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Otwarcie odbudowanej po sześciu 
latach linii odbędzie się 28 czerwca 
o 12:00 w Parku Amendy. Nie będzie to 
typowa uroczystość. Wydarzenie bę-
dzie mieć charakter festynu rodzinne-
go. W programie zaplanowano pokaz 
fire show, zumby, przejażdżki specja-
listycznym sprzętem, dmuchańce 
dla dzieci i koncert Orkiestry Męskiej 
oraz Jacka Kieroka. Do parku Amen-
dy będzie można dostać się za pomocą 
bezpłatnego tramwaju ― S7 ― kursują-
cego z Zamłynia i Targowiska.

Regularne kursowanie tramwajów 
rozpocznie się dzień później, w niedzie-
lę 29 czerwca. Z nowego torowiska bę-
dą korzystać pojazdy linii 5 i 7. Pierwsze 
z nich będą jeździć z Zabrza Zaborza 
przez Łagiewniki do Chorzowa Ratu-
sza, natomiast druga z Katowic Zawo-
dzia do Zabrza Biskupic. Docelowo, po 
zakończeniu prac na ul. Jagiellońskiej, 
obie linie powrócą na swoje dawne tra-
sy do placu Sikorskiego.

Tramwaj nr 7 przestał kursować 
z centrum Bytomia do Łagiewnik sześć 

lat temu. Przyczyną zamknięcia li-
nii był zły stan torowiska. W maju 
zeszłego roku do jego odbudowy na 
zlecenie Tramwajów Śląskich przy-
stąpiła firma Skanska. W przeciwień-
stwie do dawnej trasy, wagony nie 
będą już dwukrotnie przecinać ulicy 
Łagiewnickiej, lecz pobiegną jej za-
chodnią stroną. Nie będzie też już mi-
janki w rejonie ulicy Szyby Rycerskie. 
Inwestycja kosztowała 16,1 mln zł. 
Część środków na jej realizację prze-
znaczyła Unia Europejska.

Siódemka wyjeżdża na trasę
Od niedzieli znów będzie kursować tramwaj między Zamłyniem, a Łagiewnikami.

Tramwaje na Placu Sikorskiego
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W artykule „Priorytety miechowickiej spółdzielni” podaliśmy błędną informa-
cję. Opublikowaliśmy zdjęcie, wskazując, że jest na nim Prezes Joanna Koch-Kubas 
oraz autor skargi. Nie jest to prawdą ― autora skargi nie ma na zdjęciu. Jest to oso-
ba obca, niezwiązana z publikacją. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Przeprasza-
my wszystkie osoby, które mogły poczuć się dotknięte bądź poszkodowane.

Związkowcy Opery w kwietniu bie-
żącego roku pisemnie poinformowali 
stosowne urzędy o swoim niezadowo-
leniu i sprzeciwie wobec działań dy-
rektora, Tadeusza Serafina. Największe 
kontrowersje budziła polityka kadrowa 
w Operze. Zdaniem związkowców dy-
rektor zatrudnia na stanowiska kierow-
nicze członków swojej rodziny, którzy 
nie mają wystarczających kompeten-
cji, równocześnie zwalniając pracow-
ników z wieloletnim doświadczeniem, 
którzy je posiadają. Pracownicy zło-
żyli skargę, a dyrektor twierdzi, że jest 
celem ataku.  ― Związek, którego je-
stem celem ataków, zrzesza około 20 
osób. Na tle instytucji, która zatrud-
nia około 300 osób, nie jest to pełna re-
prezentacja załogi – mówił Tadeusz 
Serafin dla gazeta.pl. Według prze-
wodniczącego związków, Mariana 
Bugdoła, zwolnienia zaczęły się rok 
temu w marcu. Dziś bez pracy są już: 
kierownik działu transportu, kierow-
niczka działu kadr, kierowniczka dzia-
łu technicznego i główna księgowa. 
Dyrektor Opery twierdzi, że do każde-
go ze zwolnień miał uzasadnione pod-

stawy. Nieco inaczej sprawę widzą 
pracownicy. Pierwszą osobą, która 
straciła zatrudnienie był kierownik 
działu transportu. Rzekomo posta-
wiono mu ultimatum: rozwiązanie 
umowy o pracę za porozumieniem 
stron lub przyjęcie nagle wystawio-
nych nagan, które oznaczałoby... zwol-
nienie dyscyplinarne. Kierowniczka 
działu kadr, zwolniona została za rze-
kome skargi innych pracowników. 
Wnioskowała o zwołanie antymob-
bingowej komisji, lecz zgody dyrekcji 
nie dostała. Wśród argumentów po-
dawanych dla pozostałych zwolnień 
znalazły się m.in... utrata zaufania do 
pracującej od 25 lat głównej księgo-
wej. Jej sprawa obecnie znajduje się 
w sądzie pracy.  Pracownicy uważają, 
że dyrektor chce wymienić całą kadrę 
kierowniczą. Poza tym nie podoba im 
się sposób zwalniania ludzi – więk-
szość z nich otrzymała zakaz wstępu 
do Opery Śląskiej i musiała spakować 
się natychmiast po otrzymaniu wypo-
wiedzenia. Tadeusz Serafin prostuje 
i podkreśla, że tylko główna księgo-
wa otrzymała zakaz wstępu i nakaz 

natychmiastowego opuszczenia in-
stytucji.  To jednak nie koniec preten-
sji związkowców. Nie podoba im się to, 
że w Operze pracuje córka dyrektora, 
a on sam zatrudnił także swojego zię-
cia. Początkowo pełniący funkcję oso-
by odpowiedzialnej za pozyskiwanie 
sponsorów dla instytucji, po zwalnianiu 
kolejnych członków kadry Opery, przej-
mował ich obowiązki.  Tadeusz Serafin 
odpiera ataki związkowców i tłumaczy, 
że stawiane przez nich zarzuty są bez-
podstawne. Twierdzi, że Bogusław Mar-
cinowski pracuje w Operze od dawna, 
a zatrudniony został... zanim stał się je-
go zięciem. Obowiązki zwolnionych 
wcześniej pracowników zięć dyrek-
tora przejmował z kolei, bo rozpisy-
wany konkurs nie przynosił efektów, 
a w obliczu ważnej premiery instytu-
cja potrzebowała pilnie osoby na da-
ne stanowisko. Dyrektor dodał także, 
że jego córka planuje zrezygnować 
z pracy w instytucji.  Czy skargi pra-
cowników Opery Śląskiej są uzasad-
nione dowiemy się, kiedy zakończone 
zostaną prowadzone obecnie w insty-
tucji kontrole.  

Nepotyzm w Operze Śląskiej 
W teatrze do końca czerwca trwać będą kontrole Urzędu Marszałkowskiego i Państwowej 

Inspekcji Pracy. Ich przeprowadzenie to wynik licznych skarg Związków Zawodowych złożonych na 
dyrektora Opery. Pracownicy skarżą się na bezpodstawne zwolnienia, mobbing i nepotyzm. 

W ubiegłym tygodniu w artykule 
„W kuluarach o muzeum bytomskim” 
pisaliśmy, że prawdopodobnie Domi-
nik Abłamowicz straci swoją funkcję. 
Wówczas były to jedynie informacje 
nieoficjalne, które dzisiaj możemy 
potwierdzić. "Zarząd Województwa 
Śląskiego wszczął procedurę związa-
ną z zamiarem odwołania Dominika 
Abłamowicza ze stanowiska dyrek-
tora Muzeum Śląskiego w Katowicach 
i Muzeum Górnośląskiego w Byto-
miu" ― możemy przeczytać w komu-
nikacie prasowym wystosowanym do 
wszystkich mediów.

Powodem odwołania Abłamowi-
cza, jak podaje Urząd Marszałkowski, 
ma być prowadzenie przez dyrektora 
działań odbiegających od zobowiązań 
określonych w umowach pomiędzy 
nim a Zarządem Województwa zawar-
tych przed powołaniem go na dyrek-
tora obu muzeów. Co się kryje za tym 
lakonicznym uzasadnieniem? Z na-

szych nieoficjalnych informacji wyni-
ka, że ma to być kara za opór przeciwko 
łączeniu placówek i niesporządzenie 
analizy/ekspertyzy uzasadniającej 
potrzebę takiego działania.

Nowym dyrektorem ma zostać 
Alicja Knast. Podobnie jak Dominik 
Abłamowicz będzie pełniła rolę „po-
dwójnego dyrektora” Muzeum Ślą-
skiego w Katowicach oraz Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu.

Alicja Knast jest magistrem sztuki. 
Ukończyła Uniwersytet im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu oraz University of 
Plymouth w Wielkiej Brytanii. Posiada 
doświadczenie w kierowaniu realizacją 
dużych projektów muzealnych, m.in. 
w latach 2009-2011 pracowała jako ku-
rator-manager projektu związanego 
z realizacją stałej ekspozycji w Muzeum 
im. F. Chopina w Warszawie, a w latach 
2012-2014 była dyrektorem general-
nym wystawy głównej Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich w Warszawie.

Abłamowicz do odwołania
Potwierdziły się nasze wcześniejsze doniesienia, że Dominik 

Abłamowicz zostanie odwołany z funkcji dyrektora obydwu muzeów.
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„Dlaczego policja i pomoc społecz-
na nic z tym nie robi” ― pomyślałem. 
Przecież w takich warunkach cięż-
ko jest żyć! Musiałem zrobić głośniej 
odbiornik telewizyjny by nie słyszeć 
tej sąsiedzkiej awantury. Po północy 
obudziło mnie natarczywe pukanie 
do drzwi. W progu stał policjant. Py-
tał czy niczego wieczorem nie słysza-
łem, gdyż w mieszkaniu obok ojciec 
zatłukł na śmierć swoje pięcioletnie 
dziecko. *** „Maria”. Wchodząc do au-
tobusu kątem oka zauważyłam wol-
ne miejsce. Zajęłam je czym prędzej 
bo w końcu do mojego przystanku 
mam blisko 45 minut. Usiadłam. Na 
kolejnym przystanku do autobusu 
wsiadła starsza pani. Pomyślałem, że 
w taki upał starsze osoby powinny ra-
czej siedzieć w mieszkaniu a nie wy-
chodzić na powietrze. Ze starszej pani 
lał się pot. Niestety nikt nie ustąpił jej 
miejsca. To oburzające, gdyż na sie-

dzeniach w przodu zasiadali młodzi 
ludzie opowiadający jak to fajnie było 
na ostatniej imprezie. Odwróciłam się 
w stronę okna autobusu. Nie widzia-
łam momentu, gdy starsza pani upa-
dła. Autobus zatrzymał się. Wezwano 
pogotowie. Niestety starszej pani nie 
dało się już uratować. *** „Stefan”. Sie-
dząc w poczekalni dworca centralne-
go czytałem poranną gazetę. Gdy już 
powoli musiałem się zbierać, gdyż 
zapowiadano wjazd na peron moje-
go pociągu spostrzegłem, że na ziemi 
obok mojej ławki leży stara brązowa 
torba. Coś mi podpowiedziało, by zaj-
rzeć do środka. Jakież było moje zdzi-
wienie, gdy w środku zobaczyłem 
kilka rulonów pieniędzy. Chwyciłem 
torbę i wskoczyłem do mojego pocią-
gu, który właśnie zatrzymał się na pe-
ronie. Siedząc w wagonie odczekałem 
kilkanaście minut. Dopiero potem 
dyskretnie zacząłem liczyć znalezio-

ne pieniądze. W torbie było 50 tysięcy 
złotych. To cud. To dar. Z tych pienię-
dzy jakie podarował mi los spłaci-
łem długi a resztę dorzuciłem do 
kupna samochodu. „Jednak dobrym 
ludziom los czasem się odpłaca” – po-
myślałem. Kilka dni później w innej 
części miasta zdesperowany mężczy-
zna stał na torach. W ręku miał foto-
grafię syna, który tego dnia odszedł 
na zawsze bo jego ojciec nie zdążył 
załatwić niezbędnej gotówki na ko-
nieczną operację. Mężczyzna płakał 
a z naprzeciwka nadciągał rozpędzo-
ny pociąg.

Epilog
Zofia pracowała jako terapeutka 

w Centrum Interwencji Kryzysowej. 
Pomagała młodzieży uzależnionej od 
narkotyków. Dzięki niej wiele dzie-
ciaków uciekło od nałogu. Można po-
wiedzieć, że uratowała wiele istnień 
ludzkich. A przecież mało brakowało 

by nigdy do tego nie doszło. Jako pię-
ciolatka była ofiarą przemocy z rąk 
własnego ojca. Pewnego wieczoru, 
gdyby nie fakt, że sąsiad zadzwonił po 
policję – ojciec zatłukł by ją na śmierć. 
*** Maria miała fotograficzną pamięć. 
Jej zeznania i opis grasującego w oko-
licy przestępcy doprowadził do jego 
szybkiego ujęcia. Jak się okazało – za-
trzymany planował w okolicy zamach 
w wyniku którego mogło zginąć kil-
kadziesiąt osób. W dniu, kiedy Maria 
miała zgłosić się na by złożyć zezna-
nia był ogromny upał. W autobusie 
zrobiło jej się słabo i gdyby nie mi-
ła kobieta, która ustąpiła jej miejsce 
nie wiadomo czy Maria by nie zasła-
bła a może i zmarła. *** Stefan paniko-
wał, gdy zrozumiał, że nazbierane na 
operację syna pieniądze tak po prostu 
w chwili roztargnienia zgubił. W po-
płochu zaczął odwiedzać wszyst-
kie miejsca, w których w tymże dniu 

przebywał. W końcu trafił na dworzec. 
W informacji kolejowej poinformowa-
no go, że jakiś człowiek znalazł brązową 
torbę. Znalazca zostawił swój numer te-
lefonu... Kilka miesięcy później syn Ste-
fana powoli wracał do zdrowia. Stefan 
krótko po tym założył fundację poma-
gającą ofiarom wypadków samocho-
dowych. Jego syn kilka lat później został 
znanym kardiochirurgiem. *** Być mo-
że nawet nie zdajemy sobie sprawy, 
że jedna nasza decyzja, jeden gest, do-
bre słowo czy z pozoru błahe działa-
nie może mieć ogromny skutek. To taki 
efekt domina. Od nas zależy tylko czy tą 
pierwszą kostkę domina my popchnie-
my czy będziemy czekać aż popchnie ją 
ktoś inny.

Autor: Andrzej Falkiewicz jest 
asystentem rodziny w MOPR, pra-
cownikiem socjalnym w WSS oraz ku-
ratorem społecznym. 

"Zofia". Tego dnia nie mogłem skupić się na oglądaniu meczu w telewizji. Za ścianą u sąsiadów znowu była awantura. Krzyki, wyzwiska, płacz dziecka. 
Sąsiad jak zwykle za dużo wypił i wyżywał się na rodzinie.

Efekt domina. Czy warto pomagać?

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!

Andrzej Falkiewicz
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Jacek Trzeciak znowu 
trenerem Polonii!

Wielkie zmiany zapowiadają się przy ulicy Olimpijskiej, 
gdzie tamtejsza Polonia od nowego sezonu będzie grała w III lidze. 
Klub z wielkiego dołka ma wyciągnąć Jacek Trzeciak, który został 
zwolniony kilka miesięcy temu.

Raport z występów naszych lokalnych 
drużyn należy zacząć od A-klasy, gdzie 
rozegrano już dwie ostatnie kolejki. Pił-
karze najpierw wyszli na boiska w środę 
i ona była całkiem udana dla bytomian.

Wielką klasę pokazała Polonia II By-
tom, która choć miała już awans w gar-
ści, to wręcz rozgromiła ekipę Piasta 
Ożarowice. Niebiesko-czerwoni na wła-
snym terenie zwyciężyli aż 9:2.

Nie gorzej zaprezentował się Roz-
bark Bytom, który także pełniąc rolę 
gospodarza zwyciężył 4:2 z KS Piekary 
Śląskie. Natomiast zgoła odmienne na-
stroje panowały w Suchej Górze. Tamtej-
si Czarni przegrali z LKS-em Żyglin 0:2.

W sobotę odbyła się już ostat-
nia kolejka sezonu. Znowu komplet 
punktów zgarnęła Polonia, która tym 
razem ograła Orła Bobrowniki 4:2. 
Bardzo ważne trzy punkty zgarnę-
li Czarni Sucha Góra, którzy pokonu-
jąc Tarnowiczankę Stare Tarnowice 
2:0 prawdopodobnie zapewnili sobie 
utrzymanie. Jedynym rozczarowaniem 
była postawa Rozbarku, który przegrał 
z LKS-em Żyglin 2:3.

W B-klasie sezon zasadniczy już się 
zakończył, ale Podokręg Bytom posta-
nowił połączyć obie tabele i wyłonić 
kolejność drużyn. Mistrzem ligi zosta-
ła Nadzieja Bytom, która powtórzyła 

wyczyn sprzed tygodnia i znowu ograła 
Rodło Górniki 9:2.

Niestety, szansę na awans zaprzepa-
ściło Tempo Stolarzowice. Zespół ten po 
bezbramkowym remisie w pierwszym 
spotkaniu przegrał w rewanżu. Przy-
szłość Nowe Chechło zwyciężyła 2:1. 
Siódme miejsce w lidze przypadło re-
zerwie Silesii Miechowice, bo ich rywal 
― Naprzód Wieszowa ― nie przystąpił 
do barażu.

Teraz przed bytomskimi piłkarza-
mi krótkie urlopy, po których wrócą do 
pracy. Oby w przyszłym sezonie kibice 
z naszego miasta mieli jeszcze więcej 
powodów do radości.

Jeszcze nigdy w historii Polo-
nii Bytom klub nie był tak nisko. Po 
sportowym spadku, a następnie nie 
uzyskaniu licencji na grę w II lidze nie-
biesko-czerwoni rozpoczną rozgryw-
ki w III lidze opolsko-śląskiej.

Już od dłuższego czasu słychać 
w kuluarach, że w zespole dojdzie do 
rewolucji. Większości piłkarzom koń-
czą się kontrakty i mało kto wyrażał 
chęć ich przedłużenia. Działacze Polo-
nii postanowili jednak zacząć od zmia-
ny trenera.

Zespół po spadku obejmie Jacek 
Trzeciak, który został zwolniony na 
początku października ubiegłego ro-
ku. Wtedy nie brakowało krytycznych 
głosów, że ta decyzja przyniesie przy-
kre konsekwencje. Jak przekonaliśmy 
się kilka miesięcy później, Polonia już 
bez Trzeciaka nie zdołała utrzymać się 
w II lidze.

Przed byłym piłkarzem niebie-
sko-czerwonych będzie postawio-
ny prosty cel, a mianowicie awans na 
szczebel centralny. Z kim jednak przyj-
dzie mu pracować przy ulicy Olimpij-
skiej? W tej kwestii jest więcej pytań, 
aniżeli odpowiedzi.

Jak informuje portal sport.pl, w klu-
bie zostaną m.in. Wojciech Mróz, 
Norbert Radkiewicz, czy Marcin La-
chowski. Do nich zostaną dołączeni 
nowi zawodnicy. Nad tym już pracuje 
nowy trener, który prowadzi treningi 
z kandydatami do gry w Polonii, z któ-
rych wybierze najlepszych.

W poprzednim sezonie bytomski 
klub prowadziło aż czterech szkole-
niowców. Sezon na ławce trenerskiej 
zaczął Trzeciak, a po jego odejściu przy 
Olimpijskiej pracowali Artur Skowro-
nek, Grzegorz Kurdziel i Piotr Mrozek.

Wielki Szlem, kort centralny, wielu 
kibiców na trybunach, a do tego trans-
misja w telewizjach z całego świa-
ta. Jeszcze kilka tygodni temu Paula 
Kania jedynie marzyła o takim mo-
mencie w swojej karierze. Wczoraj jed-
nak marzenia tenisistki Górnika Bytom 
w końcu się spełniły.

Zawodniczka pochodząca z Sosnow-
ca przebrnęła przez kwalifikacje. Lo-
sowanie I rundy turnieju głównego nie 
było jednak dla niej udane. Los zetknął 
ją z Na Li, która w światowym rankingu 
WTA zajmuje drugie miejsce. Nie dziwi, 
że wszyscy Kanię skazywali na pożarcie.

21-letnia Polka w pierwszym secie 
długo zadziwiała cały świat. Grała bez 
tremy, a w dodatku widowiskowo pre-
zentując spory wachlarz zagrań. Efekt 
był taki, że w pierwszym secie prowa-
dziła już 5:4 i dodatkowo miała wła-
sny serwis.

Niestety, w kluczowym momen-
cie zabrakło doświadczenia i odrobiny 
szczęścia. Chinka najpierw wyrówna-
ła, a następnie zgarnęła kolejne dwa ge-
my. To z kolei sprawiło, że druga rakieta 
świata nie dopuściła do sensacji wygrała 
i pierwszego seta.

Jak to w tenisie bywa, niewykorzy-
stana szansa źle wpłynęła na Kanię. 
W drugiej odsłonie zaczęła pojawiać 
się nerwowość, a w efekcie liczne błę-
dy. Na Li nie zwykła marnować takich 
okazji, przez co gładko zwyciężyła cały 
mecz. Drugi set zakończył się jej zwy-
cięstwem 6:2.

Paula niespodzianki nie sprawiła, ale 
pokazała się całemu światu z bardzo do-
brej strony. Teraz trzeba wykorzystać 
swoje pięć minut, a wtedy reprezentant-
ka Górnika Bytom zagra jeszcze na wielu 
turniejach wielkoszlemowych.

Wimbledon: Kania dzielnie walczyła,  
ale Na Li za silna

Zawodniczka Górnika Bytom pożegnała się z turniejem 
wielkoszlemowym już w pierwszej rundzie. Mocno jednak postra-
szyła drugą rakietę świata.

Sprintem przez boiska:  
piłkarze zakończyli sezon

W miniony weekend już tylko drużyny grające w A-klasie i B-klasie wyszły na boisko. Po raz 
kolejny najwyższe zwycięstwo zanotowała Nadzieja Bytom.

Lodowisko zamknięte. 
Polonia będzie grać na trawie?

1 lipca zamknięte zostanie lodowisko przy ulicy Pułaskiego. Powód? Bardzo zły stan techniczny da-
chowego pokrycia. O tym, kiedy obiekt wróci do użytku zadecydują kolejne ekspertyzy techniczne.

Choć w ostatnich latach na lodo-
wisku wymieniono: taflę, urządzenia 
i instalację chłodniczą, oraz bandy, 
jego stan nadal pozostawia wiele do 
życzenia. Największym problemem 
wciąż pozostaje dach. W ubiegłym se-
zonie rozgrywek lodowisko zostało 
dopuszczone do użytku, w tym roku 
jednak mimo starań Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, nie udało się. Wyniki 
ekspertyzy, która miała przedłużyć 
zgodę na użytkowanie obiektu, oka-
zały się niepomyślne. Zgodnie z nią 
wskazane jest wyłączenie lodowi-
ska z użytku do czasu usunięcia je-
go wad konstrukcyjnych. Wśród nich 
znajdują się: korozja problematycz-
nego pokrycia dachowego, ale także 
elementów konstrukcji hali i słupów 
podporowych. O dopuszczeniu lodo-
wiska do użytkowania zadecyduje 
przede wszystkim stan pokrycia da-

chowego.
 ― Wyniki ekspertyzy technicz-

nej są dla nas wiążące. Zgodnie z za-
leceniami specjalistów lodowisko 
przy Pułaskiego zostanie wyłączone 
z użytkowania od 1 lipca – potwier-
dza Adam Stromidło, dyrektor by-
tomskiego OSiR-u.

Już wkrótce wykonany zostanie 
także projekt wymiany pokrycia da-
chowego.

 ― Dzięki temu będziemy mieli ja-
sność czy wymiana dachu jest możli-

wa oraz jaki będzie jej koszt . Wkrótce 
spotkam się także z przedstawicie-
lami hokejowej Polonii, aby ustalić, 
gdzie zarówno męska, jak i żeńska 
drużyna będą rozgrywać swoje me-
cze w zbliżających się rozgrywkach – 
dodaje dyrektor Ośrodka.

Co stanie się dalej z lodowiskiem? 
Pod uwagę brane są dwie możliwo-
ści. Pierwsza to rozebranie starego 
i uszkodzonego pokrycia dachowego 
oraz budowa nowego, znacznie lżej-
szego od obecnego. Drugą opcją jest 
postawienie nad lodowiskiem pneu-
matycznej hali. To rozwiązanie wy-
daje się być bardziej praktyczne, bo 
pozwala na wykorzystanie „osło-
ny” w każdej chwili także na innych 
obiektach sportowych.

Która opcja będzie lepsza i jaki bę-
dzie koszt jej zastosowania pokaże 
ekspertyza. 

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E
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Ookoło 00.55 oficer dyżurny ko-
mendy miejskiej został poinformo-
wany o pożarze bloku przy ul. Rydza 
Śmigłego w dzielnicy Stroszek. Miejsce 
zdarzenia zabezpieczali funkcjonariu-
sze bytomskiej komendy a akcję gaśni-

czą prowadzili strażacy.
Na miejscu ewakuowano 70 miesz-

kańców kamienicy, którzy oczekiwali 
na koniec akcji gaśniczej w podstawio-
nym autobusie. Nikt nie ucierpiał. W po-
gorzelisku strażacy nie znaleźli nikogo. 

Dwie osoby przewieziono do szpitala 
z objawami zaczadzenia.

Z ustaleń wynika, że spłonęła ele-
wacja narożnika budynku od parteru 
po ostatnie 10 piętro oraz część rusz-
towania. Po akcji gaśniczej mieszkańcy 

wrócili do domów. Straty 
są w trakcie ustalania. Na 
chwilę obecną nie są znane 
okoliczności pożaru.

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

ShortNews| bytomski.pl

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

Stroszek: Spłonął wieżowiec
W nocy z poniedziałku na wtorek miał miejsce pożar bloku przy ul. Rydza Śmigłego. Spłonęła elewacja narożnika 

budynku od parteru po 10 piętro.

 
Oszukała sklep o 1,94 zł - grozi 
jej do 8 lat więzienia

Policjanci z komisariatu w Szom-
bierkach zatrzymali kobietę, która w 
sklepie „przekleiła” cenę z tańszego 
produktu na droższy.

Do oszustwa miało dojść w ubiegłą 
środę około południa w jednym z mar-
ketów przy ul. Zabrzańskiej. Działanie 
kobiety widział inny klient sklepu, któ-
ry powiadomił ochronę. Ochrona ujęła 
„oszustkę” i wezwano policję.

Kobietę przekazano munduro-
wym z komisariatu w Szombierkach. 
Policjanci ustalili, że 51-latka na pro-
dukt, który chciała kupić, przykleiła 

cenę z tańszego, innego produktu. Jak 
się okazało różnica pomiędzy towa-
rami wynosiła zaledwie 1,94 złotego. 
Swoim zachowaniem bytomianka do-
puściła się przestępstwa oszustwa na 
szkodę sklepu. 51-latka usłyszała już 
zarzut. Grozi jej teraz nawet do 8 lat 
więzienia.
Policjant po służbie zatrzymał 

wandala

Policjant po służbie zatrzymał na 
gorącym uczynku wandala. 23-latek 
w bloku przy ul. Felińskiego uszkodził 
panel sterowania windy.  Wieczorem 
policjant z komisariatu w Miechowi-
cach po służbie będąc w bloku przy ul. 

Felińskiego usłyszał dziwne odgłosy z 
windy. Zaintrygowany wydobywają-
cymi się dźwiękami poszedł to spraw-
dzić. W niej zauważył mężczyznę, który 
uszkodził panel sterowania windy. 
Stróż prawa zareagował błyskawicz-
nie, powiadomił miejscowy komisa-
riat i zatrzymał wandala. Okazał się nim 
23-latek, który był pijany. Wynik bada-
nia wskazał u niego prawie 1,5 promi-
la alkoholu w organizmie. Mężczyzna 
usłyszał już zarzut. Grozi mu teraz na-
wet do 5 lat więzienia.
Wnuczka z mężem okradła 
swoją babcię

Policjanci z Bytomia zatrzymali 26-lat-

kę i jej 35-letniego męża. Małżeństwo 
okradło 65-letnią babcię kobiety. 
Stróże prawa z komisariatu w Szom-
bierkach zostali powiadomieni przez 
65-latkę, że została okradziona. Zło-
dzieje zabrali jej z mieszkania przy 
ul. Orzegowskiej złotą biżuterię war-
tą kilka tysięcy złotych. Policjanci roz-
poczęli poszukiwania sprawców oraz 
skradzionego złota. Następnego dnia 
stróże prawa zatrzymali 26-latkę i jej 
35-letniego męża. Jak ustalono kobie-
ta jest wnuczką pokrzywdzonej. Poli-
cjanci odzyskali łup, który znajdował 
się w domu zatrzymanych oraz w lom-
bardzie. Podejrzani usłyszeli już za-
rzuty. Grozi im teraz do 5 lat więzienia.

 
Sklepy z podróbkami

Policjanci z Bytomia przejęli towar 
z podrobionymi znakami firmowymi.  
Stróże prawa z bytomskiego wydzia-
łu zwalczającego przestępczość gospo-
darczą kontrolowali w ubiegły wtorek 
sklepy pod kątem podróbek. W 4 przy-
padkach w sklepach przy ul. Dworco-
wej i Katowickiej zabezpieczyli towary 
z podrobionymi znakami firmowymi. 
Były to torebki, spodnie oraz biżuteria. 
Przedmioty te zostały już sprawdzone 
przez przedstawicieli pokrzywdzonych 
firm i potwierdzono ich nielegalne pod-
robienie. Teraz właścicielom sklepów 
grozi do 2 lat więzienia. 

Damian Bartyla się żeni!
Taką informację podała gaze-

ta Fakt. Skąd „Fakt” posiadał taką in-
formację? To zaplanowana akcja 
pijarowa sztabu marketingowego 
prezydenta. W artykule możemy 
przeczytać - Damian Bartyla (41 l.) 
prezydent Bytomia, prawnik z wy-
kształcenia, kocha sport, przede 
wszystkim piłkę nożną, ale także 
pewną piękną panią. Tylko Faktowi 
zdradza, że niebawem zmieni swoje 
życie i przestanie być kawalerem! Ca-
łość tekstu w stylu „tabloidu” została 

otoczona zdjęciami, na których widać 
zakochaną parę oraz prezydenta go-
tującego w swojej kuchni. 
Absolutorium z wykonania 
budżetu

Podczas poniedziałkowej sesji rad-
ni udzielili absolutorium z wyganiania 
budżetu za 2013 rok. W głosowaniu 
brało udział 19 radnych, którzy podnie-
śli rękę za udzieleniem absolutorium, 
przeciwnych było 4. Sprawozdanie z 
wykonania budżetu pozytywnie oceni-
ła także Regionalna Izba Obrachunko-

wa. W przyszłym tygodniu napiszemy 
szerzej na ten temat.
Niebezpieczna kamienica

W czwartek z jednej bytom-
skiej kamienicy ewakuowano 17 
mieszkańców. Ewakuacji doko-
nano z powodu dużych pęknięć w 
ścianach budynku. Ustalono, że  pęk-
nięcia nastąpiły w ścianach budyn-
ku na wszystkich kondygnacjach. W 
związku z zaistniałą sytuacją ewa-
kuację zarządził inspektor nadzoru 
budowlanego. Teraz lokatorzy naj-
bliższe dni spędzą u rodzin oraz w 

przygotowanym dla nich hotelu. Wej-
ście do kamienicy zabudowano aby 
nikt tam nie wchodził. W najbliższych 
dniach Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego podejmie decyzję 
w sprawie budynku i mieszkających 
tam lokatorów.
Policjant po służbie zatrzymał 
wandala

Wieczorem policjant z komisa-
riatu w Miechowicach po służbie 
będąc w bloku przy ul. Felińskiego 
usłyszał dziwne odgłosy z windy. Za-

intrygowany wydobywającymi się 
dźwiękami poszedł to sprawdzić. 
W niej zauważył mężczyznę, który 
uszkodził panel sterowania windy. 
Stróż prawa zareagował błyskawicz-
nie, powiadomił miejscowy komisa-
riat i zatrzymał wandala. Okazał się 
nim 23-latek, który był pijany. Wynik 
badania wskazał u niego prawie 1,5 
promila alkoholu w organizmie. Męż-
czyzna usłyszał już zarzut. 
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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
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 Bytom okolice 
Chorzowskiej. Ocieplona kamienica, 
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.

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!!! 



7www.bytomski.pl piątek,  27 czerwca 2014

Czego szuka sztuka ― Sztuka 
szuka polityki, CSW Kronika, Ry-
nek 26, g.18:00

Rozbark in Motion ― "Gatunki 
chronione", Teatr Rozbark, ul. 
Kilara 29, g.19:00

Koncert galowy VI Ogólnopol-
skich Spotkań Młodych Tance-
rzy, Opera Śląska, ul. Moniuszki 
21, g.20:00

Live Session, Klub Cosmopoli-
tan, ul. Powstańców Warszaw-
skich 30a, g.21:00

Spotkanie "Mury miejskie By-
tomia", Biuro Promocji Miasta, 
Rynek 7, g.11:00

Becekowy Pokój Gier, Becek, pl. 
Karin Stanek 1, g.13:00

Rozbark in Motion ― "Legen-
dy", Teatr Rozbark, ul. Kilara 29, 
g.16:00
 

Musical "Metro", Opera Śląska, 
ul. Moniuszki 21, g.18:00

Rozbark in Motion ― "This is 
not a love song", Becek, pl. Karin 
Stanek 1, g.19:30

Impreza Oh! Give me a break, 
Museum Music Republic, pl. So-
bieskiego 2, g.21:00

Koncert K-Leah & Dharni, Klub 
Pin-Up, pl. Kościuszki 1, g.21:00

Koncert Madderdin/Laodamia/
Daima, Klub Gotyk, ul. Kościelna 
2, g.21:00

Kuratorskie oprowadzanie po 
wystawie "Kolory miasta w sztu-
ce nieprofesjonalnej", Muzeum 
Górnośląskie, ul. Korfantego 34, 
g.11:30

Koncert kameralny Otium musi-
cum 2014, Muzeum Górnoślą-
skie, ul. Korfantego 34, g.12:00

Bytomskie Koncerty Organowe, 
Kościół św. Wojciecha, pl. Klasz-
torny, g.17:00

Rozbark in Motion ― "If it 
all", Becek, pl. Karin Stanek 1, 
g.19:30

Eko-jarmark, pl. Sobieskiego, 
g.12:00-19:00

Wernisaż wystawy "Zapomnia-
ne", Klub Brama, ul. Chrobrego 
1, g.20:00

Czarnoksieznik z Oz: Powrot Dorotki 2D 10:30

Jak wytresowac smoka 2 2D 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00

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

Rio 2 2D 11:00, 15:30

Rio 2 3D 13:15

Riwiera dla dwojga 2D 12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45

Transformers: Wiek zaglady 3D dubbing 10:30, 13:45

Transformers: Wiek zaglady 3Dnapisy 17:00, 20:15

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

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

Gang wiewióra 2D 14:45**

Gang wiewióra 3D 17:45**

22 Jump Street 12:00, 16:45, 19:15, 21:45

Czarownica 3D dubbing 14:00, 18:20

Gwiazd naszych wina 2D 14:15*, 20:30

Na skraju jutra 2D napisy 17:40*

Na skraju jutra 3D napisy 20:00, 22:20!

Transcendencja 21:15

X-Men: Przeszlosc, ktora nadejdzie 
3Dnapisy

20:15

Bytom jest taneczną mekką Polski. To je-
dyne miasto w Europie szkolące tancerzy 
na wszystkich etapach edukacji.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

POKAZY PRZEPDREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

*oprócz pt, sob, ndz, ! tylko pt, sob **tylko pt, sob, ndz

KINO FAMILJINE

Teroz to wszędzie na całym świecie zamiast ludzi wprowadza-
ją maszyny. Jo nie wiem czy to dobre, ale tak ponoć jest. Roz też 
przyszła komisyjo zwiedzić taki nowy zakład i ten kierownik ich 
oprowadzo, pokazuje wszystko, a potem to pokozoł im blank no-
we instalacje i pado:
― Ta instalacjo zastępuje aż sześć ludzi.
― Och! ― godo komisyjo. _ A kto je obsługuje?
 ― Siedmiu specjalistów ― pado kierownik.

+12C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+19C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+21C

+26C

+24C

+28C

+29C

+16C

Becekino
Jak ojciec i syn 27 czerwca ― 3 lipca

19:00

DKF: Funny Games 29 czerwca
16:00

+25C

Bytom został otoczony murem za czasów 
pierwszego księcia bytomskiego Kazimie-
rza. Wcześniej jednak mieszkańcy starali się 
chronić przed najazdami za wałami ziemny-
mi. Lokalna legenda głosi, że gdy w okolicy 
grasowały szajki rabusiów, wstępu do miasta 
broniły niedźwiedzie zapięte łańcuchami do 
trzech bram miejskich. Po latach, na przeło-
mie XIX i XX w. potężne umocnienia nie były 
już potrzebne, a wręcz przeszkadzały w roz-

budowie Bytomia na ówczesne tereny pod-
miejskie... które dziś powszechnie traktuje 
się za ścisłe centrum miasta.

Tajemnice bytomskich murów miejskich roz-
jaśni w sobotę o godzinie 11:00 Towarzystwo im. 
Ignatza Hakuby w Biurze Promocji Miasta przy 
Rynku 7. Po wykładzie przewidziana jest dysku-
sja zarówno na temat dawnych obwarowań, jak 
i bieżących problemów związanych z ochroną tu-
tejszych zabytków.

Niegdyś dawały mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, a później 
stały na drodze dynamicznego rozwoju miasta. Którędy biegły średniowieczne 
mury i ile z nich pozostało do dziś?

Mury miejskie Bytomia
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Zmodernizowane kosztem ok. 1,6 
mln zł hol i przejście podziemne po-
nownie zapełniły się ludźmi. Tłumy 
przybyły na dworzec, by zobaczyć re-
zultaty prac rozpoczętych w lutym 
tego roku. Wnętrza zmieniły się nie 
do poznania. Wymieniono posadzki, 
okładziny ścienne, balustrady, drzwi, 
oświetlenie i od nowa wykonano su-
fit ― gdyby nie wielka mozaika, którą 
poddano czyszczeniu, to wielu miesz-
kańców mogłoby nie rozpoznać swojej 
stacji. Kolejarze zainstalowali rów-
nież nowy system informacji głoso-
wej oraz charakterystyczny zegar 
w kształcie parowozu, a w przejściu 
pod peronami pojawiła się nowa re-
klama wąskotorówki.

O to, aby dworzec nie popadł w ru-
inę i nie został zniszczony przez wan-
dali będą dbać pracownicy wynajętej 
firmy ochroniarskiej. Ich stanowisko 
zlokalizowano w miejscu dawnego 
kiosku. Porządku na stacji będą pil-
nować przez całą dobę, a niebawem 
otrzymają do dyspozycji system mo-
nitoringu. Co ciekawe hol będzie za-

mykany w godzinach nocnych, gdy 
na dworcu nie zatrzymują się żad-
ne pociągi. Podobnie dzieje się m.in. 
w Katowicach, gdzie podczas tzw. 
"przerwy technologicznej" dokony-
wane są bieżące naprawy, a wnętrza 
są dokładnie czyszczone.

Polskie Koleje Państwowe i władze 
Bytomia chcą pójść krok dalej. Od pew-
nego czasu trwają rozmowy na temat 
budowy centrum przesiadkowego 
na pl. Wolskiego, które będzie łączyć 
funkcjonujące tam dworce. Koncepcja 
przewiduje zlokalizowanie tam także 
parkingu podziemnego i dwóch obiek-
tów handlowo-usługowych, a nawet 
przystanku tramwajowego. Obecnie 
PKP finalizuje kwestie związane z wła-
snością gruntów, które sa warunkiem 
do wykonania dalszych kroków przez 
kolej i miasto.

Otwarcia dworca po remoncie do-
konali sami bytomianie. W wydarze-
nie zorganizowane przez Tomasza 
Kasperka, bytomskiego społecznika, 
zaangażowali się tutejsi artyści, w tym 
m.in. Marek "Makaron" Motyka, zespół 

Red Cute i Mariusz Kałamaga.
Choć wszyscy cieszą się z faktu, że 

stacja nie będzie już przynosić miastu 
wstydu, to niestety wciąz jest jeszcze 
wiele do zrobienia. Na wyremontowa-
nym dworcu nie sposób kupic biletów. 
Po prostu nie działają tam żadne kasy. 
Koleje Śląskie zapowiadają, że w bli-
żej nieokreślonym terminie zamontu-
ją w holu biletomat, natomiast Intercity 
milczy w tej kwestii. Tak więc jeszcze 
przez jakiś czas pasażerowie będą mu-
sieli kierować się od razu do kondukto-
ra. Na bytomskim dworcu kolejowym 
na próżno szukać też toalet. Całe szczę-
ście publiczny szalet jest tuz obok, przy 
Biurze Obsługi Pasażera KZK GOP na 
dworcu autobusowym.

Dworzec już otwarty po remoncie
Po kilku miesiącach prac bytomski dworzec kolejowy znów został otwarty dla podróżnych. Teraz korzystanie z niego to przyjemność.

Choć stworzenie w miejsce starej 
muszli nowej budowli wymaga spo-
ro pracy, realizacja powinna zostać 
zakończona zgodnie z planem na po-
czątku czerwca. Tymczasem prace 
trwają nadal i zakończą się za niespeł-
na trzy tygodnie. Opóźnienia związa-
ne z remontem muszli nie pozwoliły 
przeprowadzić części koncertów na 
Dni Bytomia.

Rozebrano już stary amfiteatr, któ-
ry stał w parku od lat '60 i był w tak 
w złym stanie, że nie zdecydowa-
no się na jego remontowanie. Stara 
muszla była co prawda w ostatnich 
latach odmalowywana kilkakrot-

nie, ale organizatorzy wydarzeń na-
dal narzekali, że jej infrastruktura 
jest bardzo uszkodzona i może stano-
wić zagrożenie. W bardzo złym sta-
nie był dach, którego konstrukcja była 
bardzo przerdzewiała. Równie fatal-
nie prezentowała się dziurawa sce-
na, zdewastowane zaplecza czy słabe 
oświetlenie.

Autorem projektu nowej muszli 
koncertowej jest zabrzańska pracow-
nia „Plus8”. Zgodnie z założeniami no-
wy amfiteatr będzie miał lekką formę 
z zadaszeniem w kształcie chusty na 
wietrze. W nowym obiekcie znajdą 
się dwie szatnie z toaletami i maga-

zyn. Przed obiektem powstanie także 
fontanna.

"Aktualnie prowadzone są pra-
ce związane z zadaszeniem obiek-
tu, montaż konstrukcji drewnianej, 
a także prace związane z otoczeniem 
budynku ― wykonanie nawierzchni, 
miejsc przeznaczonych dla publicz-
ności, zieleni" – mówiła dla portalu 
naszemiasto.pl Ewa Nazarewicz, sze-
fowa Miejskiego Zarządu Zieleni i Go-
spodarki Komunalnej w Bytomiu.

Wartość samego pierwszego eta-
pu prac to ponad 2 miliony złotych. 
Wykonawcą inwestycji jest Przedsię-
biorstwo Budowlane „Lemter”.

Nowa muszla dopiero w lipcu
Prace nad postawieniem nowej muszli koncertowej w Parku Kachla trwają w najlepsze. 

Zgodnie z zapowiedziami nowy obiekt powinien już być otwarty.

Remont torowisk był planowa-
ny od dawna. Mieszkańcy Bytomia 
wielokrotnie skarżyli się na hałas 
jeżdżących po wysłużonych torach 
tramwajów. Niezadowoleni byli także 
kierowcy samochodów i sami pasaże-
rowie tramwajów.

Po planowanych renowacjach ma 
wzrosnąć komfort podróżowania 
tramwajami. Zadowoleni będą także 
posiadacze samochodów – przejazd 
przez torowiska nie będzie wiązał się 
z uszkodzeniami zawieszeń. To jesz-
cze nie koniec korzyści wynikających 
z remontu – na zmodernizowanych 
torowiskach będą mogły jeździć no-
we tramwaje, które zakupione zostały 
przez Tramwaje Śląskie.

Oczywiście remont wiąże się 
z pewnymi niedogodnościami. Prace 
mają zostać przeprowadzone w porze 
wakacyjnej, by maksymalnie zmniej-
szyć wynikające z nich utrudnienia. 
Nie obejdzie się jednak bez korków. ― 
W porze porannego i popołudniowego 
szczytu w rejonie skrzyżowania placu 
Wolskiego z ulicami: Miarki, Zabrzań-
ską i Jagiellońską przejeżdża ok. trzech 
tysięcy samochodów zaledwie w ciągu 
jednej godziny! Trudno oczekiwać, że 
remont pod wiaduktem przejdzie bez-
boleśnie – mówi Henryk Bonk.

Prace obejmą przebudowę infra-
struktury podziemnej i torowiska oraz 
renowację jezdni. Działania mają po-
trwać do 15 września. Poniżej prezen-
tujemy listę utrudnień:

    ul. Zabrzańska – pod wiaduktem 

czynny tylko jeden pas ruchu, służący 
do skrętu w prawo, w ul. Karola Miar-
ki, i w lewo w pl. Wolskiego,     z placu 
Wolskiego nie można skręcić w ulicę 
Zabrzańską, (objazd dla jadących do 
Łagiewnik i Szombierek: Miarki –Cho-
rzowska – Krzyżowa – Łagiewnicka), 
kierowcom wybierającym się do cen-
trum z Szombierek poleca się trasę 
przez Karb. Ze względu na wzmożony 
ruch samochodów, dłużej świeci zie-
lone światło na skrzyżowaniu ul. Kon-
stytucji z Wrocławską.

Zmiana w komunikacji autobu-
sowej: Tylko do Zamłynia dojeżdżać 
będą autobusy:
— 146 i 183 – (postój i pętla do zawra-
cania przy ul. Kilara, obok Powiatowe-
go Urzędu Pracy),     201 i 607 ― (postój 
i pętla do zawracania przy ul. Zabrzań-
skiej ― droga dojazdowa do szybu Kry-
styna)

Zmiany w trasie autobusów 
w kierunku Chorzowa:
— 92 i 830N pojadą ulicami: Miar-
ki – Chorzowską – Krzyżową. Nie bę-
dą obsługiwać przystanków przy ul. 
Łagiewnickiej, ale zatrzymają się na 
przystanku przy ul. Chorzowskiej,

Do dworca autobusowego przy 
pl. Wolskiego dojadą autobusy:
— 127 i 227 – trasa prowadzona ulicą 
Kilara.

Tramwaje nadal kursować będą wa-
hadłowo i dojeżdżać tylko do Zamłynia. 
Dodatkowo tramwaj nr 7 jeździć będzie 
na trasie Łagiewniki – Szombierki.

Będą korki. Wiadukt na 
Zamłyniu zamknięty

Od 28 czerwca kierowcy muszą liczyć się z większymi 
utrudnieniami, w związku z kolejnym etapem remontu. Tym razem 
Tramwaje Śląskie zajmą się wiaduktem kolejowym w Zamłyniu.


