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NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PALIWA STAŁE

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo

w internecie, a w gaze-
cie tylko za 6,99 zł

Zdaje się, że referendum  
w 2012 roku, w którym odwoła-
no Radę Miejską i prezydenta roz-
biło bytomską scenę polityczną. 
Ugrupowania funkcjonujące na 
niej od lat nie potrafią się odna-
leźć i w rezultacie nie podejmują 
rywalizacji o względy wyborców. 
Gdybyśmy przenieśli się w cza-
sie do marca 2010 lub 2012 roku, 
to właśnie znajdowalibyśmy się  
w trakcie kampanii. W pierwszym 
numerze „Życia Bytomskiego”  
z 2010 roku już pisano o kandy-
dacie Prawa i Sprawiedliwości,  

w kolejnym przeprowadzono 
z nim wywiad, w trzecim tygo-
dniu stycznia mogliśmy przeczy-
tać zapis rozmowy z kandydatem 
Bytomskiego Komitetu Obywatel-
skiego, a w ostatnim styczniowym 
numerze redakcja ŻB analizowała 
przygotowania bytomskich ugru-
powań do wyborów.

Jak widać, cztery lata temu już 
w styczniu politycy formowali 
szyki przed wyborami, a dziś, na 
przełomie marca i kwietnia tego 
roku wciąż nie wiemy jakie ugru-
powania wystartują i jacy ludzie 

poprowadzą je do walki o głosy 
bytomian. Jedynym znanym kan-
dydatem jest Tomasz Chojnacki  
z ProjektBytom.pl, który jeszcze  
w  zeszłym roku zapowiedział 
swój start. Trudno ocenić jego szan-
se, gdyż w przedterminowych wy-
borach uzyskał najgorszy wynik 
spośród wszystkich kandydatów. 
Zagłosowało na niego wówczas 
tylko 845 wyborców (dla porów-
nania najlepszy kandydat na rad-
nego zdobył aż 1080 głosów). Tym 
razem będzie posiadać poparcie 
Jarosława Gowina, lecz jak poka-
zuje wynik Joanny Koch-Kubas, 
którą wspierał Janusz Palikot, 
poparcie znanego polityka wcale 
nie musi gwarantować sukcesu. 
Kandydatka Ruchu Społecznego 
Bytomska Alternatywa uzyskała 
tylko 617 więcej głosów od Choj-
nackiego.

Po mieście krąży plotka, że z ra-
mienia Platformy Obywatelskiej wy-
startuje poseł Jacek Brzezinka. Nie 
zostało to jednak potwierdzone, ale 
rzeczywiście w ostatnich miesią-
cach da się zauważyć większą aktyw-
ność parlamentarzysty w Bytomiu, 
który  pojawia się na wielu impre-
zach i uczestniczy w sesjach Rady 
Miejskiej. Na podobny ruch przed 
dwoma laty zdecydowało się Prawo  
i Sprawiedliwość. Wówczas wysta-
wiono Wojciecha Szaramę, lecz jego 
kampania była tak mało intensyw-
na, jakby poseł nie bardzo chciał 

zamienić sejmowe ławy na fotel 
prezydenta Bytomia. Czy tak samo 
wyglądałby start Jacka Brzezinki?

Również nie padła żadna de-
klaracja ze strony Haliny Biedy, 
będącej kandydatką Platformy By-
tomskiej w przedterminowych 
wyborach. Dawna zastępczyni Pio-
tra Koja i późniejsza komisarz mia-
sta obecnie łączy obowiązki radnej 
ze stanowiskiem prezesa Arma-
dy Development, spółki budującej 
osiedle mieszkaniowe przy polu 
golfowym w Szombierkach. Nieofi-
cjalnie dowiedzieliśmy się, że jest 
zmęczona lokalną polityką i zasta-
nawia się na rezygnacją z dalszej 
działalności politycznej.

Wielką niewiadomą jest So-
jusz Lewicy Demokratycznej. Jego 
ostatni kandydat - Artur Komor - 
jest aktualnie szefem Zakładu Bu-
dynków Miejskich. Przed dwoma 
laty uzyskał dopiero piąty wy-
nik, natomiast jego poprzednik 
Jan Kazimierz Czubak w 2010 ro-
ku był dopiero szósty. Przewod-
niczący miejskich struktur partii, 
dawny prezydent miasta Krzysz-
tof Wójcik wciąż nie cieszy się do-
brą opinią wśród mieszkańców. 
Żaden z komentujących internau-
tów nie dawał mu szans kiedy za-
pytaliśmy o jego kandydaturę na 
Facebooku. Da się zauważyć od-
mienne nastawienie do Adriana 
Króla, który od dłuższego czasu 
wypowiada się na naszym forum i 

Przedwyborcze dywagacje kto na prezydenta
Nadchodzące wybory samorządowe w Bytomiu będą 

wielką zagadką. Na pół roku przed nimi znany jest tylko jeden 
kandydat. Kto mógłby powalczyć o prezydencki fotel?

Znamy program   !  Wystąpią m.in Enej, Video, Ira, Carrantuohill - Sprawdź str. 3
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obok wspomnianych członków SLD 
jego nazwisko jest najbardziej roz-
poznawalne w Bytomiu, lecz jesz-
cze nigdy nie udało mu się wejść do 
Rady Miejskiej. Za to ta sztuka wie-
lokrotnie udała się już Piotrowi Bu-
li, będącemu radnym nieprzerwanie 
od 1998 roku, który w tej kadencji 
jest jedynym reprezentantem lewicy.

Prawdopodobne jest, że w wy-
borach ponownie wystartuje Ma-
riusz Wołosz. Choć jego koalicja  
z PO poniosła klęskę w referen-
dum, to w przyśpieszonych wybo-
rach uzyskał stosunkowo dobry 
wynik. Poparło go blisko 11% byto-
mian, czyli niewiele mniej niż kan-
dydata PiS. Jego problemem może 

być zaplecze ludzi, których podob-
no brakuje stowarzyszeniu Bytom 
Przyjazne Miasto. Wyjściem z tej sy-
tuacji mogłoby być porozumienie 
z SLD. To właśnie z jego szeregów 
dwukrotnie dostał się do Rady Miej-
skiej w 2002 i 2006 roku.

W obliczu słabości opozycji po-
nowny start Damiana Bartyli wy-
daje się przesądzony. Oprócz niego 
w Bytomskiej Inicjatywie Społecz-
nej jest jeszcze kilka osób zdolnych 
zawalczyć o funkcję prezydenta. To 
wiceprezydent Henryk Bonk i prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Danuta 
Skalska. Bonk w ostatnich wybo-
rach uzyskał najlepszy wynik spo-
śród wszystkich kandydatów do 
Rady Miejskiej. Od dawna ma am-

bicje prezydenckie, których dotąd 
nie udało mu się zrealizować. Skal-
ska natomiast jest obecnie najważ-
niejszą osobą w bytomskiej radzie, 
szefową Towarzystwa Miłośników 
Lwowa, która od lat na antenie Ra-
dia Katowice prowadzi audycję 
„Lwowska fala”.

Co zamierza Prawo i Sprawie-
dliwość? Do niedawna partia 
tworzyła cichą koalicję z BIS, ale 
od pewnego czasu coraz częściej 
mówi „nie” pomysłom najwięk-
szego ugrupowania w radzie. 
Cztery lata temu PiS ostatecznie 
nie wystawiło własnej listy, tylko 
poparło Komitet Wyborczy Wy-
borców Damiana Bartyli. Tym ra-
zem zanosi się, że będzie inaczej. 

Partia twierdzi, że listy do Rady 
Miejskiej we wszystkich okrę-
gach zostały już skompletowa-
ne, natomiast nie podjęto jeszcze 
decyzji w kwestii wyboru kandy-
data na prezydenta. Rozważane 
są trzy nazwiska, w tym radne-
go Mariusza Janasa. Kandydatu-
ra posła Szaramy nie jest brana w 
ogóle pod uwagę.

Inną strategię przyjęło sto-
warzyszenie Wspólny Bytom. 
Jego władze najwidoczniej zra-
żone słabymi wynikami Kazimie-
rza Bartkowiaka postanowiły  
w ogóle nie wystawiać własnego 
kandydata na prezydenta. W naj-
bliższych wyborach ugrupowa-
nie poprze Damiana Bartylę, ale 

samo stworzy własne listy do Ra-
dy Miejskiej.

Zapewne drugi raz w bytom-
skich wyborach wystartuje Ruch 
Autonomii Śląska i ponownie wy-
stawi swojego lidera, Jacka Labur-
dę. Choć to ugrupowanie coraz 
bardziej liczy się w województwie, 
to w Bytomiu trudno spodziewać 
się, że zagrozi lokalnym siłom po-
litycznym. Poprzednio Laburda 
uzyskał drugi najgorszy wynik, co 
było efektem chaotycznej kampa-
nii przeprowadzonej przez RAŚ. 
Jeśli autonomiści nie zapanują nad 
własnym wizerunkiem i nie za-
czną przemawiać jednym głosem, 
to i tym razem wynik głosowania 
nie będzie dla nich najlepszy. DL

Jak zawsze głównym punktem 
imprezy będzie kolorowy koro-
wód przebierańców w strojach 
wymyślonych przez siebie hero-
sów. Z każdym rokiem uczestniczy 
w nim jeszcze więcej ludzi. Przy-
jeżdżają nawet mieszkańcy odda-
lonych regionów Polski, żeby móc 
włączyć się do zabawy. Tradycyj-
nie w sobotę o godzinie 11:00 su-
perbohaterowie przejdą spod 
Szybu Krystyna na Rynek.

Tam z kolei rozpocznie się Kier-
masz Twórczej Reanimacji Od-
padów, na którym będzie można 
kupić mnóstwo oryginalnego rę-
kodzieła, a także wziąć udział w 
warsztatach śmieciowo-twórczo-
-przetwórczych. Ponadto odbędą 
się pokazy chodzenia po linie, su-
perbohaterska Zumba, Motoserce, 
czyli zbiórka krwi oraz koncert ka-
peli Oberschlesien.

Dzień wcześniej, w piątek 25 
kwietnia w Beceku Circus Ferus z 
Poznania wystawi spektakl "Tra-
gedia w lumpeksie. Czyli opowieść 
o przeciętnym Polaku (i Polce)", 
natomiast wieczorem w Starej 
Platformie zagrają Kryzys Wy-
obraźni i Chaos, a w Museum Mu-

sic Republic koncert da Jamal.
W sobotę 26 kwietnia Beceku 

będzie mieć miejsce Międzygalak-
tyczny Zlot Standuperów prowa-
dzony przez Mariusza Kałamagę. 
Na scenie sali ToTu pojawią się: 
Abelard Giza, Kacper Ruciński, 
Katarzyna Piasecka oraz Adam 

Grzanka i Tomasz Nowaczyk. Póź-
niej w Starej Platformie zaplano-
wano koncerty Projektu poyutsze 
i Miejskiego kunsztu, a w Museum 
wystąpią Łąki Łan, po których 
w ramach afterparty pojawi się 
Exboyfriends czyli Piotr „Kędzior” 
Kędzierski i Dj Kostor.

W niedzielę wciąż będzie trwać 
Kiermasz Twórczej Reanimacji Od-
padów, natomiast wieczorem w 
Museum odbędzie się koncert Ani 
Rusowicz z Bandem.

Jak co roku Festiwal Dziwnie Faj-
ne organizują stowarzyszenie Byto-
My i Bytomskie Centrum Kultury.

Czy to trzęsienie 
ziemi? Czy to tąpnięcie? Nie! 
To Super-Hajer! W ostatni 
weekend kwietnia on i jego 
koledzy po fachu z kosmo-
su opanują Bytom. Zbliża 
się 6. Międzygalaktyczny 
Zlot Superbohaterów czyli 
Festiwal Dziwnie Fajne!
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W tym roku święto miasta bę-
dzie miało szczególny wymiar, 
bowiem obchodzimy jubileusz 
760-lecia nadania praw miejskich. 
Bytom jest najstarszym miastem w 
Górnośląskim Okręgu Przemysło-
wym, nawet kilka lat starszym od 
Krakowa, dlatego władze uznały, 
że należy się tym głośno pochwalić. 
Na tegoroczne Dni Bytomia złożą 
się trzy bloki imprez, które odbędą 
się w terminach 18 - 22 czerwca, 29 
- 31 sierpnia i 5 - 7 września. Wyda-
rzenia będą mieć miejsce głównie 
na placu Jana III Sobieskiego, a tak-
że na nowej Muszli Koncertowej  
w Parku Kachla.

Znamy datę Dni Bytomia i CAŁY PROGRAM!
Część pierwsza - czerwiec
18.06
20:40 - otwarcie - koncert Enej 
19.06
16:00 - Małe Garden Party - Widowisko 

dla dzieci Ptasiowe Radio
17:30 - Arka Noego
20:00 - Kabareton - Kabaret Rak, Ka-

baret Młodych Panów, prowadzenie J. 
Bartel
20.06
18:30 - Kwiato, Dym KNF, Kali i Gandzia 

Mafia
20:00 - Bytomska Noc Świętojańska - 

Opera Śląska: Przeboje operowe i ope-
retkowe
21.06
19:45 - Marek Makaron 
20:45 - Liber i Natalia Szroeder
22.06
17:00 - Śląska Gala Biesiadna - pro-

wadzenie  J. Bartel i A. Miś, gościnnie 
G. Poloczek, Don Wasyl, A. Rybiński  
 
 

 Część druga - sierpień
29.08
18:00 - Hasiok 
19:00 - Wanda & Banda 
20:30 - IRA
30.08
19:30 - Vino
20:45 - Rafał Brzozowski
31.08
19:15 - Carrantuohill
20:45 - Afromental

Część trzecia - wrzesień
05.09
19:30 - Video
20:45 - Sylwia Grzeszczak
06.09
19:30 - SAMI - pl. Sobieskiego
20:45 - Stachursky 
07.09
12:00 - Przegląd zespołów folklory-

stycznych
20:30 - De Mono
22:00 - Pokaz laserowy

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  

Gdy na dworze zrobiło się 
cieplej wiele osób zaczęło się 
zastanawiać czy w tym roku 
odbędą się Dni Bytomia, a jeśli 
tak, to kiedy. My już znamy 
miejsce i datę!

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 
energetycznej budynków -audyty ter-
momodernizacji (ociaplania) bud. Kom: 
608377170

- 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
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Policjanci z Bytomia zatrzy-
mali pięć osób, które w latach 
od 1999 do 2001 roku oszukały 
bank, wyłudzając ponad tysiąc 
kredytów. Wszyscy usłyszeli już 
zarzuty. Teraz grozi im do 8 lat 
więzienia.

Bytomscy policjanci z wy-
działu zwalczającego przestęp-
stwa gospodarcze zatrzymali 
pięcioro mieszkańców naszego 
województwa. Osoby te wyłudziły  
z jednego z banków ponad tysiąc 
kredytów. Do przestępstw do-
chodziło w latach 1999/2001. 
Umowy zawierano na różnego 
rodzaju artykuły przemysłowe.

Zatrzymani to mężczyźni 
i kobiet w wieku od 35 do 48 

lat. Wszyscy usłyszeli już za-
rzuty. Za te przestępstwa gro-
zi im teraz do 8 lat więzienia. 

Bytomscy stróże prawa zatrzy-
mali 23-latka, kradnącego węgiel 
z torów. Mężczyzna składował 
„czarne złoto” w pobliżu swoje-
go domu. Policjanci odzyskali 17 
worków z węglem o łącznej wadze 
prawie 1 tony. 

Po l i c j a n c i   z   ko m i s a r i a t u  
w Miechowicach wraz z funkcjo-
nariuszami Służby Ochrony Kolei 
wpadli na trop złodzieja krad-
nącego węgiel z torów. Wczoraj  
o wczesnych godzinach rannych 
policjanci zatrzymali 23-latka 
oraz odzyskali 17 worków z wę-
glem o łącznej wadze prawie 1 to-
ny. Ustalono, że mężczyzna kradł 

„czarne złoto” z torowiska w oko-
licy ulicy Celnej i przewoził go w 
pobliże swojego domu przy uli-
cy Kołłątaja. Bytomianin usłyszał 
już zarzuty. Grozi mu teraz do 5 lat 
więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzy-
mali 42-latka, który posłużył się 
znalezioną kartą bankomatową. 
Mężczyzna końcem stycznia br. 
kilkakrotnie zapłacił nią w sklepie. 
Bytomianin usłyszał już zarzuty.

Stróże prawa z komisariatu w 
Szombierkach zatrzymali 42-lat-
ka. Jak ustalono mężczyzna koń-
cem stycznia br. znalazł kartę 
bankomatową. Postanowił ją so-
bie zatrzymać i kilkakrotnie płacił 
nią za zakupy. Karta ta umożliwia-

ła dokonanie zakupów płatnością 
zbliżeniową. 42-latek dopiero po 
kilku dniach pozbył się kart my-
śląc, że udały mu się darmowe za-
kupy. Policjanci z komisariatu w 
Szombierkach analizowali trans-
akcję wykonane tą kartą oraz ob-
serwowali sklepy w których nią 
płacono. Śledczy wytypowali i za-
trzymali bytomianina podejrza-
nego o to przestępstwo. 42-latek 
usłyszał już zarzut. Grozi mu teraz 
nawet do 8 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia i kontrole-
rzy z firmy dostarczającej energię 
elektryczną, skontrolowali stan in-
stalacji elektrycznych i ujawnili 3 
przypadki kradzieży prądu. 

Stróże prawa z komisariatu przy 

Wyłudzili ponad tysiąc kre-
dytów ratalnych

Kradł "czarne złoto"

Płacił w sklepie znalezioną 
kartą bankomatową

Kolejne zatrzymania za 
kradzież prądu

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

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

ulicy Chrzanowskiego wspólnie z 
pracownikami firmy energetycz-
nej przeprowadzili działania ma-
jące na celu ujawnienie kradzieży 
prądu. Kontrole przeprowadzono 
w budynkach przy ulicy Siemiano-
wickiej i Armii Krajowej. Wspólne 
zespoły kontrolne policjantów oraz 
pracowników firmy dostarczają-
cej energię elektryczną, sprawdza-
jąc stan instalacji w 3 przypadkach 
stwierdzili, że prąd do mieszkań 
podłączony był „na lewo”. W miej-
scu w którym powinien znajdować 
się licznik energii była tzw „skrętka”. 
Nielegalne przyłącza zostały zlikwi-
dowane i zabezpieczone przez pro-
wadzących kontrole instalatorów. 
Ustaleni sprawcy kradzieży mają 
od 22 do 43 lat. Za kradzież energii 
elektrycznej grożą im kary do 5 lat 
więzienia.

Jak już powszechnie wiadomo 
Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej zwróciło władzom By-
tomia uwagę, iż nie można wpisać 
do budżetu miasta dochodu ze 
sprzedaży nieruchomości, która 
nie jest miejską własnością. Ni-
by oczywista oczywistość, ale w 
bytomskim ratuszu oczywistości 
kłaniać się nie będą.

Jak łatwo się domyślić piszę  
o pomyśle prezydenta Bartyli, aby 
sprzedażą kompleksu po Elektro-
ciepłowni „Szombierki” załatać 
część bytomskiej dziury budże-
towej. Dziury, co warto przypo-
mnieć, będącej efektem własnej, 
autorskiej niekompetencji aktu-
alnego ojca miasta. Dziury nie-
odziedziczonej po poprzednim 
prezydencie Bytomia Piotrze Ko-
ju. Damian Bartyla szybko dorobił 
się własnych dokonań na tym po-
lu, którymi dołożył się do niewąt-
pliwych „zasług” poprzednika.

Nie wiem jak ta cała historia 
się skończy. Na razie wiadomo 
tylko, iż jeśli w ciągu miesiąca 
prezydent Bartyla nie dostarczy 
do RIO dokumentu potwierdza-
jącego, że miasto Bytom stało się 
właścicielem kompleksu po elek-
trociepłowni to bytomski budżet 
wróci do stanu wyjścia. To zna-
czy do sytuacji, w której 13 % za-
planowanych wydatków nie ma 
pokrycia w planowanych docho-
dach. Ten problem jest, co też 
należy przypomnieć, wynikiem 
hołubców, które prezydent Bar-
tyla wycinał wokół niedoszłego, 
idiotycznego pomysłu prywaty-
zacji bytomskich wodociągów.

Dlaczego przypominam spra-
wy wydawałoby się powszechnie 
znane, o których pisanie staje się 
już nudne? A dlatego, że z docho-
dzących do mnie informacji wno-
szę, iż otoczenie bytomskiego 
prezydenta zaczęło poszukiwać 
kozła ofiarnego, na którego można 
by wszystko zwalić. Będzie się te-
raz mieszkańcom Bytomia tłuma-
czyć, że prezydenta miasta mamy 
świetnego, a wszystkiemu winni 
źli doradcy, a może nawet ukryci w 
ratuszu sabotażyści. Kandydatów 
paru się znajdzie - może radni 

miejscy, którzy uchwali, na wnio-
sek prezydenta miasta, zły bu-
dżet, może skarbnik miasta, który 
niezbyt stanowczo tłumaczył pre-
zydentowi, że taki budżet to skok 
do basenu, w którym brak wody, 
a może któryś z zastępców prezy-
denta, który upierał się przy głu-
pich pomysłach? Od siebie mogę 
podpowiedzieć ratuszowym spe-
com od propagandy, aby na końcu 
tego przedstawienia, skorzystać 
z metody Władimira Putina i we-
zwać na dywanik wszystkich kan-
dydatów na kozłów ofiarnych. 
Kandydaci złożą samokrytykę, a 
Damian Bartyla wybierze tego, 
który jest winny najbardziej. Ca-
łość transmitowana w internecie 
w czasie rzeczywistym.

Nie oczekuję od prezyden-
ta Bytomia wszechwiedzy. Wiem  
z doświadczenia, że ci, którzy zna-
ją się na wszystkim, nie znają się 
na niczym. Natomiast oczekuję, 
aby prezydent miasta przy klu-
czowych decyzjach posługiwał 
się racjonalną oceną sytuacji oraz 
zdrowym rozsądkiem i podejmo-
wał je w sposób odpowiedzialny. 
Chciałbym po prostu, aby pamię-
tał, że wybrano go prezydentem 
Bytomia, a nie zwycięzcą turnie-
ju „Tańczący z Gwiazdami”. Chy-
ba nie jestem zbyt wymagający? 
 
blog - "Moje zapiski uczesane"

W poszukiwaniu 
kozła ofiarnego

Pisanie o wpadkach 
prezydenta Bytomia powoli 
staje się nudne. Ale jak o 
nich nie pisać skoro Damian 
Bartyla dba o stałą dostawę 
kolejnych wpadek?

 

I jakby się nie gimnastykować  
z budżetem, jakich inwestycji nie 
realizować zawsze będą niezado-
woleni. Ale nie tym razem. Tym ra-
zem nikt za nas, za mieszkańców 
decyzji nie podejmował. Nie było 
ekspertów, radnych, władz, czy ko-
go tam jeszcze. Decyzja należała do 
nas wszystkich.

Prezydent Damian Bartyla dał 
bowiem mieszkańcom możliwość 
decydowania o części budżetu mia-
sta. W ramach budżetu obywatel-
skiego podzieliliśmy dwa miliony 
złotych. I podzieliliśmy dobrze - 
planując inwestycje najbardziej po-
trzebne mieszkańcom.

Ktoś ma inne zdanie? Nie trze-
ba było siedzieć w domu - tylko 
głosować. Wybierać. Pozostanie 
na kanapie przed telewizorem też 
było wyborem. Być może w przy-
szłym roku dokonamy lepszego. 

To była wspaniała lekcja demokra-
cji. W przeciwieństwie do wybo-
rów - tym razem decydowaliśmy  
o czymś konkretnym. Nasz wpływ 
na to, co dzieje się w mieści stał się 
realny.

Ktoś rzucił hasło można było wy-
myślić coś ciekawszego... To trzeba 
było to zrobić. Ograniczeń nie było. 
170 projektów to było coś, ale czu-
ję, że po tegorocznych doświadcze-
niach w przyszłym roku może ich 
być znacznie więcej. Mieszkańcy 
uwierzyli, że ich głos ma znaczenie. 
W głosowaniu oddali ich aż 18 000! 
Ktoś powie: mało! Ja twierdzę, że 
w na początek w sam raz. I tak nie 
brakuje malkontentów. Bo budżet 
obywatelski nie jest doskonały. Pie-
niądze niewielkie. Zasady nie takie... 
Ale najważniejsze, że jest. Pierwszy 
raz w historii naszego miasta. Da-
mian Bartyla wywiązał się z kolej-
nego zobowiązania wyborczego.  
I zrobił to w bardzo dobrym stylu.

Z mojej strony podziękowa-
nia dla wszystkich osób, które uczest-
niczyły w przygotowaniu Bytom-
skiego Budżetu Obywatelskiego, 
wszystkich autorów projektów 
i oczywiście dla każdej osoby, 
która podpisała się pod listami 
do głosowania.

Po budżecie  
obywatelskim

Wiadomo, że 
Polacy znają się najlepiej 
na wszystkim. I mają swoje 
zdanie na każdy temat. A 
gdzie dwóch Polaków - tam 
trzy zdania na ten sam 
temat. Dlatego tak trudno 
wszystkim dogodzić. 
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W 2009 roku PLK zleciły opracowanie 
dokumentacji przedprojektowej i projek-
towej połączenia Katowice - Pyrzowice 
konsorcjum firm Pöyry Infra GmbH i DB 
International. Zgodnie z założeniami tra-
sa Katowice - Bytom miała zostać zmoder-
nizowana, a od Rozbarku przez Piekary 
Śląskie do lotniska w Pyrzowicach miała 
powstać całkowicie nowa linia. Szacowa-
no, że przejazd ze stolicy województwa 
do Pyrzowic trwałby maksymalnie 30 mi-
nut. Projekt miał kosztować 52 mln zł,  
a jego realizacja ok. 1,2 mld zł.

Teraz wiadomo, że inwestycja nie doj-
dzie do skutku. Konsorcjum projektowe 
od blisko 2,5 roku nie uzupełniło doku-
mentacji niezbędnej do uzyskania decyzji 
środowiskowej, choć wzywała do tego Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Katowicach. - Zaawansowanie finansowe 
projektu wartego 52 mln zł wynosi 56% - 
poinformował Mirosław Siemieniec, rzecz-
nik PLK. W związku z powyższym PLK 
odstąpiły od umowy z wykonawcą i będą 

domagać się od niego zwrotu poniesionych 
kosztów. Jak podaje RMF FM, przedmiotem 
roszczeń kolejarzy jest przeszło 25 mln zł.

PLK zamierzają doprowadzić kolej do 
Pyrzowic inną trasą. Planowany jest remont 
i elektryfikacja linii 182 z Tarnowskich Gór 
do Zawiercia. W tym wariancie przejazd z 
Katowic będzie dłuższy o ok. 15 minut, ale 
inwestycja będzie tańsza o niecały miliard 
złotych. PLK mają już zagwarantowane fi-
nansowanie dla studium wykonalności, 
natomiast modernizacja ma zostać opła-
cona ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego, gdyż projekt znajduje się 
na szczycie listy województwa i ma duże 
szanse na dofinansowanie. Po wykonaniu 
projektu, prace budowlane mogą ruszyć w 
roku 2016 i skończyć się rok później.

Bytom w obu wariantach będzie 
posiadał bezpośrednie połączenie 
z Pyrzowicami. Nie powstanie jed-
nak nowy dworzec na Rozbarku,  
a linia do Katowic wciąż będzie cze-
kać na remont.

Nie będzie szybkiej kolei na lotnisko
Polskie Linie Kolejowe wycofały się z projektu budowy linii 

szybkiej kolei do Pyrzowic przez Piekary Śląskie. W ramach inwestycji 
na Rozbarku miał powstać zintegrowany dworzec przesiadkowy.

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!

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z E

Reklama

Reklama

W piątek Urząd Miejski przed-
stawił wyniki głosowania na pro-
jekty zakwalifikowane do Budżetu 
Obywatelskiego. Użytkownicy na-
szego forum zwrócili uwagę, że 
znaczna część wybranych inwe-
stycji jest w różny sposób związa-
na ze szkołami. Rzeczywiście, aż 8 
na 22 projekty ich dotyczą. Mowa 
o budowach siłowni zewnętrznej 
przy Szkole Podstawowej nr 42 na 
Rozbarku, ogrodzeniach placów 
zabaw przy SP nr 43 i 23 w Sto-
larzowicach i na Stroszku, bieżni 
trójtorowej, piłkochwytu i wielo-
funkcyjnego boiska przy szkołach 
w Szombierkach, obiektów lekko-

atletycznych przy SP nr 54 w Mie-
chowicach, ogrodzenia skweru 
przed SP nr 3, boisk przy SP nr 4 
i 51 oraz zakupie koszy wolnosto-
jących dla SP nr 51 w Śródmieściu.

Dowiedzieliśmy się, że projek-
ty związane ze szkołami miały 
wsparcie ich kadry, która nama-
wiała rodziców do podpisywa-
nia kart do głosowania. Pomysły 
zwykłych mieszkańców nie po-
siadające poparcia placówek 
oświatowych miały ogromne 
trudności z przebiciem, bowiem 
wnioskodawcy nie byli w sta-
nie organizacyjnie rywalizować 
ze szkołami. Doskonałym przy-
kładem jest Śródmieście, gdzie 
9 szkolnych projektów uzyskało 
aż 6948 głosów, a cała reszta (18 
projektów!) jedynie 3869. Cieka-
wie wyglądają również wyniki 
w Miechowicach, gdzie 2 szkol-
ne projekty zdobyły aż 1579 gło-
sów, a 7 pozaszkolnych tylko 183 
więcej. Wyjątkiem w tej statysty-
ce są m.in. Łagiewniki, których 
mieszkańcy zdecydowanie opo-
wiedzieli się za rewitalizacją Par-

ku Amendy.
Wyniki Budżetu Obywatel-

skiego wywołały oburzenie na 
naszym forum. Użytkownicy su-
gerują nawet, by w przyszłym ro-
ku całkowicie wykluczyć projekty 
związane z infrastrukturą szkół. 
- Projekty zgłaszane przez szko-
ły mają swoje plusy i minusy. Ja 
osobiście namawiałem Panią dy-
rektor Szkoły Podstawowej 21 w 
Karbiu, żeby zgłosić projekt budo-
wy placu zabaw na terenie szkoły. 
Uważam że w starej części Karbia, 
ogólnodostępny plac zabaw na 
terenie szkoły był by najlepszym 
rozwiązaniem. W tym przypadku 
uważam, że szkoły (budżet oby-
watelski na terenie szkoły) po-
winny mieć możliwość zgłaszania 
projektów - napisał na forum rad-
ny Jakub Snochowski, inicjator 
Budżetu Obywatelskiego w Byto-
miu. Dodał przy tym, że w kolejnej 
edycji będzie trzeba zastanowić 
się nad obostrzeniem wymogów 
dot. projektów na terenie szkół. 
- Jesteśmy po pierwszej edycji, 
gołym okiem widać wiele niedo-

ciągnięć, które trzeba poprawić 
w przyszłym roku - napisał radny.

Z pewnością urzędnicy będą 
musieli przemyśleć zasady Bu-
dżetu Obywatelskiego, ponieważ 
przewaga szkół może zniechę-
cić bytomian do zgłaszania wła-
snych pomysłów. Problemem jest 
również system głosowania, któ-
ry powoduje, że projekty wspiera-
ne przez instytucje mają większe 
szanse na wygraną. W tym roku 
trzeba było stawić się w punkcie 
konsultacyjnym po kartę do gło-
sowania i tam ją zostawić. Np. na 
Rozbarku taki punkt był tylko w 
ZSO nr 1 na os. Arki Bożka. Innym 
wyjściem było pobranie karty z 
internetu, wydrukowanie, podpi-
sanie i następnie zeskanowanie. 
Ta procedura była jednak trud-
na dla osób bez własnej drukar-
ki lub skanera. Gdyby w mieście 
funkcjonowało więcej punktów 
konsultacyjnych, a głosowanie 
internetowe odbywało się w in-
ny sposób, to projekty zwykłych 
mieszkańców miałyby większą 
szansę na realizację.

Budżet Obywatelski ujawnił 
jak bardzo niedoinwestowane 
są bytomskie szkoły. Przeszło 
jedna trzecia wybranych 
projektów dotyczy infrastruk-
tury placówek oświatowych. 
Pytanie czy budżet partycypa-
cyjny powinien służyć do nad-
ganiania zaległości w remon-
tach i modernizacji szkół?

Szkolny budżet obywatelski
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Bytomianie mieli głosować na 
kandydatów spoza swojego miasta. 
Na żadnej liście do eurowyborów 
nie znalazł się bytomski kandydat, a 
ostatni, który miał taką szansę, rad-
ny Mariusz Janas z PIS ostatecznie 
nie trafił na listę. Teraz to się zmie-
niło. Swoją kandydatkę ujawnia To-
masz Chojnacki z projektbytom.pl. 
Będzie stratowała z listy „Polski Ra-
zem Jarosława Gowina” (PRJG). To-
masz Chojnacki z projektubytom.pl 
to od jakiegoś czasu reprezentant Ja-
rosława Gowina w Bytomiu.

Do naszej redakcji trafił list 
otwarty kandydatki Barbary Roma-
nowskiej z koła PRJG w Bytomiu. 
Ta nieznana dotychczas w naszym 
mieście osoba będzie stratowała 
z 10. miejsca listy Gowina i będzie 
wspierana przez projektbytom.pl. Z 

tego co udało się nam dowiedzieć, 
pani Barbara w Bytomiu prowadzi 
własny biznes i jest samotną matką 
wychowującą dziecko. Do tej pory 
kompletnie nieznana na bytomskiej 
scenie politycznej Romanowska ma 
być odpowiedzią na brak kandyda-
tów z Bytomia. Jak mówi nam To-
masz Chojnacki, każdy bytomianin 
powinien głosować na „swojego” 
kandydata. Jak nas przekonuje co-
raz więcej decyzji zapada w Europie 
i Bytom powinien mieć tam swojego 
reprezentanta. 

Więcej szczegółów dowiemy się 
na początku przyszłego tygodnia 
podczas konferencji prasowej, któ-
ra ma zostać zorganizowana przez 
PRJG. List otwarty Barbary Ro-
manowskiej można przeczytać na 
łamach naszego internetowego wy-
dania www.bytomski.pl.

Bytom ma swojego kandydata  
do Europarlamentu
Żadne ugrupowanie poli-
tyczne w Bytomiu nie wysta-
wiło swojego kandydata do 
Europarlamentu. Swoją szansę 
zwietrzył Tomasz Chojnacki i 
wystawia kandydatkę.

Podczas konferencji praso-
wej z udziałem przedstawicieli 
Urzędu Miasta zainaugurowano 
inicjatywę, która potrwa do 1 
czerwca. Akcja „Kilometry Do-
bra” ma ogólnopolski charakter 
i prócz Fundacji z Bytomia włą-
czyły się w nią także organizacje 
charytatywne z Opola, Krakowa, 
Lublina, Białegostoku i Radlina. 
Będą one próbowały zebrać w 
poszczególnych miastach pienią-
dze na swoje cele statutowe. Za-
sady akcji są jasne: organizacje 
chcą uzbierać 77 kilometrów zło-
tówek, które przeznaczone zo-
staną na ich działalność, a przy 
okazji pozwolą także na pobicie 
Rekordu Guinessa. Obecnie na-

leży on do organizacji BG/ BORG 
Kirchdorf an der Krems z Austrii, 
która uzbierała ciąg jednocentó-
wek euro o długości 75,24 km.

Finał akcji w Bytomiu odbę-
dzie się na rynku przy okazji 
obchodów Dnia Dziecka. Towa-
rzyszyć mu będą liczne imprezy 
dla dzieci w mieście, a kluczo-
wym momentem wydarzenia 
będzie układanie złotówek w ki-
lometry. Monety o nominale 1 zł 
mają zostać przyklejone na ta-
śmy o długości 1 metra, na któ-
rych mieszczą się 44 sztuki. 77 
km złotówek oznaczałoby więc 
uzbieranie 3 mln 388 tys. zł. Na 
budowę ośrodka potrzeba w su-
mie 8 mln zł.

Organizatorem akcji jest Pol-
skie Stowarzyszenie Fundrasingu, 
którego celem jest wspomaganie 
działań służących pozyskiwaniu 
pieniędzy w interesujący i nie-
standardowy sposób. Włączyć 
się w „Kilometry Dobra” moż-
na oczywiście przekazując sym-
boliczne złotówki na realizację 
akcji. Zgodnie z zapowiedzia-
mi od kwietnia pieniądze mają 
być zbierane przed kościołami,  
w centrach handlowych, na stro-
nie Fundacja Dom Nadziei oraz 
podczas trwania finału. W akcję 
mają zostać także włączone szko-
ły w Bytomiu. Fundacja zaprasza 
także do pomocy wolontariuszy, 
którzy zaangażują się w organi-
zację finału.

Fundacja „Dom Nadziei” od 
ponad 19 lat zajmuje się w Byto-
miu leczeniem dzieci i młodzie-
ży uzależnionej. Budowa nowego 
ośrodka ma wesprzeć jej dzia-
łania, zwiększyć ich skalę i po-
lepszyć warunki dla osób, które 
znajdują się pod jej opieką. BT

Pierwszego kwietnia w Biurze 
Promocji Bytomia zainauguro-
wano akcję „Kilometry Dobra„, 
w której udział bierze m.in. 
Fundacja „Dom Nadziei„. Celem 
kampanii w naszym mieście 
ma być zebranie pieniędzy, 
które przyspieszą budowę 
nowego ośrodka dla Fundacji.

Będą zbierać na nowy ośrodek
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Teatr | Koncert dyplomowy 
uczniów Szkoły Baletowej
4 Kwi 2014, 17:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Teatr | Room 40
4 Kwi 2014, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Festiwal Podróżniczy Okno na świat
4 Kwi 2014, 16:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Impreza | Old school Friday
4 Kwi 2014, 21:00
Stara Platforma, Rynek 26

Impreza | Fraj Daj Party
4 Kwi 2014, 23:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Spotkanie | Mozaika
5 Kwi 2014, 11:30
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2

Teatr | Pan Twardowski
5 Kwi 2014, 17:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Spotkanie | Niewolnicy Apple'a
5 Kwi 2014, 18:00
CSW Kronika, Rynek 26

Teatr | Room 40
5 Kwi 2014, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Impreza | Ladies Night
5 Kwi 2014, 20:00
Cosmopolitan, ul. Pow. Warszawskich 30a

Koncert | kUle na mOle
5 Kwi 2014, 21:00
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2

Impreza | OCH! Give me a break DJ 
Furry/BBACplectif
5 Kwi 2014, 21:30
Museum Music Republic, pl. Sobieskiego 2

Kuratorskie oprowadzanie po wystawa-
wie o kroszonkach
6 Kwi 2014, 12:00
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 34
Kuratorskie oprowadzanie po wystawie 

Zapomniane nekropolie
6 Kwi 2014, 12:00
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 34

Teatr | Cyrulik Sewilski
6 Kwi 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Koncert | W muzycznym salonie Pauli-
ny Viardot i Klary Schumann
6 Kwi 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Spotkanie | Skarby MGB: Stowarzysze-
nia, współpracownicy, wolontariusze
9 Kwi 2014, 17:00
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2

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

Impreza | Karaoke
10 Kwi 2014, 21:00
Pin-Up, pl. Kościuszki 1

Droga do zapomnienia 13:45, 17:30, 20:00, 22:30!

Syn Boży dubbing 10:30, 13:15

Syn Boży napisy 16:00, 18:45

Kochanie, chyba Cię zabiłem 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30!

Sarila 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Niezgodna 11:45, 14:45, 17:45, 20:45

300: Początek imperium 2D 21:30

Akademia wampirów 22:00

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 3D nap 19:00, 21:40

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 3D dub 11:00

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 2D dub 16:20

Kamienie na szaniec 12:00

Karol, który został świętym 10:15

Muppety: Poza prawem dubbing 10:00, 14:40, 17:00

Need for Speed 19:15

Noe: Wybrany przez Boga 3D napisy 12:45, 18:15

Noe: Wybrany przez Boga 2D napisy 15:30, 21:00

Noe: Wybrany przez Boga 2D dub 10:00

Obietnica 19:30

Witaj w klubie 21:45

Cinema City

Becekino

Prawdopodobnie Elektrociepłownia Szombierki miała być pier-
wotnie fabryką prochu. Wskazywać na to mogą solidne mury i 
lekki, drewniany dach. W przypadku wybuchu impet eksplozji 
miał uchodzić przez strop, pozostawiając minimalnie uszkadza-
jąc konstrukcję ścian. Miało to pozwolić później szybko odbudo-
wać zakład i wznowić pracę.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

Artysta i modelka 04 - 10 Kwi, 19:00

Tajemnica Filomeny 07 Kwi, 19:30

LEGO   Przygoda 2D 12:30

Pan Peabody i Sherman 2D 11:10, 15:30

Pan Peabody i Sherman 3D 13:20

! - tylko w piątek i sobotę

KINO FAMILJINE
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- Słuchaj ino synek, od porę dni już zaś mosz 
trochę lepsze te zadania domowe, nie ro-
bisz tyla błędów co przed niedzielą. Jak to 
się dzieje?
- Ano wiedzą panie rechtór, mój ojciec mo 
drugą zmianę!

Ostatni mecz Polonii Bytom z UKP Zielona Góra zakończył się sukcesem dla by-
tomian. Niebiesko-czerwoni zamknęli spotkanie z wynikiem 2:1. Z kolei Szombierki 

Bytom musiały zadowolić się remisem w Strzelcach Opolskich.
Po dwóch przegranych meczach Polonii, z MKS Kluczbork i Gryfem Wejherowo, oraz dużych zmianach w składzie drużyny 

w przerwie zimowej, to spotkanie było dużym wyzwaniem, a kibice klubu nie wiedzieli czego się po nim spodziewać. Pierwszą 
bramkę w meczu zdobył w 11 minucie Kamil Białkowski. Chwilę później, w 28 minucie spotkania, drugą zdobył Robert Trzna-
del, podtrzymując tym samym przewagę Polonii nad drużyną z Zielonej Góry. W drugiej połowie meczu, w rzucie karnym punkt 
dla UKP zdobył Wojciech Okińczyc. I choć zielonogórzanie walczyli do ostatniej minuty, nie udało im się wyrównać wyniku,  
a spotkanie zakończyło się wygraną Polonii i wynikiem 2:1.

Szombierki Bytom niestety nie dały rady drużynie Piast Strzelce Opolskie i zremisowały na wyjeździe 1:1. Na stronie klu-
bowej możemy przeczytać krótkie podsumowanie - "pierwsza połowa przegrana, druga wygrana. Nasza drużyna zaczęła grać 
w piłkę dopiero po stracie bramki. Pomimo licznych akcji ofensywnych w wykonaniu "zielonych" w drugiej połowie spotkania, 
skuteczności wystarczyło tylko na doprowadzenie do remisu".

Polonia wygrała, Szombierki zremisowały
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Jednak w latach 70. myślący 
po nowemu architekci pragnę-
li to zmienić. Snuli wizję równie-
ambitne, co pozbawione wyczucia 
proporcji i formy, planując dobu-
dowania do XIX wiecznych kamie-
nic aluminiowo-szklane ozdoby. 
Snuli także pomysły wyburzenia 
i wybudowania na nowo całego 
śródmieścia Bytomia. Zakończy-
ły się one w 1980 roku rozbiórka 
kamienic w kwartale między pla-
cem Kościuszki a ul. Jainty. Wcho-
dzący w ten kwartał Zaułek stał 
się przez to kilkanaście metrów 
krótszy. Na domiar złego, w 1995 
roku wyburzono, wpisaną do re-
jestru zabytków kamienice przy 
ul. Lwowskich Dzieci 1. Według 
uzgodnień miano ją odbudować, 
jednak do dzisiaj jest w jej miejscu 
nielegalny parking. Zaułek powo-
li tracił swój uroku. Nadzieją dla 
tej starej uliczki stał się Festiwal 

Sztuki Wysokiej organizowany tu-
taj i w galerii „Stalowe Anioły” od 
2000 roku. Dzięki artystom sta-
ra uliczka na nowo ożyła. Artyści, 
młodzież i nowe oświetlenie do-
dały jej chwilowego blasku. 

Te lepsze lata nie trwały jed-
nak długo. Festiwal przeniesiono,  
a uliczkę dosłownie zabito decha-
mi. Z uliczki w samym centrum 
miasta zrobiono nielegalne wy-
sypisko śmieci. Władze miejskie 
i Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
przez cztery lata problemu nie 
dostrzegały, dopiero przed wy-
borami 2012 roku udało się ją po-
sprzątać. Nie na długo, w końcu 
wybory nie są co roku. Dzisiaj jedy-
ne co z czaru Zaułka pozostało to 
unikalny bruk ułożony w 1881 ro-
ku przez mistrzakamieniarskiego 
Heinricha Röhrichta, ale niestety  
i on z roku na rok ulega dewastacji. 
                                                 Marek Wojcik

Przez kilkadziesiąt powojennych lat, czas - na najwęższej uliczce 
w mieście kiedyś nazywanej Rosengasse, a teraz Zaułkiem - jakby 
się zatrzymał.

Przyszłość bodaj najwspanial-
szego zabytku Bytomia wciąż jest 
niejasna. Miasto zapowiada jego 
przejęcie, Fortum - obecny wła-
ściciel - obiecuje przekazanie, ale 
nadal nie wiadomo kiedy to na-
stąpi i co później się z nim stanie. 
Władze Bytomia chcą go bowiem 
od razu sprzedać inwestorowi, o 
którym na razie nic nie wiadomo, 
a tym bardziej o jego planach.

Zwykli bytomianie niewiele 
mogą zdziałać w tej kwestii, ale 
dzięki sklepikowi Lokalny Patrio-
ta każdy może wyrazić wolę re-

witalizacji Elektrociepłowni, aby 
nie podzieliła losu innych bytom-
skich zabytków przemysłowych 
jak zabudowania kopalń Szom-
bierki i Rozbark, browar przy 
ul. Wrocławskiej, czy niedawno 
wyburzona pierwsza zajezdnia 
tramwajowa na Górnym Śląsku. 
Niewielki geszeft przy pl. Klasz-
tornym wprowadził do swojej 
oferty kilka nowości. Wśród nich 
znalazły się dwie koszulki przed-
stawiające przedwojenne zdjęcie 
EC Szombierki i zegar z jej wie-
ży z wymownym ustawieniem 
wskazówek za pięć dwunasta, a 
także wspomniany kubek.

Wśród nowości można zna-
leźć również flagi Bytomia, które 
pierwszy raz można legalnie ku-
pić. Wcześniej z powodu braku 
zgody poprzednich władz mia-
sta Lokalny Patriota nie mógł ich 

sprzedawać i jedyną możliwością 
na ich zdobycie, było sprowadza-
nie ich z Niemiec od handlarza, 
który nie przejmował się decy-
zjami ratusza. Właściciele sklepi-
ku planują wprowadzić do oferty 
jeszcze koszulki z herbem, ale na 
razie zastanawiają się nad wła-
ściwą metodą odwzorowania go 
na powierzchni materiału. Uni-
kają bowiem chińskiej tandety, 
dlatego zamawiają odzież wy-
łącznie u polskich dostawców 
i do każdego projektu dobiera-
ją pasującą do jego charakteru 
technikę nadruku, wyszywania, 
bądź inną.

Choć mogłoby się wydawać, 
że Lokalny Patriota to przed-
sięwzięcie komercyjne, to fak-
tycznie jest wynikiem lokalnego 
patriotyzmu jego właścicieli. 
Od czterech lat łączą prowadze-

nie sklepu z etatową pracą w in-
nych miejscach. Dlatego też jest 
on otwarty tylko przez dwie go-
dziny dziennie w tygodniu robo-
czym (8:30 - 9:30 i 17:00 - 18:00) 
i cztery godziny w soboty i nie-
dziele (10:00 - 14:00). Asorty-
ment Lokalnego Patrioty jest 
jednak dostępny również w in-
ternecie, dzięki czemu zakupy 
można robić przez całą dobę.

Kawa w EC Szombierki? To możliwe!
Czy w zabytkowym kompleksie 
Elektrociepłowni Szombierki 
powstanie elegancka kawiar-
nia? Być może kiedyś do tego 
dojdzie. Na razie jednak można 
napić się kawy... z kubka ze 
starym zdjęciem bytomskiej 
katedry industrialu.


