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 ― Alternatywą dla programu na-
prawczego mogłaby być upadłość Kom-
panii Węglowej ― powiedziała premier 
Ewa Kopacz. Sytuacja spółki jest drama-
tyczna. Cena węgla na rynku jest niższa 
od kosztów jego wydobycia przez ko-
palnie KW. Do każdej tony firma średnio 
dopłacała 42 zł, natomiast w listopadzie 
aż 66 zł. W efekcie przez jedenaście mie-
sięcy 2014 r. straty KW wyniosły ponad 
1 mld 100 mln zł. Z kolei jej zobowiąza-
nia opiewają już na 4,2 mld zł.

Żeby zaradzić złej sytuacji rząd pla-
nuje zamknąć cztery nierentowne ko-
palnie. Według Międzyresortowego 
Zespołu ds. funkcjonowania górnictwa 
ich działalność generuje 80% strat ca-
łego koncernu, choć w ciągu ostatnich 
lat zainwestowano w nie 700 mln zł. 
Do likwidacji przeznaczono kopalnie 
Brzeszcze, Sośnica-Makoszowy, Po-
kój i Bobrek-Centrum. Według założeń 
trafią one do Spółki Restrukturyzacji 

 W środę Rada Ministrów na posiedzeniu 
przyjęła program naprawy Kompanii Węglowej. Zgodnie 
z nim ostatnią bytomską kopalnię czeka zamknięcie.

Kopalnia do likwidacji
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Kopalń, która zajmie się ich wygasze-
niem. Na ten cel SRK otrzyma dodatko-
we środki budżetowe.

Tam, gdzie zostaną zamknięte ko-
palnie rząd planuje wspomóc roz-
wój gospodarczy. ― Propozycja, aby 
ze Śląska stworzyć mocne centrum 
polskiego przemysłu. Czyli tam, gdzie 
będziemy w tej chwili wygaszać kopal-
nie, tam rozszerzymy działalność stre-
fy gospodarczej. (...) Tam gdzie mamy 
przemysł (...)ciężki, hutniczy, wyso-
koenergochłonny, tam trzeba wspie-
rać i będziemy to robić ― powiedziała 
premier Kopacz. W marcu mają zo-
stać przedstawione rozwiązania, które 
to umożliwią. W środę zadecydowa-
no o powołaniu zespołu, który przy-
gotuje specjalny plan rozwoju regionu 
śląskiego. Potencjalnie więc jest szan-
sa, aby po likwidacji kopalni Bytom ze 
wsparciem rządu pozyskał inwestycje, 
które dadzą nowe miejsca pracy.

Zamknięcie Bobrka-Centrum 
nie będzie oznaczało zwolnienia ca-
łej załogi. 6 tysięcy pracowników 
z likwidowanych kopalń zostanie 
przeniesionych do pozostałych zakła-
dów. Reszta zostanie objęta progra-
mem osłonowym. Osobom będącym 
mniej niż 4 lata przed emeryturą bę-
dą przysługiwać urlopy górnicze. Do 
czasu nabycia uprawnień emerytal-
nych będą otrzymywać 75% wynagro-
dzenia z możliwością dodatkowego 
samozatrudnienia lub pracy poza gór-
nictwem. 3100 pracowników zostanie 
objętych dobrowolnymi jednorazowy-
mi odprawami, w tym 400 pracowni-
ków dołowych (będzie przysługiwać 
im 24-krotne wynagrodzenie), 1100 

pracowników przeróbki (otrzyma-
ją 10-krotność wynagrodzenia) oraz 
1600 pracowników na powierzchni 
(dostaną 3,6-krotność wynagrodze-
nia). Dodatkowo odchodzący z KW ma-
ją być objęci przepisami ustawy, która 
przewiduje dodatkowe odprawy, a tak-
że dedykowanym programem MPiPS.

9 rentownych lub perspektywicz-
nych kopalń zostanie przeniesionych 
do nowej spółki celowej dokapitali-
zowanej przez Węglokoks, którą ro-
boczo nazwano Nowa Kompania 
Węglowa. Wpierw trafią do niej Janko-
wice, Chwałowice, Marcel i Rydułto-
wy-Anna. W drugim etapie, do którego 
miałaby zostać zaangażowana ener-
getyka, trafią do Nowej KW Ziemowit, 
Piast, Bolesław Śmiały, Halemba-Wi-
rek i Bielszowice. Natomiast dziesiąta 
kopalnia ― Piekary ― zostanie prze-
kazana bezpośrednio do Węglokok-
su. W spółce wprowadzony zostanie 
6-dniowy tydzień pracy (oznacza to 
nadal pięć dni pracy, ale rozpalona-
wych na 6 dni tygodnia) i zmiana sys-
temu wynagradzania ― z częścią stałą 
i zmienną, uzależniona od wyników.

Górnicy ostro zareagowali na rzą-
dowy plan naprawczy. Związki za-
wodowe są złe, że jego szczegóły nie 
zostały z nimi skonsultowane. Już 
w środę rozpoczął się podziemny pro-
test górników z kopalni Brzeszcze. Dziś 
rano po nocnej zmianie na powierzch-
nię nie wyjechała część górników z Bo-
brka-Centrum i Sośnicy-Makoszowy. 
Pod ziemią strajkuje łącznie ok. 400 
osób. O 9:00 w Katowicach rozpoczęło 
się posiedzenie Związku Zawodowego 
Górników w Polsce. 

Od zapisów uchwały budżetowej za-
leży jakie działania będzie finansować 
miasto w nadchodzącym roku. Według 
planów w 2015 roku Bytom uzyska 648 
mln zł dochodu, natomiast wyda 685 
mln zł. W związku z tym deficyt wynie-
sie blisko 37 mln zł. Jak zostanie pokry-
ty? W tym celu miasto zamierza m.in. 
wyemitowac obligacje o wartości 25 
mln zł, a resztę dziury budżetowej zasy-
pią tzw. "wolne środki".

W tym roku znacznie mniej pienię-
dzy zostanie przeznaczonych na in-
westycje. W poprzednim budżecie 
wydatki inwestycyjne wynosiły prawie 
95 mln zł, natomiast w tym jedynie 63 
mln zł. Opozycja wiąże tę różnicę z fak-
tem, iż w zeszłym roku odbywały się 
wybory samorządowe. Jeszcze w trak-
cie kampanii komentowano, że duża 
ilość miejskich inwestycji wynika ze 
starań o poparcie mieszkańców, a po 
wyborach wszystko wróci do normy. 
I wróciło ― wysokość wydatków inwe-
stycyjnych w tym roku będzie zbliżona 
do "niewyborczego" 2013 roku.

Na liście planowanych inwestycji 
w tym roku na próżno szukać budowy 
nowego stadionu przy ul. Olimpijskiej. 
Wygląda na to, że kibice Polonii Bytom 
jeszcze poczekają, zanim w miejscu 
niedawno zburzonej trybuny cokol-
wiek powstanie. W tym rozku miasto 
zamierza m.in. kontynuować moder-
nizację Szpitala Specjalistycznego nr 1 
przy ul. Żeromskiego, odnawiać i bu-
dować mieszkania, przygotować doku-
mentację Bytomskiej Centralnej Trasy 
Północ-Południe, rozpocząć prace to-
warzyszące przebudowom torowisk na 

ulicach Katowickiej i Piekarskiej oraz 
dokończyć rewitalizację Stawu Łabę-
dziego w Parku Kachla, uzbrajanie te-
renów Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej przy ul. Strzelców By-
tomskich i przebudowę skrzyżowania 
Obwodnicy Północnej z ul. Nałkowską.

Uchwałę budżetową poparli rad-
ni Bis, Wspólnego Bytomia oraz Prawa 
i Sprawiedliwości. Jedynym przeciw-
nym był Henryk Bonk, natomiast Plat-
forma Obywatelska wstrzymała się 
od głosu. ― Nie poparliśmy budżetu 
z powodu 37 milionów deficytu bu-
dżetowego przy jednoczesnym braku 
nowych inwestycji. Ten budżet powi-
nien przygotowywać miejskie finanse 

do wykorzystania środków unijnych 
a tymczasem brakuje pieniędzy na pod-
stawowe zadania ― tłumaczy radny Mi-
chał Bieda.

Opozycja miała również uwagi wo-
bec braku zabezpieczonych środków 
na pokrycie kosztów utrzymania kana-
lizacji deszczowej. Zgodnie z prawem 
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne nie może finansować utrzymania 
sieci deszczowej z przychodów za do-
starczanie wody i odbiór ścieków. Nato-
miast tylko przez pierwsze 10 miesięcy 
2014 r. kanalizacja deszczowa przynio-
sła BPK aż 13,7 mln zł strat. W poprzed-
nich latach problem ten rozwiązywano 
poprzez przekazanie środków na ten 
cel z budżetu gminy, lecz w tym roku nie 
wpisano tych pieniędzy do uchwały.

Wątpliwości opozycyjnych rad-
nych budził także brak dochodu z za-
powiadanej przed rokiem sprzedaży 
Elektrociepłowni Szombierki. Przypo-
mnijmy: Damian Bartyla twierdził, że 
są inwestorzy zainteresowani odkupie-
niem obiektu za 30 mln zł, gdy przejmie 
go miasto od firmy Fortum. Wówczas 
zarzucano prezydentowi blefowanie, 
ponieważ nie chciał ujawnić nazw firm 
starających się o zakup zabytkowego 
kompleksu. Do jego skomunalizowania 
wciąż jeszcze nie doszło, choć skandy-
nawski koncern chce oddać go miastu 
za jedyne 150 zł. Sprawa jest przecią-
gana o kolejne miesiące i brak zapisu 
w uchwale budżetowej wskazuje na to, 
że Bytom raczej nikomu nie sprzeda EC 
Szombierki. I nie wiadomo, czy w ogóle 
ją przejmie... 

Budżet przyjęty  
bez prezydenta
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 Oświata i wychowanie ― 233 043 640 zł
 Pomoc społeczna ― 119 332 030 zł
 Gospodarka mieszkaniowa ― 67 091 344 zł
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

― 58 074 817 zł
 Transport i łączność ― 51 596 412 zł
 Administracja publiczna ― 44 074 237 zł
  Edukacyjna opieka wychowawcza ― 22 474 896 zł
 Obsługa długu publicznego ― 19 358 301 zł
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ― 

11 774 400 zł
 Kultura fizyczna ― 11 752 202 zł
 Różne rozliczenia ― 10 747 773 zł
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ― 7 840 000 zł

 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
― 6 961 824 zł

 Działalność usługowa ― 2 165 170 zł
 Informatyka ― 308 800 zł

  Szkolnictwo wyższe ― 196 000 zł
 Turystyka ― 53 100 zł
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa ― 24 400 zł
 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in-

nych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem ― 5 000 zł

 Obrona narodowa ― 4 070 zł
 Rolnictwo i łowiectwo ― 4 000 zł

Wydatki miasta w 2015 roku będą wyglądać następująco:

 Na chwilę przed końcem roku radni przyjęli uchwałę budżetową na kolejny rok. W sesji 
nie uczestniczył prezydent Damian Bartyla, choć podejmowano na niej najważniejszą decyzję dla 
Bytomia.

Uchwałę budżetową po-
parli radni Bis, Wspólnego 
Bytomia oraz Prawa 
i Sprawiedliwości. Jedynym 
przeciwnym był Henryk 
Bonk, natomiast Platforma 
Obywatelska wstrzymała się 
od głosu. ― Nie poparliśmy 
budżetu z powodu 37 milio-
nów deficytu budżetowego 
przy jednoczesnym braku 
nowych inwestycji. Ten bu-
dżet powinien przygoto-
wywać miejskie finanse do 
wykorzystania środków unij-
nych a tymczasem brakuje 
pieniędzy na podstawowe 
zadania ― tłumaczy radny 
Michał Bieda.
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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
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Nowa taryfa, którą Bytomskie Przed-
siębiorstwo Komunalne przedłożyło 
na grudniowej sesji Rady Miasta, zosta-
ła zatwierdzona bez większych proble-
mów. Podwyżka nie będzie znacząca 
― bytomianie będą musieli zapłacić 
w sumie 14,44 zł za 1 metr sześcienny, 
czyli o 64 grosze więcej niż teraz. Jest to 
podwyżka rzędu 4,6 proc. Jak informuje 
spółka ― biorąc pod uwagę średniomie-
sięczne zużycie wody na poziomie 2,5 
metra sześciennego na osobę, rachun-
ki bytomian wzrosną o około 1,6 zł na 
mieszkańca miesięcznie.

Prezes BPK w rozmowie z nami 
zwraca uwagę, że do zmian w taryfie 
dochodzi po trzech latach utrzyma-
nia stawek na tym samym poziomie. 
Jeszcze w 2011 roku, kiedy miała miej-
sce ostatnia podwyżka, Bytom zajmo-
wał 2. miejsce w rankingu cen wody 
na Śląsku. Od tego czas cena wody 
hurtownika, jakim jest Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągowe, 
wzrosła dwukrotnie. Mimo to, dzię-
ki utrzymaniu takiej samej stawki do 
2014 roku, pozycja Bytomia w rankin-
gu znacznie się poprawiła. ― W sumie 
koszty dostarczania wody do naszych 
klientów wzrosły o prawie 17 pro-

cent. Jednak dzięki realizowanemu od 
dwóch lat programowi naprawczemu 
oraz reorganizacji firmy, nie musie-
liśmy przerzucać skutków tych pod-

wyżek na mieszkańców ― chwali się 
prezes BPK Dawid Zięba.

I chociaż wydawać by się mogło, że 
to strata spółki, za którą odpowiedzial-
ny jest BPK, jest powodem podwyżek 
to prezes w rozmowie z nami ucina ta-
ką możliwość. ― Strata nie przenosi się 
na tę taryfę! Taryfę się tworzy w opar-
ciu o poniesione koszty, a my przecież 
jeszcze nie mamy wyniku spółki. Po-
wód podwyżki wydaje się banalny ― 
proszę zobaczyć, jak zmienia się cena 
wody z GPW i jak wygląda inflacja na 
przestrzeni ostatnich trzech lat.

Jak się też dowiedzieliśmy, kasa 
spółki nie została uszczuplona o oko-

ło 29 mln zł, które miało zasilić kasę 
miasta. W październiku pisaliśmy, że 
prezydent Damian Bartyla zadecydo-
wał o obniżeniu kapitału zakładowego 
Bytomskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego o 28,7 mln zł. W związku 
z tym firma będzie musiała zwrócić te 
pieniądze miastu. Prezes potwierdził 
nam, że póki co, właściciel nie zwrócił 
się do spółki w tej sprawie. Co cieka-
we, w budżecie na 2015 rok też próżno 
szukać zapisów, z których by wynikało, 
że planuje się takie posunięcie.

Dokładne ceny nowych taryf są do-
stępne na stronie internetowej 

www.bpk.pl. 

Drożeje woda i ścieki
Od 1 lutego 2015 roku w Bytomiu więcej będziemy płacić za wodę w naszych kranach. 

Podwyżka nie będzie zna-
cząca ― bytomianie będą 
musieli zapłacić w sumie 
14,44 zł za 1 metr sze-
ścienny, czyli o 64 grosze 
więcej niż teraz. Jest to 
podwyżka rzędu 4,6 proc.

Wielokrotnie pisaliśmy o kolizjach, 
do których dochodziło zawsze w tym 
samym miejscu ― na pasie Obwodni-
cy Północnej w stronę Gliwic. Kierowcy 
z jakiś względów ciągle wjeżdżali na nie-
go, zmierzając wprost na nadjeżdżające 
z naprzeciwka pojazdy. W sieci pojawia-
ły się nawet nagrania z samochodowych 
kamer ze zdarzeń w tym miejscu.

Drogowcy długo obstawali przy sta-
nowisku, że skrzyżowanie zostało za-
projektowane we właściwy sposób 
i nie zamierzali nic na nim zmieniać. 
Jednak pod koniec zeszłego roku na 
jezdni przed felernym węzłem na-
malowano linie P-6a ostrzegające 
o zbliżaniu się do odcinka, na którym 

obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz 
nakazujące powrót na prawy pas ru-
chu. Wraz z początkiem 2015 roku na 
"podwójnej ciągłej" pojawiły się gumo-
we separatory, fizycznie uniemożliwia-
jące przejechanie na przeciwny pas. 
Takie rozwiązanie sugerowało wielu 
internautów na naszym forum i Face-
booku. Jak widać Miejski Zarząd Dróg 
i Mostów przychylił się do ich opinii.

Teraz, po wykonaniu dodatkowych 
zabezpieczeń na obwodnicy, z pewno-
ścią wzrosło bezpieczeństwo i już wię-
cej nie powinniśmy słyszeć o kolejnych 
czołowych zderzeniach na tym odcin-
ku drogi. 

Wreszcie poprawio-
no felerny węzeł

 Na węźle Obwodnicy Północnej z ul. Celną ciągle 
dochodziło do kolizji. Kierowcy jadący w stronę Piekar no-
torycznie wjeżdżali na przeciwny pas doprowadzając do 
groźnych sytuacji. MZDiM wreszcie zabrał się za wykonanie 
dodatkowych zabezpieczeń.

Wraz z początkiem 2015 roku na "podwójnej ciągłej" pojawiły 
się gumowe separatory, fizycznie uniemożliwiające przeje-
chanie na przeciwny pas. Takie rozwiązanie sugerowało wielu 
internautów na naszym forum i Facebooku. Jak widać Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów przychylił się do ich opinii.
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Wpadł na kradzieży złomu 
za który dostał 12 zł 

Policjanci z komisariatu przy ul. 
Rostka zatrzymali 22-latka. Stróże 
prawa ustalili i zatrzymali złodzieja, 
który skradziony łup sprzedał na zło-
mie za 12 zł. 

Czwartego stycznia około połu-
dnia bytomscy stróże prawa zosta-
li powiadomienie, że z terenu byłej 
huty w dzielnicy Łagiewniki niezna-
ni sprawcy ukradli kilka sztuk stalo-
wych profili. Policjanci z komisariatu 
przy ul. Rostka w kilkadziesiąt mi-
nut po zgłoszeniu ustalili i zatrzymali 
przy ul. Fabrycznej 22-latka. Z relacji 
śledczych wynika, że mężczyzna od-
dał profile na złom za które otrzymał 
12 zł. Stróże prawa odzyskali jego łup, 
który teraz wróci do właściciela. Byto-
mianin usłyszał już zarzut. Teraz mo-
że mu grozić nawet do 5 lat więzienia. 

Zatrzymani za kra-
dzież drabin i elementów 
rusztowania 

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy ukradli me-
talowe elementy z terenu budowy. 
29-latek wpadł gdy niósł skradzioną 
drabinę na złom. 

W sobotę rano stróże prawa z ko-
misariatu w Szombierkach zostali 
poinformowani o kradzieży na tere-

nie budowanego sklepu przy ul. Za-
brzańskiej. Złodzieje ukradli dwie 
drabiny aluminiowe oraz podpory 
metalowe rusztowania. Straty wynio-
sły blisko 4 tys. złotych. Jako pierw-
szy kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu 
przestępstwa w ręce mundurowych 
wpadł 29-latek. Mężczyzna niósł alu-
miniową drabinę na złom. Następnie 
stróże prawa z komisariatu w Szom-
bierkach skontrolowali punkt skupu 
złomy gdzie natrafili na skradzione 
metalowe podpory rusztowania. Śled-
czy ustalili, że wszystko to było skra-
dzione z terenu tej samej budowy 
przy ul. Zabrzańskiej. Policjanci kolej-
no ustalili i zatrzymali 33-latka, który 
je ukradł. Bytomianie usłyszeli już za-
rzuty. Grozi im teraz do 5 lat więzienia. 

Trzymał w domu pistolet ga-
zowy i amunicję 

Policjanci z Bytomia zatrzyma-
li 56-letniego bytomianina. W jego 
mieszkaniu w dzielnicy Miechowice 
stróże prawa znaleźli pistolet gazowy 
wraz z amunicją. Mężczyzna nie po-
siadał zezwolenia. 

W Trzech Króli po południu stró-
że prawa z komisariatu w Miechowi-
cach zatrzymali 56-latka. Bytomianin 
w swoim mieszkaniu trzymał pistolet 
gazowy wraz z amunicją. Mężczyzna 
nie posiadał zezwolenia na posiada-

ną broń i naboje. Śledczy zabezpie-
czyli pistolet z amunicją. 56-latek noc 
spędził w policyjnym areszcie. Byto-
mianin został przesłuchany a sprawą 
zajmie się prokurator. Teraz śledczy 
ustalają czy na zabezpieczoną broń 
i amunicję wymagane jest zezwolenie. 
Jeżeli mężczyzna powinien je mieć to 
w tym przypadku może mu grozić na-
wet do 8 lat więzienia. 

Wpadła na kradzieży prądu 

Policjanci z komisariatu przy ul. 
Rostka i kontrolerzy z firmy dostar-
czającej energię elektryczną skontro-
lowali stan instalacji elektrycznych 
i ujawnili kradzież prądu. 

Stróże prawa z komisariatu przy ul. 
Rostka wspólnie z pracownikami firmy 
energetycznej przeprowadzili działa-
nia mające na celu ujawnienie kradzie-
ży prądu. Kontroli dokonano między 
innymi w budynkach przy ul. Głowac-
kiego. Tam wspólne zespoły kontrolne 
policjantów oraz pracowników firmy 
dostarczającej energię elektryczną, 
sprawdzając stan instalacji, stwierdzi-
ły, że prąd do jednego z mieszkań pod-
łączony był „na lewo”. W miejscu, 
w którym powinien znajdować się licz-
nik energii była tzw „skrętka”. Niele-
galne przyłącza zostały zlikwidowane 
i zabezpieczone przez prowadzących 
kontrole instalatorów. Teraz 42-latce 

za kradzież energii elektrycznej grozi 
do 5 lat więzienia. 

Wypadek w centrum miasta 

Bytomscy śledczy wyjaśniają oko-
liczności wypadku drogowego. Zda-
rzenie miało miejsce w środę po 
godzinie 8.00 przy ul. Kraszewskiego. 

W centrum miasta przy ul. Kra-
szewskiego miał miejsce wypadek. 
Z wstępnych ustaleń drogówki wyni-
ka, że kierujący volkswagenem 55-la-
tek z Bytomia prawdopodobnie nie 
zastosował się do znaku STOP i dopro-
wadził do zderzenia z jadącym autem. 
Kierujący volkswagenem 20-letni by-
tomianin doznał ogólnych obrażeń cia-
ła. Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Teraz 
okoliczności i przebieg wypadku wyja-
śniają bytomscy śledczy. 

Zabójstwo nożem 

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
36-latkę podejrzaną o zabójstwo swo-
jego konkubenta. 

Zebrany przez policjantów mate-
riał dowodowy pozwolił na przedsta-
wienie jej zarzutu zabójstwa. Kobieta 
stanie przed prokuratorem. Grozi jej 
dożywocie.

Do zdarzenia doszło we wtorek 
wieczorem. To wtedy policjanci otrzy-
mali informację, że na klatce schodo-

wej kamienicy przy ul. Zabrzańskiej 
znajdują się zwłoki 32-letniego męż-
czyzny z raną klatki piersiowej. 

Na miejsce skierowano grupę ope-
racyjno-procesową. 

Policjanci przyjęli kilka wersji 
śledczych, które na bieżąco anali-
zowano i weryfikowano. Jak podaje 
„Gazeta Wyborcza” poinformowana 
przez osobę znająca kulisy sprawy - 
w mieszkaniu mężczyzny wcześniej 
była awantura, ale nikt na to nie re-
agował, bo między nimi często docho-
dziło do kłótni

Kryminalni zatrzymali 36-letnią 
konkubinę mężczyzny. Zebrany przez 
policjantów materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawienie kobiecie 
zarzutu zabójstwa. Teraz kobieta od-
powie przed prokuratorem. Stróże 
prawa wnioskują o areszt dla 36-latki. 
Grozi jej dożywocie.  

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

Program prac społecznie użytecz-
nych to inicjatywa skierowana do 
osób zarejestrowanych w Powiato-
wym Urzędzie Pracy, równocześnie 
korzystających ze wsparcia MOPR-
-u. Jego cel to pomoc osobom długo-
trwale bezrobotnym – ma ułatwić 
im powrót na rynek pracy i rozwi-
nąć ich wiarę we własne możliwości. 
Co robili bytomianie w ramach prac 
społecznie użytecznych w ubiegłym 
roku? Między innymi: wyremonto-
wali osiem lokali socjalnych i cztery 
mieszkania chronione, którymi za-
rządza MOPR. Prace społecznie uży-
teczne to bowiem wszelkiego rodzaju 

działania niezbędne do funkcjonowa-
nia placówek, które zdecydowały się 
skorzystać z takiego wsparcia. Będą to 
więc wszelkie drobne naprawy bieżą-
ce, prace remontowo-budowlane czy 
prace porządkowe. 

Korzyści osób uczestniczących 
w programie są obopólne – zlecający 
zyskują bezpłatne wsparcie dla swo-
ich stałych pracowników, bezrobotni 
nabierają doświadczenia, przełamują 
bariery, uczą się nawiązywania kon-
taktów społecznych i wreszcie: zmie-
niają dotychczasowy tryb życia. Każda 
osoba wykonująca prace społecznie 
użyteczne otrzymuje 8,10 zł netto za 

godzinę swojej pracy. Nie może być 
jej więcej niż 10 godzin w tygodniu, 
ani 40 w miesiącu. Środki na wyna-
grodzenia dla uczestników projektu 
w 40% pochodzą z miejskich fundu-
szy, pozostałe 60% finansuje Powiato-
wy Urząd Pracy. 

W minionym roku bytomski MOPR 
zrealizował wiele tego rodzaju inicja-
tyw – były wśród nich: Program Akty-
wizacja i Integracja, w którym udział 
wzięło 40 osób z różnorodnymi trud-
nościami życiowymi czy projekt KIS, 
którym objęto 17 osób, kontynuowany 
także w bieżącym roku m.in. dla osób 
korzystających z usług noclegowni. 

Prace społecznie  
użyteczne w Bytomiu 

Choć ogrzewalnia jest otwarta od 
listopada, to właśnie teraz, kiedy tem-
peratury spadają poniżej 0 stopni, ko-
rzysta z niej coraz więcej osób. Miejsce 
jest dostępne dla każdego, bo w prze-
ciwieństwie do noclegowni, do ogrze-
walni nie trzeba mieć skierowania od 
pracownika socjalnego.

 ― Obecnie korzysta z niej około 20 
osób, a liczba ta systematycznie ro-
śnie. Placówka jest czynna codzienne 
od 20.00 do 8.00, jednak w przypad-
ku bardzo niskiej temperatury, godzi-
ny otwarcia mogą zostać wydłużone 
― mówi Katarzyna Sroczyńska z Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Ogrzewalnia ma być otwarta do 31 

marca 2015 roku. Każda osoba, któ-
ra się w niej pojawi może napić się cie-
płej herbaty, skorzystać z łaźni i toalety 
lub po prostu spędzić noc w ciepłym 
miejscu. Na terenie placówki trzeba 
jednak przestrzegać zasad: nie można 
spożywać alkoholu i żadnych innych 
środków odurzających, palić tyto-
niu ani zakłócać spokoju. Korzystają-
cy z ogrzewalni są także zobowiązani 
dbać o jej czystość, chociażby poprzez 
uczestnictwo w wyznaczonych przez 
personel dyżurach sprzątania.         

W Bytomiu funkcjonuje także cało-
dobowa infolinia (800 100 022), pod 
numerem której można zgłaszać infor-
macje na temat osób bezdomnych. 

Ogrzewalnia
 Bytomski MOPR w ubiegłym roku, już po raz siódmy, zrealizował program prac 

społecznie użytecznych. Objęto nim 226 osób, które wykonywały prace m.in. dla placówek 
oświatowych, Centrum Integracji Społecznej czy szpitali. 

Od listopada w Bytomiu funkcjonuje nowa ogrze-
walnia dla osób bezdomnych. Znajduje się ona na tere-
nie noclegowni (ul. Kosynierów 26) i może przyjąć 40 osób. 
Bezdomni mogą się tam nie tylko schronić przed mro-
zami w nocy, ale także napić ciepłej herbaty lub skorzystać 
z łaźni.



5www.bytomski.pl piątek, 9 stycznia 2015

 
  

Piłkarze Polonii mają no-
wego szefa. To Łukasz 
Wiejacha

Stało się to, co powinno zostać 
zrobione już dawno, a mianowicie 
zmieniono prezesa piłkarskiej Polo-
nii Bytom. Kibice jednak mają wąt-
pliwości, czy na pewno dokonano 
odpowiedniego wyboru.

7 stycznia piłkarze Polonii Bytom 
rozpoczną przygotowania do run-
dy wiosennej. Wszystko wskazuje na 
to, że na pierwszym treningu powi-
ta ich nowy prezes. Klub jeszcze tego 
oficjalnie nie potwierdził, ale według 
naszych informacji pewne jest, że Ka-
zimierza Heila zastąpi na tym stano-
wisku Łukasz Wiejacha.

Kim jest człowiek, który obejmie 
ster w klubie z Olimpijskiej? Wieja-
cha zaczynał jako asystent Piotra Ko-
ja, poprzedniego prezydenta Bytomia. 
Po wygraniu wyborów w 2012 roku 

przez Damiana Bartylę jego kariera 
nabrała tempa. Najpierw była posada 
szefa Biura Promocji Bytomia, a po-
tem już funkcja szefa Kancelarii Prezy-
denta i Biura Rady Miejskiej.

Na tym nie koniec bogatego CV, bo 
w nim znaleźć możemy znaleźć sta-
nowisko wiceprezesa hokejowej Po-
lonii, a przez moment członkostwo 
w radzie nadzorczej piłkarskiej spół-
ki. Co ciekawe, jeszcze kilka tygodni 
temu Wiejachę typowano na szefa 
naszych hokeistów.

Kibice na razie nie są optymista-
mi wobec tej zmiany, co wyrażają 
w internetowych komentarzach. Pa-
miętać jednak należy, że do tej pory 
prezesem był Kazimierz Heil, które-
go kadencję można podsumować, że 
tylko się odbyła. Szefem został na 
początku 2013 roku i swoim nazwi-
skiem firmował najpierw spadek do 
II, a następnie III ligi. W dodatku or-
ganizacyjnie niewiele się zmieniło, 
bo nie udało się znaleźć sponsorów 
i z finansami wciąż są duże problemy. 
Piłkarze też często skarżyli się na brak 

jakiegokolwiek kontaktu z prezesem.
Czy teraz będzie inaczej? Na razie 

napływają do nas optymistyczne wie-
ści. Podobno zimą uda się zatrzymać 
większość kluczowych piłkarzy. Wciąż 
pod znakiem zapytania stoi dalsza gra 
przy Olimpijskiej Michała Zielińskie-
go, który negocjuje warunki kontrak-
tu. Docierają  jednak do nas sygnały, że 
zespół Trzeciaka wzmocnią byli polo-
niści, a mianowicie Bartłomiej Setlak 
(ostatnio Nadwiślan Góra), a także Da-
mian Michalik (Gwarek Ornontowice).
Hokej: „stodoła” znowu tętni 
życiem

Nasi hokeiści w końcu mogą ko-
rzystać ze swojej hali przy Pułaskie-
go. Niestety, kibice muszą uzbroić się 
w cierpliwość jeżeli chcą oglądać zwy-
cięstwa niebiesko-czerwonych.

Jeszcze przed świętami hokeiści Po-
lonii Bytom rozpoczęli IV rundę sezo-
nu zasadniczego PHL. Unia Oświęcim 
od razu spuściła mocne lanie niebie-
sko-czerwonym wygrywając 8:0. Dzień 
przed sylwestrem bytomianie znowu 

wyszli na lód i ponownie stracili osiem 
bramek, choć tym razem Cracovii od-
powiedzieli dwoma (na listę strzelców 
wpisali się Mykyta Bucenko i Sebastian 
Kłaczyński).

2015 rok mógł zacząć się lepiej, bo 
podopieczni Mariusza Kiecy podejmo-
wali HC GKS Katowice, a więc jedyny 
klub, z którym wygrali wszystkie me-
cze. Niestety, rywale ostatnio radzili 
sobie coraz lepiej, a bytomianie stracili 
kilku czołowych graczy. To odbiło się na 
wyniku, bo ostatni zespół w tabeli wy-
grał z Polonią 5:2 (bramki strzelili To-
biasz Bigos i Marcin Słodczyk).

Wszyscy liczyli, że karta się odwró-
ci wraz z powrotem na bytomskie lodo-
wisko. Dach naprawiono już w grudniu, 
potem zaczęło się mrożenie tafli, aż uzy-
skano wszystkie niezbędne pozwolenia. 
Niestety, debiut w Bytomiu był bardzo 
nieudany, bo Orlik Opole bez większych 
problemów wygrał 7:2 (bramki Bucen-
ki oraz Łukasza Dybasia).

Lepiej było już dwa dni później, gdy 
do Bytomia przyjechało Podhale Nowy 
Targ. Pierwsza tercja należała do gości, 

którzy prowadzili 2:0. Potem niebie-
sko-czerwoni zdominowali rywala, ale 
brakowało im szczęścia, przez co tyl-
ko raz trafili do siatki. Decydująca była 
trzecia tercja, po której na tablicy wyni-
ków było 1:5.

Niestety, kibice muszą się przygo-
tować na trudne chwile. Polonia to dzi-
siaj głównie młodzież, której brakuje 
doświadczenia. Owszem, momenta-
mi udaje się nawiązywać walkę z sil-
niejszymi rywalami, ale to wciąż za 
mało, aby myśleć o regularnych zwy-
cięstwach. Ten sezon można w zasadzie 
spisać na straty, choć w przypadku mło-
dych zawodników będzie procentował 
w przyszłości.

Warto jednak przychodzić do popu-
larnej „Stodoły”, aby wspierać naszych 
hokeistów, którzy głównie grają dla 
przyjemności. Szczególnie, że wszyst-
kie cztery ostatnie mecze sezonu za-
sadniczego będą rozgrywane przy 
Pułaskiego. Rywalami będą kolejno: 
Naprzód Janów (19.01), Ciarko PBS 
Bank Sanok (11.01), GKS Tychy (16.01) 
i JKH GKS Jastrzębie (18.01). 

Uczestnikami „Planning for Real” 
byli bytomianie z ulic: Siemiradzkie-
go, Przemysłowej, Wallisa i Pułaskiego. 
Omawiali oni problemy podzielone na 
siedem grup tematycznych: gospodar-
ka mieszkaniowa, lokalne środowisko, 
praca i edukacja, aktywność społeczna, 
czas wolny i rekreacja, przestępczość 
i bezpieczeństwo oraz ruch i transport.

Największym zainteresowanie 
mieszkańców Knajfeldu cieszyły się 
tematy związane z jakością chodni-
ków i miejscami parkingowymi. Byto-
mianie omówili także problem braku 
propozycji spędzania czasu wolnego 
dla młodzieży i seniorów. Nie skoń-
czyło się jednak na narzekaniach 
– mieszkańcy sami zaproponowali 
rozwiązania konkretnych problemów. 
Wśród nich znalazł się chociażby po-
mysł rozbudowy, a następnie udo-
stępnienia wszystkim mieszkańcom 
biblioteki szkolnej.

Celem warsztatów, które już się od-
były było zaledwie wstępne określenie 
problemów. W planach są już jednak 
kolejne spotkania z udziałem przed-

stawicieli miejskich jednostek i wy-
działów Urzędu Miejskiego, które 
mają docelowo doprowadzić do speł-
nienia oczekiwań mieszkańców. Zgło-
szone przez nich uwagi, na przykład 
te związane z wprowadzeniem więk-
szej ilości terenów zielonych, będą tak-

że brane pod uwagę przy sporządzaniu 
przyszłych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Miejska Pracownia 
Urbanistyczna ma także stworzyć pro-
jekt zagospodarowania terenu dla po-
dwórek objętych warsztatami. 

Pomysły na zmia-
nę Knajfeldu.

 7 grudnia w Bytomiu odbyły się warsztaty „Planning for Real”, na których miesz-
kańcy Knajfeldu mówili o tym, co chcieliby zmienić w swoim otoczeniu. Wśród najczęściej 
wymienianych potrzeb znalazły się: lepsza organizacja czasu wolnego, rozwiązanie pro-
blemu miejsc parkingowych oraz remonty chodników.

– mieszkańcy sami zaproponowali rozwiązania konkretnych problemów. 

"Kroniką miasta Bytomia na Gór-
nym Śląsku" ("Chronik der Stadt Beu-
then in Oberschlesien") ukazała się 
24 czerwca 1863 roku. Dzieje naszego 
miasta spisał Franz Gramer, nauczy-
ciel w tutejszej katolickiej szkole miej-
skiej. Należy podkreślić, że dotąd nikt 
wcześniej nie podjął się zgromadzenia 
wiedzy o przeszłości Bytomia i sporzą-
dzenia takiego opracowania. Do dziś 
kronika Gramera jest ważnym źródłem 
informacji o dziejach naszego miasta, 
czego najlepszym dowodem są liczne 
odwołania do niej w wielu współcze-
snych publikacjach.

Osoby, które nie posługiwały się 
językiem niemieckim niestety nie 
mogły zapoznać się z oryginalnym 
tekstem napisanym przed ponad 150 
laty. Dziś już nie stanowi to proble-
mu. Bytomskie Centrum Kultury we 
współpracy z Muzeum Górnośląskim 
wydało kronikę Gramera przełożoną 
na język polski. Tłumaczenia dokonał 
Antoni Niemczura. Wydawnictwo zo-
stało uzupełnione o komentarz profe-
sora Jana Drabiny.

Książkę można na razie nabyć w Be-
ceku i w Muzeum Górnośląskim w ce-
nie 50 zł, lecz wkrótce powinna trafić 
do innych punktów na terenie naszego 
miasta. Będzie ją można również wy-
pożyczyć w tutejszych bibliotekach. 

Pierwsza kronika Byto-
mia już w sprzedazy!

 Na to czekali wszyscy pasjonaci historii 
Bytomia. Do sprzedaży trafiło tłumaczenie pierwszej mono-
grafii w historii naszego miasta.

Książkę można na razie na-
być w Beceku i w Muzeum 
Górnośląskim w cenie 50 zł, 
lecz wkrótce powinna tra-
fić do innych punktów na 
terenie naszego miasta. 
Będzie ją można również 
wypożyczyć w tutejszych 
bibliotekach.



Reklama

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

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

Sprzedam mieszkanie  przy Strzelców 
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: 791-580-388

Sprzedam mieszkanie na Rozbarku
98m2. Wyremontowane, przestronne 
3 pokoje, balkon, sypialnia z garderobą, 
umeblowana kuchnia ze spiżarką, ła-
zienka z wanną. CO gazowe, nowe okna 
PCV, drewniane podłogi. Blisko 2 przed-
szkola, 2 podstawówki, Biedronka. BEZ 
POŚREDNIKÓW. Tel: 510-356-615

Publikację ogłoszeń zamówisz na 
www.bytomski.pl/ogloszenia-bytom

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

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo
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Exodus: Bogowie i królowie 2D 
dubbing 

10:00 

Exodus: Bogowie i królowie 3D 
dubbing 

13:00

Exodus: Bogowie i królowie 2D 
napisy 

16:00, 20:45 

Exodus: Bogowie i królowie 3D 
napisy 

19:00

Uprowadzona 3 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00

Bogowie 20:10

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D dub-
bing 

11:00, 14:00

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D 
napisy

17:00, 21:30

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 3D 
dubbing

12:30, 15:30, 18:30 

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 3D 
napisy

20:00

Niezłomny 15:30, 18:20, 22:00

Pani z Przedszkola 2D 19:20, 21:30

Wielkie Oczy Big Eyes 11:30, 21:10

Annie 2D 10:00, 14:15, 16:45

Krolowa Sniegu 2 2D 10:10, 13:40

Noc w muzeum: Tajemnica gro-
bowca 2D

11:20, 13:30, 15:40, 17:50

Paddington 2D 10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40

Wielka Szóstka 2D 10:20, 12:00

Cinema City

KINO FAMILIJNE

rano

rano

rano

+3C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

+2C

+3C +7C

+4C

+2C +4C+4C

Niezłomny 17:15, 20:00

Między nami dobrze jest 17:30, 19:00

Karolina 19:30P

Becekino

09-15.01.2015 

! tylko pt, sob 

P ― tylko w poniedziałek

+7C

9 stycznia

Back to disco, Piwnice Gorywodów, ul. 
Strażacka 8, g.21:00

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

10 stycznia

Zajęcia dla dzieci „Odkrywamy Bytom”, 
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 
34, g.11:30

Kolęduj z Arką Noego, kościół św. Trój-
cy, ul. Kwietniewskiego 1, g.15:00

Musical „Phantom”, Opera Śląska, ul. 
Moniuszki 21, g.18:00

Klubowa Noc, Piwnice Gorywodów, ul. 
Strażacka 8, g.21:00

Karnawał, klub Pin-Up, pl. Kościuszki 
1, g.21:00

11 stycznia

Salon Poezji i Muzyki Anny Dymnej, 
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21, g.11:00

Koncert charytatywny, kościół Chrystu-
sa Króla, ul. Suchogórska 127, g.14:30

Finał WOŚP, Dolomity Sportowa Doli-
na, ul. Blachówka 94, g.12:00-20:00

12 stycznia

Wernisaż wystawy ROMARSING, Teatr 
Rozbark, ul. Kilara 29, g.19:00

13 stycznia

Wystawa malarstwa i koncert bluesowy 
Kuś&Wydro, Klub Brama, ul. Chrobre-
go 1, g.18:00

14 stycznia

Wykład Afryka oczami przyrodnika, 
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 
2, g.17:00

15 stycznia

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

 ― Panie dochtorze, prędko, prędko, nasz Alojzik złykł korkociąg! ― telefonowała 
matka do dochtora.
 ― Już lecę, zaroz tam będę, a coście dotąd robili?
 ― Otwarli my flachę nożem!

Tatulku ― pyto synek ― po czym poznać czy kto jest pijany?
 ― No widzisz Gustliczku, patrz tam idzie dwóch chłopów nie? A jakbych był pi-

jany to bych widzioł czterech ― wiesz?
 ― Ale ojciec! Tam idzie ino jeden!
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Magiczny czas świąt w połączeniu z 
noworocznym szaleństwem, to wyjąt-
kowe wyzwanie dla naszego żołądka, 
głowy i wagi. 

Często po świątecznym kulinarnym 
zapomnieniu, do głosu dochodzi  na-
sze sumienie i zaczynamy kreatywnie 
poszukiwać szybkiej metody na zni-
welowanie konsekwencji łakomstwa. 
Zaczynamy przeglądać sterty poradni-
ków pt. „kuracja oczyszczająca w 3dni” 
i rzucamy się w przepaść diet cud.

Warto pamiętać, że nie każda dieta i 
przepis na szybkie oczyszczanie będzie 
odpowiednia. Każdy  jest indywidualny 
i należy zawsze brać pod uwagę bieżą-
cy  stan zdrowia. 

Bezpiecznie będzie po prostu przez 
parę dni zachować umiar w jedzeniu. 
W dni wolne od pracy można zjeść 
lekkie śniadanie oparte na płatkach 
owsianych z dodatkiem łyżeczki mio-
du i imbiru. Obiad raczej pozostawmy 
jarski a kolację, jeżeli nie ma przeciw-
wskazań zdrowotnych, zastąpmy lek-
kim podwieczorkiem opartym na 
porcji owoców.

Osobom, które posiadają dobry  
stan zdrowia, polecam również oczysz-
czający koktajl, który zmniejsza uczu-
cie ciężkości:

Składniki: ― 2-3 plastry świeżego 
ananasa, ― ½ papai, ― 1 płaska łyżka 
miodu, ― 1 cm świeżego imbiru, ― ½ 
szklanki wody letniej.

Plastry ananasa kroimy w kost-
kę, papaję obieramy, usuwamy pestki 
i kroimy w kostkę, imbir ścieramy na 
tarce. Wszystkie składniki wraz z mio-
dem miksujemy w blenderze i od razu 
pijemy. Do koktajlu można ewentual-
nie dodać 1 łyżeczkę lnu mielonego.

Zastosowany ananas i papaja uła-
twiają trawienie, oczyszczają jelita, 
działają przeciwobrzękowo i przeciw-
zapalnie. Dobrej jakości miód wspo-
maga istotnie pracę wątroby. Jest 
korzystny zwłaszcza po szampańskiej 
nocy sylwestrowej i w czasie karnawa-
łowych szaleństw.

Życzę żeby ten karnawałowy czas 
był dla wszystkich radosny, zdrowy i 
dał nam energię na cały rok. 

Jak zmniejszyć grzechy 
noworocznego łakomstwa?

Bytom ul. Przemysłowa 2 
604 055 810 

www.zyrafa.bytom.pl

urod
ziny

zab
awa

Powstała w 1936 roku wieża jest 
jednym z najwyższych i najbardziej 
charakterystycznych budowli w pa-
noramie Bytomia. Jest to też najbar-
dziej nowatorski obiekt inżynieryjny 
tamtych lat na Górnym Śląsku. Wieżę 
wzniesiono przy wykorzystaniu be-
tonu opartego na żwirze odrzańskim 
charakteryzującym się szczególnymi 
cechami fizyko-mechanicznymi. Posia-
dał on niespotykaną wcześniej wytrzy-
małość, która pozwoliła projektantom 
na zmniejszenie stopnia zbrojenia. Po-
nadto konstrukcja wieży została za-
bezpieczona przed wstrząsami ziemi 
niczym współczesne drapacze chmur 
w Japonii. Trzy nogi, na których sto-
ii, zostały posadowione na łożyskach, 
natomiast klatka schodowa stano-
wi osobną, niezależną konstrukcję od 
reszty. Dzięki temu szkody górnicze nie 
były dla niej groźne, gdyż wieża sama 
się stabilizuje.

Dziś wieża przy ul. Oświęcim-

skiej nie jest już użytkowana zgodnie 
ze swoim pierwotnym przeznacze-
niem. Ze względu na swoją wysokość 
w ostatnich latach zamontowano na 
niej anteny przekaźnikowe telefo-
nii komórkowej, natomiast w latach 
dziewiędziesiątych znajdowała się 
na niej antena Radia Rodło. Dwa lata 
temu na zlecenie Bytomskiego Przed-
iębiorstwa Komunalnego wykonano 
ekspertyzę techniczną, na podsta-
wie której Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego wydał decyzję 
o rozbiórce obiektu z powodu złego 
stanu. Przeciwko temu zaprotesto-
wali miłośnicy historii miasta z To-
warzystwa im. Ignatza Hakuby oraz 
wykazali błędy popełnione przez au-
torów dokumentu. Ich zdaniem wie-
ża nie wymagała pilnej rozbiórki, lecz 
zwykłego remontu.

BPK zleciło wykonanie kolejnej 
ekspertyzy i okazało się, że wieża jed-
nak nie jest w tak złym stanie. Zarząd 

spółki zdecydował się na przeprowa-
dzenie podstawowej naprawy. Pod ko-
niec zeszłego roku alpiniści na linach 
przystąpili do działań, oczyszczając 
z rdzy odsłonięte zbrojenia za pomo-
cą piaskowania. Obecnie prace zostały 
wstrzymane z powodu złych warun-
ków pogodowych uniemożliwiających 
prowadzenie prac na linach. W kolej-
nym etapie robotnicy na oczyszczone 
miejsca nałożą trzy warstwy tynku. Re-
mont ma zwieńczyć odmalowanie ca-
łej konstrukcji w pierwotnym kolorze. 
Po wykonaniu napraw PINB powinien 
znieść nakaz rozbiórki obiektu.

Co dalej będzie działo się z wieżą? 
BPK zamierza udostępnić ją zwiedza-
jącym jako punkt widokowy. To inte-
resujący pomysł, bowiem z jej szczytu 
rozpościera się widok na całe miasto. 
Równocześnie spółka poszukuje inwe-
stora, który będzie chciał podjąć się za-
adaptowania obiektu do nowej funkcji, 
np. nowoczesnego data center. 

Smacznego
 mgr Ewa Walus Specjalista ds. żywienia

e-mail: bytom.dworcowa@naturhouse-polska.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 
12.00 - 20.00,  
Wtorek- Czwartek: 
10:00 - 18:00,  
Piątek: 
8.00 - 16.00

Dworcowa 19
41-902 Bytom

tel. 32 389 10 00

Wieża w remoncie
Słońce zaczyna przebijać się przez czarne chmury, które zawisły nad 

wieżą ciśnień przy ul. Oświęcimskiej. Prawdopodobnie uniknie rozbiórki. Trwa remont 
przedwojennej konstrukcji.

Reklama


