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W lutym weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Nowe 
przepisy określają, że miejsca postojowe w strefach płatnego 
parkowania powinny być oznakowane podwójnie: znakiem 
pionowym (np. D-18 "Parking") oraz jednym z czterech zna-
ków poziomych (P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wy-
znaczająca pas postojowy”, P-20 „koperta” lub P-24 „miejsce 
dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”).

Choć zarządcy dróg - w tym bytomski MZDiM - na dosto-
sowanie oznakowania do nowych przepisów mieli trzy mie-
siące, to do dziś tego nie uczynili. W naszym mieście wymogi 
spełnia tylko część miejsc postojowych: m.in. na pl. Kościusz-
ki i ul. Piekarskiej przed sądem rejonowym. Większość jed-
nak jest oznaczona jedynie znakami pionowymi w związku 
z czym miasto nie powinno pobierać opłat za pozostawianie 
tam samochodów, a mimo to kierowcy, którzy nie zapłacili za 
postój znajdują za wycieraczkami wezwania do uiszczenia 
opłaty dodatkowej.

MZDiM nie zajął jeszcze oficjalnego stanowiska w tej spra-
wie. 30 kwietnia urzędnicy zwrócili się z wnioskiem do Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju o interpretację niektórych 
przepisów zawartych w znowelizowanym rozporządzeniu, 
które uważają za niejasne. Odwołania od nałożenia opłat do-
datkowych za postój na źle oznakowanych miejscach zostaną 
uznane, bądź nie dopiero po uzyskaniu odpowiedzi z Mini-
sterstwa. Wszystko jednak wskazuje na to, że dopóki MZDiM 
nie uzupełni oznakowania, w bytomskiej strefie można par-
kować za darmo.
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Kto wypił wodę ze stawu? Strefa za darmo
Ze stawu południowego w Parku Kachla niemal całkowicie znik-

nęła woda. To, co znajduje się pod drewnianym mostkiem można nazwać 
jedynie większą kałużą.

Nie chcesz płacić za parkowanie w 
centrum Bytomia? Prawdopodobnie nie musisz, 
bo MZDiM nie dostosował oznakowania do no-
wych wymogów prawnych.

Niedawno hucznie otwierano staw północny po gruntownej przebudowie, a w międzyczasie 
zbiornik w południowej części parku coraz bardziej zasmucał swoim wyglądem. Poziom wody 
stopniowo się obniżał, aż w końcu staw wysechł. Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej 
podejrzewa, że przyczyną jest rozszczelnienie dna spowodowane przez szkody górnicze, w wyni-
ku czego woda przenikła do gruntu. 

więcej informacji na:
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W maju pójdziemy głosować na 
wybory do Parlamentu Europejskiego 
(PE), ale próżno szukać liczących się 
kandydatów z Bytomia. Tylko trzy pa-
nie z naszego miasta znalazły się na li-
stach do Europarlamentu. Reszta osób 
jest z miast ościennych i to właśnie ich 
wesprą bytomscy politycy.

Tylko Polska Razem Jarosława Go-
wina (PRJG) zaprezentowała w By-
tomiu swoją kandydatkę. Jest nią 
Barbara Romanowska, o której pisali-
śmy kilkanaście dni wcześniej. Popar-
cia udziela jej lider ProjektuBytom.
pl Tomasz Chojnacki, szef PRJG w na-
szym mieście. Będzie startowała z 10. 
miejsca. Nieoficjalnie mówi się, że bę-
dzie też kandydowała w wyborach 
samorządowych. Dwie pozostałe kan-
dydatki to Olga Sosin z listy Europa 
Plus Twój Ruch (EPTR - miejsce 8. na 
liście) oraz Daria Kwiatkowska z Kon-
gresu Nowej Prawicy Janusza Korwi-
na Mikke (KNP - miejsce 6. na liście). 
Obydwie panie nie są znane na by-
tomskiej scenie politycznej. Co więcej, 
nawet nie podjęto próby ich prezen-
tacji bytomianom. W mediach lokal-
nych próżno szukać informacji o ich 
starcie. Nie organizowano konferen-
cji/prezentacji, a mediom nawet nie 
przedstawiono sylwetek kandydu-

jących pań. Trudno ocenić, czy win-
ne są temu „parytety”, wedle których 
na listach powinno być 35% kobiet,  
a na ich wygraną nikt nie liczy, czy też 

indolencja sztabów wyborczych. To-
masz Grula w rozmowie z nami prze-
konywał, że sprawy osobiste pani Olgi 
Sosin nie pozwalają na odpowiednie 
zaprezentowanie kandydatki. Nie drą-
żąc dalej tematu, należy to uszanować. 
Zapewne ugrupowania skupiają się 
na swoich jedynkach. A na Śląsku są 
nimi Kazimierz Kutz z EPTW oraz Ja-
nusz Korwin Mikke z KNP. Jedynka na 

liście Gowina PRJG to Marek Migalski, 
który jest już europosłem i stara się  
o reelekcję. 

A nie będzie łatwo. Na Śląsku kan-
dyduje wiele znanych osób. Oprócz 
wcześniej wymienionych na listach 
znajdziemy Jerzego Buzka z ramienia 
PO - byłego premiera rządów AWS, 
Bolesława Piechę z PIS – byłego mi-
nistra zdrowia w rządzie Jarosław 
Kaczyńskiego, Artura Zawiszę z Ru-
chu Narodowego, prof. Adama Gierka  
z SLD oraz boksera Tomasz Adamka, 
który zdecydował się wystartować  
z listy Solidarnej Polski Zbigniewa Zio-
bry, a którego ostatnio można było 
spotkać agitującego w Agorze Bytom.

Kogo poprą lokalne ugrupowania 
polityczne, które same nie wystawia-
ją list w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego? Zapytaliśmy o to m.in. 
Bytomską Inicjatywę Społeczną (BIS) 
Damiana Bartyli, Bytom Przyjazne 
Miasto (BPM) Mariusza Wołosza, któ-
ry odpowiedział nam, że jako BPM ni-
kogo nie będą wspierać w wyborach 
do PE,  oraz Piotra Koja – byłego pre-
zydenta Bytomia, obecnie stowarzy-
szenie MYbytomianie.

Damian Bartyla z BIS wspólnie 
z Kazimierzem Bartkowiakiem ze 
Wspólnego Bytomia (niepisana ko-
alicja w radzie miejskiej Bytomia) 
udzielą poparcia kandydatowi z li-
sty Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go (PSL) Andrzejowi Pilotowi, który 

stratuje z 7. miejsca na liście. Pilot  
z początkiem 2013 r. został wice-
wojewodą śląskim z ramienia PSL, 
wcześniej pełnił funkcję wicestaro-
sty powiatu tarnogórskiego. Obec-
nie, jak nas zapewnia BIS, jest mocno 
zaangażowany w sprawy bytomskie, 
ale chodzi też pewnie o to, żeby mieć 
„swojego” człowieka w Śląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim. 

Platforma obywatelska (PO) w By-
tomiu oprócz jedynki Buzka na liście 
będzie mocno wspierała Krystynę 
Szumilas, która staruje z drugiego 
miejsca. Jeśli się uda, a wszystko na 
to wskazuje, analizując ostatnie bar-
dzo optymistyczne dla PO sondaże, to 
kandydatka PO wchodząc do PE, zwol-
ni miejsce w polskim sejmie, które zaj-
mie bytomska radna Joanna Stępień. 
Swoje poparcie dla PO zapewnia też 
były prezydent Piotr Koj - Zagłosuję 
za Janem Olbrychtem, posłem praco-
witym, aktywnym, kompetentnym, sku-
tecznym. Zwłaszcza za jego działania 
na rzecz polityki miejskiej w UE ― prze-
konuje Koj. 

Słabość lewicy w Bytomiu od-
zwierciedla jej pozycję na scenie ogól-
nokrajowej. Twój Ruch, oprócz już 
wspomnianego Kazimierza Kutza, 
który na Śląsku z pewnością będzie 
cieszył się dużym poparciem, w Byto-
miu mocno promuje prof. Genowefę 
Grabowską (druga na liście) oraz An-
drzeja Potockiego (trzecia pozycja). 

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 
w Bytomiu może pochwalić się jedy-
nie nową stroną internetową. Reszta 
pozostała bez zmian. Jedynka na liście 
SLD to prof. Adam Gierek, który dzięki 
nazwisku ma raczej pewną reelekcję. 
W Bytomiu SLD nie podejmuje nawet 
prezentacji swoich kandydatów. 

Na liście komitetu wyborczego Pra-
wa i Sprawiedliwości (PIS) z numerem 
jeden startuje wspomniany już Bole-
sław Piecha. Jednak jeśli wierzyć son-
dażowi opublikowanemu w serwisie 
www.wyborynaslasku.pl, to nie jest 
on lokomotywą listy wyborczej. Zgod-
nie z badaniem tylko niespełna 12% 
respondentów wskazało kandyda-
ta PIS w głosowaniu na „jedynki” list 
wyborczych. Analizując poparcie dla 
partii oraz poparcie dla kandydatów, 
postanowiliśmy sprawdzić, czy liderzy 
list rozszerzają elektorat danej partii, 
czy też go zawężają. Od wyniku lidera 
– odjęliśmy rezultat, jaki osiągnęła jego 
partia. Jeśli wynik był dodatni – ozna-
cza to, że kandydat poszerza elektorat, 
jeśli ujemny – to go zawęża.  – piszą au-
torzy badania. Bolesław Piecha miał 
najgorszy wynik -15%, (wykresy do-
stępne w wydaniu internetowym na 
www.bytomski.pl). Natomiast w naj-
nowszym sondażu IBRIS Homo Homi-
ni dla radia RMF FM Bolesław Piecha 
plasuje się na drugim miejscu z ponad 
19% poparciem, zaraz za Buzkiem. 

Kandydaci do Par-
lamentu Europejskiego - kogo 
poprą bytomscy politycy?

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego

A nie będzie łatwo. Na Ślą-
sku kandyduje wiele zna-
nych osób. Oprócz wcześniej 
wymienionych na listach 
znajdziemy Jerzego Buzka z 
ramienia PO - byłego pre-
miera rządów AWS, Bolesława 
Piechę z PIS – byłego ministra 
zdrowia w rządzie Jarosław 
Kaczyńskiego, Artura Zawiszę 
z Ruchu Narodowego, prof. 
Adama Gierka  
z SLD oraz boksera Tomasz 
Adamka, który zdecydował 
się wystartować  
z listy Solidarnej Polski Zbi-
gniewa Ziobry, a którego 
ostatnio można było spotkać 
agitującego w Agorze Bytom.

Kw Europa Plus Twój Ruch
1. Kutz Kazimierz 
2. Grabowska Genowefa 
3. Potocki Andrzej 
4. Fornalczyk Elżbieta 
5. Klepacz Witold 
6. Mika Monika 
7. Kulwas Daniel 
8. Sosin Olga 
9. Górczyński Artur 
10. Tomczak Kamilla
Kw Nowa Prawica – J 
Janusza Korwin-Mikke
1. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 
2. Lewicki Wiesław 
3. Miczołek Magdalena Barbara 
4. Sośnierz Dobromir Andrzej 
5. Pustelnik Adam Ferdynand 
6. Kwiatkowska Daria Teresa 
7. Żuk Tomasz 
8. Krystek Ewa Magdalena 
9. Halemba Anna Maria 
10. Kokot Sławomir Jan
Kw Platforma Obywatelska Rp
1. Buzek Jerzy Karol 
2. Szumilas Krystyna Maria 
3. Olbrycht Jan Marian 
4. Nykiel Mirosława 
5. Plura Marek Mirosław 
6. Kurant Agnieszka 
7. Marcinkiewicz Bogdan Kazimierz 

8. Wnęk Barbara Katarzyna 
9. Ziętek Jerzy Marek 
10. Sztolcman Grzegorz Czesław
Kw Polska Razem Jarosława Gowina
1. Migalski Marek 
2. Strumiński Paweł 
3. Białek Agnieszka 
4. Rakszawski Adam 
5. Dyla Grzegorz 
6. Kokolus Urszula 
7. Haładus Krzysztof 
8. Szczęsny Jarosław 
9. Nandzik Sonia 
10. Romanowska Barbara
Kw Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Dąbrowa Stanisław 
2. Banasiak Aleksandra 
3. Hołda Arkadiusz Kazimierz 
4. Kożusznik Danuta Maria 
5. Bartusek Mariola Beata 
6. Szychowska Iwona Elżbieta 
7. Pilot Andrzej 
8. Szemla Mirosław Stanisław 
9. Karasek Bronisław 
10. Bramora Artur Franciszek
Kw Prawo I Sprawiedliwość
1. Piecha Bolesław Grzegorz 
2. Wiśniewska Jadwiga Maria 
3. Kloc Izabella Helena 
4. Szwed Stanisław 
5. Motyka Władysław 

6. Korfanty Bronisław Jan 
7. Dziuk Barbara Anna 
8. Rudnicka Jadwiga Julia 
9. Panek Krystyna Zofia 
10. Malik Ewa Danuta
Kww Ruch Narodowy
1. Zawisza Artur 
2. Sławski Sławomir 
3. Kalus Jakub 
4. Budka Anna 
5. Wawak Zbigniew 
6. Wojdat Robert 
7. Szostok Edyta 
8. Tomczak Janusz 
9. Przybyła Katarzyna 
10. Gąsiorek Adrianna
Kkw Sojusz Lewicy Demokratycznej 
- Unia Pracy
1. Gierek Adam 
2. Marszałek Jarosław 
3. Sobańska Halina 
4. Niedziela Tomasz 
5. Jarosz Marian 
6. Dańczak Wanda 
7. Zapart Katarzyna 
8. Miodek Jan 
9. Zięba Marianna 
10. Markowski Jerzy
Kw Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
1. Adamek Tomasz Józef 
2. Cymański Tadeusz 

3. Rozpłochowski Andrzej Ryszard 
4. Węglarz Ewa 
5. Wydra Przemysław Aleksander 
6. Fajer Monika 
7. Gruszka Marek Aleksander 
8. Domagała Iwona Teresa 
9. Biała-Skrzycka Mariola Teresa 
10. Ziobro Jan Paweł
Komitety Regionalne:
Kw Demokracja Bezpośrednia
1. Sierpiński Jacek 
2. Moroń Tomasz 
3. Naleźniak Krzysztof 
4. Waszkielewicz Marian 
5. Dziudzik Beata 
6. Molenda Marlena 
7. Pająk Patrycja 
8. Daduń Marzena 
9. Bernacki Krzysztof 
10. Urbańczyk Sebastian
Kw Partia Zieloni
1. Paca Monika Maria 
2. Smykowski Maciej Krzysztof 
3. Zawisza Marcelina Monika 
4. Chudziński Adam Stanisław 
5. Orłowska Maria Elżbieta 
6. Szymanek Tomasz Krzysztof 
7. Lewicka Dobrosława Teresa 
8. Sulich Hubert Mirosław 
9. Konus Magdalena Joanna 
10. Szwedkowski Witold
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Przeczytałem sławne 
już wystąpienie przewodni-
czącej Rady Miasta Bytomia 
Danuty Skalskiej, które zostało 
wygłoszone podczas sesji Rady 
w dniu 28 kwietnia. Wniosek 
pierwszy z niego taki, iż prezy-
dent Bytomia Damian Bartyla 
jest tak zapracowany, że nie 
ma czasu kontrolować swoich 
współpracowników. 

To ciekawe, bo zawsze sądziłem, iż 
ważnym codziennym zadaniem pre-
zydenta miasta jest wydawanie po-
leceń i kontrolowanie ich realizacji. 
Jeśli zatem jest tak jak twierdzi prze-
wodnicząca Skalska to warto się za-
pytać, czym w takim razie zajmuje się 
prezydent Bartyla?

W „Życiu Bytomskim” red. Tomasz 
Nowak nazwał wystąpienie Skalskiej 
odpaleniem bomby. Mnie skojarzy-
ło się ze starą lwowską piosenką „Bal  
u weteranów”. Dlaczego, o tym na końcu.

Danuta Skalska nazwała najbliż-

sze otoczenie prezydenta Barty-
li „cwaniakami” i „hochsztaplerami”.  
W pierwszym szeregów „cwania-
ków” i „hochsztaplerów”, zdaniem 
Skalskiej, maszeruje, można powie-
dzieć, banda trojga - zastępca pre-
zydenta miasta ds. edukacji i kultury 
Aneta Latacz, naczelnik kancelarii 
prezydenta miasta Łukasz Wiejacha 
i nowy szef promocji miasta Marcin 
Cholewiński. Za kłonicę do okłada-
nia wyżej wymienionych delikwen-
tów posłużyło przewodniczącej rady 
miasta nie właściwe, w jej ocenie, 
promowanie imprezy przez nią „pi-
lotowanej” - Festiwalu Twórczości 
Patriotycznej „Mój Bytom”. Dodat-
kowo oskarżyła bandę trojga o lek-
ceważenie kanonizacji Jana Pawła II 
i poświęcanie zbyt dużej uwagi Mię-
dzygalaktycznemu Zlotowi Superbo-
haterów. Aż się zdziwiłem, dlaczego 
Danuta Skalska nie zarzuciła miej-
skim urzędnikom propagowanie ide-
ologii gender przecież to na polskiej 
prawicy ostatnio bardzo modny za-

rzut. I chociaż w opisywanym wy-
stąpieniu przewodnicząca Skalska 
rozpływa się także, jak masło pod-
czas upału, nad dobrocią i zaangażo-
waniem prezydenta Bartyli niecnie 
wykorzystywanego przez „cwania-
ków” i „hochsztaplerów” to jednak 
prawdziwy sens jest jasny - Skalska 
przyłożyła kłonicą Bartyli.

Nie będę wchodzić w szczegóły 
zarzutów, które stawia Skalska, bo są 
one w gruncie rzeczy nieistotne. Nie 
chodzi, bowiem o spór między zwo-
lennikami i przeciwnikami zlotu su-
perbohaterów. Znacznie ważniejszy 
jest prawdziwy sens wystąpienia Da-
nuty Skalskiej. Jeśli nagle uważa za 
konieczne tak ostre słowa to, dlacze-
go nie reagowała w stanowczy spo-
sób, gdy w Bytomia miały miejsce 
dziwne działania prezydenta Bar-
tyli dotyczące prób prywatyzacji 
najpierw Zakładu Budynków Miej-
skich a potem bytomskich wodocią-
gów? Szczególnie ta druga sprawa 
zasługiwała na jak najgrubsze sło-
wa. Bartyla mętnie wtedy tłumaczył, 
dlaczego nagle chce prywatyzować 
i nie potrafił wyjaśnić, dlaczego się 
z tych pomysłów wycofał. Prze-
wodnicząca Skalska milczała, gdy na 

wniosek prezydenta miasta uchwa-
lono budżet miejski z zawyżonymi 
niebezpiecznie dochodami. Nic nie 
miała do powiedzenia, gdy okazało 
się, że dodatkowe 100 mln zł to za-
pis wirtualny. Jeśli już ktoś chce na-
zywać otoczenie prezydenta Bartyli 
„cwaniakami” i „hochsztaplerami” 
to trzeba było zrobić to wtedy. Za to 
obudziła się, gdy nadepnięto jej na 
odcisk przy okazji festiwalu, który 
„pilotowała”.

Wygląda na to, że przy podniesio-
nej kurtynie rozpoczął się konflikt 
wewnątrz rządzącej w Bytomiu By-
tomskiej Inicjatywy Społecznej. To 
spór między grupą większościową 
Damiana Bartyli a ekipą mniejszo-
ściową Danuty Skalskiej. Kilkanaście 
miesięcy sprawowania władzy tak 
uderzyło do głowy Paniom i Panom 
z BIS, że uznali, iż jest to dobry mo-
ment do ustalenia, kto tu właściwie 
rządzi. Bo tak poza tym, ich zdaniem, 
w Bytomiu jest świetnie i w nadcho-
dzących jesiennych wyborach samo-
rządowych mieszkańcy mają tylko 
rozstrzygnąć spór wewnątrz BIS.

Wróćmy do tytułowego „Balu  
u weteranów”. W tej starej lwowskiej 
piosence w jednej ze zwrotek są sło-

wa pasujące do afery z przemówie-
niem przewodniczącej rady miasta: 
„O północy się zjawili, Jacyś dwaj cy-
wili, Mordy podrapane, Włosy jak 
badyli, Nic nikomu nie mówili, Ino w 
mordy bili ….”. Ci „dwaj cywili” to Da-
nuta Skalska i Damian Bartyla. Na 
oczach zdumionych mieszkańców 
Bytomia, nie tłumacząc, o co tak na-
prawdę chodzi, zaczęli wymianę 
politycznych ciosów. Wymianę, bo 
Danuta Skalska swoje wystąpienie 
na sesji umieściła w punkcie interpe-
lacje do Prezydenta Miasta. Ciekawe, 
zatem co odpowie jej prezydent Da-
mian Bartyla?

Niezależnie jednak od tego, co od-
powie, ciężkie słowa już padły. W 
przywołanej lwowskiej piosence, w 
ostatniej zwrotce śpiewa się tak: „Tu 
bufeciarz już nie strzymał, złapał za 
obrzyna, I tak ich wydymał ….”. Jak tak 
dalej pójdzie to w roli bufeciarza wy-
stąpią pod koniec roku bytomscy wy-
borcy. I całe szczęście.

/blog - –Moje zapiski uczesane–/

Bal u weteranów
Jan Kazimierz Czubak

...najważniejsze chwile
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Obraz stawu południowego może 
niebawem diametralnie się zmienić. 
We wrześniu zeszłego roku MZZiGK 
wystąpił z wnioskiem do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska o 
dofinansowanie rewitalizacji zbior-
nika. Urzędnicy liczą, że Fundusz po-
kryje 90% kosztów oczyszczenia 
zbiornika z mułu, uszczelnienia dna i 
przebudowy linii brzegowej. Pod ko-
niec kwietnia projekt został wpisany 
na listę podstawową programu prio-
rytetowego „Ochrona przyrody i kra-
jobrazu” i prawdopodobnie w maju 
dojdzie do podpisania umowy na do-
finansowanie.

Celem NFOŚ jest stworzenie do-
brych warunków dla życia zwierząt 
w stawie, w tym ptaków i płazów, 
dlatego jego wsparcie nie będzie do-
tyczyć prac, które nie mają związku 
z przyrodą. W związku z tym miasto 
zamierza z własnych środków wyre-
montować alejki okalające jeziorko i 
wybudować niewielkie tarasy wido-
kowe nad jego brzegiem, z których 
mieszkańcy mogliby obserwować co 
dzieje się na wodzie.

Jeśli wszystko pójdzie po myśli 
MZZiGK, to przebudowa stawu po-
winna zakończyć się na jesieni.

Kto wypił wodę ze stawu?
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raz prokurator. Bytomianinowi grozi 
nawet do 2 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzyma-
li dwóch mężczyzn, którzy napadli na 
salon gier. Napastnicy sterroryzowa-
li pracownicę lokalu i automatu skra-
dli ponad 1 tys. zł. 35 latek i 43-latek  
usłyszeli już zarzuty. Grozi im teraz do 
12 lat więzienia.Kryminalni z bytom-
skiej komendy od ponad dwóch mie-
sięcy poszukiwali sprawców napadu 
na  salon gier przy ulicy Jagielloń-
skiej. Napastnicy zagrozili pobiciem 
pracownicy lokalu i uszkodzili jeden 
z automatów, z którego zabrali po-
nad 1 tys. zł. Stróże prawa  przeanali-
zowali zebrany materiał dowodowy. 
Pozwoliło to na ustalenie i zatrzyma-
nie 35  latka i jego 43-letniego kole-
gi. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty.  
Grozi im teraz do 12 lat więzienia.

Bytomscy policjanci zatrzymali 
35-letniego mężczyznę, który znajdu-
jąc się w stanie nietrzeźwości stracił 
panowanie nad samochodem i spowo-
dował wypadek. Jak się okazało  autem 
przewoził małoletnie dzieci. Kierowca 
miał prawie 2,5 promila alkoholu w  or-
ganizmie.

Do zdarzenia doszło około godzi-
ny 14:30 w minioną niedzielę. Poli-
cjanci drogówki  zatrzymali na ulicy 
Smolenia 35-latka, który znajdując się  
w stanie nietrzeźwości  kierował sa-
mochodem VW Passat.

Mężczyzna stracił panowanie nad 
pojazdem i uderzył w stojące przy 
ulicy drzewo. Jak się  okazało samo-
chodem przewoził 9-letnią córkę  
i 4-letniego syna. Dzieci z obrażeniami 
w  postaci ogólnych potłuczeń trafiły 

na obserwację do szpitala. Badanie al-
komatem wykazało  w organizmie kie-
rowcy prawie 2,5 promila alkoholu.Za 
narażenie dzieci na utratę zdrowia, ży-
cia oraz kierowanie pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości grozi mu do 5 lat za 
kratkami. Prokurator objął go policyj-
nym dozorem.

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
18-latkę i jej 16-letniego kolegę. Napa-
dli oni na ulicy 68-letnią kobietę, którą 
pobili i okradli. Teraz nieletni odpowie 
przed sędzią rodzinnym, natomiast 
dziewczynie grozi do 12 lat więzienia.

W poniedziałkowe popołudnie 
oficer dyżurny bytomskiej komendy 
został powiadomiony o napadzie na ko-
bietę przy ulicy Konstytucji. Natych-
miast na miejsce przestępstwa zostali 
wysłani stróże prawa. Po rozmowie 
z pokrzywdzoną 68-latką policjanci 

ustalili rysopis sprawców.
Po kilkunastu minutach stróże pra-

wa zatrzymali 18-latykę i jej 16-letnie-
go kolegę oraz odzyskali zrabowane 
przedmioty. Dziewczyna usłyszała już 
zarzut rozboju. Nieletni odpowie teraz 
przed sędzią rodzinnym, natomiast ko-
biecie grozi do 12 lat więzienia. Proku-
rator objął ją policyjnym dozorem.

Bytomscy policjanci zatrzyma-
li 5 osób podejrzanych o kradzież 
złomu. Dwóch z zatrzymanych męż-
czyzn usłyszało już zarzuty. Grozi im 
do 5 lat więzienia.Policjanci z komisa-
riatu IV Policji w Bytomiu zatrzymali 
pięciu mężczyzn podejrzanych o kra-
dzież. Sprawcy zostali ujęci na gorącym 
uczynku przez pracowników  

Straży Ochrony Kolei. Mężczyźni  
w wieku od 22 do 56 lat skradli łącznie 
2600 kg złomu na szkodę PKP Cargo w 

Tarnowskich Górach. Dwóch z zatrzy-
manych usłyszało już zarzuty. Grozi im 
do 5 lat za kratkami.

Bytomscy policjanci zatrzymali 
23-latka. Mężczyzna awanturował się 
w autobusie z kontrolerami biletów. 
Bytomianin uderzył 28-latka i uszko-
dził ciało 36-latkowi. Teraz sprawą 
zajmie się prokurator. Napastnikowi 
grozi nawet do 2 lat więzienia. 

Policjanci z komisariatu w Mie-
chowicach zostali powiadomieni  
o napaści na kontrolerów biletów  
w autobusie miejskim. Ustalono, że 
autobus jechał z centrum do Stola-
rzowic. Dwóch kontrolerów w wie-
ku 28 i 36 lat sprawdzało bilety. 
23-letni pasażer miał nieważny bi-
let. Mężczyzna wdał się w awanturę 
z kontrolerami, którzy chcieli ukarać 
go mandatem. Sprawą zajmie się te-

Pijany prowadził samochód  
z dziećmi i uderzył w drzewo

Napad na 68-letnią kobietę
Złodzieje w rękach policji

Awantura w autobusie
Zatrzymani za napad na salon gier

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

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

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

Potwierdzenie zgłoszenia otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail.

Masz pytania, zadzwoń! 
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom 
Tel.: (32) 39-67-145

Znajdź nas na Facebooku!
www.facebook.com/BPKBytom

Zgłoś stan licznika przez Internet!

Wystarczy tylko:
• wejść na naszą stronę internetową: www.bpk.pl, 
• kliknąć w znajdujący się po lewej stronie link  

„Prześlij stan licznika”,
• wypisać formularz  i gotowe!

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

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

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

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 32 280 41 39.
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Policjanci z Bytomia zatrzymali 2 
sprawców napadu na 57-latka. Kolej-
ny zatrzymany napadł na 65-letnia ko-
bietę.

Napadnięta 65-letnia mieszkan-
ka bloku przy ulicy Tuwima wracała 
przed południe do domu. Gdy weszła 
do klatki schodowej została zaatako-
wana przez mężczyznę. Napastnik 
uderzył ją w twarz a gdy upadła zabrał 
jej torebkę z pieniędzmi i telefonem 
komórkowym. Zaalarmowani stróże 
prawa poszukiwali sprawcy. 25-latek 
został zatrzymany na ulicy w centrum 
miasta. Kryminalni z komendy odzy-
skali telefon komórkowy.

O kolejnym zdarzeniu zostali po-
informowani policjanci przy ulicy dr 
Rostka. Został napadnięty 57-latek 
w mieszkaniu przy ul. Katowickiej. Z 
ustaleń wynika, że dwóch młodych 
mężczyzn w kapturach na głowie we-

szło do mieszkania pokrzywdzonego, 
gdzie pobili go i zabrali mu około 500 
złotych. Następnego dnia kryminalni 
z komisariatu przy ulicy dr Rostka za-
trzymali 19-latka oraz jego 16-letniego 
kolegę.

Bytomianin, który napadł na star-
szą kobietę usłyszał już zarzut. Śledczy 
wnioskowali do prokuratora o areszt 
dla niego. Sąd tymczasowo aresztował 
bandytę na 3 miesiące. Grozi mu teraz 
do 12 lat więzienia. Sprawcy napadu 
na mężczyznę również usłyszeli zarzu-
ty rozboju. Starszego prokurator objął 
policyjnym dozorem. Grozi mu teraz do 
12-lat więzienia. Natomiast młodszy z 
nich odpowie przed sędzią rodzinnym.

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
27-letniego dilera narkotyków. Stróże 
prawa przejęli ponad 1000 działek di-
lerskich amfetaminy. Mężczyzna usły-

szał już zarzuty. Prokurator objął go 
policyjnym dozorem. Grozi mu teraz do 
10 lat więzienia.

Zatrzymania 27-letniego dilera do-
konali policjanci z dzielnicy Stroszek. 
Mężczyzna miał przy sobie prawie 200 
działek dilerskich amfetaminy. Pod-
czas przeszukania w jego mieszkaniu 
stróże prawa znaleźli ponad 800 dzia-
łek dilerskich amfetaminy gotowej do 
sprzedaży. Czarnorynkowa wartość 
przejętych narkotyków to ponad 4 tys. 
złotych.

Bytomianin usłyszał już zarzuty 
posiadania oraz handlu narkotykami. 
Prokurator objął go policyjnym dozo-
rem oraz zastosował wobec na niego 
poręczenie majątkowe w kwocie 2 tys. 
złotych. Grozi mu teraz do 10 lat wię-
zienia.

Policjanci z Bytomia zatrzyma-
li 32-letniego włamywacza. Stróżom 

prawa pomogła informacja od miesz-
kańca. Bytomianin chciał włamać się 
do piwnicy przy ul. Wrocławskiej. Po-
dejrzany usłyszał już zarzuty. Grozi mu 
teraz do 10 lat więzienia.

Kilka dni temu mieszkaniec kamie-
nicy przy ulicy Wrocławskiej zauważył 
podejrzanego mężczyznę kręcącego 
się w piwnicy. O swoim spostrzeże-
niu powiadomił policjantów. Gdy na 
miejsce przyjechali mundurowi to za-
trzymali na gorącym uczynku 32-lat-
ka, który chciał włamać się do piwnicy. 
Kryminalni z komisariatu przy ulicy 
Chrzanowskiego ustalili, że bytomia-
nin kilka dni wcześniej włamał się do 
innej piwnicy w przy ulicy Wrocław-
skiej. Wtedy zabrał z niej rower tre-
ningowy, który sprzedał w pobliskim 
lombardzie. 32-latek słyszał już zarzu-
ty, grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
34-latka, który włamał się do kasetki 

Dwa zuchwałe napady na 
starsze osoby

Stroszek: Diler narkotyków 
zatrzymany

Pomoc mieszkańca w za-
trzymaniu włamywacza Dwie kradzieże w godzinę

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Reklama

myjni bezobsługowej, skąd skradł bi-
lon. Następnie z łupem poszedł na za-
kupy. Wracając ze sklepu chciał ukraść 
motocykl. Podejrzany usłyszał już za-
rzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Na parkingu przed jednym z mar-
ketów przy ulicy Chorzowskiej w By-
tomiu właściciel motocykla zauważył 
mężczyznę, który chciał ukraść jego 
pojazd. Policjanci zatrzymali 34-lat-
ka. Kryminalni z komisariatu przy ul. 
Rostka ustalili, że mieszkaniec Pie-
kar Śląskich około godziny przed za-
trzymaniem włamał się do kasetki 
myjni bezobsługowej przy ulicy Cho-
rzowskiej. Mężczyzna z łupem w wyso-
kości ponad 350 złotych poszedł się na 
zakupy do marketu przy tej samej ulicy. 
Wracając ze sklepu, zauważył na par-
kingu motocykl i postanowił go ukraść. 
Kiedy chciał „na krótko” odpalić motor, 
został ujęty przez właściciela japoń-
skiego „ścigacza”. 34-latek usłyszał już 
zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

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

Wniosek trafił do sądu rejonowe-
go Katowice-Wschód. Nie oznacza 
on jeszcze zakończenia działalno-
ści firmy, lecz jest drogą do zawarcia 
układów z wierzycielami. Miesiąc 
wcześniej dotychczasowy prezes 
zrezygnował z funkcji, tłumacząc 
swoją decyzję względami osobi-
stymi. Na stanowisku zastąpił go 
Dominik Staroń. W 2012 roku GC In-
vestment odnotowała 11,47 mln zł 
zysku netto, natomiast w zeszłym 
roku wyniósł on jedynie 1,23 mln zł. 
Obecnie spółce brakuje możliwości 
dalszego finansowania działalności 
gospodarczej, choć jeszcze w listo-
padzie przedstawiła ambitne pla-
ny inwestycyjne obejmujące m.in. 
budowę galerii handlowej i dworca 
PKS w Katowicach.

Jak kłopoty GC Investment mają 
się do budowanego osiedla Srebrne 
Stawy w Bytomiu? Inwestycję reali-

zuje osobna spółka, której prezesem 
jest była wiceprezydent i komisarz 
miasta Halina Bieda. W jej opinii 
problemy spółki-matki nie mają 
wpływu na kontynuację działań 
w Szombierkach. Co prawda część 
działek położonych w Szombierkach 
jest zabezpieczeniem  obligacji GC 
Investment, których firma nie wy-
kupiła, ale nie są to tereny, gdzie po-
wstają domy.

W zeszłym roku Armada oddała 
do użytku 9-dołkowe pole golfowe, 
które cieszy się coraz większą po-
pularnością wśród golfistów. Dzia-
łający tam klub ma już przeszło 
setkę członków. Wokoło pola po-
wstaje osiedle domów jednorodzin-
nych. Sukcesem okazał się projekt 
zabudowy szeregowej, który wszedł 
już w drugi etap, w ramach którego 
ma powstać kolejnych 17 domów  
o powierzchni 93 m2 i 104 m2.

GC Investment, spółka-matka Armady Develop-
ment budującej pole golfowe i osiedle na terenach kopalni 
Szombierki, złożyła wniosek o upadłość.

GC Investment  

spółka-matka Armady Development bliskie upadku
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Pomysł transmitowania sesji 
przez Internet nie jest nowy. Już kil-
ka lat temu taka propozycja  padła 
na naszym forum, by mieszkańcy, 
którzy nie mają czasu uczestniczyć 
w sesjach mogli je śledzić wprost ze 
swoich domów. Przez krótki okres 
obrady bytomskich radnych na-
grywała Telewizja Sfera, ale wraz  
z początkiem nowej kadencji zrezy-
gnowano z tej współpracy.

Teraz temat powraca. Dawid Gra-
bowski ze stowarzyszenia Bytomia-
nie Aktywni Społecznie przygotował 
projekt uchwały w sprawie zmia-
ny statutu miasta, za sprawą której 
wszystkie sesje będą transmitowa-
ne przez internet oraz udostępniane 
na stronie Urzędu Miejskiego. Liczy, 
że dzięki większej dostępności obrad 
bytomskiej rady zwiększy się świa-
domość obywateli, którzy w prosty 
sposób będą mogli dowiedzieć się ja-
kimi sprawami zajmują się władze 
miasta.

Aby wprowadzić projekt pod ob-
rady nie skorzystał z Inicjatywy 
Uchwałodawczej Mieszkańców, gdyż 
wymaga ona uzbierania aż 13 tys. 
podpisów, co czyni ją praktycznie 
bezużyteczną. Projekt zostanie zgło-
szony jako inicjatywa radnych, a do 
tego potrzebne są tylko trzy podpisy 
rajców. Na kwietniowej sesji Grabow-
ski zebrał już cztery, więc pewne jest, 
że kwestia transmisji będzie oma-
wiana na kolejnym spotkaniu, ale ma 
nadzieję, że poprze go większa licz-

ba członków rady, gdy przeanalizują 
zgłoszony pomysł.

Aby nie narażać miasta na wyso-
kie koszty, Grabowski zapropono-
wał, aby transmitowany był jedynie 
dźwięk. W ten sposób magistrat 
uniknie konieczności zakupu kame-
ry oraz zatrudnienia jej operatora. 
Wystarczy do tego jedynie komputer 
podłączony do systemu nagłaśniają-
cego zainstalowanego na sali sesyjnej 
oraz serwer.

Jeśli nawet takie rozwiązane prze-
wyższałoby możliwości finansowe 
miasta, to propozycja zostanie ogra-
niczona jedynie do zamieszczania na-
grań na stronie internetowej Urzędu. 
Dziś te nagrania są archiwizowane 
przez biuro Rady Miejskiej, ale o ich 
udostępnienie trzeba występować 
pisemnie, co może trwać nawet kilka 
tygodni od wpłynięcia wniosku.

Sesje transmitowane są m.in.  
w Katowicach, Sosnowcu i Rudzie 
Śląskiej.

Sesje na podsłuchu
Czy mieszkańcy będą mogli przysłuchiwać się comiesięcznym sesjom Rady Miejskiej za 

pośrednictwem globalnej sieci? W maju rajcowie zadecydują o stworzeniu takiej możliwości.
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Przewodnicząca, Danuta Skalska 
z Bytomskiej Inicjatywy Społecznej 
(BIS), do ataku swojego obozu poli-
tycznego przystąpiła, kierując swoje 
wystąpienie do prezydenta Damiana 
Bartyli, ale - jak sama mówiła - nie 
było ono skierowane przeciwko pre-
zydentowi, lecz ludziom, którzy dla 
niego pracują, a którzy działają na 
szkodę miastu i samemu prezydento-
wi. Oberwał Łukasz Wiejacha, naczel-
nik Kancelarii Prezydenta. Został 
oskarżony o niekompetencję, przez co 
w Ratuszu ma panować chaos. Podob-
no skarżą się też na niego pracownicy 
Urzędu Miejskiego. Najwięcej nie-
przyjemnych słów padło jednak pod 
adresem obecnej wiceprezydent Ane-

ty Latacz, ale dostało się też nowemu 
naczelnikowi Wydziału Promocji By-
tomia, Marcinowi Cholewińskiemu.

Skalska odpaliła bombę

Grzmi tytuł w najnowszym wy-
daniu Życia Bytomskiego. Jednak 
dogłębna lektura tekstu pozwala 
stwierdzić, że żadnej bomby nie było. 
Obie panie już od jakiegoś czasu ście-
rają się, pełniąc swoje obowiązki w 
mieście, tylko ostatnie wydarzenia w 
Bytomiu pozwoliły obydwu okopać 

się na swoich pozycjach. Przewodni-
cząca Skalska, jako jedna z inicjatorek 
Festiwalu Twórczości Patriotycznej 
„Mój Bytom - Moja Polska”, uważa, że 
Cholewiński, za cichym przyzwole-
niem wiceprezydent, sabotował przy-
gotowania do tego wydarzenia. Miał 
okłamać przewodniczącą, że zorga-
nizował patronat medialny dla im-
prezy. Wiceprezydent Aneta Latacz, 
jako przewodnicząca Komitetu Or-
ganizacyjnego 760-lecia Bytomia, 
na pierwszym spotkaniu organiza-

cyjnym miała też powiedzieć  - pora 
skończyć z bogoojczyźnianymi uro-
czystościami - i nie zgodzić się na 
dotację Festiwalu Patriotycznego  
z budżetu miasta, za to dofinanso-
wać 6. Międzygalaktyczny Zlot Super-
bohaterów. Ostatecznie decyzję tę 
zmienił Damian Bartyla, a dofinan-
sowanie uzyskał Zlot i Festiwal Pa-
triotyczny. Przewodnicząca Skalska 
w swoim wystąpieniu dziwiła się też 
- wątpię, czy impreza „Zlot Superbo-
haterów” ma szansę stać się znakiem 
firmowym Bytomia w sensie promocji 
miasta. I atakowała wiceprezydent -  
…w czasie kanonizacji dwóch papie-
ży, obchodów znaczących dla Polski  
i jednorazowego w dziejach Polski 
wydarzenia urządza się w naszym 
mieście głupawkę z panią prezydent 
od edukacji i kultury w roli głównej 
na czele. Ostatecznie skwitowała swo-
je wystąpienie stwierdzeniem, że Da-
mian Bartyla popełnił błąd, czyniąc 
Anetę Latacz swoim zastępcą. Wyglą-
da więc na to, że to nie żadna bomba  
a sprawy światopoglądowe poróż-
niły obydwie panie. Szkoda, że nie 
tematy związane z budżetem czy bez-
robociem.

Rykoszetem w Zlot

A co może być lepszą promo-
cją miasta niż zadowoleni i zre-
laksowani mieszkańcy? - pytają  
w komentarzach internauci. Ostat-
ni Zlot Superbohaterów nie umknął 
uwadze największych mediów  
w Polsce. Zawsze było pozytywnie 
i kolorowo, a to rzadki obraz relacji  
z Bytomia w mediach ogólnopolskich. 
Tymczasem przewodnicząca Danu-
ta Skalska określeniami „głupawka” 
podważa rangę imprezy, a kto wie czy 
i nie obraża uczestników tej zabawy. 
Ostatecznie w Bytomiu, odbył się Zlot 
Superbohaterów, Festiwal Patriotycz-
ny i uroczystości w związku z kano-
nizacją Jana Pawła II. To bytomianie 
zdecydowali, gdzie chcą spędzić wol-
ny czas. Dyskredytowania imprezy 
nie chciał skomentować dla nas Jakub 
Wesołowski - współorganizator zlo-
tu. Za naszym pośrednictwem prosił 
tylko, żeby przekazać te słowa - „Pani 
Przewodniczącej Rady Miejskiej By-
tomia przypominamy, że Międzyga-
laktyczny Zlot Superbohaterów czyli 
Festiwal Dziwnie Fajne to inicjatywa 
oddolna i całkowicie apolityczna”.

Od lewej Aneta Latacz na zlocie, a po prawej Danuta Skalska 
na Festiwalu patriotycznym | fot. UM Bytom

W Bytomiu władza kłóci się o wyższość jednej imprezy na drugą
Super-bohaterka czy Super-patriotka 

Na ostatniej sesji 
przewodnicząca Rady Miejskiej 
publicznie napiętnowała osoby 
z otoczenia prezydenta. Za-
rzuciła im cwaniactwo, sabotaż 
i brak kompetencji. Nie po-
szło jednak o palące problemy 
miasta, dziurę budżetową czy 
wysokie bezrobocie. Zarzuty 
dotyczyły wyższości jednej im-
prezy nad drugą.

MASZ FIRMĘ - BĄDŹ WIDOCZNY W WYSZUKIWARCE

Zacznij wyświetlać  
reklamy w Google

KAMPANIE:
― w wyszukiwarce,
― rematketingowe

Przedstaw swoją ofertą klientom dokład-
nie w momencie, w którym szukają jej  
w Google. Zapłacisz tylko wtedy, klikną re-
klamę i odwiedzą stronę Twojej firmy.

Reklama w google.pl już od 150 zł*
Kreacje graficzne już od 99 zł*
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Nad Muzeum Górnośląskim od 
dawna zbierają się czarne chmury. 
Placówka mogąca pochwalić się prze-
szło wiekiem historii i największymi 
zbiorami w województwie (ok. 1 mln 
eksponatów!) przegrywa z kryzysem 
finansowym swojego organizatora, 
który dramatycznie szuka oszczęd-
ności. Taką oszczędnością może być 
połączenie bytomskiej instytucji  
z Muzeum Śląskim w Katowicach. 
Dzięki temu województwo będzie 
mogło osiągnąć wskaźniki założone  
w unijnym projekcie budowy nowej 
siedziby MŚ na pokopalnianych te-
renach za halą Spodek. Mowa m.in. 
o wzroście zatrudnienia, które musi 
zostać zwiększone o 60 etatów, czy-
li mniej więcej tyle, ile osób pracuje 
w Bytomiu. Ponadto Muzeum Śląskie 
dzięki połączeniu wzbogaci swoje 
skromne zbiory, które obejmują zale-
dwie 116 tys. muzealiów oraz popra-
wi statystyki zwiedzających.

Można odnieść wrażenie, że głów-
nym problemem Muzeum Gór-
nośląskiego jest to, że mieści się  

w Bytomiu, zamiast w Katowicach. 
Instytucja od lat dysponuje o wiele 
mniejszym budżetem i kadrą niż MŚ, 
choć ma na swoim utrzymaniu dzie-
sięciokrotnie więcej eksponatów  
i kilka nieruchomości. Z kolei kato-
wicka placówka dotąd mieściła się 
tylko w jednym budynku, a zatrudnia-
ła dwukrotnie więcej pracowników  
i otrzymywała znacznie większe środ-
ki z kasy województwa. Na tej podsta-
wie trudno nie zauważyć, że muzeum w 
stołecznych Katowicach było faworyzo-
wane przez kolejnych marszałków.

Teraz obecny zarząd województwa 
chce jeszcze bardziej zdegradować 
rangę Muzeum Górnośląskiego, które 
zgodnie z decyzją sejmiku w tym roku 
ma zostać połączone z Muzeum Ślą-
skim i stanie się jego filią. Wojewódzcy 
radni wyrazili taką wolę, choć niewie-
le wcześniej władze Bytomia zadekla-
rowały, że miasto będzie dokładać się 
do kosztów prowadzenia MG.

Przeciwko działaniom woje-
wództwa protestują profesorowie, 
którzy podpisali się pod listem 

otwartym w sprawie likwidacji by-
tomskiej instytucji. ― Muzeum Górno-
śląskie w Bytomiu na trwale wpisało się  
w przestrzeń kulturową i ugrunto-
wało swą wiodącą pozycję jako ini-
cjator i aktywny uczestnik wielu 
znaczących przedsięwzięć muzealnych  
w skali kraju w czasach znacznie trud-
niejszych i niesprzyjających szeroko 
pojętej działalności muzealnej. Trud-
no sobie zatem wyobrazić, że wraz ze 
stale postępującą demokratyzacją ży-
cia publicznego mogą być podważane 
fundamentalne podstawy dziedzictwa 
cywilizacyjnego. Polityka ta sprzeczna 
jest z pielęgnowanym w Europie regionów 
przywiązaniem do tradycji, kultury  
i tożsamości narodowej ― czytamy  
w liście do zarządu województwa.

Na stronie www.obronamuzeum.pl 
pod powyższym listem może się pod-
pisać każdy, kto sprzeciwia się decyzji 
w sprawie Muzeum Górnośląskiego. 
Do tej pory uczyniło to przeszło ty-
siąc osób z całej Polski, jak również 
z zagranicy.
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Umowę podpisano już w zeszłym 
roku, a obecnie trwa wyłanianie wy-
konawcy, w ramach ogłoszonego prze-
targu. W wyniku realizacji projektu,  
w Szombierkach ma powstać park lino-
wy oraz zewnętrzna siłownia złożona  
z kilkunastu przyrządów, kierowana 
do dzieci i młodzieży.

Obiekt ma być dostępny nieod-
płatnie i ma uatrakcyjnić obecnie 
dostępną ofertę spędzania czasu 
wolnego w mieście. Zgodnie z pla-

nem mają zostać stworzone trzy 
trasy linowy o różnych poziomach 
trudności. Sama inwestycja ma być 
realizowana w parku przy stadionie 
Szombierki Bytom i Hali na Skarpie.

To jednak nie koniec ― w ramach 
projektu w Hali na Skarpie ma zostać 
poprawiona akustyka i mają zostać 
zlikwidowane źródła uciążliwego 
szumu. Taka innowacja pozwoli na 
organizowanie w Hali imprez na du-
żą skalę.

Pomysł odbudowy połączenia 
obejmował przedłużenie kursu linii 
nr 6 o trasę do Miechowic. Władze 
Tramwajów Śląskich uznały go wów-
czas za realny. Dziś niestety sytuacja 
wygląda już nieco inaczej. Powodem 
jest oczywiście brak wystarczających 
środków na pokrycie kosztów inwe-
stycji. Odbudowa torów na trasie do 
dzielnicy Miechowice pochłonęłaby 
około 80 mln złotych i najprawdopo-
dobniej nie zostanie uwzględniona w 
projekcie infrastrukturalnym Tram-
wajów Śląskich na lata 2014-20.

Adam Grzesik z Urzędu Miejskie-
go w Bytomiu, poinformował Onet.pl, 
że Zarząd Województwa nie zgodził 
się na zwiększenie wartości projek-
tu o koszty wynikające z połączenia 
pętli przy Politechnice Śląskiej z Mie-
chowicami. Projekt był wcześniej zło-
żony w Urzędzie Marszałkowskim 
bez uwzględnionej trasy do Miecho-

wic, a o jego aktualizację Urząd Miej-
ski w Bytomiu poprosił nieco później. 
Rzecznik Tramwajów Śląskich, An-
drzej Zowada, zapewnia jednak, że 
spółka walczy o odbudowę trasy na 
dwa sposoby.

Tramwaje Śląskie złożyły także 
projekt, dotyczący połączenia z Mie-
chowicami, przez ratusz w Katowi-
cach. Rzecznik spółki twierdzi, że 
Katowice, jako lider śląskiego subre-
gionu stara się o środki unijne i może 
pomóc w zdobyciu potrzebnych pie-
niędzy na odbudowę połączenia.

Według nieoficjalnych informacji 
decyzja odnośnie połączenia tram-
wajowego do Miechowic ma zapaść 
w okolicach lipca i sierpnia. Obec-
nie jednak na rozpatrzenie w Mini-
sterstwie Infrastruktury i Rozwoju 
oczekują dwa projekty, w tym jeden 
nieuwzględniający naszej linii.

Wydarzenie rozpocznie się By-
tomską Majówką Europejską, a na 
samych Dniach Otwartych zaprezen-
tują się działające przy bytomskich 
szkołach kluby europejskie. Dla dzie-
ci i młodzieży przygotowane będą 
konkursy wokalne, plastyczne, a tak-
że gra terenowa. Najmłodszym z ko-
lei czas umilą żonglerze, szczudlarze 
i łowca motyli.

Na sobotę organizatorzy przy-
gotowali dla uczestników dodat-
kowe atrakcje - po bytomskim 

parku spacerować będą mieszkańcy  
w XIX- wiecznych strojach. Prócz te-
go będzie można usiąść w letniej 
wiedeńskiej kawiarence, a oprawę 
muzyczną wydarzenia przygotują 
soliści Opery Śląskiej – Juliusz Ursyn 
(tenor) i Cezary Biesiadecki (bas), 
oraz Altra Volta – kwartet smyczko-
wy. Zaprezentują oni utwory Johanna 
Straussa i Imre Kálmána. Koncert za-
grają na wyspie, która znajduje się na 
bytomskim stawie.

Na trzeci dzień imprezy zaplano-

wano Bytomską biesiadę. Będzie jej 
towarzyszyć muzyka na żywo w róż-
norodnym wydaniu – koncerty hip-
-hopowe, poezja śpiewana, a nawet 
występ Górniczej Orkiestry Dętej.

Uwieńczeniem wszystkiego bę-
dzie „masa krytyczna”, zorganizo-
wana dla miłośników rowerowych 
wycieczek – tym razem po zabytko-
wym parku. Dla fanów sportów wod-
nych przygotowane zostaną łódki  
i rowery wodne.

Majówka po bytomsku
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środ-
ków unijnych w Polsce. Od 1 do 11 maja 2014 r. w całym kraju odbędą się setki imprez prezentujących 
tysiące projektów zrealizowanych przy udziale Funduszy Europejskich. Miasto  Bytom - beneficjant 
Funduszy Europejskich również ma się czym pochwalić.

Miechowice pozostaną bez tramwaju
Ponad 30 lat temu zlikwidowano połączenie tram-

wajowe z Bytomia do Miechowic. Kilka miesięcy temu pojawiła 
się jednak szansa na wznowienie ruchu na tej trasie. Niestety 
dziś szanse na inwestycje są coraz mniejsze.

Park linowy i siłow-
nia Na Skarpie

Prace nad Regionalnym Centrum Sportu "Na Skar-
pie", dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, ruszą lada moment. Na inwestycję miasto dostanie 
ponad 730 tys. zł wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Otwarcie przeciwko likwidacji
Naukowcy i muzealnicy wystosowali list otwarty do zarządu województwa w obronie Mu-

zeum Górnośląskiego przed likwidacją. Każdy może go poprzeć.
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Aleja powstanie przy ulicy Woj-
ciecha Kilara, przy której mieści się 
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Roz-
bark. W ramach projektu wzdłuż 
niej zostanie wybudowany chod-
nik, a przy nim staną ławki i pojawi 
się zieleń zakrywająca ciepłociąg i 
nieużytki za nim położone. Miejski 
Zarząd Zieleni i Gospodarki Komu-
nalnej chce posadzić tam lipy, które 
będą upamiętniać osobistości zwią-
zane z naszym miastem. Przy każdej 
z nich znajdzie się kamień z wyku-
tym nazwiskiem znanego bytomia-
nina.

O przeznaczeniu dziesięciu drze-
wek zadecydują sami mieszkańcy  
w internetowym plebiscycie. Do po-
niedziałku, 12 maja, można składać 
propozycje kandydatur. Każdy mo-
że zasugerować do pięciu nazwisk 
znaczących bytomian. Niestety, nie 
zostanie doceniony nikt z żyjących. 
- Nie chcemy nikomu stawiać pomni-
ków za życia. Z drugiej strony, ten 
plebiscyt może być też okazją do po-
głębienia swojej wiedzy o mieście, 
a także do niezwykłych wspomnień  
o ludziach, których już nie ma wśród 
nas - tłumaczy Aneta Latacz, wice-
prezydent miasta.

K a n dyd a t u r y   m o ż n a   z g ł a -
szać przez sieć, na adres promo@
um.bytom.pl lub osobiśćie w Biurze 
Promocji Bytomia przy Rynku 7. Re-
gulamin plebiscytu dostępny jest na 
stronie internetowej magistratu.

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

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

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

Świadectwa energetyczne i audyty
Wykonuję: -świad. charakterystyki ener-
getycznej budynków -audyty termo-
modernizacji (ociaplania) bud. Kom: 
608377170 
 
Strony internetowe www
Strony budujemy już od 699 zł.
tel. 505 081 061

Odszkodowania  
 Pomożemy,  gdy nie otrzymałeś należ-
nego odszkodowania, ktoś z Twoich 
bliskich zginął w wypadku lub ubez-
pieczyciel zaniżył odszkodowanie z OC 
i w innych przypadkach. Kontakt 881 
511 088

Jar-Mix wylewki maszynowe
Oferuje wykonanie fachowo posadzek 
meto.mixokret. Stawiam na solidność i 
trwałość . Zapraszam a będziesz zado-
wolony. 506779508

- LECZENIE LASEROWE ZMIAN 
CUKRZYCOWYCH,

- LECZENIE LASEROWE ZAĆMY 
WTÓRNEJ,

- LECZENIE LASEROWE JASKRY,
- DROBNE ZABIEGI 

OKULISTYCZNE,

- POLE WIDZENIA,
- USG OKA,
- OCT,
- ANGIOGRAFIA,
- PACHYMETRIA,
- TONOMETRIA,
- TOREFRAKTOMETRIA,

- USŁUGI KOMERCYJNE,
- USŁUGI ABONAMENTOWE,
- PAKIETY DIAGNOSTYCZNE,
- DOBÓR KOREKCJI OKULAROWEJ,
- DOBÓR KOREKCJI 

SOCZEWKOWEJ,
- NA MIEJSCU SALON OPTYCZNY

PORADNIA 
OKULISTYCZNA 

DLA DZIECI I 
DOROSŁYCH

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES ŚWIADCZEŃ PONADTO:

Bytom, Powstańców Warszawskich 64
tel. 32 745 42 37 | tel. kom. 603 20 46 46
www.okulistyka.zbmzdrowie.pl | e-mail: okulistyka@zbmzdrowie.pl

Komu lipa?
Do 12 maja można 

zgłaszać propozycje kandy-
datur postaci historycznych, 
których imieniem zostaną na-
zwane drzewa w Lipowej Alei 
Sławnych Bytomian.

W maju zeszłego roku na tym 
krótkim fragmencie zerwano asfalt 
odsłaniając zabytkowy bruk i tory 
tramwajowe linii tramwajowej wy-
budowanej w 1927 roku. Niedługo 
później Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej przystąpiło do budowy cie-
płociągu, w wyniku czego rozebrano 
część starej nawierzchni, aby wyko-
nać wykop i położyć w nim rury.

Dziurę już dawno zakopano, a mi-
mo to ulica wciąż nie doczekała się 
remontu. Jak poinformował nas Miej-
ski Zarząd Dróg i Mostów, PEC pla-
nowało kontynuować budowę linii 
ciepłowniczej w tym roku, lecz 25 

kwietnia firma przesłała pismo, że 
prace nie będą miały dalszego ciągu. 
Zarządca drogi zdecydował więc o 
odbudowie brukowanej nawierzch-
ni, co nastąpi w maju i potrwa dwa 
miesiące.

W jezdni zostanie zachowane 
dawne torowisko tramwajowe jako 
pamiątka po linii prowadzącej z Ryn-
ku na Pogodę, którą zlikwidowano w 
1956 roku. Fragmenty starych szyn 
pozostawiono również na ul. Jain-
ty i przed dworcem PKP, dzięki cze-
mu można przekonać się jak bardzo 
zmienił się schemat linii tramwajo-
wych w naszym mieście w XX wieku.

Krakowska czeka na remont
Od roku ul. Krakowska na odcinku od Rynku do ul. Rycerskiej jest rozkopana, a robot-

ników nie widać. Kiedy wreszcie jej remont zostanie zakończony?
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Dotąd na Teatromanii około 20 
tys. widzów zobaczyło przeszło 150 
spektakli wystawionych przez teatry z 
całego globu. Nierzadko o wiele wcze-
śniej niż uczestnicy innych festiwali. 
Pokazywany w Bytomiu przed pięcio-
ma laty "Etiquette" grupy Rotozaza, 
dopiero kilka miesięcy temu został za-
prezentowany w sławnym muzeum 
Tate Modern w Londynie, natomiast 
"7 dróg" Geumhyung Jeong z Korei 
Płd. znalazł się w programie Malta Fe-
stiwal w Poznaniu trzy lata później.

W tym roku do Bytomia przyjadą 
grupy z Hiszpanii, Norwegii, Wiel-
kiej Brytanii, Czech i Izraela oraz - 
oczywiście - z różnych stron Polski. 
Cztery z kilkunastu zaplanowanych 
spektakli zostanie zrealizowanych w 
przestrzeni miejskiej, dzięki czemu 
każdy będzie mieć okazję dołączyć 
do gronia Teatromaniaków.

Teatromania odbędzie się od 
23 do 31 maja. Szczegółówe infor-
macje można znaleźć na stronie 
www.teatromaniafestiwal.pl.

29 kwietnia na półki sklepowe trafił 
drugi album jednej z najbardziej obie-
cujących wokalistek jazzowych młode-
go pokolenia – Marty Król. „Thank God 
I’m a Woman” jest kontynuacją wspól-
nej pracy z wybitnymi instrumentali-
stami. Teledysk do płyty został nagrany 
w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Marta Król jest absolwentką Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej I i II 
st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. 
To jedna z najciekawszych artystek 
jazzowych w Polsce. Do tej pory wo-
kalistka wydała jeden album pt. „The 
First Look”. Otrzymała za niego no-
minację do nagrody Trzeciego Pro-
gramu Polskiego Radia – Mateusza 
2011  – w kategorii Debiut. Rok póź-
niej Trójka wybrała młodą wokalistkę 
do koncertu Debiutów 49. Festiwalu  
w Opolu. Piosenkarka była nominowa-
na także do nagrody Fryderyk 2012 w 
kategorii Jazzowy Fonograficzny De-
biut Roku.

Najnowsze wydawnictwo Mar-
ty Król to jej drugi album w karierze. 
Nad brzmieniem płyty czuwali do-
świadczeni muzycy studyjni: Tomasz 
Kałwak, Paweł Tomaszewski, Paweł 
Dobrowolski, Andrzej Święs oraz Da-

wid Główczewski. Wokalistka uważa, 
że bez nich nie nagrałaby tak dobrego 
materiału.

„Płyta powstawała przez półtora ro-
ku i był to bardzo bolesny proces twór-
czy. Bardzo wiele rzeczy przychodziło 
mi z trudem, pojawiało się wiele prze-
szkód. Ale stwierdziłam, że tak musi 
być, bo z bólach rodzą się rzeczy pięk-
ne. Materiał to w większości autorskie 
kompozycje oraz odświeżone stan-
dardy jazzowe sprzed lat. Album jest 
zróżnicowany, a zarazem spójny, bo 
nagrany w identycznym składzie jak 
poprzednio. Partie instrumentalne zo-
stały wykonane perfekcyjnie i marzę  
o tym, by ci sami muzycy zrobili to rów-
nież na mojej trzeciej płycie” – stwier-
dza wokalistka. 

Nowy album piosenkarki ma zasko-
czyć słuchacza dużo bardziej popowym 
brzmieniem. Król śpiewa na nim po pol-
sku, angielsku i portugalsku.

„Drugi krążek jest zupełnie in-
ny od poprzedniego. Jest na nim 

mniej jazzu, a więcej kompozycji ła-
two przyswajalnych przez słuchacza. 
Chciałabym taką płytą, poprzez lek-
ką formę, trafić do odbiorców, którzy 
chcą posłuchać czegoś ambitniejsze-
go, ale nie mają na to szansy w radiu  
i telewizji” – wyjaśnia artystka.

Płytę promuje utwór tytułowy  
z gościnnym udziałem Agnieszki Mu-
siał. Do kawałka powstał również 
teledysk, a za jego realizację odpo-
wiadała ComTV.pl – Telewizja Inte-
raktywna.

„Klip powstał 8 marca, aby dobrze 
zgrał się z tytułem albumu – „Thank 
God I’m a Woman”. Zaprosiłam do 
niego kobiety w różnym wieku, aby 
pokazać ich piękno niezależnie od 
lat i od tego czym się zajmują” – mó-
wi Marta Król. Teledysk do piosenki 
„Thank God I’m a woman” był krę-
cony w bytomskim Muzeum Górno-
śląskim. Co ciekawe, scenografię do 
niego stworzono jednie ze stylizowa-
nej sofy, na której siedzą bohaterki 
piosenki.

Wokalistka miała już okazję współ-
pracować z wybitnymi artystami, m.in. 
z Michałem Urbaniakiem, Bogdanem 
Hołownią, Andrzejem Lampertem oraz 
Kubą Badachem. Ostatni wymienio-
ny pojawił się również na najnowszej 
produkcji piosenkarki.  Zaśpiewał on  
w utworze „Uśmiech”.

Koszykarze awansowała do II ligi 

Oficjalnie zakończyła się rywaliza-
cja o awans do drugiej ligi mężczyzn. 
Ponieważ miejsce w wyższej klasie 
rozgrywek zapewnione miały trzy 
najlepsze drużyny z każdej grupy, dla 
części zespół ostatni dzień zmagań 
był już tylko formalnością.

Awans z odbywającego się w Wał-
brzychu turnieju wywalczyli gospo-
darze Górnik Trans.eu Invest-Park, 
Sorbos-MCS Daniel Gimbaskets  
2 Przemyśl oraz nasz zespół KK Polo-
nia Bytom.

Ostateczny wynik turnieju finało-
wego w Wałbrzychu: m drużyna pkt 
mecze zw. - por. pkt zd. - pkt str. sto-
sunek 1 Górnik Trans.eu Invest-Park 
Wałbrzych 5 3 2 - 1 198 - 181 1.0939 
2 Sorbos-MCS Daniel Gimbaskets 2 
Przemyśl 5 3 2 - 1 201 - 199 1.0101 3 
KK Polonia Bytom 4 3 1 - 2 196 - 203 
0.9655 4 KU AZS UMCS Lublin 4 3 1 - 
2 211 - 223 0.9462

Polonia wygrywa z nowym 
trenerem

Polonia Bytom wygrała w meczu  
z Górnikiem Wałbrzych 2:1. To pierw-
sza wygrana naszej drużyny, po 
wcześniejszych pięciu przegranych 
kolejkach. To także pierwszy mecz,  
w którym nowym trenerem niebie-
sko-czerwonych jest Piotr Mrozek, 
dotychczas drugi trener GKS-u Tychy.

Pierwszą bramkę w meczu strzelił 
kapitan Polonii, Jacek Broniewicz, już 
w 18 minucie. W 54 minucie meczu, 
gościom udało się wyrównać wynik.  
W 72 minucie Polonia Bytom zdoby-
ła kolejną bramkę, która pozwoliła jej 
uzyskać prowadzenie.

Stało się to po dwóch zmianach, któ-
re wprowadził nowy trener – na boisko 
weszli: Dawid Krzemień i Dawid Cempa.

Wygrany mecz dał naszej drużynie 
3 punkty. W kolejnym Polonia zawal-
czy na wyjeździe z Zagłębiem Sosno-
wiec, które obecnie zajmuje 3 miejsce 
w tabeli. 

„Ciało w formie” to wystawa wy-
raźnie nawiązująca do cielesności. 
Wśród prac Patrycji Orzechowskiej 
znaleźć można różne formy artystycz-
ne – kolaże, instalacje, a także insce-
nizowane fotografie. W twórczości 

artystki widoczne są również odnie-
sienia do sztuk performatywnych.

Druga wystawa ― „Dowody rze-
czowe” to zbiór najnowszych ob-
razów Andrzeja Tobisa. Motywem 
dominującym są w nim hipotetyczne 
rzeźby geometryczne ― abstrakcyjne 
i wymyślone przez artystę. W twór-
czości Andrzeja Tobisa widać tak-
że wyraźne odniesienia do zjawisk  
i zdarzeń życia codziennego oraz za-
pisów historii sztuki. Zwiedzają-
cy będą otrzymywać przewodnik 
po wystawie z tekstem artysty oraz 
wskazaną trasą, które stanową inte-
gralną część całego pokazu.

Obie wystawy będą dostępne dla 
zwiedzających do 28 czerwca.

"Ciało w formie" i "Dowody rzeczowe" 
Centrum Sztuki 

Współczesnej –Kronika– ma 
dla nas nowe propozycje: 
"Ciało w formie"– Patrycji 
Orzechowskiej i –"Dowody rze-
czowe"– Andrzeja Tobisa. Obie 
wystawy będą udostępnione 
zwiedzającym od najbliższej 
soboty, 10 maja. Rozpoczęcie 
o godzinie 19:00.

Bytomianka - Marta 
Król, wokalistka jazzowa na-
grała album z elementami mu-
zyki pop

Thank God I'm a Woman

X Gimnazjada w Sportach 
Halowych impreza, podczas której roz-
grywane są finały mistrzostw woje-
wództwa śląskiego szkół gimnazjalnych 
w koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej, 

pływaniu, tenisie stołowym i badmintonie.  
W imprezie udział weźmie ok. 720 
uczennic i uczniów śląskich gimnazjów 
oraz ponad 100 opiekunów. 

X Gimnazjada w Sportach Halowych

Szesnasta Teatro-
mania przed nami. Bytom na 
kilka dni znów stanie się sto-
licą teatrów offowych.

Mania teatralna
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The Doors - historia nieopowiedzia-
na

9 maja
20:00

Co jest grane, Davis? 12 maja
19:30

Casanova po przejściach 9 maja, 18:00 ; 10 maja, 19:30
11 maja, 21:00; 12 maja, 17:30
13 maja, 19:30;  
14 maja, 18:00, 20:00

Godzilla 3D 19:00a

Rio 2 3D 11:15, 13:30, 15:45, 18:00

Rio 2 2D 10:15, 12:30, 14:45, 17:00

Powstanie Warszawskie 10:15, 12:15, 14:15–, 16:15, 18:30, 
20:30, 22:30!

Transcendencja 11:30, 14:00, 16:30, 19:15, 21:45

Sąsiedzi 12:45, 15:00, 17:15, 19:45,  
22:00

Casanova po przejściach 16:00, 18:15, 20:15, 22:15!

Violetta - Koncert 11:00, 13:10, 15:20, 17:30

Brick Mansions.  
Najlepszy z najlepszych 

21:15

Inna Kobieta 19:30, 21:45

Jan Paweł II - Santo Subito 10:00

Medicus 20:15

Niebo istnieje naprawdę 13:45, 19:00b, 20:45a

Kochanie, chyba Cię zabiłem 16:00

Need for Speed 19:00

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

Niesamowity Spider-Man 2 2D dub 14:50

Niesamowity Spider-Man 2 3D dub 12:00, 17:40

Noe: Wybrany przez Boga 3D napisy 20:45b

Cinema City

W obecnych granicach Bytomia przed laty mieściły 
się pałace dwóch magnatów przemysłowych: w Mie-
chowicach posiadłość Franza Wincklera, a w Szom-
bierkach Karola Goduli.

Mądrości
Bytomskie

10:00
Bytomska Majówka Europejska
Park Kachla

18:00
Teatr | Samsara
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

19:00
Teatr | Freaks
Teatr Rozbark, ul. Kilara 29

21:00
Koncert | Starsi
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2

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

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

 10:00
Dla dzieci | warsztaty Lalka z bajki
Becek, pl. Karin Stanek 1

11:00
Dla dzieci | Czego szuka sztuka
CSW Kronika, Rynek 26

15:00
Bytomska Majówka Europejska
Park Kachla

19:00
Otwarcie bistra Zelter
Zelter, ul. Strażacka 3a

19:00
Wernisaż | Dowody rzeczowe / Ciało w formie

CSW Kronika, Rynek 26

20:00
Koncert | Tokimonsta
Klub Fantom, pl. Karin Stanek 1

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

21:00
Impreza | Cosmo Saturday Party
Cosmopolitan, ul. Powst. Warszawskich 30

22:00
Impreza | JAHDAS w Museum
Museum Music Republic, pl. Sobieskiego 2

9:00 
Mechanik Moto Show Pl. Sobieskiego

11:00
Bytomska Majówka Europejska
Park Kachla

18:00
Teatr | Dobry wieczór kawalerski
Becek, pl. Karin Stanek 1

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

21:00
Impreza | Karaoke
Pin-Up, pl. Kościuszki 1

POKAZY PRZEPREMIEROWE

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

Muppet: Poza prawem - dubbing 10:30

Pan Peabody i Sherman 2D 11:45

! - tylko w piątek i sobotę, a - tylko 15.05, b - oprócz 15.05, dub-dubbing  

KINO FAMILJINE

-  Antek! Co ty tak źle wyglądosz?
-  Człowieku dziwisz się? Tako ro-
bota! Cały dzień na kolanach!

-  A długo tam już robisz?
-  No, w poniedziałek mom zacząć.

- Antek pożycz mi 200 złotych.
- No dobrze, ale mom przy sobie ino 

sto.
- No to dej te sto, a drugie sto będziesz 
mi winien - pado Francek.

Becekino

+14C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+13C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+19C

+18C

+21C

+21C

+24C

+13C +17C

9 maja 11 maja

10maja

11 maja




