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Do Centrum im. G. Gorczyckiego 
przyszła ponad setka ludzi zaintere-
sowana tym, co mają do powiedzenia 
osoby ubiegające się o najważniejszą 
funkcję w mieście. Równocześnie in-
ternetową transmisję na naszym ser-
wisie obserwowało blisko 800 widzów. 
Stanęła przed nimi piątka, z szóstki 
kandydatów: Waldemar Bartosik, Hen-
ryk Bonk, Jacek Brzezinka, Mariusz Ja-
nas i Krzysztof Wójcik. Niestety w tym 
gronie zabrakło ubiegającego się o re-
elekcję Damiana Bartyli. W swoim 
oświadczeniu tłumaczył, że na udział 

w debacie nie pozwoliły mu zaplano-
wane wcześniej obowiązki służbowe. 
Trudno sobie wyobrazić co może być 
ważniejszego od spotkania z wybor-
cami na półtorej tygodnia przed wy-
borami i jakie obowiązki wykonuje 
prezydent trzy godziny po zamknię-
ciu Urzędu Miejskiego. Damian Bartyla 
obiecał za to, że zmierzy się na debacie 
ze swoim kontrkandydatem przed dru-
gą turą, jeśli ta będzie miała miejsce.

Debatę w Centrum Gorczyckiego 
zorganizowała inicjatywa stowarzyszeń 
Miasto Dla Mieszkańców, a poprowa-

dzeniem dyskusji zajęła się moderator-
ka z Fundacji Batorego realizującej akcję 
"Masz Głos. Masz Wybór". Spotkanie 
rozpoczęto od zadania kandydatom ze-
stawu pytań przygotowanych przez 
organizatorów dotyczących planowa-
nych inwestycji, problemów budżeto-
wych, prywatyzacji miejskich spółek, 
współpracy z mieszkańcami, prawdo-
podobnego zamknięcia jedynej kopalni 
i ratowania bytomskich zabytków. O dzi-
wo wszyscy zaproszeni politycy przed-
stawili swoje poglądy spokojnie, bez 

W niedzielę 
głosujemy

Debata bez Bartyli
W środę obyła się jedyna w Bytomiu przedwyborcza debata kandydatów na 

prezydenta. Podobnie jak dwa lata temu Damian Bartyla nie wziął udziału w dyskusji.
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Lokale wyborcze będą otwarte od 
7:00 do 21:00. Listę Obwodowych 
Komisji Wyborczych można znaleźć 
w serwisie www.WyborywBytomiu.pl. 
Każdy wyborca otrzyma trzy karty do 
głosowania. Na pierwszej z nich znaj-
dą się nazwiska kandydatów na prezy-
denta, na drugiej nazwiska kandydatów 
na radnych, a na trzeciej nazwiska kan-
dydatów na radnych sejmiku woje-
wództwa. Na każdej należy zaznaczyć 
symbolem X w kwadratowym okienku 
tylko jedno nazwisko. Zakreślenie wielu 
kandydatów na jednej karcie spowodu-
je jej unieważnienie.

W nocy Państwowa Komisja Wybor-
cza będzie stopniowo podawać cząst-
kowe wyniki po 30, 60 i 90 procent 
zatwierdzonych protokołów. Informa-
cje na ten temat będą na bieżąco publi-
kowane w naszym serwisie. Oficjalne, 
końcowe wyniki powinny zostać po-

dane do wiadomości w poniedziałek, 
choć procedury mogą się przeciągnąć. 
W 2010 roku PKW przedstawiła ofi-
cjalne wyniki w nocy z wtorku na środę, 
a więc dwa dni po wyborach.

Jeżeli żaden z kandydatów na pre-
zydenta nie zdobędzie powyżej 50% 
głosów, to dwa tygodnie później, 30 li-
stopada, odbędzie się druga tura wybo-
rów. Wówczas wyborcy otrzymają tylko 
jedną kartę z nazwiskami dwóch kan-
dydatów, którzy uzyskali najwyższe po-
parcie w pierwszej turze. 

W niedzielę 
głosujemy

W niedzielę cała Polska będzie wybierać władze 
samorządowe. Tego dnia rozstrzygnie się kto zasiądzie 
w ławach sejmików, rad miejskich i jacy ludzie będą kiero-
wać miastami przez kolejne cztery lata.

Lokale wyborcze 
będą otwarte od 7:00 do 
21:00. Listę Obwodowych 
Komisji Wyborczych można 
znaleźć w serwisie:
www.WyborywBytomiu.pl. 

Całą sprawę opisaliśmy w artykule 5 
listopada „Inwestycja na Strzelców za-
kończona, ale są zastrzeżenia”. Z proste-
go odcinka drogi zrobiono niepotrzebny 
profil, a do tego wprowadzono nakaz jaz-
dy w prawo, co zmusza kierowców poru-
szających się tą drogą do niepotrzebnego 
objeżdżania targowiska. Co ciekawe ― 
w tym miejscu nigdy nie było proble-
mów z płynnością w ruchu.

Z pomocą przyszli radni Bytomskiej 
Inicjatywy Społecznej. Iwona Pakosz 
pochwaliła się w internecie, że to z jej 
inicjatywy doszło do zmian na feral-
nym odcinku drogi. ― „Razem z radnym 
Markiem Justem skontaktowaliśmy 
się z Prezydentem Bartylą oraz MZDiM 
w celu rozwiązania nurtującego miesz-
kańców problemu. Dyrektor ds. Tech-

nicznych z MZDiM -Pan Józef Butrym 
po rozpoznaniu sprawy i wysłuchaniu 
wielu opinii zaproponowali satysfak-
cjonujące mieszkańców rozwiązanie” ― 
napisała radna.

Jak widać na zdjęciu, zlikwidowano 
kuriozalny nakaz jazdy w prawo, a doce-
lowo w tym miejscu ma być kolejne ron-
do ― informuje radna. Złośliwi pytają 
― czy tak nie można było od razu?

Opisane skrzyżowanie drogowe by-
ło częścią większej inwestycji ― przebu-
dowy ulicy Strzelców Bytomskich. Koszt 
inwestycji wyniósł 35 mln złotych, a jej 
połowę dofinansowano ze środków re-
zerwy celowej budżetu państwa. Droga 
krajowa nr 11 ma ogromne znaczenie dla 
Bytomia ― łączy go z Tarnowskimi Góra-
mi, Lublińcem i Poznaniem. 

Cuda na Stroszku 
W wyniku licznych interwencji i niezadowolenia mieszkań-

ców na Stroszku zlikwidowano kuriozalne rozwiązanie drogowe.

Bytom ul. Przemysłowa 2 
604 055 810 

www.zyrafa.bytom.pl
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Informuje młodszy aspirant Tomasz Bobrek, rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Bytomiu

Policjanci z Bytomia zatrzy-
mali 34-latka, podejrzanego 
o zabójstwo 61-letniego 
mężczyzny.

Zwłoki 61-letniego mężczyzny zna-
leziono w piątek w mieszkaniu przy 
ulicy Kasperka i poinformowano poli-
cję. Skierowana na miejsce grupa ope-
racyjno-procesowa policji przyjęła 
kilka wersji śledczych, które na bieżąco 
była analizowana i weryfikowana.

Kryminalni bardzo szybko ustalili 
i zatrzymali sprawcę zabójstwa. Okazał 
się nim 34-letni mieszkaniec Bytomia. 
Zebrany przez policjantów i prokura-
tora materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie mężczyźnie zarzutu. 
Decyzją sądu został on tymczasowo 
aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu 
dożywotnie więzienie.

Policjanci odzyskali ma-
szyny budowlane warte 80 
tys. zł.

Bytomscy policjanci zatrzymali 62 
oraz 42-latka i odzyskali sprzęt budow-

lany warty ponad 80 tysięcy złotych. 
Mężczyźni skradli maszyny z terenu 
budowy sklepu przy ulicy Konstytucji. 

Policjanci z Bytomia zostali powiado-
mieni o kradzieży sprzętu budowlanego 
z terenu budowy sklepu przy ulicy Kon-
stytucji. Wartość maszyn została oszaco-
wana na ponad 80 tysięcy złotych. Stróże 
prawa rozpoczęli poszukiwania złodziei 
oraz skradzionego mienia. Już po kilku 
godzinach poszukiwań policjanci za-
trzymali 62 i 42-latka oraz odzyskali 
skradziony sprzęt. Mężczyźni noc spę-
dzili w policyjnym areszcie. Bytomianin 
i mieszkaniec Świętochłowic usłysze-
li już zarzuty. Prokurator objął ich poli-
cyjnym dozorem. Grozi im teraz do 5 lat 
więzienia.

Zatrzymani za usunięcie 
flag państwowych

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
dwóch 19-latków. Mężczyźni w dniu 
Święta Niepodległości usunęli dwie 
flagi państwowe wywieszone na ele-
wacji bloku przy ulicy Łokietka. 

W poniedziałek wieczorem oko-
ło godziny 21.00 mundurowi z ko-
misariatu w Stroszku zauważyli jak 
dwaj młodzi mężczyźni usunęli dwie 
flagi państwowe. Flagi umieszczo-
ne były na elewacji bloku przy uli-
cy Łokietka w związku ze obchodami 
Święta Niepodległości. Stróże prawa 
natychmiast zareagowali na popełnio-
ne przestępstwo i zatrzymali dwóch 
19-latków. Teraz w sprawie zostanie 
wszczęte śledztwo a młodzieńcy od-
powiedzą przed Sądem Okręgowym 
w Katowicach. Grozi im teraz do 1 ro-
ku więzienia.

Rozbojarze w rękach stró-
żów prawa 

Stróże prawa z komisariatu w Szom-
bierkach zatrzymali 31-latka i jego 
23-letniego kolegę. 

W ubiegłą niedzielę nad ranem pa-
trol mundurowych został zatrzyma-
ny przez młodego mężczyznę. Stróże 
prawa ustalili, że 18-latek chwilę 
wcześniej został pobity i okradziony. 

Łupem napastników miał paść jego 
plecak z dokumentami i kartą banko-
matową. Policjanci rozpoczęli poszu-
kiwania bandytów. Po chwili stróże 
prawa zatrzymali 31-latka i jego 
23-letniego kolegę. Mężczyźni trafi-
li do policyjnego aresztu. Rozbojarze 
usłyszeli już zarzuty. Prokurator objął 
ich policyjnym dozorem. Grozi im te-
raz nawet do 12 lat więzienia.

Policjanci przejęli narkotyki 

Bytomscy kryminalni zatrzymali 
24-latka. Mężczyzna w swoim mieszkaniu 
trzymał prawie 40 gramów marihuany. 

Policjanci z bytomskiej komen-
dy zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości narkotykowej zatrzymali 
24-latka. Bytomianin trzymał w swo-
im mieszkaniu w centrum miasta 
prawie 40 gramów marihuany o czar-
norynkowej wartości prawie 1500 
złotych. Mężczyzna noc spędził w po-
licyjnym areszcie. Zatrzymany usły-
szał już zarzut. Prokurator objął go 
policyjnym dozorem. Grozi mu teraz 

nawet do 10 lat więzienia.

Zatrzymani podczas kra-
dzieży dzięki anonimowemu 
zgłoszeniu

Policjanci z Bytomia zatrzymali na 
gorącym uczynku 3 mężczyzn w wie-
ku od 27 do 39 lat. Bytomianie ukradli 
elementy z koparko-ładowarki przy 
ulicy Pszczyńskiej. 

Oficer dyżurny komisariatu przy 
ulicy Rostka został powiadomiony, że 
jacyś mężczyźni kręcą się przy kopar-
ko-ładowarce na ulicy Pszczyńskiej 
i nie wyglądają na budowlańców. 
Skierowany na miejsce patrol zatrzy-
mał na gorącym uczynku kradzieży 
3 mieszkańców Bytomia. Mężczyźni 
w wieku od 27 do 39 lat ukradli meta-
lowe elementy maszyny budowlanej 
wartości prawie 9 tys. złotych. Stróże 
prawa część łupu odzyskali. Złodzie-
je noc spędzili w policyjnym areszcie. 
Bytomianie usłyszeli już zarzuty. Gro-
zi im teraz do 5 lat więzienia.  
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K R E M A T O R I U M

kompleksowe usługi pogrzebowe
przewóz zwłok krajowy i międzynarodowy
Kaplica Ceremonialna z oprawą muzyczną
własne chłodnie i krematorium
bogaty wybór trumien i urn
wieńce, tabliczki i krzyże
grobowce i nagrobki
tanatokosmetyka i tanatopraksja zwłok
sale do organizacji styp

Biuro Obsługi Klienta
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00
         sob. 8:00-13:00
tel. 32 281 42 18
      32 281 70 13
fax 32 281 12 31
ul. Piekarska 99, 41-902 Bytom
e-mail: walicki@ka.onet.pl
www.walicki.eu

Bytomskie obchody święta nie-
podległości rozpoczęły się o godzi-
nie 11:11, kiedy ruszył odbywający się 
w parku im. Kahla, bieg. Jego uczestnicy 
ubrali się w białe i czerwone koszulki, 
a następnie utworzyli wspólnie „żywą” 
flagę Polski. Oficjalne uroczystości roz-
poczęto jednak złożeniem kwiatów pod 
tablicą „Solidarności” oraz mszą świę-
tą za ojczyznę, która odbyła się w ko-
ściele Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
O godzinie 17 przez Bytom przeszedł 
także pochód, w którym udział wzięli 
m.in. przedstawiciele władz miejskich, 
Rady Miejskiej, parlamentarzystów, 
policjantów, strażników miejskich, har-
cerzy oraz mieszkańców miasta. Marsz 
ruszył z ulicy Pułaskiego, a jego celem 
był Pomnik Wolności, gdzie odbyła się 
dalsza część obchodów. Damian Barty-
la wygłosił przemówienie na temat ro-
li Święta Niepodległości, mówiąc także 
o współczesnym wymiarze patrioty-
zmu. Uczestnicy przemarszu złożyli 
kwiaty pod pomnikiem, a żołnierze od-
dali trzykrotnie salwę honorową.

Nie zakończyło się jednak na oficjal-
nych uroczystościach. Dla bytomian 
wystąpił także kabaret „Paka Rycha” ze 
spektaklem historycznym. Wcześniej, 
7 listopada, w Beceku mieszkańcy mo-
gli wysłuchać koncertu zespołu O!Ela! 
Chłopcy z Placu Broni, który wykonał 
znane wszystkim patriotyczne ballady.

11 listopada w Bytomiu
 Bytomianie w wyjątkowy sposób uczcili tegoroczne 

Święto Niepodległości. Mieszkańcy tradycyjnie zamieścili 
w oknach biało-czerwone flagi, odbył się okolicznościowy bieg 
oraz msza święta za ojczyznę. Złożono także kwiaty pod 
tablicą „Solidarności”.

Reklama

Jak wiadomo, Kompania od dawna 
boryka się z ogromnymi problemami 
finansowymi. Aby pozyskać pieniądze 
na restrukturyzację ma sprzedać część 
kopalń. Spółce grozi w tym roku utrata 
płynności finansowej ― w pierwszym 
półroczu zaledwie trzy z piętnastu ko-
palń osiągnęły rentowność. Z końcem 
lipca Kompania sprzedała już Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej kopalnię Knu-
rów-Szczygłowice za 1,49 mln zł. By 
uniknąć likwidacji zakładów i maso-
wych zwolnień spółka ma sprzedać 
także państwowemu Węglokoksowi 
cztery inne kopalnie. Uzyskane z tego 
tytułu pieniądze przeznaczy na spłatę 
długów i bieżącą działalność. Na pier-
wotnej liście bytomskiego zakładu nie 
było ― plan uległ jednak zmianie.

Transakcja ma dotyczyć 4 kopalń: 
Jankowice, Chwałowice, Bobrek-Cen-
trum i Piekary. Trwają też rozmowy na 
temat możliwości przejęcia piątej ko-

palni ― Brzeszcze. Koszty ich nabycia 
będą wynikały z wyceny ― podaje por-
tal górniczy nettg.pl.

„Zakupu nie jesteśmy w stanie sfi-
nansować wyłącznie ze środków wła-
snych, mimo że sytuacja Węglokoksu 
jest bardzo dobra i od wielu lat mamy 
zyski. Dzisiaj kapitały własne Grupy 
Kapitałowej Węglokoks wynoszą pra-
wie 2 mld zł” ― powiedziała portalowi 
górniczemu nettg.pl rzeczniczka spółki 
Marzena Mrozik.

I dodała ― „Generalnie jednak pla-
nujemy sfinansować zakup kopalń 

w znacznej części poprzez środki ze-
wnętrzne. Rozmawiamy na ten temat 
z instytucjami finansowymi, w tym 
z bankami i Polskimi Inwestycjami 
Rozwojowymi SA”.

Bobrek-Centrum to ostatnia działa-
jąca w naszym mieście kopalnia, która 
zatrudnia 3 tys. osób. Węglokoks ma ją 
przejąć z początkiem następnego roku. 
Znacznie poprawiłoby to jej sytuację 
i dało górnikom większą gwarancję za-
trudnienia. Pozostając w Kompanii za-
kład najprawdopodobniej zostałby 
zamknięty. Zapowiadał to wcześniej 
Mirosław Taras, prezes KW, wymienia-
jąc zakłady przeznaczone do likwidacji.

Coraz większe kłopoty kopalń wy-
nikają z problemów ze sprzedażą 
węgla. Dziś mówi się już o 7 mln ton su-
rowca zalegających na składowiskach. 
Przyczyną tego jest tańszy, sprowadza-
ny ze wschodu węgiel. 

Kopalnia zmieni 
właściciela

 Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia: jedyna ocalała bytomska kopalnia zmieni 
swojego właściciela. Węglokoks ma odkupić Bobrek-Centrum od Kompanii Węglowej.

 Spółce grozi w tym roku 
utrata płynności finan-
sowej ― w pierwszym 
półroczu zaledwie trzy 
z piętnastu kopalń osią-
gnęły rentowność. 
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Sprintem przez boiska: II liga 
ucieka Polonii

Niebiesko-czerwoni wciąż nie po-
trafią przerwać fatalnej serii, ale jest 
jeszcze szansa na uratowanie jesieni. 
W zimowy sen z kolei zapadły nasze 
kluby z niższych lig.

Bardzo długo wszystko wskazywa-
ło na to, że jesień będzie dla Polonii By-
tom łatwa i przyjemna. Podopieczni 
Jacka Trzeciaka szli jak burza i prowa-
dzili w tabeli z dużą przewagą nad resz-
tą stawki. Wszystko jednak zmieniło się 
w momencie, gdy piłkarze postraszyli 
strajkiem z powodu dużych zaległości 
finansowych. Czy to wpłynęło na formę 
niebiesko-czerwonych? To wiedzą chy-
ba tylko oni, ale wyniki nie nastrajają 
optymizmem.

Najpierw były dwa remisy, potem 
przyszła pierwsza porażka w sezonie, 
a teraz Polonia kolejne dwa spotkania 
zakończyła bez zwycięstwa. Sytuacja 
staje się bardzo skomplikowana. Byto-
mianie najpierw przegrali 2:3 z Pniów-
kiem Pawłowice Śląskie (bramki 

strzelali Lachowski i Malec), a we wto-
rek zremisowali 1:1 z Polonią Łaziska 
Górne (do siatki trafił Malec).

Nie dziwi, że w pewnym momencie 
(a dokładnie po meczu z Pniówkiem) 
nerwy puściły Trzeciakowi. Trener swój 
los oddał w ręce zarządu i choć ten po-
twierdził, że zmian nie będzie, to słowa 
szkoleniowca odbiły się szerokim echem.

- Moja decyzja nie jest pochopna, tyl-
ko przemyślana, niechaj teraz działa-
cze Polonii robią, co chcą i co uważają 
za stosowne. A tym wszystkim, którzy 
bardzo chętnie chodzą do pana prezy-
denta miasta i do naszych działaczy, 
żeby mnie wyrzucić - mam propozycję 
nie do odrzucenia. Ci, którzy mi tak ład-
nie obrabiają dupę u pana prezydenta 
i namawiają go do zwolnienia mnie, to 
niech mnie teraz w nią pocałują - cyto-
wał Trzeciaka dziennik „Sport”.

Zostawmy jednak problemy Polonii 
i przenieśmy się niewiele dalej, bo na sta-
dion przy Modrzewskiego. Tam nastroje 
panują różne, czego dowodem są ostat-
nie dni. W sobotę Szombierki przegrały 
na wyjeździe z BKS-em Stal Bielsko-Biała 
0:1. Z kolei we wtorek przed własną pu-
blicznością „Zieloni” ograli Skrę Często-
chowa 1:0 po golu Kasprzyka.

W III lidze opolsko-śląskiej do koń-
ca rundy jesiennej zostały dwa mecze. 
Polonia obecnie zajmuje trzecie miej-
sce, a Szombierki dwunaste. Dla obu na-
szych drużyn komplet zwycięstw byłby 
niezwykle cenny przed wiosną.

Przerwę w rozgrywkach mają z kolei 
nasi piłkarze z niższych lig. W okręgów-
ce najwyżej jest ŁKS Łagiewniki, który 
zajmuje 6. miejsce, a w sobotę ograł Od-
rę Miasteczko Śląskie 2:1 (strzelali Biń-
kowski i Orlik). Jedną pozycję niżej jest 
Silesia Miechowice, której mecz z Sie-
mianowiczanką został odwołany z po-
wodu złego stanu boiska. Efektownie 
rundę zakończyła rezerwa Polonii po-
konując MKS Sławków 4:0 (trafiali De-
rewońko, Hass, Konieczny i Kapinos), co 
zapewniło jej 10. miejsce.

Z dobrej strony zaprezentowały się 
nasze kluby z A-klasy. Piąty w tabe-
li Rozbark rozgromił Przyszłość Nowe 
Chechło 6:1 (po dwa gole strzelili Ro-
galski i Dąbrowny, a po jednym Bugaj-
ny i Sorol). Dalej mamy Czarnych Sucha 
Góra, którzy wskoczyli na 11. pozycję 
po ograniu Andaluzji Brzozowice-Ka-
mień 3:2 (dwa gole Madejskiego i jeden 
Burego). Jesień nad strefą spadkową, 
bo na 13. miejscu, zakończyła Nadzieja 

dzięki pokonaniu Tarnowiczanki Sta-
re Tarnowice 2:0 (gole Barlika i Kuku-
ły). Jedynie wciąż nie wiedzie się Rodłu 
Górniki, które zajmuje ostatnie miej-
sce, a rok zakończyło porażką z Piastem 
Ożarowice 0:1.

Tydzień wcześniej zakończyły się 
jesienne rozgrywki w B-klasie. Tam na 
czele drugiej grupy mamy Tempo Sto-
larzowice. W walce o czołowe lokaty 
wciąż jest rezerwa Silesii Miechowice, 
która zajmuje czwarte

Hokej: zaległości odrobione, 
ale zabrakło punktów

Zaczęło się dobrze, bo Polonia sto-
czyła wyrównany bój z Unią Oświęcim. 
Znacznie gorzej poszło z Cracovią.

W końcu hokeiści Polonii Bytom od-
robili wszystkie ligowe zaległości i śmiało 
można porównać ich zdobycz punktową 
z resztą stawki. Niestety, powodów do 
optymizmu nie ma, bo w zasadzie nic 
się nie zmieniło. Niebiesko-czerwoni 
w dwóch meczach ponieśli dwie porażki 
i wciąż są przedostatni w tabeli.

Patrząc na dwa zaległe spotkania 
kibice liczyli, że uda się zdobyć punk-
ty w pierwszym z nich. Rywalem by-

ła Unia Oświęcim, a więc zespół, który 
w tabeli jest tuż nad Polonią. Okazało 
się jednak, że jest ona poza zasięgiem 
bytomian, choć początkowo niewiele 
na to wskazywało.

Dwie pierwsze tercje kończyły się 
remisami 1:1. Niestety, od dawna moż-
na zauważyć, że ostatnie części meczu 
przeważnie są fatalne w wykonaniu 
podopiecznych Mariusza Kiecy. Tak też 
było i w niedzielę. Unia złapała wiatr 
w żagle, częściej trafiała do bramki i ca-
łe spotkanie zwyciężyła 6:4. Dla nasze-
go zespołu bramki strzelali Przygodzki 
(dwie), Fabry i Słodczyk.

W środę natomiast bytomianie mie-
rzyli się z Cracovią. Tutaj trudno już 
mówić o wyrównanym pojedynku, bo 
„Pasy” od początku przejęły inicjatywę 
i ani przez moment nie mogły czuć się 
zagrożone. Krakowianie ostatecznie 
rozgromili Polonię 8:3, a nasz bramko-
wy honor uratowali Przygodzki, Fabry 
oraz Meidl.

W ciągu najbliższych kilku dni nie-
biesko-czerwoni rozegrają trzy mecze. 
W piątek zmierzą się z Ciarko PBS Bank 
Sanok, w niedzielę z GK-em Tychy, a we 
wtorek z GKS-em Jastrzębie.  

Reklama
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Artykuł sponsorowany

We wrześniu pisaliśmy o proble-
mach Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci, któremu w tym roku zabrakło około 
20 tys. zł na prowadzenie jednej z by-
tomskich świetlic, a do której uczęszcza 
około 30 dzieci. Ostatecznie pieniądze 
się znalazły. Miasto ma przekazać sto-
warzyszeniu kwotę 10 tys. zł. Jednak 
w sprawie interweniować musiał sam 
prezydent. W świetle tych faktów su-
my, jakie wydaje się lekką ręką na kluby 
sportowe w Bytomiu, są niebagatelne.

Dotarliśmy do dokumentów, z któ-
rych wynika, że miasto poprzez swo-
je spółki bardzo „chojnie obdarowuje” 
bytomskie kluby sportowe, płacąc za 
usługi reklamowe. To tajemnica poli-
szynela, o której nikt głośno nie chce 
mówić, a władze na to przyzwalają. 
Wszystkie władze trzeba dodać. W ten 
sposób finansuje się bytomskie kluby 
sportowe. Największe sumy idą na klub 
piłkarski i hokejowy „Polonia Bytom” ― 
więc na sport zawodowy. Ale na mniej-
sze kluby spółki miejskie też wydają 
sporo. Wszystko dzieje się pod płasz-
czykiem usług reklamowych i sponsor-
skich. Przykładowo ― Klub sportowy 
A wystawia spółce B fakturę za eks-
pozycję loga tejże spółki na klubowej 

stronie internetowej. Ale nie tylko. Za-
kład Budynków Miejskich (ZBM) ― ten 
sam, który często ma problemy z re-
montem klatek schodowych z powo-
du braku środków ―  udziela darowizn 
na rzecz klubów sportowych! Dotar-
liśmy do darowizn, które zostały zre-
alizowane w okresie od 01.06.2013 do 
06.06.2014. W sumie wyniosły one pra-
wie 33 tys. zł.

Operacja legalna, ale czy z punktu 
widzenia interesu spółki potrzebna?

Najczęściej dochodzi do zawiera-
nia umów między klubem sportowym 
a spółką miejską, której klub wysta-
wia fakturę za wspomnianą wcześniej 
usługę reklamową. Co ciekawe, są to 
spółki, które w zasadzie są monopoli-
stami na rynku. Dlatego zasadne wy-
daje się pytanie ― czy takim firmom 
potrzebna jest reklama? Spółki, o któ-
rych mowa, to Zakład Budynków Miej-
skich (ZBM) ― spółka zajmuje się 
zarządzaniem budynkami wspólnot 
mieszkaniowych oraz budynkami osób 
fizycznych, Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej (PEC) ― dostawca ciepła 
dla celów centralnego ogrzewania i cie-
płej wody użytkowej oraz Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego (TBS) ― 

spółka odpowiedzialna za budowę no-
wych mieszkań w Bytomiu. 

Te spółki w okresie od stycznia 2013 
roku do czerwca 2014 roku zawarły 
kontrakty reklamowe na kwotę ponad 
2,8 mln zł. Z darowiznami i pożyczkami 
― bo takowe klubom sportowym rów-
nież są udzielane ― ta kwota wzrasta do 
ponad 3,2 mln zł. 

Z tego grona najwięcej na rekla-
mę i usługi około reklamowe wydał 
PEC. W tym okresie ponad 2,7 mln zł. 
Gro tej kwoty przypadło piłkarskiej 
Polonii Bytom ― bo aż 2,2 mln zł. Ho-
kejowa polonia wystawiła faktury za 
podobne usługi na kwotę ponad 47 tys. 
zł. W przypadku TBS’u i ZBM’u kwoty 
nie są już tak spektakularne. We wspo-
mnianym okresie TBS ze swojego konta 
przelał ponad 400 tys. zł. Z tego 90 tys. zł 
zostało wydane na reklamę ― reszta to 
pożyczki, których TBS udzielił. W przy-
padku ZBM’u na reklamę w bytomskich 

klubach sportowych wydano ponad 53 
tys. zł, a na darowizny 33 tys. zł.

Większość osób, z którymi roz-
mawialiśmy, są zgodne w tej sprawie 
― „Nie powinno się w ten sposób fi-
nansować sportu zawodowego. Mia-
sto powinno bezpośrednio, z budżetu 
miasta utrzymywać tzw. bazę sportową 
ogólnodostępną” ― mówi nam Janusz 
Wójcicki, radny Bytomia. I dodaje ― 
„utrzymanie obiektów dla młodzieży, 
amatorów itp. leży w zakresie, kompe-
tencjach miasta oraz moim zdaniem 
jest praktycznym orężem w walce z pa-
tologią społeczną, nadużywaniem nar-
kotyków, papierosów, alkoholu oraz 
wykluczeniem społecznym”.

Podobnie uważa radny Michał Bieda 
― „Finansowanie sportu zawodowego 
z publicznych pieniędzy z reguły koń-
czy się źle. Miasto powinno wspierać 
głównie sport młodzieżowy i budować 
ogólnodostępne boiska dla dzieci i mło-
dzieży. I zauważa ― Miejskie spółki mają 
inne zadania niż finansowanie sportu”.

Innego zdania jest za to Mariusz Wo-
łosz ― były wiceprezydent za rządów 
Piotra Koja. Jego zdaniem, to dopusz-
czalne ― „Pod warunkiem że pieniądze 
trafią do klubu, a nie na inne cele i bę-

dą przekazane zgodnie z prawem” ― 
powiedział nam spytany o komentarz 
w tej kwestii.

O komentarz poprosiliśmy też 
prawnika, który współpracuje z Polo-
nią Bytom ― „W mojej ocenie, te formy 
współfinansowania czy to towarzystwa 
sportowego, czy też spółki akcyjnej za-
wsze były w pełni legalne. Mało tego, 
były one niejednokrotnie sprawdzane 
przez odpowiednie ku temu organy 
i nie było w tym aspekcie z perspektywy 
prawnej jakichkolwiek działań, które 
mogłyby zostać uznane za bezprawne” 
― powiedział nam Wojciech Staszczak.

Trzeba też zaznaczyć, że innej moż-
liwości finansowania bytomskich 
klubów nie ma. Prawo tego zabrania ― 
dlatego wykorzystuje się mechanizm 
z fakturowaniem za usługi reklamowe 
― mówi nam, wolący pozostać anoni-
mowy, rozmówca. Miasto może przeka-
zywać środki na budowę boisk, szkolić 
młodzież itd., ale nie może finansować 
sportu zawodowego. W tym przypad-
ku to jednak świadome działanie usta-
wodawcy. Te dwa rodzaje działalności 
sportowej służą bowiem innym celom 
i powinny być finansowane z wykorzy-
staniem różnych środków.

Wszyscy składamy się na bytomski sport
Stwierdzenie z tytuły tego artykułu nie jest nadużyciem. W Bytomiu od lat miasto dotuje bytomskie kluby sportowe poprzez jednostki za-

leżne. Dotarliśmy do kwot, które tylko w ostatnim roku zostały przekazane do bytomskich klubów sportowych.

Dotarliśmy do darowizn, 
które zostały zrealizowane 
w okresie od 01.06.2013 do 
06.06.2014. W sumie wy-
niosły one prawie 33 tys. zł.

Grupa Kapitałowa Loyd S.A. rozwija sieć Centrów Usług 
Biznesowych na południu Polski. W województwie śląskim 
placówki tej firmy działają już w Bytomiu, Częstochowie, 
Myszkowie i Zawierciu. Łącznie te cztery inwestycje wygenerują 
ponad 850 miejsc pracy. Duży wkład w realizację tych 
przedsięwzięć mieli przedstawiciele władz samorządowych: 
w Bytomiu – Prezydent Damian Bartyla. 
Rozwój sieci centrów usług biznesowych nie byłby możliwy 
bez zaangażowania lokalnych władz samorządowych. 
Dzięki współpracy opartej o zasady partnerstwa publiczno-
prywatnego w Bytomiu i Zawierciu powstały  centra 
usług biznesowych, przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, z ponad 400 miejscami pracy.  W Bytomiu 
współpraca między inwestorem a samorządem dotyczyła 
promocji przedsięwzięcia oraz koordynacji rekrutacji w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto władze miasta 
pomogły znaleźć odpowiednią lokalizacje dla tej inwestycji - 
centrum usług powstało w lokalu przy ul. Piłsudskiego. 
- „Dzięki współpracy miasta z Grupą Kapitałową Loyd 
S.A w Bytomiu powstanie do 250 miejsc pracy. Cieszy 
fakt, że te miejsca są przystosowane do wymagań osób 
niepełnosprawnych. Każde takie przedsięwzięcie przyczynia 
się do polepszenia sytuacji na bytomskim rynku pracy” – 

powiedział Prezydent  Bytomia, Damian Bartyla.
Grupa Loyd S.A. tworzy sieć centrów usług biznesowych 
w południowej części kraju. Centra działają nie tylko w dużych 
miastach jak Kraków, Bytom czy Częstochowa. Firma tworzy 
punkty także w mniejszych ośrodkach jak np. Zawiercie czy 
Myszków.
- „W pewnym momencie uznaliśmy, że ideę tworzenia centrów 
usług biznesowych warto przeszczepić na teren mniejszych 
miast i gmin, gdyż tamtejsze potrzeby nie są wcale mniejsze, 
dodatkowo zainteresowanie samorządów taką współpracą jest 
większe” – komentuje Bartosz Kaczmarczyk, prezes zarządu 
Grupy Kapitałowej Loyd S.A. Inwestycje i Zarządzanie. 
Centra Usług Biznesowych będą zwiększały zatrudnienie a  praca 
w takim punkcie to przede wszystkim zadania biurowe, polegające 
na świadczeniu usług z zakresu outsourcingowego wsparcia 
sprzedaży. Głównie praca z telefonem, bądź komputerem m.in. 
telerekrutacja, windykacja należności, pośrednictwo pracy, 
rejestracja itp. Wymaga znajomości podstawowych programów 
komputerowych oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. 
Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w Centrum Usług 
Biznesowych Grupy Kapitałowej Loyd SA w Bytomiu prosimy 
o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: 
praca@teleconcept.pl 

Samorząd impulsem  
dla nowych miejsc pracy

 ― 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

Od lipca stowarzyszenie Zielona 
Edukacja organizuje w Bytomiu w każ-
dą środę bazar ze zdrową, ekologiczną 
żywnością. Można na nim zaopatrzyć 
się w warzywa, owoce, nabiał i wędli-
ny wolne od konserwantów oraz pie-
czywo na naturalnym zakwasie, miody 
i świeże ryby, a oprócz tego także rę-
kodzieło. Pomimo wyższych cen niż te 
z marketów bazarek na pl. Sobieskiego 
cieszy się sporą popularnością. Kupują-
cy chwalą jakość i smak oferowanych na 
nim produktów.

W tym roku słoneczna pogoda nas 

rozpieszcza, jednak lada dzień do na-
szego kraju może zawitać zima. Eko-
-Jarmark od tego tygodnia odbywa się 
w nowej lokalizacji, uniezależnionej 
od warunków atmosferycznych. Jest 
nią świeżo wyremontowany hol dwor-
ca kolejowego. Zwykle pusty, w środę 
wypełnił się kolorowymi stoiskami 
z m.in. owczymi serami, wędzonymi 
rybami, razowym pieczywem oraz 
produktami handmade. 

W nowym miejscu Eko-Jarmark od-
bywa się w godzinach 11:00 - 17:00. 

Bazar na dworcu
Cotygodniowy Eko-Jarmark na zimę przeniósł się z 

placu Sobieskiego do nowego miejsca. Od teraz ekologiczne 
produkty można zakupić na dworcu.

Reklama
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49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E

5MODUŁÓW

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie

wzajemnego obrzucania się błotem. 
W niektórych kwestiach kandydaci by-
li zaskakująco zgodni, natomiast często 
stawiali zarzuty pod adresem urzędują-
cego prezydenta i jego ugrupowania.

W następnej części debaty kandy-
daci odpowiadali na pytania zadawa-
ne z widowni. Pierwsze z nich zburzyło 
dotychczasowy spokój. Pewien starszy 

pan poprosił kandydatów o odpowiedź 
czy zamierzają finansować remonty 
wynajmowanych gminnych mieszkań. 
Ostentacyjnie wyszedł z sali gdy usły-
szał od Waldemara Bartosika, że Kon-
gres Nowej Prawicy, który reprezentuje, 
jest przeciwnikiem postaw roszczenio-
wych i bardziej popiera koncepcję odda-
wania lokali na własność ich najemcom.

W ostatniej części debaty kandyda-
ci przedstawili pokrótce swoje progra-

my wyborcze. Debata zakończyła się po 
ponad dwóch i pół godziny. Videorelacja 
ze spotkania będzie dostępna w ten pią-
tek na portalu Bytomski.pl. Można także 
obejrzeć cały zapis z debaty na naszym 
kanale YouTube. Zachęcamy ponadto 
do zobaczenia wywiadów z kandyda-
tami nagranych przez naszą redakcję 
w ciągu ostatnich tygodni. Z pewnością 
pomoże to podjąć lepszą, bardziej świa-
domą decyzję 16 listopada. 

Kupię przedwojenne pocztówki
Kupię pocztówki z przedwojennego
Bytomia (Beuthen) oraz dzielnic.
tel. 668 733 733

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

w internecie, a w gazecie 
tylko za 6,99 zł

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo

ogłoszenia zamówisz na 
www.bytomski.pl/ogloszenia-bytom

Debata bez Bartyli
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Głupi i głupszy bardziej 14:00, 16:20, 18:40, 
21:00

Siedmiu Krasnoludków ratuje Śpiącą 
Królewnę 2D

12:15, 16:15

Siedmiu Krasnoludków ratuje Śpiącą 
Królewnę 3D

10:15, 14:15

Za jakie grzechy, dobry Boże? 13:00, 15:50, 18:00, 20:10, 
22:20

Bella i Sebastian 2D 10:20, 12:30, 14:45, 17:00

Bogowie 12:40, 15:20, 18:00, 20:40

Diabelska Plansza Ouija 22:00

Dzień dobry, kocham cię! 11:20, 15:20,  17:30, 19:40, 21:50

Furia 19:15

Interstellar 2D 10:00, 13:20, 16:40, 18:10, 20:00

Miasto 44 10:00

Obywatel 2D 12:45, 17:15, 19:30, 21:45

Śmieć 2D 13:30, 21:30

Pinokio 10:30, 15:00

Pszczółka Maja 11:00

Pudłaki 11:45

Cinema CityPOKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILIJNE

! Tyko pt i sob

rano

rano

rano

+10C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

+10C

+7C +12C+14C

+12C

+6C +10C+12C

K - tylko w poniedziałek

Klub Jimmy'ego 19:00

Służby Specjalne 19:30 K

Becekino

14.11 - 20.11.2014

Bytom jest podzielony na 5 okręgów 
wyborczych. W każdym z nich zosta-
nie wybranych po pięciu radnych. W 
sumie bytomska Rada Miejska będzie 
składać się z 25 członków.

Mądrości
Bytomskie

 ― Wiesz Antek ― pado Francek ― 
jo to bych tak chcioł fedrowac na Pół-
nocnym Biegunie.

 ― Ale coż ci sie też zachciało?
 ― Bo widzisz, tam jest pół roku 

noc, to bych społ i leżoł, że aż hej.
 ― No ja, ale tyś zapomnioł, że tam 

jest pół roku dzień, to byś ale fedro-
woł!!

 ― Coś ty! Przecę mie obowiązuje 
ośmiogodzinny dzień pracy.

14 listopada
Opera „Carmen”, Opera Śląska, ul. Mo-
niuszki 21, g.18:00

Polo Disco, Pin-Up, pl. Kościuszki 1, 
g.21:00

Koncert Indios Bravos, Museum Music 
Republic, pl. Sobieskiego 2, g.21:00

15 listopada
Klub Zielonej Żyrafy: warsztaty kulinar-
ne, Becek, pl. Stanek 1, g.10:00

Warsztaty „Ptaki Górnego Śląska i Za-
chodniej Małopolski”, Muzeum Górno-
śląskie, pl. Sobieskiego 2, g.12:00

Koncert Tomasza Niecika, Agora, pl. Ko-
ściuszki 1, g.17:00

Koncert Grzegorza Hyżego, Agora, pl. 
Kościuszki 1, g.20:00

Prezentacja działalności Jo Stromgren 
Kompani, Becek, pl. Stanek 1, g.17:00

Koncert Devil In The Name & Southam-
mer, Klub Gotyk, ul. Kościelna 2, g.19:00

HartOFFanie Teatrem - „Tam” Jo Strom-
gren, Becek, pl. Stanek 1, g.19:00

After Party z gwiazdami, Pin-Up, pl. Ko-
ściuszki 1, g.21:00

Dj ATEM, Blęder Bytom, ul. Powstań-

ców Warszawskich 30a, g.21:00

OH give me a BREAK, Museum Music 
Republic, pl. Sobieskiego 2, g.21:00

16 listopada
Salon Poezji i Muzyki Anny Dymnej, 
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21, g.11:00
Koncert Hajmatowy, Agora, pl. Ko-
ściuszki 1, g.12:30

Koncert Mrozu, Agora, pl. Kościuszki 
1, 19:00

17 listopada
Wieczór z bytomską grupą poetycką 
Obok Sceny, Klub Brama, ul. Chrobrego 
1, g.18:00

18 listopada
Balet „Królewna Śnieżka”, Opera Śląska, 
ul. Moniuszki 1, g.11:00

Karin Stanek - wymigany monodram 
muzyczny, Becek, pl. Stanek 1, g.18:00

19 listopada
Eko-Jarmark, Dworzec PKP, pl. Wol-
skiego, g.11:00-17:00

20 listopada
Balet „Królewna Śnieżka”, Opera Śląska, 
ul. Moniuszki 1, g.11:00

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

Becek otrzymał grant z funduszy 
norweskich i funduszu EOG w wyso-
kości 491 400 zł na realizację projek-
tu „Sztuka/Poznanie/Działanie”. Ma 
on trwać do kwietnia 2016 roku, a je-
go celem jest prezentacja oryginalnych 
zjawisk sztuki norweskiej. Projekt ma 
w szczególności skupić się na działal-
ności teatralnej, a także aktywizacji 
lokalnej społeczności i zbudowaniu re-
lacji pomiędzy Becekiem a norweskimi 
instytucjami kulturalnymi. 

Podczas najbliższych dwóch TE-
ATROMANII (2014-2015) oraz w ra-
mach cyklu HartOFFanie Teatrem 
zaprezentowane zostaną więc norwe-
skie grupy teatralne. Przedstawione 

zostaną spektakle z ich udziałem, ale 
także filmy dokumentujące samą pra-
cę zespołów. W projekcie udział mają 
wziąć zespoły: Jo Stromgren Kompani, 
NIE, Stella Polaris. Realizacja „Sztuka/
Poznanie/Działanie” rozpocznie się już 
w tym miesiącu, kiedy Bytom odwie-
dzi grupa Jo Stromgren Kompani, re-
alizująca spektakle z pogranicza teatru 
i teatru tańca. Zespół występował już 
w prawie 60 krajach.

Czym są tzw. fundusze norweskie 
i fundusze EOG? Norweski Mechanizm 
Finansowy oraz Mechanizm Finanso-
wy Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego (czyli tzw. fundusze norweskie 
i fundusze EOG) są formą bezzwrot-

nej pomocy zagranicznej przyznanej 
przez Norwegię, Islandię i Liechtenste-
in nowym członkom UE. Fundusze te 
są związane z przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej oraz z jednocze-
snym wejściem naszego kraju do Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego 
(UE + Islandia, Liechtenstein, Norwe-
gia). W zamian za pomoc finansową, 
państwa-darczyńcy korzystają z dostę-
pu do rynku wewnętrznego Unii Eu-
ropejskiej (choć nie są jej członkami). 
Obecnie jest realizowana druga edycja 
funduszy norweskich i EOG (lata 2009 
― 2014). Poprzednia edycja dotyczyła 
okresu 2004-2009. 

Becek z dofinansowaniem
Bytomskie Centrum Kultury (BECEK) otrzymało dofinansowanie w ramach 

Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego 
dziedzictwa kulturowego”. To nie tylko duże wyróżnienie dla instytucji, ale także dotacja 
na realizację prestiżowego projektu.




