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Z WAMI OD 12 LAT

06.05.2019
Cyrkowe wariacje
Tika ul. Lenartowicza 1

20.05.2019
Froeblowskie mozaiki, czyli wspólne 
zabawy z wyobraźnią
Tika ul. Powstańców Warszawskich

to cykl warsztatów przygo-
towujcych dzieci do wejścia 
w przedszkolny świat.
Koszt udziału w pojedyn-
czych zajęciach: 15 zł

Zaczynamy zawsze o 17:15
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Cyrkowe wariacje
Tika ul. Lenartowicza 1

20.05.2019
Froeblowskie mozaiki, czyli wspólne 
zabawy z wyobraźnią
Tika ul. Powstańców Warszawskich

Tika ul. Powstańców Warszawskich

Zaczynamy zawsze o 17:15

zabawy z wyobraźnią
Tika ul. Powstańców Warszawskich

533 123 455  
sekretariat@tika.com.pl

www,tika.com.pl

www.becek.pl

Wielka dziura w parku
MIASTO \  Na \  Na \ terenie Parku Ludowego w Miechowicach zapadła się ziemia na 
głębokość kilku metrów. Przyczyny powstania zapadliska są jeszcze ustalane. Praw-
dopodobnie jest to efekt wydobycia węgla pod dzielnicą.

Grunt osunął się w  pią-
tek, 26 kwietnia około 16:00 
w rejonie skrzyżowania ul. 
Racjonalizatorów i Bluszczo-
wej. Straż Pożarna i strażnicy 
miejscy szybko zabezpieczyli 
najbliższą okolicę, a na miej-
sce przyjechali wiceprezy-
dent Waldemar Gawron, rad-
ny Krzysztof Gawenda oraz 

Powiatowa Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego. Powstała 
dziura miała średnicę ok. 7 
metrów i ok. 4 metry głębo-
kości. Zapadająca się ziemia 
pociągnęła za sobą dorodne 
drzewo, które niemal w cało-
ści wpadło do wnętrza.

Ustalono, że w tym miej-
scu nie przebiega żaden ka-

nał, dlatego wykluczono 
ewentualne podmycie tere-
nu w  wyniku nieszczelno-
ści. Niewykluczone, że pod 
ziemią była pustka powstała 
w związku z eksploatacją gal-
manu przez dawną kopalnię 
„Maria”. 

ciąg dalszy na str. 7
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112 \ W \ W \ jednym w mieszkań przy ul. Nawrota w Bytomiu doszło do dziwnego zdarzenia. Właściciel mieszkania  W jednym w mieszkań przy ul. Nawrota w Bytomiu doszło do dziwnego zdarzenia. Właściciel mieszkania  W 
postanowił je wynająć, a następnie się do niego włamał… Teraz grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

112 \ Scenariusz \ Scenariusz \ zawsze był ten sam. Zamaskowany 
mężczyzna wchodził do sklepu, wyciągał broń i żądał 
od sprzedawczyni oddania pieniędzy. Policja w końcu 
zatrzymała bandytę.

INWESTYCJE \ Projekt \ Projekt \ budowy centrum przesiadkowego na placu Wolskiego powstawał przez 4 lata i znów 
musi zostać zmieniony. Miasta bowiem nie stać na budowę tak gigantycznego obiektu.

STARA PIEKARNIA
Bytom, Miechowice

Reptowska 4, 

32 280 22 00

NOWE MENU OD

BYTOM, CHRZANOWSKIEGO 6
nr.tel. 513-700-762

Centrum przesiadkowe do zmiany

W ciągu najbliższych lat by-
tomski dworzec i jego najbliż-
sze okolice mają zmienić się 
nie do poznania. W miejscu 
wiat przystankowych ma po-
wstać wielki budynek, w któ-
rym znajdą się perony auto-
busowe, poczekalnia, toale-
ty, postój taksówek i kilkaset 
miejsc parkingowych. W ra-
mach inwestycji zostanie rów-
nież przebudowany układ dro-
gowy, a na pl. Wolskiego po-
wróci tramwaj, który kurso-
wał tam do 1971 roku. Co cie-
kawe, przedsięwzięcie będzie 
obejmować też budowę sieci 
ścieżek rowerowych łączących 
dzielnice ze Śródmieściem.

Ze względu na swoją ska-
lę inwestycja od dawna budzi 
duże kontrowersje. Pierwotnie 
w miejscu dzisiejszego dworca 
planowano postawić obiekt 
o  rozmiarach porównywal-
nych z Centrum Handlowym 
Agora. Zdecydowaną więk-
szość jego powierzchni miał 
zająć piętrowy parking, który 
mógłby pomieścić aż 900 sa-
mochodów, czyli więcej, niż 
jest na parkingu wspomnianej 
galerii handlowej. W trakcie 
projektowania nieco pomniej-
szono wielkość centrum prze-
siadkowego, ale wciąż jego roz-

miary są ogromne.
Dziś już wiadomo, że przy 

obecnych cenach robocizny 
i  materiałów budowlanych 
realizacja inwestycji w takiej 
skali przekraczałaby zakła-
dany budżet o kilkadziesiąt 
milionów. Tymczasem mia-
sto zamierza przeznaczyć na 
budowę maksymalnie 91,8 
mln zł, z czego 78 milionów 
ma pochodzić z unijnej dota-
cji. Sprawę dodatkowo kom-
plikuje decyzja Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, który 
uznał, że planowane centrum 
przesiadkowe jest zbyt duże 
w stosunku do potrzeb Byto-

mia, dlatego odmówiono sfi-
nansowania wkładu własne-
go do projektu.

W tej sytuacji władze Byto-
mia zdecydowały się wprowa-
dzić zmiany do dokumentacji 
budowlanej. Jej autorzy kosz-
tem 500 tys. zł mają zmodyfi-
kować projekt w taki sposób, 
aby realizację obiektu kubatu-
rowego można było podzielić 
na dwa etapy. W pierwszym 
powstałyby dwie najniższe 
kondygnacje, a w przyszłości, 
jeśli znalazłyby się dodatko-
we środki, to wybudowanoby 
pozostałe dwa piętra. Firma 
An Archi Group z Gliwic bę-

dzie mieć czas do końca sierp-
nia na wprowadzenie zmian.

Bytom musi się pośpie-
szyć, bo nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Subregionu 
Centralnego jest zaplanowa-
ny na październik tego roku. 
Do tego czasu trzeba przygo-
tować pełną dokumentację, 
ponieważ w innym wypadku 
wielomilionowa dotacja prze-
padnie. Jeśli wszystko się po-
wiedzie, to centrum przesiad-
kowe powinno zostać oddane 
do użytku w 2021 roku.  

fot. An Archi Group

Włamał się do wynajmowanego mieszkania

61-latek wynajął mieszka-
nie 19-latkowi. Po pewnym 
czasie postanowił jednak roz-
wiercić zamki do mieszkania. 
Sprawę zgłoszono policji. Jak 
informuje oficer prasowy by-
tomskiej komendy, pokrzyw-
dzony nastolatek zgłosił, że 
skradziono mu dokumen-
ty oraz telefon komórkowy. 
Młody mężczyzna nie cze-

kając na kolejne włamanie, 
postanowił wymienić zamki 
w drzwiach, o czym poinfor-
mował właściciela wynajmo-
wanego mieszkania.

To jednak nie koniec pe-
rypetii 19-latka. Historia ma 
jeszcze swój ciąg dalszy. We 
wtorek, 16 kwietnia, 61-letni 
mieszkaniec powiatu miko-
łowskiego zadzwonił do ko-

misariatu przy ul. Chrzanow-
skiego z  informacją, że stoi 
przed swoim mieszkaniem 
przy ul. Nawrota i zamierza 
wymienić zamki w drzwiach. 
Policjanci przyjmujący zgło-
szenie przypomnieli sobie, 
że kilka dni wcześniej miało 
miejsce włamanie do wskaza-
nego mieszkania.

Funkcjonariusze posta-
nowili pojechać tam i zbadać 
sprawę. Kiedy dotarli na miej-
sce, zastali zarówno 61-latka, 
jak i  dwóch zatrudnionych 
przez niego pracowników. 
Wszyscy zostali przewiezieni 
do komendy. Policjanci skon-
taktowali się także z  19-lat-
kiem. Funkcjonariuszom uda-

ło się ustalić, że pomiędzy wy-
najmującym a najemcą doszło 
do konfliktu. Kością niezgody 
były pieniądze.

Po przesłuchaniach, zwol-
niono dwóch pracowników po-
magających 61-latkowi w wy-
mianie zamków. Natomiast 
nieuczciwemu właścicielowi 
postawiono kilka zarzutów. 
Mężczyźnie grozi nawet 10 lat 
więzienia. Ale i nie na tym ko-
niec. Śledczy ustalili, że 19-la-
tek także ma swoje za uszami. 
Okazało się, że oszukał 61-lat-
ka oraz popełnił inne przestęp-
stwa. Bytomianin został za-
trzymany. Sprawę wyjaśnia-
ją śledczy z komisariatu przy 
ul. Chrzanowskiego.  

Napadał z zabawkową bronią

Złodziej działał głównie na 
terenie Miechowic, a na celow-
nik obierał sobie sklepy ogólno-
spożywcze. Zawsze wchodził 
zamaskowany, po czym wy-
ciągał broń i żądał od sprze-
dawczyni oddania pieniędzy. 
W ten sposób ukradł blisko 5 
tys. zł. Policja przeanalizowa-
ła kilka podobnych przypad-
ków i była niemal pewna, że za 
wszystkim stoi ta sama osoba.

Okazało się, że to 25-letni 
mieszkaniec Zabrza. Do za-
trzymania doszło, gdy funkcjo-
nariusze przed jednym ze skle-
pów zauważyli mężczyznę, 
który w ukryciu obserwował 
sklep. Policjanci zaczekali, aż 

wejdzie do środka. Nie pomy-
lili się, bo złodziej już stał przy 
kasie z wycelowaną bronią.

Bandyta nie chciał dobro-
wolnie się poddać. Konieczne 
było siłowe obezwładnienie. 
Okazało się, że broń była pla-
stikową zabawką. W chwili za-
trzymania 25-latek był pijany, 
a badanie wykazało prawie 2 
promile alkoholu.

Zabrzanin odpowie przed 
sądem za pięć napadów na 
sklepy. Obecnie przebywa 
w areszcie. Grozi mu nawet 12 
lat więzienia. Najważniejsze, że 
sklepowi sprzedawcy w końcu 
mogą odetchnąć z ulgą.  

KULTURA\ Miłośników literatury z pewnością ucie-
szy fakt, że wielkimi krokami zbliża się kolejny kiermasz 
książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu.

Książki otrzymają drugie 
życie. Wydarzenie zaplano-
wano w dniach od 9 do 10 ma-
ja w  godzinach od 12:00 do 
18:00. Będzie to już dziesiąta, 
jubileuszowa edycja imprezy. 
Pracownicy biblioteki przypo-
minają, że książki wymienia-
ne podczas kiermaszu powin-
ny być w dobrym stanie i wy-
dane po 2010 roku.

Poprzednie edycje cieszy-

ły się dużą popularnością. 
W  tym roku wprowadzono 
jednak pewne obostrzenie, 
ponieważ czytelników obo-
wiązuje limit wymiany. Każ-
dy może wymienić 10 ksią-
żek. Dzięki temu zastrzeżeniu 
większa liczba uczestników 
kiermaszu będzie mogła zdo-
być interesujące tytuły i po-
większyć swoje domowe bi-
blioteczki o nowe książki.  

Książki za książkę
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112 \ Nieznany \ Nieznany \ sprawca spowodował zanieczyszczenie jednego ze stawów na terenie 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły. Strażacy usunęli z wody niebez-
pieczną substancję.

112 \ Faks \ Faks \ nie miał farta. Jeden z koni ze Stajni w Stolarzowicach przeżył chwilę 
grozy. Zwierzę ugrzęzło w błocie i niezbędna była akcja ratunkowa.

3 maja

Do niecodziennego zda-
rzenia doszło przy ulicy Mu-
sioła w Bytomiu – Stolarzo-
wicach. Jak informuje portal 
998, w piątek, 26 kwietnia, 
o godzinie 15.00 do Stanowi-
ska Kierowania Komendan-
ta Miejskiego wpłynęło zgło-
szenie o koniu, który utknął 
w grzęzawisku. Okazuje się, 
że właścicielka konia postano-
wiła zabrać go na spacer. Kie-
dy pozwoliła mu na odrobinę 
swobody, koń pobiegł w stro-
nę wyschniętego jeziora.

Nieświadomy zagrożenia 
znalazł się w śmiertelnej pu-
łapce. Kiedy tylko postawił 
nogi na podmokłym terenie, 
zaczął się zapadać. W  koń-
cu upadł i nie był się w sta-
nie podnieść. Z pomocą po-
spieszyli strażacy, zarówno 
z PSP, jak i OSP w Stolarzo-
wicach, którzy po otrzyma-
niu zgłoszenia błyskawicznie 

pojawili się na terenie należą-
cym do stolarzowickiej stajni, 
gdzie doszło do wypadku. Za-
bezpieczyli miejsce zdarzenia, 
a korzystając z pasów trans-
portowych oraz drabin prze-
nośnych wyciągnęli konia 
z błotnistego podłoża. Następ-
nie opiekę nad zwierzęciem 
przejął weterynarz.

Akcja ratunkowa trwała 
dwie godziny, a uczestniczy-

ło w niej 15 strażaków i 4 po-
jazdy. Jak się okazuje Fakso-
wi, bo tak ma na imię boha-
ter zdarzenia, nic się nie sta-
ło i powoli dochodzi do siebie. 
Dzięki szybkiej i profesjonal-
nej pomocy udało się unik-
nąć poważnych komplikacji. 
O jego stanie poinformowano 
w jednym z komentarzy pod 
postem opublikowanym na 
portalu Bytom998.   

Strażacy uratowali konia

fot. Bytom998 / Facebook

Ktoś zanieczyścił Żabie Doły

Zgłoszenie o  zanieczysz-
czeniu zbiornika na pograni-
czu Bytomia i Chorzowa ode-
brano w  Wielką Sobotę, 20 
kwietnia. Na miejsce wysła-
no 5 zastępów Straży Pożar-
nej z  Chorzowa oraz 3 jed-
nostki Straży Chemicznej 
Gliwice-Łabędy.

Na lustrze wody znajdo-
wała się plama o charaktery-
stycznym wyglądzie dla sub-
stancji ropopochodnych. Za-
nieczyszczenie rozciągało się 
na długości ok. 200 metrów 
wzdłuż grobli. Na niej znale-
ziono dwa kanistry po olejach, 
które prawdopodobnie były 
źródłem zanieczyszczenia.

Straż Pożarna zabezpieczy-
ła obszar zanieczyszczenia rę-
kawem sorpcyjnym i zastoso-
wała środek do rozbijania czą-
steczek oleju. Z kolei inspek-
torzy Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska 

w  Katowicach pobrali dwie 
próbki wody w celu zbadania 
stężenia substancji ropopo-
chodnych oraz zmierzyli za-
wartość tlenu w wodzie.

Strażakom udało się usu-
nąć zagrożenie. Sprawę prze-
kazano Policji, która rozpo-
częła dochodzenie w kierun-
ku ustalenia sprawcy.

Żabie Doły to nasze przy-
rodnicze oczko w głowie, teren 

unikatowy w skali kraju, uwiel-
biany przez spacerowiczów. Pa-
miętajmy, że to obszar chronio-
ny przez prawo, a każdy kto 
będzie działał na jego szkodę 
zostanie pociągnięty do odpo-
wiedzialności. Liczę na szybkie 
znalezienie i ukaranie sprawcy
– mówił prezydent Mariusz 
Wołosz, który przyjechał na 
miejsce zdarzenia.  

fot. UM Bytom
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KULTURA\ Lokal na kulturę za złotówkę – to nowy pomysł bytomskich radnych na ożywienie miasta. Chętni, 
którzy zechcą prowadzić działalność artystyczną, kulturalną i twórczą w Bytomiu skorzystają z preferencyjnych 
stawek za czynsz.

Będą Lokale na Kulturę

Rajcowie postanowili od-
dać miejskie lokale w ręce ar-
tystów i animatorów kultury. 
Podczas sesji rady miasta, któ-
ra odbyła się w poniedziałek, 
15 kwietnia, zniesiono sztyw-
ne, minimalne stawki czyn-
szu obowiązujące w lokalach 
użytkowych. Pochylono się 
nad losem twórców i anima-
torów kultury, dla których po-
stanowiono wprowadzić pre-
ferencyjne warunki najmu 
i dzierżawy.

– W  kampanii wyborczej 
wiele mówiliście państwo o pu-
stych lokalach użytkowych, 
które od wielu lat nie potrafią 
znaleźć swoich przedsiębior-
ców, swoich gospodarzy. Dziś 
zrobiliśmy pierwszy krok, żeby 
to zmienić. Tak jak zapowia-
daliśmy, na bardzo preferen-
cyjnych warunkach oferujemy 
lokale na działalność kultural-
ną, artystyczną – powiedział 
prezydent Mariusz Wołosz 
w oświadczeniu opublikowa-
nym na Facebooku.

Rzeczywiście, choć na tre-
nie miasta znajduje się mnó-
stwo miejsc, które można za-
gospodarować pod działalność 
kulturalną, czy gospodarczą, 
to znajdują się one w opłaka-
nym stanie. Problem ten nie 
dotyczy jedynie lokali użyt-
kowych, ale i mieszkalnych. 
Wiele z  nich jest zrujnowa-
na, zatem nie może dziwić 
to, że nie znajdują najemców. 

Aspekt ten w końcu dostrze-
gli bytomscy radni. W  uza-
sadnieniu projektu uchwały 
czytamy, że: brak zaintere-
sowania wynajmem lub wy-
dzierżawieniem lokali wyni-
kał niejednokrotnie ze złego 
stanu technicznego tych lo-
kali, konieczności wykonania 
prac remontowych o bardzo 
dużym zakresie finansowo – 
rzeczowym, czy też nieatrak-
cyjnej lokalizacji.

Najpierw konkurs, 
później remont

Jak informuje magistrat, 
miasto wytypuje pewną pu-
lę lokali, których najemcy 
zostaną wybrani w  drodze 
konkursu. Aby wziąć w nim 
udział chętni będą musieli 
złożyć propozycję, w której 
wyjaśnią, jaką działalność za-
mierzają prowadzić. Pomysły 

te oceni komisja konkursowa 
i to ona zdecyduje, kto otrzy-
ma nowe lokum.

Jest jednak kilka warun-
ków. Przyszły najemca będzie 
musiał wyremontować lokal. 
Jednakże w czasie remontu 
nie musi się martwić wyso-
kimi opłatami za jego użytko-
wanie, ponieważ zapłaci jedy-
nie 1 zł netto za m2. Sytuacja 
nie może trwać jednak dłużej 
niż 12 miesięcy. Jak informuje 
bytomski magistrat, po upły-
wie tego terminu, wysokość 
czynszu ustalona zostanie na 
poziomie kosztów utrzyma-
nia danego lokalu w nierucho-
mości, a będzie to uzależnione 
od lokalizacji.

Warto wyjaśnić, że ostatni 
raz zasady wynajmowania po-
wierzchni użytkowych w By-
tomiu ustalano ponad 12 lat 
temu. Określono wówczas, że 
wynajęcie lub wydzierżawie-

nie lokalu następuje w trybie 
publicznego przetargu. Nato-
miast wyjściowe stawki czyn-
szu do licytacji wahają się od 
20 zł do ok. 8 zł (I przetarg). 
Od tego czasu wiele się zmie-
niło, przybyło lokali w kosz-
marnym stanie, a  centrum 
miasta zaczęło wymierać. Czy 
nowy projekt odmieni panują-
cy od lat trend? Czy uda się 
stworzyć od nowa kulturalne 
centrum miasta? Czas pokaże.

Najlepsze wzory tuż 
za miedzą

Podobna, i zarazem wzor-
cowa, inicjatywa realizowana 
jest z powodzeniem w Katowi-
cach. Program „Lokal na Kul-
turę” to konkurs organizowa-
ny przez miasto Katowice. Zo-
stał zainicjowany, aby wspo-
magać organizacje prowa-
dzące działalność kulturalną, 
artystyczną lub twórczą. Ma 
też służyć zmianie wizerun-
ku stolicy Śląska ze stereoty-
powej stolicy węgla na ważny 
i prężnie rozwijający się ośro-
dek kulturalny. Statystyki po-
dają, że w dwunastu edycjach 
wystawiono do konkursu 78 
wolnych lokali użytkowych, 
zawarto umowy na 36 lokali, 
aktualnie w użytkowaniu po-
zostają 24 lokale. Czy podob-
nie będzie w naszym mieście? 
Mamy nadzieję, że tak.  

CBA zatrzymało dyrektora
112 \ Organy \ Organy \ ścigania przyglądają się nieprawidłowościom w bytomskiej kopalni Cen-
trum od dwóch lat. Właśnie zatrzymano kolejne osoby, które miały działać na szkodę 
fi rmy.

Agenci Centralnego Biura 
Śledczego tym razem zatrzy-
mali pięć osób w tym byłego 
dyrektora oraz jego zastępcę, 
który obecnie jest wicedyrek-
torem w jednym z oddziałów 
SRK. Przeszukano ich miesz-
kania oraz miejsca pracy, 
a  następnie przekazano ich 
prokuraturze.

Wszyscy usłyszeli zarzuty 
zmowy przy przetargu, dzia-
łania na szkodę kopalni oraz 
przedstawienia nierzetelnych 
dokumentów. Chodzi o prze-
targ na urządzenie do poda-
wania pyłów dymnicowych, 
którego wartość wynosiła 7 
mln złotych. Kopalnia z po-
wodu ustawienia zamówie-

nia publicznego miała stracić 
3 mln zł.

CBA zajmuje się sprawą od 
2017 roku. Do tej pory zarzuty 
postawiono 26 osobom. Zaczę-
ło się od zatrzymania na gorą-
cym uczynku Mirosława S. 
(wiceprezes SRK) oraz preze-
sa jednej ze spółek, która dzia-
ła w branży górniczej.  

INWESTYCJE\ Pięć termomodernizacji szkolnych 
budynków, przebudowa ulicy Musialika oraz poprawa 
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. To wszyst-
ko za ponad 3 mln zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

W ramach Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii dzia-
ła tzw. Fundusz Solidarno-
ści. W ubiegłym roku Bytom 
otrzymał ponad 10 mln zł z te-
go tytułu. Środki przeznaczo-
no na cztery inwestycje drogo-
we w tym m.in. przebudowę 
skrzyżowania Reja-Wrocław-
ska, czyli ulicy Frenzla.

Tym razem nasze miasto 
poszło w innym kierunku. Po-
stawiono na termomoderni-
zację budynków szkolnych, 
a także bezpieczeństwo pie-
szych. W  ramach funduszu 
przekazano na siedem inwe-
stycji ponad 3 mln złotych.

Pięć szkół przejdzie ter-
momodernizację. W ramach 
prac zostaną wymienione 
m.in. okna, drzwi, czy in-
stalacje grzewcze. Oto peł-
na lista wraz z przyznanymi 
środkami:
– Szkoła Podstawowa nr 4 
przy ul. Chrobrego 9 – 526 
289 zł
– Szkoła Podstawowa nr 5 
przy Alei Legionów – 648 477 
zł
– Zespół Szkół Administracyj-
no-Ekonomicznych i Ogólno-
kształcących przy ul. Webera 

6 – 415 618 zł
– Zespół Szkół Specjalnych nr 
3 przy ul. Konstytucji 20 – 168 
251 zł
– Zespół Szkół Mechaniczno-
-Elektronicznych przy pl. So-
bieskiego 1 – 495 760 zł

Bytom wnioskował także 
o środki na przebudowę ulicy 
Musialika i na ten cel zosta-
nie przeznaczone 855 374 zł. 
Z kolei za 255 tys. zł zostaną 
doświetlone przejścia dla pie-
szych w naszym mieście, co 
oznacza montaż nowych słu-
pów oświetleniowych i odbla-
sków na jezdni. Te pojawią się 
na przejściach przy ulicach 
Frenzla (przy kościele), Wit-
czaka (w okolicy ul. Staffa), 
Żołnierskiej (w okolicach ul. 
Gombrowicza), Modrzewskie-
go oraz Świętochłowickiej (w 
okolicach ul. Krzyżowej).

Łącznie z Funduszu Soli-
darności otrzymamy w tym 
roku 3 364 769 zł. Bytom 
otrzymał niemal najwyższe 
wsparcie finansowe, bo wię-
cej dostało jedynie Zabrze (3,6 
mln zł). Łącznie GZM wsparło 
36 gmin kwotą w wysokości 
51 mln zł.  

Miliony 
z Funduszu Solidarności
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Zatrzymaj wspomnienia

fotografia reportażowa
sesje w plenerze

PartnerzyOrganizatOr

Jazz & Classic 

INWESTYCJE\ Podczas marcowej sesji rady miasta pojawiła niepokojąca wiadomość dotycząca przyszłości ULa. Wiceprezydent Michał Bieda poinformował, że na spotka-
niu z Subregionem dowiedział się, że ZHP nie złożyło odpowiedniego wniosku na rewitalizację zabytkowego obiektu. Jaki jest faktyczny stan realizacji projektu? Sprawdzamy!

UL zostanie wreszcie wyremontowany?
Doniesienie wiceprezyden-

ta dementuje Bożena Mientus, 
komendant Hufca ZHP Bytom 
w latach 2007 – 2015. – Byli-
śmy zdziwieni tą informacją. 
Trudno domniemywać dlacze-
go zostało to powiedziane – 
podkreśla. Wyjaśnia także, że 
projekt został złożony w  ter-
minie, następnie pozytywnie 
rozpatrzony, a w styczniu pod-
pisano umowę na jego reali-
zację. Zapewnia też, że w cią-
gu czterech tygodni zostanie 
ogłoszony przetarg mający na 
celu wyłonienie wykonawcy 
tego projektu.

Przypomnijmy, że zabyt-
kowy gmach Domu Polskie-
go określonego mianem „Ula” 
w  latach 1910-1922 pełnił 
funkcję siedziby szeregu or-
ganizacji społecznych i kultu-
ralnych walczących o zacho-
wanie polskości na Górnym 
Śląsku. Gmachem opiekowa-

ło się Muzeum Górnośląskie. 
Dwa lata temu sytuacja ule-
gła zmianie.

UL od dwóch lat na-
leży do bytomskich 

harcerzy

 – ZHP kupiło budynek 
w 2017 roku z własnych środ-
ków, które zostały zebrane 
przez Hufiec ZHP w  Bytomiu 
– przyznaje Bożena Mientus. 
Wylicza także, że koszt zaku-
pu wyniósł ponad 300 tys. zł. – 
Bardzo nam zależało na tym, 
żeby harcerstwo wróciło do 
swojej dawnej siedziby. Tym 
bardziej, że w  tym roku ob-
chodzimy jubileusz 100-lecia 
harcerstwa na ziemi bytom-
skiej – wyjaśnia Mientus.

Jak informuje Małgorzata 
Węgiel-Wnuk, rzecznik pra-
sowy UM w  Bytomiu, w  tej 
chwili Hufiec ZHP Bytom re-

alizuje dwa projekty finanso-
wane z Obszaru Strategicznej 
Interwencji. W  ich przypad-
ku umowy o dofinansowanie 
zostały już podpisane. Pierw-
szym i  najważniejszym jest 
projekt „Modernizacja obiek-
tu UL na cele działalności 
społecznej bytomskich har-
cerzy”. Jego wartość oszaco-
wano na 1,4 mln zł. Jednakże 
udało się pozyskać dofinan-

sowanie unijne w wysokości 
1 mln zł.

 – Z informacji przekazanych 
przez ZHP wynika, że wyłonio-
no wykonawcę projektu przebu-
dowy, przygotowywane są doku-
menty inwestorskie, a niebawem 
zostanie ogłoszony przetarg na 
wykonawcę prac. W obiekcie po-
wstanie Bytomskie Centrum Ak-
tywności Społecznej – precyzuje tywności Społecznej – precyzuje tywności Społecznej
Małgorzata Węgiel-Wnuk.

Powstanie 
Bytomskie Centrum 

Aktywności 
Społecznej

Co więcej, Hufiec ZHP By-
tom realizuje obecnie projekt 
„Bytomskie Centrum Aktyw-
ności Społecznej – działalność 
społeczna bytomskich har-
cerzy” o  wartości 1,4 mln zł, 
z czego 1,2 mln zł to unijna do-
tacja. – Z informacji przekaza-
nych przez ZHP wynika, że 
w  trybie konkursowym zo-
stała wyłoniona kadra, któ-
ra będzie prowadzić zajęcia. 
W  BCAS będą realizowane 
różnego rodzaju działania in-
tegrujące rodzinę, wspierają-
ce rozwój dzieci i  młodzieży 
oraz aktywizujące osoby star-
sze – dodaje rzeczniczka pra-
sowa magistratu.

Bytomscy harcerze reali-

zują także trzeci projekt, któ-
ry jest dofinansowany w ra-
mach EFS. „Włącz się! Two-
je działanie to aktywne i cie-
kawe życie”, bo o  nim mo-
wa, będzie kosztował 1,9 mln 
zł, z czego 1,8 mln zł pokry-
je dofinansowanie unijne. – 
W projekcie bierze udział 210 
dzieci. Został zainicjowany 
w 2017 i potrwa do październi-
ka tego roku – wylicza Boże-
na Mientus.

Z  powyższych informacji 
wynika, że modernizacja za-
bytkowego gmachu nie jest 
zagrożona, a  niebawem UL 
odzyska dawny blask. Po-
za odrestaurowaniem wnę-
trza, pojawią się tutaj także 
tablice informujące zarówno 
o  powstaniach śląskich, jak 
i o dziejach harcerstwa.  

Fotografi a
reportażowa

& 
okolicznościowa

&
sesje w plenerze
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Nowe boisko do naprawyNowe boisko do naprawy

Problemy ze spółką S-Sport 
nie mają końca. To ta firma 
miała zmodernizować stadion 
piłkarski przy ulicy Olimpij-
skiej, ale nagle odstąpiła od 
umowy. Wcześniej niemal od 
postaw wyremontowała bo-
isko treningowe ze sztuczną 
nawierzchnią przy ulicy Pił-
karskiej. Wygląda na to, że nie 
wszystko zrobiono, jak należy.

Przedstawiciele Bytomskie-
go Sportu podczas ostatnich 
oględzin zauważyli kilka po-
ważnych problemów. Po nie-
spełna roku eksploatacji obni-
żyła się część terenu. Wychylił 

się także mur oporowy utrzy-
mujący skarpę, na której znaj-
duje się boisko.

 – Wykonano już w tym miej-
scu pierwsze pomiary, zaś kolej-
ne zaplanowano na czerwiec. 
Ich wynik będzie miał wpływ 
na wybór metody naprawy mu-
ru oporowego. Co bardzo waż-
ne pole gry pozostaje poza ob-
szarem uszkodzenia, więc nie 
ma ono wpływu na codzienne 
użytkowanie obiektu – komen-
tuje prezes Bytomskiego Spor-
tu Sławomir Kamiński.

Kolejnym problemem jest 
odchylenie się od pionu ogro-

dzenia. Miejska spółka już we-
zwała S-Sport do natychmia-
stowej naprawy. Na razie nie 
wiadomo, kiedy i w jaki spo-
sób zostanie ona wykonana.

Wykonawca już raz mu-
siał dopłacać do tej inwestycji. 
W wyniku dużych opóźnień 
naliczono kary w wysokości 
232 tys. złotych. Obiekt oficjal-
nie otwarto pod koniec sierpnia 
ubiegłego roku. Na co dzień ko-
rzystają z nich wszystkie dru-
żyny Polonii Bytom, a w okre-
sie zimowym także inne by-
tomskie kluby.  

SPORT \ Nie \ Nie \ minął jeszcze rok od oficjalnego otwarcia boiska ze sztuczną na-
wierzchnią, a już wykryto szereg problemów. Spółka Bytomski Sport wzywa wyko-
nawcę S-Sport do natychmiastowej naprawy.

KULTURA\ W poniedziałek świętować będziemy Międzynarodowy Dzień Tańca. 
Z tej okazji Opera Śląska w Bytomiu zaprasza na swoją najnowszą premierę bale-
tową. To „Don Kichot” w choreografi i Henryka Konwińskiego i pod kierownictwem 
muzycznym Arifa Dadasheva.

Tytuł ten powraca na by-
tomską scenę po 16 latach i do-
kładnie 150 lat po premierze, 
która miała miejsce w Teatrze 
Bajszoj w  Moskwie. Rycerz 
Smętnego Oblicza tradycyjnie 
będzie walczył z wiatrakami, 
ale pomoże też zakochanym 
w rozwiązaniu ich problemu. 
Czym zaskoczy nas nowa od-
słona baletu komicznego? Li-
bretto oparte zostało oczywi-
ście na tekście Mariusa Petipy, 
a inspiracją do jego stworzenia 
była klasyczna powieść Migu-
ela Cervantesa.

 – Jest to klasyczna historia 
o miłości rozpisana na balet. Nie 
zmieniamy tekstu libretta ani 
miejsca akcji, ale obraz, który 
proponujemy jest inny, różni się 
od poprzednich – zdradza Henryk 

Konwiński, reżyser operowy, cho-
reograf i tancerz. Podkreśla też, 
że widzowie zostaną oczarowani 
przez scenografię. – Im bardziej 
Don Kichot będzie bujał w obło-
kach, tym bardziej scenografia 
będzie nierzeczywista, wręcz sur-
realistyczna – precyzuje sceno-realistyczna – precyzuje sceno-realistyczna
graf Ireneusz Domagała.

W  obsadzie znalazło się 
międzynarodowe grono mło-
dych i uzdolnionych tancerzy. 
W roli tytułowego Don Kicho-
ta wystąpi Daniil Alexandrov, 
a  jako Sancho Pansa – Woj-
ciech Paczyński. Natomiast 
w postać Kitri – dziewczyny 

zakochanej w ubogim cyruli-
ku Basilio (Douglas De Olive-
ira Ferreira) wcieli się Micha-
lina Drozdowska.

Grzegorz Pajdzik, kierow-
nik baletu, zaznacza, że to 
pierwszy od kilkunastu lat 
wielki, pełnospektaklowy, 
trzyaktowy balet. Nie lada wy-
zwanie musiał podjął sceno-
graf, który stworzył dla arty-
stów ponad 100 kostiumów!

Premiera „Don Kichota” 
odbyła się piątek, 26 kwiet-
nia, a kolejne spektakle odbę-
dą się 11 i 21 maja.  

Don Kichot powrócił

Przybywa nam knajpek
GASTRONOMIA\ Po długim przestoju na gastronomicznej mapie Bytomia znów zaczęły pojawiać się nowe punkty. Warto wykorzystać majówkę, aby odwiedzić choć 
kilka z nich.

Twórcy kawiarni „W  Luf-
cie” bardzo dosłownie potrak-
towali nazwę swojego lokalu, 
gdyż naprawdę można w nim 
napić się kawy wisząc w  po-
wietrzu... W jednej z sal usta-
wiono ażurowe fotele z  wy-
godnymi poduszkami zawie-
szone na specjalnych stoja-
kach. Można się w nich błogo 
pobujać, patrząc przez wielkie 
okno na główny plac Bytomia. 
W  menu oprócz kawy i  her-
baty są jeszcze desery, bajgle, 
lemoniady, piwo oraz drinki. 
„W  Lufcie” często odbywają 
się różne wydarzenia, dlatego 
warto śledzić tamtejszy kalen-
darz imprez. Kawiarnia mie-
ści się przy Rynku, w sąsiedz-
twie „Suplementu”.

Te osoby, które mają dość 
typowych fastfoodów po-
winny odwiedzić lokal „Fish 
and chips” otwarty niedaw-
no w  malutkim budyneczku 
przy ul. Koziołka, tuż obok 
kościoła przy Rynku. Wła-
ściciele serwują w nim przy-
smaki rodem z Wielkiej Bry-
tanii. Jak nazwa wskazuje, 
można tam zjeść ryby z fryt-
kami, ale nie tylko, bo dosta-
niemy tam też owoce mo-
rza podane w  formie burge-
ra lub zawinięte w  tortille. 
To smaczna alternatywa dla 
wszechobecnych kebabów.

Bezpośrednio przy Rynku 

znajdziemy jeszcze jedną no-
wą kawiarnię. Pod Centrum 
Sztuki Współczesnej Kro-
nika otwarte zostało „Ziar-
no”. Lokal posiada nowocze-
sne wnętrze z fotelami w so-
czystych kolorach i  wielką, 
przeszkloną witryną. Oprócz 
menu typowo kawiarniane-
go podaje się tam również ta-
kie dania, jak np. pierogi, pa-
nierowana polędwiczka, czy 
gołąbki w  kapuście włoskiej 
z krewetkami, dzikim ryżem 
i warzywami.

Oddalając się od Rynku 
też można natrafić na nowe 
lokale. Jednym z nich jest bi-
stro „Krauza” przy ul. Pił-
sudskiego, naprzeciwko Ślą-

skiego Uniwersytetu Me-
dycznego i  Akademii Sztuk 
Teatralnych. To malutki lo-
kalik urządzony w  stylisty-
ce łączącej współczesne tren-
dy z  tradycyjnymi elemen-
ty. Menu zawiera oryginalne 
lunche, zupy i desery. Cieka-
wostką są nazwy dań nawią-
zujące do bytomskich dziel-
nic: „Szakszuka Szombierki”, 
„Omlet Bobrek”, „Awerfloki 
Łagiewnickie”.

Krążąc po Śródmieściu 
warto odwiedzić „Zeltra”. Co 
prawda istnieje on już od pię-
ciu lat, ale w  ostatnich mie-
siącach otwarto zupełnie no-

wą część. Do tej pory jego 
popularność była większa, 
niż był w stanie w sobie po-
mieścić. Po zamknięciu są-
siedniego sklepu z  używaną 
odzieżą nadarzyła się oka-
zja, by wreszcie powiększyć 
wnętrze. Dzięki połączeniu 
obu lokali „Zelter” jest teraz 
dwukrotnie większy i można 
się w  nim spotykać w  więk-
szych grupach. W  menu 
wciąż znajdziemy burgery, 
bajgle, lemoniady oraz szero-
ki wybór piw kraftowych.

Nowe lokale gastronomicz-
ne pojawiają się też w dzielni-
cach. W Miechowicach obok 
siedziby spółdzielni miesz-
kaniowej od jesieni działa ka-
wiarnia „Mikko”, przy której 
funkcjonuje również dzienne 

SPA, gabinet masażu i  butik 
odzieżowy. Menu lokalu jest 
dość szerokie, gdyż oprócz 
kawy, herbaty i deserów obej-
muje również burgery, baj-
gle, zapiekanki, tortille, fryt-
ki i sałatki. Dużą atrakcją jest 
ogródek letni z lodami oraz 
namiotem kryjącym różne 
atrakcje dla dzieci.  
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KULTURA\ Rozpoczęto poszukiwania nowego dyrektora bytomskiego Teatru Roz-
bark. Na stronie Urzędu Miasta w Bytomiu pojawiło się ogłoszenie w sprawie kon-
kursu na to stanowisko.

Nowy dyrektor dla teatru

Przypomnijmy, że były 
dyrektor Teatru Rozbark, Ad-
rian Lipiński, w połowie mar-
ca tego roku zrezygnował 
z pełnionej funkcji. Jego obo-
wiązki przejęła Anna Wró-
blowska, dotychczasowy ma-
nager teatru.

Wymagania stawiane no-
wemu dyrektorowi Teatru 
Rozbark nie są wyśrubowa-
nie. Kandydat marzący o za-
rządzaniu bytomską sceną 
musi posiadać wykształcenie 
wyższe i minimum pięcioletni 
staż pracy, w tym minimum 
3-letnie doświadczenie na sta-
nowisku kierowniczym lub 
związanym z zarządzaniem 
zespołem. Komisja konkurso-
wa sprawdzi też, czy kandy-
dat może się pochwalić reali-
zacją projektów kulturalnych, 
bądź pracą w instytucjach kul-
tury i zarządzaniem zespołem. 
Oczywiście wymagana jest 
także znajomość przepisów 

prawnych dotyczących funk-
cjonowania instytucji kultury 
i finansów publicznych oraz 
znajomość statutowych za-
dań Teatru Rozbark oraz jego 
specyfiki jako instytucji arty-
stycznej. Przyszły dyrektor 
powinien posługiwać się co 
najmniej jednym językiem ob-
cym. Jako, że instytucje kul-
tury muszą posiadać dziś zdy-
wersyfikowane źródła finan-
sowania, dlatego też na wagę 
złota będzie doświadczenie 
w pozyskiwaniu pozabudżeto-
wych środków finansowych.

Samo złożenie dokumen-
tów aplikacyjnych nie wystar-
czy. Kluczowe będzie opraco-
wanie autorskiej koncepcji pro-
gramowej i organizacyjnej Te-
atru Rozbark, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na bieżące 
warunki finansowe placówki 
i kierunki rozwoju instytucji. 
Powinna się ona opierać na do-
tychczasowym dorobku roz-

barskiej sceny, tradycji tańca 
w Bytomiu oraz być zgodna 
z ideą powołania teatru i cela-
mi statutowymi.

Kandydatury można zgła-
szać do 20 maja 2019 r. do 
godz. 17.30. Aplikacje nale-
ży przesłać na adres Wydzia-
łu Kadr, Płac i Szkoleń Urzędu 
Miejskiego w Bytomiu (ul. Par-
kowa 2, 41-902 Bytom), z dopi-
skiem „Konkurs na kandydata 
na stanowisko dyrektora By-
tomskiego Teatru Tańca i Ru-
chu Rozbark – nie otwierać”. 
Rozstrzygnięcie konkursu po-
winno nastąpić w ciągu dwóch 
miesięcy od upływu terminu 
składania wniosków.

Teoretycznie już od koniec 
lipca powinniśmy poznać na-
zwisko nowego dyrektora. Kto 
nim zostanie? Czy będzie to 
osoba ze Śląska, a może z zu-
pełnie innego regionu, który 
posiada bogate tradycje ta-
neczne? Czas pokaże.  

Od kilku lat intensywne 
wydobycie metodą na zawał 
prowadzi tam KWK Bobrek-
-Piekary, przez co ziemia w tej 
części Miechowic poważnie 
pracuje, a miejscami obniże-
nia terenu sięgają kilku me-
trów. Działalność zakładu mo-
gła doprowadzić do narusze-
nia podziemnego chodnika.

W sobotę zapadlisko zosta-

ło zasypane, jednak w ponie-
działek teren mają przebadać 
eksperci ze spółki Węglokoks, 
która jest właścicielem by-
tomskiej kopalni. Wydobycie 
węgla pod Miechowicami od 
dłuższego czasu daje się we 
znaki mieszkańcom. Przed 
rokiem konieczna była ewa-
kuacja lokatorów pobliskiej 
kamienicy przy ul. Chroboka, 
która zaczęła pękać z powodu 
nierównomiernego osiadania 
gruntu. Tylko w zasobach jed-

nostki Bytomskie Mieszkania 
jest kilkadziesiąt budynków 
uszkodzonych w wyniku dzia-
łalności kopalni. W wyniku 
eksploatacji węgla pod dzielni-
cą zniszczona została Obwod-
nica Północna i Droga Krajowa 
nr 88, które wybudowano za-
ledwie 7 lat temu, a skrzyżo-
wanie ul. Frenzla (DK94) i Ra-
cjonalizatorów regularnie jest 
podtapianie, ponieważ obniży-
ło się aż o 2,5 m.  

Wielka dziura w parku

 ciąg dalszy 
ze str. 1
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Baran 21.03‒19.04
Twoje siły są nadwyrężone - nie 
staraj się naciskać, bo nie dość, 
że stracisz energię, to zrazisz do 
siebie ludzi. Cofnij się o  krok. 

Odpocznij.

Bliźnięta 21.05‒21.06
Twoje relacje towarzyskie wi-
brują na najwyższym poziomie 
- i � zycznie, i duchowo. Masz 
bardzo dużo energii, dobrze ją 

wykorzystaj.

Rak 22.06‒22‒07
Nie rywalizuj. Współpracuj. 
Nie wchodź w werbalne 
sparingi, to nie czas ani 
miejsce a kłótnie. Napięcie 

możesz rozluźnić - pobiegaj albo pójdź 
na spacer.

Lew 23.07‒22.08
Czas na romans, baw się, 
korzystaj! Nie licz, że się 
ustatkujesz, jeszcze nie teraz! 
Wybieraj, przebieraj, zbieraj 

pro� ty.

Waga 23.09‒22.10
Ktoś ci nadepnie na odcisk. 
Uważaj, żeby się nie odgryźć za 
bardzo - może z tego wyniknąć 
nie potrzebne nieporozumienie. 

Skup się na tym, co ważne.

Skorpion 23.10‒21.11
Otrzymasz dobrą wiadomość, 
podejmiesz dobre i trwałe 
decyzje. I życie osobiste, i in-
teresy ruszą do przodu.

Strzelec 22.11‒21.12
Nie wypowiadaj słów, których 
potem możesz żałować. Miłość 
czasem ma gorzki smak - ale 
nie warto do niej z tego powo-

du strzelać.

Koziorożec 22.12‒19.01
Spotkasz osobę dziwnie znajo-
mą, która potra�  ukoić smutki. 
Uważaj, możesz ulec jej czaro-
wi! To będzie wspaniały obłęd!

Wodnik 20.01‒18.02
Nie trwoń czasu na gierki. Jeśli 
poczujesz, że ktoś chce Cię 
usidlić, reaguj. Uważaj jednak, 
żeby Twoja krew nie burzyła 

się bez potrzeby.

Ryby 19.02‒20.03
Czeka Cię kłótnia o pienią-
dze. Kontrola to jednak nie to 
samo, co manipulacja. Uważaj, 
żeby nie przesadzić.

Panna 23.08‒22.09
Nie popadaj w paranoje, 
nie wymyślaj. Masz za 
dużo ciemniej energii ko-
munikacyjnej, więc zajmij 

się czytaniem książek albo space-
rem. Najlepiej gdzieś wyjedź.

Byk 20.04‒20.05
To czas chwały, masz wspar-
cie Saturna i Plutona. Możesz 
manifestować każdą z prze-
mian w Twoim życiu, twoja 

energia buduje wszystko.

Zapraszamy na
półkolonie językowe!

II Turnus
26.08 - 30.08.2019

Co oferujemy?
- profesjonalną opiekę w godzinach 8:00 - 16:00
- min. 2h warsztatów z j. angielskiego z doświadczonym lektorem
- przygodowe projekty językowe
- pełne wyżywienie i napoje
- dodatkowe atrakcje: zajęcia w terenie, projekty plastyczne itp.

I Turnus
- Summer fun - letnie zadania
- In the ocean - mieszkańcy oceanu
- Fruit smoothie - owocowe szaleństwo
- Visiting Britain - wizyta w Brytanii
- Pirate's party - poszukiwania skarbu

Informacje i zapisy:
Bytom ul. Woźniaka 78, tel. 32 787 70 60

II Turnus
- Across the world - w podróży dookoła świata
- In the jungle - dzikie zwierzęta
- Summer fashion - moda wakacyjna
- Let's go camping! - na biwaku
- Back to school - szkolne przygody

I Turnus
1.07 - 5.07.2019

Cena 
za turnus

300zł

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat

Powrót superbohaterów

KULTUR A \ Na \ Na \ pierwszy Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów stawiła się 
garstka znajomych. Jednak już rok później grono uczestników urosło, a w kolejnych 
latach impreza nabierała rozpędu i niczym kula śnieżna każdego roku ściągała coraz 
więcej entuzjastów.

O  zniknięciu Festiwalu 
Dziwne Fajne z Bytomiu za-
decydowano ponad trzy lata 
temu. W  ówczesnym okre-
sie władze miasta zerwały 
z posługiwaniem się hasłem 
„Bytom Energia Kultury”. 
W  jednym momencie znik-
nął z naszego pejzażu rów-
nież festiwal teatralny Te-
atromania oraz cykl Hartof-
fanie Teatrem. Likwidacja 
tych dwóch najbardziej roz-
sławiających miasto imprez 
przypieczętowało los bytom-
skiej kultury. Festiwal Dziw-
nie Fajne nie otrzymał dota-
cji, a organizatorzy rozpoczę-
li poszukiwania wśród miast 

ościennych wsparcia dla ich 
wydarzenia. Jak się okazało 
mieli w czym wybierać. Ran-
ga wydarzenia jest na tyle już 
duża, że władze innych miast 
same zgłosiły się do organi-
zatorów, by gościć u  siebie 
Superbohaterów.

Przez dwa lata impreza 
miała swoją kontynuację w Ka-
towicach. Wydaje się jednak, 
że jego atmosfera i duch nie do 
końca przyjął się w tym mie-
ście. Zabrakło bowiem tego, 
co napędzało to wydarzenie 
w Bytomiu. Mariusz Kałama-
ga – współtwórca tego wyda-
rzenia – przez lata podczas roz-
poczęcia każdej edycji festiwa-

lu zwracał się do uczestników 
ze słowami, że Miasto Bytom 
potrzebuje Supebohaterów i są 
nimi sami mieszkańcy. Żadne 
inne miasto jak Bytom nie po-
trzebowało takich słów i takie-
go zrywu entuzjazmu.

Na stronie prezydenta Ma-
riusza Wołosza na Facebooku 
pojawiło się nagranie, na któ-
rym wraz z Mariuszem Kała-
magą ogłaszają wielki powrót 
imprezy do Bytomia. Festi-
wal Dziwne Fajne, Kiermasz 
Twórczej Reanimacji Odpa-
dów i Międzygalaktyczny Zlot 
Superbohaterów powrócą we 
wrześniu tego roku.   


