
Radni opozycji skarżą u wojewody śląskiego uchwałę 
referendalną, tymczasem w przyszłym tygodniu odbędzie się sesja 
nadzwyczajna, na której radni Bytomskiej Inicjatywy Społecznej (BIS) 
sami wycofają się ze swojej decyzji.
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Jesteśmy obecni:

Zakład docelowo będzie zatrud-
niać przeszło setkę ludzi. Produk-
cja wełny ma rozpocząć się jeszcze 
w tym roku. Petralana rekrutuje 
obecnie na pierwsze dwanaście 
stanowisk, na których zostanie 
zatrudnionych 20-30 osób. Poszu-
kiwani są: Operator Linii Pro-
dukcyjnej, Kierownik Kontroli 
Jakości i Certyfikacji, Pracownik 
Działu Zaopatrzenia, Spawacz - 
Ślusarz, Specjalista Działu Obsłu-
gi Klienta Kraj / Export, Mistrz 
Zmianowy, Elektryk Utrzymania 
Ruchu, Operator Pieca Szybowego 
(Żeliwniaka), Tokarz - Frezer, Labo-
rant Zakładowej Kontroli Jakości, 
Inżynier Elektronik Automatyk. To 
największa rekrutacja w ostatnim 
czasie w naszym mieście.

W dalszym etapie firma pla-
nuje rekrutację na inne stanowi-
ska, w tym m.in. specjalistów ds. 
marketingu i sprzedaży. W marcu 
Petralana S.A. zamierza szczegóło-

wo poinformować media o swoich 
planach związanych z inwestycją 
na Bobrku.

Obecnie finiszują prace przy 
budowie m.in. hali technologicz-
nej, budynku socjalno-admini-
stracyjnego oraz zewnętrznej 
infrastruktury drogowej i tech-
nicznej: taśmociągów, silosów 
zasypowych i central wentyla-
cyjnych. Całkowita powierzchnia 
obiektu wyniesie blisko 62 tys. 
m2 - pod tym względem będzie 
średniej wielkości fabryką wełny 
mineralnej w Polsce.

W przeciwieństwie do daw-
nej huty nie będzie wyrzucać 
w powietrze ton dymu. Zakład 
będzie wyposażony w nowocze-
sne systemy oczyszczania spalin 
oraz moduły dopalania i oczysz-
czania gazów, a ponadto będzie 
ekologicznie gospodarować wodą. 
Budowa ma zakończyć się w ciągu 
najbliższych miesięcy.

Fabryka rekrutuje
Coraz bliżej zakończenia budowy fabryki wełny 

mineralnej skalnej na Bobrku. Spółka Petralana rozpoczęła 
właśnie kompletowanie załogi.

Wniosek do wojewody złożyli 
radni Michał Bieda, Halina Bieda, 
Joanna Stępień, Andrzej Kostek 
i Mariusz Wołosz. Zarzutów jest 
wiele. ale najważniejsze to chyba 
zawiłość pytania referendalnego oraz 
brak terminu wejścia uchwały refe-
rendalnej w życie. Przypominamy 
– na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
bytomscy radni zdecydowali, że 16 
marca odbędzie się referendum w 
sprawie Bytomskiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego (BPK). Pytanie na 
referendum brzmi: "Czy jest Pani/Pan 
przeciwko zrównoważeniu budżetu 
miasta, realizowaniu ważnych dla 
Bytomia inwestycji oraz częściowemu 
zabezpieczeniu środków na wkład 
własny na projekty współfinansowane 
z Unii Europejskiej poprzez czasowe 
wydzierżawienie udziałów Bytom-
skiego Przedsiębiorstwa Komunal-
nego spółka z o.o."

Od tego czasu trwa wielka dys-
kusja medialna. Wszyscy zwracają 
uwagę, że pytanie referendalne ce-
lowo zostało tak skonstruowane, aby 
wprowadzić mieszkańców w błąd. 
Pisaliśmy o tym w artykule „W marcu 
bytomianie pójdą na referendum”.

Pomijając pytanie referendalne 
pozostaje jeszcze kwesta braku ter-
minu wejścia uchwały w życie. Jak się 
nieoficjalnie dowiedzieliśmy radni 

BIS w większości są przekonani, że 
ten błąd formalny pozwoli wojewo-
dzie uchylić uchwałę referendalną. To 
krzyżuje plany szybkiego przeprowa-
dzenia referendum i zakończenia go 
jeszcze w marcu przed kampaniami 
wyborczymi do europarlamentu  
i samorządowymi.

Stąd pomysł, aby zrezygnować 
całkowicie z dzierżawy sieci wodno-
-kanalizacyjnej BPK i nie pchać się 
przed wyborami w referendum, 
bo do takiego zapewne opozycja 
zaczęłaby zbierać podpisy. W przy-
szłym tygodniu ma zostać zwołana 
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. 
Dotarliśmy do projektu tej uchwały 
i w uzasadnieniu możemy przeczy-
tać: „W związku z podjęciem decyzji 
o zaniechaniu procesu czasowego 
wydzierżawienia Bytomskiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 
i pokryciu planowanych dochodów  
z tego tytułu z innych źródeł przepro-
wadzenie referendum w tej sprawie 
jest bezprzedmiotowe”. Nie wiemy 
co dalej z BPK oraz jak ma wyglą-
dać nowelizacja budżetu, w którym 
zaplanowano przychód 100 mln zł 
z tytułu dzierżawy sieci wodno-
-kanalizacyjnej. Podobno władze 
miasta mają plan alternatywny 
i nie będzie problemu z budżetem. 
Szczegółów jednak brak.

Referendum nie będzie, Bartyla 
wycofuje się z dzierżawy BPK
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Internauci 
naszego forum pytają byłego 
prezydent Piotra Koja. Ten 
odpowiada:

Dziękuję za zadane pytanie. Tyl-
ko ten kto nic nie robi, nie popełnia 
błędów. A przecież pytanie dotyczy 
okresu w którym przewodziłem 
zmianie Bytomia, 160tysięczne-
go miasta, po bardzo bolesnej 
transformacji. Tak więc były sytu-
acje, tematy, które uznaję za błędy. 
Zacznę nietypowo od początków 

drugiej kadencji. Za błąd uważam 
rezygnację z reorganizacji sieci 
szkół w styczniu 2011 roku. To był 
dobry moment do wprowadzenia 
tej kolejnej koniecznej, choć trud-
nej do akceptacji zmiany. Kolejna 
kwestia, to zbyt duże zaufanie do 
przedsiębiorcy górniczego i jego 
rzetelności w przygotowywaniu 
dokumentacji dotyczącej planu 
ruchu, zwłaszcza w części doty-
czącej terenów objętych zabudową 
mieszkaniową. Także w prowadzo-
nej polityce kadrowej bywały błędy, 
jednym z nich było pozostawienie 
na stanowisku naczelnika Andrze-
ja Panka. Błędem było późne wyko-
rzystanie rezerwy budżetowej 

Skarbu Państwa, dla pozyskiwania 
finansowania kluczowych dla mia-
sta projektów. W większym stopniu 
należało też integrować budowa-
ne ścieżki rowerowe realizowane 
w ramach inwestycji drogowych 
z pozostałą infrastrukturą, tak aby 
łączyć już istniejące. Błędem było 
nie umieszczenie w projekcie, 
 a przez to niewykonanie oświetle-
nia boiska i placu zabaw na skraju 
Fazańca od strony ul.Orzegowskiej. 
Każdy tego typu projekt powinien 
być połączony z monitoringiem 
i oświetleniem.

Cały wątek na naszym forum 
internetowym. Gorąco pole-
camy: http://bytomski.pl/
forum-bytomia/piotr-koj
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ul. Szymały, Miechowice: Salon fryzjerski Evolution 2, Apteka Witaminka, Piekarnia Kwapisz, Karb: Salon fryzjerski Evolution, Bar 
u Pana Janka, Szombierki: Stary Ratusz, Sklep mięsny ul. Orzegowska, Rozbark: Bar piwny Plus, Delikatesy 24 ul. Głowackiego
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Nowy film bytomskiej reżyserki 
to obraz młodego pokolenia. Boha-
terami polsko-duńskiej produkcji 
są Lila i Janek, licealiści, których 
życie obraca się głównie wokół 
imprez, eksperymentów z alkoho-
lem i marihuaną. Nastolatki ukaza-
ne zostały przez pryzmat swojego 
pokolenia – ludzi młodych komu-
nikujących się przez nowe techno-
logie, czerpiących z życia wszystko 
pełnymi garściami. Miłość nasto-
latków i zabawa kończy się, kie-
dy bohaterka zrywa z chłopakiem 
oskarżając go o zdradę. Cena za 
błąd okazuje się bardzo wysoka. 
W rolach głównych bohaterów zade-
biutowali Eliza Rycembel i Mateusz 
Więcławek. 

„Widzę w moich bohaterach 
pokolenie, które posiada wszelkie 
zachodnie dobra, nieobarczone 
historycznie i politycznie, wolne, 
a mimo to używające owej wolno-

ści do stworzenia własnego wię-
zienia. Żyją w świecie, który daje 
im wszystko, nie wymagając nic w 
zamian. Być może to właśnie jest 
powodem, dla którego stwarzają 
swoje własne zasady, za przekro-
czenie których płaci się najwyższą 
karę” - mówi o swojej produkcji 
reżyserka, Anna Kazejak.

W obsadzie filmu znaleźć można 
także: Andrzeja Chyrę, Magdalenę 
Popławską, Jowitę Budnik, Bartło-
mieja Topę i Dawida Ogrodnika.

Bytomianka jest także reżyser-
ką „Skrzydlatych świń” oraz seria-
lu „Bez tajemnic” (polski oddział 
HBO). Film „Obietnica” w polskich 
kinach ukaże się 14 marca. To już 
kolejna produkcja polska, która 
ubiega się o prestiżową nagrodę 
na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Berlinie. W ubiegłym 
roku nagrodzono „Bejbi blues” 
Katarzyny Rosłaniec. 

Reklama

Film bytomskiej reżyserki na Berlinale

Budynek dworca jest zarządzany 
przez Polskie Koleje Państwowe, 
lecz część torowa stacji wraz z tune-
lem podlega Polskim Liniom Kolejo-
wym. Te natomiast nie są wcale w 
lepszym stanie. Przejście pod pero-
nami jest notorycznie zalewane 
podczas opadów, a same perony są 
w rozsypce.

Jacek Karniewski z PLK zapew-
nia, że spółka nie pozwoli, aby pasa-
żerowie doznawali szoku przecho-
dząc z odnowionego holu do zrujno-

wanego tunelu i dalej na zaniedbane 
perony. Firma chciałaby jeszcze w 
tym roku przeprowadzić remont, 
w ramach którego m.in. zostałaby 
wykonana izolacja przejścia pod-
ziemnego, wymieniona posadzka i 
wyczyszczone ściany. Pełny zakres 
prac ma zostać przedstawiony, gdy 
PLK znajdzie w swoim budżecie 

środki na ich realizację.
Wygląda na to, że masowa mobi-

lizacja bytomian w sprawie dworca 
da lepsze efekty, niż się spodzie-

wano. Co prawda nie zostanie 
wyremontowany cały budynek, ale 
odnowione zostaną części, które są 
 w najgorszym stanie.

Obecnie trwa akcja pod patro-
natem naszego serwisu, skiero-
wana do Kolei Śląskich. Apelujemy 
do prezesa, Piotra Bramorskiego, 
 o otwarcie kasy biletowej na dworcu 
i uruchomienie większej liczby połą-
czeń. Każdy może się podpisać pod 
petycją w tej sprawie - (dostępna na 
naszej stronie)! Aby remont dworca 
przysłużył się jak największej licz-
bie pasażerów, oferta przewozowa 
musi zostać poprawiona. Tymcza-
sem rozkład jazdy jest nieatrakcyjny 
i wielu mieszkańców nie jest w sta-
nie się do niego dostosować.

Zmiany na dwor-
cu będą większe, niż sądzili-
śmy. Prócz holu mają zostać  
wyremontowane perony 
i przejście pod nimi.

Wyremontują też perony i tunel

Czy Prezydent Piotr Koj  
popełnił jakieś błędy?Najnowszy film Anny Kazejak, Obietnica", będzie 

walczył o nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 
w Berlinie. Produkcja jest nominowana w sekcji konkursowej 
Generation 14 plus. To dział poświęcony najlepszym filmom z całe-
go świata o tematyce młodzieżowej. 

 Tylko ten kto nic nie robi, nie 
popełnia błędów.

Wygląda na to, że masowa 
mobilizacja bytomian w spra-
wie dworca da lepsze efekty, 
niż się spodziewano. 
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Po burzy jaka natychmiast 
przetoczyła się w mieście prezy-
dent Bartyla projekt uchwały zdjął 
z porządku obrad wycofując się z 
pomysłu prywatyzacji. W grudniu 
prezydent ponownie wyciągnął 
„rewolwer” zakręcił bębenkiem 
i trafiło w BPK (Bytomskie Przed-
siębiorstwo Komunalne). W tym 
przypadku sprawa była o tyle 
poważna, że potencjalna prywa-
tyzacja dotknęłaby każdego z nas 
poprzez cenę wody jaką musieli-
byśmy płacić prywatnemu dzier-
żawcy. Przeforsowano ten zapis 
w budżecie na 2014 rok, jed-

nak projekt ten poparła już tylko 
Bytomska Inicjatywa Społeczna 
(BIS) i Wspólny Bytom (WB).

Kiedy opozycja wpadła na 
pomysł rozpisania referendum  
w tej sprawie, prezydent Bartyla 
wraz z BIS i WB postanowił przygo-
tować własne referendum. Pytanie 
referendalne było zmanipulowa-
ne i kładło cień na intencje władzy. 

Co się okazuje? Otóż tym razem 
znowu dochodzi do kuriozalnej 
sytuacji. Od kilku dni mówi się 
o nowej koncepcji prezydenta. Pla-
nowane jest odwołanie referendum 
w drodze uchwały oraz, co już coraz 
mniej zaskakujące, ponowne wyco-
fanie się z pomysłu prywatyzacji.

Jaki cel teraz obrał sobie prezy-
dent Damian Bartyla wraz ze swo-
im zapleczem politycznym?

Teraz prawdopodobnie padło 
na wysypisko miejskie, które jest  
w zarządzie wspomnianego BPK.

W tym wszystkim najbardziej 
niepokojąca jest szybkość wycofy-
wania się z planów. Czy to oznacza, 
że zbyt pochopnie podjęte zostały 
decyzje? Zdecydowanie tak.

Jest to kolejna sytuacja, która 
pokazuje, że prezydent błądzi 
i brak mu jasnego planu na to 
miasto.

Ile razy będziemy jeszcze zaska-
kiwani? Czy prezydent znowu 
wyciągnie „rewolwer” i zakręci 
bębenkiem? Na co tym razem pad-
nie? Co wylosuje do prywatyzacji?

Aż strach się bać...

Rosyjska ruletka  

reklamujemy 

bytomskie 
firmy w 

internecie

505 081 061

biuro@itkomfort.pl

Reklama

Reklama

Pomysł był zasko-
czeniem dla wszystkich, 
nawet dla PiS, który do 
tamtej pory głosował ramię 
w ramię z koalicją. 

Jaki cel teraz obrał sobie 
prezydent Damian Bartyla 
wraz ze swoim zapleczem 
politycznym?
Teraz prawdopodobnie 
padło na wysypisko miejskie, 
które jest w zarządzie wspo-
mnianego BPK.
W tym wszystkim najbar-
dziej niepokojąca jest szyb-
kość wycofywania się z pla-
nów. Czy to oznacza, że zbyt 
pochopnie podjęte zostały 
decyzje? Zdecydowanie tak.

Jaki cel teraz obrał sobie 
prezydent Damian Bartyla 
wraz ze swoim zapleczem 
politycznym?

Ile razy będziemy jeszcze 
zaskakiwani?
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Laryngologia została zlikwido-
wana, chociaż jeszcze do końca 
2014 roku obowiązuje kontrakt 
w wysokości 1,3 mln zł. Dyrek-
cja Szpitala Specjalistycznego nr 1 
zamierza starać się o przeniesienie 
tych środków na Oddział Chirur-
gii Ogólnej i Gastroenterologicznej, 
lecz ostateczna decyzja zależy do 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
i nie ma pewności, czy pieniądze 

nie zostaną zabrane szpitalowi.
Zmiany organizacyjne w szpitalu 

zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez jego radę, a następnie przez 

komisję zdrowia rady miejskiej. 
Jako powody tej decyzji wskazywa-
ne jest istnienie oddziałów laryn-
gologicznych w szpitalach przy al. 
Legionów i ul. Batorego oraz wyso-
kie koszty modernizacji, obejmują-
cej zarówno prace budowlane, jak 

i wymianę starych urządzeń oraz 
doposażenie w nowy sprzęt. Osza-
cowano, że gmina musiałaby na to 
wydać ok. 5 mln zł.

Radni opozycji nie zgadzają się z 
tą opinią. Wskazują, że jedno wyre-
montowane piętro oddziału chirur-
gii stoi nieużywane i tam właśnie 
można było przenieść Laryngolo-
gię, natomiast sprzęt, w który rze-
komo trzeba by było doposażyć 
oddział jest wysokospecjalistycz-
ny, stosowany tylko w jednej klini-
ce na południu Polski i jego zakup 
nie jest konieczny w miejskim szpi-
talu. Ponadto ich zdaniem likwi-
dacja oddziału poważnie utrudni 
mieszkańcom leczenie w Bytomiu, 

bowiem szpital przy al. Legionów 
ogranicza właśnie liczbę łóżek na 
laryngologii, a szpital przy ul. Bato-
rego przyjmuje wyłącznie dzieci. 
Bytomianie nie mogą też liczyć na 
leczenie w okolicznych miastach, 
bowiem w Chorzowie, Świętochło-
wicach, Piekarach Śl. i Siemianowi-

cach nie ma laryngologii.
- Likwidacja oddziału laryngo-

logii nie ma uzasadnienia ekono-
micznego. W szpitalu poza cięciem 
kosztów potrzebne jest zwiększa-
nie przychodów a nie ich likwidacja.  
Proces remontowania miejskie-

go szpitala należy kontynuować 
 a obecne władze go zwijają zamiast 
rozwijać. To szkodliwa decyzja, 
przede wszystkim dla bytomian, 
których w tym oddziale się leczyło 
- skomentował likwidację radny 
Michał Bieda.

Co ciekawe podczas dyskusji 
na ostatniej sesji przewodniczą-
ca RM Danuta Skalska przyznała, 
że dzięki bytomskiej Laryngolo-
gii może dziś mówić i dlatego nie 
może głosować za jej likwidacją, 
po czym wraz z Markiem Justem ze 
społecznej rady szpitala opuściła 
salę. Ostatecznie uchwała została 
zatwierdzona stosunkiem głosów 
11 do 9.

W budynku zajmowanym dotąd 
przez oddział laryngologii mają 
znaleźć się pomieszczenia admini-
stracji szpitala.

Radni postanowili 
o likwidacji oddziału 
Laryngologii w szpitalu 
miejskim przy ul. 
Żeromskiego. Z decyzją nie 
zgadza się opozycja.

Anna Friederich urodziła się 
w 1970 roku. Do 19-tego roku 
życia mieszkała na ulicy Fałata,  
a do szkoły uczęszczała do „piątki“ 
na dawnego Roosevelta. Z utęsk-
nieniem wspomina czasy młodo-
ści - kiedy jako dzieciak grało się 
z innymi bajtlami na placu, kiedy 

szło się zimą na górę miłości, żeby 
znowu połamać sanki i haja mieć  
w doma. Latem chodziło się na 
górę miłości na wagary. A we waka-
cje były w muszli koncertowej dys-
koteki – mówi.

Teraz mieszka w Herten. Na co 
dzień zajmuje się fotografią - z pasji 
i zawodowo. Interesuje się historią 
i sztuką. Nam z nostalgią wspomi-
na, jak ojciec opowiadał jej o starym 
Bytomiu. I właśnie te „bytomskie 
historyjki” stara się teraz odna-
leźć i przedstawić na fotografii. Od 
zawsze emocjonalnie związana z 
Bytomiem postanawia otworzyć 
wystawę z fotografiami uwiecznia-
jącymi Bytom.

Wystawa nosi tytuł „Bytom/
Beuthen: Historisch, modern, emo-
tional“ / „Bytom/Beuthen: Histo-
ryczny, nowoczesny, emocjonalny“. 
Została otwarta 31 stycznia, a na 
otwarciu –jak nas zapewnia - było 
wielu bytomian obecnie mieszkają-
cych w Niemczech oraz prezydent 
miasta Recklinghausen, Pan Wol-
fgang Panförder , który przyszedł 
w marynarce firmy „BYTOM“.

Sama wystawa, podzielona na 
trzy części (historyczny, nowo-
czesny, emocjonalny) ma pokazać 
Bytom nietuzinkowy, który przy-
pomina niemieckie miasto Recklin-
ghausen.

Pierwsza jej część ukazuje pięk-
ne i ciekawe obiekty historycz-
ne, także te przemysłowe. Druga 
to nowoczesna architektura (Bol-
ko Loft, Skarpa) i takie projekty 
jak pole golfowe, które powstało 
w ramach rewitalizacji kopalni 
“Szombierki”. Strona emocjonal-
na przedstawia sytuacje, których 
sama autorka była świadkiem pod-
czas swojego pobytu w Bytomiu.

Co widzi i pokazuje?

Miasto, w którym można podzi-
wiać przepiękne architektonicznie 
budynki. Na fasadach wielu kamie-
nic nadal znajdujące się misternie 
wykonane detale. Bytom - miasto 
ciężkiego przemysłu, który zani-
ka, ale wizualnie i mentalnie nadal 
się go wyczuwa. Miasto, które się 
rozwija i stawia na nowoczesność. 

I nie chodzi tu tylko o ujmującą 
architekturę, ale również o projek-
ty, które przyczyniają się do atrak-
cyjności miejsca. Miasto, w którym 
jest zielono. Przy ulicach i placach 
rosnące drzewa, kwiaty i trawniki. 
Bytom posiadający ogromny park 
miejski, a na obrzeżach laski, łąki, 
rzeczki, stawy i nawet rezerwat 
przyrody. Bytom związany z kul-
turą. Miasto, mimo wielu ogrom-
nych przemian, nadal mające wiele 
bytomianom do zaoferowania. 
Opera, teatr, taniec i sztuka.

Zeskanuj kod QR 
i zobacz zdjęcia

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PALIWA STAŁE
723 643 739

ul. Północna 70
41-902 Bytom

723 643 739
723 139 690

Szpital bez laryngologii

Bytomianie nie mogą też liczyć 
na leczenie w okolicznych 
miastach, bowiem w Chorzowie, 
Świętochłowicach, Piekarach 
Śl. i Siemianowicach nie ma 
laryngologii.

W szpitalu poza cięciem 
kosztów potrzebne jest 
zwiększanie przychodów a 
nie ich likwidacja. "
skomentował likwidację radny Michał Bieda.

Urodzona w 
Bytomiu, w wieku 19 lat 
wyjechała do Niemiec. Tam 
po 20 latach w mieście 
Recklinghausen organizuje 
wystawę fotograficzną i 
opowiada innym o Bytomiu.

W Niemczech wspominali Bytom

Reklama
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Porady prawne

Posiadanie psa to nie tylko zabawa, ale też obowiązki związane z przestrzeganiem 
prawa. Każde miasto w Polsce reguluje odrębnie  obowiązki właścicieli czworonogów 
zakresie wyprowadzenia psa? 

Pytanie więc brzmi czy wyprowadzając na spacer naszego psa musimy mu zało-
żyć kaganiec ? Nawet jeśli jest łagodny pies rasy labrador słynący z swojej łagod-
ności ? Otóż tak.. Uchwałą Rady Miejskiej Miasta Bytomia  nr VII/74/12 z dnia 17 
grudnia 2012 roku został uchwalony Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na  terenie Miasta Bytomia. Paragraf 7 ust 2 Regulaminu nakazuje w miejscach 
użytku publicznego by  nasze pupile były wyprowadzane na smyczy lub w kagańcu. 
Zwolnienie psa z smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych 
 i to pod warunkiem, że nasz psiak ma założony kaganiec oraz, że my jako właściciele 
mamy możliwości bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, oznaczającą  prawi-
dłową reakcję psa na komendę.

Jeżeli wiec nasz pies nie jest psem posłusznym, który nie zawsze zareaguje na komendę 
„wróć” nie powinniśmy zwalniać naszego psa z smyczy ponieważ naruszymy w ten sposób 
przepisy prawa, a w szczególności art.77 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi, ze kto nie 
zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega 
karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.  Wykroczenia tego nie popełnia tylko wła-
ściciel ale każda osoba która sprawuje pieczę nad zwierzęciem. Przepis nie obejmuje swoim 
zakresem  odpowiedzialności np. za pogryzienie przez psa.  W tym miejscu wspomnę też  
o tym, że mandat w wysokości 250,00 zł możemy także zapłacić za niesprzątnięcie odchodów.

Posiadanie  psa  
to nie tylko  zabawa
Porad udziela Kancelaria prawna Śląsk, ul. Gliwicka 16, Bytom.

Forum

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Dwóch mieszkańców Bytomia 
zatrzymali policjanci z komisariatu 
przy ulicy Rostka. Mężczyźni znisz-
czyli 24 samochody zaparkowane 
w centrum miasta.

Wczoraj policjanci z komisariatu 
III zatrzymali dwóch mieszkańców 
Bytomia podejrzanych o zniszcze-
nie samochodów w centrum mia-
sta. Mężczyźni używając młotka 
i kamieni uszkodzili i wybili szy-
by w 24 pojazdach. Do zdarzenia 
doszło 2 lutego tego roku. Zatrzy-
mani przyznali się do zarzucanych 
im czynów.

Jak wynika z ustaleń policjan-
tów w chwili zdarzenia obaj spraw-
cy byli nietrzeźwi. Wstępnie straty 
oszacowano na prawie 10 tys. zło-
tych. Za popełnione przestępstwa 
grozi im do 5 lat za kratkami. 

Policjanci z Bytomia przeję-
li prawie 50 gramów marihuany. 
35-latek usłyszał zarzut posiada-

nia znacznej ilości narkotyków, 
za co grozi mu do 10 lat więzie-
nia. Natomiast 24-letniej kobiecie 
śledczy przedstawili zarzut posia-
dania marihuany. Grozi jej do 3 
lat pozbawienia wolności. Dzisiaj 
podejrzani odpowiedzą przed 
prokuratorem.

K r y m i n a l n i   z   by to m s k i e j 
komendy zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości narkotyko-
wej w mieszkaniu przy ul. Miarki 
zatrzymali dwie osoby. Funkcjo-
nariusze przejęli prawie 50 gra-
mów marihuany. Śledczy znaleźli 
narkotyki w piwnicy oraz u jed-
nej z zatrzymanych osób. 24-latce 
przedstawiono zarzut posiada-
nia narkotyków, za co grozi jej 
do 3 lat więzienia. Natomiast 35 
letni bytomianin usłyszał zarzut 
posiadania znacznej ilości nar-
kotyków. Grozi mu teraz do 10 
lat pozbawienia wolności. Podej-
rzani dzisiaj odpowiedzą przed 
prokuratorem. Ponadto mężczy-
zna poszukiwany jest listem goń-
czym przez bytomski sąd i po 
przesłuchaniu trafi do aresztu.  

Kryminalni z bytomskiej komendy 
zatrzymali 23- latka podejrzane-
go o dokonanie włamań do przed-
szkoli na terenie Piekar Śląskich i 
Bytomia. Policjanci znaleźli przy 
mężczyźnie 8 gramów marihuany. 
Za popełnione przestępstwa gro-
zi mu kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Wc z o r a j   r a n o   p o l i c j a n c i 
z Wydziału Kryminalnego zatrzy-
mali 23-latka, który na początku 
stycznia tego roku dokonał włama-
nia do jednego z przedszkoli w Pie-
karach Śląskich oraz do żłobka na 
ulicy Świętochłowickiej w Bytomiu. 
Mężczyzna ukrywał się w miesz-
kaniu swojej koleżanki. W trakcie 
zatrzymania mundurowi znaleź-
li przy nim 8 gramów marihuany. 
Stróżom prawa udało się odzyskać 
część ze skradzionych przedmio-
tów. Bytomianin usłyszał już zarzu-
ty. Prokurator objął go policyjnym 
dozorem. Za kradzież z włamaniem 
oraz posiadanie środków odurzają-
cych grozi mu do 10 lat za kratkami. 

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
sprawcę kradzieży wózka dziecię-
cego. 21-letni bytomianin zabrał z 
klatki schodowej wózek i sprzedał 
w lombardzie. Policjanci odzyska-
li łup a mężczyźnie przedstawio-
no zarzut kradzieży. Stróże prawa 
z komisariatu przy ul. Rostka po 
godzinie 17:00 zostali powiado-
mienie o kradzieży wózka dziecię-
cego z klatki schodowej. Wartość 
jego pokrzywdzona wyceniła 
na 1000 zł. Policjanci rozpoczę-
li poszukiwana sprawcy i jego 
łupu. Funkcjonariusze zapoznali 
się z zapisem kamery monitorin-
gu z rejonu miejsca przestępstwa. 
Przesłuchano świadków. Oko-
ło 19:00 policjanci zatrzymali 
21-latka podejrzanego o kradzież 
wózka. Mężczyzna przyznał się do 
przestępstwa. Funkcjonariusze 
odzyskali łup w jednym z bytom-
skich lombardów. Ustalono, że 
sprawca oddał go tam za kwotę 40 
złotych. Teraz bytomianinowi gro-
zi do 5 lat pozbawienia wolności.

Ś r o d e k   z a p o b i e g a w c z y 
w postaci dozoru policyjnego 
zastosował bytomski prokurator 
wobec 41-letniego mieszkańca 
Katowic, który dokonał kradzie-
ży alkoholu o łącznej wartości 
przekraczającej tysiąc złotych. 
Mężczyźnie grozi kara 5 lat pozba-
wienia wolności.

Nie długo cieszył się swoim 
łupem 41-letni mieszkaniec Kato-
wic, który kradł alkohol w jednym 
ze sklepów w dzielnicy Stroszek. 
Mężczyzna został zatrzymany 
na gorącym uczynku przez poli-
cjantów z komisariatu przy Pla-
cu Żeromskiego. Jak się okazało 
w toku wykonywanych czynności 
katowiczanin w okresie jednego 
tygodnia wyniósł ze sklepu alko-
hol o łącznej wartości przekra-
czającej tysiąc złotych. Wczoraj 
przyznał się do zarzucanych mu 
czynów. Prokurator objął go poli-
cyjnym dozorem. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu do 5 lat za 
kratkami.

Kamieniami i młotkiem 
uszkodzili 24 samochody

Diler zatrzymany

Okradał przedszkola i wpadł Złodziej wózka zatrzymany Ukradł alkohol za 1000 zł

Podyskutuj o mieście!
www.bytomski.pl/forum-bytomia

Reklama
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Występy Opery Śląskiej mia-
ły miejsce w C.H. Centralna Euro-
pa w Gliwicach przed świętami 
bożonarodzeniowymi. Ten nie-
codzienny event promocyjny to 
pomysł Ewy Blaut – byłej tancer-
ki baletowej Opery Śląskiej, od lat 
związanej z tą placówką, obec-
nie bizneswoman. Całe przed-
stawienie również reżyserowała, 
a pomysł, który przedstawiła 
dyrekcji Opery, został bez proble-
mu zaakceptowany.

Koncert Opery to tzw. flash mob, 
który na świecie funkcjonuje już 
od 10 lat. Wiele znanych instytucji 
artystycznych organizuje podob-
ne występy. Jak nas zapewnia pani 
Ewa, artyści z Opery Śląskiej nie 
mieli problemu z zejściem ze sceny 
wprost na pasaż centrum handlo-
wego. Wszystkie arie były wyko-
nywane na żywo do podkładów 
muzycznych, a nad całością czu-

wali technicy dźwiękowi. W sumie 
w wydarzeniu brało udział około 
20 artystów Opery Śląskiej. Arie 
wykonywali między innymi sopra-
nistka Opery w Bytomiu Joanna 
Kściuczyk-Jędrusik oraz baryton, 
Stanisław Kuflyuk. 

W przyszłości można się spo-
dziewać podobnych akcji, ale w 
innych miejscach. Gdzie? To tajem-
nica. A jak to wszystko wyszło? 
Zapraszamy na naszą stronę www.
bytomski.pl.

Zeskanuj kod QR 
i zobacz film

Opera Flash Mob
W marketingu taka forma promocji to 

Ambient marketing. Inaczej - marketing niestandar-
dowy. Właśnie tak postanowiła się promować Opera 
Śląska. Dała koncert na pasażu w centrum handlowym.

Piątkowy koncert - Gala Ver-
di / Wagner, który na bytomskiej 
scenie zaprezentowany został po 
raz pierwszy w grudniu ubiegłe-
go roku z okazji obchodzonej na 
całym świecie 200. rocznicy uro-
dzin Giuseppe Verdiego i Ryszar-
da Wagnera. Gala Verdi / Wagner 
to  muzyczna dedykacja ku pamię-
ci tych dwóch wybitnych kom-
pozytorów. W inscenizowanym 
koncercie występują soliści, chór 
i orkiestra Opery Śląskiej pod 
dyrekcją Tadeusza Serafina oraz 
zaproszeni goście. Pierwsza część 
galowego koncertu poświęco-
na jest twórczości Giuseppe Ver-
diego; usłyszymy fragmenty z 

oper: „Nabucco”, „Aida”, „Traviata”, 
„Don Carlos” i „Rigoletto”. Muzykę 
Ryszarda Wagnera reprezentuje 
jedna z jego oper - „Tannhäuser”. 

A w sobotni wieczór, 8 lute-
go, Opera zaprasza na jedną z naj-
piękniejszych historii w dziejach 
opery - tragiczną opowieść o Vio-
letcie, paryskiej kurtyzanie, która 
pragnie porzucić dotychczasowe, 
pozornie wesołe i beztroskie życie. 
Pokochawszy młodego arystokra-
tę opuszcza Paryż. Okazuje się, że 
zerwanie z przeszłością nie może 
nastąpić tak łatwo…

  „Traviata” to jedno z arcydzieł, 
na którym opiera się sława Verdie-
go. Inwencja melodyczna, muzycz-
na dramaturgia oraz mistrzostwo 
scenicznego efektu, to podstawo-
we cechy tej opery. Wspaniałe arie 
z tak lubianym toastem na cześć 
miłości „Libiamo”  - znane są nie 
tylko melomanom. 

Dwa wieczory z 
Operą Śląską

7 lutego 2014 r. /w piątek/ o godz. 18.00 - 
GALA VERDI/WAGNER | 8 lutego 2014 r. /w sobotę/ o godz. 
18.00 - Giuseppe Verdi TRAVIATA opera w 4 aktach.

Już na początku meczu Jakub 
Kosowski i Tomasz Konecny uzy-
skali dla zespołu na dwupunktowe 
prowadzeniem. Podczas trzeciej 
odsłony spotkania Radek Mrkvic-
ka został pokonany przez Karola 
Szarmacha 2:3, co dało kontaktowy 
punkt graczom z Ostródy.

Decydujące znaczenie miał poje-
dynek Kosowskiego z Pawłem Pla-
tonowem, w którym nasz zawodnik 
wygrał 3:2. Oznaczało to zwycię-
stwo dla naszego zespołu.

Niebiesko-czerwoni po 11 spo-
tkaniach mają na swoim koncie 
17 punktów. Kolejne starcie już 11 
lutego, na meczu wyjazdowym z 
ASTS Olimpią-Unią Grudziądz.

Tenis stołowy
Zespół Carbo-Koks TTS 
Polonia Bytom, z Tomaszem 
Konecnym i Jakubem 
Kosowskim na czele, od-
niósł kolejne zwycięstwo 
w superlidze. Pokonując 
Condohotels Morliny Ostróda 
3:1 awansował na 4 miejsce 
w tabeli.
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„Ars amandi” oznacza „sztu-
kę kochania”, a wyrażenie to 
zaczerpnięte jest z dydaktyczno-
-żartobliwego poematu Owidiu-
sza – „Ars amatoria”, w którym 
zawarte są przestrogi, poucze-
nia, wskazówki i kanon sztuki 

zalotów. Sztuce tej patronowa-
ła Wenus. W kontekście zbliża-
jącego się Dnia Zakochanych 
Muzeum Górnośląskie proponuje 
opowieść o amuletach miłosnych 
oraz przedmiotach i zwyczajach 
związanych z miłością w okresie 
późnego średniowiecza. Spotka-
nie „Ars amandi – średniowie-
cze dla dorosłych” odbędzie się w 
środę, 12 lutego o godzinie 17.00 
w świetlicy muzealnej Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu.

Miłosne artefakty sprzed wie-
ków powstawały z potrzeby 
demonstracji uczucia, a ich forma 
i kunszt wykonania często prze-
wyższają współczesne przed-
mioty. Zdecydowana większość 
wyrobów związanych z miłością 
miała formę obwodu zamknię-

tego i łączyła kochanków, cze-
go doskonałym przykładem są 

pierścionki. W średniowiecznym 
świecie miłość ziemska przeni-
kała się ze sferą sacrum, a podob-
ne symbole wykorzystywano do 
opisywania zarówno uczuć do 
Boga jak i wybranki. Późne śre-
dniowiecze dostarcza nam wielu 
symboli, którym towarzyszą źró-
dła pisane pomocne w ich inter-
pretacji. Do nich niewątpliwie 
należy para kochanków, dla któ-
rych pierwowzorem byli Adam i 

Ewa stojący pod drzewem Dobra 
i Zła. Scenie tej często towarzyszą 
napisy w bordiurze, jak na XIV-
-wiecznym amulecie miłosnym 
wykonanym ze skóry, a pocho-
dzącym z bytomskiego rynku. 
Uczestnicy spotkania będą mieli 
wyjątkową okazję, by amulet ten 
zobaczyć na żywo.

Podejmując tematykę sek-
sualności w średniowieczu od 
razu mamy dwojakie skojarze-
nia. Pierwszym jest wizja represji 
Kościoła rządzonego przez męż-
czyzn zobowiązanych do celi-
batu, w których świecie każde 
zachowanie seksualne lub nawet 
myślenie o seksie uważano za 
grzech i poddawano surowej 
pokucie. Nawet seks małżeń-
ski mający na celu reprodukcję 

bywał zaledwie tolerowany, gdyż 
seksualność była zagrożeniem 
dla zbawienia duszy człowieka. 
Drugim natomiast jest wyobraże-
nie mające zdecydowanie ziem-
ski charakter, a przejawiające 
się w literaturze, sztuce oraz w 
przedmiotach codziennego użyt-
ku. Prezentowane powyżej poglą-
dy odzwierciedlają sposób, w jaki 
ludzie żyjący w średniowieczu 
postrzegali siebie i swoją kultu-
rę. Co interesujące oba te poglą-
dy współistniały i przeplatały się 
ze sobą.

Termin: 12 lutego, godz. 17.00
Prowadzi: Ewelina Gabała
Miejsce: Muzeum Górnośląskie, 
świetlica muzealna, gmach główny

O cielesno-
ści, seksualności i celibacie 
w średniowieczu, o tym co 
wolno było kobiecie, a co 
mężczyźnie oraz jakie amu-
lety i przedmioty związane 
z miłością znaleźć można 
w zbiorach Muzeum Górno-
śląskiego w Bytomiu opo-
wie Ewelina Gabała z Działu 
Archeologii już w środę, 12 
lutego w ramach Skarbów 
Muzeum Górnośląskiego".

Zapowiedzi

Jack Strong 11:20, 14:00, 16:40, 19:20, 22:00

LEGO| Przygoda 2D 11:00, 15:30

LEGO| Przygoda 3D 13:15, 18:00

RoboCop 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15

American Hustle 14:15,  18:45, 21:30

Hobbit: Pustkowie Smauga 2D dub 12:30 

Jack Ryan: Teoria chaosu 15:15, 19:30, 21:45

Paranormal Activity: Naznaczeni 22:00

Pod Mocnym Aniołem 17:30, 19:45, 22:00

Sierpień w hrabstwie Osage 10:00, 15:45, 18:15

Wilk z Wall Street 17:00, 20:30

Wkręceni 14:45, 17:15, 20:15, 22:30!

Złodziejka książek 10:30, 16:00

Zniewolony 13:15, 20:45

Kraina Lodu 2D 12:45

Robaczki z Zaginionej Doliny 2D 11:00, 13:00

Skubani 2D 10:15, 12:15

Wędrówki z dinozaurami 3D 10:00 

Wielkie Piękno  07-13.02 g. 19:00

Jack Strong 07-13.02 g. 17:30!, 19:45!

Cinema City

Becekino

Dla dzieci | Klub Zielonej Żyrafy: 
Kraina Klauna Dyzia
8 Lut 2014, 10:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Pokaz | Kopa Ornontowicka - 
przysmak śląskiej kuchni
7 Lut 2014, 17:00
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 34

Impreza | Ladies Night
8 Lut 2014, 20:00
Cosmopolitan Club, ul. Powstańców  
Warszawskich 30

Teatr | Traviata
8 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Impreza | Vibez Again czyli Jah-
das B-Day Bash
8 Lut 2014, 21:00
Museum Music Republic, pl. Sobieskiego 2

Impreza | Old’s Cool Party
8 Lut 2014, 21:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Impreza | Proper Deep Session
8 Lut 2014, 22:00
Klub Blender, ul. Piłsudskiego 60

Impreza | Czwartki z Karaoke
13 Lut 2014, 19:00
Pin-Up, pl. Kościuszki 1

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

Teatr | Gala Verdi/Wagner
7 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21
Kabaret | 44-200
7 Lut 2014, 19:00
Becek, pl. Karin Stanek 1
Impreza | Karnawałowy Bal Przebierańców
7 Lut 2014, 19:00
Między wódką a zakąską, pl. Grunwaldzki 6

Teatr | Klimakterium 2
9 Lut 2014, 16:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Impreza | Otwarcie Zimowych Igrzysk
7 Lut 2014, 21:00
Pin-Up, pl. Kościuszki 1

Koncert | Makaron Solo
7 Lut 2014, 20:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Impreza | Radio Hits
7 Lut 2014, 21:00
Cosmopolitan Club, ul. Powstańców  
Warszawskich 30

Impreza | Women Rock Party
7 Lut 2014, 21:00
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2

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

! - tylko w piątek i sobotę  A - tylko 24-26.10.2014  / B - oprócz 24-26.01.2014

! - nie dotyczy 09.02

W latach 30. XX w. z Bytomia do Berlina kursował 
najszybszy pociąg ówczesnych Niemiec.
Nazywano go Latającym Ślązakiem, bo osiągał prędkość 
140 km/h i pokonywał trasę w czasie zaledwie 5-6 godzin.

Mądrości
Bytomskie

Pokazy premierowe

REPERTUAR BIEŻĄCY    
     
   

KINO FAMILINE     
      
  

sobota

piątek

rano

rano

rano

+4C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+5C

+6C

+5C

+6C

+8C

+7C

Poszedł górnik do spowiedzi. 
Coś tam poopowiadał i po chwili 
zastanowienia mówi:
- Prosza ksiyndza, jo mom jesz-
cze jedyn taki grzych, ino sie 
wstydza 
pedzieć...
- Godej, synu. Miłosierdzie 
boskie je niyłograniczone.
- Prosza ksiyndza, jo je ze 
Sosnowca...
- To niy grzych, synu. To gańba!

+3C

Sztuka kochania - Ars amandi - średniowiecze dla dorosłych

W średniowiecznym świecie 
miłość ziemska przenikała się 
ze sferą sacrum, a podobne 
symbole wykorzystywano do 
opisywania zarówno uczuć do 
Boga jak i wybranki. 
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7 wieków Rynku
Krótka historia bytomskiego Rynku.  

Część trzecia - od 1945 r. do czasów współczesnych.

www.facebook.com/Bytom.hsibc

W styczniu 1945 roku, wkraczająca do miasta armia sowiecka spaliła 
dużą część śródmieścia Bytomia, w tym ratusz oraz kamienice zachodniej 
i wschodniej pierzei Rynku. Całkowitemu zniszczeniu uległy także piękne 
secesyjne kamienice nr 24 i 25, a z numerów 22 i 23 udało się uratować 
tylko część oryginalnych fasad. Po wyburzeniu ruin centralny plac miasta 
powiększył się blisko dwukrotnie. 

Spacerując dzisiaj po Rynku warto zwrócić uwagę, że budynki w nowej 
części mają adresy należące do ulic Gliwickiej i Piastów Bytomskich. 
Jeszcze w latach 40. zmieniono nazwę placu na Inwalidów Wojennych 
i stopniowo uzupełniono luki w zabudowie. 

Na początku lat sześćdziesiątych wyburzono także ostatni zachowany, 
stary, jednopiętrowy dom przy nr 5 - w jego miejscu powstał blok miesz-
kalny. W zachodniej część placu, który nosił wtedy imię Poli Maciejewskiej 
(używano także „Maciejowskiej”) powstała fontanna wyłożona kolorowa 
mozaika, a pozostałą powierzchni zagospodarowano na zieleńce i ścieżki 
z ławeczkami.

Stopniowo harmonijnie zaprojektowany zieleniec zarósł chaotycznie 
rosnącymi drzewami. Po przemianach ustrojowych, w 1991 roku przy-
wrócono historyczną nazwę placu – Rynek.

W 1999 roku usunięto drzewa i powstała nowa płyt Rynku z fontanna 
w cześć centralnej, a w 2008 roku powróciła rzeźba lwa zdobiąca kiedyś 
pomnik żołnierzy poległych w wojnie prusko-francuskiej.

Fontanna w miejscu wyburzonego ratusza  
i kamienic zachodniej pierzei Rynku, 1972 r.


