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Mało który kandydat i lider dzi-
siejszej polityki może sobie pozwolić 
na tak efektowne briffingi i spotkania 
z wyborcami. W środowisku BIS oso-
by odpowiedzialne za PR prezydenta 
spisały się na medal. Spotkanie odby-
ło się w sali konferencyjnej Opery Ślą-
skiej. Był poczęstunek kawa i herbata, 
a wszystko przy pełnej sali. Sztabow-
cy Bartyli zaprosili wszystkich swoich 
radnych oraz szefów miejskich spółek. 
Całość w stylu amerykańskim ― wy-
wołany do mikrofonu prezydent za-
czął przemawiać.

„Dla Bytomia”
Tak brzmi hasło przewodnie te-

gorocznej kampanii wyborczej, którą 
zainaugurowano. Prezydent podzię-
kował wszystkim radnym i pracow-
nikom za dotychczasową współpracę 
i zapowiedział dalsze działania a rzecz 
Bytomia. Rozwinięciem hasła wybor-
czego ma być „Dla Miechowic”, „Dla 
Szombierek”, „Dla Łagiewnik” itd. Na 
krótkiej prezentacji, którą przedsta-
wił, skupiono się na kilku głównych 
aspektach funkcjonowania miasta 
― edukacji i służbie zdrowia. Jed-
nak najwięcej uwagi Damian Barty-

Damian Bartyla oficjalnie ogłasza  
swój start w wyborach prezydenckich

 Prezydent swój udział w wyborach samorządowych zapowiedział na piątkowej konferencji. 

dokończenie na s.2
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la poświęcił sprawom gospodarczym. 
Podobnie jak w poprzedniej kam-
panii wyborczej tak i tym razem go-
spodarka ma być najważniejsza dla 
urzędującego prezydenta. W skrócie 
przedstawiono dotychczasowe dzia-
łania, jakie podjęto na rzecz ciągłej 
walki z bezrobociem. Prezydent mó-
wił o przyłączeniu do katowickiej 
strefy ekonomicznej, o wydzieleniu 
specjalnych terenów pod inwestycje 
i stworzeniu bytomskiego inkubato-
ra. Wyliczył też, jakie firmy już sko-
rzystały na tych udogodnieniach. 

 Jak zapewniał plan, który założył dwa 
lata temu, został wykonany w 85 pro-
centach. Szczegółowy program wy-
borczy zostanie zaprezentowany na 
kolejnej konferencji. 

Z kwestii politycznych sprawdzi-
ły się doniesienia, o których w ku-
luarach mówiło się już od jakiegoś 
czasu. „Wspólny Bytom” poprze Da-
miana Bartylę i nie wystawi swo-
jego kandydata. Podobnie będzie 
z Ruchem Autonomii Śląska. 

Ale trudne pytania 
pozostają

Z pewnością niewygodnym tema-
tem przed wyborami będą kwestie 
związane z budżetem i pytania po-
wtarzane w tym kontekście, na które 
brak odpowiedzi. Co z dziurą budże-
tową Co z Elektro-Ciepłownią Szom-
bierki W końcu co ze spółką BPK, 
której obniżono kapitał zakładowy 
o około 30 mln zł. (o tym napiszemy 
w osobnym artykule). Czy grozi jej 
utrata płynności finansowej. 

 ― Chcemy porozmawiać z miesz-
kańcami naszego miasta i zapytać ich 
czy wiążą z Bytomiem swoją przyszłość, 
co ich zdaniem powinno się zmienić, by 
w oczekiwany przez nich sposób popra-
wiły się warunki życia w naszym mieście 
― mówi Andrzej Kostek.

O co będą pytać bytomian? O porzą-
dek, działania władzy i wpływ miesz-
kańców na nią oraz o bezpieczeństwo. 
Inicjatorzy chcą rozmawiać z mieszkań-
cami, poznać ich oczekiwania. Wiedzą 
jednak, że sama rozmowa to za mało.

Inicjatorzy projektu widzą staty-
styki, z których jasno wynika, że miesz-
kańcy Bytomia wyjeżdżają w ostatnich 
latach szczególnie intensywnie. Zgod-
nie z nimi w ciągu ostatnich 4 lat licz-
ba mieszkańców malała każdego dnia 
o 8 osób. Miasto się wyludnia, bo byto-
mianie widzą większą szansę na reali-
zację swoich aspiracji gdzieś indziej. 
Organizatorzy projektu chcą zapytać 

mieszkańców o to, co można w Byto-
miu zmienić. Robią to za pośrednic-
twem ankiety, do wypełnienia której 
będą zachęcać na ulicach.

 ― Wiemy, że możliwość wyrażanie 
swoich potrzeb to dziś zdecydowanie 
za mało. Coraz więcej osób oczeku-
je realnego wpływu na to jak są one 
zaspakajane ― potwierdził poseł Ja-
cek Brzezinka. Projekt „O Bytomiu 
― uczciwie i szczerze” zostanie pod-
sumowany na konferencji, która odbę-
dzie się na początku października.

Ankietę można wypełnić także dro-
gą elektroniczną, na stronach: www.
jacekbrzezinka.pl, www.bytomprzyja-
znemiasto.pl, www.bks.pl 

Platforma Obywatelska  
rozpoczęła kampanię 

 „O Bytomiu ― uczciwie i szczerze”. Projekt o tej 
nazwie realizują wspólnie: Mariusz Wołosz (Bytom 
Przyjazne Miasto) i Andrzej Kostek (Bytomski Klub 
Samorządowy). Prócz stowarzyszeń w inicjatywę aktywnie 
włączył się poseł Jacek Brzezinka. Cel: Bytom ma być 
miastem dla ludzi.
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...w ciągu ostatnich 4 lat 
liczba mieszkańców ma-
lała każdego dnia o 8 osób. 
Miasto się wyludnia...

6 października pośrednik pracy, Agencja Zatrudnienia ManpowerGroup Sp. z o.o. w Gliwicach 
13 października ― doradca zawodowy, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach 
20 października ― specjalista ds. rozwoju zawodowego, MOPR Bytom ― Klub Integracji Społecznej 
27 października ― pracownik ds. ewidencji, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
3 listopada ― pośrednik pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich Górach 
10 listopada ― doradca zawodowy, Agencja Zatrudnienia A&J Partners S.C. w Bytomiu 
17 listopada ― specjalista ds. rozwoju zawodowego, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach 
24 listopada ― pracownik ds. ewidencji, Młodzieżowe Biura Pracy OHP z Tarnowskich Gór i Radzionkowa 
1 grudnia ― pośrednik pracy, Urząd Skarbowy w Bytomiu 
8 grudnia ― doradca zawodowy, doradca klienta PUP Bytom ― porady prawne 
15 grudnia ― specjalista ds. rozwoju zawodowego, Młodzieżowe Biura Pracy OHP z Tarnowskich Gór i Radzionkowa 
29 grudnia ― pracownik ds. ewidencji, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu 

Urząd Pracy w Agorze

Od 6 października do 29 grudnia 
będzie można spotkać się z doradcami 
zawodowymi i pośrednikami, w spec-
jalnym punkcie konsultacyjnym.

 ― Zaprosiliśmy do naszego punktu 
także specjalistów z Biura Karier Uniw-
ersytetu Śląskiego, Górnośląskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego i przedstawicieli 
agencji pośrednictwa pracy. Nasi klienci 
będą mogli skorzystać też z porad z za-
kresu prawa pracy ― mówi Elżbieta Rz-
eszut z Powiatowego Urzędu Pracy. 

Punkty konsultacyjne będą dostępne 
dla bytomian w godzinach od 10 do 
14. Sam pomysł współpracy instytucji 
publicznych z centrami handlowymi 
to nie nowość. 

Odwiedzają je codziennie tysiące 
osób, a my chcemy z naszą propozycją 
dotrzeć do jak największej liczby osób, 
niekoniecznie bezrobotnych. Może się 
zdarzyć, że ktoś, kto ma pracę, trafi na 
interesującą ofertę będąc na zakupach. 
Nasi specjaliści podpowiedzą też, w ja-

ki sposób i skąd pozyskać pieniądze na 
założenie albo rozwój własnej firmy.– 
dodaje Elżbieta Rzeszut.

To kolejna inicjatywa Urzędu Pracy 
przy współpracy z Agorą. Wcześniej 
w centrum handlowym odbywały się 
targi, w których udział wzięło ponad 
trzy tysiące bytomian. 

W Agorze można znaleźć także 
aktualne oferty pracy na specjalnie 
przeznaczonej do tego ścianie.  

 Od października, w każdy poniedziałek przez najbliższe trzy miesiące, eksperci 
do spraw zatrudnienia będą pełnić dyżury w Agorze. To nowa akcja Powiatowego Urzędu 
Pracy w Bytomiu, która ma pomóc instytucji wyjść naprzeciw wszystkim, którzy szukają 
pracy, chcą zmienić aktualną lub planują założyć własną firmę.

Kupując świetlówki chronimy śro-
dowisko, gdyż zużywamy mniej ener-
gii do oświetlania mieszkań. Kiedy ta 
przestanie już działać nie należy się jej 
pozbywać jak np. opakowań po żywno-
ści. Żarówki energooszczędne zawie-
rają bowiem rtęć, będącą wyjątkowo 
szkodliwą dla zdrowia ludzi. Metal ten 
kryje się również w kineskopach sta-
rych telewizorów i monitorów kom-
puterowych. Z kolei np. w lodówkach 
występuje freon, który od dwudziestu 
lat jest uważany za jedną z głównych 
przyczyn zanikania warstwy ozonowej 
w atmosferze ziemskiej. W sprzętach 
elektrycznych i elektronicznych kryje 
się wiele niebezpiecznych dla środowi-
ska elementów, dlatego trzeba je prze-
kazywać firmom specjalizującym się w 
ich utylizacji. 

W wielu supermarketach znajdu-
ją się specjalne pojemniki, do których 
można wyrzucać świetlówki, prze-
terminowane leki czy baterie. Proble-
mem pojawia się, gdy chcemy pozbyć 
się większych gabarytowo sprzętów. 

Okresowo w dzielnicach pojawiają się 
specjalne samochody zbierające elek-
trośmieci, ale zdaniem wielu miesz-
kańców dzieje się to zbyt rzadko.

Od najbliższej soboty, co tydzień 
przy centrach handlowych Plejada i 
Kaufland w Bytomiu w godzinach od 
10:00 do 15:00 będą organizowane 
zbiórki zużytych sprzętów elektrycz-
nych i elektronicznych. Na odpady 
przekazywane przez mieszkańców bę-
dą czekały w widocznych miejscach 
zielone samochody z symbolem Elek-
troEko. Pozbycie się niepotrzebnych 
urządzeń za ich pomocą jest bezpłatne.

Ponadto dzwoniąc pod numer 32 
750 60 60 można zamówić darmowy 
odbiór dużych elektrośmieci prosto 
z domu. W taki sposób można się po-
zbyć m.in. lodówek, pralek, kuchenek 
elektrycznych etc., lecz sprzęt musi 
być wcześniej odłączony. Więcej infor-
macji na temat zbiórek można znaleźć 
na stronie :

www.elektrośmieci.pl

Pozbądź się elektrośmieci
 Każdy powinien wiedzieć, że zużytego sprzętu 

elektronicznego, świetlówek i baterii nie powinno się 
wyrzucać razem z innymi śmieciami, bo zagrażają środowi-
sku. Od tej soboty co tydzień przy Plejadzie i Kauflandzie 
będą organizowane specjalne zbiórki elektroodpadów.
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Kino na sprzedaż
Drugie podejście do zbycia lokalu naj-

bardziej znanego bytomskiego kina. Na 
początku września miasto zorganizowa-
ło przetarg na sprzedaż Glorii działającej 
przez 80 lat przy Rynku. Cena wywoław-
cza za atrakcyjnie położoną nierucho-
mość o powierzchni użytkowej 319,5 
m2 wynosiła aż 730 000 zł. Żaden kupiec 
jednak się nie znalazł. Wobec tego Urząd 
Miejski ponownie ogłosił przetarg, lecz 
tym razem obniżył sumę, jaką oczekuje 
za lokal. Obecnie wynosi ona 584 000 zł. 
Przetarg odbędzie się 2 grudnia.

Miasto oferuje do sprzedaży mniej-
szą część dawnego kina. Reszta spłonęła 
w wyniku podpalenia w kwietniu 2011 
roku. W związku z tym niższą część bu-
dynku przy ul. Szymanowskiego 2 roze-
brano. Reszta lokalu znajdująca się od 
strony Rynku nie uległa zniszczeniu i te-
raz, po uregulowaniu spraw prawnych, 
miasto postanowiło znaleźć dla niej no-
wego właściciela.

Park linowy już otwarty

Kompleks sportowy przy ul. Mo-
drzewskiego wzbogacił się o kolejne 
atrakcje. Dzięki wsparciu funduszy 
europejskich miasto wybudowało 
park linowy. Jego trasy rozwieszono 
pomiędzy drzewami. Każda z nich ma 
inny poziom trudności. Do pokonania 

są m.in. wiszące obręcze i worki. Obok 
powstała również siłownia plenerowa 
złożona z siedemnastu przyrządów 
do ćwiczeń. Na utworzenie obu atrak-
cji przeznaczono 452 640 zł.

Szombierki są dzielnicą szczególnie 
bogatą w obiekty sportowe. Sam kom-
pleks przy ul. Modrzewskiego obejmuje 
stadion z dwoma pełnowymiarowymi 
boiskami piłkarskimi, halę sportową 
z dwupoziomową siłownią i najwyższą 
ścianką wspinaczkową w okolicy. Po-
nadto w Szombierkach dostępna jest 
jeszcze hala koszykarska przy ul. Ko-
synierów, pole golfowe, kryty basen 
w Gimnazjum nr 7 oraz szereg boisk 
przyszkolnych, które są sukcesywnie 
modernizowane.

Zmiany na parkingu Agory

Parking galerii Agora w weeken-
dy wciąż będzie bezpłatny dla wszyst-
kich. Dyrekcja centrum handlowego 
wprowadziła zmiany w płatnościach 
za postój od poniedziałku do piątku. 
Dotąd wystarczyło zakupić dowolny 
produkt ― nawet paczkę zapałek ― aby 
można było za darmo zostawić swój 
samochód na ochranianym, zadaszo-
nym i monitorowanym parkingu Ago-
ry nawet na całą dobę. Od początku 
października bezpłatny postój w tygo-
dniu roboczym przysługuje klientom, 

którzy zrobili zakupy w galerii za przy-
najmniej 20 złotych. Widzowie kina Ci-
nema City mogą natomiast parkować 
za darmo przez cztery godziny, a po-
siadacze karnetu do klubu fitness Pure 
w ogóle nie muszą przejmować się płat-
nościami. Wszyscy pozostali kierowcy 
zapłacą 2 zł za każdą rozpoczętą godzi-
nę. Z kolei ceny abonamentów miesięcz-
nych zostały obniżone do 99 zł.

CH Agora zamierza niebawem przy-
stąpić do przebudowy ciągu komunika-
cyjnego łączącego galerię z parkingiem. 
Zostanie wykonany nowy chodnik oraz 
zainstalowane nowe oświetlenie.

Kolejne zmiany na Strzelców 
Bytomskich

Jak podaje Urząd Miasta ― Kie-
rowców i pasażerów czekają od  
6 października kolejne zmiany w or-
ganizacji ruchu kołowego i funkcjo-
nowaniu komunikacji autobusowej 
związane z przebudową ul. Strzelców 
Bytomskich. Wyłączony z ruchu zo-
stanie odcinek ul. Łokietka od skrzy-
żowania z ul. Strzelców Bytomskich 
(obok supermarketu Aldi) w kierunku 
ul. Legnickiej. Trasa objazdu dla wy-
łączonego z ruchu odcinka ul. Łokiet-
ka dla pojazdów do 5 ton prowadzona 
będzie w obu kierunkach wyłącznie 
ulicami osiedla Stroszek: Legnicką, 

Tysiąclecia, Rydza-Śmigłego, Wojcie-
chowskiego i Narutowicza. Ruch ko-
łowy na skrzyżowaniu ulic: Strzelców 
Bytomskich i Długiej prowadzony bę-
dzie wahadłowo. Szczegóły na stronie 
Bytom.pl.

Skalska razem z Bonkiem

Radna Danuta Skalska jest ko-
lejnym politykiem, który odszedł 
z prezydenckiego ugrupowania ― By-
tomskiej Inicjatywy Społecznej. Jej 
odejście to wyraźna oznaka, że w obo-
zie Damiana Bartyli doszło do poważ-
nego rozłamu. Skalska jest bowiem 
przewodniczącą Rady Miejskiej, a na 
to stanowisko wyniosło ją poparcie 
rządzącej koalicji. W nadchodzących 
wyborach postanowiła przyłączyć się 
do komitetu Henryka Bonka, który 
przed kilkoma tygodniami również 
rozstał się z BIS i tym samym po-
żegnał się z funkcją wiceprezyden-
ta miasta. Towarzyszyć im będzie 
Janusz Wójcicki, inicjator referen-
dum, będący do niedawna jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych poli-
tyków BIS. Czy za tą trójką z BIS odej-
dzie ktoś jeszcze? Wygląda na to, że 
nie, choć życie lubi płatać figle...

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

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

Okradł mieszkanie przez 
otwarte okno 

Policjanci z komisariatu przy ul. 
Chrzanowskiego zatrzymali 17-latka. 
Mężczyzna przez otwarte okno wszedł 
do mieszkania skąd ukradł sprzęt 
komputerowy.

W poniedziałek wieczorem stróże 
prawa z komisariatu przy ul. Chrza-
nowskiego zostali powiadomienie 
o kradzieży sprzętu komputerowego. 
Do przestępstwa doszło w mieszka-
niu na parterze przy ulicy Piekarskiej. 
Z ustaleń śledczych wynika, że zło-
dziej prawdopodobnie dostał się do 
domu przez otwarte okno. Policjanci 
z komisariatu ustalili a wczoraj wie-
czorem zatrzymali 17-latka. Mężczy-
zna usłyszał już zarzut. Stróże prawa 
odzyskali skradziony sprzęt w lom-
bardzie gdzie został oddany. Teraz po-
dejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. 

Okradli na ulicy 80-latka 
Policjanci z Bytomia poszukują 2 męż-

czyzn, którzy okradli na ulicy 80-latka. 
Zdarzenie miało miejsce przy ul. Orze-
gowskiej w Szombierkach.

Z wstępnych ustaleń śledczych z ko-
misariatu w Szombierkach wynika, że 
w poniedziałek rano 80-latek wypła-
cił pieniądze z banku przy ul. Orzegow-
skiej. Następnie idąc do domu zaczepił 
go młody mężczyzna, który pokazał mu 
paszport a w nim pieniądze. Młodzieniec 
zapytał czy to on zgubił paszport i pienią-
dze. Po chwili podszedł do nich inny star-
szy mężczyzna i zapytał czy znaleźli oni 
paszportu z pieniędzmi. Rozpoczęła się 
między nimi dyskusja a po chwili 80-la-
tek odszedł od mężczyzn. W domu eme-
ryt zorientował się, że brakuje mu ponad 
2 tys. złotych. Teraz bytomscy stróże pra-
wa poszukują sprawców, którym grozi 
do 5 lat więzienia.

Złodzieje wpadli w ręce 
stróżów prawa 

Stróże prawa z komisariatu przy 
ul. Rostka zatrzymali 2 mężczyzn. 
31-latek i jego 21-letni kolega okradli 
ogródek działkowy przy ul. Kędzie-
rzyńskiej. 

W weekendową noc oficer dy-
żurny bytomskiej komendy został 
powiadomiony, że złodzieje okra-
dają ogródek działkowy przy ul Kę-
dzierzyńskiej. Natychmiast zostali 
skierowani tam stróże prawa. Pa-
trol służby ponadnormatywnej 
zatrzymał na gorącym uczynku 
31-latka. Mężczyzna spędził noc 
w policyjnym areszcie. Następne-
go dnia zatrzymano jego 21-letniego 
wspólnika z którym okradł altanę na 
ogródku działkowym. Policjanci od-
zyskali skradziony sprzęt RTV i AGD 
wartości około 1 tys. złotych. Byto-

mianie usłyszeli już zarzuty. Grozi im 
teraz do 5 lat więzienia.

Okradł wynajmowane 
mieszkanie 

Policjanci z komisariatu w Szom-
bierkach zatrzymali 24-latka. Męż-
czyzna z wynajmowanego mieszkania 
ukradł telewizor i oddał do lombardu. 

W ubiegły poniedziałek wieczo-
rem do komisariatu w Szombierkach 
zgłosiła się 26-latka. Kobieta zawia-
domiła, że z jej mieszkania, które wy-
najmuje przy ul. Zabrzańskiej zginął 
telewizor. Z ustaleń śledczych wyni-
ka, że końcem sierpnia mieszkanie to 
wynajął od niej 24-latek. Stróże pra-
wa zatrzymali mężczyznę. Telewizor 
odzyskano z lombardu gdzie oddał 
go bytomianin. 24-latek usłyszał już 
zarzut a sprzęt odzyskano. Teraz gro-

zi mu do 5 lat więzienia oraz szukanie 
nowego mieszkania. 

Zabójstwo przy Grottgera

Bytomscy policjanci we wtorek 
rano dostali informację, że w miesz-
kaniu przy ul. Grottgera znajdują się 
zwłoki 50-letniego mężczyzny z raną 
kłutą pleców. Na miejsce skierowano 
grupę operacyjno-procesową.

Policjanci przyjęli kilka wersji śled-
czych, które na bieżąco analizowano 
i weryfikowano. Kryminalni zatrzyma-
li  59-letnią konkubinę mężczyzny. Ze-
brany przez policjantów i prokuratora 
materiał dowodowy pozwolił na przed-
stawienie kobiecie zarzutu zabójstwa.

W piątek decyzją sądu mieszkanka 
Bytomia została tymczasowo areszto-
wana na 3 miesiące. Grozi jej dożywocie.
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Sprintem przez bo-
iska: Polonia na szóstkę, 
Szombierki też gromią

Dziesięć bramek strzelili łącznie 
bytomscy trzecioligowcy w minio-
ny weekend. W świetnej formie jest 
także Rozbark Bytom i rezerwa Sile-
sii Miechowice.

Niewiele brakowało, a w minioną 
środę bylibyśmy świadkami pierwszej 
porażki Polonii Bytom w tym sezonie. 
Podopieczni Jacka Trzeciaka odrabia-
li zaległości i na wyjeździe zmierzyli 
się z Ruchem Zdzieszowice. Od 62. mi-
nuty przegrywali 0:1 po samobójczym 
trafieniu Mariusza Malca. Dopiero na 
minutę przed końcem gola na wagę re-
misu strzelił Dawid Cempa.

Potknięcie w walce o awans do II li-
gi wyzwoliło w bytomianach sporto-
wą złość. Boleśnie przekonał się o tym 
Skalnik Gracze, który w ligowej tabeli 
okupuje ostatnie miejsce i w tym sezo-

nie jeszcze nie wygrał. W sobotę kibice 
sami przekonali się, jak wiele dzieli li-
dera od outsidera.

Pojedynek ledwo się zaczął, a Mi-
chał Zieliński już w pierwszej minucie 
otworzył wynik meczu. Potem poloni-
stom dopisało szczęście, bo Tomasz Ko-
walczyk nie wykorzystał rzutu karnego, 
co w przypadku gości zemściło się stra-
tą kolejnych pięciu bramek. Drugi raz 
na listę strzelców wpisał się Zieliński, 
a bramkarza pokonali jeszcze Łukasz 
Grube, Piotr Ficoń (samobójcza), Ad-
rian Krysian i Dawid Krzemień.

W końcu na miarę oczekiwań zagra-
li piłkarze Szombierek Bytom. Po słab-
szym okresie udało się wygrać i to w 
bardzo efektowny sposób. „Zieloni” na 
własnym stadionie rozgromili Grun-
wald Ruda Śląska 4:0.

Do przerwy niewiele wskazywało 
na tak wysokie zwycięstwo. Bytomia-
nie prowadzili przy Modrzewskiego 
1:0 po trafieniu Piotra Makowskiego. 
Ten sam zawodnik potrzebował ledwie 
dwóch minut, by podwyższyć prowa-
dzenie po zmianie stron. Wynik ustalili 
natomiast Sebastian Pączko i Grzegorz 

Szafrański. Dzięki trzem punktom 
Szombierki wskoczyły na 10. miejsce.

Przechodzimy kilka szczebli ligo-
wych niżej, a konkretnie do ligi okrę-
gowej. Tam bardzo ważne zwycięstwo 
zanotowała rezerwa Polonii, która na 
własnym terenie ograła Sokół Orzech 
3:2. Jednym punktem musiał zadowo-
lić się ŁKS Łagiewniki po meczu z Orłem 
Nakło Śląskie (1:1). Wysoką porażkę 
tym razem poniosła Silesia Miechowi-
ce, która przegrała 0:4 z czwartym Za-
głębiakiem Dąbrowa Górnicza.

W A-klasie dwa ostatnie miejsca nie-
stety należą do bytomskich klubów. Na 
samym końcu jest Rodło Górniki, które 
w derbach Bytomia przegrało z Czar-
nymi Sucha Góra 1:2. W strefie spadko-
wej znajduje się także Nadzieja Bytom, 
która przegrała bardzo ważny mecz z 
Przyszłością Nowe Chechło (3:4). W 
świetnej formie jest z kolei Rozbark By-
tom, który dzięki zwycięstwu 3:1 nad 
Olimpią Boruszowice awansował na 5. 
miejsce w tabeli.

Ciekawie zaczyna się dziać w dru-
giej grupie bytomskiej B-klasy. Dwie 
pierwsze pozycje należą do naszych 

reprezentantów. Nowym liderem jest 
rezerwa Silesii Miechowice, która na 
wyjeździe ograła drugą drużynę Zgody 
Repty Śląskie 4:2. Pierwszą porażkę w 
sezonie zanotowało z kolei Tempo Sto-
larzowice (1:2 z Orkanem Dąbrówka 
Wielka), ale jest wiceliderem ligi.

Hokej: na starcie dwucyfrowa 
porażka Polonii

Z powodu zakazu transferowego nie-
biesko-czerwoni zagrali bardzo osłabie-
ni. Prowadzili 1:0, ale potem strzelali już 
tylko hokeiści Unii Oświęcim.

Hokeiści Polonii Bytom mają już za 
sobą pierwszy mecz ligowy w nowym 
sezonie. Inaugurację lepiej jednak szyb-
ko puścić w niepamięć. Unia Oświęcim 
pokazała klasę wygrywając na wła-
snym lodowisku aż 10:1.

Zaczęło się jednak obiecująco, bo 
to podopieczni Mariusza Kiecy wy-
szli na prowadzenie w 9. minucie po 
bramce Marcina Słodczyka. Pierwszą 
tercję kończyli jednak przegrywając 
1:2. W kolejnej odsłonie bytomianie 
stawiali jeszcze dzielnie opór tracąc 

dwie bramki. Decydująca była jednak 
trzecia tercja, w której Unia sześć razy 
pokonała bramkarza.

Możliwe jednak, że piątkowe star-
cie wyglądałoby zupełnie inaczej. Polo-
nia musiała zagrać w bardzo okrojonym 
składzie, a wszystko przez nałożony za-
kaz transferowy. Owszem, został on zdję-
ty przed meczem, ale było już za mało 
czasu, aby zgłosić nowych zawodników.

W kolejnym meczu zobaczymy za-
tem całkiem inny zespół. Niebiesko-
-czerwonych zasilą zagraniczni gracze 
w postaci Branislava Fabry’ego, Rad-
ka Meidla, Nikity Bucenki, Witalija 
Andriejkiwa, Jo Arayi oraz Pawła Sucz-
kowa. Bardzo możliwe, że klub wzmoc-
nią również Tomasz Valeczko oraz 
Dmytro Demjaniuk.

Po inauguracji naszych hokeistów 
spotkała dłuższa przerwa. Niedzielny 
mecz z Cracovią został przełożony na 
inny, nieznany jeszcze termin. Dzisiaj 
także Polonia nie zagra z HC GKS Kato-
wice, bo ten pojedynek został przełożo-
ny na 4 listopada. Bytomianie zagrają 
dopiero w piątek z Orlikiem Opole. 

Tymczasem wydajemy na „fajer-
werki”. Dla przykładu ― tegoroczne 
Dni Bytomia kosztowały 1,5 mln zł. Na 
same gadżety promocyjne (kubki, ka-
lendarze, magnesy, koszulki itp.) prze-
znaczono około 36 tys złotych.

W zimowe poranki temperatu-
ra w świetlicy czasami sięga 9 stopni. 
Dlaczego? Bo w nocy się nie grzeje, że-
by zaoszczędzić. Bo 34 tys zł na cały 
rok funkcjonowania to zwyczajnie za 
mało. Wśród codziennych zadań świe-
tlicy można znaleźć: organizowanie 
dzieciom czasu i zapewnienie podsta-
wowego posiłku, nadrabianie szkol-
nych zaległości, przeprowadzanie 
zbiórek odzieży i tak naprawdę ― każ-
dą formę pomocy.

Dzieci chodzące do świetlicy przy 
Prusa 19 naprawdę jej potrzebują. 
Ośrodek funkcjonuje pięć dni w tygo-
dniu, po 5 godzin dziennie od 2004 
roku i opiekuje się trzydzieściorgiem 
dzieci. Zgodnie ze statutem Towa-
rzystwo może zajmować się potrze-
bującymi w wieku od 6 do 18 lat. 
W sytuacjach szczególnych i kryzy-
sowych zdarzają się jednak wyjątki 
i można pomóc nawet 5-latkom. Nie-
stety takich sytuacji w Bytomiu nie 
brakuje. Spora część podopiecznych 

TPD pochodzi z rodzin borykających 
się z uzależnieniami, przemocą i naj-
gorszymi patologiami. Niektóre dzie-
ci zimą chodzą w trampkach, inne od 
urodzenia cierpią na wady poalko-
holowe. Często są zaniedbane przez 
rodziców, a ich los mało kogo obcho-
dzi. W piątek po wyjściu ze świetli-
cy potrafią pobić się o bułki, które na 
co dzień rozdaje świetlica. Dlaczego? 
Prezes bytomskiego TPD, Magdalena 
Haładus, nie wie, ale może tylko przy-
puszczać, że wiedzą, że w weekend 
szkoła i świetlica są zamknięte. Przez 
dwa dni będą więc chodzić głodne. To 
jednak tylko część prawdy ― w świe-
tlicy można znaleźć także dzieci z ko-
chających rodzin, których rodzice nie 
mają środków na najbardziej podsta-
wowe funkcjonowanie.

 ― Proszę tylko nie pisać o samej 
patologii. To nie jest prawda. Są też 
bardzo fajne osoby ― kochający rodzi-
ce, którzy zgłaszają się z problemami 
wychowawczymi. (…) Mamy też ro-
dziców niewydolnych wychowaw-
czo, którzy nie potrafią pomóc swoim 
dzieciom, ale bardzo je kochają ― mó-
wi kierowniczka świetlicy.

Dzieci trafiają do niej najczęściej 
z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Po-

mocy Rodzinie. O tym, że naprawdę 
jest potrzebna świadczy chociażby li-
sta rezerwowa dzieci.

 ― Jeśli wypuścimy je na ulicę, bę-
dzie to równia pochyła. Nasza świe-
tlica często jest etapem ratującym 
przed domem dziecka. Jeśli więc nie 
przemawiają inne argumenty, odwo-
łuję się do tych finansowych ― koszt 
utrzymania dziecka w świetlicy to 
około 100 zł miesięcznie. W domu 
dziecka to minimum 3 tys złotych ― 
dodaje Magdalena Haładus .

Choć kierownictwo stara się nie 
odmawiać, nie wie co robić, kiedy sy-
tuacja świetlicy jest niepewna. Dla-
czego? Świetlica na funkcjonowanie 
cały rok otrzymała 34 tys zł. Odejmu-
jąc od tego około 15 tys zł wspomnia-
nych już opłat rocznie, otrzymujemy 
19 tys zł, czyli około 1600 zł na mie-
siąc. To kwota, z której opiekunki mu-
szą każdego miesiąca zaopiekować 
się trzydzieściorgiem dzieci, zapew-
niając im najbardziej podstawowy 
zimny posiłek. Na środki czystości 

zostaje maksymalnie 300 zł rocznie. 
Podobnie sytuacja wyglądała w ubie-
głych latach. Dotychczas świetlica 
radziła sobie pozyskując środki z do-
tacji zewnętrznych ― chociażby z Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej czy 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej. Niestety są one przeznaczone na 
działalność edukacyjną i nie można 
pokryć z nich bieżących opłat. Towa-
rzystwo zbiera także pieniądze z 1%, 
ale rocznie na tę organizację w Byto-
miu procent swojego podatku przeka-
zuje około 60 osób.

Pracownicy świetlicy są zmęczeni 
nieustannym żebraniem o pieniądze. 
Ciągle słyszą, że przecież otrzymali 
środki. Prezydent Damian Bartyla na 
spotkaniu z kierowniczką zobowią-
zał się do wsparcia świetlicy dodat-
kową kwotą 20 tys zł uznając, że jest 
ona miastu potrzebna. Świetlicy wie-
le przecież nie trzeba ― tylko tyle, by 
móc realizować podstawowe cele.

Choć pracownikom czasami udaje 
się pozyskać pomoc sponsorów, żaden 
z nich nie chce pokryć opłaty za prąd czy 
gaz. Czasami więc świetlica „cierpi” na 
nadmiar słodyczy, ale nie stać jej na buł-
ki dla dzieci, które naprawdę są głodne. 

Bytomskie priorytety. Pieniędzy na dzieci 
brakuje, ale na „fajerwerki” zawsze się znajdą

 Opłaty za czynsz, wodę i media, które rocznie ponosi świetlica prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bytomiu to 7-8 tys zł. Prawie 
drugie tyle wynosi koszt ogrzewania gazowego. Do tego wymagane przepisami zatrudnienie 3 wykwalifikowanych opiekunów i realizacja celów statuto-
wych. Wszystko to z budżetu 34 tys zł rocznie. Pieniądze skończyły się już w czerwcu. Po walce pracowników miasto obiecało pomoc.

1600 zł na opiekę nad trzy-
dziestką dzieci. Tyle daje 
miasto.

Robert Czykiel
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W Centrum im. Gorczyckiego od-
było się spotkanie z dr Robertem 
Krzysztofikiem. Jego zespół spróbował 
odpowiedzieć na takie pytania jak: Czy 
Bytom nadal jest na negatywnej ścież-
ce rozwoju? Czy widać pozytywne ten-
dencje czy też odwrotnie, negatywne 
czynniki się wzmocniły? Czy miastu 
grozi rozpad?

W ocenie badaczy, Bytom został uzna-
ny za miasto w najgorszej sytuacji. Część 
naukowców uznało nawet, że jest mia-
stem, które czeka degradacja, zarówno 
pod względem społecznym jak i politycz-
nym. Miasto ich zdaniem utraciło „wolę 
rozwoju” i z tego powodu Bytom uznano 
„miastem nikomu nie potrzebnym”.

Zdaniem dr Roberta Krzysztofi-
ka, statystyki wskazują, że w latach 
2009 ― 2013 w Bytomiu ubyło 11 TY-
SIĘCY osób ― mieszkańców, członków 
społeczności, klientów, petentów, in-
teresantów … To przeciętnie 20 osób 
w każdej dzielnicy mniej. Co miesiąc.

Analizując nową Strategię dla Byto-
mia można stwierdzić, że odwołuje się 
ona do trzech działań strategicznych:
• Stworzeniu nowej bazy ekonomicz-
nej miasta,
• Restytucji unikatowej prze-
strzeni miasta,
• Rozwiązania kluczowych proble-
mów społecznych.

Jako działania fundamentalne 
Krzysztofik wskazuje tylko dwa pierw-
sze, gdyż trzecie ma charakter endoge-
niczny i zależy od dwóch pierwszych.

W ocenie dr Krzysztofika problem 
stanowią szczegółowe działania ope-
racyjne w ramach powyższych działań 
strategicznych. Niektóre rozwiązania 
i cele nie są spójne z najważniejszymi 
wyzwaniami. Zauważalny jest nadmiar 
przedsięwzięć endogenicznych, w tym 
w sferze społecznej. Z drugiej strony 
brakuje spektakularnych atrybutów 
przestrzenno-funkcjonalnych, które 
stanowiłyby istotę przyciągania dla no-
wych obywateli czy inwestorów.

Krzysztofik wskazywał też na:
 ― Problem zagrożenia negatywny-

mi oddziaływaniami górnictwa, który 
nie tylko nadal nie jest rozwiązany, ale 
wręcz pomijany w krótko i długotermi-
nowych strategiach. Górnictwo węglo-
we jest bezwzględnym destymulantem 
rozwoju miasta i zasadniczo wpływa na 
jego niezrównoważony rozwój.

―  Dramatycznie niepokoją -
cą słabość i niestabilność w zakre-
sie możliwości finansowych miasta, 
w kontekście wyzwań strategicznych, 
jak również szans, jakie daje przyzna-
ny miastu pakiet 100 milionów euro 
wsparcia finansowego.

― Średnią efektywność działań 

w zakresie rozwoju Bytomia a szczegól-
nie w zakresie rewitalizacji, reurbani-
zacji i zmiany oblicza, z odpychającego 
na przyciągające.

Zdaniem R. Krzysztofika dalszy byt 
miasta i jego mieszkańców, na prze-
strzeni kolejnych kilkudziesięciu lat, 
będzie zależał od osoby, która obejmie 
urząd Prezydenta w najbliższych wy-
borach i Zespołu ludzi, których nowy 
Prezydent powoła do działań, gdyż to 
oni będą mieli jedyną i niepowtarzalną 
szansę w historii Bytomia na skorzy-
stanie z ogromnego wsparcia finan-
sowego. W tym kontekście zachodzi 
potrzeba wsparcia merytorycznego 
władz miasta w procesie reurbaniza-
cji Bytomia. Wsparcie to deklarują za-
pewnić naukowcy z Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Uniwersytetu Ślą-
skiego i Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej, gdyby tylko rządzący mia-

stem zechcieli z niego skorzystać.
Robert Krzysztofik podkreślał 

wartość działania Referatu Planowa-
nia Strategicznego i Funduszy Euro-
pejskich oraz osobiste zaangażowanie 
europarlamentarzysty Jana Olbrych-
ta, minister Elżbiety Bieńkowskiej 
oraz posła Jacka Brzezinki na rzecz 
wsparcia Bytomia w rozwoju. Jakkol-
wiek nie wszystkie kierunki zdefinio-
wane przez Referat Krzysztofik uznał 
za słuszne, to jednak ocena ogólna po-
została pozytywna.

Wśród pozytywów organizacji dzia-
łań na rzecz realizacji kluczowych 
wyzwań strategicznych dr Krzysz-
tofik wymienił: zainteresowanie od-
budową bazy ekonomicznej miasta 
w odniesieniu do nowych inwestycji 
wielkopowierzchniowych i zatrud-
niających wielu pracowników oraz 
działania na rzecz zinstytucjonalizo-

wania polityki inwestycyjnej (BARI, 
BSAG, KSSE).

Tak więc odpowiedź na przedmio-
towe pytanie: „Czy Bytom to miasto 
z przyszłością ?” zdaniem dr Rober-
ta Krzysztofika jest niejednoznaczna 
i zależeć będzie od podejmowanych 
przez samorządowców działań w naj-
bliższym okresie.

Na zakończenie Robert Białas ― or-
ganizator spotkania, wskazał, że obec-
na sytuacja finansowa miasta jest zła. 
Między I a II kwartałem br., zadłużenie 
Bytomia zwiększyło się z 178 do 192 
mln. zł. Mamy niższe niż zaplanowa-
no wykonanie dochodów budżetu zaś 
wyższe wydatki, co oznacza powięk-
szenie dziury budżetowej. Ponadto 
przedłożona przez obecnego Prezyden-
ta miasta Damiana Bartylę „Informa-
cja o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej Bytomia za I pół-
rocze 2014 roku” wskazuje na spadek 
wydatków majątkowych gminy a tym 
samym realny spadek nowych inwesty-
cji. Dokument praktycznie nie przewi-
duje dofinansowania ze środków UE ani 
środków na wkład własny gminy. Tym 
samym R. Białas wskazuje, że obecnie 
należy przedefiniować cele strategicz-
ne i operacyjnych oraz stworzyć pakiet 
działań prorewitalizacyjnych. 

Bartosz Miracki

Jaka przyszłość jest przed Bytomiem
 Robert Krzysztofik, kierownik projektu Shrink Smart dla Komisji Europejskiej przebadał szereg miast szukając przyczyny depopulacji. Wśród 

nich był Bytom. Teraz 2,5 roku po zakończeniu badań przedstawił swoją ocenę stanu naszego miasta.

Potrójne Dni Bytomia, budowa no-
wej muszli koncertowej i szereg innych 
inwestycji poczynionych przez mia-
sto sprawia wrażenie, jakby jego kon-
dycja finansowa była bardzo dobra. To 
niestety tylko mrzonka. Od początku 
roku miejskie władze główkują nad za-
łataniem 30-milionowej dziury w bu-
dżecie. Wpierw rozważano sprzedaż 
Zakładu Budynków Miejskich, z czego 
się szybko wycofano, następnie próbo-
wano wydzierżawić sieć wodociągową, 
co zatwierdziła Rada Miejska, ale ten 
pomysł też został zarzucony. W koń-
cu prezydent zapowiedział, że ma in-
westorów zainteresowanych kupnem 
kompleksu Elektrociepłowni Szombier-
ki. Na tej transakcji Bytom miał zarobić 
30 milionów złotych ― tyle, ile braku-
je w budżecie. Problemem jest fakt, iż 

zakład wciąż nie należy do miasta i nie 
wiadomo czy kiedykolwiek będzie, 
bo data podpisania umowy z Fortum 
(obecnym właścicielem) w tej sprawie 
jest co chwila przekładana.

W ostatnim czasie wyszło na jaw, że 
prezydent Damian Bartyla zadecydo-
wał o obniżeniu kapitału zakładowego 
Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego o 28,7 mln zł. W związku z tym 
firma będzie musiała zwrócić te pienią-
dze miastu. Prezydent mógł podjąć taką 
decyzję, gdyż gmina jest jedynym udzia-
łowcem spółki. Może to natomiast wpę-
dzić firmę w kłopoty.

28,7 mln zł to ok. 30% rocznych ob-
rotów BPK. Trzeba wiedzieć, że kapitał 
zakładowy nie stanowi wyłącznie go-
tówka, lecz również majątek rzeczowy. 
W związku z tym spółka będzie prawdo-

podobnie musiała zaciągnąć kredyt, aby 
wypłacić miastu należne środki. Zarząd 
BPK jeszcze w sierpniu informował 
władze miejskie, że obniżenie kapitału 
zakładowego może doprowadzić firmę 
do utraty płynności finansowej. Gdyby 
tak się stało, realizacja jej zadań stanęła-
by pod znakiem zapytania, co z pewno-
ścią odbiłoby się na mieszkańcach. BPK 
jest bowiem jedynym dostawcą wody 
i odbiorcą ścieków w Bytomiu, utrzy-
muje wszystkie tutejsze oczyszczalnie 
oraz prowadzi wysypisko śmieci.

Już w pierwszym półroczu BPK 
wykazało stratę netto w wysokości 
4 mln 856 tys. zł. Według przewidy-
wań rok ma zostać zakończony stra-
tą w wysokości 9,5 mln zł. Według 
zarządu firmy tak kiepskie wyniki 
są spowodowane utrzymywaniem 

cen wody i odbioru ścieków na nie-
zmiennym poziomie od lat, przy jed-
noczesnym wzroście kosztów zakupu 
wody z Górnośląskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągowego i braku jakich-
kolwiek dochodów z utrzymywania 
kanalizacji deszczowej. Zarząd BPK 
ocenia, że w wyniku zwrotu kapita-
łu zakładowego i strat z prowadzonej 
działalności gospodarczej na koniec 
roku w kasie spółki może zabraknąć 
aż 20 mln zł. Co więcej, firma pod ko-
niec zeszłego roku zaciągnęła 20 mi-
lionów złotych kredytu na zakup 
działek inwestycyjnych, została za-
angażowana przez władze miejskie 
do budowy nowego stadionu piłkar-
skiego i lodowiska dla Polonii Bytom, 
na co przeznaczyła już 340 tys. zł oraz 
zdecydowała się na zakup ujęcia wody 
w Tarnowskich Górach co ma koszto-
wać koleje 18 mln zł ― szerzej o tym 
zakupie będziemy informować w ko-
lejnym materiale.

Sytuacja najważniejszego miej-
skiego przedsiębiorstwa martwi raj-
ców. Na dwóch ostatnich sesjach 
dopytywali o szczegóły, lecz temat 
szybko ucinano, tłumacząc się bra-
kiem obecności prezydenta Damiana 

Bartyli i skarbnika Mariusza Konopki. 
Pod naciskiem Michała Biedy, Mariu-
sza Wołosza i Mariusza Janasa, wypo-
wiedział się wiceprezydent Andrzej 
Panek, który przyznał, że w prowadzo-
nej korespondencji z BPK rzeczywiście 
była mowa o prawdopodobieństwu 
utraty płynności finansowej, lecz z póź-
niejszych pism wynika, że taki problem 
nie powinien wystąpić.

Prezes BPK, Dawid Zięba w wy-
powiedzi dla Dziennika Zachodnie-
go podkreślił, że od 2012 roku kapitał 
zakładowy został zwiększony o 37,6 
mln zł ― Jego obniżenie wprawdzie 
ma wpływ na sytuację spółki, ale nie 
stanowi to problemu, z którym przed-
siębiorstwo miałoby sobie nie pora-
dzić. Kapitał zakładowy to nie jedyny 
czynnik wpływający na ocenę sytu-
acji firmy. Zapewniamy też, że zarząd 
BPK dokłada wszelkich starań, aby nie 
dopuścić do utraty płynności finan-
sowej spółki ― wyjaśnił. Zięba zazna-
czył także, że straty nie przełożą się na 
wysokość cen wody i odprowadzania 
ścieków. O jej pokryciu ma zadecydo-
wać zgromadzenie wspólników ― czy-
li prezydent miasta ― po zakończeniu 
roku obrotowego. 

Dojne wodociągi
 Obniżenie kapitału zakładowego BPK ma załatać dziurę w budżecie Bytomia. Radni 

nie są jednak tacy pewni, czy pieniądze na czas znajdą się na koncie miasta i jakie będzie to 
miało skutki dla miejskiej spółki.



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

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

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

Fotograf ślubny
Ślub to jedna z najważniejszych chwil w 
życiu. Zrobimy dla Was piękne zdjęcia, 
które z dumą będziecie pokazywać ro-
dzinie i znajomym.  tel. 510 605 344

Sprzedam mieszkanie  blisko parku 
Trzypokojowe mieszkanie przy I LO. 
Parkiet, okna PCV, centralne ogrzewa-
nie, kuchnia na wymiar, szafa wnękowa, 
łazienka z kabiną, loggia. Bardzo blisko 
parku, urzędu i Agory. tel: 791 580 338

49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

5MODUŁÓW

Reklama na tej stronie już od 25 zł! Dzięki niej dotrzesz do tysięcy klientów! 
zadzwoń: 32 720 28 60

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E

w internecie, a w gazecie 
tylko za 6,99 zł

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo

więcej informacji na 
www.bytomski.pl/ogloszenia-bytom

 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości 
zatrudnienia zapraszamy do odwiedzenia nas pod-
czas Giełdy Pracy, która odbędzie się 9 Październi-
ka o godz.10 w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. 
Łagiewnicka 15  w Bytomiu kontakt 502626481.

Promedica24 zajmuje się zatrudnianiem Opie-
kunek/ów osób starszych na terenie Niemiec.

Bytom 41-935 Sucha Góra 
 ul. Strzelców Bytomskich 306 

tel.fax. 32/289 74 88  kom. 603 40 12 15
Radzionków 41-922 

ul. Męczenników Oświęcimia 24
tel. 32/286 62 39 
kom. 603 40 12 15    
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Bogowie 19:00

Zaginiona Dziewczyna 21:00a

Annabelle 13:15, 17:15, 19:30, 21:45

Kroczac wśród cieni 14:15, 16:45, 19:15, 21:45

Slużby specjalne 10:00, 12:30, 15:00, 17:30 , 20:0, 
22:30**

Czworo do pary 11:45, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15**

Bez litości 15:40, 18:20, 21:00

Lucy 21:30b

Miasto 44 10:00, 12:40, 15:20, 18:00 , 
20:40

Wiezien Labiryntu 2D 13:30, 16:00, 18:30, 21:00b, 
21:30a

Zostań, jeśli kochasz 2D 14:00

Antboy 2D 10:15, 12:15

Dzwoneczek i tajemnica piratów 2D 11:30

Jak wytresować smoka 2 2D 10:45

Pszczółka Maja 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Wakacje Mikołajka 10:30, 12:40, 14:50

Cinema City

Dawny gmach poczty przy ul. Piekarskiej powstał 
w latach 1906-1909 według projektu Ewalda von 
Rechenberga. Dziełem tego architekta są również 
budynki pocztowe w Strasburgu i Oldenburgu oraz 
wstępny projekt poczty w Metz.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PRZEDPREMIEROWE

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILIJNE

a tylko sob i ndz, ** tylko pt, sob, b oprócz sob i ndz 

Dwóch pijoków zamiast po chodniku to szło torem kolejo-
wym. Ten jeden cos zmiarkowoł i rzecze:

― Pierona, Francek ― patrz jakie te schody są długie!
― Te schody, jak te schody, ale patrz jakie te gelendry  
(poręcze) są niskie

― To pódź poczekomy bo chyba winda jedzie.

Jednego też roz operowali i w środku w brzuchu mu no-
życe zostawili. No to też musieli drugi roz operować. Jesz-
cze dobrze po tej drugiej operacji do siebie nie przyszedł 
jak wlozł ten dochtór co go operowoł do sali i zawołoł:
 ― Nie ma tam gdzie mojego parasola?
Chłop z mety zemdloł!

+10C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+10C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+15C

+17C

+18C

+18C

+20C

+9C +15C

Miasto 44 03.10 ― 04.10; 17:30, 20:00
05.10; 17:00, 19:30
06.10; 17:00
07.10; 18:30
08.10; 20:30
09.10; 17:00

Joe 03.10 ― 09.10; 19:00

Co się zdarzyło Baby Jane? 06.10; 19:30

Last Days 09.10; 19:30

3 października
Bytomski Jarmark Staroci, 
Stadion GKS Szombierki, ul. 
Modrzewskiego 3, g.7:00-
15:00

Pokaz filatelistyczny "760 lat 
Bytomia", Muzeum Gór-
nośląskie, ul. Korfantego 34, 
g.17:00

Let's Dance, Klub Pin-Up, pl. 
Kościuszki 1, g.21:00

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

4 października
Bytomski Jarmark Staroci, 
Stadion GKS Szombierki, ul. 
Modrzewskiego 3, g.7:00-
15:00

"Mozaika" ― warsztaty dla 
dzieci, Muzeum Górnoślą-
skie, pl. Sobieskiego 2, g.11:30
Opera "Cyganeria", Opera Ślą-
ska, ul. Moniuszki 21, g.18:00

Koncert COMA ― After Tau-
ron Nowa Muzyka, Jazz Club 
Fantom, pl. Stanek 1, g.19:00

Wernisaż wystawy fotografii 
Rafała Karcza, Klub Brama, ul. 
Chrobrego 1, g.20:00

Let's Dance, Klub Pin-Up, pl. 
Kościuszki 1, g.21:00

Dj Frodo & Grizzlee, Klub 
Blender, ul. Powstańców War-
szawskich 30a, g.21:00

5 października
Opera "Łucja z Lammermo-

oru", Opera Śląska, ul. Mo-
niuszki 21, g.18:00
8 października
Eko-Jarmark, pl. Sobieskiego, 
g.12:00-18:00

Spotkanie "Literatura w kuch-
ni. Kuchnia w literaturze", 
Muzeum Górnośląskie, ul. 
Korfantego 34, g.18:00

9 października
Karaoke, Klub Pin-Up, pl. Ko-
ściuszki 1, g.19:00

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

Perypetie młodych, utalentowa-
nych, zakochanych i biednych miesz-
kańców paryskich mansard od dnia 
prapremiery w 1896 r., niezmien-
nie przyciągają do sal operowych 
słuchaczy i widzów. „Gdy jesteśmy 
zakochani, słyszymy w powietrzu 
muzykę Pucciniego” ― przekonywa-
ła w jednym ze swych filmów Barbra 
Streisand. Bez wątpienia najpiękniej-
sze arie i duety miłosne śpiewają bo-
haterowie oper tego kompozytora. 
Nie inaczej jest w przypadku „Cygane-
rii” ― aria Rudolfa „Ta rączka taka zim-
na”, duet Mimi i Rudolfa z I aktu, walc 
Musetty z aktu II, to najsłynniejsze 
fragmenty tej opery.

Libretto przedstawia magiczny, 
wręcz bajkowy świat epoki balza-

kowskiej. Cztery sceny układają się 
w opowieść o romantycznych, zdol-
nych do wzniosłych uczuć bohaterach, 
żyjących w trudnej i nieszczędzącej 
problemów rzeczywistości. Drama-
tyczne dzieje miłości poety Rudolfa 
i hafciarki Mimi kontrastują z nieco 
figlarnym romansem Musetty i Mar-
cella, a skromne i surowe mieszkanie 
artystów na poddaszu ― z barwnym 
światem paryskiej ulicy. Opera Giaco-
ma Pucciniego opowiada o życiu pa-
ryskiej bohemy XIX wieku. Fragmenty 
ukazujące obrazy z życia cyganerii ar-
tystycznej efektownie zostały przed-
stawione w Operze Śląskiej w oprawie 
scenograficznej jednego z najwybit-
niejszych scenografów śląskich scen ― 
Wiesława Langego. 

Na pokaz składa się 13 różno-
rodnych kolekcji stworzonych przez 
filatelistów zrzeszonych w Okręgu Ślą-
sko-Dąbrowskim PZF. Dwie z nich po-
święcone są wyniesionemu w tym 
roku na ołtarze papieżowi Janowi Paw-
łowi II: „Wizyty Jana Pawła II wPolsce” 
oraz „Jan Paweł II na świecie”. Szeroko 
reprezentowana jest też tematyka by-
tomska igórnośląska, zresztą nie bez 
powodu ― pokaz jest częścią obcho-
dów 760-lecia miasta. Zwiedzający po-
znają najstarsze walory filatelistyczne 
związane z Bytomiem, a także zbiór 

poświęcony miastu, stworzony przez 
młodych bytomskich filatelistów. Po-
nadto będą mieli okazję zobaczyć 
kolekcje „Górny Śląsk”, „Powstania Ślą-
skie” i „Pałace Ziemi Tarnogórskiej”. Co 
ciekawe, pojawi się też zbiór przedsta-
wiający kosmos, nagrody zwystaw fi-
latelistycznych, medale papieskie oraz 
plakaty z wystaw i pokazów filateli-
stycznych organizowanych w Bytomiu.

Podczas wernisażu na specjalnym sto-
isku pocztowym w holu muzeum dostęp-
ne będą spersonalizowane znaczki i kartki 
pocztowe oraz okolicznościowy datownik. 

Wernisaż: 3 października 
(piątek), godz. 17.00

Czas trwania pokazu: 3–11 października
Miejsce: Muzeum Górnośląskie w By-
tomiu, gmach przy ul. W. Korfantego 
34, Sala Kolumnowa 

Komisarze: Antoni Baron ― Polski 
Związek Filatelistów Oddział Bytom, 
Maciej Droń ― Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu. 

W muzeum będą pokazywać znaczki
 Jak wygląda najstarszy znaczek pocztowy na świecie, a jak zbiory filatelistów 

przedstawiające Bytom, Górny Śląsk, Jana Pawła II czy… przestrzenie kosmiczne? 
Zapraszamy na pokaz filatelistyczny „760 lat Bytomia” przygotowany przez bytomski 
OddziałPolskiego Związku Filatelistów, którego wernisaż odbędzie się 3 października 
(piątek) o godzinie 17.00 w Muzeum Górnośląskim.

CYGANERIA w Operze

Becekino

 Opera Śląska w Bytomiu zaprasza serdecznie 4 paź-
dziernika 2014 r. /w sobotę/ o godz.18.00 na operę w 4 aktach.
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Argumentem za nazwą Solidarno-
ści dla ronda jest fakt, iż w lutym 1989 
roku właśnie w Bytomiu zawiązał 
się Komitet Obywatelski Solidarność 
obejmujący swoim zasięgiem również 
Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry i Py-
skowice. W ten sposób zostałby upa-
miętniony jego wkład w przemianę 
ustrojową naszego kraju. W uzasadnie-
niu możemy też przeczytać, że nowa 
nazwa w pełni koresponduje z inicjaty-
wą Prezydenta Rzeczypospolitej nada-
nia autostradzie A1 , łączącej północną 
i południową część naszego kraju, na-
zwy „Autostrada Solidarności”.

Mieszkańcy podpisywali petycję 
w tej sprawie. Niestety nikt nie wziął 
jej pod uwagę. Dotyczyła ona nadania 
nazwy Międzygalaktycznego Ronda 
Superbohaterów. Zebrano wówczas 
ponad 1000 podpisów. Rozgoryczeni 
inicjatorzy i zwolennicy nazwy Super-
bohaterów piszą list do bytomskich 

radnych i zapowiadają, że będą inter-
weniować w tej sprawie u Wojewody 
Śląskiego. 

 ― Ile podpisów zebrali Państwo 
pod wnioskiem o nadanie nazwy 
„Rondo Solidarności” podczas trzy-
dniowych konsultacji społecznych? 
Ubolewamy, że po raz kolejny, głos kil-
kunastu radnych jest ważniejszy niż 
głos setek mieszkańców. Po raz kolejny 
okazało się, że Radni wiedzą lepiej niż 
ludzie, którzy ich wybierają. ― pytają 
Mariusz Kałamaga i Jakub Wesołowski. 

 ― Pragniemy również zauważyć, 
iż w uzasadnieniu uchwały w sprawie 

nadania nazwy „Rondo Solidarności” 
napisano, iż: „koresponduje z inicja-
tywą Prezydenta Rzeczypospolitej 
o nadaniu autostradzie A1 nazwy Auto-
strada Solidarności”, póki co autostrada 
A1 nazywa się „Bursztynową” i w ogóle 
nie koresponduje z nazwą „Rondo Soli-
darności” ― dodają w liście.

Z pomocą przyjdzie prawo
Radny Michał Bieda uważa, że cała 

uchwała jest niezgodna z prawem i po-
dobnie jak w przypadku Rady Dzielnic 
zostanie przyjęta. Wówczas do konsul-
towanego społecznie dokumentu już 
po konsultacjach wprowadzono auto-
poprawkę, która zmieniała brzmienie 
ustanawianych przepisów. Podobnie 
ma być teraz. Radni głosowali nad pro-
jektem z autopoprawką, która nie prze-
szła przez konsultacje społeczne. Jak 
nas poinformował radny ― jak wtedy, 
tak i teraz wojewoda najprawdopo-
dobniej unieważni uchwałę.  

Ronda Superbohaterów nie będzie,  
za to będzie rondo NSZZ Solidarności.

Taką decyzję podjęli radni na specjalnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 
we wtorek 30 września. Podjęta uchwała kończy dwuletni spór o nazwę ronda. Swoje 
pomysły w tej sprawie przedstawiali politycy, miejscy aktywiści i historycy. Północne, 
Poznańskie, Kaczyńskiego, Bruninga, Superbohaterów... Zgłoszono różne propozycje nazw 
dla ronda łączącego ul. Strzelców Bytomskich z autostradą A1. Ostatecznie rondo będzie 
nosić nazwę NSZZ Solidarności. 

Radny Michał Bieda poruszył kwe-
stię nowego zakupu BPK’u w kontek-
ście poprawek budżetowych, które były 
przedmiotem głosowania na ostatniej 
sesji. Pytał, czy spółkę stać jeszcze na 
nowe inwestycje, w sytuacji kiedy ob-
niżono jej kapitał zakładowy o 30 mln 
zł, a niedawno firma wzięła na swoje 
barki kredyt na zakup działek przy uli-
cy Strzelców Bytomskich. 

Chodzi o ujęcie wodny pitnej znaj-
dujące się na terenie Tarnowskich 
Gór. Zakup ma dotyczyć całej działki 
i infrastruktury, która aktualnie dzia-
ła i dostarcza wodę tarnogórskiemu 
przedsiębiorstwu. Te z kolei jest od-
powiedzialne za dystrybucję wody do 
mieszkańców Tarnowskich Gór. 

Jak się okazało, BPK już na począt-
ku roku podpisał przedwstępną umo-
wę i zapłacił 1 mln zł zaliczki za zakup 
ujęcia wody pitnej ― dowiedział się 
portal Bytomski.pl z innego źródła. 
W ten poniedziałek podobno zawarto 
już umowę. Transakcja, której doko-

nało bytomskie przedsiębiorstwo, jest 
warta około 18 mln zł. Całość ma być 
sfinansowana z kredytu.

Jak nas przekonywano ma to być 
doskonały interes dla BPK. Podobno 
rocznie z tytułu sprzedaży wody by-
tomska firma ma zarabiać około 3 mln 
zł. Wątpliwości budzi za to brak infra-
struktury, dzięki której można by do-
starczać wodę mieszkańcom Bytomia 
i tym samy zdywersyfikować dosta-
wy. Radny Michał Bieda zwraca nam 
też uwagę, że to bardzo zła praktyka, 
aby takie transakcje były podejmowa-
ne w zaciszu gabinetów, bez żadnych 
analiz finansowych i prawnych. Nie 
wiadomo bowiem co z podłączeniem 
do bytomskiej infrastruktury.  

BPK kupił ujęcie wody pitnej
 Na ostatniej sesji Rady Miejskiej temat doty-

czący ujęcia wody pitnej, które rzekomo kupiło Bytomskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne, poruszył jeden z radnych. 
Zadał wówczas pytanie prezydentowi, ale nie uzyskał 
odpowiedzi. Sprawdziliśmy ten temat.

Transakcja, której doko-
nało bytomskie przedsię-
biorstwo, jest warta około 
18 mln zł. Całość ma być sfi-
nansowana z kredytu.

K R E M A T O R I U M

kompleksowe usługi pogrzebowe
przewóz zwłok krajowy i międzynarodowy
Kaplica Ceremonialna z oprawą muzyczną
własne chłodnie i krematorium
bogaty wybór trumien i urn
wieńce, tabliczki i krzyże
grobowce i nagrobki
tanatokosmetyka i tanatopraksja zwłok
sale do organizacji styp

Biuro Obsługi Klienta
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00
         sob. 8:00-13:00
tel. 32 281 42 18
      32 281 70 13
fax 32 281 12 31
ul. Piekarska 99, 41-902 Bytom
e-mail: walicki@ka.onet.pl
www.walicki.eu


