiwali sprawcy rozboju 
na 39-latku. Pokrzywdzony został pobi-
ty i okradziony z telefonu komórkowe-
go. Do zdarzenia doszło w mieszkaniu 
przy ulicy Nickla. Działania operacyjne 
doprowadziły kryminalnych z komi-
sariatu do ustalenia sprawcy. Okazała 
się nim 35-letnia kobieta. Bytomianka 
usłyszała już zarzut. Prokurator objął ją 
policyjnym dozorem. Teraz grozi jej na-
wet do 12 lat więzienia. 

Bytomscy stróże prawa poszuku-
ją pary oszustów, którzy podając się 
za pracowników wodociągów okradli 
86-latkę. Złodzieje wczoraj około 10.00 
przyszli do mieszkania pokrzywdzonej 
przy ul. Wyspiańskiego. Za to przestęp-
stwo grozi im teraz do 5 lat więzienia.

Z ustaleń wynika, że wczoraj oko-
ło godziny 10.00 do mieszkania 86-lat-
ki przy ulicy Wyspiańskiego przyszedł 
mężczyzna. Przedstawił się jako pra-
cownik wodociągów i poinformowała 
kobietę, że nie będzie wody. Zachęcał ją 
aby nabrała wodę do garnków i wiader. 
Po chwili do mieszkania przyszła kobie-
ta, przedstawiając się jako kierownicz-
ka wodociągów. Pani potwierdziła, że 
nie będzie wody. Poprosiła seniorkę czy 
może jej rozmienić pieniądze. 86-latka 
sięgnęła do mebli po pieniądze. Wte-

dy rzekoma kierowniczka wodociągów 
powiedziała, że jednak nie potrzebuje 
ich rozmieniać. Następnie obie kobie-
ty przeszły do łazienki aby sprawdzić 
ciśnienie wody a mężczyzna pozostał 
w przedpokoju. Po chwili oboje wyszli 
z mieszkania emerytki. Po chwili 86-lat-
ka zorientowała się, że zniknęły jej pie-
niądze z mebli.

Policjanci z Bytomia przejęli kontra-
bandę o czarnorynkowej wartości pra-
wie 140 tys. zł. Zatrzymano 48-letniego 
bytomianina. Mężczyzna usłyszał już 
zarzuty. Grozi mu teraz wysoka grzyw-
na oraz do 3 lat więzienia.

Kryminalni z bytomskiej komendy 
przejęli w mieszkaniu w Szombierkach 
kontrabandę. Zabezpieczono ponad 19 
tys. paczek papierosów, 22 kg tytoniu 

oraz 44 litry alkoholu a wszystko bez 
polskich znaków akcyzy. Zatrzymano 
48-letniego bytomianina.

To kolejna taka ilość kontrabandy, 
którą zabezpieczono temu mężczyźnie. 
Obecnie trwa śledztwo, które ma usta-
lić skąd pochodzi kontrabanda.

Podejrzany usłyszał już zarzuty. 
Grozi mu teraz wysoka grzywna oraz 
do 3 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzymali kobie-
tę, która znęcała się nad swoim 10-let-
nim synem. O przestępstwie stróżów 
prawa poinformowali sąsiedzi.

W sobotę rano mieszkańcy kamie-
nicy przy ulicy Czajkowskiego powia-
domili Policję, że z jednego z mieszkań 
słychać krzyki i płacz dziecka. Stró-
że prawa w mieszkaniu zastali pijaną 

35-latka zatrzymana za rozbój UWAGA - Fałszywi pracownicy 
wodociągów!

Pijana matka znęcała się nad 
dzieckiem 

Cała furgonetka nielegal-
nego tytoniu i alkoholu

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Reklama

32-latkę i jej znajomego oraz 10-let-
niego syna kobiety.

Matkę chłopca, która miała ponad 2 
promile alkoholu w organizmie zatrzy-
mano a dziecko trafiło do bytomskiego 
domu dziecka.

Śledczy z komisariatu w Szombier-
kach ustalili, że kobieta znęca się nad 
swoim synem od ponad 2 lat. 32-latka 
usłyszała już zarzut znęcania się psy-
chicznego i fizycznego nad dzieckiem.

Za to przestępstwo grozi jej do 5 lat 
więzienia. Teraz o dalszym losie chłop-
ca zdecyduje sąd rodzinny.

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!

Bytomscy Policjanci dzięki informacji prze-
kazanej przez spółke Armada Development 
złapali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, 
którzy dobrali się do zabytkowej wieży szybu 
Krystyna, aby skraść z niej metalowe elemen-
ty. 27-latek i jego 40-letni kompan usłyszeli już 
zarzuty z ustawy o ochronie zabytków. Za po-
pełniony czyn grozi im do pięciu lat więzienia.

Niestety plaga dewastacji bytomskich za-
bytków techniki przez złomiarzy prawdopo-
dobnie nie ustanie. Gdy Policja łapie jednych, 
w ich miejsce pojawiają się kolejni. Doskona-
le wiedzą o tym wolontariusze ze Stowarzy-
szenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, 
którzy od lat walczą ze złodziejami kradnący-

mi metalowe elementy torowiska, a nawet ca-
łe szyny. Wielokrotnie udawało się im złapać 
złomiarzy, lecz na szlaku z Bytomia do Mia-
steczka Śląskiego wciąż dochodzi do incyden-
tów. Ostatnim razem przestępcy pozbawili 
elementów mocujących ok. 60 metrów torów 
w okolicy kamieniołomu Bobrowniki. Praw-
dopodobnie straty byłyby jeszcze większe, 
gdyby złodziei przypadkowo nie spłoszyli wo-
lontariusze patrolujący trasę. Niestety w wyni-
ku niedawnych kradzieży, w trakcie zbliżającej 
się Industriady wąskotorówka będzie kurso-
wać jedynie z Bytomia do lokomotywowni na 
Karbiu.

Podgryzają szyb Krystyna 
i kolejkę wąskotorową

Złomiarze dają się we znaki bytomskim zabytkom techniki.
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8 zwycięstw i tylko 3 porażki - taki 
bilans odnotowały bytomskie kluby 
piłkarskie w miniony weekend. Naj-
większy sukces osiągnęła Nadzieja 
Bytom, która zapewniła sobie histo-
ryczny awans do A-klasy.

Sprint przez boiska należy zacząć 
od stadionu przy ulicy Olimpijskiej. 
Tam bardzo ważne spotkanie rozgry-
wała Polonia Bytom. Chcąc realnie 
myśleć o utrzymaniu w II lidze za-
chodniej niebiesko-czerwoni musieli 
pokonać Calisię Kalisz.

Zespół Piotra Mrozka w pierwszej 
połowie prezentował się lepiej, ale 
brakowało potwierdzenia w postaci 
bramki. Przełom nastąpił po zmianie 
stron. Najpierw do siatki trafił Mar-
cin Lachowski, a następnie wynik 
ustalił Jacek Broniewicz wykorzystu-
jąc rzut karny. Tym samym bytomia-
nie wciąż do bezpiecznego miejsca 
tracą jeden punkt.

Spokojnie spać mogą piłkarze Na-
dziei Bytom, którzy właśnie osiągnęli 
największy sukces w 6-letniej histo-
rii. „Bytomskie Lwy” podejmowały 
na własnym terenie Orkan Dąbrów-
ka Wielka, czyli wicelidera pierwszej 
grupy bytomskiej B-klasy.

Kibice zobaczyli typowy mecz na 
szczycie, w którym było więcej wal-
ki niż atrakcyjnego futbolu. To jed-
nak podopieczni Tomasza Czabana 
wygrali 1:0 po bramce Daniela Kuku-
ły. Pewne już jest, że w przyszłym se-
zonie zagrają w A-klasie, bo na dwie 
kolejki przed końcem sezonu mają 
zapewnione pierwsze miejsce w gru-
pie.

Przejdźmy teraz kilka lig wyżej, a kon-
kretnie do III ligi opolsko-śląskiej. Tam  
w spadkowej grupie B walczą Szom-
bierki Bytom. „Zieloni” jednak nie ma-
ją powodów do radości, bo przegrali na 
wyjeździe 0:1 z Czarnymi Otmuchów.

W lidze okręgowej oba nasze 
kluby zgarnęły komplet punktów. 
Walczący o awans ŁKS Łagiewniki 
pokonał lidera, czyli Fortunę Gliwice 
3:2 i bytomianie do pierwszego miej-
sca tracą tylko dwa punkty. Z kolei Si-
lesia Miechowice wygrała z Sokołem 
Orzech 2:1.

W A-klasie pewnie po awans zmie-
rza rezerwa Polonii Bytom. Tym 
razem odprawiła z kwitkiem KS Pie-
kary Śląskie zwyciężając 3:1. Ta-
kim samym wynikiem zakończył się 
mecz Czarnych Sucha Góra z rezerwą 
Gwarka Tarnowskie Góry. Porażkę 
z kolei poniósł Rozbark Bytom (1:3  
z Górnikiem Bobrowniki Śląskie).

Szczebel ligowy niżej poza Na-
dzieją awans świętować mogą 
dwa inne bytomskie kluby. Na cze-
le tabeli znalazło się Tempo Sto-

larzowice (po zwycięstwie 3:1  
z Naprzodem Wieszowa), a tuż 
za jego plecami jest Rodło Gór-
niki (po zwycięstwie 4:0 z Unią 
Strzybnica). Natomiast druga dru-
żyna Silesii Miechowice przegrała  
z Przyszłością Nowe Chechło 0:1.

Mamy zatem bardzo udany weekend  
w wykonaniu bytomskich piłkarzy. 
Oby tak dalej, a jeszcze w tym sezonie 
awanse do wyższych klas rozgrywko-
wych zapewnią sobie kolejne zespoły.

Piłkarze Szombierek Bytom wy-
grali Puchar Polski na poziomie 
Podokręgu Bytom. To z kolei da-
ło im przepustki, do startu w wo-
jewódzkiej edycji tych rozgrywek. 
Stawką jest prawo gry w rundzie 
przedwstępnej centralnego PP.

"Zieloni" w pierwszej rundzie 
otrzymali wolny los, co automatycz-
nie dawało im start w ćwierćfinale 
rozgrywek. Tam nasi piłkarze trafili 
na LKS Czaniec, czyli także III-ligow-
ca, ale grającego obecnie w grupie 
spadkowej C.

Szombierki były fawory-
tem tego pojedynku, ale pierw-
sza połowa nie była najlepsza w ich 
wykonaniu. Kibice nie zobaczyli 
porywającego widowiska, co spra-
wiło, że piłkarze zeszli na przerwę  
z wynikiem 0:0.

Po zmianie stron podopieczni 
Krzysztofa Górecko błyskawicznie 
wyszli na prowadzenie, gdy dośrod-
kowanie z lewej strony wykorzystał 
Hubert Jaromin. Miejscowy Czaniec 
szybko jednak odpowiedział golem 
Radosława Karcza.

Bytomianie nie załamali się, cze-
go efektem były dwa decydujące 
o awansie trafienia. Najpierw na listę 
strzelców wpisał się Sebastian Pącz-
ko, a w samej końcówce wynik ustalił 
Jakub Stefaniak.

10 czerwca Szombierki Bytom za-
grają w półfinale śląskiego Pucharu 
Polski. Tam zmierzą się z Sarmacją 
Będzin, która w IV lidze zajmuje pią-
te miejsce. W przypadku awansu 
"Zieloni" zagrają w finale ze zwycięz-
cą meczu Górnik II Zabrze - Pniówek 
Pawłowice Śląskie.

Bytomscy tenisiści stołowi za-
kończyli sezon ligowy. W półfinale 
play-off rywalizowali z klubem z Gro-
dziska Wielkopolskiego, ale ten oka-
zał się za mocny. Pocieszeniem są 
brązowe medale.

Pierwszy mecz jasno pokazał, kto 
w parze Carbo Koks TTS Polonia By-
tom - Dartom Bogoria Grodzisk Ma-
zowiecki jest faworytem do gry 
w finale mistrzostw Polski. Tenisiści 
z Mazowsza musieli się trochę namę-
czyć, ale ostatecznie zwyciężyli 3:0.

Bytomianie mieli jeszcze przed 
sobą rewanż i wierzyli, że będą w sta-

nie odrobić stratę. Zadanie bardzo 
trudne i jak się potem okazało, nie-
wykonalne. Grodziszczanie znowu 
odprawili z kwitkiem naszych repre-
zentantów zwyciężając we własnej 
hali 3:1.

Zawodnicy Polonii przegra-
li dwa pierwsze mecze. Najpierw 
Jakub Kosowski uległ Oh Sang Euno-
wi 2:3, a potem Tomas Konecny mu-
siał uznać wyższość Daniela Góraka 
(1:3). Przełom nastąpił za sprawą 
Radka Mrkvicka, który pokonał Paw-
ła Fertikowskiego 3:1. Na tym się 
skończyło, bo mecz zakończył Sang 
Eun, który gładko poradził sobie 
z Konecnym (3:0).

Bytomianie zatem nie zagrają w fina-
le o mistrzostwo Polski. Nie mają jednak 
powodów do wstydu, bo odpadnięcie  
w półfinale oznacza, że zostali brązowy-
mi medalistami.

Na estetyzację zapuszczonej sta-
cji w centrum miasta pewnie pocze-
kalibyśmy jeszcze długo, gdyby nie 
zaangażowanie mieszkańców, którzy 
głośno zamanifestowali swoje niezado-
wolenie. Co istotne, nie tylko na Facebo-
oku, ale w realnym świecie. Bytomianie 
tłumnie wyszorowali hol i wystroili cho-
inkę. Ponadto na dworcu zorganizowa-
li koncerty, trening Zumby oraz sesję 
fotograficzną cheerleaderek z grupy Blue 
Red Angels.

Starania mieszkańców doceniły Pol-
skie Koleje Państwowe i Polskie Linie 
Kolejowe, które zdecydowały się grun-
townie wyremontować dwie najbardziej 
zaniedbane przestrzenie bytomskie-
go dworca: hol i przejście pod perona-
mi. Obecnie prace warte ok. 1,6 mln zł są 
już bliskie końca. W holu zamontowano 
większość okładzin ściennych, posadz-
kę wyłożono płytami, wyczyszczono 
mozaikę, wykonano nowy sufit oraz za-
montowano nowe drzwi i okna, w tym 
także przy wejściu do tunelu, dzięki cze-
mu hol będzie mógł być zamykany na 
noc. Niebawem ruszy montaż oświe-
tlenia i nagłośnienia. Z kolei w przejściu 
podziemnym trwa izolacja przęseł pod 
torami, wymiana tynków ścian i stropu 
z montażem okładzin ściennych, układa-
nie nowej posadzki z płytek, a także wy-
miana balustrad i schodów w wejściach 
na perony. Zakończenie prac w tunelu 
planowane jest na połowę czerwca.

Im bliżej zakończenia remontu 
dworca, tym bardziej rosną obawy, że... 
z odnowionego holu i przejścia pod-
ziemnego nie będzie miał kto korzystać. 
Bytomianom udało się bowiem prze-
konać państwowego molocha do kosz-
townej inwestycji, ale nie udało się im 
wpłynąć na samorządową spółkę, któ-
ra od grudnia 2012 roku jest głównym 
organizatorem przewozów w regio-
nie. - Koleje Śląskie na chwilę obecną nie 
przewidują zwiększenia liczby połączeń 
pomiędzy Bytomiem a Katowicami i Gli-
wicami. Decyzje w tej kwestii są jednak 
uzależnione m.in. od Urzędu Marszał-
kowskiego - poinformował nas Michał 
Wawrzaszek, rzecznik prasowy spół-
ki. Te dwa połączenia są natomiast klu-
czowe w ofercie bytomskiego dworca, 
gdyż korzysta z nich największa liczba 
podróżnych. A mogłoby być ich jeszcze 
więcej, gdyby pociągi do Katowic i Gli-

wic częściej jeździły, bo autobusy linii 
820, 830 i 850 w godzinach szczytu nie 
są w stanie pomieścić wszystkich pa-
sażerów. Niestety w dniu roboczym do 
z Bytomia do Gliwic wyruszają jedynie  
4 (!) pociągi, a do Katowic tylko 13. Co 
gorsza rozkład jazdy nie jest dopasowa-
ny do godzin pracy większości ludzi. Np. 
do stolicy województwa nie da się do-
jechać między 8:45 a 11:04 i nie da się 
stamtąd wrócić między 15:40 a 17:40.

Od 15 czerwca inaczej będzie prezen-
tować się rozkład jazdy pociągów dale-
kobieżnych. Przybędzie bezpośrednich 
połączeń ze Świnoujściem, Szczecinem, 
Kołobrzegiem, Lublinem, Wrocławiem, 
Krakowem, Częstochową i Warszawą. 
Dzięki temu w okresie wakacji bytomia-
nie będą mogli wyruszyć na wypoczynek 
wprost ze swojego miasta.

Bytomianie mogą mieć jednak pro-
blem z kupnem biletów. Niewiele 
wiadomo na temat otwarcia kas w wy-
remontowanym holu. Przewozy Regio-
nalne swój punkt sprzedaży zamknęły 
cztery lata temu, Intercity dwa lata 
później, a Koleje Śląskie od dłuższego 
czasu jedynie zapowiadają instalację bi-
letomatu. - W holu bytomskiego dwor-
ca planujemy umieszczenie biletomatu. 
Jest jednak za wcześnie, żeby można by-
ło mówić o jakimś konkretnym termi-
nie - poinformował nas w tym tygodniu 
Wawrzaszek. Dziwi nas użycie zwrotu 
"za wcześnie" w kontekście automatu bi-
letowego w naszym mieście, gdyż prze-
szło rok temu Koleje Śląskie twierdziły, 
że lada dzień urządzenie zostanie usta-
wione. - Planujemy umieszczenie bile-
tomatu na dworcu w Bytomiu. Jesteśmy 
w fazie końcowej – finalizujemy kwestie 
związane z dzierżawą miejsca pod bile-
tomat - tak w lutym 2013 roku na nasze 
zapytanie odpowiedział Maciej Zaręba, 
ówczesny rzecznik KŚ. Zanosi się więc 
na to, że osoby rozpoczynające podróż 
w Bytomiu po bilety będą musiały kiero-
wać się prosto do konduktora w pociągu.

Po remoncie dworca przewoźni-
cy będą mieć dobrą okazję, by prze-
konać mieszkańców do porzucenia 
zatłoczonych autobusów na rzecz pocią-
gów. Obiekt zamiast odstraszać wresz-
cie będzie zachęcać, a korzystanie z niego 
będzie przyjemnością. Pytanie czy kole-
jarze wykonają kolejny krok i poprawią 
ofertę przewozową...

Remont dworca dobiega końca. Z odnowionego holu i tunelu sko-
rzystamy już w przyszłym miesiącu.

Remont dworca na finiszu

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

Strony internetowe www
Strony budujemy już od 699 zł.
tel. 505 081 061
 
Fotograf ślubny
Zrobimy dla Was piękne zdjęcia, które z 
dumą będziecie pokazywać rodzinie 
i znajomym. tel. 510 605 344

Sprintem przez boiska: Polonia 
zwycięska, Nadzieja z awansem

Szombierki w półfinale PP

Koniec marzeń tenisistów o złocie.
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Na skraju jutra 3D napisy 20:30 B

Czarownica 2D dubbing 11:00, 15:30

Czarownica 3d dubbing 13:15, 17:45

Czarownica 3D napisy 20:00, 22:15!

Dżej Dżej 14:45, 19:15, 21:15

Milion sposobów jak zginąć na zachodzie 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30

Czarnoksieznik z Oz: Powrot Dorotki 2D 12:15, 16:15

Czarnoksieznik z Oz: Powrot Dorotki 3D 10:15, 14:15

Godzilla 3D 12:00, 17:00, 19:30, 22:00

Godzilla 2D 14:30

Karuzela 2D 20:15, 22:15!

Niesamowity Spider-Man 2 3D dubbing 10:15

Sąsiedzi 18:15, 20:30 A

Transcendencja 16:45, 19:15, 21:45

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie 
2Ddubbing

13:00

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie 
3Ddubbing

15:45

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie 
2Dnapisy

18:45

Cinema City
POKAZY PRZEPREMIEROWE

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

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

Rio 2 3D 11:15, 13:30

Rio 2 2D 10:15, 12:30, 15:45, 18:00

! tylko piątek i sobota, A seans odwołany w piątek, sobotę i środę, 
B tylko piątek, sobota i środa

KINO FAMILJINE

Orkiestra kościelna na Górnym 
Śląsku, dyrygent pyta się:  
- Zymbalisten vertig? 
- Ja, ja naturlich. 
- Puzon vertig? 
-Ja. 
- Trompette vertig? 
- Ja. 
-  Also, eins, zwei, drei 
- "Boże, coś Polskę..."

Becekino
Jaskółka 30 maja - 5 czerwca

19:00

Ocalony 2 czerwca
19:30
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Koncert Rodzinny, Szkoła Mu-
zyczna, ul. Moniuszki 17, 
g. 16:00

Warsztaty iris foldingu "Ducho-
strada", MBP, pl. Sobieskiego 
3, g. 16:00

Rowerowa Masa Krytyczna
Rotunda, pl. Hiolskiego, g 18:00

Spektakl "Cesarskie cięcie"
Becek, pl. Karin Stanek 1,  
g. 18:00, 20:30

Koncert RedCute, Museum, 
pl. Sobieskiego 2, g. 21:15

Śląśkie dni z grami fabularny-
mi i planszowymi, MDK nr 1, ul. 
Powstańców Warszawskich 12, 
g.10:00-19:00

Spotkanie z wiedzą: Mozaika
Muzeum Górnośląskie, pl. So-
bieskiego 2, . 11:30

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

Koncert Bytomia Rodzinne Mu-
zykowanie' Muzeum Górnoślą-
skie, ul. Korfantego 34, g. 16:00

Balet "Kopciuszek", Opera Ślą-
ska, ul. Moniuszki 21, g. 17:00

Spektakl "Legendy", Teatr Roz-
bark, ul. Kilara 29, g. 18:00

Koncert maryjny w strojach roz-
barsko-bytomskich, arafia NSPJ, 
ul. Pułaskiego 9, . 19:00

Koncert Creation:6, Klub Gotyk, 
ul. Kościelna 2, . 21:00

Spektakl plenerowy "Time out"
pl. Sobieskiego
g. 21:30

Bytomski Dzień Dziecka
Rynek, g. 9:00-21:00

Śląśkie dni z grami fabularnymi i 
planszowymi, MDK nr 1, ul. Po-
wstańców Warszawskich 12, g. 
10:00-19:00

Fabryka uśmiechu
Agora Bytom, pl. Kościuszki 1,  
g. 11:00-18:00

Koncert Otium Musicum
Muzeum Górnośląskie, ul. Kor-
fantego 34, g. 12:00

Koncert Lebowski, Collage, SBB
Becek, pl. Karin Stanek 1,  
g. 17:00

Balet "Kot w butach"
Opera Śląska, ul. Moniuszki 23, 
g. 17:00

Warsztaty gitarowe Marka 
"Makarona" Motyki, Piano For-
te, ul. Kolejowa 1a, g. 17:00

Wernistaż wystawy "Historia 
PRL-u w plakacie", Muzeum 
Górnośląskie, ul. Korfantego 34, 
g. 17:00

Blues Jam Session, Klub Brama, 
ul. Chrobrego 1, g.20:00

"Posłuszny, zwinny, wierny jak pies"
czyli z plakatem przez PRL

Posłuszny i zwinny był oczywi-
ście mały fiat, potocznie zwany malu-
chem. Tak przynajmniej głosiło hasło 
na plakacie z czasów PRLu.

Plakaty z tego okresu kształtowa-
ły rzeczywistość, były jednym z na-
wajżniejszych narzędzi propagandy. 
Wiele z nich okazało się kultowymi. 

Plakaty stanowiły i nadal sta-
nowią doskonałe narzędzie 
manipulacji intelektualnej i emocjo-
nalnej, artystyczną formę przekazu 
i postrzegania otaczającego świata; 
służyły i służą upowszechnieniu po-
staw społecznie akceptowalnych. 

W przeddzień 25. rocznicy pierwszych 
demokratycznych wyborów do Sejmu 
„kontraktowego” w alternatywny spo-
sób pragniemy zwrócić uwagę na to, 
czym i jak na co dzień żyło społeczeń-
stwo w latach PRL-u, a zarazem spro-
wokować do analizy z jakim bagażem 
doświadczeń Polacy powitali pierwszy 
powiew wolności - tak autorzy wysta-
wy zachęcają do jej obejrzenia.

Wernisaż odbędzie się w środę, 4 
czerwca, o 17:00 w filii Muzeum Gór-
nośląskiego przy ul. Korfantego 34. 
Wystawę będzie można oglądać do 
szóstego lipca.

Wystawa plakatów z okresu Polski Ludowej w muzeum.
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Dzień dziecka 
na kilometry

W niedzielę na Rynku dzieci nie będą się nudzić.

Atrakcje na głównym placu na-
szego miasta będą czekać na dzie-
ci już od dziewiątej rano. Wówczas 
zostanie otwarte miasteczko spor-
towe OSiR. Dwie godziny później ru-
szą Familijne Warsztaty Perkusyjne 
z Tomaszem Drozdkiem. Następnie 
na Rynku będzie można zobaczyć 
pokaz Wrzesińskiej Orkiestry Dętej 
razem z mażoretkami, a także wy-
stępy wychowanków ośrodka Dom 
Nadziei i Młodzieżowego Domu Kul-
tury nr 1. Od 17:00, co godzinę, będą 
odbywać się koncerty. Wpierw za-
gra zespół Niemuzyczni, a po nim na 
scenie pojawią się znakomite bytom-
skie wokalistki Katarzyna Grzesiek 
oraz Katarzyna Moś, które dotarły 
na sam szczyt w popularnym talent 
show "Must be the music". Z kolei 
o 20:00 Teatr A zaprezentuje spek-
takl uliczny pt. "Siewca". Dzień dziec-
ka na Rynku zakończy próba pobicia 
rekordu Guinnessa w układaniu zło-
tówek. Oprócz tego przez cały dzień 

najmłodsi mieszkańcy będą mogli ba-
wić się na dmuchańcach, brać udział 
w zabawach happeningowych, robić 
olbrzymie bańki mydlane, czy malo-
wać sobie buźki.

Imprezę z okazji dnia dziecka or-
ganizuje Fundacja Dom Nadziei, Be-
cek oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Choć odcinek autostrady A1 z Py-
rzowic do granicy państwa został 
otwarty przed dwoma laty, to istnia-
ła w nim siedmiokilometrowa luka, 
przez którą kierowcy musieli zjeżdżać 
z komfortowej trasy. Problem stano-
wił most w Mszanie, nieopodal Żor, 
będącym najszerszym i najdłuższym 
podwieszanym mostem w Polsce. Z je-
go budową nie poradził sobie duży 
austriacki koncern, popełniając wie-
le błędów, w wyniku których obiekt 

nie został dopuszczony do ruchu ze 
względu na niewystarczającą no-
śność. Ostatecznie inwestycję dokoń-
czyły polskie firmy, wzmacniając most 
zgodnie z zaleceniami ekspertów.

Przed dwoma miesiącami pomyśl-
nie przeszedł próby obciążeniowe, 
dzięki czemu uzyskano pewność, że 
jego eksploatacja będzie bezpieczna. 
W międzyczasie odpowiednie służby 
dokonały odbiorów i od dziś, od godzi-
ny szóstej rano most został udostęp-

niony kierowcom. Teraz wjeżdżając na 
autostradę z ul. Strzelców Bytomskich 
można bez zatrzymywania się dotrzeć 
prosto do Ostrawy lub nawet w okoli-
ce Ołomuńca, gdyż polska A1 łączy się 
z czeską D1. Podróż z Bytomia do stoli-
cy Kraju morawsko-śląskiego powinna 
potrwać nie dłużej, niż godzinę.

Jeśli szukacie pomysłu na week-
end, to możecie wypróbować świe-
żo otwarty most i odwiedzić naszych 
południowych sąsiadów.

W godzinę do Ostrawy
Dobra wiadomość przed wakacjami - od dziś autostradą z Bytomia można do-

jechać prosto do Czech. Wreszcie oddano do użytku most w Mszanie.


