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Mamy nowego prezydenta

19 listopada 2018

POLITYKA \ Choć od wyborów minęły już dwa tygodnie, to formalnie zmiana na fotelu prezydenta Bytomia dokonuje się właśnie teraz. W piątek 16 listopada zakończyła

się kadencja Damiana Bartyli oraz Rady Miejskiej, a w poniedziałek 19 listopada ślubowanie złoży Mariusz Wołosz i radni nowej kadencji.
Walka w drugiej turze
wyborów w Bytomiu była
dość wyrównana. Ostatecznie zwyciężył Mariusz Wołosz zdobywając 22 620 głosów (53,53 proc.), natomiast
dotychczasowy
prezydent
Damian Bartyla otrzymał
19 632 głosów (46,47 proc.)
i tym samym stracił szanse na
rządzenie miastem przez kolejne 5 lat. To jego druga porażka w tych wyborach, bowiem
21 października uzyskał też
zbyt małe poparcie, aby wejść
do Rady Miejskiej.
Nowy prezydent ma 41 lat.
Mariusz Wołosz od 2014 roku
był dyrektorem Szpitala Nr 2
w Mysłowicach, gdzie wcześniej zajmował stanowisko
wicedyrektora. Jest współtwórcą i wiceprezesem Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Przez
16 lat zasiadał w bytomskiej
Radzie Miejskiej. W tegorocznych wyborach do rady uzyskał najlepszy wynik spośród

wszystkich kandydatów. Jako
polityk początkowo był związany z Sojuszem Lewicy De-

mokratycznej, lecz w 2007 r.
pożegnał się z partią, a dwa
lata później założył stowarzy-

szenie Bytom Przyjazne Miasto. W 2010 r. jego ugrupowanie stworzyło wraz z Plat-

formą Obywatelską koalicję
w Radzie Miejskiej, a on został
wiceprezydentem miasta, ale
zaledwie po półtorej roku odwołano władze Bytomia w referendum. Od wielu lat jest
związany ze sportem; wpierw
jako zawodnik sekcji boksu
GKS Szombierki, później jako
kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego
w Bytomiu, prezes TMH Polonia Bytom i wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Ma wykształcenie wyższe; jest magistrem pedagogiki i ukończył studia podyplomowe z zarządzania placówkami ochrony zdrowia.
Po drugiej turze wyborów
Damian Bartyla rządził Bytomiem jeszcze przez dwa tygodnie. Z urzędu odszedł dopiero 16 listopada. Jego następca
zostanie zaprzysiężony właśnie dziś w trakcie sesji inauguracyjnej w gmachu przy
ul. Parkowej. Posiedzenie poprowadzi senior nowej rady,

Piotr Bula. W pierwszej kolejności ślubowanie złożą rajcowie. W tym gronie już na
wstępie będziemy mieć pewną zmianę, gdyż miejsce Mariusza Wołosza zajmie kolejny kandydat z jego listy z największą liczbą głosów - Paweł
Winiarski,
przedsiębiorca
i społecznik z Inicjatywy Ulicy
Mickiewicza. Po zaprzysiężeniu rajców ślubowanie złoży
prezydent.
Ostatnim punktem poniedziałkowej sesji będzie powołanie nowego przewodniczącego Rady Miejskiej. Ta
decyzja może pokazać czy
Mariuszowi Wołoszowi udało się zbudować większość.
Koalicja Obywatelska ma bowiem zbyt mało radnych, aby
samodzielnie rządzić. Nowy
prezydent musi więc porozumieć się z innymi ugrupowaniami, a fotel przewodniczącego zapewne przypadnie
przedstawicielowi tego klubu, który go wesprze.

Profesjonalne instalacje elektryczne, pomiary
elektryczne, oraz projekt.
Sieci LAN | DSO | PPOZ | BMS | Alarmy | UPS-y | Agregaty

*CENA NETTO

tel: 605 885 424 | email: biuro@itworkspolska.pl

organizacja przyjęć pod numerem tel. Bytom,
Reptowska 4,
783-123-583/ 32 280 22 00

Polecamy także tradycyjne potrawy
świąteczne na zamówienie – wyrób własny

Bytom, pl. Kościuszki 11, (naprzeciwko Agor y)
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Szkoła Muzyczna Budowa strażnicy

teraz w Szombierkach idzie do przodu

EDUKACJA \ Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna przeniosła się do Szombierek.

W przeprowadzce pomagało wojsko i strażacy. Zabytkowy gmach przy ul. Moniuszki czeka teraz gruntowny remont.
Ministerstwo Kultur y
i Dziedzictwa Narodowego
realizuje zakrojony na szeroką skalę projekt modernizacji
energetycznej placówek szkolnictwa artystycznego. Przedsięwzięcie obejmuje ponad
setkę szkół rozsianych na terenie całego kraju. Stare, zaniedbane budynki mają nie tylko odzyskać blask, ale przede
wszystkim mają stać się tańsze w utrzymaniu. Czeka je
m.in. docieplenie elementów
konstrukcyjnych, wymiana
okien, grzejników, kanałów
i rur wentylacyjnych, oświetlenia itd. Wartość projektu oszacowano na pół miliarda złotych, z czego 409 mln
zł ma pochodzić ze środków
unijnych.
Prace obejmą również
Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w Bytomiu, która od
kilku lat jest prowadzona
przez MKiDN. Placówka już
od dawna szykowała się do tej
inwestycji, lecz przetarg na
przebudowę i termomodernizację jej budynków znacznie
się opóźnił. Wykonawcę uda-

ło się wyłonić wraz z końcem
sierpnia, a roboty budowlane
właśnie się rozpoczynają.
Z tego powodu konieczna
była szybka przeprowadzka
do innego budynku. Dyrekcja
placówki rozważała różne lokalizacje i ostatecznie padło na
budynek po Wyższej Szkole
Ekonomii i Administracji przy
ul. Frycza Modrzewskiego
w Szombierkach. Na przeniesienie sprzętów było mało czasu, ale do pomocy zaangażowali się pracownicy i nauczyciele szkoły, uczniowie i ich rodzice, a nawet żołnierze z 34.
Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
oraz strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Górnikach.
W poniedziałek i wtorek dzieci miały wolne od nauki, jednak już w środę, 7 listopada,
odbyły się zajęcia w nowym
miejscu.
Remont szkoły ma potrwać
do końca czerwca przyszłego
roku. Prace mają objąć docieplenie ścian i stropów, wymianę okien i drzwi, budowę wentylacji mechanicznej, wymia-

nę instalacji elektrycznych
wraz z oprawami oświetleniowymi na energooszczędne LED i instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie
systemu zarządzania budynkiem (BMS) oraz instalację paneli fotowoltaicznych na dachu. Wykonawcą prac jest firma AGAD z Torunia. Wartość
inwestycji wynosi 12,4 mln zł.
Remont szkoły będzie odbywać się pod okiem konserwatora zabytków. Gmach
główny jest bowiem wpisany do rejestru zabytków,
a cały kompleks znajduje się
na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Bytomska szkoła muzyczna mieści się w najstarszym zachowanym budynku szkolnym
w Bytomiu. Wzniesiono go
w 1870 roku w stylu neogotyckim na potrzeby Katolickiego Męskiego Gimnazjum
Klasycznego według projektu bytomskiego architekta Paula Jackischa. To jeden
z najpiękniejszych obiektów
w Bytomiu i najcenniejszych
zabytków tego miasta.

Oferujemy:
Oferujemy:
STRZYŻENIE WŁOSÓW
STRZYŻENIE / GOLENIE BRODY
PAKIET COMBO ( WŁOSY + BRODA)
K OLORYZACJA

WWW.BARBERSHOPSILESIA.PL

inwestycje \ W 2020 roku bytomscy strażacy w końcu będą mieć nowy dom

i opuszczą ponad stuletni obiekt przy ulicy Strażackiej. Budowa nowej strażnicy
ruszyła pełną parą.

Przejeżdżając ulicą Olimpijską oraz Łużycką można
dostrzec ogromne żurawie na
terenie, który należał do KWK
Centrum. To tam rozpoczęła się budowa nowej strażnicy, na którą bytomscy strażacy czekali od wielu lat. Obecna siedziba przy ulicy Strażackiej ma ponad 100 lat i nie jest
przystosowana do obecnych
standardów.
Nowa strażnica powstaje przy Łużyckiej. Przez kilka lat starano się przejąć teren od kopalni, co ostatecznie
się udało. Następnie pozyskano środki w ramach „Programu modernizacji służb mundurowych 2017�2020”. Problemów jednak nie brakowa-

ło, bo dopiero trzeci przetarg
wyłonił wykonawcę prac.
Trzeba jednak było pozyskać
dodatkowe fundusze, a także wykreślić z projektu kilka
elementów (boisko sportowe,
chodnik obok boiska, czy pole
ogniw fotowoltaicznych).
Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud
S.A., które wybudowało dwie
strażnice w Katowicach. Cała wartość inwestycji to 24,6
mln złotych. We wtorek 13 listopada symbolicznie wmurowano kamień węgielny, a także podpisano akt erekcyjny.
Na terenie 2,5 hektarów
powstanie kompleks zabudowań, składający się z trzech
segmentów. Segment A to

trzykondygnacyjny budynek
Komendy Miejskiej ze zintegrowanym stanowiskiem kierowania, salą sztabową, pomieszczeniami biurowymi
i pomieszczeniem Wydziału
Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miejskiego.
Segment B będzie dwukondygnacyjnym budynkiem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
z halą garażową na 18 stanowisk, szatniami, salami wykładowymi, warsztatem aparatów
ochrony dróg oddechowych,
magazynami itp. Z kolei segment C, będący jednokondygnacyjnym budynkiem, zostanie
przeznaczony na pomieszczenia
techniczne. Prace mają się zakończyć jesienią 2020 roku.

www.bytomski.pl poniedziałek, 19 listopada 2018
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Województwo nie pomoże

REWITALIZACJA \ 14 mln złotych ze środków unijnych z działania „dziedzictwo kulturowe” na Elektrociepłownię Szombierki przepadło. Urząd Marszałkowski nie

doszedł do porozumienia z właścicielem zabytkowego kompleksu w kwestii zabezpieczenia ﬁnansowego inwestycji. Przyczyną problemów ma być wzrost cen na rynku budowlanym oraz rezygnacja z budowy BeCeTki.
Kilka miesięcy temu pojawiła się wielka szansa na uratowanie Elektrociepłowni Szombierki. Fundacja EC Generator,
będąca zarządcą obiektu, wygrała konkurs z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wysokość
środków unijnych miała wynosić prawie 14 milionów złotych,
a łączna wartość inwestycji ok.
21 mln zł.
Od pewnego czasu pojawiały się niepokojące informacje. Fundacja EC Generator
w pierwotnym terminie złożyła ok. 20 różnych dokumentów, wśród których zabrakło jednego, ale bardzo ważnego. Mowa o potwierdzeniu
posiadania w banku na dzień
7.08.2018 całości wkładu własnego, czyli kwoty, którą Fundacja miałaby dokładać do
projektu przez dwuletni okres
jego realizacji. Takie poświadczenie jest wymagane przed
podpisaniem umowy, mimo
iż dotacja nie jest wypłacana
jednorazowo, a w systemie zaliczkowym, tzn. transzami.
Przelew kolejnej transzy zależy od prawidłowego wydatkowania i wykonania wcześniejszego etapu. Fundacja poprosiła o dodatkowe 3 tygodnie
na uzupełnienie dokumentacji, na co była zgoda. Niestety,
w drugim terminie historia
się powtórzyła. Nie pomogło
odwołanie i właściciel pięk-

nej elektrociepłowni stracił
dofinansowanie.
– Dowodziliśmy w nim
nieścisłości proceduralnych
oraz niedoprecyzowania regulaminu w części określającej końcowy termin złożenia
dokumentacji. Według naszej
interpretacji nie upłynął jeszcze czas na uzupełnienie brakującego dokumentu. Tymczasem Instytucja Zarządzająca za datę ostateczną uznała
31.08.2018, pomimo iż w tym
terminie nie była przygotowana do podpisania umowy o do-

finansowanie z powodu braku
środków wynikającego z alokacji – czytamy w oficjalnym
oświadczeniu Fundacji EC
Generator.
EC Generator jest jednym
z niewielu prywatnych podmiotów startujących w konkursie.
Obecnie, gdy koszty prac i materiałów budowlanych znacznie wzrosły, to do wielu projektów trzeba dokładać dodatkowe
środki. Jednostki samorządu
terytorialnego i inne podmioty publiczne mogą w takiej sytuacji pozyskać brakujące fun-

dusze od swojego organu prowadzącego, czyli np. miasta
czy województwa. Z kolei podmioty prywatne mogą liczyć
tylko na własne zasoby lub np.
pożyczki bankowe. Gdyby natomiast okazało się, że nie ma
z czego sfinansować dodatkowych kosztów, to taka fundacja
jak EC Generator naraziłaby się
na ryzyko utraty unijnego dofinansowania i zwrotu środków,
które zostałyby wydane na
przeprowadzone prace.
Głównym problemem było
oszacowanie wysokości wkła-

du własnego. Właściciel obiektu do ostatniego momentu negocjował z instytucjami finansowymi, które jednak nie zdecydowały się zaryzykować,
dopóki nie będzie znana ostateczna kwota całej inwestycji.
Ta jednak ciągle się zmieniała. Właściciel Elektrociepłowni Szombierki wskazuje na kilka kluczowych aspektów tego
problemu.
– W ciągu ostatnich dwóch
lat gwałtownie wzrosły ceny
usług oraz materiałów na rynku budowlanym, co spowodowało trudny do oszacowania
wzrost kosztów całej inwestycji. Pomimo dwukrotnego
ogłoszenia przetargu w Europejskiej Bazie Konkurencyjności na każdy z dwóch etapów projektu (1. remont elewacji, dachów i stolarki; 2.
projekt i wykonanie adaptacji
hali maszyn na wielofunkcyjną salę teatralną) oraz prób
dodatkowego rozeznania rynku, nie otrzymaliśmy ani jednej oferty na wykonanie robót
budowlanych. Ciosem dla inwestycji był również fakt zablokowania na początku roku
2017 i późniejszego zaniechania budowy Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe
(tzw. BeCeTki), stanowiącej
warunek konieczny dla realizacji naszej inwestycji i jej powodzenia w przyszłości. Dodatkowym czynnikiem utrud-

niającym osiągnięcie rezultatów projektu była likwidacja
Wydziału Teatru Tańca AST,
która miała być jednym z naszych przyszłych partnerów –
wyjaśnia fundacja.
Niestety, pieniądze przepadły, a zabytkowy obiekt stracił
szansę na rozpoczęcie inwestycji w tym roku. Stan techniczny budynków jest coraz
gorszy. W ramach prac przewidywano remont dachu, elewacji, izolację murów, a także wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej. Docelowo w zabytkowym kompleksie miał
powstać teatr 3D z nowoczesną sceną i widownią na
1200 osób oraz Laboratorium
Technologiczno-Kreatywne
dla artystów.
EC Generator zapewnia, że
nie zamierza się poddać i szuka innych źródeł finansowania, by przeprowadzić chociaż
część projektu. Trudno jednak
będzie pozyskać bezzwrotną
dotację na rewitalizację Elektrociepłowni, bo w obecnej
perspektywie finansowej nie
przewidziano już takich konkursów, a nie wiadomo czy
w kolejnej Unia Europejska
znów da okazję na sfinansowanie tego typu inwestycji.
Fundacja jednak spróbuje skorzystać z innych dostępnych
narzędzi, aby zrealizować
swoje plany.

Nowe miejsce dla przedsiębiorców

biznes \ Przedsiębiorcy i osoby zamierzające założyć ﬁrmę znajdą tu informacje na temat wsparcia unijnego, które mogą wykorzystać w swojej działalności. Przy
Rynku powstało Bytomskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzone przez Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji.

BARI realizuje szereg projektów unijnych skierowanych do przedsiębiorców, ich
pracowników, bądź osób bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo. Są to szkolenia,
doradztwo, płatne staże i dotacje na założenie firmy. Wartość tych projektów wynosi
ponad 38 milionów złotych.
W miejscu dawnego salo-

nu sukien ślubnych przy Rynku 19 agencja stworzyła miejsce dla wszystkich osób zainteresowanych skorzystaniem z unijnego wsparcia na
podnoszenie swoich kwalifikacji, rozpoczęcie działalności, czy przeszkolenie personelu. Pracownicy Bytomskiego Centrum Przedsiębiorczości udzielają informacji na

temat projektów realizowanych przez BARI i pomagają
w wypełnieniu dokumentów
aplikacyjnych.
Informacje o oferowanym
wsparciu można znaleźć również na stronach internetowych BARI (www.bari.bytom.pl) oraz Bytomskiego Podmiotowego Systemu Finansowania (www.bari-psf.eu).
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Nasi tenisiści są najlepsi Powyborcze roszady
SPORT \ Bytomianie zgarnęli pełną pulę w juniorskich mistrzostwach Polski. POLITYKA \ To ostatnie dni ekipy Damiana Bartyli w magistracie. Przed objęNajpierw złoto wywalczyły dziewczyny, a potem w ich ślady poszli chłopcy.

fot. Facebook/Górnik Bytom

2W Centrum Tenisowym
Sobota odbywały się mistrzostwa Polski w tenisie juniorów.
Górnik Bytom wysłał dwie
swoje reprezentacje, które udowodniły, że na arenie krajowej
nie mają sobie równych.
Najpierw do gry przystąpiła drużyna dziewczyn, która
w ćwierćfinale miała wolny los.
W następnej fazie bytomianki rywalizowały z BKT Advantage Bielsko-Biała, który rozbiły 6:0. W finale naszym reprezentantkom przyszło zmierzyć
się ze Starochorzowskim Centrum Sportu Sokół i znowu nie
było większych problemów, bo
skończyło się 5:1.Złote medale wywalczyły Martyna Kubka, Magdalena Hedrzak, Emma Zakordoniec, Emilia Durska
oraz Aleksandra Schmidt.
Nie zawiodła drużyna chłopców, która także nie miała sobie
równych. Nasi juniorzy turniej
zaczęli od zwycięstwa 5:1 nad

��������� ��

Niedługo po drugiej turze
wyborów po mieście zaczęły
krążyć plotki o przejściu Łukasza Wiejachy ze stanowiska sekretarza miasta na fotel zastępcy dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Postanowiliśmy sprawdzić
te pogłoski i potwierdziliśmy,
że są one prawdziwe. W ich
weryfikacji pomógł nam sam
Wiejacha, który osobiście odpowiedział na nasze zapytanie skierowane do Biura Prasowego ratusza.
Łukasz Wiejacha jest seWKS-em Grunwald Poznań. i Szymon Kierwak. Obie drukretarzem
od zeszłego roku.
W półfinale bytomianie poko- żyny prowadził trener Łukasz
Zastąpił
na
tym stanowisku
nali Klub Miedzeszyn Warsza- Kuboszek.
Krzysztofa
Przybylskiego,
wa 4:2, a w walce o złoto Górnik
Górnik Bytom to jedna
który
z
kolei
wszedł
na miejwygrał 4:2 ze Szczecińską Aka- z najlepszych szkółek tenisosce
Bożeny
Mientus
w
Radzie
demią Tenisową.
wych w Polsce, która od lat
Miejskiej
w
związku
z
powoJuniorzy mistrzostwo Pol- święci sukcesy na arenie krałaniem
jej
na
funkcję
drugieski wywalczyli w składzie: jowej. W grudniu w mistrzoWojciech Marek, Maciej Ziom- stwach Polski powalczą senio- go wiceprezydenta. Wiejacha
stał się wówczas trzecią najber, Mikołaj Lorens, Wojciech rzy i seniorki.
ważniejszą osobą w mieście,
Kasperski, Aleksander Zdzuj
gdyż Damian Bartyla powierzył mu pion złożony aż z 10
komórek Urzędu Miejskiego.
Jako sekretarz odpowiadał
czyli popołudniowy punkt
nie tylko za sprawy typowo
artystyczno-terapeutyczny administracyjne, ale też za obsługę inwestorów oraz kształtowanie wizerunku miasta.
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stępnie awansował na szefa
Biura Promocji Bytomia. Po
przejęciu władzy przez Damiana Bartylę został naczelnikiem Kancelarii Prezydenta Bytomia i Rady Miejskiej.
Oprócz tego w trakcie sześcioletniej kadencji Damiana Bartyli pełnił funkcje: wiceprezesa TMH Polonia Bytom oraz
prezesa KS Polonia Bytom
S.A. i spółki Bytomski Sport.
Po rozstaniu z Polonią został
zatrudniony z PUP, skąd przeszedł do UM na stanowisko
sekretarza miasta.
Z kolei Krzysztof Przybylski był radnym w latach 1990
– 1994. Później przez długie
lata bezskutecznie próbował
powrócić do bytomskiej Rady
Miejskiej startując m.in. z list
Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Bytomskiej Inicjatywy Społecznej.
Po zwycięstwie Piotra Koja
został kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego, natomiast
po sukcesie Damiana Bartyli został mianowany sekretarzem miasta. Tę funkcję pełnił
do 2017 r., gdy wszedł na miejsce Bożeny Mientus w Radzie
Miejskiej.

kultura \ Artyści Opery Śląskiej przebywali w stolicy Francji, gdzie wystąpili

w spektaklu z okazji 100-lecia od zakończenia I wojny światowej. Nie zapomnieli
także o uczczeniu okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości.
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Dla porównania wspomniana wyżej Bożena Mientus ma
pod sobą 5 wydziałów urzędu,
natomiast Aneta Latacz, trzecia zastępczyni prezydenta,
tylko 2.
Zanim Łukasz Wiejacha
objął funkcję sekretarza, był
zatrudniony na stanowisku
zastępcy dyrektora PUP. Jak
nam sam wyjawił, przechodząc do ratusza nie odszedł
z poprzedniej pracy, a jedynie
wziął urlop bezpłatny. Obecnie jego umowa w magistracie
dobiegła końca i tym samym
wróci na wcześniej zajmowane przez siebie stanowisko.
Wakatu na miejscu Wiejachy w Urzędzie Miejskim jednak długo nie będzie, ponieważ
Krzysztof Przybylski również
przebywał na urlopie bezpłatnym. W piątek, 16 listopada zakończyła się obecna kadencja
Rady Miejskiej i Przybylski będzie mógł znów pełnić funkcję
sekretarza miasta.
Obaj panowie, Łukasz Wiejacha i Krzysztof Przybylski,
zrobili dużą karierę w bytomskim samorządzie. Pierwszy
z nich zaczynał jako asystent
prezydenta Piotra Koja, a na-

Chór Opery Śląskiej w Paryżu
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ZAJĘCIA
GRUPOWE – 35 zł (w sprzedaży
miesięczne)
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ciem sterów przez jego następcę zachodzą znaczące zmiany personalne w Urzędzie
Miejskim. Co zastanie tam Mariusz Wołosz?
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Zajęcia grupowe odbywają się w maksymalnie 10-os. Grupach. Celem naszych zajęć jest
wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka w oparciu o zajęcia specjalistyczne, takie jak arteterapia, sensoplastyka, muzykoterapia, socjoterapia, terapia ręki i wiele innych. Przygotowujemy dzieci do lepszego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Zapisy i kontakt: 533 123 455; 32/289 11 74, sekretariat@tika.com.pl

Bytomska Opera Śląska cieszy się sławą na całym świecie i jej artyści często podróżują po naszym globie. Ostatnio
przebywali we Francji. Chór
dwukrotnie wystąpił w spektaklu „Shell Shock, a requiem
of war” w Filharmonii Paryskiej, który zorganizowano
w ramach obchodów 100-lecia od zakończenia I wojny
światowej.
Kiedy świat wspominał za-

kończenie zbrojnego konfliktu,
w Polsce wszyscy żyliśmy obchodami 100-lecia odzyskania
niepodległości. Artyści Opery Śląskiej nie zapomnieli o tej
wyjątkowej rocznicy.
Chór zaśpiewał Mazurka
Dąbrowskiego na terenie Luwru. Film obiegł krajowe media,
co nie dziwi, bo to jedno z najpiękniejszych wykonań polskiego hymnu.

POSZUKUJEMY PAMIĄTEK Z BYTOMIA!

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII MIASTA
ODKUPI DO ZBIORU PRZEDWOJENNE PAMIĄTKI
POSZUKUJEMY: WSZELKICH ZDJĘĆ, POCZTÓWEK, ODZNAK, MEDALI,
DYPLOMÓW, NAGRÓD SPORTOWYCH, PAMIĄTEK JUBILEUSZOWYCH,
SZTANDARÓW, PORCELANĘ I INNE PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z HISTORIĄ
TELEFON: 668 733 733

EMAIL: DTWB@DTWB.pl

Nowoczesne

boisko dla Silesii
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Kładka nad Siemianowicką

REWITALIZACJA \ Po latach przy skrzyżowaniu ul. Siemianowickiej i Kochanowskiego znów pojawił się wiadukt. Tym razem jednak nie będzie służyć kolei, lecz
spacerowiczom. Nowa kładka będzie elementem budowanej promenady biegnącej
przez historyczną część Rozbarku.

SPORT \ To już trzeci taki obiekt w naszym mieście. Przy stadionie Silesii Mie-

chowice otwarto pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę
nożną.

Stan infrastruktury piłkarskiej w Miechowicach od
dawna nie zaliczał się do najlepszych. Główna płyta przypomina góry i doliny, co jest
konsekwencją szkód górniczych. Z kolei boisko treningowe zwane „dolnym” nie nadawało się do użytku. To właśnie
na tym drugim postanowiono
wybudować nowe boisko.
Prace trwały przez pół roku, a cała inwestycja zamknęła się w ponad 4 mln złotych.
Niespełna połowę kosztów pokryło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Obiekt posiada sztuczną
nawierzchnię, która spełniła wymogi FIFA. Cały obiekt
ogrodzono, zamontowano
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piłkochwyty, zainstalowano oświetlenie, a także wyposażono w sprzęt sportowy.
Pamiętano także o kibicach,
na których czeka trybuna na
200 miejsc, a także boisko zostało dostosowane do osób
niepełnosprawnych.
Piłkarze Silesii od wielu
lat czekali na boisko o wysokim standardzie. Główna płyta prosi się o remont, bo szkody górnicze mocno pofałdowały nawierzchnię. Klub cały czas walczy, aby pozyskać
środki na remont z kopalni,
ale póki co bez skutku. Temat
wałkowany jest od dawna.
Już w 2008 roku urzędujący
wówczas prezydent Piotr Koj
obiecywał przekazanie odpo-

wiednich środków, ale tak się
nie stało. Na pewno boisko ze
sztuczną nawierzchnią pozwolą czekać na modernizację
w komfortowych warunkach.
To już trzeci tego typu
obiekt w naszym mieście. Kilka lat temu oddano do użytku boisko w Szombierkach,
a w tym roku zmodernizowano boisko ze sztuczną nawierzchnią przy stadionie Polonii Bytom. Dotychczasowy prezydent Damian Bartyla miał w planach, by tego typu infrastruktura piłkarska
powstała w każdej dzielnicy.
Bartyla jednak przegrał wybory i nie wiadomo jak na ten
pomysł zapatruje się jego następca Mariusz Wołosz.

Zdobądź nowych klientów
Zamieść reklamę w naszej
szej gazecie

ZADZWOŃ LUB NAPISZ
504 747 507,
reklama@bytomski.pl
www.bytomski.pl

Budowa promenady to element unijnego projektu pod
nazwą „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku”. Z powodu skokowego wzrostu kosztów w branży
budowlanej wybór wykonawców ciągnie się już od ponad
roku. W marcu podzielono całe przedsięwzięcie na kilka odrębnych zadań, dzięki czemu
udało się znaleźć firmy, które
zrealizują większość z założonych prac. Wciąż jeszcze nie
rozstrzygnięto przetargu na
przebudowę placu św. Barbary, będącą ostatnim elementem tego projektu.
Wykonawcę budowy promenady wyłoniono jako pierwszego już w maju. Zostało nim
konsorcjum firm GIJO Kapsa z Bytomia i Chorzowa, które zaoferowało cenę 5,4 mln
zł (pierwotnie planowano wydać na ten cel niecałe 0,5 mln
zł mniej). Ścieżka będzie ciągnąć się śladem dawnej kolei wąskotorowej i piaskowej
od ul. Pszczyńskiej, następnie wzdłuż ul. Kochanowskiego, by ostatecznie dotrzeć do
cmentarza przy ul. Staffa. Promenada będzie mieć kilka odnóg w kierunku pl. Barbary, ul.
Witczaka i Szkoły Podstawowej nr 6, gdzie będą znajdować
się „przyjemne i bezpieczne
przestrzenie dla mieszkańców
Rozbarku”, w tym m.in. skate park, place zabaw, siłownie
plenerowe itp.
Prace przy budowie promenady są daleko posunięte, aczkolwiek w przetargu ustalono termin na koniec września.
W tej chwili sporo fragmentów ma ułożoną nawierzchnię
z kostki betonowej. Wykonawca oprócz ukończenia deptaka

będzie musiał jeszcze postawić
wzdłuż niego latarnie i tablice przedstawiające postaci historyczne związane z Rozbarkiem, a także elementy małej
architektury; trejaże, 40 szt. ławek bez oparć i taką samą ilość
betonowych koszy na śmieci.
W miejscu przecięcia ul.
Siemianowickiej przez promenadę jest budowany wiadukt, po którym będzie można
przejść nad Drogą Krajową nr
94. Nocą z 13 na 14 listopada na
betonowych przyczółkach zamontowano stalową konstrukcję kładki. W następną noc wykonywane będzie deskowanie.
Do 2008 roku w tym samym miejscu stał wiadukt
Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej, po którym biegła linia do Warsztatów Naprawczych przy ul. Brzezińskiej.
Ten zabytkowy kompleks ma
wkrótce również zostać zrewitalizowany dzięki środkom
pochodzącym z Unii Europejskiej. W konsultacjach społecznych ustalono potrzebę zachowania przynajmniej w jakiejś części pierwotnej funkcji
warsztatów, aby stowarzyszenie opiekujące się Wąskotorówką mogło tam serwisować
tabor, a w przyszłości możliwa była rekonstrukcja linii
łączącej dworzec kolejowy
z Rozbarkiem.
Niestety budowa kładki dla
pieszych może uniemożliwić
realizację planów wydłużenia
wąskiego toru na Brzezińską.
– Wystarczyło zaprojektować
kładkę szerszą i o trochę mocniejszej konstrukcji, tak aby
w przyszłości można było położyć na niej tor wąski – skomentował sprawę Mariusz
Senderowski ze Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wą-

skotorowych. – Teraz już nikt
nie pozwoli sobie na jej przebudowę, bo byłaby to oczywista
niegospodarność. Zapomnijmy więc o powrocie pociągów
w ten rejon Rozbarku i chociażby o częściowym wykorzystaniu Warsztatów na cele kolejowe. Cały tabor będzie gnił na
Karbiu pod chmurką, my będziemy nadal w prymitywnych warunkach, w ciasnocie
małej hali naprawiać wagony i lokomotywy – stwierdził
Senderowski.
Członkowie SGKW przed
laty osobiście pilnowali Warsztatów Naprawczych przed złomiarzami i własnymi rękami
odbudowali szlak prowadzący
na Rozbark. Niektórzy nawet
starli się ze złodziejami i przypłacili to swoim zdrowiem.
Dzięki nim do dzisiejszych czasów zachował się tabor, który
dziś stoi na terenie lokomotywowni przy ul. Reja oraz maszyny znajdujące się przy ul.
Brzezińskiej. Współcześnie pociągi wąskotorowe już by nie
kursowały z Bytomia do Miasteczka Śląskiego, gdyby wtedy zabrakło właśnie tych ludzi, ponieważ całe dziedzictwo
GKW trafiłoby na złom.
Ze wzgędu na wykorzystanie środków unijnych do sfinansowania budowy promenady przez następne kilka lat
nie będzie można przebudować powstałej infrastruktury.
Tak więc w tym czasie raczej
nie należy spodziewać się odbudowy linii kolejowej na Rozbark. Kursująca wąskotorówka mogłaby być dużą atrakcją
zrewitalizowanych Warsztatów Naprawczych przy ul.
Brzezińskiej, ale póki co będzie można się tam tylko przespacerować.
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Zebrali na turniej dla
niepełnosprawnych
SPORT \ W Bytomiu już po raz dziesiąty odbędzie się Regionalny Turniej Piłki
Nożnej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie. OREW, organizator zawodów, w publicznej zbiórce zebrał pieniędze na nagrody i poczęstunek dla
uczestników.
Impreza odbywa się nieprzerwanie od 2009 roku. Biorą w niej udział dzieci oraz młodzież niepełnosprawna intelektualnie w wieku od 7 do 24
lat. Turniej daje im możliwość
wykazania się pod względem
sportowym. Podczas rozgrywek promuje się zdrową rywalizację, radość z gry oraz szacunek dla przeciwnika.
Edycje
zorganizowane
w ostatnich latach cieszyły
się dużym zainteresowaniem
i sprawiły ich uczestnikom
sporo radości. W tym roku do
Bytomia ma przyjechać ok.
16 drużyn z rejonu południowej Polski. Łącznie w turnieju weźmie udział ok. 200 osób
z niepełnosprawnością.
Tegoroczna edycja odbędzie

się w hali Na Skarpie w Szombierkach przy ul. Frycza Modrzewskiego w dniu 22 listopada o 9:00. Rozgrywki będą
powiedzone na dwie kategorie: Ośrodki Specjalne i Szkoły
Specjalne, w których wyłaniani są zdobywcy I, II i III miejsca. Przyznawane będą także
nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika, strzelca
i bramkarza zawodów.
Organizatorem
turnieju
jest Ośrodek Rechabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Bytomiu. Ośrodek funkcjonuje od 2001 roku. Zapewnia
on opiekę dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z nie-

pełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
znacznym i głębokim oraz chorobami
współistniejącymi.
Wychowankowie mogą w nim
uzyskać różne rodzaje rehabilitacji i terapii, zarówno w formie zajęć indywidualnych, jak
i grupowych.
Zbiórka na rzecz turnieju
była przeprowadzana na portalu Zrzutka.pl. Internauci wpłacili na rzecz turnieju aż 5 126
złotych. Podarowane pieniądze zostaną przeznaczone na
nagrody rzeczowe, medale, dyplomy i puchary dla uczestników oraz poczęstunek dla zawodników i dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli, które
odwiedzą turniej.

Podziemia Rynku znów otwarte
KULTURA \ Znów zejdziemy do podziemi. Pod jedną z najpiękniejszych kamienic

przy bytomskim Rynku został ponownie otwarty klub muzyczny. City of...? ruszył
w ostatni piątek!
fot. City of..?/Facebook

Budynek przy Rynku 12
wzniesiono w 1897 roku według projektu architektów Johanna Ultera i Alberta Bohma. Za sprawą bogatej w detale elewacji stanowi wspaniałą
ozdobę głównego placu naszego miasta. Przed kilkoma laty
w podziemiach stworzono minibrowar oraz klub urządzony w surowej stylistyce, która łączy zabytkowy charakter
kamienicy z industrialną duszą Bytomia.
Po pewnej przerwie klub
na nowo rozpoczyna działalność – tym razem pod nazwą
City of...? Jego ambasadorem
został Krzysztof Drabik, jeden
z najlepszych flair barmanów
na świecie i uczestnik programu „Mam Talent”. Jak można się spodziewać, imprezom
muzycznym w podziemiach
Rynku 12 będą towarzyszyć
najróżniejsze drinki serwo-

wane w oryginalny sposób.
Otwarcie klubu trwało
aż 48 godzin! Początek miał
miejsce w piątek, 16 listopada o 20:00. Na gości City of...?
czekały drinki na przywitanie
oraz darmowa fotobudka, natomiast o dobry beat zadbali

DJ Czarny & Bonq, a następnego dnia ADO.
Klub od niedzieli do
czwartku jest otwarty w godzinach od 16:00 do 24:00, natomiast w piątki i soboty od
16:00 aż do 4:00.
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Szybka zmiana prezesa Cztery boiska
POLITYKA \ Krótko przed drugą turą wyborów w Bytomiu doszło do zmiany na stanowisku prezesa Bytom-

skiego Sportu. Nowy szef spółki szybko podpisał aneks do umowy z wykonawcą przebudowy stadionu Polonii
Bytom. Skąd taki pośpiech?
29 października napisaliśmy o prawdopodobnym wypowiedzeniu umowy na realizację inwestycji przy ul. Olimpijskiej. Przedsięwzięcie miało
wisieć na włosku. Jednak następnego dnia spółki Bytomski Sport oraz S-Sport wydały
wspólne oświadczenie, w którym napisały: „umowa o nr
ZP/1/12/2016 z dnia 6 kwietnia
2018 r. na Modernizację istniejącego stadionu piłkarskiego
im. E. Szymkowiaka przy ul.
Olimpijskiej w Bytomiu nie została niczym wzruszona tj. nie
została wypowiedziana przez
żadną ze stron oraz żadna ze
stron nie odstąpiła oświadczeniem woli z realizacji ww. inwestycji”. Dokument został
podpisany po stronie BS przez

prezesa Krzysztofa Bochnię
a po stronie S-Sportu przez prezesa Marka Gawła i dyrektora
Adama Kaczyńskiego.
Po przegranej przez Damiana Bartylę drugiej turze wyborów w Bytomiu wyszło na jaw,
że właśnie tego dnia, gdy opublikowaliśmy nasz artykuł,
doszło do poważnych zmian
w kierownictwie miejskiej
spółki odpowiedzialnej za ok.
40-milionową inwestycję. 24
października prezes Krzysztof
Bochnia złożył wypowiedzenie, a 29 października na jego
miejsce powołano Zbigniewa
Cieńciałę, sprawującego do tej
pory funkcję dyrektora sportowego Polonii Bytom.
Przez tydzień milczano na
ten temat i do 9 listopada na

stronach Urzędu Miejskiego, Bytomskiego Sportu i Polonii Bytom nie powiadomiono o zmianie w kierownictwie
firmy. Do niedawna nawet
pracownicy spółki nie wiedzieli, że mają nowego szefa.
O roszadzie na fotelu prezesa
poinformował tylko kibicowski serwis Olimpijska2.pl.
Dlaczego na finiszu kadencji Damiana Bartyli doszło do
tak poważnej zmiany? Nowy prezes zgodził się bowiem
podpisać aneks do umowy
na przebudowę stadionu. Dokument nie został ujawniony
i nie wiadomo co dokładnie
w nim zapisano. Dawid Wowra, rzecznik Urzędu Miejskiego, przekazał nam, że aneks
nie wprowadza zmian w war-

tości umowy, ani w terminie
ukończenia inwestycji. Dokument ma dotyczyć zakresu zamówienia, w tym m.in. zmiany lokalizacji zaplecza socjalnego. W pierwotnej wersji
miało ono się znaleźć w tymczasowych kontenerach, natomiast po zmianach szatnie
mają znajdować się wewnątrz
jednej z trybun.
Czemu do zmiany na stanowisku prezesa i podpisania
aneksu doszło w tak tajemniczej atmosferze? Tego nie wiadomo. Być może wątpliwości
w tej sprawie zostaną rozwiane po zaprzysiężeniu nowego prezydenta i odejściu ekipy Damiana Bartyli z urzędu
i miejskich spółek.

Król But w Muzeum

KULTURA \ Wystawy prezentują współczesnemu odbiorcy fenomen cywilizacyjny, jakim jest jeden z najważ-

niejszych elementów stroju ludzkiego – but. Obecny na przestrzeni wieków i tysiącleci, modyﬁkowany i ulepszany. Okrycie stóp odzwierciedlające mody, upodobania i stosunki społeczne na przestrzeni wieków. Prezentacja
skupia się na stosunkowo mało znanej historii wytwarzania i użytkowania obuwia skórzanego od średniowiecza po nowożytność oraz związanych z nim zawodów rzemieślniczych – garbarstwa i szewstwa.
Projekt składa się z dwóch
części. Pierwsza jest gdańską
wystawą „Każdy krok zostawia ślad. Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”,
druga zaś opiera się na eksponatach ze zbiorów Działu
Archeologii Muzeum Górnośląskiego i prezentuje najciekawsze z istniejących egzemplarzy obuwia średniowiecznego, jak również tradycje
szewstwa i zawodów z nim
powiązanych, doprowadzone do początków XX wieku.
Projekt nakreśla zatem panoramę dziejów obuwia w tej
części Europy. Przypomnimy, że obuwie skórzane to
element najbardziej podatny
na innowacje technologiczne
i estetyczne stroju. Te przedmioty, często z rozbudowaną
ornamentyką, miały ogromną wartość i status dobra
luksusowego.
Uzupełnieniem treści wystaw jest przybliżenie wiedzy o zmianach, jakie zaszły

nad
Bytomką
\
SPORT

Trwa rekultywacja terenów na granicy
Szombierek i Łagiewnik w pobliżu rzeki Bytomki.
Mieszkańcy zyskają nowe miejsca do spacerów, ale
także do uprawiania sportu.wywalczyły dziewczyny,
a potem w ich ślady poszli chłopcy.

Teren, na którym trwają prace, ma powierzchnię 30
hektarów. Znajduje się na granicy Szombierek i Łagiewnik,
a konkretnie pomiędzy rzeką
Bytomką a ulicami Ostatnią,
Modrzewskiego, Łagiewnicką i Szyby Rycerskie. Przez lata było to miejsce zaniedbane
i zdegradowane przez ciężki
przemysł. Teraz trwają prace,
które mają zmienić to miejsce
nie do poznania.
Po rekultywacji mieszkańcy zyskają tereny, gdzie będą
mogli pospacerować, ale także
uprawiać sport. W planach jest
stworzenie sieci alejek, dróg rowerowych, a także siłowni plenerowych i aż czterech boisk
sportowych.
To właśnie przy kompleksie najlepiej widać postęp prac.
Wykonano już podbudowę pod

boiska, a także założono instalację elektryczną, nawadniającą, system drenaży i zamontowano maszty oświetleniowe. Obecnie wykonawca skupia się na zapleczu socjalnym
i technicznym.
Kolejnym etapem będzie wykonanie drogi dojazdowej, ścieżek rowerowych
oraz spacerowych, siłowni
plenerowych, a także pojawi się zieleń i teren zostanie
uporządkowany.
Inwestycja będzie kosztować 24,3 mln złotych. Z budżetu miasta przeznaczono zaledwie 15%, a pozostałe
środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wszystko
ma zostać wykonane do maja
przyszłego roku.

SKLEP
MEDYCZNOORTOPEDYCZNY
ul. Powst. Warszawskich 31
41-902 Bytom

czynne:
poniedziałek-piątek
w godz. 8:00 – 16:00
------------------------------------

w szewstwie na przestrzeni wieków: od specyfiki pracy garbarzy i szewców, przez
wskazanie
autentycznych
postaci z epoki, aż po czasy
współczesne i prześledzenie
procesu produkcji obuwia.
Nie lada gratką, pokazywaną
nie tylko z myślą o najmłodszych, jest zaaranżowany zakład szewski z Bytomia-Miechowic. Znajdują się również
informacje, przybliżające zarys gospodarki średniowiecz-

nego Bytomia, w tym istotną
rolę cechów rzemieślniczych
(o czym świadczą chociażby
historyczne nazwy ulic, jak
Garbarska). W „bytomskiej”
części wystawy jest prezentowany także film, będący
opowieścią o małym chłopcu,
mieszkańcu średniowiecznego Bytomia, synu szewców,
którego marzeniem są buty,
jakie dla księcia wykonuje jego ojciec.
Wystawy, będące pre-

zentacją bogactwa inspiracji
i kontekstów, jakie kryją się
za „zwykłym butem” – w naszym projekcie wyniesionym do statusu godnego króla – z pewnością zainteresują
miłośników nie tylko historii, ale także dotrą do tych odbiorców, którzy interesują się
zarówno historią mody, jak
i najnowszymi trendami.
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tel.: 32/289-12-81

realizujemy
zlecenia

DOWOZIMY BEZPŁATNIE DO DOMU
NA PROŚBĘ KLIENTA
WIĘKSZY SPRZĘT MEDYCZNY ORAZ
PIELUCHY ZAKUPIONE NA KWARTALNE
ZLECENIA.

w sprzedaży m. in. :
pieluchomajtki,
majtki chłonne,
podkłady i wkładki,
sprzęt stomijny,
protezy piersi,
gorsety dla amazonek,
peruki,
ortezy kończyn,
pasy i gorsety
ortopedyczne,
balkoniki i podpórki,
laski i kule,
wózki inwalidzkie,
materace p/odleżynowe,
wkładki do butów,
profilaktyka żylaków,
ciśnieniomierze,
sprzęt pomocniczy do
łazienki,
inny sprzęt medyczny.

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY !
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Zamienił szyb w huśtawkę
SZOMBIERKI \ Mieszkaniec Świętochłowic zawiesił linę na ceglanej wieży Szybu

Krystyna w Szombierkach i bujał się na wysokości kilkunastu metrów. To kolejny
jego wyczyn w tym miejscu.
fot. Marcin Banot BNT/YouTube.com

Baran 21.03‒19.04

Bądź skupiony i uważny. Rzetelność popłaca. Korzystaj z umiejętności, które posiadasz i zrób drobną
przyjemność partnerowi.

Byk 20.04‒20.05

W każdym związku musi od czasu do czasu tąpnąć. Po krótkiej chwili niestabilności, pogodzicie
się w bardzo piękny sposób.

Bliźnięta 21.05‒21.06

Będzie iskrzyć w życiu osobistym, dlatego otwórz
się na szalone doznania. To będzie ognisty czas,
wykorzystaj go dla przyjemności.

Rak 22.06‒22‒07

Otrzep się z pyłu wspomnień, i ruszaj do przodu.
Masz sporo możliwości, więc nie płacz nad rozlanym mlekiem. Zasługujesz na uczucie.

Lew 23.07‒22.08

Uwaga, serce przejmuje kontrolę nad rozumem.
Daj się mu unieść, wpuść do głowy marzenia,
przewietrz czarne myśli. Kochaj.

Panna 23.08‒22.09

Idzie świetnie, więc nie ustawaj w wysiłkach.
Jeszcze tylko trochę pracy, a odczujesz przypływ nie tylko satysfakcji, ale i gotówki.

Waga 23.09‒22.10

Nie przejmuj się wątpliwościami – znikną tak jak
się pojawiły. Miłość do świata przejmie władzę nad
Tobą czy tego chcesz, czy nie.

Skorpion 23.10‒21.11

Wyboje zdarzają się każdemu, ale po wybojach
następują przeboje. Dlatego wrzuć na luz i daj się
kołysać. Rollercoaster minie. I będzie pięknie.

Strzelec 22.11‒21.12

Złota klatka – to nie dla ciebie, choćby była
mlekiem i miodem płynąca. Łap za strzały i celuj
w kolejne obiekty. Polowanie się uda.

Koziorożec 22.12‒19.01

Ogniste romanse i iskrzące przyjaźnie – nadchodzi
czas namiętności, więc szlifuj rogi! I uważaj, żeby
nie przeholować na imprezie.

Wodnik 20.01‒18.02

To czas spotkań z przyjaciółmi, wykorzystaj go dla
interesów własnych i świata. Najwięcej efektów
przyniosą zajęcia w podgrupach.

Ryby 19.02‒20.03

Empatia i wyrozumiałość dla błędów innych będą
Ci teraz potrzebne. Nie ma idealnych ludzi, więc
wyłącz krytyka. To pomoże Ci w relacjach.

Krystyna została wykorzystana jako wielka huśtawka
przez Marcina Banota, śląskiego vlogera znanego pod
pseudonimem BNT. Zrobiło
się o nim głośno, gdy bez żadnych zabezpieczeń wspiął się
na Diabelski Młyn w Śląskim
Wesołym Miasteczku Legendia. Od tego czasu jego kolejne ekstremalne przygody śledzą setki tysięcy widzów na
portalu YouTube.
Tym razem BNT dostał
się do wnętrza wieży Szybu
Krystyna po dawnej Kopalni
Szombierki, gdzie zamocował
linę, a następnie wyrzucił ją
przez okno. Później zszedł na
poziom znajdujący się na wysokości kilkunastu metrów
i zamocowany do wcześniej
przygotowanej liny zaczął wykonywać różne akrobacje. Całość można zobaczyć na jego
kanale na YouTube.
Kilka dni wcześniej opublikował na nim inny film, na
którym możemy zobaczyć jak

spuszcza się na linie z tarasu
okalającego najwyższy poziom
Szybu Krystyna. Wówczas
zwisał na linie około 40 metrów powyżej ziemi.
Przed rokiem pisaliśmy
o innym wyczynie Marcina
Banota w Szombierkach. Wtedy wszedł na sam dach Krystyny, który znajduje się na
wysokości 56 metrów i bez
żadnego zabezpieczenia sta-

nął na rękach na samej krawędzi muru. Od tamtego momentu wspiął się m.in. na
154-metrowy drapacz chmur
w Barcelonie, 280-metrowy
komin w Rumunii, a także na
90-metrową iglicę przed wrocławską Halą Stulecia. Oczywiście bez żadnych zabezpieczeń. Wszystko udokumentował na swoim kanale na
YouTube.

Pałac do remontu

zabytki \ Pałac Tiele-Wincklerów w Miechowicach to jedna z największych za-

bytkowych perełek naszego miasta. Niestety, obiekt od lat stoi zaniedbany i z każdym rokiem rosło ryzyko, że pewnego dnia wszystko się zawali. Na szczęście w ramach rewitalizacji zostanie uratowany, a nawet po części odbudowany.
Rok temu miechowicki pałac świętował 200-lecie istnienia. Niestety, po jednej z najpiękniejszych posiadłości na
Górnym Śląsku pozostały zaledwie ruiny. Budowa pięknego
obiektu zakończyła się w 1817
roku. Jego właścicielem była
rodzina Tiele-Wicklerów, która była potentatem w branży
górniczo-hutniczej.
Pałac przetrwał dwie wojny światowe, ale potem jego losy nie układały się najlepiej. Po
zakończeniu drugiego światowego konfliktu radzieccy żołnierze go splądrowali, a potem
podpalili. Mury jednak ocalały, choć nie na długo, bo w 1954
roku saperzy Wojska Polskiego
wysadzili go w powietrze. Z architektonicznej perły pozostało tylko jedno skrzydło, które
w kolejnych latach coraz bardziej niszczało. Niestety, nikt

nie miał pomysłu, jak uratować pałac. Dwa lata temu został
ogrodzony i zabezpieczony, bo
wchodzenie na jego teren groziło niebezpieczeństwem.
Na szczęście wszystko
wskazuje na to, że spuścizna po
rodzie Tiele-Wicklerów doczeka się lepszych czasów. Miasto
postanowiło wykorzystać środki na rewitalizację i część z nich
przeznaczyć na ratowanie ruin.
Po konsultacjach społecznych
ustalono zakres prac.
Oficyna pałacu zostanie odbudowana na podstawie zachowanej dokumentacji. Wszystko ma wyglądać jak w latach
świetności, czyli zachowana
zostanie historyczna bryła i
przywrócone będą liczne detale. Na terenie pałacu powstaną ścieżki, a także kilka placów. Na razie odbudowa całego obiektu nie jest możliwa,

ale obrys dawnych murów zostanie odwzorowany żywopłotem. Całość będzie można
oglądać ze stworzonego tarasu
widokowego.
Miasto początkowo planowało przeznaczyć na wszystkie prace 7,2 mln złotych. To
jednak były zbyt małe środki.
Ostatecznie przetarg wygrała
firma DeS z Krakowa, która ma
doświadczenie w tego typu pracach. Inwestycja ma pochłonąć
9,4 mln złotych. Efekty mamy
zobaczyć w grudniu 2019 roku.
Założenie jest takie, by po remoncie pałac ożywił życie kulturalne w Miechowicach. W
trakcie konsultacji mieszkańcy życzyli sobie, by na terenie
dawnej posiadłości Tiele-Wincklerów odbywały się koncerty, turnieje rycerskie, czy targi
wyrobów regionalnych.

Sprintem

przez boiska

SPORT

\ Bytomscy piłkarze udają się na odpoczynek. We wszystkich rozgrywkach zakończyła się
runda jesienna, a najwięcej
powodów do radości mają
zawodnicy Polonii Bytom i
Rodła Górniki.
W IV lidze wszystko powinno być jasne już tydzień
temu, ale wtedy odwołano
najważniejsze spotkanie.
Z powodu problemów kadrowych bytomskiej policji mecz
Polonia Bytom – Śląsk Świętochłowice został przeniesiony na 17 listopada. Wszyscy
oczekiwali wielkich emocji,
bo lider podejmował wicelidera. Skończyło się wynikiem
1:1. Śląsk prowadził do przerwy 1:0, ale w drugiej połowie
wyrównującego gola strzelił
Przemysław Szkatuła. Dzięki temu Polonia zachowała
pierwsze miejsce i ma dwa
punkty przewagi nad swoim
ostatnim rywalem.
Kibice więcej sobie obiecywali po Szombierkach. Jesienią „Zieloni” mieli wahania formy i rundę zakończyli
na siódmej pozycji. W ostatnim meczu klub z Modrzewskiego przegrał na wyjeździe
z MKS-em Myszków 0:2.
Niesamowity mecz zobaczyliśmy w ostatniej kolejce ligi okręgowej. Silesia
Miechowice pierwszy raz
zagrała na nowym boisku
ze sztuczną nawierzchnią.
Starcie z Łazowianką Łazy
zakończyło się wynikiem
5:5. Bramki dla bytomian
strzelali Piotr Nowak, Marek
Suker, Rafał Lewandowski,
Dawid Pośpiech oraz Paweł
Schmidt. Silesia ukończyła
pierwszą rundę na jedenastym miejscu.
W ostatniej kolejce klasy
A mieliśmy bytomskie derby. Tempo Stolarzowice podejmowało Rozbark Bytom.
Gospodarze nie byli gościnni i zwyciężyli 3:1. W klasie
B jesienią świetnie spisywało się Rodło Górniki, które
jest wiceliderem. W ostatnim spotkaniu drużyna zremisowała 0:0 z Orłem Nakło
Śląskie. W drugim meczu rezerwa Polonii pokonała Nadzieję Bytom 4:0 po dwóch
golach Daniela Płaczka oraz
po jednym Szymona Wojtkowiaka i Marcela Kapinosa.
W tabeli Polonia jest czwarta, a Nadzieja dziewiąta.

