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Spór o wartość kompleksu sportowe-
go użytkowanego przez Polonię Bytom 
wynika z faktu, iż został on przekazany 
aportem do Bytomskiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego. Aby nieruchomo-
ści mogły się stać własnością miejskiej 
spółki wodociągowej musiały wpierw 
zostać wycenione. Na zlecenie gminy 
prywatna firma oszacowała ich war-
tość na 25 493 276 zł. Zdaniem Michała 
Biedy, radnego niezrzeszonego, powyż-

sza suma jest zdecydowanie zbyt wyso-
ka. Wskazuje, iż stadion jest w fatalnym 
stanie, znajduje się na podmokłym tere-
nie, który ciągle musi być odwadniany, 
a w dodatku jest nawiedzany przez szko-
dy górnicze, dlatego jego wycena po-
winna być dużo niższa. Przedstawiciele 
władz bronią się przed zarzutami tym, 
że operat został wykonany nie przez 
urzędników, lecz zewnętrzną firmę wy-
łonioną w przetargu i w związku z tym 

ratusz nie miał wpływu na wysokość 
szacunków.

Wątpliwości opozycji dotyczą rów-
nież kwestii finansowania utrzymania 
kompleksu przy ul. Olimpijskiej we wła-
daniu BPK. Skąd spółka znajdzie środ-
ki w wysokości 1,5 ― 2 mln zł rocznie? 
W tej chwili, gdy Polonia Bytom trafiła do 
czwartej klasy rozgrywkowej polskiej 
piłki nie należy się spodziewać, że będzie 
w stanie zarobić na utrzymanie wyko-

rzystywanych przez siebie obiektów.
Największe obawy dotyczą zapowia-

danej przez miasto przebudowy komplek-
su. Wg. radnych opozycji w tym przypadku 
z kolei zakładane koszty są niedoszaco-
wane. W ramach inwestycji miałby zo-
stać przebudowany stadion, a obok niego 
planowane jest postawienie hali z dwo-
ma lodowiskami oraz przeszło pięćdzie-
sięciu pokoi noclegowych i... basenu.  
 

Przeszacowany/niedoszacowany
Ile warty jest stadion przy ul. Olimpijskiej? Według wyceny wykonanej na zlecenie gminy - 25,5 mln zł. 

Opozycja uważa, że znacznie mniej.
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Od lat toczyła się dyskusja na temat 
godnego upamiętnienia nadburmi-
strza Georga Brüninga. Za czasów jego 
rządów Bytom przeżywał największy 
rozkwit w swojej historii. Właśnie 
wtedy miasto zostało zelektryfikowa-
ne, a tutejsze domostwa przyłączo-
no do sieci wodociągowej i sanitarnej. 
Przez aż 37 lat jego urzędowania po-
wstało wiele wspaniałych gmachów, 
w tym m.in. budynek teatru, gdzie dziś 
mieści się Opera Śląska, koszary przy 
ul. Smolenia, czy szkoła realna przy pl. 
Sikorskiego. Mieszkańcy w podzięce 
za jego zasługi dla miasta podarowali 
mu willę przy al. Legionów, a pobliską 
ulicę nazwano jego imieniem.

Niestety w 1945 roku jego nazwisko 
stało się niewygodne w kontekście no-
wej wersji dziejów ułożonej przez pol-
skie władze, które starały się zamazać 
niemiecką przeszłość miasta. Wówczas 
przeprowadzono wielką akcję zmia-
ny nazewnictwa ulic i placów. W jej na-
stępstwie wielu znamienitych bytomian 
przestało im patronować, gdyż mieli nie-
właściwą narodowość. W ten sposób uli-
ca Brüninga stała się ulicą Drzymały. Co 
ciekawe sławny chłop z wielkopolski 
został dwukrotnie uhonorowany w By-
tomiu, gdyż jego imię ― choć z błędem ― 
nosi również jeden z placów na Bobrku.

Po 69 latach od tej zmiany rad-
ni wreszcie zdobyli się na historyczną 
obiektywność i ponownie uhonorowali 
wielkiego bytomianina. Aby nie zmuszać 
mieszkańców ul. Drzymały do wymiany 
dokumentów, imieniem Georga Brünin-
ga nazwano plac przed Urzędem Miej-
skim. Podczas tej samej sesji radni 
upamiętnili także kilka innych ważnych 
postaci dla Bytomia: Józefa Bonczola, Jó-
żefa Larischa, Jana Białego, o. Ryszarda 
Ślebody i o. Rocha Szajcy.

Jeżeli gdziekolwiek w mieście za-
czyna się dziać coś pozytywnego 
– od razu pojawiają się malkonten-
ci zarzucający brak logiki, dobrego 
smaku czy też nieuczciwość. Każde 
pozytywne działanie na terenie mia-
sta znajduje od razu rzeszę krytyków 
tryskających jadem najlepiej na inter-
netowych forach. Tak jest bezpiecznie 
bo przecież gro z nich stchórzyłoby, 
gdyby mieli się pod krytyką podpi-
sać własnym imieniem i nazwiskiem. 
Smutne jest również to, że w obec-
nym czasie napisać coś dobrego 
o Bytomiu jest równoznaczne z przy-
klejeniem sobie łatki zwolennika 
obecnej władzy. Tak więc przykłady 
pierwsze z brzegu. Bytomski blu-
esman od lat sympatyzuje z bytomską 
dzielnicą Rozbark. Zupełnie niedaw-
no powstał teledysk do jego utworu 
pod tytułem „Bytomski Przytul Mnie 
2014”. I już słychać głosy, że piosen-
ka promowana jest w związku ze zbli-

żającymi się wyborami. Ktoś inny zaś 
twierdzi, że piosenka o przytulaniu to 
żenada, bo łatwiej w Bytomiu dostać 
po ryju niż się przytulić. Po ryju – po-
winni ewentualnie dostać ci, którzy 
krytykują twórczość bluesmana lecz 
nie tylko oni bo kolejni malkontenci 
atakują pomysł ożywienia ulicy Ry-
cerskiej. Właściciele kilku kawiarni 
połączyli siły i od 20 czerwca na Ry-
cerskiej możemy zabawić się w przy-
kawiarnianych ogródkach. Pomysł 
fajny lecz już słychać, że to żenada, 
patologia i krzyk rozpaczy właścicie-
li pubów. Z innej beczki. Pamiętam 
wrzawę jaka wybuchła przy okazji li-
kwidacji linii tramwajowej nr 7 z cen-
trum miasta do Łagiewnik. Już lada 
dzień popularna „siódemka” powró-
ci ale zewsząd słychać, że to kosztow-
na inwestycja bądź głosy oburzające 
się na fakt, że można było zrobić po-
jedyncze torowisko a nie podwójne. 
Zlot Superbohaterów, udział w kon-

kursie na najmilsze miasto w Polsce, 
modernizacja stadionu, koncerty, 
zbiórki charytatywne, jarmark eko-
logiczny, wystawy, spektakle, remon-
ty ulic i wszystkie inne działania czy 
to władz miasta, organizacji czy też 
pojedyncze pomysły bytomian z gó-
ry napotykają ogólną krytykę. Dni By-
tomia za krótkie, za długie, za nudne, 
za huczne. Niestety. Czasami odnoszę 
wrażenie, że to miasto umiera bo wła-
śnie za dużo jest malkontentów. Są ta-
cy którzy krytykują bo sami chcieliby 
rządzić. Są też tacy, którzy krytykują 
bo tylko to potrafią a sami dla miasta 
nie kiwnęliby palcem. Są też tacy, któ-
rym żyje się bardzo źle. Dla nich naj-
ważniejsze jest mieć jakiekolwiek 
środki na przeżycie. Ich nie interesu-
ją jakiekolwiek inicjatywy. Malkon-
tentów przybywa bo miasto umiera 
– miasto umiera bo przybywa mal-
kontentów. Takie błędne koło.

Przeglądając różnorakie fora internetowe o Bytomiu dochodzę do wniosku, że miesz-
kańcy miasta sami nie wiedzą czego chcą negują wszystko i wszystkich. 

Narzekanie na malkontentów
 Andrzej Falkiewicz

Na stronie magistratu możemy 
przeczytać, że odwiedziła nas de-
legacja z Piekar Śląskich. To wła-
śnie w tym mieście przed sześciu 
laty wprowadzono rzeźby kwiato-
we. Teraz piekarzanie, którzy mają 
tylko 4 rzeźby, podziwiają nasze ar-
cydzieła. Staramy się, by rośliny po-
jawiały się w miejscach, w których 
wcześniej nie było żadnej zieleni. Jed-
nym z takich miejsc był do niedawna 
dworzec autobusowy – przekonuje 
Krystyna Ostrowska z Miejskiego Za-
rządu Zieleni i Gospodarki Komunal-
nej (MZZiGKD).

"Od skweru przed Urzędem Miejskim 
przy ul. Parkowej, pracownicy piekar-
skiego magistratu rozpoczęli zwiedza-
nie miejsc, w których stanęły kwiatowe 
rzeźby przestrzenne. Podziwiali barw-
nego ptaka przy skrzyżowaniu ulic 
Wrocławskiej i Chrzanowskiego, kom-
pozycję w kształcie lokomotywy przy 
ul. Zabrzańskiej, kwiatowe obrączki 
przed Urzędem Stanu Cywilnego przy 
ul. Olejniczaka oraz kosze i stożkowe 
kwietniki w różnych częściach Byto-
mia" – podaje Urząd Miasta Bytomia 
w komunikacie. Tymczasem w par-
ku Mickiewicza na Rozbarku trawa 

osiąga wysokość jednego metra. Tam 
urzędnicy już nie dotarli.

Unia dała i co dalej?

Na wygląd parku Mickiewicza, któ-
ry mieści się w dzielnicy Rozbark, 
zwrócili uwagę nasi forumowicze. 
"Muszę stwierdzić, że MZZiGK nie do 
końca w odpowiedni sposób zajmu-
je się zrewitalizowaną częścią Parku 
Mickiewicza. Poniżej zdjęcia zbiorni-
ków wodnych a raczej tego co jeszcze 
nie zarosło" – pisze internauta na na-
szym forum i przedstawia serię zdjęć, 
na których widać zarośnięty park Mic-

kiewicza. "Czy władze tego miasta nie 
wiedzą, że o park należy dbać? Że na-
leży go kosić i pielęgnować? Że jak za-
rośnie to koszty przywrócenia go do 
stanu pierwotnego będą dużo wyż-
sze?" –  dopytuje inny forumowicz.

W ramach przeprowadzonej trzy la-
ta temu rekultywacji trzech zalewisk 
wodnych przy Parku Mickiewicza na-
sze miasto wzbogaciło się o przyja-
zny dla spacerowiczów zakątek. Stawy 
wyczyszczono i ujarzmiono dziką ro-
ślinność wokoło nich. Na zarośniętych 
niegdyś terenach wytyczono alejki, zbu-
dowano drewniany mostek, ustawiono 

ławki i wzniesiono kilka tarasów wido-
kowych. Miasto uzyskało na ten cel 4,1 
mln zł unijnej dotacji, do której dołożyło 
ok. 700 tys. zł z własnego budżetu.

Jak teraz wygląda park możemy zo-
baczyć na zdjęciach. Dlatego też zasadne 
wydaje się pytanie: na rzeźby kwiatowe 
― pawie, lwy, kosze, zegary i kalendarze 
― pieniądze są, ale na utrzymanie miejsc 
zrewitalizowanych kosztem milionów 
złotych środków już nie ma? Czy pójście 
na łatwiznę i postawienia kilku kompo-
zycji kwiatowych to szczyt możliwoci 
spółki, która w mieście dba o zieleń? Czy 
tak się dba o zieleń w Bytomiu?

Jak się dba o zieleń w Bytomiu? Nasi forumowicze sprawdzili.
Do Bytomia przyjeżdżają delegacje z innych miast i podpatrują, jak dbać o zieleń  ― chwali się nasz magistrat.

Czy tak się dba o zieleń w Bytomiu? Zdjęcia naszych forumowiców.

Radni nazwali plac przed urzędem miejskim. Jego 
patronem został wieloletni nadburmistrz Bytomia.

Brüning wreszcie uhonorowany
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Za niespełna 5 miesięcy odbywać się będą w Bytomiu wybory samorządowe. Zastanawiająca jest dla mnie wszechobecna cisza wśród potencjalnych kandy-
datów na prezydenta i lokalnych samorządowców.

Przedwyborcza cisza 

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!

Paweł Lewicki

W najbliższym czasie, nie powin-
niśmy spodziewać się wysypu kan-
dydatów, ponieważ mamy wakacje 
i potencjalni wyborcy w tym czasie my-
ślą o wypoczynku a nie o tym przy ja-
kim nazwisku postawią krzyżyk. Do tej 
pory oficjalny udział w wyścigu o fotel 
prezydenta Bytomia zgłosiło dwóch 
kandydatów: obecnie urzędujący Da-
mian Bartyla i jego Bytomska Inicjaty-
wa Społeczna oraz Tomasz Chojnacki 
z Projektu Bytom, który chęć kandydo-
wania ogłosił już w zeszłym roku...

Dość eksperymentalnie do wy-
borów podchodzi stowarzyszenie 
Wspólny Bytom, które ogłosiło, że nie 
wystawi kandydata na prezydenta 
miasta popierając obecnie urzędują-
cego, a wystawi własne listy do Rady 
Miasta. Czy to posunięcie się opłaci ? 
W obliczu kolejnej porażki wieloletni 
lider WB, Kazimierz Bartkowiak, sta-
wia na popieranie Damiana Bartyli, 
zresztą popierał go już w przedtermi-
nowych wyborach w drugiej turze. Za-
pewne WB, będzie chciało powalczyć 
o większą liczbę mandatów w Radzie 
Miasta niż dwa, które posiada obecnie. 

Jednak czy bez oficjalnego lidera, po-
pierając kandydata z innego komitetu 
są na to szanse? Czas pokaże...

Tyle na razie potwierdzonych infor-
macji, ciekawej jest w ugrupowaniach, 
które do tej pory nie ogłosiły kandy-
datów. W partiach politycznych, które 
w Bytomiu mają przedstawicieli w RM, 

wciąż nie zdecydowano się kto będzie 
liderem. Bytomskie Prawo i Sprawie-
dliwość, postanowiło wyraźnie od-
ciąć się od koalicji z BiS prezydenta 
Damiana Bartyli, coraz częściej wygła-
szając swoje opinię w różnych tema-
tach. Pokazanie swojej niezależności 
jest dobrym posunięciem, zwłaszcza, 

że posiadane 4 mandaty w RM, moż-
na zwiększyć do 5 przedstawicieli (nie 
wiele zabrakło podczas wyborów refe-
rendalnych). Jedynym silnym kandy-
datem może być poseł Szarama, który 
już w poprzednich wyborach uzyskał 
dobry wynik, jednak nie wiadomo czy 
on sam jest zdecydowany poświęcić 
poselstwo w Warszawie dla Bytomia.

Ciekawie wygląda sytuacja w by-
tomskiej Platformie, która chciała jed-
noczyć wokół siebie osoby i podmioty, 
które nie zgadzają się z polityką obec-
nie rządzących. Jednak politycy partii, 
mają to do siebie, że dzielić się pierw-
szymi miejscami na listach nie chcą, 
dlatego ciężko będzie namówić lu-
dzi nie związanych z partią do startu 
w wyborach, co dopiero mówić o zna-
nych nazwiskach. Jedynym kandyda-
tem PO, którym mógłby powalczyć 
o II turę jest poseł Jacek Brzezinka. 
W każdym innym przypadku PO, musi 
przygotować się na porażkę. Jeśli cho-
dzi o wybory do Rady Miasta, najbar-
dziej zastanawiające jest kto będzie 1 
w Miechowicach i czy będzie wstanie 
zdobyć tyle głosów co poprzednik.

Trzecią partią, która posiada jednego 
przedstawiciela w RM jest Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej i jest nim Piotr Bula. 
Jednak wydaje się, że zegar w SLD stanął 
w miejscu i wystawi, któregoś ze starych 
działaczy, a najprawdopodobniej będzie 
nim były prezydent Krzysztof Wójcik. Tu 
zaskoczenia nie powinno być 1 mandat 
dla Piotra Buli i porażka SLD.

Bytom Przyjazne Miasto, które 
w chwili obecnej posiada jeden mandat 
w RM, którego przedstawicielem i lide-
rem jest Mariusz Wołosz. Z list stowa-
rzyszenia dostał się także Tomasz Wac, 
ale od razu przeniósł się do rządzą-
cej Bytomskiej Inicjatywy Społecznej. 
Nie wiadomo co zrobi Wołosz, który 
w chwili obecnej więcej czasu spędza 
w szpitalu Mysłowicach. Realny wyda-
je się wspólny start z bytomską Plat-
formą, w innym wypadku problemem 
może być uzbieranie chętnych do star-
tu w wyborach.

W wyborach do samorządu wy-
startuje też debiutant, którym jest 
stowarzyszenie Bytomianie Aktyw-
ni Społecznie. Przedstawiciele BAS-
-u aktywnie udzielają się w sprawach 

mieszkańców Bytomia, są blisko lu-
dzi i chętnie z "ludem" się kontaktują. 
Kandydat na prezydenta na razie nie 
jest znany. Ale liderów w stowarzysze-
niu nie brakuje: Łukasz Osóbka, Dawid 
Grabowski, Dariusz Boruszewski. Jeśli 
pociągną za sobą, kolejne osoby, które 
aktywnie działają w Bytomiu są w sta-
nie zdobyć 1 ― 3 mandaty w RM.

O mniejszych podmiotach w Byto-
miu za wiele się nie słyszy, przedstawi-
ciele Twojego Ruchu szukają miejsca 
na listach innych komitetów, a Kongres 
Nowej Prawicy próbuje stworzyć struk-
turę. Były prezydent Piotr Koj stworzył 
stowarzyszenie MyBytomianie i po-
noć zamierza powalczyć o prezydentu-
rę. Ale jakimi siłami dysponuje nie wie 
nikt, a przynajmniej nikt z tego środo-
wiska poza Kojem się nie ujawnia...

Faktem jest natomiast to, że będzie 
to jedna z najkrótszych kampanii sa-
morządowych w Bytomiu, kandydaci 
ujawnią się zapewne we wrześniu i zo-
stanie tak naprawdę 2,5 miesiąca do 
przekonania wyborców. Kto zmobili-
zuje wyborców i powalczy o II turę wy-
borów prezydenckich?

Do tej pory oficjalny udział 
w wyścigu o fotel prezydenta 
Bytomia zgłosiło dwóch kan-
dydatów: obecnie urzędujący 
Damian Bartyla i jego Bytomska 
Inicjatywa Społeczna oraz 
Tomasz Chojnacki z Projektu 
Bytom, który chęć kandydowania 
ogłosił już w zeszłym roku...
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Piłkarze pracują przy Olimpijskiej 
pełną parą. Na razie nie mogą liczyć na 
taryfę ulgową ze strony trenera Jacka 
Trzeciaka. Szkoleniowiec będący wciąż 
bez kontraktu (podobno jest to kwestią 
kilku dni) aplikuje swoim podopiecz-
nym bardzo wymagające ćwiczenia.

To odbiło się na postawie nie-
biesko-czerwonych w pierwszym 
sparingu tego lata. Polonia podejmo-
wała na stadionie w Rozbarku Od-
rę Opole, która także spadła do III 
ligi opolsko-śląskiej. Pojedynek dwóch 
spadkowiczów zakończył się wysokim 
zwycięstwem bytomian 4:0.

Co ciekawe, w pierwszej połowie wy-
stąpili głownie piłkarze, którzy jesie-
nią grali w II lidze zachodniej i strzelili 
ledwie jedną bramkę. Reszta goli posy-
pała się, gdy na placu gry zameldowali 
się ci, którzy walczą o angaż w drużynie 
Trzeciaka. Na listę strzelców wpisali się: 
Jacek Broniewicz (z rzutu karnego), Da-

riusz Sierota, Piotr Witoń, a także padł 
gol samobójczy.

Personalia tych, którzy być może 
będą grali przy Olimpijskiej dopiero 
za chwilę. Wcześniej warto skupić się 
na tych, którzy żegnają się z klubem. 
Kontrakt z Rozwojem Katowice pod-
pisał bramkarz Bartosz Soliński. Z no-
wym klubem związał się już Kamil 
Białkowski i w jego przypadku wy-
bór padł na Okocimski Brzesko. Lada 
moment zawodnikiem Kotwicy Koło-
brzeg zostanie Mateusz Mika. Nato-
miast Marcin Kowalski jest testowany 
przez MKS Kluczbork, a Adrian La-
skowski przez Wartę Poznań.

Działacze Polonii jednak nie marnu-
ją czasu i pracują pełną parą, aby zakon-
traktować następców. Umowy z klubem 
podpisali już Łukasz Grube (poprzed-
ni Zagłębie Sosnowiec), a także Mariusz 
Malec (juniorzy Ruchu Chorzów). Z wy-
pożyczenia do Szombierek Bytom wró-

cił natomiast Dawid Mróz.
Kogo testuje jeszcze Jacek Trzeciak? 

Tutaj lista jest bardzo długa i regular-
nie ulega drobnym korektom. Ostat-
nio jednak w tym gronie znajdowali się 
utalentowani juniorzy niebiesko-czer-
wonych: Dawid Gargasz, Adam Dere-
wońko, Dawid Skrzypiński i Wojciech 
Jankowski. W dodatku o angaż w III-li-
gowym zespole walczą: Rafał Kuliński 
(GKS II Katowice), Piotr Witoń (Gór-
nik Libiąż), Bartosz Witas (UKS Ruch 
Chorzów), Dariusz Sierota (BKS Biel-
sko-Biała), Bogumił Dziliński i Daniel 
Sroka (obaj LZS Piotrówka).

Kolejne nazwiska graczy testowa-
nych, a także tych, którzy podpisali 
kontrakty być może poznamy po nad-
chodzącym weekendzie. W sobotę 
Polonia rozegra sparing ze Skrą Często-
chowa. Pojedynek odbędzie się na sta-
dionie Rozbarku o godzinie 11.

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E

Raport z Polonii: nowi zawodnicy i wysoka wygrana

Jeszcze wiele miesięcy musi upły-
nąć zanim hokeiści Polonii Bytom wrócą 
na lodowisko. To jednak nie oznacza, że 
w klubie nic się nie dzieje. Ostatnio gło-
śno było chociażby na temat zamknięcia 
słynnej "Stodoły". W kwestii wciąż jed-
nak niewiele się wyjaśniło.

To jednak nie jedyny problem nie-
biesko-czerwonych przed nadchodzą-
cym sezonem. W tym tygodniu odbyło 
się bowiem pierwsze posiedzenie komi-
sji PZHL ds. licencji klubowych. Niestety, 
nie przyniosło ono dobrych wiadomości 
na Pułaskiego.

Władze polskiego hokeja przyznały 
licencje tylko 13 klubom. Jak nie trudno 
się domyślić, Polonii w tym doborowym 
towarzystwie zabrakło. W oficjalnym 
komunikacie nie poinformowano jed-
nak, co było przyczyną odrzucenia wnio-

sku licencyjnego niebiesko-czerwonych.
Można jedynie się domyślać, że jed-

nym z powodów jest problem z lo-
dowiskiem. Na pewno do momentu 
rozwiązania tej kwestii nie ma co liczyć 
na otrzymanie zgody na start w roz-
grywkach. Oczywiście problem ten 
dotyczy zarówno drużyny seniorów, ko-
biet, a także zespołów młodzieżowych.

Jedynym, choć dosyć marnym pocie-
szeniem jest fakt, że ze wszystkich ze-
społów grających w najwyższej klasie 
rozgrywkowej licencję otrzymał tylko je-
den zespół i jest nim JKH GKS Jastrzębie.

Kolejne posiedzenie komisji li-
cencyjnej zostało zaplanowane na 
sierpień. Do tego czasu kluby muszą 
uzupełnić dokumentację. Oby w Byto-
miu do tego czasu udało się poukładać 
wszystkie sprawy.

Jeszcze kilka lat temu nikomu przez 
myśl nie przeszło, że dojdzie do wiel-
kich derbów Bytomia w III lidze 
opolsko-śląskiej (czwarty poziom roz-
grywkowy w Polsce). Taka jednak jest 
bolesna rzeczywistość.

Nie ma wątpliwości, że w nadcho-
dzącym sezonie kibice przede wszyst-
kim będą wyczekiwali pojedynku 
Szombierek z Polonią. W tej kwestii 
wszystko już się wyjaśniło, bo organi-
zator rozgrywek przedstawił oficjalny 
terminarz na rundę jesienną.

Fani obu bytomskich drużyn po-
winni w swoich kalendarzach zazna-

czyć datę 25 października. To właśnie 
wtedy niebiesko-czerwoni udadzą się 
na stadion "Zielonych" znajdujący się 
przy ulicy Modrzewskiego.

Pamiętać jednak należy, że to 
będzie tylko jeden z niewielkich 
elementów składających się na ca-
ły sezon. Rozgrywki wystartują 
w weekend 26-27 lipca. Obaj nasi 
przedstawiciele rozpoczną rozgryw-
ki na wyjeździe. Polonia uda się 
do Zdzieszowic na mecz z tamtej-
szym Ruchem, a Szombierki zagrają 
z Pniówkiem Pawłowice Śląskie.

Kolejny problem hokeistów.  
PZHL nie przyznał licencji

Kolejny tydzień minął w ekipie niebiesko-czerwonych. W tym krótkim czasie doszło do kilku zmian 
personalnych, a także rozegrano pierwszy sparing.

Polonia nie otrzymała pozwolenia na grę w rozgrywkach 
seniorów, kobiet i młodzieży. Działacze mają czas na zmianę wer-
dyktu do sierpnia.

Wiemy, kiedy będą derby 
Szombierki-Polonia

Obiekt przy ulicy Pod Brzozami nie-
opodal granicy z Zabrzem i Rudą Śląską 
od dawna nie służy już żadnej drużynie. 
Jego właścicielem jest Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego, które zostało 
powołane przez gminę do stawiania no-
wych mieszkań i zarządzania nimi, a nie 
utrzymywania infrastruktury sporto-
wej. Ponadto w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania przestrzennego jego 
teren jest przeznaczony pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 
więc w przyszłości docelowo jego miej-
sce mają zająć domki. Obecnie wciąż 
jeszcze mieści się tam stadion, który do 
momentu przebudowy mógłby być wy-
korzystywany przez lokalną społecz-
ność, lecz niestety nie wygląda najlepiej. 
Płyta boiska jest niemiłosiernie zaro-
śnięta  ― gdyby nie bramki wystające 
z trawy, ciężko byłoby się zorientować, 
że to nie jest leśna polana.

Mieszkańcy zaangażowani w Pro-
gram Aktywności Lokalnej chcieliby, 
żeby stadion znowu zaczął pełnić swo-
ją pierwotną funkcję. Dlatego w sobotę, 
12 lipca, o 10:00 zjawią się na miejscu 
aby uporządkować obiekt, usuwając 
z niego śmieci i przycinając bujną roślin-

ność. Celem jest doprowadzenie do sta-
nu, w którym dzieci będą mogły na nim 
bezpiecznie spędzać wolny czas, bez za-
grożenia kontuzjami.

PAL-owicze mają już doświadcze-
nie w takich akcjach. Co pewien czas wy-
ruszają w teren jako Zielone Brygady, 
by sprzątać dzielnicę oraz sadzić nowe 
drzewa i krzewy. Tym razem, ze względu 
na rozmiary stadionu, będą potrzebo-
wać pomocy. Wsparcie zadeklarowały 
stowarzyszenia Bytomianie Aktywni 
Społecznie, Inicjatywa Ulicy Mickiewi-
cza i IOGT Polska, a także Zakład Robót 
Drogowych i Terenów Zielonych Sp. 
z o.o., ale organizatorzy akcji liczą, że 
przyłączą się też zwykli bytomianie. 
Szczegółowych informacji udzielą za-
interesowanym realizatorzy PAL pod 
numerami telefonów: 782-290-786 
i 782-290-784

Uporządkują stadion
Bytomscy kibice już mogą wyciągnąć swoje kalendarze 

i kolorem czerwonym oznaczyć tę datę. To będzie wielki hit w by-
tomskim futbolu.

Mieszkańcy Bobrka chcą własnymi siłami doprowadzić 
stadion "Stalka" do zadowalającego stanu. W sobotę przystąpią 
do działania.

Mieszkańcy zaangażowani w Program 
Aktywności Lokalnej chcieliby, żeby 
stadion znowu zaczął pełnić swoją 
pierwotną funkcję. Dlatego w sobotę, 12 
lipca, o 10:00 zjawią się na miejscu aby 
uporządkować obiekt, usuwając z niego 
śmieci i przycinając bujną roślinność. 
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Ukradł 2 batony-grozi mu do 10 
lat więzienia

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
21-latka. Mężczyzna ukradł dwa bato-
ny w sklepie i zaatakował ochroniarza.

W poniedziałek po południu po-
licjanci z komisariatu przy ul. Chrza-
nowskiego zatrzymali 21-latka. Jak 
wynika z relacji stróżów prawa, męż-
czyzna ukradł w sklepie w centrum 
dwa batony wartości niespełna 4 zł. 
Kradzież tą zauważył pracownik ochro-
ny sklepu i chciał ująć złodzieja. 21-la-
tek zaatakował ochroniarza i uciekł.

Policjanci ustalili rysopis spraw-
cy i rozpoczęli jego poszukiwania. Po 
niespełna pół godzinie stróże prawa na 

rynku zauważyli złodzieja. Mężczyzna 
został zatrzymany. Bytomianin usłyszał 
zarzut kradzieży rozbójniczej. Grozi mu 
teraz do 10-lat więzienia.

Koniec weekendu i kolejni 
pijani kierowcy

Policjanci z bytomskiej drogówki za-
trzymali dwóch pijanych kierowców. 
Pierwszy miał prawie 2 promile, a drugi 
z promilem zakończy jazdę na drzewie.

W weekend policjanci z bytom-
skiej drogówki zatrzymali 2 pijanych 
kierowców. Pierwszy z nich mając 
prawie 2 promile alkoholu w orga-
nizmie jechał w nocy ul. Strzelców 
Bytomskich. Po zatrzymaniu do ruty-
nowej kontroli 31-letni mieszkaniec 

Tarnowskich Gór stracił prawo jazdy 
i grozi mu ponadto do 2 lat więzienia.

Drugi to 51-letni rudzianin, który 
przy ul. Orzegowskiej wieczorem ude-
rzył osobowym hyundaiem w drze-
wo. Jak się okazało miał prawie 
promil alkoholu w organizmie. On 
również stracił prawo jazdy i grozi mu 
do 2 lat więzienia.

Zatrzymany za kradzież 
łańcuszka

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
21-latka. Mężczyzna początkiem lip-
ca br. przy pl. Wolskiego zerwał z szyi 
kobiety złoty łańcuszek.  Kryminalni 
z bytomskiej komendy od niespełna ty-
godnia poszukiwali młodego mężczy-

zny, który przy pl. Wolskiego zerwał 
z szyi kobiety złoty łańcuszek. Stró-
że prawa ustalili gdzie przebywa i za-
trzymali 21-latka. Z relacji śledczych 
wynika, że bytomianin w przeszłości 
dopuścił się już innych przestępstw. 
Mężczyzna usłyszał już zarzut. Pro-
kurator objął go policyjnym dozorem. 
Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia przejęli 
narkotyki

Bytomscy Policjanci przejęli pra-
wie 100 działek dilerskich narkotyków. 
22-latek przetrzymywał marihuanę 
w swoim mieszkaniu. We wtorek po 
południu kryminalni z bytomskiej ko-
mendy zajmujący się zwalczaniem 

przestępczości narkotykowej zatrzy-
mali 22-latka. W jego mieszkaniu przy 
ul. Pułaskiego stróże prawa przejęli 
prawie 100 działek dilerskich marihu-
any. Czarnorynkowa wartość narkoty-
ków to około 4 tys. złotych. Mężczyzna 
usłyszał już zarzut. O jego dalszym losie 
zdecyduje prokurator. Grozi mu teraz 
do 10 lat więzienia.

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

ShortNews| bytomski.pl

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

Zmiany przy Strzelców 
Bytomskich

Od wtorku (15 lipca) na odcinku 
ul. Strzelców Bytomskich od skrzyżo-
wania z ul. Narutowicza do skrzyżo-
wania z ul. Długą-Łokietka zostanie 
wprowadzony ruch jednokierunko-
wy w kierunku do Tarnowskich Gór). 
Objazd DK 11 dla kierowców jadą-
cych od strony Tarnowskich Gór do 
Bytomia, będzie prowadzony ulica-
mi: Łokietka – Suchogórską ― Miejska 
Dąbrowa do ronda A-1 ul. Strzelców 
Bytomskich. Dla pasażerów ko-
munikacji: Linia 167 w kierun-

ku Bytomia prowadzona będzie od 
przystanku Tysiąclecia – poczta do 
ul. Narutowicza i Strzelców Bytom-
skich bez przystanku przy ul. Woj-
ciechowskiego. Linia 708 ― zmiana 
trasy – (z pominięciem ul. Szymały) 
prowadzona ulicami Schwalenberga 
– Kużaja – Sikorskiego do ul. Strzel-
ców Bytomskich z tymczasowym 
przystankiem przy ul. Sikorskiego 
przed skrzyżowaniem z ul. Strzelców 
Bytomskich. Nie ulega zmianie tra-
sa przejazdu autobusów w kierunku 
do Tarnowskich Gór. Ważna informa-
cja dla pasażerów podróżujących 

autobusem nr 17. We wtorek, 15 lip-
ca zostanie przywrócony ruch koło-
wy na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego 
– Strzelców Bytomskich, w związ-
ku z tym 17-tka wróci na swoją trasę 
przejazdu.

Najlepszy głos soulowy  
i to z Bytomia

Pochodząca z Bytomia wokalist-
ka Evah, uznawana za najlepszy głos 
soulowy w Polsce, nagrała nowy sin-
giel. Teledysk do „Coming” kręcony był 
w bytomskim Teatrze Rozbark. Ewa 

Uryga jest docenianą przez zagranicz-
nych producentów wokalistką, zwa-
ną często „polską królową gospel”. 
Artystka ze swoim nowym utworem 
powróciła po pięciu latach, przybie-
rając pseudonim artystyczny „Evah”. 8 
lipca w Biurze Promocji miasta odbyła 
się konferencja prasowa, podczas któ-
rej zaprezentowano singiel wokalist-
ki – „Coming”. Cały album z kolei ma 
ukazać się już pod koniec września.  

Kronika kusi
11 lipca w CSW „Kronika” rusza-

ją trzy nowe wystawy – „Imagining 

Crisis” złożona z prac twórców re-
prezentujących bardzo różnorodne 
środowiska artystyczne, „Węzeł” pre-
zentujący twórczość Marka Glinkow-
skiego oraz „Dirty works” Stephanie 
Syjuco i Piotra Bujaka. Początek wy-
staw w piątek o godz. 19:00. 

Lato ―wakacje― w Bytomiu
Dla najmłodszych i trochę star-

szych atrakcje na lato publikujemy 
w naszym portalu na www.bytomski.
pl. Sprawdź jak twoje dziecko może 
spędzić wakacje w Bytomiu.

Całość ma kosztować 55 mln zł,  
choć władze miasta zaznaczają, że osta-
teczna wartość projektu będzie znana 
dopiero po rozstrzygnięciu przetargów 
na wybór wykonawców. Dla porówna-
nia, wybudowana przed dwoma laty 
niewielka arena Piasta Gliwice pochło-
nęła pochłonęła 54 mln zł, a należy 
zaznaczyć, że tam wzniesiono jedy-
nie sam stadion.

Zgodnie z zapowiedziami prezy-
denta Damiana Bartyli, część środków 
na inwestycję ma pochodzić z dotacji 
Ministerstwa Sportu oraz Totalizato-
ra Sportowego. Mimo to ok. 30 mln zł 
musiałoby wyłożyć BPK. Spółka jednak 
nie dysponuje w tym momencie takimi 
środkami, dlatego planuje je pożyczyć. 
Zarząd jeszcze nie ustalił w jakiej formie 
się to odbędzie: jako komercyjny kredyt 

czy emisja obligacji. Po zakończeniu in-
westycji obiekty miałyby zarabiać nie 
tylko na siebie, ale także na spłatę za-
ciągniętych zobowiązań. Co do tego ma 
wątpliwości radny Bieda, który obawia 
się, że BPK obciąży kosztami budowy 
kompleksu sportowego mieszkańców 
poprzez podwyżkę cen wody i odpro-
wadzania ścieków. Temu natomiast za-
przeczają władze miasta.

Przeszacowany/niedoszacowany
dokończenie zw s. 1



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

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

Praca dla Opiekunek osób 
starszych w Niemczech 
Legalne zatrudnienie, wysokie zarob-
ki. Wymagana znajomość j. niemieckie-
go i doświadczenie. ATERIMA (nr cert. 
7085) tel.: 32 506 55 88

Dodatkowy zarobek 
Praca przy ankietach, czytanie e-ma-
ili, udział w kampaniach reklamowych. 
Praca dla wszystkich bez wychodzenia z 
domu. Więcej szczegółów na:  
www.szybkiedolary.cba.pl

Fotograf ślubny
Ślub to jedna z najważniejszych chwil 
w życiu. Warto mieć z niej pamiątkę, do 
której będziecie chętnie powracać na-
wet po wielu latach. Zrobimy dla Was 
piękne zdjęcia, które z dumą będziecie 
pokazywać rodzinie i znajomym.  
tel. 510 605 344

49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

5MODUŁÓW

25 zł

4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie

REKLAMA i003730374

zł
zł

zł
zł
zł

zł
zł

KREDYTY

ul. Moniuszki 20 lok. 1, 
41-902 Bytom, 
kom. 603 247 347; 605 553 680 

Konsolidacje, oddłużenia, 
hipoteki, �rmowe 
na oświadczenie
Zastrzyk �nansowy 
dla Ciebie! Nowy Oddział!!! 
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Wernisaż wystaw „Węzeł”, 
„Dirty Works” i „Imagi-
ning Crisis”, CSW Kroni-
ka, Rynek 26, g.19:00

Back to disco, Piwnice Go-
rywodów, ul. Strażacka 8, 
g.21:00

BCKino pod gwiazda-
mi, Szyb Krystyna, ul. Za-
brzańska, g.21:15

Fraj Daj Party, Klub Bra-
ma, ul. Chrobrego 1, 
g.23:00

Conga Live Show, Piwnice 
Gorywodów, ul. Strażacka 
8, g.21:00

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

Bytomska Gra Miejska 
„Od pomysłu, do przemy-
słu”, Miejska Biblioteka 
Publiczna, pl. SObieskiego 
3, g.14:45

 

Eko-Jarmark, pl. Sobie-
skiego, g.12:00  18:00

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

Jam Session Blues i okoli-
ce, Klub Brama, ul. Chro-
brego 1, g.21:00

Gang wiewióra 2D 10:15 14:15 16:15

Gang wiewióra 3D 12:15 18:15

Jak wytresowac smoka 2  2D  10:00, 12:15, 14:30, 17:00, 19:15

Jak wytresowac smoka 2 3D 11:00, 13:15, 15:30, 

Rio 2 2D 11:30

Ewolucja planety małp 2D 10:20 15:40

Ewolucja planety małp 3D 13:00 18:20  21:00

22 Jump Street 21:30

Czarownica 2D dubbing 12:45

Czarownica 3D dubbing 10:30

Riwiera dla dwojga 2D 19:45 22:00

Rodzinne rewolucje 2D 15:0 017:45 20:15

Transformers: Wiek zaglady 3D dubbing 10:15 13:30 16:45

Transformers: Wiek zaglady 3Dnapisy 20:00

Transformers: Wiek zaglady 2D dubbing 12:00, 15:15

Transformers: Wiek zaglady 2Dnapisy 18:30, 21:45

Zacznijmy od nowa 2D 17:30, 20:30

Zbaw nas ode zlego 2D 14:00 16:30 19:00 21:30

Cinema City

Na terenie dzisiejszego Śródmieścia istniało w sumie pięć 
dworców. Pierwszy stał w miejscu dzisiejszej hali perono-
wej, drugi na początku ul. Powstańców Warszawskich, trzeci 
naprzeciw ING Banku Śląskiego przy ul. Strzelców Bytom-
skich, a czwarty tam gdzie obecny. Dzisiejszy gmach jest 
piątym z kolei w historii centrum Bytomia.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

! tylko pt, sob

KINO FAMILJINE

Jeden chłop seblekoł sie i chcioł sie kąpać w Odrze. Naroz zjawio się milicjant 
i obserwuje go. Jak sie już chłop blank seblek to milicjant podchodzi bliżej i pa-
do:

 ― Tu nie wolno sie kąpać!
 ― No to po jakiemu mi tego wcześniej nie pedzieli, przecę widzieli że sie seble-
kom?

 ― Bo seblekać sie wolno!

Na jednym odpuście był bardzo wielki ścisk. No i jednej starej babie ukradli w 
tym ścisku pieniądze. A miała je w kiecce w kabzie. Przyszła zatem z płaczem 
do proboszcza i prosi, coby proboszcz z ambony wygłosili i sumienie złodziejo-
wi skruszyli. No ale farorz ją naprzód pytają:

 ― A nie zmiarkowaliście nic jak wom tam kto ręka wsadzowoł?
 ― Ja! ― pado baba. ― Zmiarkowałach, ino myślałach że to w dobrych zamiarach.
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piątek

rano

rano
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dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór
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Becekino
Kino Plenerowe  
"Wyręczony zaręczony"

11 lipca, 21:15 
 
Szyb Krystyna, ul. Zabrzańska 21d

Nie przegap! Już w najbliższy weekend odbędzie się BCKino pod gwiazdami.

+23C

+25C

Jedna baba powadziła sie z mężem. We wieczór, kiedy sie jeszcze nie pogodzi-
li, maż wziął kartkę i napisoł: "staro obudź mie o piątej rano". Rano obudził sie 
o siódmej. Już chcioł ryknąć na baba. Naroz widzi na stole kartkę. "Stary, wsto-
wej, już pięć".



 8 www.bytomski.plpiątek, 11 lipca 2014

„Imagining Crisis” to składająca się z kilkunastu prac wideo wystawa międzynarodowa. Jej ideą 
jest nawiązywanie do świata sztuki oraz niepokoju twórczego artystów. Zgodnie z wypowiedzią 
kuratorki wystawy, Yunni Yang, prace przedstawiają głównie ekscentryczną estetykę postrzega-
nia śmierci.

Otwierana tego samego dnia wystawa „Węzeł” autorstwa Marka Glinkowskiego inspirowana 
jest tarnogórskim węzłem kolejowym. Przez ponad 150 lat pełnił on funkcje kluczowego obiektu 
kolejowego na Górnym Śląsku. Praca ma formę potężnej instalacji, która swoim ogromem i skalą 
ma nawiązywać do autentycznego węzła. Stworzona została z transparentnego materiału, który 
ma symbolizować opakowanie nieistniejącej już zabawki. Instalacja ma prezentować między in-
nymi etos ciężkiej pracy oraz pasję. Dzieło uzupełnia film dokumentalny Kazimierza Karabasza – 
„Węzeł”, który stanowił również inspirację to powstania formy.

Trzecia z wystaw – „Dirty Works” autorstwa Stephanie Syjuco i Piotra Bujaka – to gotowe re-
alizacje oraz prace „work-in-progress”, czyli wykonywane w jej trakcie. Ich twórcy są absolwen-
tami San Francisco Art Institute i pokazują współczesny konsumeryzm oraz kapitalizm. Wystawa 
to równocześnie debiut artystyczny Stephanie Syjuco w Polsce. Stworzona została we współpracy 
z bytomskim CWS „Kronika”.

Kronika kusi
Od 11 lipca w CSW Kronika ruszają trzy nowe wystawy – „Imagining 

Crisis” złożona z prac twórców reprezentujących bardzo różnorodne środowiska 
artystyczne, „Węzeł” prezentujący twórczość Marka Glinkowskiego oraz „Dirty 
works” Stephanie Syjuco i Piotra Bujaka. Początek wystaw w piątek o godz. 19:00.

Ewa Uryga jest docenianą przez 
zagranicznych producentów wo-
kalistką, zwaną często „polską kró-
lową gospel”. Artystka ze swoim 
nowym utworem powróciła po pię-
ciu latach, przybierając pseudonim 
artystyczny „Evah”.

8 lipca w Biurze Promocji mia-
sta odbyła się konferencja prasowa, 
podczas której zaprezentowano sin-
giel wokalistki – „Coming”. Cały al-
bum z kolei ma ukazać się już pod 
koniec września.

Utwór powstawał w dwóch eta-
pach – najpierw skomponowana zo-
stała melodia, a później artystka 

napisała tekst. Jak mówi – inspirację 
muzyczną odnalazła... jadąc samo-
chodem. Cały album ma dla niej zna-
czenie szczególne i traktuje go jako 
rozliczenie z przeszłością.

Niezwykle ważne dla charakteru te-
ledysku towarzyszącego singlowi było 
także miejsce, w którym został nakrę-
cony. Jak przyznaje sama artystka, nie 
powstałaby gdyby nie ludzie z Bytomia.

 ― Bytom, moje rodzinne miasto, 
co zawsze wyraźnie podkreślam, to 
unikalne miejsce, tchnące niepo-
wtarzalnym, metafizycznym klima-
tem – dodaje.

Najlepszy głos soulowy i to z Bytomia
Pochodząca z Bytomia wokalistka Evah, uznawana za najlepszy głos soulowy w Polsce, nagrała nowy singiel. Teledysk do „Coming” kręcony był w Bytomskim 

Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark oraz filii Muzeum Górnośląskiego.


