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Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo
w internecie, a w gazecie 
tylko za 6,99 zł

Zgodnie z przepisami prezydent 
Bytomia, miasta liczącego 160 ty-
sięcy mieszkańców, ma prawo za-
trudnić maksymalnie 7 doradców 
lub asystentów bez przeprowa-
dzania procedury konkursowej. 
Nasz prezydent zatrudnił tylko 
dwóch. Zgodnie z procedurami, są 
oni zatrudnieni na okres kadencji 
Damiana Bartyli.

Podczas poprzedniej prezy-
dentury sytuacja wyglądała nieco 
inaczej. Piotr Koj powołał dorad-
ców społecznych, którzy służąc 
w określonych radach doradzali 
mu w różnorodnych dziedzinach. 
I choć funkcjonowanie niektó-
rych z nich budziło wątpliwości, 
doradcy wynagrodzenia za swoją 
„służbę” nie pobierali.

W tym wypadku jest inaczej. 
Choć wielu o istnieniu funkcji do-
radców prezydenta Bartyli nie 
miała pojęcia, stanowiska te... na-
prawdę istnieją. Pełnią je: prezes 
zarządu Centrum Szkoleniowo-
-Projektowego Sp. z o.o., Janusz 
Wiatr, który ma zajmować się te-
matyką funduszy europejskich 
oraz solista Opery Śląskiej, Ju-
liusz Ursyn-Niemcewicz, który 
ma za zadanie wsparcie prezy-
denta w dziedzinie kultury.

Zgodnie z informacjami, któ-
re opublikowało „Życie Bytom-
skie” Juliusz Ursyn-Niemcewicz, 
zatrudniony jest na podstawie 
umowy o pracę na stanowisku 
doradcy, za które zgodnie z roz-
porządzeniem może pobierać 
wynagrodzenie w wysokości od 
2 tys. do 3,9 tys. zł brutto. Jak po-
informowało red. Marcina Hała-
sia Biuro Prasowe, doradcy nie 
mają jednak obowiązku spędza-
nia w Urzędzie 8 godzin dzien-
nie, ponieważ... „pracodawca  
w porozumieniu z doradcami usta-
lił czas niezbędny do wykonania 
powierzonych zadań”. Obecność 
doradców w Urzędzie mają po-
twierdzać z kolei ich codzien-
ne podpisy na liście obecności 
w sekretariacie Prezydenta Mia-
sta. Oznacza to więc, że praca do-
radców prezydenta Bartyli ma 
charakter zadaniowy i co z tego 
wynika, jest trudna do zweryfi-
kowania. Ich czas pracy jest nie-
normowany, choć pensja już tak. 
Pytanie tylko: czy właśnie takie 
stanowiska są najbardziej po-
trzebne w Bytomiu, mieście któ-
re od lat boryka się z ogromnym 
problemem bezrobocia. BT

Doradcy prezydenta

Decyzja władz samorządu wo-
jewódzkiego może dziwić, gdyż 
w zeszłym tygodniu prezydent 
Damian Bartyla przystał na pro-
pozycję marszałka, by miasto 
wzięło na swoje barki wysiłek 
utrzymania połowy bytomskiego 
muzeum. Miałoby to nastąpić w 
przyszłym roku, gdyż w tym nie 
ma środków zapisanych na ten 
cel w tegorocznym budżecie.

Wygląda na to, że wcześniej 
może dojść do połączenia obu 
instytucji w jedno. 4 kwietnia 
mają na ten temat dyskutować 
radni sejmiku na Komisji Kultu-
ry, a 7 kwietnia ma zostać przy-
jęta uchwała intencyjna na sesji 
sejmiku. Marszałek może w ten 
sposób zabezpieczać się przed 
wycofaniem się Bytomia ze swo-
jej obietnicy. Jeżeli prezydent nie 
dotrzyma słowa, to województwo 
jednak połączy obie placówki.

Padają komentarze, że dzia-
łania władz województwa są 
nakierowane na przejęcie boga-
tych zbiorów z Bytomia dla Mu-
zeum Śląskiego, które dopiero 
co ukończyło budowę nowej sie-
dziby. ― Budzi moje zdumienie 

i zaniepokojenie, że te ogromne 
zbiory: zbiory przyrodnicze, et-
nograficzne, zbiory dzieł sztuki, 
mają znaleźć swoje miejsce po-
za Bytomiem w rozproszeniu ― 
napisała radna Barbara Dziuk  
w liście otwartym do elit intelek-
tualnych regionu.

Przed dwoma laty profesor 
Jan Drabina przygotował eks-
pertyzę dotyczącą połączenia 
obu instytucji. W jego opini nie 
powinno do tego dojść. Przygo-
towany przez siebie dokument 
podsumował takimi słowa -
mi: Pozwólmy obydwu placów-
kom rozwijać się nadal, tak jak 
w innych miastach. Pozwólmy 
dotychczasowemu Muzeum Ślą-
skiemu poprzez systematyczne 
wzbogacanie zbiorów i wysiłek 
intelektualny jego muzealników 
nad tworzeniem nowych ko-
lekcji budować jego wielkość 
samodzielnie, a nie poprzez po-
łączenie zbiorów. Zachowa-
nie samodzielności obydwu 
placówek, ich współdziałanie,  
a nawet rywalizacja ubogacają  
i ubogacać będą kulturalny obraz 
Górnego Śląska.

W mijającym tygodniu zarząd województwa podjął 
decyzję o połączeniu Muzeum Górnośląskiego ze Śląskim.

Marszałek się zabezpiecza
Damian Bartyla zatrudnił dwóch, pracujących na etacie, 

doradców. W związku z tym, że przyjmowanie do pracy osoby na 
takie stanowisko nie wymaga przeprowadzenia konkursu, część 
radnych o istnieniu takich funkcji nie miała pojęcia. Doradcy pracują 
jednak i pobierają wynagrodzenie za swój etat, ale obowiązku spę-
dzania w Urzędzie codziennie ośmiu godzin już nie mają.
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Współpraca z KSSE S.A. to dla 
miasta ogromna szansa. Za sprawą 
spółki w województwie zainwesto-
wano około 20 miliardów złotych. 
Gdyby nie ona, Gliwice i Tychy naj-
pewniej nie byłyby dziś tak pręż-
nymi ośrodkami przemysłowymi. 
Dzięki porozumieniu Bytom będzie 
mógł korzystać z wiedzy i blisko 
20-letniego doświadczenia współ-
pracy z wielkimi, międzynarodo-
wymi korporacjami. Na jego mocy 
Bytomska Agencja Rozwoju Inwe-
stycji wraz z KSSE będą tworzyć 
rozwiązania dedykowane poszcze-
gólnym inwestycjom. - "Rola stre-
fy to w tym układzie swego rodzaju 
pomost między potencjalnym 

klientem a miastem" - powie-
dział Piotr Wojaczek, prezes KSSE. 
Przedstawiciele samorządu i spółki 
będą odbywać comiesięczne spo-
tkania, na których będą pracować 
nad nowymi projektami i podsu-
mowywać prowadzone działania. 
Strefa pomoże gminie również le-
piej przygotowywać tereny inwe-
stycyjne, wesprze merytorycznie 
strategie zagospodarowania Byto-
mia oraz będzie rekomendować i 
prezentować ofertę miasta poten-
cjalnym inwestorom.

Zawarte porozumienie ma tak-
że pomóc we włączeniu terenów 
po dawnej Kopalni Powstańców 

Śląskich do strefy ekonomicznej. 
To zarazem największy obszar 
w jednym kawałku jakim dys-
ponuje gmina oraz jeden z naja-
trakcyjniejszych ze względu na 
lokalizację przy Drodze Krajo-
wej nr 11, węźle autostrady A1 
i bliskości Północnej Obwodni-
cy Aglomeracji Górnośląskiej.  
W połączeniu z ustawowymi przy-
wilejami dla inwestorów zapew-
nianymi przez strefę powyższy 
teren może przynieść miastu set-
ki, jak nie tysiące nowych miejsc 
pracy. Na początku roku Bytom 
uzyskał niemalże 17 mln zł unij-
nej dotacji na uzbrojenie 20-hek-

t a r o w e g o   o b s z a r u 
dawnej kopalni, a jesz-
cze wcześniej przystą-
piono do sporządzenia 
Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Prze-
strzennego dla niego. 
Dzięki temu inwestycja  
w tym miejscu będzie 
jeszcze szybsza i prost-
sza do zrealizowania.

W 2011 roku w obręb 
Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej włączono działkę przy 
ul. Adamka, w sąsiedztwie DK79 o 
powierzchni ok. 4 tys. m2. Firma 3S 
planuje wybudować tam Data Cen-
ter, będące zastępczym ośrodkiem 
dla bliźniaczego centrum funkcjo-
nującego na katowickiej Mrówczej 
Górce. Do dziś jednak nie ruszyły 
tam żadne prace, bo spółka wciąż 
rozbudowuje główne Data Center, 
które już dziś jest największym na 
Górnym Śląsku. Niestety nie wiado-
mo kiedy przyjdzie kolej na budo-
wę w Bytomiu.

W połowie stycznia władze 
miasta zawarły także inne po-

rozumienie, które ma umożli-
wić dotarcie z ofertą gminy do 
największych firm. Podpisano je  
z Polską Agencja Informacji i In-

westycji Zagranicznych. Ten so-
jusz może przynieść bardzo duże 
korzyści dla miasta, bowiem PA-
IiIZ z ramienia rządu odpowiada 
za współpracę z wielkimi, zagra-
nicznymi inwestorami. W ramach 
zawartego porozumienia podej-
mowane będą wspólne działania 
mające na celu profesjonalne przy-
gotowanie do pozyskiwania i ob-
sługi inwestorów zagranicznych, 
poprzez podnoszenie umiejętno-
ści w zakresie przygotowywania 
ofert inwestycyjnych, gromadze-
nia i udzielania informacji gospo-
darczych, tworzenia i zarządzania 
bazami danych dotyczącymi go-
spodarki miasta.

Bytom zawarł 
porozumienia z Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomicz-
ną, a wcześniej z Polską Agen-
cją Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych. Obie umowy 
mają przyczynić się do po-
wstania nowych miejsc pracy 
w naszym mieście.

Porozumienia dla inwestycji

Zapraszamy do nowego Sklepu Meblowego Bytom ul. Chorzowska 30C
Otwarcie 05.04.2014  r. godz. od 9:00 do 15:00

Wiosenna Promocja 
do końca maja -5%

Bytom
ul. Chorzowska 30C

tel: 32 7332866

Pon-Pia: 9:00-19:00
sob: 9-14:00

Bytom
ul. Chorzowska 1 
tel: 32 7249332

Pon-Pia: 10:00-18:00
sob: 10-14:00

Adresy:

Zawarte porozumienie ma 
także pomóc we włączeniu 
terenów po dawnej Kopalni 
Powstańców Śląskich do 
strefy ekonomicznej. 
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Masy Krytyczne są organizo-

wane w wielu miastach na świe-
cie. Największe angażują tysiące 
osób na dwóch kółkach. Bytomska 
jest jedną z największych i najdłu-
żej organizowanych na Górnym 
Śląsku. Odbywa się w każdy ostat-
ni piątek miesiąca. Nie ważne czy 
słońce, czy deszcz, bytomianie za-
wsze wyruszają gromadnie w tra-

sę ulicami miasta. W ten sposób 
manifestują, że rowerzyści także 
są uczestnikami ruchu.

Marcowa masa startuje o 18:00 
z Rynku. Organizatorzy ze Stowa-
rzyszenia Rowerowy Bytom pro-
szą o zabranie ze sobą oświetlenia 
przedniego i tylnego, a ponadto 
zalecają założenie kasku i kami-

zelki odblaskowej. Przejazd bę-
dzie zabezpieczany przez Policję, 
Straż Miejską i grupę porządkową. 
O bezpieczeństwo rowerzystów 
będzie też dbać karetka pogoto-
wia z firmy Promed. Miłośnicy 
dwóch kółek przejadą 10-kilome-
trową trasą wiodącą m.in. przez 
pl. Akademicki i Park Kachla.

57. Bytomska Masa Krytyczna wyruszy na ulice
Od lat popular-

ność rowerów w Polsce ro-
śnie. Niestety rowerzyści 
wciąż traktowani są jak 
intruzi na drodze. W pią-
tek wyruszy 57. Bytomska 
Masa Krytyczna.

W noc z niedzieli na poniedzia-
łek oficer dyżurny bytomskiej ko-
mendy został powiadomiony, że 
przy ulicy Powstańców Warszaw-
skich jakiś wandal niszczy samo-
chody. Na miejscu stróże prawa 
z komisariatu przy ulicy Chrza-
nowskiego sprawcę zatrzyma-

li dzięki żołnierzowi po służbie. 
Żołnierz, który wracał po służbie 
do domu widział całe zajście i po-
biegł za sprawcą do bramy, dzię-
ki czemu mógł wskazać sprawcę.

Policjanci we wskazanym miej-
scu zatrzymali 25-latka, który 
miał przy sobie metalową pałkę, 
którą uderzał w auta. W sumie 
bytomianin uszkodził nią 4 sa-
mochody. Zatrzymany był pijany  
i noc spędził w izbie wytrzeźwień.

Z relacji śledczych wynika, że 
mężczyzna pokłócił się z przy-
jaciółką i odreagował na autach. 
25-latek usłyszał już zarzuty. 
Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

Do wypadku doszło w niedzielę 
na ulicy Łużyckiej. Kierujący motocy-
klem zderzył się z osobowym Renault 
Scenic. Do zdarzenia doszło podczas 
manewru wyprzedzania przez mo-
tocyklistę. Z nieoficjalnych doniesień 
wynika, że motocyklista próbował 
wyprzedzić auto, które wykonywało 
skręt w lewo. W wyniku niezachowa-
nia ostrożności uderzył w tył skrę-

cającego pojazdu. Zdjęcia z miejsca 
wypadku przesłał na nasze forum in-
ternetowe internauta.

Ranny motocyklista został od-
wieziony do szpitala karetką 
pogotowia. Teraz policja bada do-
kładne okoliczności wypadku.

Żandarm pomógł 
zatrzymać wandala

Ranny kierowca mo-
tocykla został odwieziony 
do szpitala. Miejsce wy-
padku zabezpieczała poli-
cja oraz straż pożarna.

Łużycka: Wypadek z 
udziałem motocyklistyPolicjanci w centrum 

zatrzymali wandala. 25-la-
tek uszkodził 4 samochody. 
Pomocny w zatrzymaniu 
sprawcy okazał się Żołnierz 
Żandarmerii Wojskowej, 
który widział zajście. 
Bytomianin usłyszał już 
zarzuty.

Centrum Rowerowe
ul. Witczaka 12, 41-902 Bytom

tel. 32 282 35 25, 501 171 558
salon czynny: pon.-pt. 10.00 - 18.00,

sobota 9.00 - 15.00
www.rb-rowerek.pl

PROMOCJA:  RATY 3 x 0% 
- bez prowizji
- bez kosztów
- bez odsetek

%

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  

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

Video Modelki Zatrudnimy od Zaraz
Poszukujemy pań do Czatowania na ży-
wo. Pełną dyskrecja (nikt nie widzi two-
jej twarzy) Dobre warunki. 
adapraca69@gmail.com
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Stara estrada w parku ma 
swoje najlepsze lata za sobą. Na 
kolorowych, PRL-owskich pocz-
tówkach wyglądała elegancko  
i nowocześnie - uwagę zwra-
cały kawiarniane stoliki z roze-
śmianymi ludźmi na scenie oraz 
fontanna dająca chłodną bryzę 
w ciepły dzień. Dziś po fontannie 
nie ma śladu, a sama muszla już 
nie zachwyca. W ostatnich latach 
kilkakrotnie ją odmalowywano,  
a nawet zrobiono wielkie graffiti, 
ale mimo to wciąż widać, że od-
cisnął się na niej ząb czasu. Orga-
nizatorzy imprez narzekają, że jej 

infrastruktura jest już mocno zu-
żyta. Konstrukcja dachu jest zbyt 
niska, a do tego przerdzewiała 
do tego stopnia, że strach na niej 
podwieszać oświetlenie estra-
dowe, instalacja elektryczna za-
pewnia zbyt małą moc, scena jest 
dziurawa, natomiast pomieszcze-
nia zaplecza są zdewastowane, 
przez co artyści muszą przebierać 
się w samochodach.

Uznano, że przebudowa ist-
niejącego obiektu nie ma sensu, 
bo nie rozwiąże wszystkich pro-
blemów, dlatego zdecydowano 
postawić nowy. Nowy amfiteatr 
zaprojektowała zabrzańska pra-
cownia Plus8. Nadała mu dyna-
miczną formę, której najbardziej 
charakterystycznym elemen-
tem będzie dach układający się 
w kształt chusty powiewającej na 

wietrze. Konstrukcja z klejonego 
drewna będzie przykrywać jedno-
cześnie scenę i zaplecze znajdują-
ce się po jej prawej stronie. Znajdą 
się w nim dwie szatnie z indywi-
dualnymi toaletami i magazyn. 
Przed estradą powstaną schody, 
fontanna posadzkowa tryskająca 
wodą z poziomu gruntu oraz plac 
centralny wyłożony betonowy-
mi płytami. Nieco dalej powstaną 
nieregularnie rozmieszczone sie-
dziska widowni.

Otwarcie ofert w przetargu na-
stąpi 4 kwietnia. Jeśli wykonawca 
zostanie wybrany przez MZZiGK, 
to nowa muszla koncertowa  
w Parku Kachla powinna po-
wstać na tegoroczne wakacje. 
Według planów miasta amfiteatr 
ma być jedną ze scen Dni Byto-
mia z okazji 760-lecia miasta.

Wyburzą muszlę, aby zbudować ją na nowo

Nagroda „Złotej Maski” przy-
znawana jest od 1968 r. Złotymi 
Maskami artystów teatru nagra-
dzały regionalne media oraz wo-
jewodowie czterech województw 
- katowickiego, bielskiego, czę-
stochowskiego i opolskiego, a od 
1999 roku opiekę nad nagrodą 
przejęło Województwo Śląskie.

Nagroda Teatralna „Złota Ma-
ska" przyznawana jest za szcze-

gólne osiągnięcia artystyczne  
w zakresie sztuki teatralnej.  
W tegorocznej, 46 edycji przed-
stawienia oceniano w dziewię-
ciu kategoriach: przedstawienie 
roku, przedstawienie roku dla 
dzieci, aktorstwo (za rolę kobiecą  
i męską) w teatrach dramatycz-
nych, aktorstwo za rolę w te-
atrach lalkowych, aktorstwo za 
rolę wokalno-aktorską, reżyseria, 
scenografia, nagroda specjalna.

I to właśnie w kategorii „Rola 
wokalno-aktorska” „Złotą Maskę” 
otrzymała solistka Opery Śląskiej 
w Bytomiu - Anna Noworzyn.  Na-
grodę otrzymała za kreację partii 
Elizy Doolitle w musicalu Frede-
ricka Loewego MY FAIR LADY!

Sopranistka ukończyła Wydział 
Wokalno-Instrumentalny Akademii 
Muzycznej w Katowicach oraz Wy-

dział Filologii Polskiej Uniwersyte-
tu Śląskiego. Artystka nagradzana 
dotychczas w wielu krajowych  
i międzynarodowych konkursach 
wokalnych, chciała kiedyś zdawać 
do szkoły teatralnej. Decydując się 
na stworzenie kreacji partii Elizy 
Dolittle kierowała się także swo-

im zamiłowaniem do teatru.
D z i a ł a l n o ś ć   a r t y s t yc z n ą  

w Operze Śląskiej rozpoczęła  
w 2006 roku partią Saffi w operet-
ce „Baron cygański”. Talent wokal-
ny Anny Noworzyn został jednak 
zauważony dużo wcześniej przez 
wielkich artystów i autorytety 

muzyczne - prof. Helenę Łazar-
ską, prof. Jerzego Artysza, prof. 
Ryszarda Karczykowskiego, prof. 
Ingrid Kremling-Domański, prof. 
Ralf'a Doring'a. To pod ich kie-
runkiem doskonaliła swój talent 
wokalny w Polsce i za granicą na 
różnorodnych kursach wokalnych.

Anna Noworzyn laureatką ZŁOTEJ MASKI!

Muszlę koncer-
tową w Parku Kachla czeka 
rewolucja. MZZiGK planuje 
ją rozebrać,  a w jej miejscu 
postawić nową.

W tym roku do 
finału dotarło 26 spektakli. 
Na uroczystości wręczania 
Złotych Masek, prócz laure-
atów nie zabrakło fundatorów 
nagród oraz publiczności. 
A Anna Noworzyn otrzy-
mała nagrodę za "Rolę 
wokalno-aktorską".

Tu nas znajdziesz: Centrum: Bacara, Suplement, Pub 14, Herbaciarnia Herbata, Pub na Rycerskiej, Radio Pub, Enter, Alter 
Ego, Gotyk, Blender, Stara Platforma, Lokalny Patriota, Bytomskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum 
Górnośląskie, Kawiarnia Pod różą, Hotel Bristol, Kebar, Taxi Kebab, Kebap, Stroszek: Delikatesy 24 ul. Narutowicza, ABC ul. 
Szymały, Sklep Kasia ul. Szymały, Miechowice: Apteka Witaminka, Piekarnie Kwapisz, Piekarnia Jerszy, Silesia Club, Karb: Bar u 
Pana Janka, Szombierki: Stary Ratusz, Pizzeria Paula, Sklep mięsny ul. Orzegowska, Rozbark: Piekarnia Słoneczna

wydawca: ITKOMFORT.pl 
druk: Polskapresse sp. z o.o.
nakład: 8 000 egzemplarzy 
Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi w felietonach. Redakcja nie 
odpowiada za treść reklam i ogłoszeń drobnych.

redaktor naczelny: Robert Szolka
e-mail: redakcja@bytomski.pl 
tel: 32 720 28 60

reklama: 698 640 494
e-mail: reklama@bytomski.pl
skład: www.zeld.pl
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Na ulicy Chorzowskiej przy by-
tomskim Tesco doszło do kolizji 
osobowej mazdy i karetki jadą-
cej na sygnale. Trzy osoby trafiły 
do szpitala. Do wypadku doszło 
w piątek około godziny 17. Ka-
retka jadąca na sygnale zderzy-
ła się z mazdą, która wyjeżdżała 
z parkingu pod supermarketem. 
Do szpitala trafili: kierowca ka-
retki, ratowniczka medyczna i le-
karz, którzy odnieśli obrażenia w 
wyniku wypadku. Kierowca maz-
dy wyszedł z kolizji bez szwanku. 
W związku ze stłuczką ruchem na 
ulicach w okolicach Tesco kiero-
wali policjanci, którzy próbowali 
rozładować tworzący się korek.

Policjanci z Bytomia zatrzy-
mali 3 rozbojarzy. Mężczyźni w 
salonie gier zręcznościowych 
zagrozili pobiciem 60-latkowi i 
zabrali mu wygraną. Bytomia-

nie usłyszeli już zarzuty. Grozi 
im teraz nawet do 12 lat więzie-
nia. Po południu w jednym z sa-
lonów gier zręcznościowych przy 
ulicy Konstytucji 60-latek grał 
na jednej z maszyn. Do lokalu 
przyszło 3 mężczyzn, którzy po-
deszli do bytomianina. Zauważy-
li, że na maszynie jest wygrana, 
więc kazali mu odejść i zagrozi-
li pobiciem. 60-latek ratował się 
ucieczką z salonu. Powiadomie-
ni stróże prawa zatrzymali 3 na-
pastników w wieku od 25 do 30 
lat. Jak ustalili śledczy, rozboja-
rze zabrali 60-latkowi jego wy-
graną w kwocie kilkudziesięciu 
złotych. Mężczyźni usłyszeli już 
zarzuty. Grozi im nawet do 12 lat 
więzienia. 

Policjanci z Bytomia i kontrole-
rzy z firmy dostarczającej energię 
elektryczną, skontrolowali stan 
instalacji elektrycznych i ujaw-
nili 3 przypadki kradzieży prą-
du. Teraz ustalonym sprawcom 
kradzieży grozi kara do 5 lat wię-

zienia. Stróże prawa z komisa-
riatu w Miechowicach wspólnie 
z pracownikami firmy energe-
tycznej przeprowadzili działania 
mające na celu ujawnienie kra-
dzieży prądu. Kontrole prze-
prowadzono w budynkach przy 
ulicy Karlika. Wspólne zespoły 
kontrolne policjantów oraz pra-
cowników firmy dostarczającej 
energię elektryczną, sprawdzając 
stan instalacji w 3 przypadkach 
stwierdzili, że prąd do mieszkań 
podłączony był „na lewo”. W miejscu  
w którym powinien znajdować 
się licznik energii była tzw „skręt-
ka”. Nielegalne przyłącza zosta-
ły zlikwidowane i zabezpieczone 
przez prowadzących kontrole in-
stalatorów. Ustaleni sprawcy kra-
dzieży mają od 30 do 47 lat. Za 
kradzież energii elektrycznej 
grożą im kary do 5 lat więzienia.

Kryminalni z Bytomia przeję-
li ponad 200 działek dilerskich 
narkotyków o czarnorynkowej 

wartości około 1,0 tys. zł. Zatrzy-
many 21-letni bytomianin usły-
szał już zarzuty. Prokurator objął 
go policyjnym dozorem. Grozi 
mu teraz do 8 lat więzienia. Kry-
minalni z bytomskiej komendy 
zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości narkotykowej prowa-
dzili działania wymierzone w to 
środowisko. Wynikiem ich było 
zatrzymanie 21-latka. Mężczyzna 
miał w swoim mieszkaniu przy 
ulicy Wallisa ponad 200 działek 
dilerskich amfetaminy. Wartość 
przejętych narkotyków to oko-
ło 1,0 tys. złotych. Bytomianin 
usłyszał już zarzuty posiadania 
narkotyków. Prokurator objął go 
policyjnym dozorem. Grozi mu 
teraz do 8 lat wiezienia.

Policjanci z Bytomia pod-
czas pościgu zatrzymali 30-latka 
kradnącego paliwo. Mężczyzna 
podejrzany jest o przynajmniej 
12-krotną kradzież benzyny ze 
stacji paliw w Bytomiu. 

Wypadek karetki i  
samochodu osobowego

Grał na automatach  
- został napadnięty

Przejęli ponad 200 działek 
dilerskich amfetaminy

Kradli prąd Stroszek: Pościg policyjny  
za złodziejem

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Reklama

Po południu bytomscy poli-
cjanci zostali poinformowani 
przez oficera dyżurnego komen-
dy, że właśnie z jednej ze stacji 
paliw przy ulicy Strzelców By-
tomskich odjechał sprawca kra-
dzieży paliwa. Mężczyzna ma 
uciekać osobową hondą i w kie-
runku Stroszka. 

Stróże prawa natychmiast 
udali się w kierunku stacji paliw. 
Policjanci zauważyli japoński sa-
mochód i podjęli pościg. Kierujący 
osobówką nie zważał na sygnały 
radiowozu i dalej uciekał. Mundu-
rowi z bytomskiej drogówki oraz 
komisariatu w Stroszku zatrzymali 
złodzieja paliwa na wysokości cen-
trum handlowego przy ulicy Strzel-
ców Bytomskich. 

Okazał się nim 30-letni miesz-
kaniec Siemianowic Śląskich. 
Śledczy z komisariatu w Stroszku 
ustalili, że mężczyzna ukradł ben-
zynę przynajmniej 12-krotnie na 
terenie Bytomia na łączną kwotę 
prawie 2,5 tys. złotych. 30-latek 
usłyszał już zarzuty. Grozi mu te-
raz do 5 lat wiezienia.

Informuje młodszy aspirant Tomasz Bobrek, rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Bytomiu
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Ważny do 30.04.2014

Damian Bartyla ma ciężki 
orzech do zgryzienia. Po wy-
cofaniu się z pomysłu dzier-
żawy miejskich wodociągów 
w budżecie Bytomia powstała 
stumilionowa dziura. Na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej doko-
nano zmian za pomocą których 
zlikwidowano deficyt. Aby to 
osiągnąć wpisano do budże-
tu dochód w wysokości 30 mln 
złotych ze sprzedaży zabytko-
wego gmachu Elektrociepłow-
ni Szombierki wraz z terenami 
przyległymi. Problem w tym, że 
nieruchomość nie jest własno-

ścią gminy. Część radnych za-
atakowała prezydenta, że nie 
można w ten sposób załatać 
dziury. Bartyla z kolei tłuma-
czył, że w najbliższym czasie 
miasto przejmie Elektrocie-
płownię od firmy Fortum i ma 
już inwestora zainteresowane-
go jej kupnem. Fakt jest jednak 
taki, że w obecnej chwili Bytom 
nie jest właścicielem obiektu i 
nie ma pewności, że nim zosta-
nie.

RIO pochyliła się nad spra-
wą. W czwartek na posiedze-
niu kolegium w Katowicach 
stwierdzono, że uchwała bu-
dżetowa istotnie narusza pra-
wo. W związku z powyższym 
władze Bytomia mają czas do 
23 kwietnia, aby się poprawić. 
Będzie to możliwe jeśli docho-
dy ze sprzedaży EC Szombierki 
zostaną anulowane, zastąpio-
ne innym źródłem, bądź bu-
dżet zostanie zmniejszony po 

stronie wydatków. RIO zostawi-
ło jeszcze furtkę. Jeżeli miasto 
przedstawi umowę notarialną, 
nawet przedwstępną, to nie bę-
dzie musiało dokonywać zmian 
w budżecie.

Skorzystanie z tej furtki bę-
dzie jednak bardzo trudne. 
Prezydent Bartyla podpisał nie-
dawno list intencyjny z firmą 
SFW Energy, zgodnie z którym 
na bytomskim rynku pojawi się 
konkurent koncernu Fortum, 
od którego miasto będzie ku-
pować ciepło. W obliczu współ-
pracy gminy z rywalem fińska 
firma niekoniecznie będzie 
chętna do oddania Bytomiowi 
Elektrociepłowni za bezcen. Z 
drugiej strony utrzymanie za-
bytkowego kompleksu to dla 
Fortum duży wydatek w ska-
li roku i w interesie spółki jest 
pozbycie się kłopotliwej nieru-
chomości.

Bartyla wrócił z RIO
Regionalna 

Izba Obrachunkowa unie-
ważniła decyzję władz 
miasta o wpisaniu do bu-
dżetu wpływów ze sprze-
daży EC Szombierki, bo ta 
nie jest własnością gminy.
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Bytomska Masa Krytyczna 
28 Mar 2014, 18:00 
Start z Rynku

Teatr | Jakby miało trwać wiecznie
28 Mar 2014, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Teatr | Korina Kordova / 
Helena Ganjalyan
28 Mar 2014, 19:00
Teatr Rozbark, ul. Dojazd 29

Impreza | Old school Friday
28 Mar 2014, 21:00
Stara Platforma, Rynek 26

Impreza | PRL Party
28 Mar 2014, 21:00
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2

Impreza | Fraj Daj Party
28 Mar 2014, 23:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Spotkanie | Kroszonki, pisan-
ki, czyli historia jaja
29 Mar 2014, 11:30
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2

 
Teatr | Jakby miało trwać wiecznie
29 Mar 2014, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Warsztaty | Milnoga na Rozbarku
29 Mar 2014, 19:00
Teatr Rozbark, ul. Dojazd 29

Koncert | SiegFried
29 Mar 2014, 21:00
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2

Impreza | Old's Cool Party
29 Mar 2014, 21:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Dla dzieci | Mglisty Billy
30 Mar 2014, 17:00
Teatr Rozbark, ul. Dojazd 29

Teatr | Borys Godunow
30 Mar 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21
 
Spotkanie | Pod święconym 
pieczywem uginają się stoły
2 Kwi 2014, 18:00
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 34

Festiwal Podróżniczy Okno 
na Świat
2-4 Kwi 2014, 16:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Impreza | Jam Session blues i okolice

3 Kwi 2014, 21:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Impreza | Karaoke
3 Kwi 2014, 21:00
Pin-Up, pl. Kościuszki 1

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
2D dubbing

13:40

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
3D napisy

19:00, 21:40

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
3D dubbing

11:00, 16:20

Noe: Wybrany przez Boga 3D napisy 20:40

Noe: Wybrany przez Boga 2D napisy 15:20, 18:00

Noe: Wybrany przez Boga 2D dub 10:00, 12:40

300: Początek imperium 2D 13:30

300: Początek imperium 3D 18:15 B, 20:30

Akademia wampirów 15:45, 21:45

Jack Strong 16:30

Kamienie na szaniec 14:50, 19:20

Karol, który został świętym 11:30

Muppet: Poza prawem - dubbing 10:00, 12:20, 14:40, 17:00

Need for Speed 13:20, 16:00, 18:40, 21:20

Non-Stop 20:00, 22:15!

Obietnica 12:30, 17:15, 19:30, 21:45

Witaj w klubie 19:15, 21:45

Cinema City

Becekino

Przez teren Bytomia przebiega aż 6 dróg krajowych, w tym 
autostrada A1. Oprócz tego miasto przecinają 2 drogi wo-
jewódzkie oraz Północna Obwodnica Aglomeracji Górnoślą-
skiej. Z okolicznymi miastami Bytom jest połączony ponad 
50 liniami autobusowymi i przeszło 10 tramwajowymi.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PRZEPREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

Short Waves Festival 2014 28 Mar 2014, 18:30

Dyskusyjny Klub Filmowy:  
"W stronę morza"

30 Mar 2014, 16:00

Zniewolony 21 Mar 2014, 19:30

Pozycja dziecka 28 Mar - 3 Kwie, 19:00

Kraina Lodu 2D 10:15

LEGO   Przygoda 2D 10:00, 12:10, 14:20

Pan Peabody i Sherman 2D 11:00, 15:30, 17:40

Pan Peabody i Sherman 3D 13:10

Rodzinka nie z tej ziemi 11:15

A - tylko w środę i czwartek
B - oprócz środy i czwartku
! - tylko w piątek i sobotę

KINO FAMILJINE

+7C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+7C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+14C

+14C

+16C

+16C

+18C

+6C +13C

Sukces Czarnych Bytom
Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo przyciągnęły do Bytomia ponad 300 

judoków. Zawodnicy przybyli z całej Polski, a tegoroczna edycja imprezy odbyła 
się w zupełnie nowej formule. GKS Czarni Bytom wywalczyli na mistrzostwach 
dwa złote medale.

Tegoroczne zawody po raz pierwszy nie zostały poprzedzone eliminacjami. 
Zawodnicy walczyli ze sobą w siedmiu kategoriach wagowych, reprezentując 
przy tym swoje uczelnie. W zależności od liczby zawodników w danej kategorii, 
walki prowadzone były w trzech systemach. W mistrzostwach sukcesy odnieśli 
judo cy Czarnych Bytom. Pierwszego dnia zawodów złoto wywalczyła Arleta Po-
dolak (kategoria wagowa do 57 kg), w niedzielę z kolei Łukasz Golus (w katego-
rii do 66 kg).

Imprezę patronatem objęli: prezydent Bytomia, Prezes Śląskiego Związku Judo 
(Przemysław Matyjaszek) oraz Prezes Polskiego Związku Judo (Wiesław Błach). 

Porażka Polonii i sukces GKS Szombierki
Polonia przegrała z MKS Kluczbork mecz wyjazdowy wynikiem 

3:1. GKS Szombierki pokonał z kolei Polonię Łaziska Górne i zakoń-
czył mecz wynikiem 4:2.

Choć początkowo szanse zawodników Polonii w meczu z Kluczborkiem 
wydawały się wyrównane, w 22 minucie zespół przeciwników zdobył 
bramkę, a chwilę później jeszcze poprawił swój wynik. Niebiesko-czerwo-
nych „dobiła” strzelona w 38. minucie trzecia bramka. Choć Polonia usi-
łowała odegrać się w drugiej połowie, dopiero w 89. minucie spotkania 
Marcin Lachowski zdobył bramkę, a mecz ostatecznie zakończył się wyni-
kiem 3:1 dla gospodarzy. Najbliższy mecz Polonii, z drużyną z Zielonej Góry, 
odbędzie się już 29 marca.

Więcej szczęścia miał zespół GKS Szombierki, który zwyciężył spotka-
nie z Polonią Łaziska Górne z wynikiem 4:2. Mecz rozpoczął się samo-
bójem zawodnika z Łazisk, co pozwoliło zespołowi z Bytomia wyjść na 
prowadzenie. W 30. minucie goście zremisowali 1:1, by pod koniec pierw-
szej połowy wyjść na prowadzenie. Druga połowa należała jednak do 
GKS Szombierki. Sławomir Pach poprawił wynik w 60. minucie, a kil-
kanaście minut później pomógł mu Piotr Makowiecki. Ostatnia bram-
ka meczu padła w ostatniej minucie. GKS Szombierki wygrały 4:2, a 
kolejny mecz rozegrają na wyjeździe z Piastem Strzelcem Opolskie.

W szkole pyto sie rechtór dzieci:
- Po czym dzieci poznomy czy ku-
ra jest staro czy młodo?
- Po zębach panie rechtór - pado 
Alojzik.
- Przecież kura nie mo zębów!
- No to jest szczero prowda, ale 
my momy zęby panie rechtór!
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Reklama

Dokumenty podziału Byto-
mia w 1369 roku pomiędzy Konra-
dem II Oleśnickiem i Przemysławem  
I Cieszyńskim, określający, że grani-
ca biegła: „... prosto przez rynek, aż 
do progu ław chlebowych, pośrodku 
przez wagę miejską, i dalej aż do ście-
ku, który leży między domami Staszka 
i Mongbiera...” Ściek ten prowadził do 
stawu przed murami miejskim, tam 
gdzie dziś znajduje się Agora. Przy 
ścieku biegła szeroka na ponad 4 me-
try uliczka wyłożona dębowymi de-
skami, która dowcipni mieszkańcy, od 
unoszącego się tutaj zapachu, nazwali 
Różaną. Dobrze zachowane pozosta-
łości nawierzchni tej uliczki odkryto  
w 1936 roku podczas prac archeolo-
gicznych.

Uliczka Różana nigdy nie miała ta-
kiego znaczenia jak sąsiednie - Gli-
wicka i Jainty - a gdy w XVIII wieku 
jej cześć przy Rynku została zabudo-
wana domami, znaczenie to jeszcze 
spadło. Nic więc dziwnego, że gdy w 
połowie XIX wieku Bytom niezwykle 
szybko się zmieniał, gdy Rynek, Bul-
war i śródmiejskie ulice otrzymały 
piękne równe bruki, uliczka Różana 
(niem. Rossengasse) wciąż wyłożona 
była polnymi kamieniami. Dopiero 
w 1881 roku i tutaj zawitała nowo-
czesność. Uliczkę wybrukowano gra-
nitową kostką, a po bokach ułożono 
duże kamienie rynsztokowe o prze-
kroju zbliżone do litery „L”.

I znów na wiele lat o niej zapo-
mniano. Inne ulice Bytomia poszerza-
no, a XIX-wieczne bruki zmieniano 
na nowe ułożone z idealnie dopaso-
wany dużych bloków granitowych. 
Później ulice asfaltowano, by dosto-
sować je do ruchu samochodowego. 
Jednak uliczka Różana została „za-
mrożona” w swoich formach z 1881 

roku. Jej melancholijny urok docenił 
w 1925 roku tygodnik „Oberschle-
sien im Bild” zamieszczając zdję-
cie podpisane: „Ulicka Różana.  
Najwęższa ulica Bytomia”.

W styczniu 1945 roku spaliła się 
znaczna część śródmieścia Bytomia, 
w tym cały zespół budynków przy 
zachodniej pierzei Rynku. Po wybu-
rzeniu ruin ulika Różana znów jak w 
średniowieczu, wychodziła na cen-
tralny plac miasta. Niestety w latach 
50. zmieniono jej historyczną nazwę 
na „Zaułek”.

Marek Wojcik

Uliczka Różana
Poznajcie historię najwęższej uliczki Bytomia.  
W tym tygodniu część pierwsza, a w przyszłym, druga.


