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Szanowny Panie Prezydencie 
 
     Pamiętamy jak odwiedził Pan Śląsk i nasze ukochane miasto Bytom w trakcie kampanii 
samorządowej. Pamiętamy jak rekomendował Pan Piotra Koja z Platformy Obywatelskiej jako 
najlepszego kandydata do funkcji Prezydenta Bytomia. Większość mieszkańców kierując się m.in. 
tą rekomendacją oddała władzę w Bytomiu Platformie Obywatelskiej i jej kandydatowi. 
     Dzisiaj prezydent Piotr Koj i radni Platformy Obywatelskiej chcą pod zawoalowaną nazwą 
reorganizacji zlikwidować nasze najlepsze szkoły techniczne i zniszczyć poniekąd naszą 
tożsamość. To bowiem szkoły najlepsze w mieście i wiodące w tej części Polski. Szkoły 
techniczne z kilkudziesięcioletnią tradycją i bez wątpienia jedne z pozytywnych marek Bytomia, 
miasta ukazywanego przez media najczęściej w kontekście katastrof budowlanych, potężnego 
bezrobocia i biedy, a jednocześnie nieroztropnie wydawanych lub wprost marnowanych środków 
publicznych. Ostatnio zaś cała Polska i świat oglądają żenujący spektakl walki Prezydenta 
Bytomia z mieszkańcami miasta, gdzie przedstawiciele władzy łamią podstawowe zasady 
społeczeństwa obywatelskiego ograniczając prawa mieszkańców i radnych. Posunięto się nawet  
do decyzji uniemożliwiających sprawowanie mandatów posłom na Sejm RP Jerzemu Polaczkowi  
i Wojciechowi Szaramie oraz radnym Rady Miejskiej w Bytomiu. 
 
     Propozycji likwidacji nie wymusza sytuacja samych szkół technicznych. W opinii Pana 
Prezydenta Piotra Koja likwidację naszych szkół wymusza sytuacja finansowa miasta. 
Jednocześnie jednak radni Platformy Obywatelskiej twierdzą, że za zaoszczędzone środki zostaną 
m.in. wybudowane boiska sportowe. Mamy już kilka Orlików oraz boisk i ucieszą nas kolejne.  
Nie chcemy jednak boisk kosztem likwidacji naszych najlepszych szkół! Chcemy zachowania tych 
szkół oraz ich funkcjonowania w dotychczasowych, historycznych siedzibach.  
     Mamy ufną nadzieję, że tak niszczącej „reorganizacji” szkolnictwa technicznego w Bytomiu 
sprzeciwią się również władze bytomskie, wojewódzkie i centralne Platformy Obywatelskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie także będziemy zabiegać o wsparcie. 
     Nie chcemy robić polityki. Chcemy nadal budować nasze szkoły, ich prestiż i markę. Chcemy 
także przez to podjąć trud odbudowy prestiżu i marki naszego miasta Bytomia. 
 
Panie Prezydencie 
     Zapraszamy Pana ponownie do Bytomia, aby na miejscu zobaczyć szkoły techniczne  
i wysłuchać rzeczowych argumentów. Mamy pewność, że wtedy sam zarekomenduje Pan 
Prezydentowi Piotrowi Kojowi oraz radnym Platformy Obywatelskiej odstąpienie od niszczenia  
w Bytomiu fundamentu współczesnego europejskiego miasta, jakim jest szkolnictwo techniczne. 
 

 
Z poważaniem 

 
 
 
              Henryk Bonk 
Radny Rady Miejskiej w Bytomiu, 
w imieniu mieszkańców Bytomia. 



Otrzymują: 
 

1. Adresat. 
2. Jerzy Polaczek i Wojciech Szarama, posłowie na Sejm RP. 
3. Jerzy Buzek oraz bytomscy parlamentarzyści i europarlamentarzyści. 
4. Marszałkowie Sejmu i Senatu RP. 
5. Kluby Parlamentarne Sejmu i Senatu RP. 
6. Premier RP. 
7. Minister Edukacji Narodowej. 
8. Wojewoda Śląski. 
9. Śląski Kurator Oświaty. 
10. Władze Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Do wiadomości: 

1. Rada Miejska w Bytomiu. 
2. Mieszkańcy za pośrednictwem mediów. 
 


