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Dworzec przejdzie kolejną modernizację
 W czerwcu bytomianie świętowali otwarcie dworca kolejowego po długo oczekiwanym remoncie. Niebawem stacja zostanie wyposażona w 

elektroniczny System Informacji Pasażerskiej oraz monitoring. 
Po wielu latach zaniedbań w pierw-

szej połowie tego roku bytomski dwo-
rzec doczekał się liftingu holu i przejścia 
podziemnego pod peronami. Polskie Ko-
leje Państwowe i Polskie Linie Kolejowe 
przeznaczyły na ten cel łącznie 1,6 mln zł. 
W ciągu kilku miesięcy dworzec zmienił 
się w środku nie do poznania. Budowlań-
cy wykonali nowe posadzki, na ścianach 
zamontowali nowoczesne panele, roze-
brali i na nowo wykonali cały sufit w holu, 
a także wyczyścili wielką mozaikę z kolo-
rowych kamieni na jednej ze ścian. Dzięki 
temu stacja wreszcie stała się pozytywną 
wizytówką naszego miasta.

Przed kilkoma dniami PLK ogło-
siły przetarg na montaż i rozbudowę 

Systemu Informacji Pasażerskiej na 
dworcach w całym kraju, w tym i na 
naszym dworcu oraz stacjach Bytom 
Karb i Bytom Północny. Jego wyko-
nawca będzie miał za zadanie zapro-
jektować, dostarczyć i zamontować 
elektroniczne wyświetlacze, mega-
fony i kamery monitoringu. Zgodnie 
z harmonogramem ma to nastąpić 
najpóźniej do listopada przyszłego ro-
ku.

W ramach zamówienia na peronach 
bytomskiego dworca pojawi się 36 wy-
świetlaczy krawędziowych, 6 wyświe-
tlaczy tunelowych i 3 wyświetlacze 
tunelowe zbiorcze. Będą to urządzenia 
podobne do tych, jakie w minionych la-

tach zainstalowano na największych 
stacjach w Polsce ― np. w Katowicach. 
Za ich pomocą podróżni będą mogli 
szybko zorientować się jakie pocią-
gi w najbliższym czasie wjadą na pe-
rony. Oprócz wyświetlaczy na dworcu 
zostaną zamontowane tablice infor-
macyjne i nowe zegary. Ponadto wy-
konawca zainstaluje na peronach 40 
kamer monitoringu, które na bieżąco 
będą przekazywały obraz do dworco-
wego centrum monitorowania.

Niestety zamówienie nie obejmu-
je wyposażenia holu naszego dworca 
w ekrany informacyjne i monitoring, 
choć dopiero co przeszedł remont. 
W efekcie, chcąc uzyskać informacje 

o aktualnym ruchu pociągów pasa-
żerowie będą zmuszeni od razu skie-
rować się do tunelu lub na perony, 
natomiast odnowiony hol nie będzie 
chroniony przez kamery. Rzecznicy 
obu spółek zapewniają jednak, że fir-
my współpracują ze sobą w tej spra-
wie i niewykluczone, że urządzenia 
zostaną zainstalowane także we wnę-
trzu dworca. ― Istnieje możliwość 
rozszerzenia zamówienia o tablice od-
jazdów i przyjazdów zlokalizowaną 
w holu dworca w Bytomiu ― poinfor-
mował nas Bartłomiej Sarna, rzecznik 
prasowy PKP S.A. we Wrocławiu.

Obecnie odnowiony hol jest funk-
cjonalnie upośledzony. Co prawda można 

w nim się schronić przed złą pogodą 
i wygodnie zaczekać na pociąg, lecz 
poza plakatami z rozkładem jazdy, nie 
oferuje on innego sposobu uzyskania 
informacji o bieżących połączeniach. 
Nie da się w nim też kupić biletów, bo 
nie ma w nim kas, ani nawet automa-
tów. ― Podobnie, jak inne biletomaty, 
ten w Bytomiu chcemy zainstalować 
do końca tego roku ― poinformował 
nas Michał Wawrzaszek, rzecznik Ko-
lei Śląskich. ― Od PKP Energetyki i od 
zarządcy dworca otrzymaliśmy pro-
pozycję rozpatrzenia nowej lokalizacji 
biletomatu, tj. przy wejściu do tunelu 
przy hydrancie i pomieszczeniu tech-
nicznym. W najbliższych dniach przez 

Oświadczenie

 W ostatnim numerze tygodnika Bytomski.pl ukazało się ogło-
szenie zawierające oszczerstwa pod adresem zarówno moim jak i Prezy-
denta Bytomia Damiana Bartyli. Chciałbym kategorycznie stwierdzić, że 
treści zawarte w tym ogłoszeniu nie maja nic wspólnego z prawdą o czym 
świadczą choćby dokumenty, które dostarczyłem do redakcji Bytomskie-
go.pl. Osoba, która zleciła publikację ogłoszenia nie miała nawet odwagi 
podpisać się pod jego treścią.

 To ogłoszenie jest częścią brudnej i brutalnej kampanii wybor-
czej. Kampanii podczas, której powinniśmy pokazywać dokonania po-
szczególnych kandydatów i  pomysły na Bytom. Niestety, niektórzy 
wybrali drogę walki wyborczej poprzez rzucanie bezpodstawnych oskar-
żeń i szerzenie kłamstw. Nie mogę pozostać obojętny wobec zaistniałej 
sytuacji, dlatego skierowałem sprawę do Prokuratury. Nikt nie ma pra-
wa bezkarnie atakować innych osób używając do tego metod właściwych 
propagandzie państwa totalitarnego. Kłamstwo, nawet powtórzone ty-
siąc razy, nie stanie się prawdą. Zatrzymajmy kampanie oszczerstw 
i kłamstw. Oceńmy co dla Bytomia jest lepsze. Nowe miejsca pracy i roz-
wój gospodarczy czy zacietrzewienie i chorobliwa chęć zdobycia władzy.

Czytelników prosimy o przemyślane decyzje przy urnach wyborczych 
16.11.2014 r.         
 

    
 Z poważaniem
Andrzej Panek

I Zastępca Prezydenta Bytomia
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Zarejestrowali listy, 
chwalą się kandydatami

 W ubiegłym tygodniu minął termin rejestracji list wyborczych do nadchodzą-
cych wyborów samorządowych. W Bytomiu wniosek o rejestrację, zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią, złożyły PO, PIS, SLD, BIS, BAS, RAŚ, KNP i WB. Tomasz Chojnacki nie dostarczył 
wymaganej liczby podpisów i jego wniosek został odrzucony, a były prezydent Piotr Koj 
wycofał się z wyborów. Informowaliśmy o tym we wcześniejszych publikacjach. 

Ustawowy obowiązek rejestracji 
list kandydatów na radnych minął 7 
października o północy. Wszyscy zdą-
żyli, ale niektórzy na kilkanaście mi-
nut przed zamknięciem drzwi komisji. 
Nie obyło się bez problemów ― Pro-
jekt Bytom Tomasza Chojnackiego 
nie weźmie udziału w wyborach sa-
morządowych. Komisja zakwestiono-
wała podpisy stowarzyszenia i nie 
zarejestrowała list wyborczych (sze-
rzej o tym piszemy w a artykule – „ Wy-
bory bez Tomasza Chojnackiego”, który 
jest  dostępny na naszym portalu By-
tomski.pl). W podobnej sytuacji został 
postawiony Kongres Nowej Prawicy ― 
miejska komisja zarejestrowała tylko 
trzy okręgi, dwa odrzucając. 

Ostatni okres to czas kiedy wszyst-
kie komitety organizują większe lub 
mniejsze konferencje, na których przed-
stawiają swoich kandydatów na fotel 
radnych. O 25 mandatów w Bytomiu 
będzie się ubiegać 344 przedstawi-
cieli. Jak już pisaliśmy zabraknie Pio-
tra Koja i Tomasza Chojnackiego. Za 
to swoje listy zarejestrował Damian 
Bartyla (BIS), Platforma Obywatelska 
(PO), Prawo i Sprawiedliwość (PIS), 
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), 
Henryk Bonk wspólnie z Bytomiana-
mi Aktywnie Społecznie (BAS), Ruch 
Autonomii Śląska (RAŚ) oraz nowość na 
bytomskiej scenie politycznej Kongres 
Nowej Prawicy Korwin-Mikkego (KNP). 

O urząd prezydenta, zgodnie z wcze-

śniejszymi zapowiedziami, będą się 
ubiegać: Damiana Bartyla (BIS) ― 
któremu poparcia udzielą również WB 
i RAŚ, Jacek Brzezinka z PO, Mariusz 
Janas z PIS, Henryk Bonk ― który 
swoje siły połączył z Adrianem Królem 
z BAS, Krzysztof Wójcik z SLD oraz 
kandydat KNP Waldemar Bartosik.

W tegorocznych wyborach samo-
rządowych w Bytomiu głosujemy 
w pięciu okręgach wyborczych: Mie-
chowice,  Szombierki, Stroszek, okolice 
Arki Bożka oraz Centrum. Dokładny 
wykaz ulic, który przypada na dany 
okręg, można sprawdzić na naszym 
portalu lub na stronie internetowej 
Państwowej Komisji Wyborczej.

naszego pracownika przeprowadzona 
zostanie ekspertyza dot. nowej lokali-
zacji, a następnie odbędzie się spotka-
nie przedstawicieli PKP Energetyki, 
zarządcy dworca oraz firmy montażo-
wej w sprawie ustaleń instalacji bile-
tomatu ― wyjaśnia Wawrzaszek. PKP 
Intercity realizujące połączenia dale-
kobieżne nie planuje ustawienia swo-
jego urządzenia, natomiast planuje 
nawiązać współpracę z Kolejami Śląski-
mi w kwestii sprzedaży biletów za po-
średnictwem sieci dystrybucji naszego 
regionalnego przewoźnika. ― Do tego 
czasu podróżni mogą kupić bilet na po-
kładzie pociągu, bez ponoszenia jakich-
kolwiek dodatkowych opłat. Wygodny 
sposób zakupu to też nasza sprzedaż 
internetowa ― bilet z Internetu pasażer 
może wydrukować lub zapisać np. w ko-
mórce czy na tablecie ― proponuje Mar-
ta Ziemska z Intercity.

W sprawie wyposażenia naszej 

głównej stacji zamierza zainterweniować 
poseł Jacek Brzezinka. Jego zdaniem mon-
taż wyświetlaczy i automatów biletowych 
w holu dworca byłoby właściwym zwień-
czeniem przeprowadzonej w tym roku 
modernizacji, a monitoring pomógłby na 
dłużej upilnować porządku.

Ekrany z dynamiczną informacją 
pasażerską mogłyby pojawić się tak-
że w drugim tunelu pod peronami, 
łączącym dworzec z przystankiem tram-
wajowym na Zamłyniu, ale tylko w przy-
padku, gdy ten zostanie odnowiony. To 
natomiast leży w gestii miasta, które 
dzierżawi go od kolei. ― W przypad-
ku remontu tego przejścia, PLK rozpa-
trzą również możliwość zamontowania 
w tym miejscu tablic informacyjnych ― 
wyjaśnił nam Jacek Karniewski z zespo-
łu prasowego PLK. Niestety na razie nie 
wiadomo czy i kiedy gmina podejmie 
się remontu swojego tunelu.

Dworzec przejdzie kolejną modernizację
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Informuje młodszy aspirant Tomasz Bobrek, rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Bytomiu

Potrącenie przez pociąg 
21-latka 

Policjanci z bytomskiej komendy wy-
jaśniają okoliczności poniedziałko-
wego wypadku z udziałem pieszego 
21-latka. Mężczyznę potrącił pociąg 
w rejonie ulicy Siemianowickiej.

Do zdarzenia doszło 13 października 
około godzinie 14:00. Przy torach kole-
jowych w rejonie ulicy Siemianowickiej 
został znaleziony mężczyzna. Z wstęp-
nych ustaleń śledczych wynika, że 21-let-
ni mężczyzna został potrącony przez 
pociąg. Na skutek wypadku bytomianin 
z licznymi złamaniami trafił do szpitala. 
Okoliczności i przyczyny wypadku bada-
ją teraz bytomscy śledczy.

Areszt za usiłowanie zabój-
stwa partnera byłej żony 

Bytomscy policjanci zatrzymali 
45-latka, który usiłował zabić partnera 
swojej byłej żony. Ranny 49-latek trafił 
do szpitala, a napastnik usłyszał zarzut 
usiłowania zabójstwa.

Z ustaleń śledczych wynika, że 
45-latek przyszedł do mieszkania by-
łej żony przy ulicy Felińskiego. Tam za-

stał obecnego ― 49-letniego partnera 
kobiety. Między mężczyznami doszło 
do sprzeczki, w wyniku której młod-
szy z nich ugodził starszego nożem. 
Wezwana na miejsce karetka pogoto-
wia przewiozła rannego do szpitala. 
Napastnik noc spędził w policyjnym 
areszcie. Badanie alkomatem wyka-
zało u niego ponad 1 promil alkoholu 
w organizmie. Zebrany przez śledczych 
materiał dowodowy pozwolił prokura-
torowi przedstawić 45-latkowi zarzut 
usiłowania zabójstwa. Sąd tymczaso-
wo aresztował go na 3 miesiące. Grozi 
mu teraz nawet dożywotnie więzienie.

Potrącenie na pasach 

Policjanci z bytomskiej komen-
dy wyjaśniają okoliczności wypadku 
z udziałem pieszej 62-latki. Kobietę po-
trącił samochód osobowy.

We wtorek 7 października przed go-
dziną 19:00 przy ulicy Karola Miarki 
doszło do wypadku drogowego. 32-let-
nia mieszkanka Bytomia kierująca 
osobowym peugeotem potrąciła prze-
chodzącą przez jezdnię kobietę. Jak wy-
nika z wstępnych ustaleń policjantów 

62-latka przechodził przez przejście dla 
pieszych. Na skutek wypadku dozna-
ła licznych złamań i trafiła do szpitala. 
Okoliczności i przyczyny wypadku ba-
dają teraz bytomscy śledczy.

Zatrzymany za zrywanie 
łańcuszków z szyi 

Bytomscy stróże prawa zatrzyma-
li 15-latka. Młodzieniec we wrześniu 
tego roku zrywał kobietom złote łań-
cuszki z szyi.

 Bytomscy policjanci zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości nie-
letnich zatrzymali 15-latka. Chłopiec 
końcem września tego roku na Placu 
Wojska Polskiego w Bytomiu zerwał 
z szyi 67-latki złoty łańcuszek. Stró-
że prawa namierzyli i zatrzymali zło-
dzieja. Śledczy z bytomskiego zespołu 
ds przestępczości nieletnich ustalili, 
że 15-latek jeszcze dwukrotnie we 
wrześniu okradł kobiety zrywając im 
łańcuszki z szyi. Młodzieniec został 
przesłuchany przez sędziego. Decyzją 
Sądu trafi on teraz do Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego.

Potrącenie pieszego 
Policjanci z bytomskiej komendy wy-

jaśniają okoliczności wypadku z udzia-
łem pieszego 49-latka. Mężczyznę 
potrącił samochód osobowy.

W poniedziałek 6 października 
po godzinie 19:00 przy Alei Legio-
nów doszło do wypadku drogowego. 
37-letnia mieszkanka Tarnowskich 
Gór kierująca samochodem Rover po-
trąciła przechodzącego przez jezdnię 
bytomianina. Jak wynika z wstępnych 
ustaleń policjantów 49-latek prawdo-
podobnie przechodził przez przejście 
dla pieszych. Na skutek wypadku do-
znał urazu głowy i trafił do szpitala. 
Okoliczności i przyczyny wypadku ba-
dają teraz bytomscy śledczy.

3 lata więzienia za wymy-
ślony napad

Policjanci z komisariatu w Stroszku, 
poszukując sprawców sobotniego napa-
du na 21-latka, zatrzymali wskazanych 
przez pokrzywdzonego sprawców. Pod-
czas wyjaśniania sprawy okazało się, że 
zawiadamiający celowo wymyślił histo-
rię, że został pobity i okradziony. 

W sobotę 4 października wieczo-
rem do komisariatu w Stroszku zgło-
sił się 21-latek twierdząc, że został 
pobity i okradziony. Do przestępstwa 
miało dojść w rejonie ul. Narutowicza 
a bandytami byli znani mu z widzenia 
mężczyźni. Policjanci zatrzymali 18-lat-
ka i jego o rok młodszego kolegę. Męż-
czyznom przedstawiono zarzuty, a jeden 
z nich noc spędził w policyjnym aresz-
cie. W trakcie prowadzonego śledztwa 
okazało się, że 21-latek wymyślił całą hi-
storię. Mężczyzna nie został pobity ani 
okradziony. Teraz o jego dalszym losie 
zdecyduje prokurator. Za składanie fał-
szywych zeznań oraz powiadomienie 
Policji o niepopełnionym przestępstwie 
grozi mu do 3 lat więzienia. 
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Sprintem przez boiska: 
Polonia wygrywa, a piłkarze 
szykują strajk

Źle się dzieje u naszych trzecio-
ligowców, ale na pocieszenie świet-
ny weekend zanotowały nasze kluby 
z niższych rozgrywek.

Przy Olimpijskiej źle się dzieje, 
choć wyniki wcale na to nie wskazu-
ją. Niebiesko-czerwoni w miniony 
weekend wygrali bardzo ważny i trud-
ny mecz z BKS-em Stal Bielsko-Biała 
2:1. Dzisiaj jednak wyjątkowo będzie 
mniej o wydarzeniach boiskowych, 
a o tym, co dzieje się poza nim.

Polonia Bytom jest liderem III li-
gi opolsko-śląskiej i głównym kan-
dydatem do awansu. Co z tego, jak 
organizacyjnie klub wciąż sobie nie 
radzi. Zaległości wobec piłkarzy już 
zdążyły urosnąć do kilku miesię-
cy. W dodatku działacze mamią ich 
obietnicami, których nie są w stanie 
spełnić. Dlatego też zawodnicy posta-
nowili wziąć sprawy w swoje ręce.

Jeżeli w klubie nic się nie zmieni, to 
w sobotnim prestiżowym meczu z Od-
rą Opole (kto wygra będzie liderem li-
gi) zamierzają protestować. Na razie 
zapowiadają wyjście na boisko z opóź-
nieniem. Co będzie dalej? Tego na razie 
nikt nie wie. Słychać jedynie głosy, że 

przez zaległości finansowe na wiosnę 
możemy zobaczyć zupełnie inny ze-
spół i wcale nie będzie on silniejszy.

Humory nie dopisują też w Szom-
bierkach, choć tam głównie ze wzglę-
dów sportowych. "Zieloni" mieli 
bowiem gładko dopisać do swojego 
konta kolejny komplet punktów. Opty-
mizm był uzasadniony, bo rywalizo-
wali z ostatnim w tabeli Skalnikiem 
Gracze, który jeszcze nie wygrał me-
czu w tym sezonie.

W końcu musiał jednak przyjść ten 
pierwszy raz i pech chciał, że trafiło na 
bytomian. Bramka outsidera była jak za-
czarowana i do przerwy gole nie padły. 
Po zmianie stron także trwała niemoc 
piłkarzy, a kwadrans przed końcem do-
szło do sensacji. Łukasz Mroziński skie-
rował piłkę do siatki i "Zieloni" zostali 
ograni na własnym stadionie.

Bardzo udany weekend zanotowa-
ły nasze kluby grające w lidze okręgo-
wej. W końcu żaden z nich nie poniósł 
porażki. Rezerwa Polonii ograła u siebie 
Pioniera Ujejsce 1:0. Komplet punktów 
padł też łupem Silesii Miechowice, która 
pokonała Cyklon Rogoźnik 2:1. Jedynie 
ŁKS Łagiewniki zremisował 2:2 z Sie-
mianowiczanką Siemianowice Śląskie.

Optymizmem powiało także jeden 
szczebel ligowy niżej, czyli w bytom-
skiej A-klasie. Mecz przegrali jedynie 
Czarni Sucha Góra, ale w derbach By-
tomia, a ograła ich Nadzieja 1:0. Takie 
same, skromne zwycięstwo zanoto-

wał Rozbark Bytom, który poradził 
sobie z KS Piekary Śląskie. Natomiast 
Rodło Górniki po raz pierwszy w sezo-
nie wygrało i od razu okazale, bo 3:0 
z Tarnowiczanką Stare Tarnowice.

W B-klasie pozycję lidera straci-
ła rezerwa Silesii Miechowice, która 
w meczu na szczycie została rozbita 
przez Orkan Dąbrówka Wielka 5:2. Do 
gry o pierwsze miejsce wróciło Tempo 
Stolarzowice, a to za sprawą zwycię-
stwa 5:1 nad Orłem Bobrowniki.

Hokej: kolejne trzy porażki

Z trzema punktami na koncie Po-
lonia Bytom zajmuje przedostatnie 
miejsce w lidze. Na razie nie ma zbyt 
wielu powodów do optymizmu.

Obserwując początek sezonu w wy-
konaniu bytomskich hokeistów na-
prawdę trudno ocenić, na co będzie stać 
ten zespół. Gdyby wyciągać wnioski już 
teraz, to nikt nie mógłby mieć pretensji, 
że Polonię określa się chłopcem do bicia.

Nikt nie wymaga, aby niebiesko-
-czerwoni ogrywali czołówkę ligi, 
bo tamtejsze zespoły są póki co poza 
zasięgiem. Fani mieli jednak prawo 
wymagać zwycięstwa nad Naprzo-
dem Janów przed tygodniem. Nieste-
ty, skończyło się rozczarowaniem, bo 
klub z Katowic wygrał 3:0.

Trzy dni później bytomscy hoke-
iści przełknęli kolejną gorzką pigułkę. 
Tym razem lekcję hokeja zafundował 

im pierwszy w tabeli Ciarko PBS Bank 
Sanok. Mistrz Polski na własnym lodo-
wisku zwyciężył aż 10:1, a bramkę na 
pocieszenie zdobył Artur Wieczorek.

Wiele wskazywało na to, że we wto-
rek będziemy świadkami kolejnego po-
gromu. Nasi hokeiści jechali bowiem 
do Tych, a tamtejszy GKS od początku 
sezonu jest w świetnej formie. Skoń-
czyło się zgodnie z oczekiwaniami, czy-
li porażką, ale pojawiło się światełko 
w tunelu przed kolejnymi meczami.

Polonia dzielnie walczyła i na-
straszyła trochę faworyta. Tyszanie 
wygrali "tylko" 6:3, a do ich bramki 
trafiali Sebastian Kłaczyński, Marcin 
Słodczyk oraz Radek Meidl. Oby to 
był dobry prognostyk przed piątko-
wym meczem z GKS-em Jastrzębie.

Koszykówka: huśtawka 
nastrojów

Najpierw udało się ograć Albę Cho-
rzów, ale potem seria kontuzji sprawiła, 
że koszykarska Polonia znowu musiała 
uznać wyższość rywala.

Pierwszy mecz po awansie do II ligi 
bardzo zmartwił bytomskich fanów ko-
szykówki. Polonia w hali "Na Skarpie" 
zaliczyła falstart przegrywając z AZS 
AWF Katowice 62:81. Trzeba było za-
tem szybko się pozbierać chcąc myśleć 
o ambitnych celach na ten sezon.

W sobotę nasi koszykarze poje-
chali do sąsiedniego Chorzowa. Tam 

przyszło im zmierzyć się z miejscową 
Albą, która zaczęła rozgrywki od po-
konania rezerwy MKS Dąbrowa Gór-
nicza. Zapowiadała się więc trudna 
przeprawa i tak rzeczywiście było.

Pierwsza kwarta padła łupem 
gospodarzy, którzy wygrali 14:13. 
Po krótkiej przerwie mieliśmy jed-
nak imponujący zryw, bo niebie-
sko-czerwoni zwyciężyli w drugiej 
partii 24:10. Potem wprawdzie Alba 
odrobiła pięć punktów, ale na nic to 
się zdało. Ostatnią kwartę bytomia-
nie wygrali 15:12, a cały mecz 67:56. 

W środę Polonia podejmowa-
ła Pogoń Ruda Śląska i wszyscy mie-
li nadzieję, że podopieczni Radosława 
Kucińskiego pójdą za ciosem. Stało się 
jednak inaczej, choć dużym usprawie-
dliwieniem są problemy zdrowotne 
czołowych graczy. 

Przed meczem pewne było, że z po-
wodu kontuzji nie zagrają Marcin Ecka, 
Michał Nykiel i Marcin Strzelecki. W do-
datku już podczas pojedynku nos zła-
mał Mateusz Ogrodnik i przedwcześnie 
musiał opuścić na parkiet. Bytomia-
nie mimo to dzielnie walczyli. Pierwszą 
kwartę wygrali 23:22, trzecią i czwar-
tą zremisowali (kolejno 12:12 i 19:19). 
Pogoń jednak świetnie zagrała w dru-
giej, w której wysoko wygrała 28:15. 
Całe spotkanie klub z Rudy Śląskiej wy-
grał 81:69. W najbliższą sobotę nasi 
koszykarze zagrają na wyjeździe z re-
zerwą MKS-u Dąbrowa Górnicza.  



Dla Mieszkańców równie ważne jak rozwiązanie proble-
mów makroekonomicznych Bytomia jest stworzenie 
przyjaznego miasta, w którym będziemy czuli się dobrze. 
Dlatego obok rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych 
miejsc pracy, które są najważniejsze, podjąłem szereg 
działań, dzięki którym w Bytom żyje się lepiej. Pierwszy raz 
w historii miasta to Państwo, dzięki budżetowi obywatel-
skiemu, mogli zdecydować czego najbardziej potrzebuje-
cie w swoich dzielnicach. W ramach budżetu obywatel-
skiego oddaliśmy 22 inwestycje, które są w Państwa 
najbliższym otoczeniu. Podjęliśmy w wielu sferach życia 
miasta działania, dzięki którym bytomianom żyje się 
łatwiej. Czasem nie trzeba wydawać milionów by 
poprawić warunki i komfort życia. 

Prawie 1000 nowych miejsc pracy

Jedne z najniższych w Polsce stawek za odbiór śmieci

Likwidacja tzw. podatek od deszczu

Likwidacja podatku od psa

Dodatkowe 500 miejsc w przedszkolach

Utrzymanie ceny za wodę pomimo wzrostu cen zakupu o prawie 17%

Rewitalizacja bytomskich parków: Kachla, Fazieniec, Ludowy, Amendy

Likwidacja ponad 100 dzikich wysypisk na terenie miasta

Budowa nowych placów zabaw dla najmłodszych bytomian

Budowa 12 nowych boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach

10-krotne zmniejszenie stawek czynszowych za lokale mieszkalne przekazane 

bytomianom do remontu na koszt własny podczas remontu

Obniżenie kosztów dzierżawy za lokale użytkowe

Likwidacja wielu barier architektonicznych 

Utrzymanie delegatury paszportowej w Bytomiu i przeniesienie jej  do budynku urzędu 

miejskiego

Powrót tramwaju linii nr 7 na tory

Bieżące remonty dróg i chodników 

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

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

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

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

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

49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

5MODUŁÓW

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E

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

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo

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

Bytom 41-935 Sucha Góra 
 ul. Strzelców Bytomskich 306 

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

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

VIDEO wywiady / relacje

oglądaj na
www.youtube.com/user/redbytomski
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17 października
Warsztaty "Dźwiękowyobraź-
nia, czyli tajemnice dźwię-
ków", Muzeum Górnośląskie, 
ul. Korfantego 34, g.14:00

Koncert fortepianowy 
uczniów Szkoły Muzycznej, 
Muzeum Górnośląskie, ul. 
Korfantego 34, g.17:00

Wykład "Chopin według De-
lacroix", Muzeum Górnoślą-
skie, ul. Korfantego 34, g.17:30

Pokaz filmu "Serce Chopina" 
i spotkanie z reżyserem, Mu-
zeum Górnośląskie, ul. Kor-
fantego 34, g.18:00

Spektakl PWST "Ubu Król 
czyli Polacy", Teatr Rozbark, 
ul. Kilara 29, g.19:00

DJ Prescot, Klub Blender, ul. 
Powstańców Warszawskich 
30a, g.21:00

18 października
Warsztaty mydlarskie dla 
dzieci "Kosmetyka dla smyka", 
Becek, pl. Stanek 1, g.10:00

Balet "Kopciuszek", Opera Ślą-
ska, ul. Moniuszki 21, g.17:00

Spektakl PWST "Ubu Król 
czyli Polacy", Teatr Rozbark, 
ul. Kilara 29, g.19:00

Kabaret Świerszczychrząszcz, 
Becek, pl. Stanek 1, g.19:00

The Journey into Sound by 
Madage vol. II, Museum Mu-
sic Republic, pl. Sobieskiego 
2, g.21:00

Conga Live Show Tomasz Ma-
jewski, Piwnice Gorywodów, 
ul. Strażacka 8, g.21:00

MR. COLB, Klub Blender, ul. 
Powstańców Warszawskich 
30a, g.21:00

19 października
Koncert Muzycznej Gromady 
Rozbarskiej, Kościół św. Jacka, 
ul. Matejki, g.17:00

Opera "Baron Cygański", 
Opera Śląska, ul. Moniuszki 
21, g.18:00

Koncert Tańczące Eurydy-
ki ― utwory Anny German, 
Opera Śląska, ul. Moniuszki 
21, g.18:00

Spektakl PWST "Ubu Król 
czyli Polacy", Teatr Rozbark, 
ul. Kilara 29, g.19:00

20 października
Wernisaż wystawy "Inside 
Out", Dworzec PKP, pl. Wol-
skiego, g.13:00

21 października
Koncert Taylor McFerrin ― 
Before Tauron Nowa Muzyka, 
Jazz Club Fantom, pl. Stanek1, 
g.20:00

22 października
Eko-Jarmark, pl. Sobieskiego, 
g.12:00-18:00

Wykład "Portrety królowej 
Henrietty Marii Burbon au-
torstwa Antoona van Dycka", 
Muzeum Górnośląskie, pl. So-
bieskiego 2, g.16:30

HartOFFanie Teatrem "Bu-
rza" wg. Szekspira, Becek, pl. 
Stanek 1, g.19:00

Furia 20:45 B

Pinokio 11:20, 13:30, 15:40, 17:50

Sedzia 14:45, 17:30, 20:15

Dla Ciebie wszystko 14:00, 19:00, 21:30

Dracula: historia nieznana 11:00,  13:00, 15:10, 17:20 
, 19:30, 21:40

Annabelle 13:10, 19:20, 21:30

Bogowie 10:40, 13:20, 16:00, 18:40, 21:20

Miasto 44 10:30, 15:20, 18:00

Slużby specjalne 11:30, 16:30, 20:00, 22:30!

Wiezien Labiryntu 2D 21:15 A

Zaginiona Dziewczyna 18:15, 20:45 A, 21:15B

Pszczółka Maja 10:15, 12:15, 14:15, 16:15

Pudłaki 2D 10:40, 15:00

Pudłaki 3D 12:50, 17:10

Wakacje Mikołajka 10:30, 12:40

Cinema City

POKAZY PREMIEROWE

POKAZY PRZEDPREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILIJNE

! ― tyko pt i sob, A ― oprócz środy, B ― tylko w środę

N ― tylko w niedzielę, P ― tylko w poniedziałek, W ― tylko 17-19.10, ! ― tylko 20.10

od 17 października do 23 października

Reklama

+12C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+11C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+14C

+17C

+17C

+16C

+20C

+12C +14C

Bogowie 15:00 P, 17:00 N, 17:15 P, 17:45, 
19:15 N, 20:00

Jeziorak 17:00 W, 19:00

Mama 19:30 !

Becekino

Bytom ul. Przemysłowa 2 
604 055 810 

www.zyrafa.bytom.pl

urod
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Talent bytomianki można było po-
dziwiać w muzycznym talent show ― 
The Voice of Poland, gdzie dotarła do 
półfinału. Wówczas oczarowała juro-
rów swoim wykonaniem piosenki „In 
my sobriety” Tanity Tikaram. Obecnie 
artystka pracuje nad debiutancką pły-
tą i prezentuje drugi utwór, który się 
na niej znajdzie ― „Uciekam”. Autorem 
słów do piosenki jest Alicja Szymań-
ska, muzykę skomponował Mateusz 
Badura. Utworu można posłuchać na 
naszym portalu ― Bytomski.pl

Poprzedni utwór „Moje życie” to 
debiutancki singiel w wokalnej karie-
rze Oli. Singiel zapoczątkował pracę Oli 
wraz z producentem muzycznym nad 
pierwszym debiutanckim krążkiem.

Jak sama mówi: „Jednym z naj-
większych sukcesów w moim życiu 
była wygrana w konkursie Talent By-
tomia, którego jurorami byli : Elżbie-
ta Zapendowska oraz Adam Sztaba. 
Dzięki wygranej mogłam zrealizować 
indywidualne warsztaty z Panią Za-
pendowską. Wielkim zaskoczeniem by-
ło zaproszenie mnie na koncert Adama 
Sztaby i wystąpienie z jego orkiestrą 
w Tarnowie." 

Kolejny utwór 
Berezowskiej

Półfinalistka 
The Voice of Poland po-
chwaliła się swoim drugim 
utworem.

Budżet obywatelski 
na finiszu

Po raz pierwszy w historii bytomia-
nie mogli zadecydować o przeznacze-
niu dwóch milionów złotych z kasy 
miasta. Do 7 lutego każdy mieszkaniec 
mógł zgłosić swój pomysł, co należy 
zmienić w jego dzielnicy. Następnie 
projekty były weryfikowane pod 
względem formalnym (inwestycje mo-
gły być przeprowadzane wyłącznie na 
majątku gminy). W marcu odbyło się 
wielkie, ogólnomiejskie głosowanie, 
w którym bytomianie wybrali najpo-
trzebniejsze projekty.

Od kwietnia miejskie jednostki suk-
cesywnie realizują kolejne przedsię-
wzięcia wybrane przez mieszkańców. 
Dziś już prawie wszystkie zostały od-
dane do użytku i mogą już z nich wszy-
scy korzystać. Na ukończenie czekają 
jeszcze siłownia zewnętrzna przy Or-
liku w Parku Mickiewicza oraz boisko 
wielofunkcyjne przy Szkole Podstawo-
wej nr 4. Ich otwarcie ma nastąpić do 
końca tego miesiąca. 

Miasto oddało do użytku już prawie wszystkie 
inwestycje zaplanowane przez mieszkańców w Budżecie 
Obywatelskim.

Lista zrealizowanych do tej pory inwestycji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2014:

 ― boisko do siatkówki i koszykówki przy 
Zespole Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących, 
 ― piłkochwyt na boisku przy Gimnazjum 7, 
 ― bieżnia ze skocznią do skoku w dal przy 
Szkole Podstawowej nr 45, 
 ― boisko do gry w piłkę siatkową przy 
Szkole Podstawowej nr 51,

― rozbudowa istniejącej infrastruktury 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 54, 

― siłownia zewnętrzna ― miejsca rekreacji 
i wypoczynku i plac zabaw w Park Miejski 
w Karbiu,

― plac zabaw dla dzieci oraz elementy si-
łowni zewnętrznej OŚ. GEN. J.ZIĘTKA lo-
kalizacja w rejonie ul. Spokojnej,

― plac zabaw i siłownia na wolnym powie-
trzu z urządzeniami rekreacyjnymi ,

― plac zabaw w rejonie ul.Falistej i Borowej
― STROSZEK-DĄBROWA MIEJSKA Bajko-
wy plac zabaw, 

― ogrodzenie wokół posesji Szkoły Podsta-

wowej nr 23, 
― ogrodzenie na obiekcie sportowym Ro-
dło Górniki
 ― ogrodzenie placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 43

― remont placu zabaw w Parku Grota
― siłownia w Parku Amendy
― ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 wraz 

z remontem ciągów komunikacyjnych
― przebudowa nawierzchni jezdni ul. Pił-

karskiej stanowiącej dojazd do garaży
― budowa chodnika przy ul. Nickla 
103/105 (obok Nibylandii)

― budowa chodnika wraz ze ścieżką rowe-
rową oraz wyznaczenie przejścia dla pie-
szych na skrzyżowaniu ul. Suchogórska/
Podleśna

― budowa peronu autobusowego z kostki 
betonowej na skrzyżowaniu ul. Gombro-
wicza i Kościuszki

― lustro drogowe przy ul. Stolarzowickiej/
Barlickiego
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"Wspólnota" jest ogólnopolskim pi-
smem poświęconym problematyce 
działalności samorządów terytorial-
nych w Polsce. Ukazuje się na rynku od 
przeszło dwudziestu lat. Co roku maga-
zyn przygotowuje raport na temat za-
dłużenia jednostek samorządowych. 
Najnowsza edycja zawiera ranking 
stworzony na podstawie danych z koń-
ca 2013 roku.

Co ciekawe, w momencie gdy na lo-
kalnej scenie politycznej trwa spór do-
tyczący wysokości zadłużenia Bytomia 
i osoby za to odpowiedzialnej, ranking 
"Wspólnoty" wskazuje, iż nasze miasto 
jest... jednym z najmniej zadłużonych 
miast na prawach powiatu. Punktem 
odniesienia nie była jednak wysokość 
zaciągniętych zobowiązań, lecz pro-
cent dochodów jednostki jaki stanowi 
jej zadłużenie. Na koniec 2013 r. wyno-

sił on w Bytomiu 24,97%. Przed nami 
w rankingu są m.in. Sosnowiec, Jaworz-
no, Piekary Śląskie, Bielsko-Biała, Ru-
da Śląska i Zabrze. Najwyżej spośród 
miast województwa śląskiego znala-
zły się Żory, które zadłużyły się aż na 
62,54% swoich dochodów. W zesta-
wieniu zaraz za Bytomiem jest Dąbro-
wa Górnicza i Gliwice.

Sytuacja naszego miasta nie jest jed-
nak taka różowa. W raporcie "Wspól-
noty" możemy przeczytać, że niskie 
zadłużenie może oznaczać słabą zdol-
ność kredytową miasta. Eksperci 
tłumaczą, że nie ma problemu, gdy sa-
morządy wypracowują nadwyżki. Za 
to robi się groźnie gdy nadwyżki nie 
ma. Wówczas mogą wystąpić kłopoty 
ze spłatą zobowiązań. Tymczasem od 
miesięcy wiadomo, że w tegorocznym 
budżecie Bytomia brakuje 30 mln zł. 

Ogromną dziurę mają załatać pieniądze 
ze zmniejszenia kapitału zakładowego 
Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego. Tak więc zarzuty opozycji wca-
le nie są bezzasadne.

Nie należy się obawiać, że Bytom 
nagle zbankrutuje. Według polskie-
go prawa nie może do tego dojść. Na 
straży finansów stoją Regionalne Izby 
Obrachunkowe, które na bieżąco kon-
trolują samorządy. Mogą one zainter-
weniować jeśli miasto przesadnie się 
zadłuży. Wówczas RIO może wpro-
wadzić drastyczne cięcia budżetowe, 
aby ustabilizować finanse samorządu. 
W ostateczności premier ma prawo od-
wołać radę miejską i prezydenta oraz 
ustanowić zarząd komisaryczny, który 
ma za zadanie dotrzymać dyscypliny fi-
nansów publicznych.

Niestety jak wskazują raporty RIO, 

Bytom jest jedynym miastem na pra-
wach powiatu na Śląsku, które ma de-
ficyt operacyjny. To oznacza, że miasto 
wydaje więcej niż zarabia. W efekcie 
traci zdolność do zaciągania nowych 
kredytów, które są potrzebne np. do 
pokrycia wkładu własnego do inwe-
stycji unijnych, a w dłuższej perspekty-
wie może przestać być w stanie spłacać 

bieżące zobowiązania. Wtedy może za-
iterweniować RIO. ― Prezydent Bartyla 
obiecywał, że nie będzie zadłużał miasta, 
a tymczasem zadłuża je podobnie niż je-
go poprzednik ― powiedział nam radny 
Michał Bieda. ― Obietnice o oszczęd-
nym rządzeniu okazały się puste. Mamy 
festiwal igrzysk i niepotrzebnych wy-
datków ― dodaje. 

Reklama

K R E M A T O R I U M

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

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

Jak jest z tym zadłużeniem?
Bonk zarzuca Bartyli wpędzanie miasta w długi. Tymczasem pismo "Wspólnota" zaprezentowało ranking, wg. którego Bytom znajduje się  

w gronie najmniej zadłużonych miast naszego województwa.

 ― 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

Zadłużenie miast na prawach 
powiatu w woj. śląskim  w końcu 
2013 roku jako procent dochodów 
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