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Wójcik zarządzał Bytomiem w latach 
1998-2006. W rozmowie z Barbarą Ta-
ras stwierdził, że osiem lat od kiedy prze-
stał być prezydentem było straconym 
czasem dla miasta. ― Zadłużenie urosło 
już do rozmiarów, można powiedzieć, 
katastrofalnych. Z całą pewnością ma to 
wpływ na zmniejszanie szans rozwojo-
wych Bytomia ― powiedział. Co prawda 
pochwalił Piotra Koja za sfinalizowanie 
projektów powstałych za czasów rzą-
dów SLD, ale na tym skończyły się dobre 
słowa o jego następcach.

W dalszej części rozmowy powró-
cił do tematu zadłużenia, podkreślając 
że Damian Bartyla zamiast zmniejszyć 

wielkość miejskich długów, jedynie je 
"zrolował" wydłużając okres spłaty. 
Urzędującemu prezydentowi wytknął 
rozdęty budżet, który jest jego zdaniem 
o 100 mln zł zbyt wysoki względem fak-
tycznych możliwości Bytomia i upra-
wianie tzw. "kreatywnej księgowości". 
Wątpliwości Krzysztofa Wójcika wzbu-
dzają również próby prywatyzacji gmin-
nych spółek i sposób przygotowań do 
budowy kompleksu sportowego przy ul. 
Olimpijskiej.

Kandydat Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej zapowiedział, że jeśli uda mu 
się wygrać wybory zabierze się za stop-
niowe redukowanie zadłużenia miasta 

i postara się zagospodarować tereny po 
zamkniętych kopalniach, aby poprawić 
sytuację na rynku pracy. Barbara Taras 
zwróciła uwagę, iż w czasach jego pre-
zydentury istotnym problemem był stan 
bytomskich kamienic należących do 
miasta. ― W sytuacji niedoboru są dzie-
dziny, w których są pieniądze i trzeba je 
mieć, i są dziedziny, w których, brzydko 
mówiąc, nie ma wyjścia. Trzeba po pro-
stu pewne priorytety ustalić, a ponie-
waż Bytom był w takiej sytuacji, w jakiej 
był ratowaliśmy przede wszystkim to, 
co najważniejsze ― wyjaśnił wskazując, 
że skupiał się wówczas na zapewnieniu 
dobrych warunków w oświacie, służbie 

zdrowia i oddłużeniu szpitala.
Jednym z jego pomysłów na popra-

wę sytuacji Bytomia jest rewitalizacja 
Śródmieścia przy znacznym udziale 
funduszy zewnętrznych. W ten sposób 
poprawie miałby ulec wizerunek mia-
sta, wzrosnąć podaż mieszkań, nato-
miast tutejsze firmy miałyby szansę na 
uzyskanie zamówień, na czym skorzy-
stałaby lokalna gospodarka. ― Jeśli bę-
dziemy mieć mieszkania i pracę, to z całą 
pewnością ten proces [wyludniania się 
miasta ― przyp. red.] zostanie zatrzy-
many ― tłumaczył przed kamerą.

Cały wywiad można obejrzeć w na-
szym serwisie internetowym. Wystar-

czy w tym celu zeskanować poniższy kod 
QR swoim smartfonem, bądź tabletem, 
albo po prostu wpisać w przeglądarce 
adres : www.bit.ly/wywiad-wojcik 

Krzysztof Wójcik: nie sądziłem, że jeszcze wystartuję
Kandydat SLD na prezydenta Bytomia udzielił nam wywiadu przed kamerą. Przyznał, że nie spodziewał się, iż ponownie będzie 

ubiegać się o prezydenturę.
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Do 2008 roku pociągi wąskotorowe 
wyjeżdżały do Miasteczka Śląskiego co-
dziennie. Od kilku lat jednak dzieje się 
to wyłącznie w weekendy. Stowarzysze-
nie opiekujące się kolejką ze względu na 
koszty nie jest w stanie organizować kur-
sów także w tygodniu. Dotacje otrzymy-
wane od gmin Bytom, Tarnowskie Góry 
i Miasteczko Śląskie od dawna utrzymu-
ją się na tym samym poziomie, a ceny 
paliwa wzrosły dwukrotnie. Trzeba wie-
dzieć, że używane w Bytomiu lokomo-
tywy Lxd2 spalają aż 150 litrów ropy na 
100 kilometrów. Niestety ze sprzedaży 

biletów nie da się uzbierać środków na 
codzienne kursy.

Może się to zmienić po dopuszczeniu 
do ruchu wagonu motorowego MBxd2, 
który w tym miesiącu przyjechał z Gryfic 
do Bytomia. Miasto wygrało przetarg na 
jego zakup oferując cenę 25 000 zł. To po-
jazd wyprodukowany w fabryce FAUR w 
Bukareszcie w 1986 roku. Posiada dwie 
kabiny sterownicze, własny napęd i 
część pasażerską, a więc ani nie musi być 
ciągnięty przez osobną lokomotywę, ani 
nie musi ciągnąć za sobą dodatkowych 
wagonów. Dzięki temu zużywa o połowę 

mniej paliwa niż wspomniane lokomo-
tywy Lxd2, dlatego planuje się, że po jego 
uruchomieniu kursy na trasie z Bytomia 
do Miasteczka Śląskiego będą wykony-
wane także w tygodniu roboczym.

Nim do tego dojdzie pociąg musi zo-
stać wyremontowany i przekuty na 
prześwit toru 785 mm. Na razie nie wia-
domo kiedy to nastąpi, bo miasto i sto-
warzyszenie muszą teraz znaleźć środki 
na ten cel. Dopiero po przeprowadzeniu 
prac naprawczych wagon uzyska doku-
menty wymagane do dopuszczenia go 
do ruchu.

Wąskotorówka z wagonem motorowym
 Miasto kupiło wagon motorowy dla bytomskiej kolejki. Nowy nabytek pozwoli zaoszczędzić  
i zwiększyć liczbę kursów - także poza sezonem letnim.
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Dlatego w każdej strategii, oprócz 
rozpoznawania wyzwań (szans i za-
grożeń) należy w oparciu o rzetelną 
ocenę aktualnego stanu miasta po-
szerzać dostępny zakres opcji i doko-
nywać wyborów konkretnych działań 
― priorytetów. TWORZENIE WIZJI, 
WSKAZYWANIE KIERUNKÓW ROZ-
WOJU I PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 
DLA ICH REALIZACJI NIE MOŻE BYĆ 
ODERWANE OD OCENY STANU AK-
TUALNEGO I MOŻLIWOŚCI JAKIE SĄ 
DOSTĘPNE W MIEŚCIE I JEGO OTO-
CZENIU. Brak rzetelności w tym zakre-
sie skutkuje tworzeniem dokumentu, 
który nie ma i nie może mieć żadnego 
pozytywnego oddziaływania na spo-
łeczność, dla której jest tworzony. A to 
oznacza, rozdźwięk między rzeczywi-
stością o deklarowaną wizją i celami.

Strategia nie jest co prawda zbio-
rem zdefiniowanych projektów przy-
gotowanych do realizacji, ale w obecnej 
sytuacji miasta winna wyraźnie wska-
zywać kierunki i opisywać efekty ocze-
kiwane. Winna opisać skalę problemów 
do rozwiązania poprzez wdrożenie 
konkretnych działań, używając przy 
tym języka ekonomii. Bo przecież ogra-
niczone środki budżetowe, jakie ma 

miasto, to również jest czynnik o cha-
rakterze strategicznym. Nie wystarczy 
napisać, że miasto zrewitalizuje śród-
mieście, odtworzy tereny zieleni miej-
skiej, wykreuje atrakcje turystyczne 
by uatrakcyjnić miasto i zmienić jego 
wizerunek na zewnątrz. Każdy z de-
klarowanych obszarów interwencji 
należy sparametryzować m.in. pod ką-
tem finansowym. Inaczej mówiąc czy 
nakłady rzędu 150 mln zł. na remon-
ty kamienic wystarczą do osiągnię-
cia celu? Czy na rewitalizację parków 
i budowę nowych terenów zieleni 
w dzielnicach konieczne jest wydatko-
wanie 10, 20 czy 60 mln. zł.? Czy aby 
przeszkolić 2000 bezrobotnych, tak 
by pozyskali oni realne nowe kwalifi-
kacje, poszukiwane przez biznes, wy-
starczy 20 czy 40 mln. zł na rok? Czy 
na wsparcie lokalnego biznesu, w tym 
firm innowacyjnych, trzeba 20 czy 100 
mln. zł. Czy aby podnieść poziom edu-
kacji w mieście i jednocześnie wyre-
montować szkoły wystarczy 30 mln. 
czy wręcz przeciwnie, trzeba będzie 
wydać 100 mln. zł. A gdzie i jakie kwo-
ty trzeba będzie przeznaczyć na budo-
wę Centrum Innowacji czy wsparcia 
biznesu? Ile trzeba wydać na przygoto-

wanie terenów dla inwestorów i jakich? 
Ile trzeba będzie wydać na kulturę wy-
soką, jako jeden z elementów jakości 
życia? Ile na żłobki, nowe mieszkania, 
miejsca parkingowe czy remonty dróg, 
nie mówiąc już o nowej obwodnicy 
czy linii tramwajowej do Miechowic? 
I tak możemy wymieniać jeszcze długo 
kwoty na realizację inwestycji w strate-
gicznych obszarach, ale bardzo szybko 
się okaże, że owe 100 mln. euro, które 
już 3 lata temu były nam przyobiecane 
(Bartyla i jego „budziki” nic w tej kwe-
stii nie osiągnęli ― niestety) nie starczą 
nawet na realizację połowy z owych po-
mysłów. Z czym więc mamy do czynie-
nia? Z barierą rozwoju czy też szansą? 
A gdzie jest o tym mowa w Strategii?

A jak ma się to tego „genialny” plan 
budowy kompleksu sportowego, „du-
my miasta”? Kompleksu, którego 
ewentualna realizacja oznaczać bę-
dzie całkowite bankructwo finansów 
gminy i konieczność wprowadzenia 
do miasta komisarza rządowego!

Z tego względu uważam, że przed-
stawiony do konsultacji dokument 
„Strategia Rozwoju Miasta na lata 2009-
2020” nie jest prawdziwą strategią 
miasta a jedynie zbiorem powszechnie 

stosowanych deklaracji, haseł i zasad 
postępowania, które mają na celu jedy-
nie dostosowanie go do kolejnej, zmie-
niającej się listy deklarowanych przez 
Unię Europejską, priorytetów i celów. 
Pytanie zatem, co jest tworzone, Stra-
tegia Miasta Bytomia czy dokument, 
który ma być podstawą wnioskowania 
o środki zewnętrzne?

Twórcy dokumentu zapomnieli chy-
ba, że miasto Bytom, właśnie na zlecenie 
UE, było podmiotem badań dotyczących 
przyczyn kurczenia się miast w Euro-
pie. Po 3 latach, uznano, że wśród wy-
branych miast europejskich, Bytom 
ma najgorszą sytuację. Ocena negatyw-
na stanu miasta i zjawisk w nim zacho-
dzących , doprowadziła naukowców 
do wniosku, że miasto jest nie tylko na 
negatywnej ścieżce rozwoju, ale jest 
wręcz w stanie, które nazwali „miasto 
nikomu nie potrzebne”.

Wnioski z tych badań były już znane 
władzom miasta pod koniec 2011 r.

Z tego powodu uważam, że przed-
stawiona Strategia zawiera fundamen-
talny błąd, błąd oceny stanu obecnego 
i zagrożeń z tego wynikających, głów-
nie o charakterze społecznym i finanso-
wym, a które są faktycznymi barierami 

rozwoju miasta.
Rozbieżność między rzeczywisto-

ścią a deklarowaną przyszłością, któ-
ra ma być zrealizowana do 2020 r.(!), 
jest tak ogromna, że przychodzi mi na 
myśl jedno skojarzenie ― z Titanic-
-em. To tak, jakby kapitan tonącego 
Titanica, mówił do osób wchodzących 
do szalup ratunkowych, żeby się nie 
martwili, bo przecież tak nowocze-
sny i piękny statek nie może zatonąć, 
i za parę godzin załoga statku na pew-
no zdoła wypompować wodę i załatać 
dziurę. Ta mocna deklaracja wizji nie-
dalekich zdarzeń umacniała zewsząd 
słyszana muzyka grana przez orkie-
strę statku. Muzyka, w sytuacji bez-
pośredniego zagrożenia życia, miała 
wprowadzić spokój i upewnić pasa-
żerów, że wszystko będzie dobrze. No 
bo kto gra na własnym pogrzebie? Nie 
zmieniło to jednak faktu, że statek to-
nął, bez szans na pomoc z zewnątrz!

Strategia przez brak spójności wizji 
z rzetelną oceną barier rozwojowych 
i możliwości tkwiących w jego otocze-
niu, jest dokumentem, który na pewno 
nie stanie się busolą dla administracji, 
biznesu i lokalnych grup społecznych. 

Strategia miasta koncentruje się na opisaniu pożądanych zmian cywilizacyjnych poprzez wskazanie kierunków, w których dane miasto powinno się zmieniać. 
Kieruje się w tym rozpoznaniem wyzwań, którym trzeba będzie stawić czoła i wartości, które należy chronić, umacniać i rozwijać. Strategia miasta przesądza, jakie 
postulaty należy wspierać, a jakie odłożyć w czasie lub wręcz zignorować. Należy patrzeć na te kwestie z perspektywy rozróżnienia: co jest bardziej potrzebne, a co 
bardziej oczekiwane?

Konsultować czy nie czyli o Strategii Bytomia
Robert Białas

Droga w tym miejscu znajduje się 
w najniższym punkcie Śródmieścia, 
w wąwozie pomiędzy dwoma wznie-
sieniami. Od wielu lat przy większych 
deszczach zamienia się w niewielki 
staw, ponieważ właśnie tam kumulu-
je się woda spływająca z wyżej położo-
nych ulic. Nic więc dziwnego, że przed 
stu laty okolica, w której się mieści no-
siła nazwę Błotnica.

Miasto od dawna próbuje sobie 
poradzić z tym problemem. Sprawa 
jednak nie jest prosta. W rejon skrzy-
żowania ul. Piłsudskiego i Chrobre-
go spływają tak ogromne ilości wody, 
że zwykła kanalizacja nie jest w stanie 
ich odebrać. Jedynym skutecznym roz-
wiązaniem byłaby budowa kanału ulgi 
o przekątnej aż dwóch metrów na od-
cinku od ul. Piłsudskiego, przez Rynek 
i ul. Karola Miarki do pl. Sikorskiego. 
Jego wykonanie wymagałoby prac na 
głębokości od 12 do 21 metrów. Z tego 
względu inwestycja byłaby niezwykle 
droga i ryzykowna, ponieważ wykopy 

musiałyby być prowadzone pod zabyt-
kowymi kamienicami, z których wiele 
jest w katastrofalnym stanie.

Dzięki środkom z Funduszu Spój-
ności w latach 2009-2010 Bytomskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne przebu-
dowało kanalizację w ul. Piłsudskie-
go na odcinku o długości kilometra: 
od skrzyżowania z ulicą Powstańców 
Warszawskich do skrzyżowania z ulicą 
Chrobrego oraz od skrzyżowania z uli-
cą Chrobrego do skrzyżowania z ulicą 
Matejki. Na pierwszym odcinku kanał 
deszczowy przeszedł modernizację, 
a na drugim położono nowe rury. Sta-
ry kanał jednak pozostawiono i teraz 
pełni rolę zbiornika retencyjnego, czy-
li przy bardzo intensywnych opadach 
odbiera nadmiar wody, która nie mieści 
się w nowych rurach.

Jak widać, inwestycja nie rozwiązała 
w pełni problemu zalewania skrzyżowa-
nia, choć w porównaniu ze wcześniejszy-
mi latami, do podtopień dochodzi tam 
znacznie rzadziej. Tego lata w Bytomiu 

było już kilka naprawdę obfitych burz, 
a ul. Piłsudskiego znalazła się pod wo-
dą dopiero w połowie sierpnia. I to tylko 
na chwilę, bo na miejscu bardzo szybko 
zjawili się pracownicy pogotowia BPK, 
którzy udrożnili wpusty i kanały, dzięki 
czemu po ok. 45 minutach woda spłynęła 
do sieci deszczowej.

Podtopienia wciąż będą się powta-
rzać, dopóki nie powstanie kanał od-
ciążający. Według szacunków BPK 
sprzed dwóch lat jego budowa bę-
dzie kosztować miasto przeszło 26 
mln zł. Ta suma nie uwzględnia jednak 
ewentualnych wydatków na zabez-
pieczenia dziesiątków zabytkowych 
budynków stojących na trasie plano-
wanego kanału. Dodatkowym pro-
blemem jest Ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę, zakazująca fi-
nansowania śkrośnego. W uprosz-
czeniu oznacza to, że BPK nie może 
opłacić budowy kanału deszczowego 
z wpływów uzyskiwanych ze sprzeda-
ży wody do bytomskich mieszkań. 

Al. JPII pozornie wydaje się bez-
pieczną drogą. Dwie jezdnie są roz-
dzielone pasem zieleni tak, jak to bywa 
na drogach szybkiego ruchu, lecz bra-
kuje tam barier, które uniemożliwia-
łyby przejechanie na drugą jezdnię. Te 
przydałyby się szczególnie na dwóch 
łukach na odcinku pomiędzy skrzyżo-
waniami z ul. Brzezińską i Kędzierzyń-
ską. Kierowcy notorycznie wypadają 
w tym miejscu z drogi.

Do takiej sytuacji doszło wieczorem, 
11 sierpnia. Zarejestrowała ją kamera 
zainstalowana w jednym z pojazdów 
jadących w stronę Piekar Śląskich. Je-
go kierowca o mały włos uniknął czo-
łowego zderzenia z Oplem Vectrą, który 
zmierzał w kierunku Chorzowa i stracił 
przyczepność na łuku, w wyniku czego 
przejechał przez pas zieleni. Nagranie 
z tego zdarzenia można zobaczyć w na-
szym serwisie internetowym (zeskanuj 
kod QR lub wpisz adres www.bit.ly/al-
-JP2-czolowe)

Na tym odcinku al. JPII nawierzch-
nia obu jezdni jest w fatalnym stanie. 
Z powodu złych parametrów drogi na 

łukach od dawna obowiązuje ogra-
niczenie prędkości do 50 km/h. Kie-
rowcy jednak rzadko się do niego 
stosują i przeważnie jadą o kilkadzie-
siąt kilometrów na godzinę szybciej. 
Czym skutkuje taka jazda przedstawia 
wspomniane nagranie.

MZDiM w odpowiedzi na nasze py-
tanie poinformował, że nie ma koniecz-
ności montażu barier energochłonnych 
na al. Jana Pawła II między jezdniami, 
gdyż są one przedzielone pasem zieleni, 
a bariery zamontowane są jedynie tam, 
gdzie były wymagane dla poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego.

O podobnym zdarzeniu informo-
waliśmy pod koniec czerwca. Wówczas 
z drogi wypadł samochód Daewoo Ma-
tiz, który spadł ze skarpy i dachował. 
29-letni kierowca i pasażerka z ogólny-
mi obrażeniami trafili do szpitala. 

Powódź na Piłsudskiego
 Ulewa, która nocą z 14 na 15 sierpnia nawiedziła Bytom doprowadziła do zalania ul.Piłsud-

skiego w rejonie skrzyżowania z Chrobrego.

Tomek! Hamuj k...!
 Błyskawiczna reakcja kierowcy pozwoliła uniknąć czoło-

wego zderzenia na alei Jana Pawła II.
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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!

„Wyborcza” dotarła do szczegółów planu 
naprawczego na lata 2014-2020, które zosta-
ły przedstawione premierowi Donaldowi Tu-
skowi przez prezesa KW Mirosława Tarasa. 
Zgodnie z jego założeniami emeryci górniczy 
mają stracić deputaty węglowe, na rok zosta-
ną zawieszone wypłaty 14. pensji, system wy-
nagrodzeń ma zostać urynkowiony, gliwicka 
kopalnia Sośnica-Makoszowy zakończy wy-
dobycie wraz z wygaśnięciem koncesji w 2020 
roku, natomiast przyszłość kopalni Brzeszcze 
będzie uzależniona od tego, czy będzie moż-
na dalej fedrować na pokładzie 510 (obecnie 
jest zamknięty z powodu niedawnego poża-
ru). Spółka zamierza również odsprzedać pań-
stwowemu Węglokoksowi cztery zakłady: 
Pokój, Jankowice, Rydułtowy-Anna oraz Pie-
kary, gdzie pracuje wielu bytomian.

Kompania Węglowa znajduje się w krytycz-

nej sytuacji. Na zwałach znajduje się przeszło  
5 mln ton węgla, którego firma nie potrafi sprze-
dać ze przez obecność na rynku taniego surow-
ca napływającego głównie z Rosji. W efekcie 
pierwszy kwartał tego roku został zamknięty ze 
stratą 250 mln zł. Prezes KW zapowiada, że jeże-
li koncern nie odzyska płynności finansowej, to 
może upaść pod koniec tego roku.

Plan naprawczy nie przypadł do gustu związ-
kowcom. ― Jeśli zarząd będzie się upierał przy 
tych pomysłach, wybuchnie czwarte powsta-
nie śląskie i wyjdziemy na ulice ― powiedział 
„Wyborczej” Wacław Czerkawski, wiceprze-
wodniczący Związku Zawodowego Górników 
w Polsce. Jego zdaniem Kompania Węglowa po-
winna koncentrować się na szukaniu propozycji 
zwiększania dochodów, zamiast ograniczania 
wynagrodzeń i odbierania deputatów. 

KW chce odsprzedać KWK Piekary

Tkwiąca w kryzysie Kompania Węglowa przygotowała plan naprawczy. 
Według informacji GW przewiduje on m.in. sprzedaż kopalni w Piekarach Śląskich.

Reklama
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Sprintem przez boiska: Polonia 
już liderem!

Nasi trzecioligowcy tym razem zgar-
nęli komplet punktów. Ze zmiennym 
szczęściem radziły sobie z kolei zespoły 
grające na niższych szczeblach ligowych.

W trzeciej lidze opolsko-śląskiej Po-
lonia Bytom potwierdziła swoje wyso-
kie aspiracje. Po pięciu meczach ligowych 
podopieczni Jacka Trzeciaka już zajmu-
ją pierwsze miejsce w tabeli. Bytomianie 
mają o jeden punkt więcej od Odry Opole, 
a w dodatku rozegrany jeden mecz mniej.

Wysoka forma została potwierdzona 
już w minioną niedzielę. Niebiesko-czer-
woni tym razem udali się do pobliskich 
Gliwic na mecz z rezerwą ekstraklasowe-
go Piasta. W zespole rywala nie brakowa-
ło kilku znanych nazwisk, a dowodem na 
to niech będzie obecność w wyjściowej 
jedenastce Dawida Janczyka.

Polonia wygrała 2:0, choć zwycię-
stwo nie przyszło wcale łatwo. W pierw-
szej połowie wynik otworzył Kamil 
Walesa, ale trzy minuty po zmianie stron 
z boiska został wyrzucony Dawid Cem-
pa. Osłabienie nie wpłynęło jednak na 
końcowy rezultat. W samej końcówce 
gola strzelił bowiem Robert Trzna-

del i trzy punkty wróciły do Bytomia.
W środę natomiast zobaczyliśmy przy 

Olimpijskiej kanonadę strzelecką w wy-
konaniu niebiesko-czerwonych. Polonia 
rozgromiła Swornicę Czarnowąsy aż 5:0! 
Dwa razy do siatki trafił Michał Zieliński, 
a po jednym golu strzelili Adrian Krysian, 
Dawid Krzemień i Walesa.

Powoli rozkręcają się także Szom-
bierki Bytom. Po słabym starcie w końcu 
zespół Krzysztofa Górecko zaczyna zwy-
ciężać. Przed tygodniem udało się odpra-
wić z kwitkiem rezerwę Podbeskidzia 
Bielsko-Biała, a w sobotę ten sam los spo-
tkał drugą drużynę Ruchu Chorzów.

Kibice przy Modrzewskiego zoba-
czyli thriller z prawdziwego zdarzenia. 
„Zieloni” schodzili na przerwę z jedno-
bramkowym prowadzeniem po golu w 8. 
minucie Sebastiana Pączko. Chorzowia-
nie jednak doprowadzili do remisu sześć 
minut przed końcem meczu.

Los jednak sprzyjał gospodarzom, bo 
sędzia podyktował dla nich rzut karny 
za zagranie ręką i to w doliczonym czasie 
gry. Skutecznym egzekutorem okazał się 
Sławomir Pach i rzutem na taśmę udało 
się wyszarpać komplet punktów. 

Szombierki powoli wyrastają na 
króla ostatnich minut. W środę zno-
wu decydujący cios udało się zadać 
w doliczonym czasie gry. Gola na wa-
gę zwycięstwa strzelił nie kto inny, jak 

Pączko. „Zieloni” sprawili tym samym 
dużą niespodziankę ogrywając Rekord 
Bielsko-Biała 1:0. W dodatku już zaj-
mują 4. miejsce w tabeli.

W lidze okręgowej tylko Silesia Mie-
chowice zgarnęła pełną pulę w drugiej 
kolejce, a stało się tak po zwycięstwie nad 
Wartą Zawiercie 4:1. Fatalny występ zali-
czyła z kolei rezerwa Polonii Bytom, która 
na wyjeździe została rozgromiona przez 
Zagłębiaka Dąbrowa Górnicza aż 0:10! 
Porażki doznał również ŁKS Łagiewniki 
w pojedynku z Tęczą Błędów (0:2).

W A-klasie także mieliśmy tylko jed-
no zwycięstwo bytomskiego klubu. Roz-
bark pokonał w derbach Czarnych Sucha 
Góra (4:1). Bolesnego pogromu doznało 
Rodło Górniki, które z Andaluzją Brzozo-
wice-Kamień poległo 2:7. Bez punktów 
wciąż jest Nadzieja Bytom, która tym ra-
zem musiała uznać wyższość Piasta Oża-
rowice (0:3).

Bytomscy judocy jadą na mi-
strzostwa świata

Zawodnicy Czarnych Bytom kończą 
zgrupowania i szykują się do wylotu do 
rosyjskiego Czelabińska. W poniedzia-
łek zaczyna się walka o medale.

Nadchodzący tydzień będzie zdo-
minowany przez rywalizację w judo. 
Siedem dni będą bowiem trwały mi-

strzostwa świata seniorów w Czelabiń-
sku. To będzie wyjątkowy czas także dla 
trzech zawodników z Bytomia.

Z reprezentacją Polski do Rosji poje-
dzie trójka reprezentantów Czarnych 
Bytom. W tej grupie jest Paweł Zagrod-
nik, a także Ewa Konieczny i Arleta Po-
dolak. O medale powalczą już podczas 
pierwszych trzech dni imprezy.

W poniedziałek Ewa Konieczny 
przystąpi do walki w kategorii do 48 
kilogramów. Dzień później w akcji zo-
baczymy Zagrodnika w kategorii do 
66 kilogramów. Na środę z kolei zapla-
nowany jest start Podolak (kat. 57 kg). 
Ostatnia z bytomianek weźmie także 
udział w turnieju drużynowym kobiet 
(w niedzielę 31 sierpnia).

Reprezentanci Polski mają za sobą 
zgrupowanie w Isoli na Słowenii. Teraz 
przebywają na obozie w Cetniewie skąd 
udadzą się do Rosji. Czy zawodnicy Czar-
nych Bytom przywiozą z Czelabińska me-
dale? To będzie bardzo trudne. Wszystko 
zależy od tego, jak ułoży się losowanie.

Kania walczy o starty w kolej-
nym Wielkim Szlemie

Zawodniczka Górnika Bytom wła-
śnie zyskała miano trzeciej rakiety Pol-
ski. Teraz na amerykańskich kortach 
walczy o spełnienie kolejnego marzenia.

Ostatnie miesiące są najlepsze w ka-
rierze dla Pauli Kanii. Zawodniczka 
Górnika Bytom w końcu zaczęła wy-
grywać międzynarodowe turnieje. 
Sztuki tej dokonuje zarówno jako sin-
glistka, jak i deblistka.

Bardzo dobre rezultaty musiały w koń-
cu przełożyć się na pozycję w światowym 
rankingu. 21-letnia tenisistka wskoczy-
ła właśnie na 158. miejsce w rankingu 
WTA. To jej najlepszy wynik w karierze, 
a obecnie jest trzecią rakietą w Polsce 
(wyżej są tylko Agnieszka Radwańska 
i Katarzyna Piter).

Teraz bytomska zawodniczka stoi 
przed szansą na kolejny sukces, bo roz-
poczęły się eliminacje do wielkosz-
lemowego US Open. W turnieju tej 
rangi Kania do tej pory zagrała tylko 
raz, a debiut miał miejsce kilka miesię-
cy temu podczas Wimbledonu.

Paula ma już za sobą pierwszy mecz 
na amerykańskich kortach. To był dla 
niej spacerek, bo szybko wyszła na 
prowadzenie 3:0, a po chwili Allie Kiick 
skreczowała. Pierwsza przeszkoda na 
drodze do turnieju głównego została 
zatem pokonana.

Reprezentantka Górnika Bytom 
w drugiej rundzie zmierzy się z Niginą 
Abduraimową. Zawodniczka z Uzbeki-
stanu zajmuje w światowym rankingu 
182. miejsce. 

Tematem przewodnim wywiadu jest 
planowana likwidacja samodzielnej 
instytucji Muzeum Górnośląskiego 
i nadania jej statusu oddziału Muzeum 
Śląskiego. Jak wiadomo, Sejmik podjął 
już uchwałę o podaniu do wiadomości 
chęci połączenia muzeów. Alicja Kast 
potwierdza, że pomysł nadal jest bra-
ny pod uwagę. Dyrektor zapewnia jed-
nak, że proces nie zostanie rozpoczęty 
przed otworzeniem nowego gmachu 
Muzeum Ślaskiego w Katowicach. Jej 
zdaniem na integracji obie placówki 
mogą tylko zyskać szczególnie w kon-
tekście spraw operacyjnych i bieżące-
go zarządzania. Jako przykład podaje 
min. możliwości zamawiania materia-
łów konserwatorskich w ilościach hur-
towych. Nowa dyrektor placówki jest 
świadoma społecznej niechęci wobec 
„integracji” instytucji, ale zapewnia, że 
idea została źle przedstawiona.

Nie dziwię się społeczności Bytomia, 
jeżeli otrzymywała komunikat, że in-
tegracja będzie się wiązała z przeno-
szeniem zbiorów do Katowic. Pewne 
kolekcje są ściśle związane z danym miej-
scem i nie powinny być z niego wyrywa-
ne. Tego nikt nie będzie robić ― zapewnia 
Alicja Kast na łamach tygodnika.

Niejasny pomysł łączenia muzeów 
z powodów organizacyjnych, nowa dyrek-
tor motywuje podając przykłady innych 
placówek, funkcjonujących w Krakowie 
czy Warszawie w charakterze oddzia-
łów większych instytucji,. Żadna z nich 
nie powstała niestety wskutek połącze-
nia, które planowane jest w Bytomiu. 
Dyrektor uważa jednak, że kwestii „in-
tegracji” placówek przypisuje się w na-
szym mieście zbyt duże znaczenie, a jest 
ona wyłącznie sprawą formalną związa-
ną ze strukturą organizacyjną.

Rozumiem, że bytomianie chcą mieć 
bytomskie muzeum. Ale czy to ma jakieś 
konsekwencje? (…) Na ile te dramatycz-
ne głosy o zabieraniu Bytomiowi muzeum 
mają pokrycie we frekwencji mieszkań-
ców tego miasta na tutejszych wystawach? 
(…) Ilu bytomian przychodzi do Muzeum 
Górnośląskiego? ― pyta Alicja Kast.

Nowa dyrektor cały czas podkre-
śla także, że sprawa łączenia muzeów 
nie jest sprawą pilną ― ważniejsza jest 
rewitalizacja bytomskiej placówki, 
a wcześniej: pozyskanie wkładu wła-
snego do unijnego projektu, który po-
zwoliłby na jej realizację.

W wywiadzie poruszony zosta-
je także temat dwóch koncepcji rozwo-

ju muzeum, po ewentualnym połączeniu 
go z katowicką placówką. Dotychczas 
mówiono o możliwości skupieniu by-
tomskiej instytucji wokół przyrody i ar-
cheologii lub, według drugiej koncepcji, 
skoncentrowanie jej na problematyce 
kresów i pogranicza. Rozmowa z nową 
dyrektor nie przynosi jednak odpowie-
dzi na to pytanie ― ustalenie linii progra-
mowej Muzeum Górnośląskiego jeszcze 
potrwa. Dyrektor podkreśla, że siłą pla-
cówki jest wykwalifikowana kadra, a ona 
z pewnością pomoże wypracować dalszy 
kierunek rozwoju muzeum. 

Jak pisaliśmy wcześniej poprzedni 
dyrektor obu placówek, Dominik Abła-
mowicz, został odwołany z powodu 
„prowadzenia działań odbiegających 
od zobowiązań określonych w umo-
wach pomiędzy nim a Zarządem 
Województwa zawartych przed powo-
łaniem go na dyrektora obu muzeów”. 
Z nieoficjalnych źródeł wiadomo jed-
nak, że przyczyną pozbawienia go funk-
cji miał być opór przeciwko łączeniu 
obu placówek oraz sporządzeniu eks-
pertyzy uzasadniającej taką decyzję. 

Połączenie muzeów to sprawa drugorzędna
 Sprawa Muzeum Górnośląskiego budzi spore kontrowersje wśród bytomian -wciąż niejasna 

pozostaje kwestia połączenia placówki z katowickim Muzeum Śląskim. Głośnym echem odbiło się także 
odwołanie ze stanowiska dyrektora bytomskiej instytucji, Dominika Abramowicza, który sprzeciwiał 
się pomysłowi. W wywiadzie opublikowanym na łamach „Życia Bytomskiego” nowa dyrektor, Alicja 
Kast, mówi, że idea łączenia placówek jest wciąż aktualna. Tym razem inwestorzy mogą wy-

bierać pomiędzy dwoma nierucho-
mościami. Pierwsza z nich leży przy 
ul. Hajdy, w sąsiedztwie autostrady A1 
i Obwodnicy Północnej. Jej powierzch-
nia wynosi 1,3 ha. Plan zagospoda-
rowania przestrzennego przewiduje 
w tym miejscu obiekty usługowo-han-
dlowe (do 2000 m2), magazynowe 
i produkcyjne. Wywoławczy czynsz 
dzierżawny wynosi 1300 zł.

Druga działka mieści się przy ul. Ki-
lara, pomiędzy Drogą Krajową nr 79 
i ul. Łagiewnicką, która stanowi głów-
ny dojazd z Bytomia do Drogowej Tra-
sy Średnicowej w Świętochłowicach. 
Zajmuje powierzchnię przeszło 2 ha. 
Zgodnie z MPZP mogą tam powstać 
obiekty produkcji nowych technolo-
gii, handlu wielkopowierzchniowego 
oraz kulturalne i sportowe. Wywoław-
cza stawka czynszu dzierżawnego wy-
nosi 2035,10 zł.

Inwestorzy mogą na preferencyj-
nych warunkach wydzierżawić obie 

nieruchomości na okres 10 lat z moż-
liwością ich późniejszego wykupienia 
na własność. Warunkiem przyznania 
działek jest zadeklarowanie terminu 
ich zabudowy, a także ilości nowych 
miejsc pracy. Firmy muszą bowiem 
zatrudnić 5 osób na pierwszy tysiąc 
metrów kwadratowych powierzch-
ni wzniesionego obiektu. Na każdy 
kolejny tysiąc muszą powstać kolej-
ne 2 miejsca pracy. Miasto chce w ten 
sposób pobudzić rynek zatrudnienia, 
gdyż Bytom boryka się z najwyższą 
stopą bezrobocia w województwie, 
która w czerwcu wyniosła 20%.

Oferty do obu przetargów inwesto-
rzy mogą składać tylko jednego dnia 
― 18 września w godzinach od 7:30 do 
14:30. Otwarcie ofert nastąpi 22 wrze-
śnia. Działki w BSAG dotąd wydzier-
żawiły cztery firmy: Gas Engineering, 
Integra, Quinto i Celma. Łącznie na 
otwarcie nowych zakładów w Bytomiu 
zamierzają wydać blisko 7 mln zł. Znaj-
dzie w nich pracę prawie 150 osób. 

Kolejne przetargi na działki w BSAG
Miasto ogłosiło kolejne przetargi na dzierżawę 

działek w Bytomskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Cena 
wywoławcza to zaledwie 10 gr za metr kwadratowy!

reklamujemy bytomskie firmy w internecie
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Do wypadku doszło w sobotę ra-
no około 8:45 na odcinku obwodni-
cy w rejonie ulicy Celnej. Zderzyły się 
dwa samochody osobowe. W wypad-
ku 7 osób zostało rannych. Dwie z nich, 
najpoważniej ranne, do szpitala zosta-
ły przetransportowane śmigłowcami. 

Kolejne trzy osoby, których stan jest 
określany jako poważny, również tra-
fiły do szpitala. Żeby wydobyć poszko-
dowanych służby ratownicze musiały 
użyć specjalistycznego sprzętu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
przyczyną wypadku była zmiana pasa 
ruchu przez kierowcę forda mondeo, 
który w trakcie manewru zderzył się 
czołowo z prawidłowo jadącym BMW.

Na czas akcji ratowniczej droga 
w obydwu kierunkach była całkowi-
cie nieprzejezdna. Teraz policja będzie 
ustalać dokładne przyczyny wypadku 
― poinformowała nas st. sierż. Anna 
Lenkiewicz z KMP w Bytomiu.

To felerne miejsce
Nie pierwszy raz doszło do czo-

łowego zderzenia w tym miejscu na 
obwodnicy Bytomia. W kwietniu infor-
mowaliśmy o dwóch podobnych zda-
rzeniach drogowych.

Wtedy pisaliśmy ― Ponieważ te 
groźne sytuacje występują tam na-
gminnie można domniemać, że skrzy-
żowanie zostało źle zaprojektowane. 
Zapytaliśmy Miejski Zarząd Dróg i Mo-
stów czy przewiduje przebudowę 
węzła, zmianę oznakowania w jego 
rejonie, bądź doposażenie go o dodat-
kowe bariery rozdzielające kierunki 
jazdy, aby samochody nie wjeżdżały 

pod prąd. ― Istniejący problem stwa-
rzany jest przez kierowców nieprze-
strzegających przepisów drogowych 
― a w szczególności ― lekceważących 
usytuowany tu znak pionowy B-33, 
czyli ograniczenie prędkości, które na 
tym odcinku wynosi do 70 km/h. ― po-
informowała nas Anna Prusakowska 
z działu inwestycji MZDiM. Urzędnicz-
ka wskazuje, że ten odcinek Obwodnicy 
Północnej został wybudowany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transpor-
tu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakimi powinny odpowiadać dro-
gi publiczne i ich usytuowanie.

To trzecie czołowe zderzenie w cią-
gu ostatnich miesięcy. Nasi czytelni-

cy i forumowicze pytają: czy tam musi 
ktoś zginąć, żeby urzędnicy zajęli się 
tym problemem? 

Zniszczył radiowóz i znieważył 
policjantów

Mężczyzna podczas interwencji do-
konał zniszczenia radiowozu oraz znie-
ważył i naruszył nietykalność cielesną 
wykonujących czynności policjantów.

Do zdarzenia doszło na ulicy Wro-
cławskiej. Pełniący służbę policjanci 
podjęli interwencję wobec agresywne-
go i dziwnie zachowującego się mężczy-
zny. 31-latek był silnie pobudzony, nie 
stosował się do wydawanych poleceń.

W trakcie wykonywania przez stró-
żów prawa czynności służbowych 
dokonał zniszczenia radiowozu, znie-
ważył ich słownie i naruszył ich niety-
kalność cielesną.

Mężczyzna był już wcześniej karany. 
Teraz odpowie przed bytomskim proku-
ratorem. Grozi mu do 3 lat za kratkami.

Napad i próba gwałtu
Bytomscy policjanci zatrzymali 55-lat-

ka podejrzanego o dokonanie rozboju 
i usiłowanie zgwałcenia 29-letniej kobiety. 

W piątek 15 sierpnia przy ulicy Za-
brzańskiej doszło do napadu na 29-let-
nią mieszkankę Bytomia. Sprawca 
pobił kobietę, zabrał jej pieniądze, a na-
stępnie wciągnął w pobliskie krzaki 
i usiłował zgwałcić. Przechodzący ulicą 
obywatel usłyszał krzyki ofiary i zawia-
domił policję. Przybyli na miejsce stró-
że prawa zatrzymali napastnika.

Okazał się nim 55-letni mieszka-
niec Świętochłowic. Mężczyzna dzisiaj 
usłyszał zarzuty. Sąd zastosował wobec 
niego środek zapobiegawczy w postaci 
3-miesięcznego aresztu tymczasowe-
go. Teraz grozi mu 10 lat za kratkami.

Pijacka libacja z tragicznym 
zakończeniem

Dwie osoby podejrzane o nieumyśl-
ne spowodowanie śmierci 30-latka za-
trzymali w minioną sobotę bytomscy 
policjanci.

W minioną sobotę dyżurny bytom-
skiej komendy został poinformowany 
telefonicznie o śmierci młodego męż-
czyzny w jednym z mieszkań przy ulicy 
Rudzkiego. Mundurowi, którzy przyje-
chali na miejsce, potwierdzili ten fakt. 
Znaleziono zwłoki mężczyzny.

Ze wstępnych ustaleń śledczych 
wynika, że zmarły wspólnie z bratem 
i ojcem pili tego dnia alkohol. 

Nietrzeźwy 30-latek miał się w pew-
nym momencie zacząć głośno zacho-
wywać i krzyczeć. Ojciec i brat zakleili 
mu więc usta taśmą. Z powodu braku 

dopływu powietrza mężczyzna zmarł.
Stróże prawa zatrzymali 65-letnie-

go ojca oraz 26-letniego brata zmarłego. 
Sprawcy w poniedziałek usłyszeli zarzu-
ty. Prokurator objął ich policyjnym do-
zorem. Za nieumyślne spowodowanie 
śmierci grozi im do 5 lat więzienia.

Matka z 3 promilami

W niedzielę około godziny 18:00 
dyżurny bytomskiej komendy został 
poinformowany, że przy ulicy Kra-
szewskiego ma znajdować się dwójka 
dzieci, nad którymi opiekę sprawuje 
najprawdopodobniej nietrzeźwa mat-
ka. Obywatela zaniepokoił płacz dzieci 
oraz brak reakcji ze strony ich opiekun-
ki. Przybyli na miejsce stróże prawa 
zastali śpiącą na ławce 32-latkę oraz 

jej 7-letniego syna i 4-letnią córkę. Po 
przeprowadzeniu badania stanu trzeź-
wości kobiety okazało się, że ma ona 
prawie 3 promile alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Nietrzeźwa matka zo-
stała zatrzymana, a dzieci oddano pod 
opiekę babci. Za narażenie na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty ży-
cia, zdrowia małoletnich kobiecie grozi 
kara 5 lat więzienia.  

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

ShortNews| bytomski.pl

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

Znamy datę wyborów
W czwartek premier podpisał roz-

porządzenie w sprawie terminu tego-
rocznych wyborów samorządowych. 
Zgodnie z ustalonym kalendarzem 
kampania formalnie rozpocznie się 
27 sierpnia i potrwa aż do 14 listopa-
da. W tym czasie kandydaci będą sta-
rać się o poparcie mieszkańców. Efekty 
ich wysiłków zostaną zweryfikowa-
ne 16 listopada. Wtedy właśnie odbę-
dą się wybory do Rady Miejskiej i na 
fotel prezydenta. Druga tura odbędzie 
się dwa tygodnie później - 30 listopa-
da - jeśli żaden z kandydatów na prezy-
denta nie uzyska wyższego poparcia, 
niż 50%.

Na razie gotowość do startu w rywali-
zacji o funkcję prezydenta Bytomia zgłosi-
li: Tomasz Chojnacki (ProjektBytom.pl),  

Adrian Król (Bytomianie Aktywni Spo-
łecznie), Krzysztof Wójcik (Sojusz Le-
wicy Demokratycznej) i Mariusz Janas 
(Prawo i Sprawiedliwość).

 Najpewniej Platformę Obywatel-
ską będzie reprezentować poseł Jacek 
Brzezinka. Nie jest jeszcze przesądzo-
ne, czy o reelekcję będzie ubiegać się 
prezydent Damian Bartyla, jednak 
poparcie dla niego wyraziło już sto-
warzyszenie Wspólny Bytom, które ra-
zem z Bytomską Inicjatywą Społeczną 
tworzy koalicję w Radzie Miejskiej.

Otwarcie nowej muszli

W sobotę hucznie zostanie otwarta 
muszla koncertowa w Parku Kachla po 
trwającej kilka miesięcy przebudowie. 
Na estradzie pojawią się: zespół Red 

Cute, instruktorka zumby Kasia Szoł-
tysik-Kaczmarek oraz grupa Bourbon 
Kids. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Lombard. Start imprezy o 14:00.

Festyn na stadionie

W najbliższą niedzielę na terenie 
kompleksu sportowego GKS Rozbark 
odbędzie się 1. Rozbarski Festyn Ro-
dzinny organizowany przez bytom-
skiego społecznika, Tomasza Kasperka. 
Organizację imprezy wspiera Fundacja 
Dom Nadziei, Stowarzyszenie św. Fran-
ciszka z Asyżu, bytomskie schronisko i 
Straż Pożarna. Festyn rozpocznie się o 
13:00. W programie znalazły się: mecz 
oldboyów GKS Rozbark i Polonii Bytom, 
amatorskie mistrzostwa w wyciskaniu 
sztangi na płaskiej ławce, koncerty Red 

Cute i Orkiestry Męskiej, maraton Zum-
by z Kasią Szołtysik, fireshow, warsz-
taty taneczne i plastyczne, pokazy 
strażackie oraz występy taneczne i wo-
kalne młodych bytomian.

Muzeum do wynajęcia

Od kilku lat na parterze główne-
go gmachu Muzeum Górnośląskiego 
przy pl. Sobieskiego działał oddział 
Banku Śląskiego. W tym roku placów-
ka została zamknięta. W związku z 
powyższym Muzeum ogłosiło poszu-
kiwania nowego najemcy dla zwol-
nionego lokalu o powierzchni 205,88 
m2. Nieruchomość jest wyremonto-
wana i wyposażona w klimatyzację. 
Jej wynajem będzie możliwy od po-
czątku przyszłego roku.

Stare komputery w M1
Przed dwa tygodnie w bytomskim 

centrum handlowym M1 będzie moż-
na przenieść się w czasie i poznać hi-
storię komputerów. Od 25 sierpnia do 
7 września odbywać się tam będzie 
wystawa zabytkowych komputerów 
obejmująca ponad 60 eksponatów. 
Najstarsze z nich zostały wyproduko-
wane w latach 60. Za sprawą wystawy 
dzieci będą mogły przekonać się, że 
dawniej komputery nie mieściły się 
w kieszeni, a dorośli będą mogli wró-
cić do czasów swojej młodości, gdy 
w domach królowały 8-bitowe urzą-
dzenia. W weekendy odbywać się bę-
dą turnieje starych gier i prezentacje 
działania dawnych komputerów. 

Tutaj nas znajdziesz: Urząd Miejski ul. Parkowa 2 | Urząd Miejski ul. Smolenia 35 | Biuro Promocji Miasta Rynek 7, Centrum: Bacara, Suplement, 
Pub 14, Herbaciarnia Herbata, Pub na Rycerskiej, Radio Pub, Enter, Alter Ego, Gotyk, Blender, Stara Platforma, Lokalny Patriota, Becek, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, Muzeum Górnośląskie, Solo Pizza (Agora Bytom), Kawiarnia Pod różą (Agora Bytom), Hotel Bristol, Kebap Rycerska, City Ke-
bab, Kebar, Cafe Amor, Pizzeria Riposta, Pub na Krakowskiej, Naleśnikarnia Klimat ul. Józefczaka 10, Witor: Delikatesy ul. Strzelców Bytomskich, 
Stroszek: Sklep ABC ul. Szymały, Sklep Kasia ul. Szymały, Sklep Firmowy ul. Wojciechowskiego, Piekarnia ul. Narutowicza, Bar Piwny TEYKA, Bar 
Piwny PIGWA ul. Hlonda, Miechowice: Apteka Witaminka, Piekarnia Kwapisz, Piekarnia Jerszy, Silesia Club, Szombierki: Stary Ratusz, Sklep mię-
sny ul. Orzegowska, Rozbark: Piekarnia Słoneczna, Piekarnia Cukiernia ul. Witczaka, Łagiewniki: Piekarnia i cukiernia ul. Cyryla i Metodego, Bar u 
Richata ul. Cyryla i Metodego.

Czołowe zderzenie na obwodnicy. 7 osób rannych
 W sobotę rano na obwod-

nicy Bytomia w kierunku Gliwic 
doszło do poważnego wypadku 
drogowego. Czołowo zderzyły 
się dwa samochody osobowe. 
To trzecie czołowe zderzenie 
w ciągu ostatnich miesięcy!



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

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

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

49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

5MODUŁÓW

Reklama na tej stronie już od 25 zł! Dzięki niej dotrzesz do tysięcy klientów! zadzwoń: 32 720 28 60

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie

Bytom 41-935 Sucha Góra ul. Strzelców Bytomskich 306 
tel.fax. 32/289 74 88  kom. 603 40 12 15 

Radzionkrów 41-922ul. Męczenników Oświęcimia 24
tel. 32/286 62 39 kom. 603 40 12 15    

Zakład czynny całodobowo.
Obsługujemy teren Radzionkowa, Rojcy, Suchej Góry, Stroszek, Oś.Ziętka, Sójcze Wzgórze i okolice.                  
Dysponujemy chłodniami i kaplicami przedpog. do pożegnań.
Transport na terenie kraju i z zagranicy.  
Natychmiastowe rozliczenia w ramach zasiłku pogrzebowych ZUS.

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
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 Tato kaj wyście się urodzili? - spytoł roz 
synek ojca.

- W Bytomiu!
- A mamulka?
- w Opolu.
- A jo?
- W Strzelcach Opolskich.
- No patrzcie, co za szczęście, że my sie 
tak wszyscy spotkali pra?

Roz jeden synek przylecioł do pie-
karni i woło:

- Dejcie mi dwie żymły i jedna bułka!
- Przecież to jest to samo - pado pie-

korz.
- Ale kać tam! Żymła jest żymłą a buł-

ka - bułką.
Piekorz mu sprzedoł, ale jak synek 
już mioł wyjść ze sklepu, pado mu 

jeszcze roz:
- No dyć pwiedz mi - a to był piekorz 

ze Śląska - no powiedz mi czemu to 
nie jest to samo?

- No bo widzą, te dwie żymły są dlo 
babki i mojej matki, a ta bułka jest 
dlo ciotki, a ona jest z Sosnowca.

22 sierpnia
Maraton Zumby, Rynek, 
g.18:00-19:00

Let’s Dance, Klub Pin-Up, 
pl. Kościuszki 1, g.21:00

Kino Plenerowe, Szyb 
Krystyna, ul. Zabrzańska, 
g.21:15

Fraj Daj Party, Klub Brama, 
ul. Chrobrego 1, g.23:00
23 sierpnia
Warsztaty „Średniowiecz-
ny lepiglina”, Muzeum Gór-
nośląskie, pl. Sobieskiego2, 
g.11:30

Otwarcie Muszli Koncerto-
wej w Parku Kachla, ul. Par-
kowa, g.14:00-20:00

Maraton Zumby, Dolomity 
Sportowa Dolina, ul. Bla-
chówka 94, g.18:00-19:00

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

Wehikuł czasu z DVJ Win-
ger, Klub Pin-Up,  
pl. Kościuszki 1, g.21:00
24 sierpnia
9. Rodzinny Rajd Rowero-
wy, Rynek, g.11:00

Rozbarski Festyn Rodzin-
ny, GKS Rozbark, ul. Tuwi-
ma, g.13:00

Maraton Zumby, Dolomity 
Sportowa Dolina, ul. Bla-
chówka 94, g.18:00-19:00

Krawiecka Art Pasaż - 
Kwintet Śląskich Kamerali-
stów, ul. Krawiecka, g.19:00
25 sierpnia
Maraton Zumby, Gimna-
zjum nr 11, ul. Tysiąclecia 7, 
g.18:00-19:00

26 sierpnia
Maraton Zumby, ZSS nr 3, 
ul. Konstytucji 20,  
g.18:00-19:00

27 sierpnia
Eko-Jarmark, pl. Sobieskie-
go, g.12:00-18:00

Maraton Zumby, Szkoła 
Podstawowa nr 33, ul. Mat-
ki Ewy 1, g.18:00-19:00

28 sierpnia
Maraton Zumby, Ochotni-
cza Straż Pożarna, ul. Żoł-
nierska 41, g.18:00-19:00

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

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

Dzwoneczek i tajemnica piratów 2D 11:50, 15:30, 17:20

Dzwoneczek i tajemnica piratów 3D 10:00, 13:40

Gang wiewióra 2D 12:00 

Jak wytresować smoka 2  2D 11:00 

Samoloty 2 2D 10:00, 14:00, 16:15

Wakacje Mikołajka 10:15, 12:30, 14:45, 17:00

Dawca pamięci 2D 11:00, 13:10, 15:20, 17:30,  
19:40, 21:50

Magia w blasku księżyca 10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 
18:40, 20:50 

Bardzo poszukiwany człowiek 21:15

Epicentrum 2D 19:15, 21:45

Lucy 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00

Niezniszczalni 3 10:20, 16:00, 18:40, 21:20

Podróż na sto stóp 19:15

Straznicy Galaktyki 2D napisy 13:20, 18:00 

Strażnicy Galaktyki 3D napisy 20:30

Wojownicze Żółwie Ninja 2D dubbing 11:15, 15:45

Wojownicze Żółwie Ninja 3D dubbing 13:30

Cinema City

Pod zachodnią częścią Rynku znajdują się zabytkowe podziemia. 
To gotyckie i renesansowe piwnice stojących tam niegdyś ka-
mienic. Sądzi się, że w jednej z nich rozlewano do naczyń wino, 
piwo i miód, o czym mogą świadczyć dzbany znalezione w niej 
podczas badań archeologicznych.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILJINE

Plenerowe BCKino
Żywot Briana

22 sierpnia 
Szyb Krystyna, ul. Zabrzańska 
21:15

Wakacje Mikołajka 22-28 sierpnia
16:00

Magia w blasku księżyca 22-28 sierpnia
18:00, 20:15

Po ślubie 22-28 sierpnia
19:00

+13C

+14C

sobota

piątek

rano

rano

rano

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+20C

+17C

+25C

+20C

+15C +22C

+24C

Becekino

Nie przegap! Plenerowe BCKino  22 sierpnia

 ― 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

Reklama

! tylko pt, sob




