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O bytomskim muzeum pisaliśmy już kilka ra-
zy ―  placówka mogąca  pochwalić  się  przeszło 
wiekiem historii i największymi zbiorami w wo-
jewództwie (ok. 1 mln eksponatów!) przegrywa 
z  kryzysem  finansowym  swojego  organizato-
ra, który dramatycznie szuka oszczędności. Taką 
oszczędnością może być połączenie bytomskiej 
instytucji z Muzeum Śląskim (MŚ) w Katowicach. 
Dzięki  temu województwo  będzie mogło  osią-
gnąć  wskaźniki  założone  w  unijnym  projekcie 
budowy nowej siedziby MŚ na pokopalnianych 
terenach za halą Spodek. Mowa m.in. o wzroście 
zatrudnienia, które musi zostać zwiększone o 60 
etatów, czyli mniej więcej tyle,  ile osób pracuje 
w Bytomiu. Ponadto, Muzeum Śląskie dzięki po-
łączeniu wzbogaci swoje skromne zbiory, które 
obejmują zaledwie 116 tys. muzealiów, oraz po-
prawi statystyki zwiedzających.

Mirosław Sekuła wystąpił do prezydenta Da-
miana Bartyli z propozycją wspólnego prowadze-
nia Muzeum Górnośląskiego. Fortel się jednak nie 
udał – fortel, bo marszałek prawdopodobnie my-
ślał, że Damian Bartyla nie „wyłoży” pieniędzy na 
prowadzenie muzeum i będzie mógł z czystym su-
mieniem  przeprowadzić  likwidację.  Ale  Bartyla 
pieniądze  zadeklarował,  a  nawet  zaproponował 
samodzielne utrzymanie instytucji. W międzycza-
sie „likwidację” zastąpiono słowem „połączenie” 
– bo tak naprawdę chodziło właśnie o to, o połą-
czenie i przejęcie etatów oraz cennych zbiorów.

Pisma, protesty, a na końcu plotki

Bytomskie deklaracje nic nie dały, siódmego 
kwietnia radni sejmiku podjęli decyzję w spra-
wie podania do publicznej wiadomości informa-
cji o zamiarze i przyczynach połączenia Muzeum 
Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskie-
go w Bytomiu.

Od  tego  czasu  zaczęły  się  protesty  i  burza 
wokół  muzeum.  "Zdecydowanie  protestujemy 
przeciwko  włączeniu  Muzeum  Górnośląskie-
go  w  Bytomiu  w  strukturę  Muzeum  Śląskiego 
w Katowicach, czy też każdej innej formie likwi-
dacji łączącej się z utratą jego historycznej tożsa-
mości" – możemy przeczytać w liście otwartym 
w obronie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, 
który podpisało wielu profesorów (list dostępny 

na stronie www.obronamuzeum.pl). Tam też mo-
że podpisać się każdy, kto sprzeciwia się decyzji 
w  sprawie Muzeum Górnośląskiego.  Zawiązała 
się również Inicjatywa Społeczna „Ratujmy Mu-
zeum Górnośląskie w Bytomiu przed likwidacją”, 
a piórem dr. inż. Romana Andrzeja Śniadego po-
wstała cała masa pytań i wątpliwości. 

"Prawie 10 lat buduje się Nowe Muzeum Ślą-
skie w Katowicach,  a na konsultacje  społeczne 
w  sprawie  statutu  praktycznie  nieistniejącego 
muzeum przeznacza się tylko 12 dni, a powinno 
być minimum 14" – pisze Roman Andrzej Śniady.  
"Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich 
wyniki nie są wiążące dla Zarządu Województwa 
Śląskiego.  Informacja o rozpoczęciu konsultacji 
publikowana jest w terminie nie krótszym niż 3 
dni przed  terminem  ich rozpoczęcia. Konsulta-
cje uznaje się za przeprowadzone bez względu na 
liczbę osób i podmiotów biorących udział w kon-
sultacjach. Komu/czemu mają służyć takie tzw. 
konsultacje" – dopytuje Roman Andrzej Śniady. 

13 czerwca – do władz samorządowych woje-
wództwa śląskiego został wysłany  list Społecz-
nej Inicjatywy Obywatelskiej „Ratujmy Muzeum 
Górnośląskie w Bytomiu przed likwidacją”, w któ-
rym  autorzy  domagają  się  odpowiedzi  na  sze-
reg pytań i skarg, które już wcześniej wysłano do 
urzędu marszałkowskiego. Co możemy przeczy-
tać w liście? Zdaniem autorów nieprawidłowości 
jest wiele. Stwierdzają m.in., że szereg uchwał do-
tyczących połączenia obu placówek oraz same-
go MŚ jest niezgodnych z prawem. Jest też mowa 
o analizie zapisów ustawy o prowadzeniu dzia-
łalności  kulturalnej,  z  których  ma  wynikać,  że 
połączenie obydwu placówek  to nic  innego  jak 
bezprawne  przejęcie  majątku  Muzeum  Górno-
śląskiego w Bytomiu.

Tymczasem nieoficjalnie mówi się, że  temat 
połączenia  do  najbliższych wyborów  samorzą-
dowych przez radnych województwa nie zosta-
nie podjęty. Nikt tego oficjalnie nie potwierdza, 
jednak  wydaje  się  to  całkiem  logiczne.  Burza 
medialna wokół  ostatecznej  decyzji  połączenia 
muzeów  raczej  nie  będzie  na  rękę  rządzącym.  
Czarne  chmury zbierają  się  za  to na głową dy-
rektora  obydwu  placówek.  Są  to  również  nie-
oficjalne  informacje.  Jak  się  dowiedziała  nasza 

W kuluarach o muzeum
Batalia o Muzeum Górnośląskie w Bytomiu trwa w najlepsze. Pisma 

i protesty do Marszałka Sekuły przyniosły efekt? Do wyborów zostawią muzeum  
w spokoju? Czy dyrektor, który prowadzi obydwie placówki, straci stanowisko?
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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!

 Mury miejskie Bytomia
 Wyznacznik układu średniowiecznego miasta  

― Historia i potrzeba ochrony reliktów.

Towarzystwo im. Ignatza Hakuby 
serdecznie zaprasza na prelekcję i dyskusję: 

Prelekcja i dyskusja odbywa się w ramach spotkań „Grupy inicjatywnej 
ds. zabytków Bytomia” i nawiązując do 760. rocznicy lokacji miasta.
Salę udostępnia: Urząd Miejski w Bytomiu. Wsparcie medialne: Urząd Miejski w Bytomiu, portal  
i tygodnik „Bytomski.pl” oraz fanpage „Bytom ― hasie szkło i bele co”

28 czerwca 2014 r., godz. 11.00,  

Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7

Ministerstwo  Infrastruktury  i Roz-
woju  potwierdziło  nasze  informacje 
z początku maja. Napisaliśmy wówczas, 
że Miejski  Zarząd Dróg  i Mostów nie 
dostosował  oznakowania  w  Strefie 
Płatnego  Parkowania  do  warunków 
określonych  w  nowelizacji  rozporzą-
dzenia, która weszła w życie już na po-
czątku  lutego.  Zgodnie  z  przepisami 
miejsca, na których są pobierane opła-
ty za parkowanie muszą być podwój-
nie  oznakowane:  jednym  znakiem 
pionowym  (np.  D-18  „parking”)  oraz 
jednym z czterech znaków poziomych 
(P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „li-
nia wyznaczająca pas postojowy”, P-20 
„koperta” lub P-24 „miejsce dla pojaz-
du osoby niepełnosprawnej”).  Z  kolei 
wiele ulic w bytomskiej strefie do dziś 
nie  posiada  oznakowania  poziomego, 
czyli  w  uproszczeniu  wymalowanych 
linii wyznaczających miejsca do posto-
ju. W związku z tym opłaty są na nich 
pobierane  bezprawnie,  lecz  MZDiM 
wstrzymał  się  do  zajęcia  oficjalnego 

stanowiska w tej sprawie do momentu 
otrzymania wyjaśnienia z MIiR.

Teraz  ministerstwo  potwierdziło, 
że na bytomskich ulicach objętych stre-
fą  płatnego  parkowania  powinny  być 
wymalowane  odpowiednie  znaki  je-
śli miasto chce pobierać na nich opłaty. 
MZDiM widocznie już wcześniej prze-
widywał  jak  odpowiedzą  urzędnicy 
z Warszawy i w międzyczasie na niektó-
rych ulicach uzupełnił brakujące pasy. 
Tak się stało m.in. na odcinku ul. Korfan-
tego od ul. Katowickiej do Krakowskiej. 
Co  ciekawe,  na  dalszym  fragmencie, 
w rejonie przychodni lekarskiej "Koro-
na", wciąż jeszcze nie namalowano linii, 
a mimo to można tam znaleźć za wycie-
raczką  samochodu wydruk  z wezwa-
niem do zapłaty. Jak się dowiedzieliśmy, 
w okresie od 14 lutego do 18 kwietnia 
tylko  na  ul.  Jainty wystawiono  blisko 
setkę takich wezwań, choć bez wyma-
ganych linii nie powinno zostać wysta-
wione ani jedno!

Nie ma linii - nie ma opłat...
Na niektórych ulicach bezprawnie pobierane są opłaty za parko-

wanie, gdyż tamtejsze oznakowanie nie spełnia nowych przepisów.
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redakcja,  Dominik  Abłamowicz  ma 
zostać odwołany z funkcji dyrektora. 
Za  co?  Z  naszych  informacji wynika, 
że ma to być kara za opór przeciwko 
łączeniu  placówek  i  niesporządze-
nie  analizy/ekspertyzy  uzasadniają-
cej potrzebę takiego działania. Drugi 
nieoficjalny powód jest taki, że Abła-
mowicz  nie  chce  podpisać  protoko-
łu  odbioru  budowlanego  z  powodu 
przeciekającej wody w MŚ. Wersję ofi-
cjalną podał w środę portal Gazeta.pl 
― z najnowszych planów wynika,  że 
nowe Muzeum Śląskie ma być otwarte 
dopiero w czerwcu 2015, a nie w grud-
niu tego roku… ― Więc ― Marszałek 
Mirosław Sekuła uważa, że nowy dy-
rektor  Muzeum  Śląskiego  nie  pora-
dził sobie z kierowaniem placówką… 
― Tymczasem to nie jest prawdą. Dys-
ponujemy pismem, z którego wynika, 
że już w grudniu 2013 roku Marszałek 
dysponował  wiedzą  o  opóźnieniach. 
Argumenty,  które  wysnuwa marsza-
łek,  są  zatem  jedynie pretekstem do 
odwołania dyrektora. 
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W przyszłym roku minie 70 lat od czasu pierwszego wydania znakomitej powieści Georga Orwella zatytułowanej "Folwark zwierzęcy". Książka ta, będąca alego-
rią systemu komunistycznego, opisuje dzieje folwarku, w którym po wygnaniu zarządzającego nim człowieka władzę obejmują zwierzęta. 

Maciej Bartków

Na ich czele stają świnie, z przywód-
cą rewolty knurem Napoleonem na cze-
le.  Kierowane  przez  świnie  zwierzęta 
tworzą siedem podstawowych przyka-
zań, którymi od tej chwili miano kiero-
wać  się  na  folwarku.  Najważniejszym 
z nich była zasada głosząca, iż „wszyst-
kie zwierzęta są równe”.  Po wymalowa-
niu  przykazań na  smołowanej  ścianie 
stodoły zwierzęta kiwały  łbami w ge-
ście aprobaty, a co zdolniejsze od razu 
zaczęły uczyć się tych praw na pamięć. 
Z  czasem,  gdy  świnie  stawały  się  co-
raz  bardziej  rozzuchwalone  zdobyta 
władzą,  wszystkie  przykazania  uległy 
znacznej modyfikacji,  a  najważniejsze 
z nich w nowym brzmieniu głosiło, iż co 
prawda wszystkie zwierzęta równe po-
zostają nadal, jednak niektóre z nich od 
tej chwili będą równiejsze od innych. 

W roku 1844, a więc na 100 lat przed 
premierą „Folwarku zwierzęcego” tka-
cze z Rochdale w Anglii powołali do ży-
cia  pierwszą  na  świecie  Spółdzielnię, 
nadając jej nazwę Sprawiedliwych Pio-
nierów.  Tworzący  ją  robotnicy  opra-
cowali także zasady, jakimi od tej pory 
kierować  powinny  się  wszystkie  tego 
typu związki. Całkowity przypadek za-

pewne  sprawił,  iż  również    te  zasa-
dy zamknęły się cyfrą 7. Zupełnie inny 
przypadek spowodował natomiast to, iż 
dzisiaj, w roku 2014 w Bytomiu siedem 
przykazań zwierząt wymieszało się zu-
pełnie z siedmioma zasadami Sprawie-
dliwych Pionierów. 

Fundamentalna  zasada  spółdziel-
czości głosi, iż „Spółdzielnie są demokra-
tycznymi  organizacjami  zarządzanymi 
i kontrolowanymi przez członków, któ-
rzy aktywnie uczestniczą w określaniu 
polityki  działania  spółdzielni  i  podej-
mowaniu  decyzji.  Mężczyźni  i  kobie-
ty,  pełniący  w  spółdzielniach  funkcje 
z  wyboru,  są  odpowiedzialni  wobec 
członków”. Wedle dalszej części zapisu, 
w spółdzielniach (niczym na Folwarku) 
„członkowie mają  równe  prawo  głosu 
(jeden członek ― jeden głos)”. Twórczej 
interpretacji  tej  zasady  dopuszcza  się 
dzisiaj Zarząd Spółdzielni „Miechowice”, 
uznający,  iż oczywiście wszyscy człon-
kowie tejże są równi, niektórzy jednak 
pozostać  muszą  od  innych  równiejsi. 
Jak się okazuje, w miechowickiej spół-
dzielni  zasada  jeden  członek  ―  jeden 
głos co prawda obowiązuje także, tyle, 
że z lekką modyfikacją wedle której po-

zostałe głosy równają się zero. Tak dzie-
je się właśnie w przypadku popularnego 
w Miechowicach  baru  „Pierożek”.  Bły-
skawiczną reakcję Pani Prezes wywoła-
ła właśnie skarga jednego z lokatorów 
spółdzielni, który zarzeka się, iż z lokalu 
tego do jego mieszkania przedostają się 
zapachy tak silne, że wręcz uniemożli-
wiające mu normalne funkcjonowanie. 
Z  niespotykaną  u  Pani  Prezes  werwą 
rusza więc ona do walki o dobre samo-
poczucie lokatora, o którego interesy – 
jako członka spółdzielni – wedle jej słów 
„musi dbać w pierwszym rzędzie”. Na nic 
zdają się protesty innych członków SM 
„Miechowice”, w tym niemal wszystkich 
pozostałych  mieszkańców  budynku, 
w którym „Pierożek” funkcjonuje. Żad-
nego wrażenia nie robi petycja podpisa-
na przez kilkuset miechowiczan, którzy 
twierdzą w niej, iż nie wyczuwają żad-
nych nieprzyjemnych zapachów i apelu-
ją o anulowanie wypowiedzenia lokalu. 
Nikt nie liczy się także z tymi, którzy swój 
protest  przeciwko  krzywdzącej  wła-
ścicieli baru decyzji wyrażają w siedzi-
bie Spółdzielni osobiście.  „Jeśli  lokator 
wielokrotnie skarżył się na uniemożli-
wiające mu wypoczynek zapachy,  jeśli 

nie pozwala mu to w spokoju korzystać 
z mieszkania, to ja muszę to wziąć pod 
uwagę i od kłopotu go uwolnić” stwier-
dziła autorytatywnie Pani Prezes. 

Co sprawia, iż z taką determinacją Pa-
ni Prezes, nie bacząc na setki protestów 
upiera się przy raz podjętej decyzji? Jaki 
układ napędzający tak rozpędził tę ma-
szynę, iż nie jest w stanie wyhamować 
nawet  w  obliczu  wyrażanych  głośno 
głosów sprzeciwu? Myślę,  iż wyjaśnie-
niem  tej  zagadki  mogą  być  materiały 
opublikowane  dzisiaj  w  bytomskim.
pl.  Jak  się  okazuje,  protestujący  prze-
ciwko „Pierożkowi” lokator, nie jest by-
najmniej  osobą  postronną,  nieznaną 
wcześniej Pani Prezes. Żadnej wątpliwo-
ści nie pozostawia publikowane zdjęcie, 
na którym obok Pani Prezes, wówczas 
kandydatki na prezydenta Bytomia wi-
dzimy nie kogo  innego  jak właśnie  lo-
katora walczącego z barem „Pierożek”. 
Towarzystwu patronuje sam Janusz Pa-
likot, który w kampanii wyborczej 2012 
roku  wspierał  starania  Joanny  Koch-
-Kubas. Starania, dodajmy, negatywnie 
ocenione  przez  samych  spółdzielców. 
W  okręgu  wyborczym  obejmującym 
Miechowice, a więc zdawałoby się ma-

teczniku Pani Prezes, swojego poparcia 
udzieliło jej zaledwie 398 mieszkańców 
tej dzielnicy.  Jeszcze słabiej poszło Pa-
ni Prezes w wyborach do rady miasta. 
W tym przypadku zaufało jej zaledwie 
150  miechowiczan.  Przy  niemal  400 
podpisach  zebranych  w  obronie  baru 
„Pierożek” komentarz wydaje się chyba 
zbyteczny. Nie od rzeczy będzie wspo-
mnieć także i o tym, że drażniony zapa-
chami  „Pierożka”  lokator  miał  okazję 
poznać Panią Prezes także i na niwie za-
wodowej. Jak wynika z wpisów KRS Pan 
ten w latach 2003 – 2007 zasiadał w Ra-
dzie Nadzorczej Spółdzielni „Miechowi-
ce”. W czasie tym, jak i obecnie, funkcję 
Prezesa Zarządu pełniła  zaś dzisiejsza 
obrończyni  interesu  lokatora –  Joanna 
Koch-Kubas.  Cóż,  wszystkie  zwierzęta 
są równe ale niektóre zwierzęta są rów-
niejsze od innych.  

„Tego  wieczora  z  domu  świń  do-
chodziły  wybuchy  głośnego  śmiechu 
i odgłosy śpiewów. Przy długim stole sie-
działo sześciu gospodarzy i sześć co zna-
mienitszych świń, a Napoleon zajmował 
honorowe miejsce”.  I  tylko  jak  zawsze 
nikt nie zauważał „zdziwionych pysków 
zwierząt gapiących się z ogrodu”.

Folwark Pani Prezes

18 marca tego roku Państwo Barton 
otrzymali wypowiedzenie umowy dzier-
żawy  lokalu  spółdzielczego,  w  którym 
od  listopada  2012  roku  prowadzą  bar 
„Pierożek”. Co było przyczyną wypowie-
dzenia? Sąsiadowi z piętra powyżej prze-
szkadza unoszący się z lokalu zapach. 

Bar  „Pierożek”  cieszy  się  ogromną 
sympatią bytomian. Mieszkańcy z róż-
nych dzielnic przyjeżdżają` do niego po 
obiady,  które,  jak  twierdzą,  są  smacz-
ne i na miarę możliwości finansowych 
każdego. Właściciele  nie  potrafią więc 
zrozumieć, dlaczego skarga jednej oso-
by jest przyczyną likwidacji ich jedyne-
go źródła utrzymania, na które  ciężko 
pracowali i w które zainwestowali całe 
swoje oszczędności. O sympatii miesz-
kańców  do  baru  świadczy  chociażby 
fakt, że z własnej inicjatywy licznie cho-
dzą do miechowickiej spółdzielni z proś-

bą o wycofanie wypowiedzenia. Władze 
SM odbierają to jednak jako próbę naci-
sku ze strony Państwa Barton. 

„Próbą  nacisku”  była  również 
zbiórka  podpisów  wśród  mieszkań-
ców  budynku,  w  którym  znajduje 
się bar. Państwu Barton udało się ze-
brać 400 osób, które nie widzą nic złe-
go  w  funkcjonowaniu  baru  właśnie 
w tym miejscu. Oznacza to, że zebrali 
podpisy prawie wszystkich mieszkań-
ców budynku. Nie podpisały się dwie 
osoby: wnioskujący o likwidację loka-
lu, przeciwnik zapachów z „Pierożka” 
oraz  mieszkający  w  bloku  Zastępca 
Prezesa  Zarządu  SM  „Miechowice”. 
Nie wiadomo, dlaczego nie chciał on 
podpisać pisma. Stwierdził jedynie, że 
własną opinię wyrazi w spółdzielni.

Spółdzielnia  próbując  załatwić 
sprawę  polubownie,  zaproponowa-

ła  Państwu  Barton  pomoc w  posta-
ci lokalu zastępczego. Pomieszczenie 
należało  wcześniej  do  agencji  PKO, 
która podobno zrezygnowała z niego 
z uwagi na... wysokie koszty remontu.

Jak twierdzi Zarząd Spółdzielni, lokal 
miałby  większy metraż,  a  proponowa-
ny  czynsz  pozostałby w  tej  samej  wy-
sokości. Niestety, zgodnie z przepisami, 
przystosowane go do działalności gastro-
nomicznej  wymaga  ogromnych  nakła-
dów finansowych i licznych formalności. 

―  Obejrzeliśmy ten lokal, mój mąż 
już rury chciał wkręcać, ale jak zadzwo-
niliśmy do Sanepidu, to okazało się, że to 
nie jest takie proste. Poszliśmy do znajo-
mego architekta, a on powiedział nam, 
że  trzeba  załatwiać  mnóstwo  zezwo-
leń, a to po prostu trwa. Trzeba stworzyć 
projekty, a każdy kosztuje minimum 5 
tys. złotych – dodaje Joanna Barton.

Poprzedni  lokal  nie  sprawiał  żad-
nych trudności, bo był po funkcjonują-
cym tam wcześniej barze. Spółdzielnia 
zaproponowała co prawda zwolnienie 
z opłat czynszowych na czas remontu 
nowego, ale w miesiąc Państwo Barton 
nie są w stanie go wykonać. Dlaczego? 
Chociażby z tego powodu, że nowa lo-
kalizacja  wymaga,  między  innymi..., 

budowy windy, której najniższy koszt 
wyniesie 55 tysięcy złotych. Jak twier-
dzą  właściciele  baru,  orientowali  się 
u rzeczoznawców i prócz niej sam re-
mont  kosztowałby  około  100  tysięcy 
złotych. Państwo Barton tych 150 tys. 
złotych po prostu nie mają. Trudno się 
dziwić. Pan Barton wiele lat ciężko pra-
cował za granicą. Wrócił, ponieważ sy-
tuacja zdrowotna nie pozwalała mu na 
dalszą  fizyczną  i wyczerpującą  pracę. 
Razem z żoną mając problemy ze zna-
lezieniem pracy, nie chcąc utrzymywać 
się  z  zasiłku dla  bezrobotnych,  otwo-
rzyli bar. Spółdzielnia od początku wie-
działa,  że  chcą  prowadzić  działalność 
gastronomiczną.  Uprzednio  również 
znajdował się tam tego typu lokal. 

Jak to możliwe, że spółdzielnia po-
dejmuje decyzję po skardze 1 lokato-
ra przy braku sprzeciwu 400 innych?

Składający  skargę  jest  znany 
mieszkańcom dzielnicy ze swojej na-
tarczywości.  Wcześniej  skarżył  się 
między innymi na nowo powstałą pi-
jalnię, która stanowi dla niego zagro-
żenie, i przebiegającą pod balkonem 
ścieżkę, po której... chodzą ludzie. 

Okazuje  się  jednak,  że  lokator  zna-
ny  jest  nie  tylko mieszkańcom.  Nasza 

redakcja dotarła do zdjęcia, na którym 
widać  m.in.  Prezes  SM  „Miechowice”, 
Joannę  Koch-Kubas,  Janusza  Palikota 
i... autora skargi. Ze zdjęcia można wy-
wnioskować,  że  pani  prezes  bardzo 
dobrze  zna  pana,  który  poskarżył  się 
w spółdzielni. Niestety nie udało nam się 
skontaktować z panią prezes i potwier-
dzić tego faktu. Na pytania, które wysłali-
śmy mailowo, nie odpowiedziała. 

Ale  jeśli  nie  zdjęcie,  to  może  zna-
jomość pani prezes i autora skargi na 
niwie  zawodowej  ma  wpływ  na  losy 
właścicieli baru Pierożek? Jak się oka-
zało,  lokator  składający  skargę  był 
wcześniej bardzo intensywnie zaanga-
żowany w działalność SM „Miechowi-
ce”. Sprawdziliśmy KRS miechowickiej 
spółdzielni i okazało się, że zasiadał on 
w Radzie Nadzorczej Spółdzielni w la-
tach 2003 – 2007. W tym samym cza-
sie Prezesem SM była również Joanna 
Koch-Kubas. W świetle tych faktów po-
jawia się wątpliwość, czy decyzja spół-
dzielni zapada oby na pewno w oparciu 
o obiektywne i traktujące w równy spo-
sób wszystkie strony kryteria.

Pytanie
400 lokatorów sprzeciwiło się jed-

nej  osobie,  która  złożyła  skargę  na 
funkcjonowanie baru „Pierożek”. Czy 
sprawiedliwe  jest  zatem  to,  że  głos 
jednego mieszkańca staje się przyczy-
ną likwidacji cieszącego się sympatią 
bytomian  baru,  który  równocześnie 
jest  jedynym  źródłem  utrzymania 
Państwa Barton?

Priorytety miechowickiej spółdzielni
Właściciele baru "Pierożek" w Miechowicach walczą ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Chcą im odebrać lokal po skardze loka-

tora, któremu przeszkadza zapach pierogów. Problem w tym, że większym problemem od zapachu pierogów wydają się być faktyczne 
powody takiej decyzji spółdzielni.
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Sezon  zakończył  się właśnie  dla 
naszych  przedstawicieli  w  lidze 
okręgowej.  Nie  wyszło  najgorzej, 
ale mogło być zdecydowanie  lepiej. 
Szczególnie w przypadku ŁKS-u Ła-
giewniki, który do samego końca bił 
się o awans do IV ligi.

Klub  z  ulicy  Krzyżowej,  aby 
awansować musiał  liczyć na poraż-
kę Fortuny Gliwice, a następnie sam 
wygrać  własny mecz.  Niestety,  oba 
te  warunki  nie  zostały  spełnione. 
Gliwiczanie  pewnie wygrali  na wy-
jeździe  z  Orłem  Nakło  Śląskie  3:1. 
Z kolei ŁKS zanotował wpadkę prze-
grywając  w  derbach  z  Silesią  Mie-
chowice 1:2.

Łagiewniki  skończyły  zatem  se-
zon  na  drugim  miejscu,  a  Silesia 
dzięki  trzem  punktom  uplasowała 
się na dziewiątym miejscu.

Za  rok  do  nich  dołączy  rezerwa 
Polonii Bytom, która już w ubiegłym 
tygodniu zapewniła sobie awans z A-
-klasy. Z tego powodu trener Robert 
Sztandera pojechał do Zendka w re-
zerwowym składzie. Drugi garnitur 
otrzymał bolesną  lekcję od walczą-
cej  o utrzymanie Tęczy przegrywa-
jąc 1:4.

Wciąż niepewny jest los Czarnych 
Sucha  Góra,  którzy  zajmują  czwar-
te miejsce od końca  i z niepokojem 

patrzą  na  wyniki  rywali.  Wszystko 
przez  słabą  formę,  której  efektem 
jest  trzecia  porażka  z  rzędu.  Byto-
mianie  tym  razem  musieli  uznać 
wyższość KS-u Piekary Śląskie, któ-
ry  przed własną  publicznością wy-
grał 1:0.

W A-klasie mamy jeszcze Rozbark 
Bytom,  który  gra  o  "pietruszkę". 
Podopieczni  Mirosława  Szuberta 
zajmują  dziesiątą  pozycję  i  spadek 
im nie grozi. Mimo to pewnie ograli 
na wyjeździe Andaluzję Brzozowice-
-Kamień 4:2.

W klasie B pewny awans mają już 
Nadzieja Bytom i Rodło Górniki. Dla 
tych zespołów sezon zasadniczy się 
skończył, ale zorganizowano jeszcze 
dwumecz o wyłonienie mistrza całej 
B-klasy. W sobotę "Bytomskie Lwy" 
ośmieszyły klub z Górnik gromiąc go 
na własnym terenie 9:2.

Tempo  Stolarzowice  gra  z  kolei 
baraż o awans do A-klasy. Jego rywa-
lem  jest  Przyszłość  Nowe  Chechło, 
a pierwszy mecz zakończył się bez-
bramkowym rezultatem. Za tydzień 
to nasz  reprezentant  zagra na wła-
snym terenie. Baraż o 7. miejsce mia-
ła  rozegrać  jeszcze  rezerwa  Silesii 
Miechowice, ale mecz z Naprzodem 
Wieszowa został odwołany.

Działacze klubu znaleźli winnego 
– to PZPN. PZPN nie przyznał licencji” 
Po wycofaniu się Warty Poznań z roz-
grywek  była  szansa,  że  niebiesko-
-czerwoni  jednak się utrzymają w II 
lidze.  Zakończyli  bowiem  rozgrywki 
na  pierwszym miejscu  skutkującym 
spadkiem.  Problem  w  tym,  że  klub 
z  Olimpijskiej  nie  otrzymał  licencji 
na grę w II lidze. Działacze odwołali 
się od tej decyzji, jednak bezskutecz-
nie ― Komisja Odwoławcza ds. Licen-
cji Klubowych postanowiła utrzymać 
w  mocy  wcześniejszą  decyzję  i  nie 
przyznała  Polonii  Bytom  pozwole-
nia  na  udział w  rozgrywkach  II  ligi. 
W oświadczeniu,  które  zostało  opu-
blikowane, zarząd klubu nie odniósł 
się  ani  jednym  słowem  do  wyni-
ków  sportowych  piłkarskiej  Polonii. 
Wskazano  jednak,  co  jest  przyczy-
ną  spadku  –  to  krzywdząca  decyzja 
nieprzyznania  licencji.  "Zdawaliśmy 
sobie sprawę z tego, iż tydzień wcze-
śniej Komisja ds. Licencji Klubowych 
nie przyznała Polonii licencji, jednak 
cały czas wierząc w utrzymanie roz-
poczęliśmy heroiczną walkę  o  spro-
stanie wymogom licencyjnym. Dzięki 
zaangażowaniu wielu  ludzi  na  czele 
z  prezydentem  Bytomia  Damianem 
Bartylą który w ostatnich 3-4 dniach 
wszystkie  swoje  działania  skupił  na 
swojej ukochanej Polonii, udało nam 

się postawić kolejny krok w realizo-
waniu  nakreślonego  wcześniej  pro-
gramu  naprawczego.  Udało  nam  się 
spłacić  przeważającą  część  wierzy-
cieli doprowadzając do zminimalizo-
wania zadłużenia Klubu. Do ostatnich 
godzin  uzupełnialiśmy  dokumenta-
cje licencyjną o kolejne oświadczenia 
naszych  wierzycieli  o  spłacie  zale-
głości.  Chcemy  jasno  oświadczyć,  iż 
pod  względem  kompletności  doku-
mentacji, która została przesłana do 
PZPN, Klub był  lepiej przygotowany 
niż rok wcześniej kiedy to otrzymali-
śmy licencje na grę w I lidze" – może-
my przeczytać w  oświadczeniu.  Czy 
można to uznać za wystarczające wy-
tłumaczenie sytuacji, w jakiej znalazł 
się klub z Olimpijskiej? Ocenę pozo-
stawiamy czytelnikom.

Kibice już dają upust swoim emocjom 
w  komentarzach  pod  oświadczeniem 
na  jednym  z  portali  społecznościo-
wych. Przytaczamy tylko jeden z nich, 
który,  naszym  zdaniem,  trafnie  punk-
tuje działaczy z Polonii: Trzeba było się 
skupiać  na  tym  od  startu  rozgrywek, 
a nie w sytuacji podbramkowej. Nic Was 
nie nauczyły i nie sprężyły do działania 
ujemne punkty w połowie sezonu? Że-
nujące tłumaczenie! 

Do  treningów wrócą  7  lipca  i  już 
wiadomo, w której lidze przyjdzie im 
grać. Szkoda jedynie porażki w Pucha-
rze Polski. We wtorek Szombierki By-
tom rozegrały finał Pucharu Polski na 
szczeblu wojewódzkim. Rywalem był 
trzecioligowy  Pniówek  Pawłowice 
Śląskie. Z kolei stawką pojedynku było 
miejsce w rundzie przedwstępnej PP 
na szczeblu centralnym.

Niestety,  dla  bytomian  skończy-
ła  się  właśnie  pucharowa  przygoda. 
Pniówek  zwyciężył  w  pełni  zasłuże-
nie, choć do przerwy było tylko 1:0 dla 
gospodarzy  po  trafieniu  Kamila  Be-
nauera.  Kolejne  bramki  posypały  się 
jednak po zmianie stron.

Szombierki  pogrążył  Tomasz  Zy-
zak, który dwa razy trafił do siatki. Na 
koniec jeszcze czwartego gola dołożył 
Dawid Stramski. "Zielonych" stać było 
jedynie na honorowe trafienie z rzutu 
karnego autorstwa Sławomira Pacha.

Pamiątkowy  puchar  został  zatem 
w  Pawłowicach  Śląskich.  Przy  ulicy 
Modrzewskiego nie ma jednak grobo-
wej atmosfery. Wręcz przeciwnie, bo 
wygląda na to, że rozwiązała się przy-
szłość klubu. Wszystko wskazuje na to, 
że Szombierki utrzymały się w III lidze 
opolsko-śląskiej.

Wprawdzie  ostatnio  wiele  mówi-
ło się o barażu z rezerwą Podbeskidzia 
Bielsko-Biała, to wszelkie wątpliwości 
rozwiał zarząd Szombierek.

― Ostatecznie w zakończonym se-
zonie zajęliśmy 13 miejsce w III lidze, 
wyprzedzając 11 zespołów i zgodnie 
z  regulaminem  rozgrywek  Śląskie-
go Związku Piłki Nożnej uzyskaliśmy 
utrzymanie w III  lidze. Tą informację 
możemy  podać,  gdyż  prawnicy  jed-
noznacznie stwierdzają, że baraż jest 
niezgodny z regulaminem rozgrywek, 
a prawo nie może działać wstecz. Tak-
że jakikolwiek baraż byłby niezgodny 
z duchem sportu ― łamiący wszelkie 
zasady ― czytamy na stronie klubu.

Co  to  oznacza  dla  bytomskiego 
sportu? Kibice już mogą szykować się 
na wielkie derby Bytomia, w których 
zobaczymy  Polonię  oraz  Szombierki. 
Szkoda tylko, że na szczeblu trzecioli-
gowym.

Oświadczenie zarządu o spadku Sprintem przez boiska:  
Nadzieja gromi, ŁKS bez awansu

Oświadczenie zarządu zostało opublikowane w związku ze spad-
kiem Polonii Bytom do III ligi. Niestety na próżno szukać w nim 
symbolicznego posypania głowy popiołem.

Szombierki 
bez pucharu, 
ale z III ligąPolonia i Szombierki zakończyły już rozgrywki ligowe, ale na bo-

iskach wciąż możemy oglądać nasze kluby z niższych lig. Miniony 
weekend był najbardziej udany dla piłkarzy Nadziei Bytom. "Zieloni" w najbliższy piątek 

spotkają się po raz ostatni 
przed urlopami. 

Gdy  Damian  Bartyla  obejmował 
funkcję prezydenta miasta wiele osób 
sądziło,  że  temat  budowy  nowej  are-
ny  dla  najlepszej  bytomskiej  drużyny 
piłkarskiej  przyśpieszy.  Oczywistym 
jest,  że  najbardziej  liczyli  na  to  kibi-
ce. Kadencja jednak dobiega końca, już 
na jesieni odbędą się wybory, a prace 
przy ul. Olimpijskiej wciąż nie ruszyły. 
W międzyczasie prezydent przedstawił 
jedynie  koncepcję  nowego  komplek-
su  sportowego  obejmującą  budowę 
dwóch hal  lodowiskowych w miejscu 
dzisiejszego boiska treningowego oraz 
przebudowę istniejącego stadionu.

Fani Polonii być może wreszcie do-
czekają  się  wbicia  pierwszej  łopaty. 
Bytomskie  Przedsiębiorstwo  Komu-
nalne,  które w  imieniu miasta będzie 
inwestorem  planowanych  obiektów 
dla drużyn Polonii, ogłosiło dwa waż-
ne  przetargi  na  prace  przygotowaw-
cze. Pierwszy z nich dotyczy wykonania 
dokumentacji projektowej dla zadania 
pod  nazwą  "Kompleksowe  odprowa-
dzenie wód deszczowych z  rejonu ul. 
Olimpijskiej, Łużyckiej wraz z odwod-
nieniem  kompleksu  sportowego  oraz 

nowo  projektowanej  infrastruktury 
terenów przyległych".  Jego wyniki  już 
znamy  ―  wygrała  krakowska  spółka 
SWECO Infraprojekt. Na zrealizowanie 
zamówienia będzie miała okrągły rok. 
Drugi przetarg obejmuję rozbiórkę try-
buny wschodniej istniejącego stadionu. 
W jej miejscu ma stanąć duża hala lodo-
wiska z widownią na 3 tys. miejsc. Bez 
wyburzenia "łuku" jej budowa nie była-
by więc możliwa. Jeśli BPK z powodze-
niem rozstrzygnie przetarg, to trybuna 
powinna zniknąć w ciągu dwóch mie-
sięcy.  Tym  samym  prezydent  spełni 
swoją zapowiedź z końca lutego o roz-
poczęciu prac w sierpniu lub wrześniu.

Kompleks sportowy przy ul. Olim-
pijskiej  ma  obejmować  stadion  pił-
karski z miejscami dla 9 tys. widzów 
oraz dwa  lodowiska. Hale mające na 
co dzień służyć hokeistom będą mogły 
być w dwie doby dostosowane do po-
trzeb organizacji  koncertów  i  innych 
wydarzeń.  Inwestycja  ma  kosztować 
od 48 do 50 mln zł. Część środków na 
budowę  miasto  zamierza  pozyskać 
z Ministerstwa Sportu oraz z Totolali-
zatora Sportowego.

Stadion do rozbiórki
Wstęp do budowy zapowiadanego kompleksu spor-

towego? BPK rozbierze jedną z trybun stadionu przy Olimpijskiej.
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ShortNews| bytomski.pl

Stróże prawa z bytomskiej komen-
dy zatrzymali w nocy 2 włamywaczy 
na gorącym uczynku.  W nocy z ponie-
działku  na wtorek  kryminalni  z  by-
tomskiej  komendy  patrolowali  ulice 
miasta. Około  godziny 3.00 usłysze-
li  od  oficera  dyżurnego  informację, 
że  przy  ulicy  Piłsudskiego ma miej-
sce włamanie do sklepu. Natychmiast 
udali się pod wskazany adres. Tam po-
licjanci zauważyli jak przed drzwiami 
do sklepu stoi 2 mężczyzn, gdzie  je-
den z nich zagląda przez wybitą szybę 
do  środka.  Włamywacze  zostali  za-
trzymani. Okazali się nimi bytomianie 

w wieku 19 i 30 lat. Mężczyźni usły-
szeli już zarzuty. Grozi im teraz do 10 
lat więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzymali 2 
mężczyzn,  którzy  napadli  na  kobie-
tę. 21-latek i jego o 3 lata młodszy ko-
lega w Szombierkach pobili i okradli 
73-latkę.  Starsza kobieta po południu 
przechodziła  nieużytkami w  rejonie 
ul.  Małgorzatki.  Została  tam  napad-
nięta przez dwóch mężczyzn. Spraw-
cy pobili ją i zabrali jej torebkę, telefon 
komórkowy oraz zerwali z ucha złoty 
kolczyk. Powiadomieni stróże prawa 
natychmiast  rozpoczęli  poszukiwa-
nia bandytów. Po kilkudziesięciu mi-

nutach policjanci zatrzymali 21-latka. 
Prowadzący śledztwo kryminalni na-
stępnego  dnia  zatrzymali  drugiego 
z napastników. Okazał się nim 18-let-
ni mieszkaniec Bytomia.  Stróże pra-
wa  odzyskali  zrabowany  kobiecie 
telefon komórkowy. Rozbojarze usły-
szeli już zarzuty. Prokurator objął ich 
policyjnym dozorem. Grozi  im  teraz 
nawet do 12 lat więzienia.

Bytomscy  stróże  prawa  zatrzy-
mali  26-latka.  Mężczyzna  zaatako-
wał policjanta. Bytomianin był pijany, 
miał w organizmie prawie 1,2 promi-
la  alkoholu.  We  wtorek  wieczorem 

mundurowi  z  komisariatu  przy  ul. 
Chrzanowskiego  patrolowali  cen-
trum miasta. Stróże prawa zauważyli 
jak na ulicy bije się dwóch mężczyzn. 
Policjanci  widząc  to  wkroczyli  do 
działania. Jeden z mundurowych roz-
dzielał  awanturników.  Wtedy  jeden 
z nich uderzył policjanta w twarz. Stró-
że prawa zatrzymali 26-latka. Okazało 
się, że mężczyzna jest pijany. Badanie 
wskazało  u  niego  prawie  1,2  promi-
la alkoholu w organizmie. Bytomianin 
usłyszał już zarzut. Dzisiaj o jego dal-
szym losie zdecyduje prokurator. Gro-
zi mu teraz do 3 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia wczoraj ujaw-
nili  sprzedaż alkoholu bez wymaga-
nej koncesji. Wpadł właściciel sklepu 
spożywczego  przy  ul.  Katowickiej. 
Policjanci  z  bytomskiej  komendy 
zajmujący  się  zwalczaniem  prze-
stępczości  gospodarczej  uzyskali 
informację o osobie  sprzedającej al-
kohol  bez  wymaganego  zezwolenia. 
W środę stróże prawa skontrolowali 
sklep spożywczy przy ul. Katowickiej. 
Tam właściciel lokalu sprzedawał al-
kohol bez wymaganej koncesji. Za to 
przestępstwo zgodnie z Ustawą z dnia 
26 października 1982 roku o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi grozi grzywna.

Włamywacze zatrzymani na 
gorącym uczynku

Zatrzymani za napad na 73-latkę

Zatrzymany za napaść na 
policjanta

Sprzedawał alkohol bez 
zezwolenia 

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

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

Uroczyste  zakończenie  69.  sezo-
nu  artystycznego  Opery  Śląskiej  od-
będzie się 22 czerwca. Ale przedtem 
jeszcze  kilka  wystąpień.  22  czerw-
ca /w niedzielę/ o godz. 18.00 na du-
żej  scenie  zaprezentowany  zostanie 
musical F. Loewego  MY FAIR LADY w 
reżyserii  Roberta  Talarczyka.  W  roli 
Elizy wystąpi ANNA NOWORZYN ― te-
goroczna  laureatka Nagrody  Teatral-
nej  ZŁOTA MASKA w kategorii  „Rola 
Wokalno-Aktorska”!  Po  spektaklu  po 
raz piąty zostaną wręczone Statuetki 
– Nagrody Opery Śląskiej. W tym ro-
ku  powędrują  do  laureatów  w  czte-
rech  kategoriach:  Przyjaciel  Teatru, 

Pracownik Roku, Meloman Roku oraz 
Nagroda Specjalna. Przyznawana de-
cyzją Kapituły Opery Śląskiej od 2010 
r.  Statuetka,  jest  nagrodą  honorową, 
wyrazem  szczególnego  wyróżnienia 
i uznania. Może być przyznana  indy-
widualnie  lub  zespołowo,  zarówno 
osobom fizycznym, jak i firmom oraz 
wszelkiego  rodzaju  instytucjom  czy 
podmiotom o zasięgu ogólnopolskim.

Galeria  Stalowe Anioły  już  po  raz 
piętnasty  zorganizowała  Festiwal 
Sztuki Wysokiej. W tym roku odbył się 
on pod hasłem „Nie taka sztuka strasz-
na, jak ją malują”. Impreza jest stałym 

i  cenionym wydarzeniem  na  bytom-
skiej  mapie  kulturalnej.  W  ramach 
tegorocznej edycji odbył się m.in.  ta-
neczny  spektakl  Sylwii  Hefczyńskiej-
-Lewandowskiej.  Uczestnicy  mogli 
także zobaczyć wystawę łączącą dwa 
światy – złożoną z prac zarówno do-
świadczonych,  jak  i  początkujących 
artystów. Oglądający ją ludzie nie mie-
li świadomości tego, które prace stwo-
rzyli amatorzy, a które znani i cenieni 
już artyści. Jak każdego roku kulmina-
cyjnym punktem festiwalu było „pusz-
czanie marzeń do nieba”. Polegało ono 
na wypuszczaniu balonów z przycze-
pionymi do nich kartkami z listą ma-
rzeń.  Festiwalowi  towarzyszył  także 
konkurs „Nie taka sztuka straszna, jak 
ją malują”.

Rekordowo  kapryśna  pogoda,  re-
kordowa  liczba  uczestników  odwie-
dzająca rekordową listę 43 zabytków 
techniki, rekordowa liczba ponad 300 
darmowych  atrakcji  dla  dzieci  i  do-
rosłych.  Tegoroczna  INDUSTRIADA 
znów udowodniła, że łączą nas prze-
mysłowe historie. Według wstępnych 
szacunków sobotnia, piąta już edycja 
Industriady – Święta Szlaku Zabytków 
Techniki zachęciła do wyjścia z domu 
ponad 77.000 gości. To o ponad 2.000 
więcej, niż w ubiegłym roku,  choć w 
czasie  tegorocznej  INDUSTRIADY 
mieliśmy  nie  tylko  wielokrotne  ule-
wy,  ale  i  opady  gradu.  Przemysłowe 
dziedzictwo  regionu  znów  zaintere-

sowało dzieci, dorosłych, pasjonatów 
techniki, osoby szukające dobrej roz-
rywki oraz... smakoszy. W Bytomiu na 
trasie  Industriady można  było  zwie-
dzić  Elektro-Ciepłownię  Szombierki, 
Szyb Krystyna oraz Górnośląskie Kole-
je Wąskotorowe.

25  tysięcy  osób  odwiedziło  13. 
czerwca Agorę Bytom w poszukiwa-
niu  wyjątkowych  promocji,  a  głów-
na scena zamieniła się w rewię mody. 
Wieczór  zakończył  się  koncertem 
grupy ”Trzynasta w Samo Południe”, 
który porwał publiczność do wspól-
nej zabawy. 

Ostatnie przedstawienia w 
Operze i uroczyste zakończenie…

Festiwal Sztuki Wysokiej po 
raz piętnasty

INDUSTRIADA w liczbach

Rekordowa Noc Wyprzedaży. 
Agorę odwiedziło 25 tys. ludzi

Do  wypadku  drogowego  doszło 
w  niedzielę  nad  ranem na  ul.  Stola-
rzowickiej w Bytomiu. Jak wynika ze 
wstępnych  ustaleń  policjantów  dro-
gówki,  24-letnia  kobieta  kierują-
ca seatem na prostym odcinku drogi 
utraciła  panowanie nad  autem  i  da-
chowała.

Mieszkanka  Piekar  Śląskich  była 

pijana. Miała prawie 1,5 promila  al-
koholu  w  organizmie.  Kobieta  oraz 
23-letni pasażer samochodu odnieśli 
niegroźne obrażenia, a po udzielonej 
pomocy zostali zwolnieni do domów.

Dokładne przyczyny i okoliczności 
wypadku zostaną wyjaśnione w pro-
wadzonym  postępowaniu  przygoto-
wawczym.

Do wypadku doszło w poniedziałek 
wieczorem około godziny 21:00 przy 
ul. Strzelców Bytomskich na wysokości 
skrzyżowania z Placem Żeromskiego.

Z wstępnych ustaleń wynika, że kie-
rujący  motocyklem  33-latek  jadący 
w  kierunku  centrum na  prostym  od-
cinku drogi uderzył w bok osobowego 
citroena.  Natomiast  osobówka  poru-
szała się w przeciwnym kierunku niż 

motocykl. Wezwana na miejsce załoga 
karetki pogotowia reanimowała moto-
cyklistę. Niestety mężczyzna zmarł.

Podczas  zabezpieczania  miejsca 
zdarzenia ulica Strzelców Bytomskich 
była  przez  3  godziny  nieprzejezdna. 
Kierujący  francuskim  autem  64-latek 
był trzeźwi. Teraz okoliczności wypad-
ku wyjaśniają bytomscy śledczy.

Dachowanie z promilami Zginął motocyklista
Bytomscy funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności ponie-

działkowego wypadku w którym śmierć poniósł motocyklista.

Bytomscy stróże prawa wyjaśniają okoliczności niedzielnego wypadku. Pijana 24-latka na prostym 
odcinku drogi straciła panowanie nad samochodem i dachowała.
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- 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

Kupię przedwojenne pocztówki
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

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

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

Sprzedam mieszkanie Bytom  
okolice  Chorzowskiej. Ocieplona ka-
mienica, pierwsze piętro, 2 pokoje, niski 
czynsz. Cena: 74,000 zł tel.608-630-405

Rusza Mobilna Informacja i Rekrutacja. 
Bezpieczna praca dla opiekunek osób 
starszych w Niemczech. Nasz bus cze-
ka na Ciebie 26 czerwca w godzinach od 
10-15 na Placu Sobieskiego od strony ul. 
Żołnierza Polskiego w Bytomiu. Więcej 
informacji pod numerem 502626481.

Montaż/Produkcja  
Praca stała lub dorywcza Kontakt : 
smartjobplan@gmail.com

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E

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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Otwarcie zamknięcia ulicy Ry-
cerskiej, g.12:00-19:00

Dni Bytomia: koncert Kwiato, 
Morten, BeDone, Dym KNF, 
Kali, Gandzia Mafia, Psia Polana 
w Parku Kachla, g.18:30

8. Bytomska Noc Świętojańska, 
pl. Sobieskiego, g.20:00

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

Dni Bytomia: Koncert Marka 
"Makarona" Motyki,  
pl. Sobieskiego, g.19:15

Dni Bytomia: Koncert Janusza 
Cieleckiego,  
pl. Sobieskiego, g.19:45

Dni Bytomia: Koncert Angel'a, 
pl. Sobieskiego, g.20:20

Dni Bytomia: Koncert Libera z 
Natalią Szroeder, pl. Sobieskie-
go, g.20:45

Cosmo Saturday Party, Klub 
Cosmopolitan, ul. Powstańców 
Warszawskich 30a, g.21:00

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

7. Bytomski Rodzinny Rajd Ro-
werowy, start z Rynku, g.11:00

Kuratorskie oprowadzanie po 
wystawach "Historia PRL-u w 
plakacie" oraz "Stary Bytom". 
Muzeum Górnośląskie, ul. Kor-
fantego 34, g.11:30-14:30

Śląska Gala Biesiadna,  
pl. Sobieskiego, g.17:00

Zakończenie 69. sezonu arty-
stycznego i gala rozdania Na-
gród Opery Śląskiej, Opera 
Śląska, ul. Moniuszki 21, g.18:00

VI Ogólnopol. Spotkania Kon-
kursowe Młodych Tancerzy, po-
kaz wariacji klasycznych, Opera 
Śląska, ul. Moniuszki 21, g.17:00

VI Ogólnopolskie Spotka-
nia Konkursowe Młodych 
Tancerzy, pokaz układów do-
wolnych, Opera Śląska, ul. Mo-
niuszki 21, g.17:00

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

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

Jak wytresowac smoka 2  2D 10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15

Jak wytresowac smoka 2  3D 11:15, 13:30, 15:45, 18:00

Rio 2 2D 11:30, 16:00, 18:15

Rio 2 3D 13:45

22 Jump Street 11:50, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

Czarnoksieznik z Oz: Powrot Dorotki 2D 10:00, 14:00, 16:15

Czarownica 2D dubbing 11:00, 15:30

Czarownica 3d dubbing 13:10, 17:40

Czarownica 3D napisy 20:40

Godzilla 3D 14:30

Godzilla 2D 10:40, 16:00

Gwiazd naszych wina 2D 13:20, 18:40, 21:20

Milion sposobów jak zginąć na zachodzie 10:00, 15:00, 20:15

Na skraju jutra 2D napisy 12:30, 17:30

Na skraju jutra 2D napisy 20:00, 22:30a

Powstanie Warszawskie 12:00

Transcendencja 21:30

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie 2Dnapisy 21:00

X-Men: Przeszlosc, ktora nadejdzie 3Dnapisy 18:15

Cinema City

W latach 1873-1914 w rejonie dzisiej-
szego placu Wolskiego znajdowały się aż 
trzy dworce kolejowe. Pierwszy mieścił 
się na początku ul. Powstańców Śląskich, 
drugi w miejscu obecnej hali peronowej, 
a trzeci przed nim, bliżej ul. Dworcowej.

Mądrości
Bytomskie

REPERTUAR BIEŻĄCY

a - tylko piątek i sobota

KINO FAMILJINE

+13C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+12C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+18C

+19C

+19C

+19C

+21C

+12C

Becekino
O krok od sławy 20 … 26 czerwca

19:00

Amazonia. Przygody Małpki Sai 3D 22 czerwca
11:00

Grace księżna Monako 23 czerwca
19:30

+17C

Jedna baba powadziła sie z 
mężem. We wieczór, kiedy 
sie jeszcze nie pogodzili, maż 
wziął kartkę i napisoł: "staro 
obudź mie o piątej rano". Ra-
no obudził sie o siódmej. Już 
chcioł ryknąć na baba. Naroz 
widzi na stole kartkę. "Stary, 
wstowej, już pięć".

***
Masztalski  taszczy  przez 
granicę  potężnych  rozmia-
rów worek.

Maciej Droń oraz dr Joanna Lusek będą mieć pra-
cowitą niedzielę. Tego dnia co pół godziny, od 11:30 do 
15:00, będą oprowadzać po przygotowanych przez 
siebie  ekspozycjach.  Pierwsze  trzy  grupy  pozna-
ją historię PRL-u ukazaną za pomocą plakatów z ob-
szernej kolekcji Muzeum Górnośląskiego. Opowieść 
kuratorska będzie snuta w oparciu o eksponowane 
akcydensy, które stanowiły doskonałe narzędzie ma-
nipulacji  intelektualnej  i emocjonalnej. Zwiedzający 
zobaczą plakaty z okresu lat 40.-80. XX w. o treści re-
klamowej i propagandowej, będące odbiciem polskiej 
rzeczywistości tamtych czasów.

Począwszy  od  13:00  duet  kuratorów  zabierze 

w następną podróż w czasie ― do Bytomia przełomu 
XIX i XX w. Trzon wystawy stanowią stare fotografie 
przedstawiające nasze miasto w okresie jego najwięk-
szej prosperity, gdy  liczba  jego mieszkańców gwał-
townie  rosła,  a  kwartały  skromnych  kamieniczek 
zastępowały okazałe gmachy zdobione płaskorzeź-
bami i wieżyczkami. Dzięki kuratorom zwiedzający 
jeszcze będą mogli jeszcze lepiej wczuć się w charak-
ter najlepszych lat Bytomia.

Aby wziąć  udział w  niedzielnym oprowadzaniu 
przez kuratorów wystarczy zakupić bilet na wystawy 
czasowe Muzeum Górnośląskiego. To koszt zaledwie 
6 zł (bilet normalny) lub 5 zł (ulgowy).

Kuratorskie oprowadzanie
W niedzielę twórcy wystaw w Muzeum Górnośląskim osobiście zaprezentują je zwiedzającym.

- Co jest w tym worku? - pyta go celnik.
- Żarcie dla psa.
- Pokażcie no.
Otwiera celnik worek i dziwi się:
-  Przecież  to  kawa!  Kawą  będziecie  psa 
karmić?
- Jak nie będzie chcioł, to niech nie żre!

***
Spotkało sie roz dwóch górników i tak roz-
prowiają:
- Patrz jaki ten świat dziwny - pado ten jeden - 
Jak górnik jest chory to sztygar godo, że jest pija-
ny, a jak sztygar są pijani, to sie pado, że są chorzy.



Do każdej umowy koszulka Oberschlesien!


