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Dwa muzyczne żywioły! 
Dwie legendy!

To już kolejne referendum w 
naszym mieście w ciągu dwóch 
ostatnich lat. Tym razem nie 
będziemy jednak odwoływać 

prezydenta, a wypowiemy się w 
sprawie wydzierżawienia udzia-
łów BPK - spółki, która w Bytomiu 
jest odpowiedzialna za dosta-
wę wody mieszkańcom. Tym 
samym potwierdziły się nasze 
wcześniejsze doniesienia, że pro-
jekt opozycji dotyczący referen-
dum zostanie odrzucony, a radni 
Bytomskiej Inicjatywy Społecz-
nej (BIS) wprowadzą własną 
propozycję. Pretekstem miało 
być brzmienie pytań sugerują-
ce, że gmina zamierza odsprze-
dać wodociągi, podczas gdy w 

uchwale budżetowej jest mowa 
o dzierżawie. Innym powodem 
wystąpienia BIS z własnym wnio-
skiem referendalnym są też czy-
ste kalkulacje polityczne. Władza 
liczy na niskie zainteresowanie 
referendum, w wyniku którego 
do urn pójdzie zbyt mała liczba 
mieszkańców i w konsekwencji 
głosowanie zostanie unieważnio-
ne, a data rozpisania referendum 
16 marca pozwoli zakończyć 
temat jeszcze przed gorącym 
okresem wyborczym.

Oto jest pytanie

Pytanie referendalne będzie 
brzmiało: "Czy jest Pani/Pan 
przeciwko zrównoważeniu 
budżetu miasta, realizowaniu 
ważnych dla Bytomia inwestycji 
oraz częściowemu zabezpiecze-
niu środków na wkład własny 
na projekty współfinansowane 
z Unii Europejskiej poprzez cza-
sowe wydzierżawienie udziałów 
Bytomskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego spółka z o.o."

Jego zawiłość sugeruje, że 
celowo zostało tak skonstru-
owane. Chodzi bowiem o to, 
byśmy stanęli przed dylematem.  

Polskie Koleje Państwowe w 
tym tygodniu przedstawiły firmę, 
która przeprowadzi lifting holu 
głównego. To część bytomskiej 
stacji, znajdująca się w najgor-
szym stanie i przez to najbardziej 
odpychająca. Teraz jej wizerunek 
ulegnie gruntownej zmianie. Fir-
ma Akces z Czechowic Dziedzic 
zamontuje nowe okładziny ścien-
ne i sufitowe, wymieni posadzkę, 
a także wyczyści wielką mozaikę 
na zachodniej ścianie. Budowlań-
cy zainstalują także nowe oświe-
tlenie, zegar w formie parowozu 
oraz nowy system informacji gło-
sowej. O to, aby hol szybko nie 
popadł w ruinę zadbają nowe 
drzwi wejściowe i automatycz-
ne drzwi od strony tunelu, któ-
re pozwolą zamykań budynek na 

noc, tak jak to ma miejsce m.in. 
na dworcu w Katowicach. Lifting 
będzie kosztował ok. 770 tys. zł 
i powinien potrwać do czerwca. 
Pierwsze prace mają rozpocząć 
się już w lutym.

Remont holu można zawdzię-
czać kilkutysięcznej grupie byto-
mian, która w przeróżnych 
akcjach starała się wykazać, 
że odnowienie dworca jest 
potrzebne. M.in. powstał ama-
torski reportaż Adama Ganca-
rza, stowarzyszenie BytoMy wraz  
z pięćdziesięcioma mieszkańca-
mi wypucowali hol, cheerleader-
ki Blue Red Angels wzięły udział 
w sesji fotograficznej przy kasach 
i na peronach, a Ino Bytom zor-
ganizowało ubieranie choinki  
 

W marcu bytomianie  
pójdą na referendum

Remont dworca.  
Co z pociągami?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej bytomscy radni 
zdecydowali, że 16 marca odbędzie się referendum w spra-
wie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (BPK).

Wielki sukces bytomian. Udało się namówić 
PKP na remont dworca!
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Zgodnie z jego doniesieniami 
po wyjściu na wolność Trynkie-
wicz miałby zamieszkać w... naszym 
sąsiednim mieście – Rudzie Śląskiej. 
Mężczyzna rzekomo poznał w celi 
Ślązaka, który zaproponował mu 
wspólne mieszkanie w dzielnicy 
Wirek, przy ulicy Dąbrowskiego.

10 lutego odbędzie się rozpra-
wa, na której sąd zadecyduje, m.in. 
na podstawie opinii biegłych psy-
chologów, czy Trynkiewicz może już 
wyjść na wolność. Sprawa mężczy-
zny, któremu w latach '80 w ramach 
amnestii karę śmierci zamieniono na 
25 lat więzienia, wzbudza w ostat-
nich tygodniach ogromne emocje w 
mediach, a nieoficjalne informacje 

na temat jego zamieszkania na Ślą-
sku pojawiały się już wcześniej. Kie-
dy jednak „Fakt” opublikował tekst 
o jego rzekomej przeprowadzce do 
Rudy Śląskiej mieszkańcy wpadli 
w panikę i zaczęli protest. Na Face-
booku powstał profil „Ruda Śląska 

nie dla M. Trynkiewicza”. Lubi go już 
ponad 1700 osób.

Informacje od razu demen-
towali urzędnicy z Rudy Śląskiej 
i zapowiadali, że sprawa jest i nadal 
będzie monitorowana, a póki co nie 
ma żadnych powodów do paniki. By 
uspokoić mieszkańców zorganizo-
wali w miniony wtorek spotkanie 
poświęcone tej sprawie. Co prawda 
doradca prezydent Rudy Śląskiej, na 
łamach katowickiej gazety.pl, zapew-
niał wcześniej, że Trynkiewicz nie 
zamierza zamieszkać w żadnym ze 
śląskich miast, na spotkaniu prezy-
dent Rudy nie była jednak tego pew-
na. Uspakajała mieszkańców tym, że 
doniesienia mediów nie mają póki co 

żadnego potwierdzenia. Na łamach 
portalu rudaslaska.com.pl powiedziała 
także, że o planach, które ma Trykiewicz 
na swoją przyszłość po opuszczeniu 
więzienia, wie tylko on sam.

Prezydent poinformowała 
również mieszkańców, że wiado-
mość, którą opublikował „Fakt” 
pochodzi z sprzed dwóch lat,  

z okresu, gdy mężczyzna przeby-
wał w zakładzie karnym w Strzel-
cach Opolskim i mieszkał w celi  
z mieszkańcem Rudy Śląskiej.

Władze miasta obecnie nie 
mogą więc wykluczyć żadnej 
z możliwości. O tym, czy Tryn-
kiewicz naprawdę zamieszka 
w Rudzie dowiemy się za jakiś 
czas. Urząd może więc póki co cze-
kać na dalszy rozwój wydarzeń i 
wzmocnić środki ochronne. Zapo-
wiedziano poprawę oświetlenia 
ulicy Dąbrowskiego, zwiększe-
nie ilości partoli Policji oraz Straży 
Miejskiej, a także kolejne spotkanie, 
gdy pojawią się nowe informacje 
na ten temat.

11 lutego z więzienia może wyjść pedofil i morderca czterech chłopców, Mariusz Trynkiewicz z Piotrkowa Trybunalskiego. Fakt" zdążył już nastraszyć tym Ślązaków. 

O tym, czy Trynkiewicz 
naprawdę zamieszka w 
Rudzie dowiemy się za jakiś 
czas. Urząd może więc póki 
co czekać na dalszy rozwój 
wydarzeń i wzmocnić środki 
ochronne.
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na dworcu, koncerty i maraton 
Zumby. Tak duże zaangażowanie 
ostatecznie przekonało PKP.

Wielu złośliwców pyta po co 
ten remont, skoro pociągami z 
Bytomia jeździ mało osób, a na 
dworcu nie ma nawet kasy. I mają 
rację! W ostatnich latach prze-
woźnicy tak bardzo zredukowali 
liczbę połączeń, że pasażerowie 
odwrócili się od kolei. Doskona-
łym przykładem są autobusy 820 
i 830 do Katowic, które jeżdżą 
zapchane do granic możliwości, 
podczas gdy w tym samym czasie 
pociągi do stolicy województwa 
jeżdżą puste.

Torowiska, za które odpowiada 
zarządca infrastruktury, czyli Pol-
skie Linie Kolejowe S.A., w okoli-
cach stacji Bytom są w kiepskim 
stanie. Wskutek tego prędkości 
handlowe, z jakimi mogą się poru-
szać pociągi, są w tym rejonie nie-
atrakcyjne. Dodam, że optymalna 
prędkość handlowa powinna 
wynosić co najmniej 60 km/h.  
Dopiero przy takiej prędkości 
przewóz pasażerski kolejami 
byłby konkurencyjny względem 

innych rodzajów transportu. 
Wskutek tych utrudnień pasaże-
rowie chętniej korzystają z komu-
nikacji autobusowej w kierunku 
Tarnowskich Gór i Katowic, a to z 
kolei przekłada się na stosunko-
wo niższą frekwencję podróżnych 
w pociągach - tłumaczy Michał 
Wawrzaszek.

Trudno się z tym zgodzić, gdyż 
pociągi potrzebują tyle samo cza-
su na dojazd do Katowic co auto-
busy. Mogą za to zabrać znacznie 
więcej pasażerów, dzięki cze-
mu podróż jest przyjemniejsza. 
Źródło niskiej frekwencji w 
pociągach jest inne - źle zaplano-
wany rozkład jazdy. Prawdziwym 
absurdem jest np. brak pociągów 
powrotnych z Katowic do Byto-
mia między 15:40 a 17:40, czyli w 
godzinie szczytu. Nic więc dziw-
nego, że pasażerowie wybierają 
przepełnione autobusy, którymi 
jednak mogą wrócić z pracy do 
domu.

By dworzec nie popadł znowu 
w ruinę musi z niego korzystać 
więcej pasażerów. Ruszyło zbie-
ranie podpisów pod internetową 

petycją do Kolei Śląskich o uru-
chomienie większej liczby pocią-
gów z Bytomia (http://www.
petycjeonline.com/chcemy_kasy_
na_dworcu_i_wicej_pocigow). 
W ciągu dwóch dni podpisała ją 
przeszło setka internautów, a do 
akcji na Facebooku zapisało się 
blisko pół tysiąca użytkowników.

Zapytaliśmy Koleje Śląskie, 
czy spółka wypuści na tory wię-
cej pociągów przez Bytom, gdy 
zakończy się remont dworca. 
Wawrzaszek poinformował nas, 
że oferta przewozowa zostanie 
na razie zachowana w obecnym 
kształcie. Zmiany mogą jedynie 
nastąpić na linii Katowice - Gliwi-
ce, gdzie część składów być może 
zostanie skierowana objazdem 
przez nasze miasto w wyniku 
prac modernizacyjnych na torach 
w okolicach Zabrza.

Póki co wiodący przewoźnik 
w regionie nie jest zaintereso-
wany pasażerami z Bytomia. Czy  
i tym razem mieszkańcom uda się 
przekonać kolejarzy? Zachęcamy 
do podpisania petycji.

Kto z nas nie jest za tym, żeby 
budżet się równoważył, żeby reali-
zowano ważne dla miasta inwe-
stycje, żeby zabezpieczyć środki 
na wkład własny do projektów 
unijnych? Nikt nie jest „przeciw”. 
Kuriozum polega na tym, że chcąc 
zablokować dzierżawę BPK, trzeba 
odpowiedzieć TAK – czyli wbrew 
zdrowemu rozsądkowi. Trzeba być 
przeciwko ww. inwestycjom, zrów-
noważonemu budżetowi itd.

Internet już huczy od plotek 
– „to jawna manipulacja” – piszą 
internauci. Zresztą na sesji nie oby-
ło się bez kontrowersji, radni mieli 
wiele pytań. W debacie poprzedza-
jącej głosowanie dopytywali: O 
jakie inwestycje chodzi? Co z cza-
sem dzierżawy? I w końcu zwra-
cali uwagę, że w samym pytaniu 
przesądzono sposób, w jaki miasto 
przekaże w prywatne ręce bytom-
ską sieć wodno-kanalizacyjną.

O komentarz w sprawie 
skompilowanego pytania refe-
rendalnego, poprosiliśmy poli-
tologa z Uniwersytety Śląskiego 
w Katowicach, dr. Tomasza Słu-
pika. Oto co nam powiedział 

 "Pytanie referendalne jest nielo-
giczne i niezrozumiałe. Powinno 
być sformułowane w sposób kon-
kretny i przejrzysty. Wygląda to na 
manipulację inicjatorów referen-
dum. Jednak organ nadzorujący 
jakim jest wojewoda może zmienić 
treść pytania". I jak się dowiedzie-
liśmy, opozycja w Bytomiu właśnie 
przygotowuje się do zaskarżenia 
pytania referendalnego u wojewo-
dy. Gdyby wojewoda przychylił się 
do skargi, może uchylić uchwałę. A 
to mocno pokrzyżowało by plany 
BIS'u.

Przypomnienie

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 wzbudziły 
kontrowersje.

W marcu referendum Remont dworca. Co z pociągami?
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Kolejna mani-
pulacja budzików" i skan-
dal z udziałem radnych 
koalicji – ogłosili referendum 
dotyczące przekazania prywat-
nemu operatorowi na 15 lat sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej z 
następującym pytaniem: „Czy 
jest Pani/Pan przeciwko zrów-
noważeniu budżetu miasta, reali-

zowaniu ważnych dla Bytomia 
inwestycji oraz częściowemu 
zabezpieczeniu środków na 
wkład własny na projekty współ-
finansowane z Unii Europejskiej 
poprzez czasowe wydzierża-
wienie udziałów Bytomskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp.z o.o.”.

 Jakich inwestycji i kiedy reali-
zowanych? Przecież 100 milionów 
w budżecie roku wyborczego, to 
zero wkładu własnego i zero inwe-
stycji z Unii Europejskiej z nowe-

go okresu finansowania!!! Te 100 
milionów ma jedynie załatać dziu-
rę budżetową i pozwolić na „igrzy-
ska”… Co ciekawe projekt uchwały 
referendalnej został wprowadzo-
ny w trakcie sesji, przed wcześniej 
zgłoszonymi projektami opozy-
cji… No cóż, decyduje większość. 
Ja osobiście nie mam wątpliwości, 
jak odpowiedzieć na tak skonstru-
owane pytanie… Co zrobi opozy-
cja „parlamentarna”? Poczekamy, 
zobaczymy… Warto w tym miejscu 
przypomnieć słowa największego 
„specjalisty” od referendów, rad-
nego, który nie chciał być radnym, 
o imieniu Janusz: Wtedy referen-
dum było uzasadnione (rok 2012), 
miało charakter społeczny, rozsąd-
niejszy cel. A to jest moim zdaniem 
zwykła polityczna hucpa i autopro-
mocja w roku wyborczym. Czyżby 
w ciągu kilku dni zmienił znowu 
zdanie? Tenże prominentny rad-
ny koalicji na pytanie o zwolnienia 
w Bytomskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym, powiedział: Czy to 
takie rozsądne rozczulać się nad 
taką wąską grupą zawodową. War-
to te słowa zapamiętać.

Prezydent Łukaszenka dwoi się 
i troi, aby zachować pozory demo-
kratycznych wyborów. Za każdym 
razem wysyłani są obserwatorzy, a 
i tak nie daje to żadnego efektu po 
przeprowadzonych wyborach poza 
potępieniem opinii publicznej oraz 
polityków europejskich.

Wydawałoby się, że takie stan-
dardy mogą funkcjonować jedynie 
na Białorusi.

A jednak i w Bytomiu można 
odnieść wrażenie, że władze miasta, 
jak stwierdził na wczorajszej sesji 
radny Kurzątkowski z ugrupowania 
prezydenta Damiana Bartyli „uczą 
się od najgorszych”.

W poniedziałek przegłosowana 
została uchwała o przeprowadzeniu 
referendum w Bytomiu. Nie było-

by w tym nic niedemokratycznego 
gdyby nie styl w jakim ten projekt się 
pojawił, odpowiedzi radnych wnio-
skodawców na zadawane im pytania 
i samo sformułowanie pytania.

Radni projekt uchwały otrzyma-
li o godzinie 14:15, mimo że sesja 

rozpoczęła się... 15 minut wcze-
śniej. Ogłaszano w ciągu godzi-
ny 3 przerwy, bo nikt do końca nie 
był zorientowany co się dzieje, nie 
wspominając o tym, że nikt poza 
BISem nie miał pojęcia jak ta uchwa-
ła wygląda i jak brzmi referendalne 
pytanie.

Kiedy wznowiono obrady posy-
pał się grad pytań opozycji. Dlacze-
go w takim trybie, dlaczego pytanie 
ograniczono do jednego wariantu. 

Zwrócono się również z prośbą o 
złożenie oficjalnej deklaracji przed 
radą miejską przez obecnego na sesji 
wiceprezydenta Andrzeja Panka o 
tym, że dzierżawca zostanie wyło-
niony w drodze przetargu. Wicepre-
zydent nawet nie zamierzał zabrać 
głosu w tej sprawie a tylko ironicznie 
uśmiechał się, nie zachowując jakiej-
kolwiek powagi sytuacji i nie zważa-
jąc że na sali pojawili się pracownicy 
BPK, dla których temat ten to „być 
albo nie być”. Jedyne co robił to wni-
kliwie obserwował, kto odważył się 
klaskać po wypowiedziach opozycji.

Na pytania merytorycznie nie 
odpowiedział również żaden z rad-
nych wnioskodawców, co świadczyć 
może o poziomie debaty w tej radzie 
miejskiej.

Co do kwestii samego pytania to 
jak długo żyje nie spotkałem się z 
taką próbą zmanipulowania kształtu 
referendum.

Pytanie brzmi: "Czy jest Pani/Pan 
przeciwko zrównoważeniu budże-
tu miasta, realizowaniu ważnych 
dla Bytomia inwestycji oraz częścio-
wemu zabezpieczeniu środków na 

wkład własny na projekty współ-
finansowane z Unii Europejskiej 
poprzez czasowe wydzierżawienie 
udziałów Bytomskiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego Sp. z o.o."

Otóż aby zagłosować prze-
ciw trzeba zagłosować..... za. Jest 
to przejaw największej ignorancji 
i próba oszukania i ogłupienia ludzi. 
Jestem przekonany, że prezydenci 
Bartyla i Panek celowo tak sformu-
łowali pytanie, aby spowodować 
dezorientację mieszkańców i ogól-
ne ich zniechęcenie do pójścia do 
referendum. Jeżeli panowie są tak 
pewni swojej decyzji to dlaczego nie 
sformułowali prostego pytania i w 
referendum nie postarają się prze-
konać mieszkańców do słuszności 
ich decyzji?

Trudno nie odnieść wraże-
nia, że działanie mające teore-
tycznie na celu angażowanie 
mieszkańców do czynnego decydowania 
o losach miasta w zamierzeniach ma 
przynieść odwrotny skutek. W ten 
sposób władze miasta chcą z pre-
medytacją zmarnować 300 tysięcy 
złotych przeznaczone na organizację 

referendum. Dlaczego nie wykorzy-
stają okazji i nie zapytają mieszkań-
ców o inne istotne dla miasta sprawy? 
Przecież to nie spowoduje wzro-
stu kosztów. Odpowiedź jest prosta. 
Prezydent Damian Bartyla, wice-
prezydent Andrzej Panek oraz rad-
ni Bytomskiej Inicjatywy Społecznej 
nie chcą wcale wykorzystywać refe-
rendum do podjęcia decyzji, a jedy-
nie celowo doprowadzić do tego 
aby to referendum było nieważne, 
co da im mandat do podejmowania 
autorytatywnej decyzji i argument 
do odrzucania każdej uchwały 
o referendum.

Referendum w kształcie, jakim 
zaproponował prezydent Barty-
la i radni BIS to jest jawna kpina z 
demokracji. Są oni za demokracją, 
ale wg ich standardów i w kształcie 
korzystnym dla ich własnych intere-
sów. Oczywiście czas rozliczenia tych 
decyzji przyjdzie wraz z pierwszą 
podwyżką cen wody, kiedy miesz-
kańcy z własnej kieszeni zapłacą za 
nieudolność tej władzy. Tyle tylko, że 
może się okazać że będzie już za póź-
no na interwencję.

A to jest moim zdaniem 
zwykła polityczna hucpa i 
autopromocja w roku wybor-
czym. Czyżby w ciągu kilku 
dni zmienił znowu zdanie?

Co do kwestii samego pytania to 
jak długo żyje nie spotkałem się 
z taką próbą zmanipulowania 
kształtu referendum.

 Białoruskie standardy

Miało być tak 
pięknie, a wyszło jak zwy-
kle, tak można skwitować 
wszystko to co dzieje się 
ostatnio w Bytomiu. 

Jak tak sięgam pamięcią, a nie 
trzeba w tym wypadku za bardzo się 
wysilać i analizuję zamieszanie naj-
pierw wokół ZBM, teraz wokół BPK, 
może za chwilę dojdą inne punkty 
wokół których będzie zamieszanie 
rosło, cała ta sytuacja przypomina mi 
atmosferę z lat 2011, 2012, atmosfe-
rę, która doprowadziła do Referen-
dum i odwołania władz Bytomia.

Dzisiaj ponownie będziemy mieli 
w Bytomiu Referendum, co prawda 
nie będziemy odpowiadali na pyta-
nie dotyczące odwołania Prezydenta 
czy też Rady Miasta ale odpowiedz, 
której udzielimy 16 Marca będzie nie 
mniej brzemienna w skutki, mogę 
nawet powiedzieć, że od naszej 
odpowiedzi w bieżącym Referen-
dum będzie zależeć więcej i na dłu-
żej, prezydenta, radnych możemy 
zmienić po czterech latach, operato-
ra wydzierżawionej kanalizacji nie 
wcześniej jak po piętnastu, a może 

nawet po dwudziestu latach.
Gdyby ktoś mnie pytał jak będę 

głosował 16 Marca 2014, odpowia-
dam już dzisiaj, będę głosował na 
TAK, i do tego namawiam wszyst-
kich, którym prawdziwie leży los 
naszego miasta na sercu. Piszę o tym 
celowo, bo pytanie które zostanie 
nam zadane podczas nadchodzącego 
Referendum jest sprytne, podchwy-
tliwe i mające jeden tak naprawdę 
cel, ogłupić nas i zakpić z nas na koń-
cu, nie bądźmy mądrzy po szkodzie, 
pytający właśnie na to liczą.

A przecież miało być tak pięknie, 
miało być inaczej, czy doczekamy się 
w końcu osób sterujących naszym 
bytomskim okrętem, które zaryzy-
kują porozumienie na rzecz dobro-
bytu Bytomia, czy doczekamy się 
osób, które zaufają własnej intuicji, 
która musi podpowiadać, że w dzi-
siejszej sytuacji miasta, potrzebny 
jest dialog a nie dyktat jednej zwycię-
skiej opcji .

Przy okazji naszych bytomskich 
„zamieszań" można usłyszeć wiele 
słów krytyki pod adresem polityków 
i samej polityki, przy takich okazjach 
zawsze powtarzam : taka polityka jacy 
politycy, a tych wybieramy sobie sami.

Ale to już było Specjaliści od referendum  w działaniu
Adam Król Piotr Koj

Kiedy zbliża-
ją się wybory na Białorusi 
wszyscy wiedzą jaki będzie 
ich finał.
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Policjanci z bytomskiej 
komendy wyjaśniają okolicz-
ności nocnego zdarzenia na 
ulicy Przyjemnej. Spłonęło 
7 samochodów osobowych i 
samochód ciężarowy. 

Do niecodziennego zdarzenia 
doszło dzisiejszej  nocy około 
godziny 3:00 na ulicy Przyjem-
nej. W wyniku nieszczęśliwego 
zbiegu zdarzeń spłonęło siedem 
samochodów osobowych marki 
BMW oraz częściowo samochód 
ciężarowy.

Z ustaleń policjantów będą-
cych na miejscu zdarzenia wyni-

ka, że jadący ulicą Przyjemną 
kierowca samochodu ciężarowe-
go najechał na leżącą na jezdni 
przeszkodę w postaci metalowej 
rury. W wyniku tego doszło do 
wycieku paliwa, a jeden z prze-
wożonych pojazdów uległ samo-
zapłonowi. W konsekwencji 
pozostałe samochody osobowe 
i ciężarowy stanęły w płomie-
niach.

W akcji gaszenia brało udział 
25 strażaków. Jak zapewnia PSP, 
Byli na miejscu po 11 minutach. 
Wstępnie straty oszacowano na 
2 miliony złotych. Okoliczno-
ści zdarzenia wyjaśniają śledczy 
z bytomskiej komendy.

 Do 7 lutego bytomscy przed-
siębiorcy mogą zgłaszać do Urzę-
du Miejskiego oferty współpracy 
gospodarczej z rosyjskim part-
nerem. Zgłoszone przez miesz-
kańców propozycje mają zostać 
przekazane instytucjom i firmom 
w Dmitrowie, podczas oficjalnej 
wizyty, którą bytomscy urzęd-
nicy planują na przełom marca i 
kwietnia. Zgodnie z ich zapowie-
dziami otrzymać je mają wyłącz-
nie podmioty zainteresowane 
współpracą z Polakami.

Tego rodzaju działania mają 
być szansą dla bytomskich biz-
nesmenów, którzy będą mogli 
nawiązać współpracę bezpo-
średnio z daną firmą, omijając 
konieczność konkurowania z 
innymi oferentami w między-
narodowych targach lub even-
tach. Propozycja Urzędu ma więc 
skrócić i ułatwić nawiązywanie 
współpracy z przedsiębiorcami z 
Dmitrowa.

Rosyjskie firmy poszukują 
głównie partnerów z branż usłu-
gowych i górniczych, ale także 
dysponują ofertami pracy dla 
Polaków. Co z kolei partnerskie 
miasto może zaoferować nam? 
Dmitrow specjalizuje się w pro-
dukcji m.in. koparek, podnośni-
ków, obrabiarek, żelbetonowych 
konstrukcji mostowych, taśm 
aluminiowych do opakowań czy 
konfekcji odzieżowej.

Urząd Miejski dostrzega tak-
że dużą szansę dla bytomskich 
przedsiębiorców w sportowych 
pasjach i bogatej infrastrukturze 

sportowej rosyjskiego partnera.
Izabela Domogała, Naczelnik 

Wydziału Strategii i Funduszy 
Europejskich UM, ma nadzieję, 
że na współpracy z jednym mia-
stem się nie skończy - Może się 
okazać, że kontakty nawiązane w 
Dmitrowie zaowocują kontakta-
mi w innych krajach. Właściciele 
dmitrowskich firm współpracują 
z partnerami z Holandii, Niemiec, 
Białorusi, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, Izraela, Austrii, Szwecji, 
Francji, Chin, Finlandii, Hiszpanii, 
Włoch i Brazylii – mówi.

Oferty mieszkańcy mogą skła-
dać do 7 lutego (piątek), do godzi-
ny 14:00 w Wydziale Strategii 
i Funduszy Europejskich Urzę-
du Miejskiego w Bytomiu w 
pokoju 227 (tel: 32 283 62 43).  
Propozycje można nadsyłać tak-
że drogą elektroniczą na adres 
zp@um.bytom.pl.

Bytom zacieśnia współpracę gospodarczą
Urząd Miejski 

w Bytomiu chce zacieśnić 
współpracę gospodar-
czą z rosyjskim miastem, 
Dmitrowem. Planowane 
działania mają być szansą 
dla bytomskich przedsię-
biorców, a być może także 
początkiem działań gospo-
darczych na szerszą skalę.

Spłonęło 7 samochodów

OŚRODEK SZKOLENIA „MAXeL” - KRZYSZTOF WARZYCHA 291 43,90%

Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Koziołek 208 43,40%

SZKOŁA NAUKI JAZDY „BELFER” - JANUSZ WÓJCIK 101 43,20%

SZKOŁA JAZDY „ARKADIUSZ” - SP. Z O.O. 243 41,20%

QUATTRO Sp. z o.o. 83 40,80%

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Zdzisław Nurek” Zdzisław Nurek 309 40,50%

SZKOŁA JAZDY „ZEBRA” - DANUTA MAZANEK 209 39,50%

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „BENYTRANS” - AGNIESZKA BIENEK 96 39,20%

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „EVOLUTION” - PAWEŁ CZERNECKI 255 38,80%

SZKOŁA JAZDY „XXL” - ADAM CZIERPKA 749 38,70%

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „L-PIOTR” PIOTR GAJEK 427 38,70%

P.W. „JEDYNKA” - MICHAŁ UTRACKI 313 38,40%

RABUS RADOSŁAW NAUKA JAZDY PROFESSIONAL 147 37,20%

Ośrodek Szkolenia Kierowców „EXPERT” Tomasz Czech 517 36,90%

QUATTRO MICHAŁ GÓRSKI 77 36,60%

Dla osób chcących 
posiąść prawo jaz-
dy wybór najlepszej 
szkoły jest kluczowy. 
Publikujemy staty-
styki zdawalności 
egzaminów praktycz-
nych kategorii B w 
Wojewódzkim Ośrodku 
Ruchu Drogowego w 
Bytomiu. Dane obej-
mują okres od połowy 
stycznia do końca paź-
dziernika 2013.

Top 15 
szkół 
nauki 
jazdy

Nazwa ośrodka 
zdawalność za pierwszym 
podejściem

liczba egzaminów  
praktycznych

Zeskanuj aby zobaczyć więcej zdjęć
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Areszt za próbę wyłudzenia 
ponad 100 tysięcy złotych.

Policjanci z Bytomia zatrzy-
mali 35-letniego mężczyznę, któ-
ry chciał wyłudzić z banku ponad 
100.000 zł. Skoczowianin przed-
stawił w placówce fałszywe doku-
menty na zaciągnięcie kredytu. 
Dzisiaj sąd tymczasowo areszto-
wał go na 3 miesiące. Grozi mu do 
8 lat więzienia.

Ścisła współpraca pracowni-
ków jednego z bytomskich ban-
ków z policją zakończyła się 
zatrzymaniem 35-latka, który 
chciał wyłudzić kredyt w wyso-
kości 107 tysięcy złotych. Miesz-
kaniec Skoczowa przedłożył 
w placówce dokumenty oraz 
potwierdził swoją tożsamość 
dowodem osobistym i paszpor-
tem. Pracownicy banku, analizu-
jąc wniosek 35-latka, dopatrzyli 
się pewnych nieścisłości. Powia-
domieni stróże prawa sprawdzili 
kredytobiorcę oraz jego doku-
menty. Okazało się, że dokumen-
ty potwierdzające tożsamość 
mężczyzny są fałszywe. 35-latka 
zatrzymano w dniu, kiedy stawił 
się w banku na podpisanie umo-
wy. Z ustaleń śledczych wynika, 
że mężczyzna wyłudził już z róż-
nych banków ponad 200 tysięcy 
złotych. Dzisiaj bytomski sąd tym-
czasowo aresztował go na 3 mie-
sięce. Grozi mu do 8 lat więzienia. 

Sterroryzowali sprzedaw-
czynię gałęziami. 

55-letnia ekspedientka sklepu 
spożywczego w Bytomiu odparła 
atak dwóch zamaskowanych męż-

czyzn. Sprawcy sterroryzowali 
kobietę trzymając w rękach grube 
gałęzie i próbowali ukraść kaset-
kę z pieniędzmi. Bytomianka nie 
przestraszyła się i swoją postawą 
spowodowała, że napastnicy ucie-
kli.

W poniedziałek wieczorem 
około 19:30 do jednego ze skle-
pów spożywczych przy ul. Cichej 
w Bytomiu weszło dwóch zama-
skowanych mężczyzn. Trzyma-
li oni w rękach grube kawałki 
gałęzi. Sprawcy sterroryzowa-
li 55-letnią ekspedientkę. Jeden 
z nich uderzył kobietę gałę-
zią i szarpiąc przewrócił ją na 
ziemię. W tym czasie drugi z 
napastników próbował wyrwać 
kasetkę z pieniędzmi. Kobieta się 
nie wystraszyła i jednemu z nich 
próbowała ściągnąć kominiarkę 
z głowy. Napastnicy widząc sta-
nowczą postawę sprzedawczyni 
uciekli. Teraz stróże prawa poszu-
kują sprawców. Za to przestęp-
stwo grozi im do 12 lat więzienia.  

Ukradł bratu auto służbowe.

Policjanci z Bytomia wraz z 
funkcjonariuszami Straży Miej-
skiej odzyskali skradziony samo-
chód. Osobowa toyota została 
skradziona w połowie miesią-
ca przy ul. Wrocławskiej. Auto 
odnaleziona na parkingu w Mie-
chowicach. Zatrzymano 25-latka. 
Przedstawiono mu zarzut krót-
kotrwałego użycia pojazdu za co 
grozi mu do 5 lat więzienia.

Z ustaleń funkcjonariuszy 
wynika, że toyota należy do jednej 
z krakowskich firm. Zatrudniony 

w niej był 28-letni bytomianin, 
który ją użytkował. W połowie 
stycznia wraz ze swoim 25-let-
nim bratem jeździli razem tym 
autem. W pewnym momencie 
młodszy z braci wykorzystał nie-
obecność 28-latka i odjechał 
toyotą. Bytomianin zgłosił kra-
dzież służbowego samochodu. 
Osobówkę odnaleźli mundurowi 
wraz ze strażnikami miejskimi na 
jednym z parkingów w Miecho-
wicach. W tym samym dniu stró-
że prawa zatrzymali młodszego 
z braci. Mężczyzna przyznał się, 
że zabrał to auto bratu i nim jeź-
dził. Ponadto śledczy ustalili, że 
25-latek wielokrotnie tankował 
paliwo firmową kartą, która była 
w samochodzie na łączną kwo-
tę około 1.500 złotych. Bytomia-
ninowi przedstawiono zarzut 
krótkotrwałego użycia pojaz-
du oraz kradzieży paliwa. Podej-
rzany przyznał się do zarzutów. 
Teraz za te przestępstwa grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności.  

15-latek kradł ubrania

Ochrona sklepu ujęła a Poli-
cjanci zatrzymali 15-latka. 
Bytomianin ukradł ubrania w 
jednym z centrów handlowych 
w Bytomiu. Skradziony towar 
odzyskano a chłopiec przy-
znał się do przestępstwa. Teraz 
jego losem zajmie się bytomski 
sędzia rodzinny.

W sobotę wieczorem ochro-
na sklepu w jednym z cen-
trów handlowych w Bytomiu 
ujęła 15-latka, który kradł 
ubrania. Po przekazaniu go 

mundurowym z komisariatu 
w Miechowicach okazało się, 
że chłopiec ukradł odzież ze 
sklepów znajdujących się na 
pasażu. Niektóre z odzyska-
nych ubrań miały oderwane 
metki firmowe. Teraz śledczy z 
komisariatu ustalają pokrzyw-
dzonych. 15-latek przyznał się 
do kradzieży. Funkcjonariusze 
ustalili, że przestępstw tych 
dokonywał razem ze starszym 
kolegą. Policjanci zapowiada-
ją jego zatrzymanie. Za prze-
stępstwo kradzieży dorosłemu 
sprawcy grozi do 5 lat wiezie-
nia. Natomiast 15-latek odpo-
wie przed sędzią rodzinnym, 
który zdecyduje o jego losie.  

Kradli gry komputerowe

Policjanci zatrzymali dwóch 
mężczyzn w wieku 21 i 23 lat. 
Podejrzani są oni o kradzież 
gier komputerowych wartości 
ponad 800 zł. Skradziony łup 
odzyskano. Bytomianom grozi 
teraz do 5 lat więzienia.

We wtorek około godzi-
ny 17:00 ochrona jednego z 
bytomskich marketów uję-
ła na kradzieży dwóch męż-
czyzn. Po przekazaniu ich 
mundurowym z komisariatu 
w Miechowicach okazało się, 
że są to bytomianie w wie-
ku 21 i 22 lat. Podejrzani są o 
kradzież czterech gier kom-
puterowych wartości ponad 
800 złotych. Ich przestępczy 
proceder został zarejestrowa-
ny na kamerach monitoringu 
sklepu. Dzisiaj młodzi męż-

czyźni odpowiedzą przed śled-
czymi z komisariatu. Grozi im 
do 5 lat pozbawienia wolności.  

Policjanci ujawnili kolejne 
kradzieże prądu

Policjanci z Bytomia i kon-
trolerzy z firmy dostarczającej 
energię elektryczną, skontro-
lowali stan instalacji elektrycz-
nych i ujawnili 9 przypadków 
kradzieży prądu. Teraz ustalo-
nym sprawcom kradzieży gro-
zi kara do 5 lat więzienia.

Stróże prawa z komisaria-
tów przy ul. Rostka oraz w 
Miechowicach wspólnie z pra-
cownikami firmy energetycz-
nej przeprowadzili działania 
mające na celu ujawnienie kra-
dzieży prądu. Kontrole prze-
prowadzono w budynkach 
przy ulicach: Prusa, Orląt 
Lwowskich, Musialika, Kró-
lowej Jadwigi, Miętkiewicza, 
Katowickiej oraz Racławickiej. 
Wspólne zespoły kontrolne 
policjantów oraz pracownicy 
firmy dostarczającej energię 
elektryczną, sprawdzając stan 
instalacji w 9 przypadkach 
stwierdzili, że prąd do miesz-
kań podłączony był „na lewo”. 
W miejscu w którym powinien 
znajdować się licznik energii 
była tzw „skrętka”. Nielegalne 
przyłącza zostały zabezpieczo-
ne przez prowadzących kon-
trole instalatorów. Ustaleni 
sprawcy kradzieży mają od 30 
do 61 lat. Za kradzież energii 
elektrycznej grozi im do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Porady prawne

Właściciel lokalu ma pełne  prawo  rozporządzać swoją własnością. Kłopoty zaczynają się  zaczynają 
się, gdy  najemca lokalu  nie chce  go  opuścić.  Właściciel  nie ma jednak  prawa  samodzielnie odebrać  
lokalu i wyrzucić  rzeczy  najemcy. Takie  działanie  jest karalne. 

W myśl  art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego 
rzeczą, a żeby rzecz została mu wydana. Powództwo zawierające takie żądanie  nazywane jest  powódz-
twem  windykacyjnym.  W trakcie procesu   powód ( czyli właściciel) będzie  musiał wykazać, że  jest 
właścicielem lokalu  oraz, że lokalem   włada osoba trzecia.  W przypadku wydania  przez Sąd  wyroku  
nakazującego  oddanie lokalu  i nie wykonania  go  przez  pozwanego  realizacja  wyroku   musi zostać 
powierzone Komornikowi.  Komornik  jako organ państwowy  posiada uprawnienia  do przymusowego 
odebrania rzeczy  od osoby, która nie  ma  do niego  żadnych uprawnień

Istotne jest także,  że brak umowy  nie  oznacza, że  „dziki lokator” nie ma obowiązku  ponoszenia żad-
nych  opłat, w taki przypadku  przysługuje nam  prawo  do   wynagrodzenia za  bezumowne korzystanie 
z lokalu. W przypadku  braku  dobrowolnej  zapłaty  niestety także musimy  udać się z pozwem  do Sądu.

Najemca nie chce opuścić lokalu. Co teraz? 
Porad udziela Kancelaria prawna Śląsk, ul. Gliwicka 16, Bytom.
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Reklama

Reklama

 Liderem projektu był Radzion-
ków, a fundusze na inwestycję 
gminy pozyskiwały z Narodowe-
go Programu Budowy Dróg Lokal-
nych. Międzygminny projekt 
został przyjęty i oba miasta otrzy-
mają na ten cel około 2,5 mln zło-
tych. 

Pozostałe środki, niezbędne 
do wykonania remontu, miasta 
mają wyłożyć ze swoich budże-
tów. W sumie koszt ma wynieść 
prawie 5 mln złotych. Prace mają 
objąć: modernizację nawierzch-
ni, wykonanie odwodnienia oraz 
nowego oznakowania. Mają tak-
że zostać stworzone: bezpieczne 
przejście dla pieszych po stronie 
bytomskiej oraz ścieżka rowero-

wa. Remontu doczekają się rów-
nież chodniki. Prace nie obejmą 
jednak wymiany sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej.

Przypomnijmy, że droga była 
już „remontowana” prawie czte-
ry lata temu. Wówczas zalano 
asfaltem kostkę brukową. Miesz-
kańcy wielokrotnie skarżyli się 
na stan ulicy Szymały i domagali 
się jej modernizacji. Obecny pro-
jekt pozwoli na wyremontowa-
nie nieco ponad 600 m drogi po 
bytomskiej „stronie” oraz ponad 
700 m w części radzionkowskiej 
– do skrzyżowania z ulicą Unii 
Europejskiej. Pozostała część nie 
wymaga naprawy.

Prace mają potrwać do listo-
pada, a kierowcy będą musieli 
nastawić się na częściowe lub cał-
kowite wyłączenie ulicy z użyt-
ku. Wkrótce rozpisany zostanie 
przetarg na firmę, która podej-
mie się remontu.

Władze Bytomia 
i Radzionkowa wspólnie 
pozyskały środki na remont 
ulicy Szymały, która biegnie 
przez oba miasta.

Remont Szymały

W dniu 25 stycz-
nia odbyła się 15 już 
kolejka ligowa o wejście 
do 2 ligi koszykówki 
mężczyzn.

Drużyna KK Polonia Bytom 
pewnie na własnym parkiecie 
pokonała gości - zespół RKK AZS 
Racibórz 82:39. 

Dzięki temu zwycięstwo KK 
Polonia Bytom dale pewnie prze-
wodzi w tabel 3 ligi bez starty 
punktu. 

Kolejne spotkanie w Bytomiu 
odbędzie się 15 lutego, a przeciw-
nikiem będzie tym razem KŚ AZS 
Katowice.

Piotr Rocki związany wcze-
śniej z zespołami Górnika Zabrze, 
Odry Wodzisław Śląski, a tak-
że Groclin Dyskobolia Grodzisk 
Wielkopolski, na swoim koncie 
ma między innymi występy w 
Pucharze UEFA oraz rywaliza-
cję, chociażby, z zespołami Her-
tha Berlin, Manchester City czy 
Girondins Bordeaux. Dziś ma 40 
lat i na funkcji pomocnika dołą-
czył do bytomskiego klubu. W 
ostatnich latach występował 
głównie w śląskich zespołach, 
m.in. Kolejarzu Stróże, gdzie spę-
dził minioną jesień (16 spotkań, 
jedna bramka) oraz Podbeskidzie 

Bielsko-Biała, Ruch Radzionków 
czy GKS Tychy.

Dawid Cempa jest 23-letnim 
napastnikiem. Wcześniej współ-
pracował z Polonią w rundzie 
jesiennej sezonu 2012/13, ale 
później odszedł do Czarnych 
1910 Jasło, by dziś powrócić jed-
nak do niebiesko-czerwonych 
barw. Występował także w Reso-
vii Rzeszów (10 spotkań, 6 bra-
mek).

Trzeci nabytek Polonii to 
33-letni Marcin Lachowski, 
pomocnik, związany wcześniej 
z Odrą Opole (1999-2003 r.). 
Kojarzony głównie z późniejszej 
współpracy z Zagłębiem Sosno-
wiec, skąd trafił do Ruchu Zdzie-
szowice, gdzie spędził także 
rundę jesienną obecnego sezonu 
(17 spotkań, trzykrotnie na liście 
strzelców).

Trzech nowych zawodników 
w szeregach Polonii

W siedzibie piłkar-
skiej Polonii Bytom kon-
trakty podpisali trzej nowi 
piłkarze: Piotr Rocki, Dawid 
Cempa i Marcin Lachowski.

Kolejne pewne 
zwycięstwo KK 
Polonia Bytom

„Wielokropek” podsumowuje 
dwa lata pisania i śpiewania. Zawie-
ra trzynaście piosenek, opowia-
dających jedną historię, wewnątrz 
której piętrzą się zapako-
wane, poukrywane histo-
rie poboczne. Płyta jest 
właściwie wyśpiewanym 
tomikiem poetyckim. 
Kluczem do ustalenia jej 
kształtu był nie tylko czas 
powstania utworów, ale 
przede wszystkim sposób 
opowiadania – nieoczy-
wisty, pozostawiający 
cień tajemnicy, jak wie-
lokropek lub myślnik. 
Płycie towarzyszy ksią-
żeczka zawierająca teksty 

wszystkich piosenek. 
Mariola Konieczna jest poetką, 

która debiutowała kilkanaście lat 
temu jako obserwatorka życia arty-
stycznego Katowic. Publikowała 
w „Nowym Nurcie”, wrocławskim 
„Formacie”. Jako poetka ujawniła 

się przed trzema laty, współpracu-
jąc z działającą w Bytomskim Cen-
trum Kultury grupą poetycką Obok 
Sceny. Równolegle do wierszy two-
rzyła piosenki i to właśnie one oka-
zały się najpełniejszym przekazem, 
z którym identyfikuje się obecnie 
wielu słuchaczy.

Zainteresowanie teoretyczną 
sferą tworzenia znalazło wyraz w 
publikacji Uniwersytetu Wrocław-
skiego „Po prostu Agnieszka”, gdzie 
umieszczono jej artykuł – analizę 
tekstów Agnieszki Osieckiej.

Gościnnie wystąpią Martyna 
i Wiesław Ciecieręga, Adrianna 
Jendroszek i Klaudiusz Jania. Kon-
cert odbędzie się 6 lutego o 19:00 w 
sali ToTu w Beceku.

Premierowy 
Wielokropek”

Premiera de-
biutanckiej płyty Marioli 
Koniecznej.
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Zapowiedzi

American Hustle 10:30, 13:15, 16:00, 18:45, 21:30

Jack Ryan: Teoria chaosu 10:15, 12:30, 14:45, 17:15, 19:30, 
21:45

Złodziejka książek 11:20, 16:40, 19:20, 22:00

Zniewolony. 12 years a Slave 14:00, 19:00, 21:40

Hobbit: Pustkowie Smauga 2D dub 12:00

Ja, Frankenstein 3D 13:15

Paranormal Activity: Naznaczeni 17:00, 20:45

Pod Mocnym Aniołem 15:20, 17:40, 20:00, 22:20!

Ratując Pana Banksa 14:30

Sierpień w hrabstwie Osage 15:30, 18:00, 20:30

Wilk z Wall Street 17:00, 20:30

Wkręceni 16:15, 18:30

Kraina Lodu 2D 10:00, 12:15

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

Robaczki z Zaginionej Doliny 3D 12:00

Skubani 2D 11:00, 15:00

Skubani 3D 13:00

Wędrówki z dinozaurami 3D 11:15

Heli 31-06.02 19:00

Młoda i piękna 03.02 19:30

Cinema City

Becekino

Teatr | My Fair Lady - spektakl noworoczny 
4 Lut 2014, 18:00 
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

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

Spotkanie | Spotkanie z Wojcie-
chem Grzesiokiem, podróżnikiem
5 Lut 2014, 17:00
Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7

Spotkanie | Roman Kramsztyk
5 Lut 2014, 16:30
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2

Teatr | My Fair Lady - spektakl noworoczny

5 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Spotkanie | Dzieje bigosu w literaturze
5 Lut 2014, 18:00
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 34

Koncert | Koncert kolęd i pastorałek
6 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

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

Impreza | Fraj Daj Party
31 Sty 2014, 23:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1
Gry | Liga Printimus Pinball Elite & Classic
1 Lut 2014, 10:00
Printimus, ul. Bernardyńska 1
Spotkanie | Sobotnie spotkania z wiedzą: 
Średniowieczny zodiak w miniaturze
1 Lut 2014, 11:30
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2

Koncert | Premiera płyty "Wielo-
kropek" Marioli Koniecznej
6 Lut 2014, 19:00
Becek, pl. Karin Stanek 1
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Spotkanie | Edukacja, a zrówno-
ważony rozwój metropolii silesia
1 Lut 2014, 18:00
CSW Kronika, Rynek 26

Teatr | My Fair Lady - spektakl noworoczny

1 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

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

Kabaret | Joanna Bartel i 
Krzysztof Hanke
2 Lut 2014, 16:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

! - tylko w piątek i sobotę  A - tylko 24-26.10.2014  / B - oprócz 24-26.01.2014

Artystyczny fenomen na fir-
mamencie muzycznego świata 
– The Beatles i Queen – dwa naj-
bardziej legendarne zespoły w 
historii muzyki popularnej! To 
wszystko w Operze Śląskiej. 

Niezwykłe widowisko bale-
towe z udziałem tancerzy Ope-
ry Śląskiej i Gliwickiego Teatru 
Muzycznego! 2 lutego /w nie-
dzielę/ o godz. 18.00 Opera 
Śląska serdecznie zaprasza na 
spektakl The Beatles & Queen - 
widowisko taneczne z udziałem 
tancerzy Opery Śląskiej i Gliwic-
kiego Teatru Muzycznego.

Igor Vejsada, dyrektor arty-
styczny Baletu Narodowego  
Teatru Śląsko-Morawskiego w 
Ostrawie, oraz Robert Balogh, 
dyrektor baletu i choreograf 
związany z Teatrem Morawskim 
w Ołomuńcu, wraz z połączony-
mi zespołami baletowymi Opery 
Śląskiej w Bytomiu i Gliwickie-
go Teatru Muzycznego, zabio-
rą widzów w taneczną podróż, 
w czasie której zapoznają ich z 
historią obu kultowych zespołów 
oraz – co najważniejsze – z ich 
przebojami. Nie zabraknie tych 
największych – „She Loves You”, 
„Yesterday”, „Let It Be”, „All You 
Need is Love”, „Imagine” z jednej 
oraz „A Kind of Magic”, „We Will 
Rock You”, „We Are the Cham-
pions”, „The Show Must Go On” 

czy „The Miracle” z drugiej stro-
ny – pojawią się i te mniej dzisiaj 
znane. A wszystko to w żywioło-
wej choreografii i sugestywnej 
oprawie plastycznej.

Dla jednych będzie to nostal-
giczna wyprawa w przeszłość, 
dla innych – opowieść o tym, jak 
muzyka przekracza granice mię-
dzy pokoleniami. Dla wszystkich 
– wieczór pełen niezapomnia-
nych wrażeń.

W przedstawieniu wykorzy-
stano oryginalne nagrania zespo-
łów The Beatles i Queen.

Prapremiera widowiska 
powstałego w koprodukcji z Gli-
wickim Teatrem Muzycznym 
odbyła się 23 września 2011 r. na 
scenie GTM.

Serdecznie polecamy.

Dwa muzyczne żywioły! Dwie legendy! Dwie ikony wyrastające ponad swoją epokę!
Dwa muzyczne 

żywioły! Dwie legendy! 
Dwie ikony wyrastające 
ponad swoją epokę!

W średniowieczu Bytom nazywano Srebrnym Miastem
Legendy mówią, iż dzięki wydobyciu srebra pod 
miastem bytomianie byli tak bogaci, że ich idzieci 
sypiały w srebrnych kołyskach.

Mądrości
Bytomskie

Pokazy premierowe

REPERTUAR BIEŻĄCY    
     
   

KINO FAMILINE     
      
  

sobota

piątek

rano

rano

rano

0C

+1C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+3C

+3C

+3C

”+5C

”+5C

+4C

Jednym młodym urodził sie 
syn. Poszli do kościoła, żeby go 
ochrzcić. A dali mu na miano Jan. 
Ksiądz bierze ta wata, sól i oleje 
i pyto:
- A którego to Jana wybraliście?
- Jak to którego?
- No pytom jak sie wasz synek 
będzie mianowoł, czy Jan Kanty, 
czy Jan od św. Krzyża, czy Jan od 
olejów czy może Jan Nepomuceń-
ski?
Ach to o miano wom idzie? No to 
przecę Jan Kaczmarek!

0C
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Wielkie zmiany na bytomskim 
Rynku rozpoczęły się w 1896 
roku. Miasto poszerzyło wąską 
do tej pory ulice Podgórną (wte-
dy Schiesshausstrasse,  czy-
li ul. Strzelica), a po jej bokach 
powstały w następnym roku 

kamienice ozdobione wieżyczka-
mi i utrzymane w stylu malowni-
czego historycyzmu. Handlowe 

centrum miasta powróciło na 
Rynek, a wspomniane kamieni-
ce stały się ulubionym tematem 
bytomskich pocztówek. 

W 1903 roku ruch budowla-
ny jeszcze się nasilił. Zapadła 
decyzja o przesunięciu połu-

dniowej pierzei, żeby poszerzyć 
zawężone wjazdy z ulic Gli-
wickiej i Krakowskie. W miej-

7 wieków Rynku

scu jednopiętrowych domów, w 
latach 1903-1911 wybudowano 
wyjątkowy zespół secesyjnych 
kamienice (nr 19-26), wzboga-
cony jeszcze utrzymanymi w tym 
samum stylu kamienicami nr 7 i 
18 (dzisiaj Krakowska 1).  Rynek 
nabrał wtedy form typowych dla 
wielkich miast fin de siècle'u. 

Kupcy o światowych konek-
sjach sprowadzili bowiem do 

ich budowy architektów z Ber-
lina i Wrocławia: Alberta Boh-
ma (kamienice nr 8 i 12), Georga 
Jacobowitza (nr 24 i 25), Alvina 
Wedemanna (nr 22 i 23) czy bra-
ci Ehrlich (nr 26). 

Kamienice z przełomu wie-
ków to dowód aspiracji Byto-
mia, rywalizującego wówczas 
o prymat wśród górnośląskich 
miast.  

I wojna światowa i okres 
powstań śląskich przerwały 
bum budowlany. Dopiero w 1931 
roku zbudowano ostatni dom 
na południowej stronie. Przy 

narożniku z dzisiejszą ul. Szy-
manowskiego wyrósł moderni-
styczny wieżowiec kina Gloria 
(pierwotnie Capitol) zaprojek-
towany przez Herberta Hettlera.

W tym czasie diametralnie 
zmieniły się koncepcje architek-
toniczno-urbanistyczne. W 1932 
roku usunięta z Rynku pomnik 
poległych w wojnie prusko-farn-
cuskiej, a w jego miejscu powsta-

ła stacja benzynowa, sklepik i 
miejski szalet. Dawny plac targo-
wy przekształcił się wtedy w cen-
trum komunikacyjne. W latach 
30. usunięto z kamienic i ratusza 
wiele malowniczych detali archi-
tektonicznych, szczytów i wieży-
czek. 

Planowano nawet wybu-
rzenie całej zachodniej pierzei 
i postawienie w jej miejscu wiel-
kiej modernistycznej siedziby 
władz miejskich.

Krótka historia bytomskiego Rynku. Cześć druga - 
od końca XIX wieku do 1945 roku.

www.facebook.com/Bytom.hsibc

Kamienice u wylotu ul. Podgórnej 1900-1905 r.

Południowa pierzeja Rynku około 1912 r.

Kino Capitol, później Gloria, około 1931 r.

Projekt Starej Apteki" 
przy Rynku nr 25, Georg 
Jacobowitz, 1906 r.

Rynek około 1941 r.

Ciąg dalszy w następnym numerze

Projekt nowego ratusza 
na wschodniej pierzei 
Rynku z 1929 r.

Marek Wojcik


