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Uniwersytet  
chce szpital

W naszym mieście  dwa  szpitale  należą  do 
województwa śląskiego: nr 4 przy al. Legionów 
i nr 2 przy ul. Batorego. Drugi z nich znalazł się 
w gronie placówek wytypowanych do przeka-
zania Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, 
który zwrócił się o to do marszałka, gdyż chce, 
by jego studenci szkolili się wyłącznie w podle-
głych mu zakładach. Zarząd województwa po-
zytywnie odniósł się do prośby uczelni i wyraził 
zgodę na wszczęcie procedury w  tej  sprawie. 
Stosowną uchwałę musi jeszcze przyjąć Sejmik.

Pracownicy bytomskiego szpitala nie są za-
dowoleni ze zgody władz województwa i przy-
pominają,  że  w  zeszłym  roku  deklarowano, 
że w 2014 roku nie będą podejmowane decy-
zje w kwestii przekształceń. Placówka obcho-
dząca w  tym  roku  125-lecie może  pochwalić 

się dobrymi wynikami finansowymi i brakiem 
zadłużenia,  co dziś  jest  rzadkością wśród pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej. Co wię-
cej rozpoczęły się właśnie termomodernizacje 
poszczególnych bloków oraz warta 14,5 mln zł 
budowa Śląskiego Centrum Preinatologii i Chi-
rurgii Płodu. Pozostałe szpitale wojewódzkie, 
które mają zostać oddane, również są w dobrej 
kondycji.  Tymczasem  lecznice  podległe  ŚUM 
są niedoinwestowane i mają kłopoty z płynno-
ścią finansową. Personel obawia się, że po zmia-
nie właściciela dojdzie do zwolnień, bo uczelnia 
będzie wolała zatrudnić swoich lekarzy i pielę-
gniarki oraz zlikwiduje oddziały niekliniczne. 
 
 

Czy marszałek odda szpital przy ul. Batorego Śląskiemu 
Uniwersytetowi Medycznemu? Pomysł ten nie podoba się persone-
lowi bytomskiej lecznicy.
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Prawdopodobnie  dzięki  zdecydo-
wanej  postawie  związkowców,  z  po-
rządku obrad czerwcowej sesji sejmiku 
wypadł punkt dotyczący oddania szpi-
tali  uczelni. Mimo  to  na  początku  ty-
godnia  została  zorganizowana  pikieta 
przed Urzędem Wojewódzkim w Ka-
towicach, w trakcie której uczestniczki 
założyły białe maski z ustami zaklejo-
nymi plastrem.

Drugiego  czerwca  sejmik  przyjął 
uchwały  w  sprawie  wszczęcia  proce-
dur przekształcenia szpitali w Zabrzu, 
Górkach  Wielkich  i  Ustroniu  w  spół-
ki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością. 

Z  pewnością  temat  oddania  bytom-
skiej lecznicy ŚUM jeszcze powróci, na 
co wskazują słowa marszałka. ― Nie ma 
planów związanych z prywatyzacją, je-
śli chodzi o szpitale, które leżą w gestii sa-
morządu województwa śląskiego. Jest 
natomiast dyskusja na temat wzmocnie-
nia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
placówkami, których potrzebuje po to, by 
nie stracił swej konkurencyjności wzglę-
dem innych uczelni. Szkolenie studentów 
i praca naukowa w tym zakresie powinna 
opierać się o własną bazę ― powiedział 
Mirosław Sekuła podczas poniedziałko-
wej konferencji prasowej.

Prezydent Damian Bartyla  tak czę-
sto  w  ciągu  ostatniego  półtora  roku 
chwalił się, że już za chwilę i za momen-
cik będziemy mieli w Bytomiu specjal-
ną strefę ekonomiczną, że gdy  już  ten 
fakt  naprawdę  nastąpił  nie  wzbudził 
wielkiego zainteresowania. Zapowiedzi 
były zgodne z radami różnych domoro-
słych specjalistów od marketingu poli-
tycznego,  ale kompletnie bez związku 
ze zdrowym rozsądkiem i ze szkodą dla 
pozytywnego, propagandowego efektu, 
na którym prezydentowi Bytomia naj-
pewniej bardzo zależało. Ta kakofonia 
przyniosła skutek odwrotny od zamie-
rzonego. Ale za to na zapleczu parę osób 

upiekło przy tej okazji całkiem okazałe 
pieczenie.

Po  raz  pierwszy  prezydent  Barty-
la zapowiedział włączenie bytomskich 
działek  do  KSSE  pod  koniec  2012  r. 
Obiecał, iż stanie się to w 2013 r. Głów-
nym  rozprowadzającym  sprawę  miał 
być  reprezentujący  Polskie  Stronnic-
two Ludowe, wicewojewoda śląski An-
drzej  Pilot.  To  rozprowadzanie  sporo 
Bytom  kosztowało.  Chociaż  politycz-
nie PSL w Bytomiu praktycznie nie ist-
nieje to okazało się, że ludzie związani 
z tą formacją nagle zaczęli obejmować 
różne miejskie posady. Nie od dziś wia-
domo,  iż  w  takich  sprawach  PSL  jest 
niezwykle skuteczny. Dodatkowo wła-
dze  Bytomia  fetowały  wicewojewodę 
Pilota przy każdej okazji. Bez Pilota nie 
mogła odbyć się żadna miejska uroczy-
stość, nie wspominając o bankiecie. Aż 
dziw,  iż Andrzej Pilot nie otrzymał od 
władz Bytomia miejskiej nagrody kul-
turalnej „Muza”. Tymczasem rok 2013 
minął  i okazało się, że bytomskich  te-
renów w obiecanym terminie do KSSE 
nie włączono. Pewien postęp nastąpił 
w 2014 r., gdy z Ministerstwa Gospodar-
ki wyszedł do tzw. konsultacji między-
resortowych  projekt  rozporządzenia 
powiększającego KSSE. Triumfalne ko-

munikaty bytomskiego ratusza okazały 
jednak znów przedwczesne, ponieważ 
projekt  utknął  w  biurkach  warszaw-
skich  urzędników.  Prezydent  Bartyla 
mógł tylko informować, że wicepremier 
Piechociński obiecał.

Aż tu nagle w maju tego roku rozpo-
rządzenie  zostało  podpisane.  Dlacze-
go? Nie, dlatego, że Piechociński obiecał 
Bartyli  albo Pilot  stanął na wysokości 
zadania. Zakończyły się po prostu ne-
gocjacje prowadzone przez polski rząd 
z koncernem FIATA w sprawie dalszych 
fiatowskich inwestycji w Polsce. Do le-
żącego  w  szufladzie  projektu  rozpo-
rządzenia  dodano  kilkaset  hektarów 
nowych terenów w Tychach będących 
własnością  FIATA.  Słowem  gdyby  nie 
finał negocjacji z FIATEM projekt roz-
porządzenia jeszcze długo czekałby na 
szczęśliwy dla Bytomia podpis.

Może,  zatem  zamiast  fotografować 
się z wicewojewodą Pilotem na bilbor-
dach popierających listę PSL-u w wybo-
rach europejskich i rozdawać ludowym 
działaczom oraz  ich krewnym bytom-
skie  posady,  prezydent  Bartyla  powi-
nien zadzwonić do Turynu, do siedziby 
koncernu FIATA? To oczywiście mogło-
by być trudne w realizacji, ale był sposób 
prostszy. Można było zaprosić na kawę 
prezydenta  Tychów  Andrzeja  Dziubę, 
który o wszystkim był doskonale poin-
formowany.  Wyszłoby taniej.

Zmiany  zaczęły  się w 2009  roku, 
kiedy Jerzy Piątek, właściciel Kanto-
ru Express, w dawnym mieszkaniu na 
parterze kamienicy nr 7 otwarł Pub. 
Lokal  szybko  zyskał  uznanie  dzięki 
wyjątkowej  aranżacji  wnętrza. Wła-
ściciel  zdecydował  się  pozostawić 
w  nim  jak  najwięcej  oryginalnych 
elementów  jak  np.  ponad  stuletnie 
podłogi, czy drewniane okna skrzyn-
kowe,  a  część  wystroju  skompleto-
wał na Targu Staroci. Następnie przy 
ulicy  rozpoczęła  działalność  restau-
racja  „Wagon”  otwarta  przez  Janu-
sza  Pyzalskiego.  Skąd  taka  nazwa? 
Lokal, w której się znajduje, jest dłu-
gi i wąski, dlatego kanapy ze stolika-
mi umieszczono wzdłuż ściany, czym 
przypomina kolejowy wagon. To wra-
żenie  jeszcze  bardziej  potęguje  pas 
luster  i  półki  nad  siedzeniami.  Brak 
przestrzeni  zmusił  również  do  kre-
atywności  w  kwestii  lokalizacji  ku-
chi, która znalazła się na przeszklonej 
antresoli  nad  barem.  Jednym  z  naj-
młodszych lokali przy Rycerskiej jest 
Herbaciarnia  „Herbata”  prowadzo-
na przez dwójkę pozytywnych byto-

mian: Justynę Kwiatkowską i Macieja 
Kalisza.  „Herbata”  klimatem  nawią-
zuje do kultowej „Fanaberii”. Na ścia-
nach  widnieją  orientalne  motywy, 
lampy  dają  przyciemnione  światło, 
pod sufitem wiszą tkaniny, a w jednej 
z sal można napić się herbaty i zapa-
lić fajkę wodną siedząc po turecku na 
podeście.

Właściciele  tych  trzech  lokali  od 
zeszłego  roku  wspólnie  rozmawia-

li  z władzami miasta  oraz Miejskim 
Zarządem  Dróg  i  Mostów,  aby  za-
mknąć ulicę dla samochodów na od-
cinku  zaledwie  trzydziestu  metrów, 
w celu rozstawienia na niej ogródków 
letnich.  Na  początku  czerwca  udało 
się dojść do porozumienia. Przedsię-
biorcy  chcą,  żeby  Rycerska  zyskała 
na uroku, dlatego ogródki znajdą się 
na specjalnych podestach, na których 
staną estetyczne stoliki i parasole bez 

żadnych  znaków  towarowych.  Po-
nadto mają plany, by ulica rozkwitła 
pod względem kulturalnym. Co rusz 
mają  się  tam  odbywać małe,  kame-
ralne koncerty, natomiast w ramach 
Otwarcia  Zamknięcia  Ulicy  Rycer-
skiej odbędzie się mini Eko-Jarmark 
ze zdrowymi produktami.

Oprócz ogródków letnich na Rycer-
skiej, między  „Herbatą”  a  „Wagonem” 
zostanie  otwarta  galeria  designu  „PP 
Sklep”. Jej założycielką jest Patrycja Py-
zalska prowadząca w tej samej kamie-
nicy  pracownię  architektury  wnętrz, 
mająca w swoim dorobku m.in. projekty 
apartamentów w Starej Piekarni w Mie-
chowicach i Patri Butique Hostel w Ka-
towicach. W galerii będą prezentowane 
meble,  ceramika,  grafika  i ubrania  za-
równo autorstwa Patrycji Pyzalskiej, jak 
i innych projektantów. Ciekawostką jest, 
że do środka będzie się wchodzić przez... 
okno, natomiast wewnątrz ma rosnąć 
prawdziwa trawa.

Otwarcie galerii „PP Sklep” i ogród-
ków na ul. Rycerskiej odbędzie się 20 
czerwca.

Telefon do Turynu
Premier Donald Tusk 

podpisał niedawno rozpo-
rządzenie o rozszerzeniu 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej m. in. o tereny 
w Bytomiu. Jakie to przyniesie 
efekty dla naszego miasta 
zobaczymy, ale cel został osią-
gnięty. Władze Bytomia mają 
sukces i to im trzeba przyznać. 
Chciałbym jednak dorzucić do 
beczki miodu łyżkę dziegciu.

Jan Kazimierz Czubak

Rycerska bardziej kulturalna
Galeria z designem i ogródki kawiarniane. Tak już niebawem będzie na ul. Rycerskiej. Władze Katowic przeznaczyły miliony 

złotych, aby ulica Mariacka stała się deptakiem gromadzącym najmodniejsze lokale gastronomiczne w mieście. Tymczasem ulica 
Rycerska w Bytomiu stała się takim miejscem bez wielkich pieniędzy z budżetu gminy. 

To  aranżacja  książki  wydanej  w  ra-
mach  projektu,  w  którym  udział  wzięli 
uczniowie klas trzecich śląskich szkół pod-
stawowych.

Inicjatorami projektu były Joanna Paw-
luśkiewicz  i Marzena Popławska  z Fun-
dacji Moma Film. W jego ramach prawie 
tysiąc uczniów z Bytomia, Chorzowa, Ru-
dy Śląskiej, Zabrza, Katowic, Świętochło-
wic i Piekar Śląskich stworzyło wspólnie 
książkę zawierającą nowe opowieści o ślą-
skich miastach. Legendy stworzone i zilu-
strowane przez dzieci stały się inspiracją 
dla pierwszej produkcji Teatru Tańca i Ru-
chu „Rozbark”.

Na scenie można było zobaczyć najlep-
szych tancerzy, którzy wykonali choreogra-
fię  stworzoną  przez Kaję Kołodziejczyk. 
Scenografię do spektaklu stworzyła Mar-
garet Krawecka, a kostiumy Paulina Plizga. 
Skomponowaniem muzyki zajęli się An-
na Brachaczek i Hrabia Fochmann (BiFF). 
Na premierze pojawił się także Damian 
Bartyla, który pogratulował tancerzom.

Spektakl  w  Teatrze  „Rozbrak”  zo-
baczyć będzie można jeszcze od 4 do 8 
czerwca.

Teatr Rozbark po 
pierwszej premierze

Pierwszą premierą 
Teatru Tańca i Ruchu Rozbark 
był spektakl "Nowe legendy 
miejskie. Śląska". 

Uniwersytet  
chce szpital
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Tegoroczna edycja będzie już dzie-
siątą z kolei i potrwa trzy dni, od 6 do 
8 czerwca. Stowarzyszenie 10. Sudec-
kiej  Dywizji  Zmechanizowanej  orga-
nizujące  zlot  spodziewa  się  przeszło 
setki  uczestników.  Tym  razem  obo-

zowisko zostało wyznaczone na  te-
renach dawnej  kopalni Miechowice 
przy ul. Racjonalizatorów. Zjadą się 
tam właściciele  sprzętu  wojskowe-
go,  grupy  rekonstrukcyjne,  a  także 
żołnierze  z  34.  Dywizjonu Rakieto-

wego Obrony Powietrznej z Bytomia, 
Jednostki  Wojskowej  3940  Agat 
z Gliwic, 5. Pułku Chemicznego z Tar-
nowskich Gór czy też Kompanii Ra-
diotechnicznej  z  Radzionkowa  oraz 
przedstawiciele Wojskowych Zakła-
dów Mechanicznych  z  Siemianowic 
Śląskich.

Pierwszego  dnia  nie  zaplanowa-
no  żadnych  atrakcji.  Te  rozpoczną 
się w sobotę od godziny 11:00, kiedy 
to  z  obozowiska wyjedzie  kolumna 
pojazdów, która w drodze na Rynek 
przemierzy Karb, Bobrek, Szombier-
ki,  Kolonię  Zgorzelec  i  Łagiewniki. 
Na  miejscu,  ok.  13:00,  oprócz  pre-
zentacji  sprzętu  i  grup  rekonstruk-
cyjnych  zagra  bytomska  Orkiestra 
Wojskowa,  natomiast  grupa  "Sza-
re Wilki"  da  pokaz  sprawnościowy. 
Godzinę  później  pojazdy  opuszczą 
główny plac naszego miasta i skieru-
ją się z powrotem do Miechowic. Po-
południu w obozowisku odbędą się 
inscenizacje historyczne i przejażdż-

ki sprzętem wojskowym. Po 18:00 
zaplanowano  koncerty  zespołów 
Beton 25p, Move me Tato, Zeróf-
ka oraz Kuś & Wydro. Drugi dzień 
zlotu zakończy pokaz sztucznych 
ogni.

W  niedzielę  odbędzie  się  fe-
styn  rodzinny,  podczas  którego 
będzie można wziąć udział w kon-
kursach,  spróbować  swoich  sił 
na  strzelnicy,  czy  zrobić  zakupy 
na  jarmarku  militarnym.  Ponad-
to  jednostki  z  Bytomia,  Gliwic, 
Tarnowskich  Gór  i  Radzionko-
wa  zaprezentują  swoje  uzbroje-
nie  i wyposażenie, a klub Czarna 
Strzała da pokaz łucznictwa. Jed-
ną  z  największych  atrakcji  tego 
dnia  będzie  zaplanowany  na  po-
łudnie  pokaz  akrobacji  lotniczej 
przygotowany przez Areoklub Gli-
wicki połączony ze skokami spa-
dochronowymi.

Międzynarodowa Konferencja 
Współczesnej Sztuki Tanecznej Ekoto-
pie Kultury, która wzbogaci kulturalną 
ofertę Śląska, odbędzie się w dniach od 
26 czerwca do 5  lipca w stolicy woje-
wództwa. Festiwal stanowi wydarzenie 
unikatowe  na  skalę  międzynarodową 
i  jest kontynuacją  autorskiego projek-
tu  Jacka  Łumińskiego  ―  wybitnego 
choreografa,  wizjonera  oraz  dziekana 
Wydziału Teatru Tańca PWST. 

Tobiasz Fiutak, jeden z organizato-
rów  Ekotopii  Kultury  zapowiada,  że 
festiwal z dużą dozą prawdopodobień-
stwa  na  stałe  zagości w Katowicach. 
Tegoroczne  prezentacje  spektakli  fe-
stiwalowych będę miały miejsce w Te-
atrze  Śląskim,  natomiast  warsztaty 
skierowane do tancerzy i miłośników 
tańca  odbędą  się  w  budynku  rekto-
ratu Uniwersytetu Śląskiego oraz sa-
lach  gimnastycznych  Uniwersytetu 
Ekonomicznego.  Dodatkowo,  w  Klu-
bie  Gugalander  zorganizowany  zo-
stanie Przyczółek Choreograficzny 
adresowany  do  młodych  choreogra-

fów.  Adepci  sztuki  tanecznej  będą 
pracować pod kierunkiem światowej 
klasy mentorów takich jak: Hilke Die-
mer, Manisha Gulyani i Assane Konte. 
Także w Klubie Gugalander  zrealizo-
wane  zostaną  warsztaty  choreogra-
ficzne, prowadzone przez pedagogów 
i choreografów z całego świata.

Czy Ekotopie Kultury stanowią 
zapowiedź odrodzenia ŚTT? 

Organizatorzy zapowiadają, że 
realizacja festiwalu to: wyjście na 
przekór tego, co się wydarzyło 
i stwierdzenie, że nie powiedzieliśmy 
jeszcze ostatniego słowa. Śląski Teatr 
Tańca nadal istnieje w świadomości 
wielu ludzi, a stworzona przez Jacka 
Łumińskiego idea jest trwała. Pomi-
mo tego, że Bytom próbował zapoży-
czyć wypracowaną przez ŚTT formułę 
i kontynuował tradycje Jacka Łumiń-
skiego, działanie nie zakończyło się 
sukcesem. Pozycja Łumińskiego jest na 
tyle silna, że wycofali się, gdyż ich pro-
dukt nie był do końca przemyślany. My 
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 
publiczności. Chcemy stworzyć nową 
wizję społeczeństwa opartą na bazie 
industrialnej, która wpisuje się w Kato-
wice i w cały region śląski. 

Nowa  formuła  międzynarodowej 

konferencji,  choć  zbudowana  na  ba-
zie tradycji wypracowanych przez ŚTT, 
zostanie  wzbogacona  o  element  inte-
rakcji  z  publicznością  oraz  współpra-
cy z przedstawicielami świata biznesu 
i naukowcami,  inżynierami  zajmujący-
mi się nowymi technologiami. Sama na-
zwa  festiwalu  zapowiada  dążenie  do 
skorelowania  życia  człowieka  z  natu-
rą  i  wysokimi  technologiami.  Organi-
zatorzy chcą wprowadzić w czyn wizję 
synergii kultury, biznesu i nowych tech-
nologii. Dlatego  też ważnym punktem 

wydarzenia będzie otwarta debata po-
święcona nowej wizji sztuki opartej na 
współpracy  różnych  dziedzin,  która 
odbędzie się w katowickim Technopar-
ku. Fiutak zapowiada, że celem podej-
mowanych  rozmów  jest  stworzenie 
nowego trendu wśród prezesów i wła-
ścicieli różnych firm oraz zachęcenie ich 
do tego, aby wzięli udział w tworzeniu 
się społeczeństwa technokulturowego. 
Fiutak wyjaśnia także, że zgodnie z ba-
daniami przeprowadzonymi przez Uni-
wersytet  Stanforda  wysoka  kultura 

napędza mechanizm biznesu, a bez in-
westowania w wysoką kulturę biznes 
będzie podupadał. 

Ekotopie Kultury to  początek  no-
wego rozdziału w dziejach, jeśli nie Ślą-
skiego  Teatru  Tańca,  to  z  pewnością 
działalności Jacka Łumińskiego. Fiutak 
potwierdza, że z każdym dniem, mailem 
i wiadomością na Facebooku, jakie otrzy-
mujemy, przekonujemy się, że ludzie na-
dal o nas pamiętają i chcą nas wspierać. 
Jesteśmy pewni, że ŚTT ma miejsce spo-
łeczeństwie, w przekonaniach i sercach 
tych odbiorców, którzy zawsze byli z na-
mi podczas konferencji. Czas pokaże co 

będzie dalej i czy uda się reaktywować 
instytucję kultury.  Jeśli projekt Łumiń-
skiego się powiedzie, to czy na śląskiej 
scenie znajdzie się miejsce dla  dwóch 
instytucji o podobnym zakresie działal-
ności?

Do tej pory Teatr Rozbark wydawał 
się powielać metody i schematy działa-
nia zlikwidowanej instytucji. Mimo, że 
Centrum tańca działa już od kilku mie-
sięcy, a nawet doczekało się swojej pre-
miery do tej pory nie skompletowano 
stałego zespołu tancerzy...

Magdalena Mikrut ― Majeranek

Powrót Śląskiego Teatru Tańca?
Międzynarodowa Konferencja Tańca to wydarzenie rozpoznawalne na całym świecie. W ciągu 20 lat istnienia impreza była organizowana przez Śląski Teatr Tańca 

oraz Fundację Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu. Każdorazowo miasto na dwa tygodnie w roku zamieniało się w taneczną stolicę Polski. Przyjeżdżały tu znane osobistości 
z całego świata. W ubiegłym roku teatr rozwiązano, a dyrektora zwolniono. Teraz były dyrektor ŚTT Jacek Łumiński zdecydował się na realizację konferencji w Katowicach.

"Pomimo tego, że Bytom próbował 
zapożyczyć wypracowaną przez 
ŚTT formułę i kontynuował trady-
cje Jacka Łumińskiego, działanie 
nie zakończyło się sukcesem. "

Międzynarodowa Konferencja Tańca i Festiwalu Sztuki Tanecznej odbywał się w Bytomiu 
przez ostatnie 20 lat | zdjęcie z jednego ze spektakli  wystawianych podczas Konferencji

Manewry w Miechowicach
Kto zobaczy na ulicach kawalkadę pojazdów militarnych 

nie musi obawiać się wojny.  To tylko zjazd ich miłośników.

 Jeśli projekt Łumińskiego się powie-
dzie, to czy na śląskiej scenie znaj-
dzie się miejsce dla  dwóch instytucji 
o podobnym zakresie działalności?
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Nową obwodnicą i autostradą by-
tomianie  codziennie  podróżują  do 
pracy  w  ościennych  miastach.  Nie-
którzy  wyjeżdżając  za  "robotą",  już 
do  Bytomia  nie  wracają.  Z  danych, 
które mieszkańcy  podali  w  narodo-
wym  spisie  powszechnym,  a  które 
GUS  opublikował  w  połowie  marca 
2014  roku,  dowiadujemy  się,  że  by-
tomianie najczęściej znajdują zatrud-
nienie  w  Katowicach  i  Gliwicach. 
W  tym  pierwszym  mieście  pracuje 
ponad 5 tys. osób, a w drugim nieco 
ponad  1900.  Następne w  kolejności 
są: Chorzów ― pracuje w nim ponad 
1400  osób  oraz  Zabrze,  gdzie  pracę 
znalazło  ponad  1300  bytomian.  To 
wydaje  się  dobrą  wiadomością.  By-
tomianie za pracą nie boją się jeździć 
nawet  dwudziestu  kilometrów.  Gor-
sza  jest  taka, że nie boją się  też wy-
jeżdżać o wiele dalej ― i to na stałe. 
Blisko 1000 osób pracuje w Warsza-
wie, a należy pamiętać, że narodowy 
spis powszechny odbył się w 2011 ro-
ku. Dzisiaj te liczby mogą być o wiele 
większe ― i wszystko na to wskazuje.

Wyludnienie
Obecnie Bytom  liczy  nieco  ponad 

159 tys. mieszkańców. Jeszcze w 2011 
roku GUS podawał, że jest nas ponad 
176 tys. W Bytomiu wszystkie ważne 
wskaźniki mamy postawione na gło-
wie i nie pociesza fakt, że taka tenden-
cja jest też w innych miastach, w tym 
europejskich.  Emerytów  i  rencistów 

przybywa, a  osób w wieku przedpro-
dukcyjnym i produkcyjnym ubywa. Do 
tego ujemne saldo migracji,  tzn. wię-
cej osób wyprowadza się z Bytomia niż 
się  tutaj  osiedla.  Tylko  jeden wskaź-
nik nam rośnie ― bezrobocia. Nieprze-
rwanie od 2008 roku, kiedy wynosiło 
nieco ponad 12%. Obecnie jak podaje 
Powiatowy  Urząd  Pracy,  w  kwietniu 
zanotowano 20,9%. Nie było i nie ma 
szans  na  polepszenie.  Żadna  władza 
nie  ma  strategii  długofalowej,  jedni 
stawiają na taniec, obecni z długami po 
uszy będą budować kompleks sporto-
wy. Krzepiące jest to, że w aglomeracji 
śląskiej  stosunkowo niewielkie  odle-
głości  pomiędzy miastami pozwalają 
bytomianom znaleźć pracę w mieście 
sąsiednim.  Warto  więc  wykorzystać 
nowe drogi i szukać pracy w Gliwicach, 
gdzie bezrobocie w kwietniu wyniosło 
7,5%, lub w Katowicach ― w mieście 
gdzie stopa bezrobocia w dobie kryzy-
su oscyluje na poziomie 5,5%.

Kupię przedwojenne pocztówki
Kupię pocztówki z przedwojennego
Bytomia (Beuthen) oraz dzielnic.
tel. 668 733 733

Schody z drewna
Oferujemy wykonanie oraz montaż 
schodów z drewna oraz na konstruk-
cjach betonowych . Więcej o nas na 
www.admar-schody.pl +48530194419 

Fotograf ślubny
Zrobimy dla Was piękne zdjęcia, które 
z dumą będziecie pokazywać rodzinie 
i znajomym. tel. 510 605 344

Strony internetowe www
Strony budujemy już od 699 zł.
tel. 505 081 061 

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

Garaż murowany do wynajęcia. 
Lokalizacja przy stadionie Polonii, skrzy-
żowanie ul. Piłkarskiej i Olimpijskiej. tel. 
534779771

TUTAJ PRACUJĄ BYTOMIANIE
Ponad  pięć  tysięcy  osób  z 
Bytomia  pracuje  w  Kato-
wicach,  około  dwa  tysią-
ce  w  Gliwicach,  natomiast 
w  Warszawie  jest  ich  mniej 
więcej tysiąc.

Gdzie pracują bytomianie?
Coraz mniej nas, a pracy "nima" pracujemy po sąsiedzku. Bytom się wyludnia, a bezrobocie cały czas wysokie. 

Sprawdzamy w jakich miastach pracują bytomianie? Mamy raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) .

Tylko jeden wskaźnik nam rośnie: 
bezrobocia. 

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!

reklamujemy 

bytomskie 
firmy w 

www.GOOGLE.pl

505 081 061
biuro@itkomfort.pl
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grozi wysoka grzywna.
Policjanci z bytomskiego wydziału 

zwalczającego przestępstw gospodar-
cze przejęli prawie 22 kg tytoniu bez 
polskich  znaków  akcyzy.  Kontraban-
dę wartości  ponad  2  tys.  złotych  za-
bezpieczono w mieszkaniu przy ulicy 
Katowickiej. Zatrzymano trzech męż-
czyzn w wieku od 45 do 54 lat. Teraz 
bytomianom grozi wysoka grzywna.

Bytomscy policjanci zatrzyma-
li 19-latka, który okradł kobietę. Męż-
czyzna  zabrał  jej  torebkę  z  tylnego 
siedzenia samochody w chwili, gdy cze-
kała ona na czerwonym świetle przed 
skrzyżowaniem w centrum Bytomia.

W  sobotę  wieczorem  dyżurny  by-
tomskiej komendy został powiadomiony, 
że  przy  skrzyżowaniu  ulic  Piłsudskie-
go  z  Matejki  została  okradziona  ko-
bieta.  33-letnia  mieszkanka  Torunia 
zatrzymała samochód przed skrzyżo-
waniem na czerwonym świetle. Nagle 
tylne drzwi w jej samochodzie otwo-
rzył nieznany mężczyzna, który ukradł 
jej torebkę.

Stróże prawa po ustaleniu jego ryso-
pisu rozpoczęli poszukiwania złodzie-
ja. Po kilkunastu minutach mundurowi 
z komisariatu przy ulicy Rostka zatrzy-
mali 19-latka. Bytomianin miał przy so-

bie rzeczy należące do poszkodowanej 
kobiety. Mężczyzna usłyszał już zarzut. 
Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

Dzielnicowi z komisariatu w Strosz-
ku zatrzymali 37-latka. Mężczyzna był 
poszukiwany  ponieważ  nie  powró-
cił z przepustki do więzienia. Ponadto 
mężczyzna miał przy sobie 12 działek 
dilerskich  amfetaminy.  Po  usłyszeniu 
zarzutów wrócił za kratki gdzie spędzi 
najbliższe kilka  lat. Ponadto grozi mu 
teraz do 3 lat więzienia za posiadanie 
narkotyków.

Dzielnicowi z komisariatu w  Strosz-
ku  patrolowali  ulice  miasta.  Przy  ul. 
Narutowicza mundurowi zauważy-
li  mężczyznę,  który  jest  poszukiwa-
ny. Stróże prawa zatrzymali 37-latka. 

Jak ustalono jest on poszukiwany po-
nieważ nie powrócił z przepustki do 
więzienia gdzie odbywa karę kilku lat 
pozbawienia wolności. Przy zatrzyma-
nym policjanci znaleźli 12 działek diler-
skich amfetaminy. Mężczyzna usłyszał 
zarzut posiadania narkotyków. Teraz 
wróci za kratki gdzie spędzi najbliższe 
kilka lat. Ponadto grozi mu teraz jesz-
cze do 3 lat więzienia.

Policjanci  z  Bytomia  zatrzymali 
sprawców włamania  i  odzyskali  łup. 
30-latka i jej 34-letni kolega wyłama-
li  drzwi do mieszkania przy ul.  Cho-
rzowskiej, kradnąc z niego sprzęt AGD. 
Złodzieje  usłyszeli  już  zarzuty.  Grozi 
im teraz do 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze z komisariatu 
przy ul. Rostka poszukiwali sprawców 

włamania do mieszkania przy ul. Cho-
rzowskiej.  Złodzieje  po  wyłamaniu 
drzwi zabrali z niego lodówkę oraz su-
szarkę do prania. Zawiadomieni stró-
że prawa podjęli działania zmierzające 
do zatrzymania sprawców. Wczoraj ra-
no  kryminalni  z  komisariatu  zatrzy-
mali 30-letnią kobietę i jej 34-letniego 
kolegę. W ich mieszkaniu stróże prawa 
odnaleźli  skradziony  łup.  Podejrzani 
usłyszeli już zarzuty. Grozi im teraz na-
wet do 10 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia przejęli pra-
wie 22 kg lewego tytoniu. Zatrzyma-
no trzech mężczyzna w wieku od 45 
do 54 lat. Kontrabandę wartości po-
nad 2 tys. złotych jeden z nich prze-
chowywał w swoim mieszkaniu przy 
ul.  Katowickiej.  Teraz  bytomianom 

Kradzież "na czerwone światło"

Poszukiwany miał przy sobie 
narkotyki 

Zatrzymani włamywacze

Policjanci przejęli prawie 22 
kg "lewego" tytoniu

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

ShortNews| bytomski.pl

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

W  związku  z  remontem w  sobo-
tę  przez  kilkanaście  godzin  całko-
wicie  z  ruchu  zostanie  wyłączona 
ulica    Strzelców  Bytomskich.  Droga 
zamknięta będzie  od 7.00 do 20.00. 
Szczegółowa  informacja  na  portalu  
www.bytomski.pl.

Zakończył się Festiwal Teatromania, 
na  którym  zaprezentowali  się  artyści 
z Czech, Izraela, Wielkiej Brytanii, Hisz-
panii, Norwegii i Polski. Na tegorocznym 
festiwalu widzowie zobaczyli 15 spek-
takli,  a  w    sumie  podczas  wszystkich 
edycji pokazano 166 przedstawień. Te-
atromanię, która w naszym mieście  or-
ganizowana jest od 1998 roku w sumie 
odwiedziło okoł 20 tyś widzów.

Obchodom  Dnia  Dziecka  w  Byto-
miu  towarzyszył  finał  akcji  „Kilome-
try Dobra”, który odbył się na rynku. 
W czasie jej trwania bytomianie uzbie-
rali  wspólnie  1058  metrów  jedno-
złotówek, co przełożyło się na 46 552 
zł.  Środki  pozyskane  w  ramach  ak-
cji przeznaczone zostaną na budowę 
nowego  ośrodka  Fundacji  „Dom  Na-
dziei”,  która  zajmuje  się  leczeniem 

dzieci  i młodzieży walczących z pro-
blemem uzależnień od środków psy-
choaktywnych.  Dotychczas  ośrodek 
terapeutyczny  znajdował  się  w  By-
tomiu-Bobrku.  Budowa  nowego  jest 
niezbędna  dla  dalszej  działalności 
Fundacji.

Znany i utytułowany piłkarz Polonii 
Bytom w wieku 71 lat zmarł 4 czerwca 

2014r. Bytomski obrońca z Polonią By-
tom w 1962 roku zdobył mistrzostwo 
Polski,  a  w  1961  roku  wicemistrzo-
stwo. W 1965 roku wywalczył z nie-
biesko-czerwonymi  Puchar  Ameryki 
i Puchar Karla Rappana. Od 1966 roku 
reprezentant  polski. W  reprezentacji 
Polski rozegrał 26 spotkań. Po zakoń-
czeniu piłkarskiej kariery był cały czas 
związany z klubem bytomskim.

W sobotę nieprzejezdna 
Strzelców Bytomskich.

Teatromania w liczbach Finał "Kilometrów Dobra"

Zmarł Walter Winkler
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W Bytomiu przy ulicy Olimpijskiej 
od niedzieli panuje wielka żałoba. Sta-
ło się to, czego żaden kibic Polonii nie 
chciał dopuścić do swoich myśli. Dwu-
krotny mistrz Polski po remisie z Ru-
chem Zdzieszowice  (0:0)  spadł do  III 
ligi. Bytomski klub w całej swojej histo-
rii nie był aż na takim zakręcie.

Do  tej  pory  najczarniejszą  kartę 
w historii klubu stanowiły  lata 2001-
05, kiedy to Polonia grała w III lidze. Te-
raz jest jeszcze gorzej, bo trzecioligowe 
rozgrywki są de facto czwartym pozio-
mem rozgrywkowym.

Trzeba  jednak uderzyć się w pierś 
i obiektywnie spojrzeć na sprawę, aby 
przyznać, że już od kilku miesięcy moż-
na  było  spodziewać  się  najgorszego. 
Nie  zmieniały  tego  nawet  huczne  za-
powiedzi  składane  przez  wielu  ludzi 
o awansie do I ligi.

Największym błędem było zwolnie-
nie Jacka Trzeciaka w trakcie rundy je-
siennej.  Za  jego  kadencji  zespół  miał 
swój styl i choć wygrywał tylko na wła-
snym stadionie, to piłkarze byli gotowi 
wskoczyć za nim w ogień. Tego brako-
wało  za  czasów  Artura  Skowronka, 
którego przyjście  i metody pracy pod-
niszczyły  atmosferę  w  szatni.  Z  kolei 
przygodę z Polonią Grzegorza Kurdzie-

la najlepiej zbyć milczeniem, bo to by-
ło  kompletne  nieporozumienie.  Sporo 
zmieniło się po przyjściu Piotra Mrozka, 
ale jak widać, było już za późno na ra-
tunek.

Jakby  tego  było  mało,  samo  funk-
cjonowanie  klubu  nie  spełniało  stan-
dardów nawet drugoligowych. Znowu 
piłkarze  nie  otrzymywali  pieniędzy 
długimi miesiącami. Prezesa klubu wi-
dywali sporadycznie, a wszelkie ich py-
tania  były  natychmiast  zbywane.  Jak 
widać,  nawet  osoba  Damiana  Bartyli 
na funkcji prezydenta miasta nie była 
w stanie sprawić, aby dobiegł końca or-
ganizacyjny chaos przy Olimpijskiej. To 
wszystko sprawiło, że Polonię ukarano 
odjęciem  dwóch  punktów,  które  dziś 
byłyby niezwykle cenne.

Na upadek klubu wpływ miał także 
po prostu pech. Pech w postaci znale-
zienia się w nieodpowiednim miejscu 

o nieodpowiednim czasie. Tylko w tym 
sezonie odbywa się reorganizacja roz-
grywek II ligi, przez co spada aż dziesięć 
zespołów.

Co  teraz  z  najlepszym  bytomskim 
klubem? Chodzą głosy, że niebawem ma 
nastąpić powrót Jacka Trzeciaka, który 
obejmie zespół w III lidze. Trudno jed-
nak spekulować z kim przyjdzie mu pra-
cować.  Jak  to bywa po spadkach, klub 
zapewne opuści wielu zawodników.

Pewne jest, że ruszy budowa nowe-
go  stadionu.  Prezydent  Bartyla  przy-
znał,  że  spadek  niczego  nie  zmienia, 
a  już  po  ostatnim  meczu  tego  sezo-
nu  rozpoczną  się  prace  przy Olimpij-
skiej. Dojdzie zatem w pewnym sensie 
do kuriozalnej  sytuacji. Bytom będzie 
miał klub w wielkim dołku sportowym 
i jeszcze większym organizacyjnym, ale 
za to z nowoczesnym stadionem.

Tylko,  czy  rzeczywiście  ten  obiekt 
coś zmieni i już teraz jest aż tak pilnie po-
trzebny? Polonia od lat zmaga się z wie-
loma  problemami.  Co  roku  słyszymy 
zapewnienia o pojawieniu się bogatego 
sponsora. Rzeczywistość jest jednak ta-
ka, że zamiast tego pojawiają się kolejne 
problemy, kolejne długi, a kibice od kil-
ku lat co chwilę są świadkami kolejnych 
sportowych spadków. 

Nowy market powstanie po 
wschodniej  stronie  parkingu,  za  sta-
cją  benzynową  Carrefour.  Decathlon 
rozbuduje  ofertę  tamtejszego  parku 
handlowego o sprzęt  i odzież sporto-
wą znanych producentów i marek wła-
snych. Będzie to największy sklep tego 
typu w naszym mieście. Obiekty tej sie-
ci mają średnio 3,5 tys. m2 powierzchni. 
Dla  porównania  Intersport  w  Pleja-
dzie zajmuje zaledwie 462 m2, a Mar-
tes Sport w Agorze 560 m2. Otwarcie 

bytomskiego Decathlonu zaplanowane 
jest na grudzień tego roku.

Decathlon to międzynarodowa sieć 
marketów  sportowych  prowadząca 
727  sklepów  w  dwudziestu  krajach, 
w tym 260 w rodzimej Francji i 33 w Pol-
sce.  W  Gliwicach  posiada  swoje  cen-
trum  zaopatrzenia  o  powierzchni  30 
tys. m2. 

Pod koniec zeszłego roku sieć otwar-
ła swój nowy sklep w Katowicach przy 
centrum handlowym Auchan.

Wielkie  plany  snuto  przy  Olimpij-
skiej przed tym sezonem. Padło wiele 
deklaracji, że Polonia w II lidze zachod-
niej spędzi maksymalnie jeden rok. To 
się  sprawdziło,  ale  zamiast  huczne-
go, awansu kibice uświadczyli spadek 
z jeszcze większym hukiem.

Już od wielu tygodni pewne było, że 
niebiesko-czerwoni będą walczyli o li-
gowy byt do samego końca. W niedzie-
lę chcąc myśleć o utrzymaniu musieli 
ograć na wyjeździe Ruch Zdzieszowice.

Okazji do  tego nie brakowało, a  te 
najlepsze  zmarnowali  Dawid  Cempa 
oraz Kamil Białkowski. W dodatku raz 
futbolówka odbiła się od słupka bramki 
gospodarzy. Skończyło się bezbramko-
wym rezultatem, a remis ten oznaczał, 
że na kolejkę przed końcem bytomianie 
są już pewni degradacji do III ligi.

Czy zatem zobaczymy w przyszłym 
sezonie wielkie derby pomiędzy Polo-
nią i Szombierkami? W tej kwestii jest 
wielkie  zamieszanie  w  związku  z  re-
organizacją  III  ligi.  „Zieloni”  obecnie 
zajmują trzecie miejsce w grupie spad-
kowej  B.  To  prawdopodobnie  zmusi 
ich do  rozegrania meczu barażowego 
o utrzymanie (z rezerwą Podbeskidzia 
Bielsko-Biała),  choć  trzeba  czekać  na 
oficjalny komunikat.

Odłóżmy jednak na bok decyzje, któ-
re dopiero zapadną. W miniony week-

end  Szombierki  dostały  trzy  punkty 
walkowerem za mecz z Leśnicą. Z ko-
lei w środę zespół Krzysztofa Górecko 
przegrał 2:3 z Polonią Głubczyce. Byto-
mianom został tylko mecz z Przyszło-
ścią  Rogów,  ale  i  za  niego  otrzymają 
punkty walkowerem.

W A-klasie pewnie po awans zmie-
rza rezerwa Polonii Bytom. Zwycięstwo 
z LKS-em Żyglin (6:3) sprawiło, że nie-
biesko-czerwoni  mają  cztery  punkty 
przewagi  nad  wiceliderem.  Komplet 
punktów zgarnął także Rozbark Bytom, 
który w derbowym starciu łatwo pora-
dził sobie z Czarnymi Sucha Góra (4:1).

Nadzieja Bytom żegnająca się powo-
li z B-klasą w miniony weekend została 
boleśnie skarcona przez Przyszłość No-
we Chechło (1:4). Z kolei rezerwa Silesii 
Miechowice  zremisowała  z  Orkanem 
Dąbrówka Wielka (3:3).

W drugiej grupie B-klasy zrobiło się 
niezwykle ciekawie dla bytomskich ki-
biców. W sobotę  zarówno Tempo Sto-
larzowice  (3:0  z  Unią  Strzybnica),  jak 
i Rodło Górniki (9:1 z Naprzodem Wie-
szowa)  zgarnęły  pełną  pulę  punktów. 
Bytomskie  kluby  zajmują  dwa  pierw-
sze miejsca w tabeli, a w ostatniej kolej-
ce zmierzą się ze sobą. Ten mecz wskaże, 
kto bezpośrednio awansuje do A-klasy, 
a kto powalczy o to w barażu.

Robert Czykiel

W Polonii dno, 
jakiego jeszcze nie było

Niebiesko-czerwoni od kilku lat w błyskawicznym tempie zjeżdżają na dno. Kibice rozpaczają z po-
wodu spadku do III ligi, a prezydent w tym czasie zapewnia, że powstanie nowy stadion.

Sprintem przez boiska: spadek 
Polonii, chaos w Szombierkach
Fatalne nastroje panują w klubie z ulicy Olimpijskiej. Jest szansa, 
że w przyszłym sezonie zobaczymy wielkie derby Bytomia, bo 
w grze o utrzymanie w III lidze wciąż są Szombierki.

Dojdzie zatem w pewnym sensie 
do kuriozalnej sytuacji. Bytom 
będzie miał klub w wielkim dołku 
sportowym i jeszcze większym 
organizacyjnym, ale za to z no-
woczesnym stadionem.

To pierwsza z czterech eliminacji 
amatorskich  zawodów.  Mógł  w  niej 
wystartować  każdy,  kto  posiadał 
sprawny samochód, oc nw i dwa ka-
ski, po jednym dla kierowcy i pilota. 
Trasa niedzielnego SRS liczyła ponad 
2,5 km. Każda z załóg musiała poko-
nać ją cztery razy, lecz chętni mogli ją 
przejechać piąty raz.

Do udziału zgłosiło się blisko 60 za-
łóg w czterech klasach. Na trasie moż-
na  było  zobaczyć  zarówno  malutkie 

fiaty 126p i Cinquecento oraz potężne 
Mitsubishi  Lancery.  Podczas  przejaz-
du  doszło  do  groźnie  wyglądającego 
wypadku, w trakcie którego Honda Ci-
vic czołowo uderzyła w latarnię stojącą 
na zakręcie. Na szczęście załoga wyszła 
z samochodu bez kontuzji.

Klasyfikacje generalną wygrały ma-
szyny dysponujące potworną mocą po-
nad 300 koni mechanicznych i stałym 
napędem na cztery koła, czyli dwa Mit-
subishi Lancery EVO i Audi 90. Różnica 

między pierwszym miejscem, a drugim 
wynosiła zaledwie jedną sekundę i 38 
setnych, natomiast trzeci zawodnik do 
pierwszego tracił jedynie dziewięć se-
kund co pokazuje jak zażarta i równa 
walka toczyła się o najwyższą lokatę.

Prócz przyglądania się zmaganiom 
kierowców  publiczność  mogła  zoba-
czyć  pokaz  ratownictwa  drogowego 
w wykonaniu bytomskich strażaków. 
Za pomocą specjalistycznego sprzętu 
otwarli Toyotę Corollę niczym konser-
wę i po wszystkim pocięli samochód 
na kawałki. Organizatorzy we współ-
pracy  z  Oriwol  Autosport  przygoto-
wali również pokaz driftu, czyli jazdy 
bokiem  w  kontrolowanym  poślizgu, 
podczas której często towarzyszą kłę-
by białego dymu.

Ponieważ  zawody  odbywały  się 
pierwszego czerwca, specjalne atrakcie 
czekały także dla dzieci. Czekały moto-
ryzacyjne kolorowanki, a nawet praw-
dziwe auto, na którym maluchy mogły 
odbić  swoje  małe  dłonie.  Oprócz  te-
go, podobnie jak w wielu miejscach te-
go  dnia,  dzieciakom malowano  buźki 
w kolorowe wzory.

Kolejna edycja SRS odbędzie się 27 lipca.

Pędzikiem po stadionie
Obiekt GKS-u Szombierki kolejny raz gościł zawody rajdowe. 
W niedzielę na terenach wokoło stadionu odbył się 1. Szombierki 
Rally Sprint. 

W Bytomiu powstanie Decathlon
Świetna wiadomość dla aktywnych. Przy Plejadzie 

ruszyła budowa największego sklepu sportowego w Bytomiu.
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Spektakl "Legendy", Teatr Roz-
bark, ul. Kilara 29, 16:00

Koncert konkursowy festiwalu 
"Kwiaty na kamieniach"
Becek, pl. Karin Stanek 1, 11:00

Spektakl "Zemsta nietoperza", 
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21, 
18:00

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

X Zlot Pojazdów Militarnych, 
KWK Miechowice / Rynek, 
11:00 ― 21:30

Koncert Scholi Muzyki Dawnej 
"Nativitatis", Kościół św. Ducha, 
ul. Krakowska, 15:30

Pieśni z okresu krucjatowego 
oraz tańce dworskie i plebejskie
Rynek, 16:00

Spektakl "Legendy", Teatr Roz-
bark, ul. Kilara 29, 17:00

Koncert "Obok sceny", Becek, 
pl. Karin Stanek 1, 17:00

Koncert BUKA, FrendKrru, Woj-
tas DeLaKa&Mihas, Domix, 
Enigma Reprezentant, Poyut-
sze+Maselik, Kamel, Stara Plat-
forma, Rynek 26, 19:30

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

Koncert Disappear, Klub Gotyk, 
ul. Kościelna 2, 21:00

X Zlot Pojazdów Militarnych, 
Obozowisko KWK Miechowice, 
9:00 ― 16:00

Spektakl "Legendy", Teatr Roz-
bark, ul. Kilara 29, 17:00

Bytomskie Konerty Organowe, 
Kościół św. Trójcy, ul. Piekar-
ska, 18:00

Spektakl "Tosca", Opera Śląska, 
ul. Moniuszki 21, 18:00

Koncert Katarzyny Groniec, Be-
cek, pl. Karin Stanek 1, 18:00

Koncert ― pracownia wokal-
na Marty Król, MDK nr 1, ul. Po-

wstańców Warszawskich 12

Popis pracowni gitary Macieja 
Cybulskiego, MDK nr 1, ul. Po-
wstańców Warszawskich 12, 
17:30

Wieczór Stand-Up, Museum 
Music Republic, pl. Sobieskie-
go 2, 20:00

Karaoke, Pin-Up, pl. Kościuszki 1
19:00

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

Listonosz Pat i wielki swiat 2D 11:00

Rio 2 3D 11:15, 13:30

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

22 Jump Street 2D 19:15B

Gwiazd naszych wina 2D 19:15B

Na skraju jutra 2D napisy 12:30, 17:30

Na skraju jutra 3D napisy 10:00, 15:00, 20:00, 22:30!

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

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

Czarownica 2D dubbing 11:10, 15:30               

Czarownica 3d dubbing 13:20, 17:40 

Dżej Dżej 20:30, 22:30!

Godzilla 3D 20:15

Godzilla 2D 14:30

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

Powstanie Warszawskie 12:00, 17:15

Sąsiedzi 18:15, 21:45A

Transcendencja 19:15A, 21:45B

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie 2Ddubbing 13:00

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie 3Ddubbing 15:45

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie 2Dnapisy 21:15

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie 3Dnapisy 18:30

Cinema City

W 1722 roku zarządcy Bytomia poskarżyli się w li-
ście do cesarza Karola VI na ówczesnego właścicie-
la miasta, hrabiego Karola Józefa Erdmanna Henc-
kel von Donnersmarcka. Wśród skarg były zarzuty 
o wygonienie urzędników z ratusza, trzymanie w 
nim niedziedzi, wilków i rysi, a także mianowanie 
analfabety na stanowisko burmistrza.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PRZEPREMIEROWE

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

! tylko piątek i sobota, A seans odwołany w piątek, sobotę i niedzielę, 
 B tylko piątek, sobota i niedziela 

KINO FAMILJINE

Podczas  pierwszej musztry  kapral 
wydaje rozkazy:
 —   Baczność!... Na prawo patrz!... 
Spocznij!... W lewo zwrot!...
Naprzód marsz!... Pluton stój!... Plu-
ton,  baczność!...  Nagle  rekrut  Ecik 
wychodzi  z  szeregu  i  kieruje  się 
w stronę koszar.
 —  Gdzie idziesz, ofermo!  —  woła 
kapral.
 —  Wiecie wy aby, o co wom chodzi?
 —  Co takiego?
 —  Psińco! Mom tego dość! Jak już 
bydziecie wiedzieć kaj momy iść to 
żech je w koszarach.

+15C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+17C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+21C

+26C

+25C

+27C

+30C

+16C

Becekino
Babadook 6 ― 12 czerwca

19:00

Droga do zapomnienia 9 czerwca
19:30

+23C

Maryjka do Masztalskiego:
— Wejrzyj się ino. Ten heli-
kopter już od godziny wisi 
w powietrzu.
— Pewnie skończyła mu 
się benzyna.

***



Do każdej umowy koszulka Oberschlesien!


