
Temat nielegalnego skła-
dowania odpadów zdomino-
wał zarówno zeszłoroczne 
referendum, jak i  niedawne 
wybory samorządowe w na-
szym mieście. Hasło społecz-
nej akcji „Bytom to nie ha-
siok” stało się sloganem Ma-
riusza Wołosza i pomogło mu 
zdobyć władzę. Teraz nowa 
ekipa w ratuszu stara się po-
kazać, że na deklaracjach się 
nie skończy...

Niedługo po zwycięskich 
wyborach prezydent powołał 
na swojego drugiego zastęp-
cę Waldemara Gawrona, bę-
dącego dotąd kierownikiem 

Referatu Prewencji w bytom-
skiej Straży Miejskiej. Na to 
stanowisko zarekomendo-
wało go Prawo i  Sprawiedli-
wość ze względu na jego do-
tychczasowe zaangażowanie 
w  walkę z  odpadami. W  no-
wej roli ma dalej się zajmo-
wać tą sprawą, ale teraz dys-
ponuje znacznie szerszymi 
kompetencjami. W  jego pio-
nie znalazł się m.in. Wydział 
Inżynierii Środowiska, któ-
ry stanowi główne narzędzie 
Urzędu Miejskiego w  śmie-
ciowej wojnie.

Zgodnie z przedwyborczy-
mi deklaracjami Mariusz Wo-

łosz podjął decyzję o ustano-
wieniu zakazu wjazdu po-
jazdów powyżej 3,5 tony na 
ulicę Pasteura. To właśnie 
ona była główną drogą do-
jazdową do wielkiego, nie-
legalnego wysypiska odpa-
dów na Bobrku. W poprzed-
niej kadencji radni opozycji 
apelowali do Damiana Barty-
li o  postawienie zakazu, ale 
prezydent odrzucił tę moż-
liwość argumentując, że... 
mogłoby to zaszkodzić fir-
mom prowadzącym działal-
ność przy tej ulicy.

Nowa organizacja ruchu 
zaczęła obowiązywać od 13 

grudnia. Ciężarówki nie bę-
dą mogły poruszać się po ca-
łej ulicy, natomiast na odcinku 
w rejonie garaży i wjazdu na 
teren nielegalnego składowi-
ska całkowicie zakazano ru-
chu. Wyjątek stanowią użyt-
kownicy garaży. O  egzekwo-
wanie zakazów będą dbać 
strażnicy miejscy, którzy te-
raz jeszcze częściej mają pa-
trolować tę okolicę.

5 grudnia w  ratuszu od-
było się spotkanie Mariusza 
Wołosza i  Waldemara Gaw-
rona z przedsiębiorcami z te-
renów dawnej Huty Bobrek. 
Biznesmeni zobowiązali się 

na piśmie, że wstrzymają 
możliwość przejazdu cięża-
rówek z odpadami przez ich 
grunty. Jeśli dotrzymają sło-
wa, to strumień śmieci pły-
nący dotąd na Bobrek zosta-
nie wreszcie powstrzymany.

W międzyczasie zlokalizo-
wano dwa nowe składowiska 
w  Łagiewnikach oraz przy 
Centrum Handlowym M1 
i  oczyszczalni ścieków Cen-
tralna. Pierwsze z nich ujaw-
nili pracownicy Wydziału In-
żynierii Środowiska wraz 
z  policjantami z  bytomskiej 
komendy. Na terenie przy ul. 
Szyby Rycerskie znaleziono 

palety z pojemnikami po far-
bach, rozpuszczalnikach, gła-
dziach, gipsach, a także inne 
odpady, które znajdowały się 
w  wielkogabarytowych wor-
kach oraz beczkach, spośród 
których część była nieszczel-
na. Na szczęście wezwana na 
miejsce Specjalistyczna Gru-
pa Ratownictwa Chemicz-
no-Ekologicznego z  Katowic 
nie stwierdziła zagrożenia 
chemicznego.

– Podczas kontroli przepro-
wadzonej wspólnie z  policjan-
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Wojna z odpadami się rozkręca
POLITYK A \ Walka z odpadami rozkręciła się na dobre. Tylko w ciągu kilku dni zabezpieczono dwa nielegalne składowiska. Na nogi została postawiona nawet Komenda 
Wojewódzka Policji. Skończyły się dobre czasy dla śmieciowych przestępców w Bytomiu.
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tami okazało się, że przedsię-
biorca nie miał pozwolenia na 
gospodarowanie odpadami 
w  tym miejscu – mówi Ma-
rek Gorzkowski, naczelnik 
Wydziału Inżynierii Środo-
wiska. – Sprawę przekazali-
śmy bytomskiej policji, która 
prowadzi w  tym zakresie po-
stępowanie. O zdarzeniu poin-
formowaliśmy Wojewódzkie-
go Inspektora Ochrony Środo-
wiska w Katowicach – dodaje 
Gorzkowski.

Drugie składowisko ujaw-
niono na pograniczu Bytomia 

i  Radzionkowa w  rejonie ul. 
Objazdowej. 10 grudnia wie-
czorem miała tam miejsce 
próba rozładowania trans-
portu odpadów. Udaremnił 
ją właściciel terenu, który od 
pewnego czasu dzierżawi go 
innemu przedsiębiorcy. Męż-
czyzna, gdy zorientował się 
co tam się dzieje zablokował 
wjazd i  uniemożliwił cięża-
rówce oddalenie się z  miej-
sca przestępstwa. Kierowca 
zbiegł pozostawiając swój po-
jazd na miejscu.

Choć składowisko przy 
ul. Objazdowej administra-
cyjnie leży w  granicach Ra-

dzionkowa, to w  tę kwestię 
szczególnie zaangażowa-
li się wiceprezydent Gaw-
ron i radny Maciej Bartków. 
Przy wsparciu wojewody 
Jarosława Wieczorka spra-
wą zajęli się Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środo-
wiska oraz Komenda Woje-
wódzka Policji, na polecenie 
której przez całą noc porzu-
conych ciężarówek pilnowa-
li funkcjonariusze z Radzion-
kowa. Następnie z  same-
go rana pobrano próbki z ła-
dunku i zabezpieczono teren 
składowiska.

Dziś Waldemar Gaw-

ron wraz z Maciejem Bartko-
wem spotkali się z wojewodą 
w  sprawie współpracy Byto-
mia z WIOŚ po wejściu w ży-
ciu nowej ustawy odpadach. 
Nowelizacja przekształci in-
spektorat w  policję środowi-
skową, która będzie dyspo-
nować skuteczniejszymi na-
rzędziami do walki z procede-
rem nielegalnego składowa-
nia i przetwarzania odpadów. 
Przedmiotem rozmowy by-
ły możliwości wykorzystania 
nowych kompetencji WIOŚ na 
terenie naszego miasta.  

 CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Polecamy także tradycyjne potrawy świąteczne 
na zamówienie – wyrób własny

organizacja przyjęć pod numerem tel. 
783-123-583/ 32 280 22 00

Bytom, 
ul. Reptowska 4, 

HISTORIA \ „Tragedia miechowicka” autorstwa Tomasza Saneckiego niebawem pojawi się w księgarniach. \ „Tragedia miechowicka” autorstwa Tomasza Saneckiego niebawem pojawi się w księgarniach. \
Czytelnicy będą mogli poznać szczegóły jednego z największych dramatów w historii Bytomia.

112 \ W jednym z budynków przy ulicy Skromnej roze-\ W jednym z budynków przy ulicy Skromnej roze-\
grały się wstrząsające sceny. Zakrapiana impreza za-
mieniła się w horror, gdy 37-latek wpadł w furię.

MIESZKANIA \ Kolejny projekt otrzyma wielkie \ Kolejny projekt otrzyma wielkie \
wsparcie ze środków Obszaru Strategicznej Inter-
wencji. Prawie 30 mln złotych zostanie przeznaczone 
na stworzenie nowych lokali socjalnych oraz centrów 
usług społecznych.

Książka o Tragedii Miechowickiej

 Chciał zabić konkubinę

141 lokali 
socjalnych

Pod koniec stycznia w 1945 
roku żołnierze Armii Radziec-
kiej wkroczyli do Bytomia i to-
czyli bitwę z niemieckimi jed-
nostkami. W  dniach 25-27 
stycznia najbardziej gorąco 
było w Miechowicach. To tam 
doszło do wielkiej zbrodni, 
w  której zginęło co najmniej 
380 cywilów. Jedną z ofiar był 
ksiądz Jan Frenzel.

Bytomianie od kilku lat 
mogą poznać przebieg tam-
tych wydarzeń podczas co-
rocznej rekonstrukcji walk 
o  Miechowice. W  2019 ro-
ku znowu będzie taka oka-
zja, ale wcześniej do księ-
garń trafi książka, opisująca 
jedną z największych zbrod-
ni w  historii Bytomia. „Tra-
gedia miechowicka” zosta-
ła napisana przez Tomasza 
Saneckiego.

 – Oddana w państwa ręce 
publikacja ma na celu nie tylko 
przypomnieć o  Tragedii Mie-
chowickiej w  dniach 25 – 28 
stycznia 1945 roku, ale rów-
nież przybliżyć przebieg walk 
o  Miechowice z  uwzględnie-

niem sowieckich i niemieckich 
dowódców, którzy brali udział 
w walkach o Górny Śląsk oraz 
jednostek walczących o  jeden 
z  najważniejszych niemiec-
kich okręgów przemysłowych 
u  schyłku wojny. W  książce 
podjąłem również temat ba-
dań i  śledztwa prowadzone-
go przez Instytut Pamięci Na-
rodowej w  sprawie zbrodni 
popełnionej przez Sowietów 
w Miechowicach, a także pre-
zentuję miejsca, w  których 
upamiętniona została Trage-
dia Miechowicka – czytamy 
na stronie autora.

Dokładna data premiery 
jeszcze nie jest znana. War-
to jednak na nią czekać, bo 
to pierwsza książka, która 
w  całości będzie poświęco-
na tragicznym wydarzeniom 
w Miechowicach.

Tomasz Sanecki jest pasjo-
natem historii. W dorobku ma 
już dwie książki. Debiutował 
pozycją „Z  dziejów Europy 
Środkowej, Wschodniej i Połu-
dniowej”, a potem napisał „Hi-
storię 1 Pułku Strzelców By-

tomskich”. Na co dzień pracu-
je w biurze prasowym Urzę-
du Miejskiego. W  wolnych 

chwilach prowadzi stronę 
www.mojhistorycznyblog.pl.
  

W piątek 7 grudnia 37-letni 
mężczyzna wyszedł z  aresz-
tu, gdzie odsiadywał karę za 
niepłacenie alimentów. Z  tej 
okazji udał się na zakrapia-
ną imprezę, która odbyła się 
w jednym z mieszkań przy uli-
cy Skromnej w Szombierkach. 
Zabawa w  pewnym momen-
cie przerodziła się w koszmar.

Mężczyzna próbował zabić 
swoją byłą konkubinę, z  któ-
rą udał się do ich wspólnego 
znajomego. 42-latka otrzyma-
ła ciosy nożem w plecy i rękę. 
Na tym jednak nie koniec, bo 
oprawca wpadł w furię i zaata-

kował także dwie inne osoby.
44-letni sąsiad został ude-

rzony młotkiem w  głowę. 
Z  kolei 50-letni znajomy na-
pastnika został raniony no-
żem w nogę. Obaj mężczyźni 
po udzieleniu pomocy wróci-
li do domów, a kobieta wciąż 
przebywa w szpitalu.

Napastnik został zatrzy-
many przez policję i przebywa 
w  areszcie. Przed sądem zo-
staną mu postawione zarzuty 
usiłowania zabójstwa i  dwu-
krotnego uszkodzenia ciała. 
Grozi mu za to dożywocie.  

Centra usług społecznych 
powstaną w Śródmieściu 
oraz na Bobrku. Kolejno bę-
dą się znajdować przy ulicy 
Piłsudskiego 21, Piekarskiej 
39 oraz Pasteura 4. To w nich 
będą pracować specjaliści 
z Centrum Integracji Społecz-
nej. Bytomianie znajdą tam 
zajęcia zawodowe, pomoc 
specjalistów w tym m.in. psy-
chologów, terapeutów uza-
leżnień oraz pracowników 
socjalnych.

To jednak nie wszystko. 
Duża część pozyskanych 27,5 
mln zł (25,5 mln zł ze środ-
ków Unii Europejskiej) zosta-
nie przeznaczone na stworze-
nie lokali socjalnych, których 
w Bytomiu od dawna brakuje. 

Łącznie powstanie ich aż 141 
w trzech dzielnicach. W Bobr-
ku będzie ich 69, a w Śródmie-
ściu i Rozbarku 72.

Znamy także dokładne lo-
kalizacje. Na lokale socjalne 
zostaną zaadaptowane bu-
dynki przy ul. Pasteura 1, Jo-
chymczyka 4a, Olszewskiego 
11, Konstytucji 51, Zabrzań-
skiej 126, Piłsudskiego 21, Sie-
mianowickiej 29, Witczaka 7 
(oficyna), Żeromskiego 3 (ofi-
cyna) i Kochanowskiego 15.

Do remontów zostaną za-
angażowani ludzie bezrobot-
ni i  wykluczeni społecznie. 
Cel jest taki, by pod okiem 
specjalistów nauczyli się no-
wych zawodów.  

Wojna z odpadami się rozkręca
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„Pokój zamieszka, podczas gdy Pan przybędzie”

Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Komisji ds. Kontroli Państwowej

Wojciech Szarama

W ten radosny czas oczekiwania, 
życzę, by Wigilia i Święta Bożego Narodzenia

 upłynęły pogodnie i radośnie.
 Aby marzenia zmieniły się w rzeczywistość,

a sukcesy przerosły oczekiwania.

Niech radość i nadzieja na stałe zamieszkają w Państwa sercach, 
a Nowy Rok 2019 ob�tuje we wszelką pomyślność.

INWESTYCJE \ Ruszyła budowa parku handlowego w sąsiedztwie Lidla przy ul. Witczaka. Nowy obiekt będzie \ Ruszyła budowa parku handlowego w sąsiedztwie Lidla przy ul. Witczaka. Nowy obiekt będzie \
architektonicznie nawiązywać do zabytkowej zajezdni tramwajowej, która stała w tym miejscu do 2013 roku.

Market jak dawna zajezdnia

Dawniej wzdłuż ulicy Wit-
czaka kursowały tramwaje 
łączące Bytom z  Piekarami 
Śląskimi. Była to pierwsza li-
nia tramwajowa na Górnym 
Śląsku, wybudowana w 1894 
roku. Przy niej, pomiędzy 
dzisiejszymi ulicami Tram-
wajarzy i  Stawową wybudo-
wano zajezdnię i  warsztaty. 
Kompleks pełnił swoją funk-
cję do 1968 roku, kiedy na 
Stroszku otwarto nową za-
jezdnię, a kilka lat później zli-
kwidowano też linię tram-
wajową do Piekar. Do 2006 r. 
przy ul. Witczaka funkcjono-
wała baza Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej By-
tom, natomiast po jego upad-
ku prowadziły tu działalność 
różne firmy transportowe. 
Pomimo protestów społecz-
ników zabytkowa hala zosta-
ła rozebrana w 2013 r.

Niedługo później część te-
renu dawnej zajezdni zago-

spodarowano poprzez budo-
wę sklepu niemieckiej sieci 
Lidl. Teraz na placu po roze-
branej hali rozpoczęła się bu-
dowa drugiego obiektu han-
dlowego. Green Hills Invest-
ment z  Warszawy stawia tu 
park handlowy o powierzch-
ni zabudowy 1800 m2. Znaj-
dą się w nim sklepy oferujące 
szeroki asortyment codzien-
nego użytku, w  tym m.in. 

sklep drogeryjny. – Mamy 
nadzieję że nasza inwesty-
cja stanie się rozpoznawal-
nym punktem handlowym 
na mapie Bytomia i  umili 
mieszkańcom codzienne za-
kupy – stwierdziła Małgorza-
ta Brych-Barwicka, kierow-
nik ds. Projektów Green Hills 
Investment.

Bryła nowego budynku 
będzie nawiązywać swoim 

kształtem do hali dawnej za-
jezdni. Na elewacji pojawi się 
jasny tynk i  cegła klinkiero-
wa. Przed sklepami będzie 
znajdować się parking dla sa-
mochodów osobowych. Kie-
rowcy będą mogli na niego 
wjechać zarówno od strony 
ul. Gwareckiej, jak i  od Wit-
czaka. Park handlowy ma zo-
stać oddany do użytku pod 
koniec przyszłego roku.  

Niech w nadchodzącym Nowym Roku 2019
 szczęście i pomyślność nigdy Państwa
 nie opuszczą, a wiara codziennie 
dodaje sił i energii do tworzenia 
i realizacji nowych pomysłów.

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
życzy Państwu i najbliższym 
Prezes Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Krzysztof Gajos

www.biph.pl
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Zdobądź nowych klientów
Zamieść reklamę w naszej gazecieszej gazecie

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

504 747 507,504 747 507,
reklama@bytomski.plreklama@bytomski.pl

www.bytomski.pl

NIK zmiażdżyła prezydenta
POLITYKA\ Po wielomiesięcznej kontroli Najwyższa Izba Kontroli upubliczniła raporty z kontroli Urzędu Miejskiego i Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji w związku 
z nieprawidłowościami w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym. Wnioski są druzgocące dla poprzedniego prezydenta.

Działania NIK w  Byto-
miu to efekt wniosku wysto-
sowanego przez Radę Miej-
ską w  kwietniu ubiegłego ro-
ku. Rajcowie zwrócili się do 
izby po wycieku szokujących 
fragmentów raportu z  audy-
tu w  BPK wykonanego przez 
firmę Deloitte, które ujawniły 
niegospodarność w  najwięk-
szej miejskiej spółce na niewy-
obrażalną skalę.

Inspektorzy mieli zacząć 
pracę we wrześniu 2017 r., ale 
w tym czasie swoje działania 
w UM i BPK prowadziły pro-
kuratura i inne służby, dlatego 
zdecydowano przesunąć kon-
trolę o miesiąc, aby nie wcho-
dzić śledczym „w  paradę”. 
Według początkowych zało-
żeń prześwietlanie BPK i UM 
miało potrwać kilka miesię-
cy, a wraz z początkiem tego 
roku NIK miała przedstawić 
wyniki. Jednak okazało się, 
że sprawa jest o wiele poważ-
niejsza, niż się wcześniej wy-
dawało, przez co kontrola się 
znacznie wydłużyła. Osta-
tecznie inspektorzy pracowa-
li okrągły rok.

Raporty z  kontroli trafiły 
na ręce Damiana Bartyli już 
w  październiku. Prezydent 
następnie miał czas na zapo-
znanie się z ich treścią i złoże-
nie ewentualnych zastrzeżeń. 
Tego jednak nie uczynił w wy-
znaczonym terminie, więc 
izba mogła teraz upublicznić 
swoje wnioski.

6 grudnia Mariusz Wołosz 
przedstawił dwa pierwsze ra-

porty NIK z  kontroli w  Urzę-
dzie Miejskim i  BARI. Pierw-
szy z  nich dotyczy kwestii 
nadzoru właścicielskiego nad 
BPK, a drugi współpracy obu 
miejskich spółek. Oba mają 
przeszło 30 stron, na których 
opisano zastrzeżenia izby do-
tyczące okresu od 2013 do 
2017 roku.

NIK negatywnie oceni-
ła organizację i  sprawowa-
nie nadzoru właścicielskie-
go nad spółkami komunal-
nymi z  udziałem Gminy By-
tom, a  w  szczególności nad 
BPK, będącą największą fir-
mą należącą do naszego mia-
sta. Podstawową działalno-
ścią BPK jest zaopatrywanie 
mieszkańców Bytomia w wo-
dę oraz prowadzenie gospo-
darki ściekami i  odpadami. 

Spółka w  kontrolowanym 
okresie wykonywała zadania, 
do których nie została powo-
łana, a nawet prowadziła dzia-
łalność wbrew własnym inte-
resom, co przyczyniło się do 
pogorszenia jej sytuacji finan-
sowej. Izba podkreśliła, iż od-
bywało się to przy akceptacji, 
a  nawet za inspiracją przed-
stawicieli władz miasta.

W  raporcie czytamy, że 
wydziały UM odpowiedzial-
ne za kontrolę i audyt w latach 
2012 – 2017 nie przeprowa-
dzały kontroli lub oceny spra-
wowania nadzoru właściciel-
skiego nad funkcjonowaniem 
spółek komunalnych. Z  kolei 
w 2017 r., gdy Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej podjęła 
dwie kontrole w  tym zakre-
sie, to prezydent Damian Bar-

tyla pierwszą z nich utrudniał, 
a  przeprowadzenie drugiej 
uniemożliwił.

Kontrolerzy uznali, że po-
przedni prezydent ponosi od-
powiedzialność za kosztowne 
i nietrafione decyzje inwesty-
cyjne spółki. „Prezydent i Wi-
ceprezydent Miasta, działając 
jako Zgromadzenie Wspólni-
ków BPK podjęli uchwały wyra-
żające zgodę na zakup od Gminy 
Bytom przez BPK nieruchomo-
ści przy ul. Strzelców Bytom-
skich i  ul. Magdaleny, nie we-
ryfikując – w ramach nadzoru 
właścicielskiego – istnienia inte-
resu ekonomicznego Spółki wy-
nikającego z ich nabycia” – na-nikającego z ich nabycia” – na-nikającego z ich nabycia”
pisano w raporcie. „Dominują-
cą przesłanką ich zakupu przez 
BPK było zapewnienie Gminie 
Bytom – znajdującej się w trud-
nej sytuacji finansowej – dodat-
kowych przychodów z tytułu ich 
sprzedaży (a później także z ty-
tułu wpłacanego podatku od 
nieruchomości” – uznali kon-nieruchomości” – uznali kon-nieruchomości”
trolerzy NIK.

Na zakup terenu przy M1 
spółka wydała ponad 20 mln 
zł. Aby go sfinansować mu-
siała zaciągnąć kredyt na 13 
mln zł, którego koszty wynio-
sły 286 tys. zł. Właśnie tam 
nawieziono później nielegal-
ne odpady. Badania geologów 
wykazały, że dziś pod ziemią 
znajduje się nawet 8-metrowa 
warstwa śmieci, przez co te-
ren nie nadaje się pod żadną 
inwestycję.

BPK sporo kosztował też 
zakup studni w Tarnowskich 

Górach. „Prezydent Miasta, 
działając jako przewodniczą-
cy Zgromadzenia Wspólni-
ków, wyraził zgodę na zakup 
rzez BPK nieruchomości w Tar-
nowskich Górach wraz z infra-
strukturą służącą wydobywa-
niu wody. Transakcji tej nie po-
przedzono – w  ramach nadzo-
ru właścicielskiego – rzetelnym 
rozeznaniem i  weryfikacją te-
go zamierzenia inwestycyjnego 
spółki. ostatecznie BPK dokona-
ła niegospodarnego zakupu ak-
tywów, które przyniosły Spół-
ce ok. 700 tys. strat finanso-
wych w każdym roku” – czyta-wych w każdym roku” – czyta-wych w każdym roku”
my w raporcie. Autorzy doku-
mentu stwierdzili, że cena za-
kupu studni była o 1/3 wyższa 
od ich wartości rynkowej. Fir-
ma wydała na ten cel 15 mln zł 
netto. W transakcji pośredni-
czyła BARI, która świadczy-
ła usługi na rzecz obu stron, 
w  wyniku czego doszło do 
konfliktu interesów. Doda-
my, że od momentu zakupu 
ujęć wody, do Bytomia nie po-
płynęła nawet jedna kropla, 
a miasto nadal kupuje wodę od 
Górnośląskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów.

Raport NIK jednoznacznie 
stwierdza, że prezydent zga-
dzając się na realizację przez 
BPK budowy kompleksu spor-
towego przy ul. Olimpijskiej 
przyczynił się do pogorsze-
nia sytuacji finansowej spółki. 
Firma bowiem nie otrzymała 
środków na ten cel, natomiast 
przygotowanie tej inwestycji 
obciążało ją kosztami w wyso-

kości 776 tys. zł. „Tym samym 
Prezydent Miasta, z którego bez-
pośredniej inicjatywy Spółka 
podjęła realizację tego przedsię-
wzięcia, stworzył warunki do fi-
nansowania skrośnego, tj. po-
krywania kosztów tej inwestycji 
przychodami z działalności pod-
stawowej BPK, a więc związanej 
np. z opłatami za wodę i ścieki” – np. z opłatami za wodę i ścieki” – np. z opłatami za wodę i ścieki”
napisali kontrolerzy NIK.

W 2014 r. na potrzeby budo-
wy stadionu i  lodowiska BPK 
powołała wraz z  BARI spół-
kę córkę pod nazwą Bytomski 
Sport. Stwierdzono, że BPK 
wykroczyło poza sferę uży-
teczności publicznej oraz za-
kres zadań związanych ze 
swoim profilem działalności, 
a  ponadto doszło do przekro-
czenia kompetencji przez za-
rząd, co działo się za akcepta-
cją prezydenta miasta. Po pew-
nym czasie udziały w Bytom-
skim Sporcie przejęła gmina, 
a  kompleks sportowy, który 
był celem powołania tej spółki 
nie powstał do dziś.

Kontrola NIK również wy-
kazała, że pod naciskiem 
władz miasta BPK wcześniej 
płaciło części podatku od nie-
ruchomości za lata 2015, 2016 
i  2018 zanim jeszcze powsta-
ło zobowiązanie podatkowe. 
„Spółka BPK realizując te ocze-
kiwania, zapłaciła Miastu łącz-
nie 10 180 tys. zł, co wymagało 
korzystania przez nią z kredytu 
na rachunku bieżącym” – poda-na rachunku bieżącym” – poda-na rachunku bieżącym”
ła NIK.

Z raportu dowiadujemy się 
też, że miasto wynajmowało 
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Stadion bez wykonawcy
INWESTYCJE \ Spółka Bytomski Sport opublikowała oświadczenie, które nie wróży dobrze planom moder-\ Spółka Bytomski Sport opublikowała oświadczenie, które nie wróży dobrze planom moder-\
nizacji stadionu przy Olimpijskiej. Firma S-Sport odstąpiła od umowy, a przy okazji okazało się, że poprzednie 
władze obu spółek kłamały.

Nowy stadion Polonii By-
tom to niekończąca się histo-
ria. Ostatnio jednak wyda-
wało się, że spełni się marze-
nie wielu kibiców o nowocze-
snym obiekcie. Za moderni-
zację była odpowiedzialna fir-
ma S-Sport, która chwaliła się 
projektem. Była, bo bytom-
skim środowiskiem właśnie 
wstrząsnęło oświadczenie no-
wych władz spółki Bytomski 
Sport.

 – 3 grudnia 2018 r. do spół-
ki Bytomski Sport wpłynęło 
oświadczenie o  odstąpieniu od 
umowy dotyczącej realizacji 
modernizacji stadionu piłkar-
skiego im. E. Szymkowiaka przy 
ul. Olimpijskiej w Bytomiu prze-
kazane przez generalnego wyko-
nawcę spółkę S-Sport Sp. z o.o.
– czytamy w oświadczeniu.

Okazuje się, że było to już 
drugie oświadczenie o  odstą-
pieniu od umowy. Pierwsze 
wpłynęło... 15 października, 
czyli kilka dni przed wybora-
mi samorządowymi. Infor-
mowaliśmy o  tym wówczas 
w naszym portalu. Ówczesny 
prezes Bytomskiego Sportu 
Krzysztof Bochnia oraz przed-
stawiciele S-Sport zapewniali, 
że nic takiego nie miało miej-

sca. Okazuje się, że to było 
kłamstwo.

 – Pierwsze oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy przez 
firmę S-Sport Sp. z o.o. wpłynę-
ło do spółki Bytomski Sport 15 
października 2018 r. Wówczas 
przedstawiciele wykonawcy za-
przeczyli, jakoby taki dokument 
do Bytomskiego Sportu został 
wysłany – oświadczenie wyko-wysłany – oświadczenie wyko-wysłany
nawcy było jednak sprzeczne 
z  rzeczywistością – potwier-
dzają nowe władze Bytom-
skiego Sportu.

Jest jeszcze jedna sprawa, 
o której było głośno przed dru-
gą turą wyborów prezydenc-
kich. Plotkowano, że prezes 
Bochnia zrezygnował ze sta-
nowiska, bo nie chciał podpi-
sać aneksu. Co się w nim znaj-
dowało, było owiane wielką 
tajemnicą. Na jego miejsce na-
tychmiastowo powołano do-
tychczasowego dyrektora 
sportowego Zbigniewa Cień-
ciałę, który... podpisał aneks.

 – Po objęciu funkcji przez 
nowego prezesa Bytomskiego 
Sportu – 30 listopada 2018 r. 
– okazało się, że 29 październi-
ka 2018 r. były prezes Zbigniew 
Cieńciała zawarł aneks do umo-
wy z  generalnym wykonawcą 
„Modernizacji istniejącego sta-
dionu piłkarskiego im. E. Szym-
kowiaka przy ul. Olimpijskiej 
w Bytomiu”. Treść tego aneksu 
była utrzymywana w  tajemni-
cy przed pracownikami spółki 
i Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 
Z  aneksu wynika, że zostały 

zmienione istotne postanowie-
nia umowy dotyczące terminów 
realizacji przedsięwzięcia – in-
formuje miejska spółka.

Spółka S-Sport od dawna 
budziła wątpliwości jako wy-
konawca przebudowy stadio-
nu. Do przetargu stanęła jesz-
cze pod nazwą S-Print, po-
nieważ dotąd specjalizowała 
się w poligrafii i usługach re-
klamowych. W  międzycza-
sie dokonano przekształcenia 
i zmieniono nazwę na obecną. 
Uwagi do umowy na moder-
nizację obiektu przy ul. Olim-
pijskiej wielokrotnie zgłaszał 
Marek Stalmach, prezes Gór-
niczej Spółdzielni Mieszka-
niowej oraz przedstawicie-
le opozycji w poprzedniej ka-
dencji. Podczas oficjalnej pre-
zentacji projektu stadionu 17 
października doszło nawet do 
ostrej wymiany zdań pomię-
dzy Stalmachem, a  zebrany-
mi na sali kibicami Polonii By-
tom, którzy uważali wątpli-
wości prezesa GSM za bezza-
sadne. W świetle ostatnich do-
niesień okazuje się, że jednak 
to właśnie on miał rację.

Zarząd Bytomskiego Spor-
tu niebawem ma przedstawić 
plan działania w  zaistniałej 
sytuacji. Rozważane jest tak-
że podjęcie dalszych kroków 
prawnych w związku z podej-
rzeniem działania na szkodę 
spółki.

Na razie nie wiadomo, co 
w  tej sytuacji z  moderniza-
cją stadionu. Odstąpienie od 

umowy oznacza, że koniecz-
ne będzie ogłoszenie nowe-
go przetargu. To znacznie 
wszystko opóźni. Z  proble-
mem musi zmierzyć się nie-
dawno wybrany prezydent 
Mariusz Wołosz, a także nowe 
władze Bytomskiego Sportu.

Sytuacja jest bardzo po-
ważna. Piłkarze Polonii od te-
go sezonu grają na stadionie 
w  Szombierkach. Przed wy-
borami przy Olimpijskiej zde-
montowano krzesełka, a  tak-
że zadaszenie, które wylądo-
wało na złomie. Kibice cały 
czas byli mamieni, że lada mo-
ment prace ruszą pełną pa-
rą, ale do dzisiaj niewiele się 
tam dzieje. Zwraca na to uwa-
gę Bytomski Sport w  swoim 
oświadczeniu, który tak opi-
suje ostatnie wydarzenia.

 – Firma S-Sport Sp. z o.o. 
od samego początku zwlekała 
z wykonaniem zadań. Od po-
czątku realizacji umowy z  6 
kwietnia 2018 r. wykonawca 
nie dotrzymywał terminów 
umownych. Jednocześnie za-
żądał od Bytomskiego Spor-
tu przedstawienia gwarancji 
zapłaty.

To tylko pokazuje, że „mo-
dernizacja stadionu” od sa-
mego początku była wielką 
amatorką. Czy skończy się 
klapą? Przekonamy się nie-
bawem. Na razie trudno być 
optymistą.  

Profesjonalne instalacje elektryczne, pomiary 
elektryczne, oraz projekt.

Sieci LAN | DSO | PPOZ | BMS | Alarmy | UPS-y | Agregaty

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

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.

SKLEP
MEDYCZNO-

ORTOPEDYCZNY

realizujemy
zlecenia

ul. Powst. Warszawskich 31 
41-902 Bytom

DOWOZIMY BEZPŁATNIE DO DOMU 

NA PROŚBĘ KLIENTA 

WIĘKSZY SPRZĘT MEDYCZNY ORAZ
PIELUCHY ZAKUPIONE NA KWARTALNE

ZLECENIA.

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

tel.: 32/289-12-81

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY !

od BPK samochód osobowy, 
za który płaciło spółce połowę 
z tego, ile sama płaciła prywat-
nej firmie za jego wynajem, 
a w dodatku przedsiębiorstwo 
pokrywało koszty ubezpie-
czenia, choć zgodnie z umową 
miał to czynić urząd. Samo-
chód był użytkowany przez 
kancelarię prezydenta, a do-
kładnie przez jednego z zastęp-
ców Damiana Bartyli.

Autorzy dokumentu wspo-
minają w nim też o wpływaniu 
przez ratusz na BPK, by udzie-
lało pożyczek podmiotom, któ-
rych sytuacja finansowa nie 
pozwalała na terminowe spła-
canie rat, a ponadto ich profil 
nie miał związku z  działalno-
ścią miejskiej spółki. Pomiędzy 
2013 a 2017 rokiem BPK udzie-
liło pożyczek na kwotę 3,4 mln 
zł. Z naszych informacji wyni-
ka, że otrzymały je m.in. Po-
lonia Bytom, Bytomski Sport 
oraz Bytomsko-Radzionkow-
ska Spółdzielnia Socjalna. „By-
ły Prezes BPK stwierdził, że do 
udzielania pożyczek Zarząd 
BPK nakłaniali Prezydent i Wi-
ceprezydent Miasta oraz ówcze-
sny Prezes Bytomskiego Sportu”
- napisano w  wystąpieniu po-
kontrolnym. Podobne naciski 
dotyczyły umów sponsoringo-
wych, na które miejskie wodo-
ciągi wydały od 2012 do 2017 r. 
ponad 5 mln zł.

Lista uwagi kontrolerów 

NIK jest bardzo długa i  obej-
muje np. kwestię wypłacania 
nagród członkom zarządów 
BPK i BARI mimo złej sytuacji 
finansowej obu spółek. Nasz 
artykuł to tylko krótkie stresz-
czenie, natomiast już nieba-
wem mamy poznać kolejne 
fakty, ponieważ NIK ma jesz-
cze upublicznić kolejny raport 
na temat BPK. Podobno ma go 
osobiście przedstawić prezes 
izby, gdyż kontrola w  bytom-
skiej spółce ujawniła niepra-
widłowości o  skali, jakiej nie 
stwierdzono w  jakimkolwiek 
innym podmiocie w  ostat-
nim czasie. Bytom może więc 
wkrótce pojawić się na pierw-
szych stronach gazet i w głów-
nych wydaniach telewizyj-
nych wiadomości.

W międzyczasie nowy pre-
zydent Bytomia, Mariusz Wo-
łosz, po zapoznaniu się z dwo-
ma pierwszymi raportami 
NIK złożył do prokuratury 
zawiadomienia o  podejrze-
niu popełnienia przestępstwa 
w  związku z  działaniem na 
szkodę spółki i Gminy Bytom, 
nadużyciem zaufania i  funk-
cji oraz poświadczeniem nie-
prawdy. Niewykluczone, że 
po opublikowaniu trzeciego ra-
portu do organów ścigania zo-
staną skierowane kolejne za-
wiadomienia..  
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Gdzie zbudować stadion i lodowisko?
INWESTYCJE \ Mariusz Wołosz musi zmierzyć się z dwoma problemami związanymi z infrastrukturą sportową. Pierwszy to stadion piłkarski, który został rozebrany \ Mariusz Wołosz musi zmierzyć się z dwoma problemami związanymi z infrastrukturą sportową. Pierwszy to stadion piłkarski, który został rozebrany \
i pozostawiony sam sobie. Drugi to nowe lodowisko, bo obecne jest w fatalnym stanie. Prezydent rozważa każdą opcję i nawet takie, które dla kibiców są kontrowersyjne.

Bytomskie lodowisko jest 
w  coraz bardziej opłakanym 
stanie i  już od wielu lat wy-
maga niekończących się kon-
serwacji. Okazuje się, że dach 
znowu jest do remontu. Pań-
stwowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego nakazał wyłą-
czanie obiektu w  czasie opa-
dów śniegu. Już teraz patrząc 
za okno, jest ryzyko, że niektó-
re mecze, czy treningi będą 
odwoływane, jeżeli nie uda się 
na czas usunąć śniegu.

Ostatnio jednak pojawiła 
się szansa, że hokeiści będą 
mieć nowy dom. Prezydent 
Mariusz Wołosz spotkał się 
z  wicepremierem Minister-
stwa Sportu i  Turystyki Ja-
nem Widerą oraz nowym 
prezesem Polskiego Związ-
ku Hokeja na Lodzie Miro-
sławem Minkiną. Padła de-
klaracja, że jeżeli Bytom do 
końca roku opracuje projekt 

nowego lodowiska, to MSiT 
pokryje 50 proc. kosztów je-
go budowy.

Władze miasta postano-
wiły odkurzyć projekt sprzed 
kilku lat, który jednak wy-
maga aktualizacji. Kluczo-
wą kwestią jednak jest, gdzie 
nowoczesne lodowisko po-
wstanie. Okazuje się, że 
opcje są trzy, a  jedna z  nich 
zakłada zburzenie „Stodoły” 
i  przeniesienie hokeistów do 

Szombierek.
 – Możemy po sąsiedzku po-

stawić nowy obiekt na pustym 
placu, równocześnie w  ograni-
czonej formie korzystając z ist-
niejącego lodowiska. Ewentual-
nie zburzyć stary obiekt i w jego 
miejscu postawić nowoczesny. 
Jednak obawiam się, że prze-
dłużenie inwestycji zagrozi eg-
zystencji hokejowej sekcji mło-
dzieżowej, na której mi szcze-
gólnie zależy. Zastanawiamy się 

również nad lokalizacją lodowi-
ska na rozległych terenach spor-
towych w Szombierkach – tłu-
maczy w „Życiu Bytomskim” 
prezydent Wołosz.

Ostateczna decyzja ma za-
paść jeszcze przed świętami. 
Wiele będzie zależało od opi-
nii ludzi związanych z TMH 
Polonią Bytom. Okazuje się, 
że oni także nie są przekona-
ni do pozostawienia lodowi-
ska w obecnej lokalizacji.

 – Pierwotnie byłem prze-
konany do lokalizacji „po są-
siedzku”. Jednak ze środo-
wiska hokejowego dochodzą 
mnie sygnały, zaprzeczające 
konieczności umiejscowie-
nia nowego lodowiska przy 
Pułaskiego ze względu na bli-
skość domów mieszkalnych, 
ograniczenia placu budowy, 
wąskie dojazdy i  szczupłość 
miejsc parkingowych. Loka-
lizacja lodowiska w  Szom-

bierkach wydaje się ciekawa 
z uwagi na sąsiedztwo stadio-
nu i hali sportowej oraz spo-
ry obszar do zagospodarowa-
nia. Poczekam na argumenty 
przygotowane przez mojego 
zastępcę. Najdalej za dwa ty-
godnie podejmiemy decyzję – 
dodaje Wołosz.

Pozostaje jeszcze kwestia 
stadionu. Sprawy się skom-
plikowały, gdy tuż po zmia-
nie władzy okazało się, że 
wcześniej S-Sport odstąpił od 
umowy i modernizacja obiek-
tu przy Olimpijskiej stanęła 
pod znakiem zapytania. Pra-
ce budowlane jeszcze nie ru-
szyły, a więc jest możliwość 
zastanowić się, czy nowy 
stadion powinien pozostać 
w  obecnym miejscu. Może 
nawet być tak, że na „Olim-
pie”... powstanie centrum 
handlowe.

 – Jeśli właściciel centrum 

handlowego zbudowałby dla 
nas w innym miejscu stadion, 
to dlaczego nie... Myślę, że ki-
bice również przyklasnęliby ta-
kiemu pomysłowi, mając przed 
oczami obecny wygląd obiektu 
przy Olimpijskiej. (...) W spra-
wie lokalizacji trzeba pytać fa-
chowców. Moja opinia jest ta-
ka, że budowa stadionu w niec-
kach wydaje się niezasad-
na. Nie chciałbym tego jedno-
znacznie rozstrzygać – mówi 
prezydent.

W sprawie stadionu na ra-
zie żadne decyzje nie zapa-
dły. Wołosz czeka na wyni-
ki kontroli w  spółce Bytom-
ski Sport. Niedawno została 
mianowana nowa rada nad-
zorcza oraz wybrano nowego 
prezesa. Kiedy poznamy kon-
dycję spółki, powinno się wy-
jaśnić, co z tą inwestycją.  

Czujniki w każ-
dej dzielnicy
Czujniki w każ-
dej dzielnicy
Czujniki w każ-
ZDROWIE \  Zaczął się sezon grzewczy, a  to znowu \  Zaczął się sezon grzewczy, a  to znowu \
negatywnie odbija się na jakości powietrza. Bytomia-
nie zyskali jedenaście czujników smogu, które zostały 
rozlokowane we wszystkich dzielnicach.

LISTA LOKALIZACJI 
CZUJNIKÓW SMOGU FP 

INSTRUMENTS
• Śródmieście – ul. Strzel-

ców Bytomskich 11 (I  LO im. 
Jana Smolenia)
• Szombierki – ul. Modrzew-

skiego 5 (Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących)
•Karb – ul. Racławicka 17 

(Szkoła Podstawowa nr 21 im. 
Józefa Lompy)
•Rozbark – ul. Matejki 15 

(Szkoła Podstawowa nr 9 im. 
Adama Mickiewicza)
•Łagiewniki – ul. Święto-

chłowicka 12 (Szkoła Podsta-
wowa nr 27)
•Bobrek – ul. Rataja 3 (Szko-

ła Podstawowa nr 16 im. Marii 
Konopnickiej)
• Stroszek – ul. Wojcie-

chowskiego 6 (Szkoła Podsta-
wowa nr 23)
•Górniki – ul. Żołnierska 

41 (Ochotnicza Straż Pożarna 
Górniki)
• Sucha Góra – ul. 9-Maja 

21a (Ochotnicza Straż Pożarna 
Sucha Góra)
•Miechowice – ul. Stolarzo-

wicka 33 (Dom Pomocy Spo-
łecznej Kombatant)
• Stolarzowice – Pl. Wit-

kiewicza 2 (Przedszkole Miej-
skie nr 53)  

Nowy rozkład jeszcze lepszy
KOMUNIKACJA \ Na kolei wszedł w życie nowy rozkład jazdy. Wreszcie zniknę-\ Na kolei wszedł w życie nowy rozkład jazdy. Wreszcie zniknę-\
ła z niego popołudniowa luka w kursach pociągów z Katowic do Bytomia. Powroty 
z pracy w stolicy metropolii stały się dzięki temu bardziej dogodne.

Rozkład wszedł w  życie 
9 grudnia. Jak informowali-
śmy przed dwoma tygodnia-
mi, wprowadzi on m.in. dale-
kobieżne połączenia Bytomia 
z  Łodzią, Bydgoszczą, Toru-
niem, Gdańskiem, Sopotem, 
Gdynią oraz Warszawą. Te 
zmiany zaserwowało nam In-
tercity, natomiast nowy har-
monogram przewiduje rów-
nież udogodnienia dla pasaże-
rów Kolei Śląskich.

 – Staramy się, by poziom na-
szej pracy eksploatacyjnej był 
z  roku na rok większy. W roz-
kładzie jazdy 2017/2018 był to 
wzrost o  ponad 3%, teraz uda 
nam się nawet podwoić ten wy-
nik – mówi Wojciech Dinges, 
prezes Kolei Śląskich. – Co 
istotne, jest to wzrost osiągany 
bez zmian w strukturze dotacji. 
Oznacza to, że dzięki wysiłkom 
całej załogi udaje nam się coraz 
efektywniej wykorzystać nasz 
tabor i pozostałe zasoby. Stało 
się to możliwe m.in. dzięki pozy-

skaniu bazy w Katowicach oraz 
zakupowi nowych pojazdów
– tłumaczy.

W  nowym rozkładzie po-
jawił się pociąg z Katowic do 
Bytomia około godziny 17:30. 
Do tej pory pomiędzy 16:30 
a 18:30 była luka, na co szcze-
gólnie uskarżali się pasaże-
rowie z  Bytomia pracujący 
w  stolicy województwa. 9 
grudnia ten problem został 
rozwiązany, dzięki czemu po-
wroty do domu stały się ła-
twiejsze. Ponadto wraz z  no-
wym rozkładem jazdy Bytom 
zyskał dodatkowy pociąg ok. 
18:30 do Oświęcimia.

Z  miesiąca na miesiąc co-
raz więcej bytomian korzysta 
z pociągów. Szczególną popu-

larnością cieszy się połączenie 
z Katowicami. W głównej mie-
rze to zasługa stopniowego 
ulepszania oferty na tej trasie 
przez Koleje Śląskie. Spółka 
konsektentnie zwiększa licz-
bę kursów, obniżyła ceny do 3 
zł za bilet jenorazowy oraz do 
70 zł za bilet miesięczny, a tak-
że wprowadziła do obsługi li-
nii nowoczesne pociągi PESA 
Elf 2 dostosowane do potrzeb 
niepełnosprawnych i  wypo-
sażone w  klimatyzację, mo-
cowania do rowerów, gniazd-
ka elektryczne do ładowania 
urządzeń przenośnych, wi-
zyjny i  dźwiękowy system 
informacji pasażerskiej oraz 
toaletę próżniową działają-
cą w  układzie zamkniętym. 
To w  połączeniu z  krótkim 
czasem przejazdu wynoszą-
cym zaledwie 23 minuty po-
woduje, że bytomianie zaczy-
nają się przesiadać do pocią-
gów z autobusów, tramwajów, 
a nawet samochodów.  

Smog znowu zaczyna da-
wać się we znaki. Na Gór-
nym Śląsku jakość powietrza 
jest jedna z najgorszych w ca-
łym kraju, co oczywiście ma 
swoje przełożenie na Bytom. 
W okresie grzewczym bywają 
dni, w których wyjście z domu 
negatywnie odbija się na na-
szym zdrowiu.

Teraz mieszkańcy naszego 
miasta mogą regularnie moni-
torować jakość powietrza. Już 
kilka miesięcy temu władze 
naszego miasta porozumiały 

się z firmą Future Processing 
z  Gliwic, która zamontowała 
jedenaście czujników smogu 
w każdej dzielnicy Bytomia.

Czujniki już działają, a  po-
miary można sprawdzać na 
stronie www.discovair.pl. W pią-
tek 7 grudnia (dane z  godziny 
12) najgorsza jakość powietrza 
jest w Suchej Górze i Stolarzo-
wicach. Najniższy poziom smo-
gu jest z kolei w Miechowicach, 
Górnikach oraz Stroszku.  
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Przedszkolaki zostały 
piłkarzami Polonii
Przedszkolaki zostały 
piłkarzami Polonii
Przedszkolaki zostały Premier nocował na Rozbarku

SPORT \ Już ofi cjalnie wystartowała Akademia Przedszkolaka Polonii Bytom. Naj-\ Już ofi cjalnie wystartowała Akademia Przedszkolaka Polonii Bytom. Naj-\
młodsi piłkarze dostali swoje pierwsze niebiesko-czerwone koszulki, a  teraz przy-
szedł czas na rozwijanie swoich umiejętności i to nie tylko piłkarskich.

INWESTYCJE \ Niektórzy przecierają oczy, ale to prawda. Przy ulicy Musialika \ Niektórzy przecierają oczy, ale to prawda. Przy ulicy Musialika \
powstał 4-gwiazdkowy hotel. Ledwo został otwarty, a już z jego gościnności skorzy-
stała delegacja Indonezji biorąca udział w Szczycie Klimatycznym w Katowicach.

Szkolenie dzieci i młodzie-
ży to obecnie najbardziej roz-
sądna droga dla bytomskich 
klubów, aby w  przyszłości 
osiągać sukcesy. Dlatego też 
kluby coraz większą uwa-
gę skupiają właśnie na tym 
aspekcie. Nie inaczej jest w Po-
lonii Bytom, gdzie od dłuż-
szego czasu małymi krokami 
tworzy się struktury, mające 
pomóc w wyławianiu i szlifo-
waniu piłkarskich talentów.

W tym celu ruszono z no-
wą inicjatywą, która nazywa 
się Akademia Przedszkola-
ka. Dzięki niej 5 i 6-letnie dzie-
ci mogą rozwijać swoje spor-
towe pasje. Oferta dla malu-
chów jest bardzo atrakcyjna, 
bo akademia oferuje nie tylko 
treningi piłkarskie, ale także 
zajęcia judo z  Kamilem Gra-
bowskim i zajęcia intelektual-
ne z elementami rytmiki pro-
wadzone przez Magdalenę 

Rakoczy.
Takie podejście do szkole-

nia zasługuje na poklask, bo 
połączenie tych trzech ele-
mentów dobrze wpłynie na 
ich rozwój. Wiadomo bowiem, 
że dzieci z wiekiem zmieniają 
zainteresowania, niektóre cał-
kowicie kończą ze sportem, 
a dzięki wszechstronnym za-
jęciom będą po prostu zdrow-
sze i lepiej rozwinięte na wielu 
płaszczyznach.

Zajęcia trwają od niedaw-
na. Treningi z  5-latkami pro-
wadzi Łukasz Matusiak z Da-
widem Skrzypińskim. 6-lat-
ków prowadzą Dawid Mróz 
i Norbert Radkiewicz.

We wtorek 11 grudnia przy-

gotowano dla małych piłkarzy 
wielkie przeżycie. W restaura-
cji The Piano odbyło się oficjal-
ne pasowanie na piłkarza Po-
lonii Bytom. Dzieci odebrały 
koszulki ze swoimi imionami 
oraz proporczyki, a stowarzy-
szenie kibiców wręczyło im 
kalendarze na przyszły rok.

Takie inicjatywy zasłu-
gują na pochwały. Polonia 
w  końcu zaczyna iść z  du-
chem czasu w kwestii szko-
lenia dzieci i  młodzieży. Na 
efekty przyjdzie czekać wie-
le lat, ale przy dużej cierpli-
wości i sumiennej pracy bę-
dą one zadowalające.  
  

Seven Hotel wyrósł w miej-
scu niewielkiego i zrujnowane-
go gospodarstwa, które stało 
u  wylotu ul. Rodziewiczówny. 
Parterowy dom z  zamurowa-
nymi oknami, zapadniętym 
dachem i  drzewami wyrasta-
jącymi z  jego murów można 
oglądać do dziś na Google Stre-
et View. To jednak już historia. 
W 2016 roku ruszyła tu budo-
wa nowoczesnego, 4-piętrowe-
go gmachu, jakiego w tej części 
Rozbarku jeszcze nie było.

Nowy budynek dorównu-
je swoją skalą sąsiednim ka-
mienicom, ale nie udaje zabyt-
ku. Jego elewacja jest oszczęd-
na w formie. Poprzez cegłę na 
parterze oraz czerń i szarości 
na wyższych kondygnacjach 
nawiązuje do industrialnej toż-
samości dzielnicy. Właścicie-
le umieścili przy nim koło wy-
ciągowe oraz kopalniany wa-
gonik, a we wnętrzach roi się 
od przemysłowych motywów 
na ścianach. Z kolei na dachu 
powstał taras, z którego rozpo-

ściera się widok na krajobraz 
Górnego Śląska.

W  środku znalazł się ho-
tel z  przestronnymi pokoja-
mi, z których najmniejszy ma 
30 m2, a  największy niemal 
90 m2. Wszystkie zaprojekto-
wano w  nowoczesnym stylu 
i  wyposażono w  duże łóżka, 
telewizory, biurka i  komfor-
towe łazienki. Obiekt oferu-
je swoim gościom klimatyzo-
wane pokoje typu standard, 
premium, rodzinne i  aparta-
menty. Cały budynek jest eko-
logiczny, a to za sprawą wyko-
rzystania pomp ciepła oraz ga-
zowego ogrzewania.

Seven Hotel dysponuje trze-
ma salami biznesowymi ze 
sprzętem audiowizualnym, 
gdzie można zorganizować róż-
nego rodzaju spotkania, szko-
lenia i konferencje. Na parterze 

zlokalizowano również restau-
rację, której ozdobą jest wiel-
ka fototapeta przedstawiają-
ca zabytkowy tramwaj typu N 
doskonale wszystkim znany 
z ul. Piekarskiej. W  jej menu 
znajdziemy tradycyjne dania 
kuchni śląskiej i  polskiej, ale 
także współczesne przysma-
ki, jak np. Hajerburger. Latem 
hotelowa restauracja ma ser-
wować swoje specjały rów-
nież na tarasie położonym na 
wysokości piątego piętra.

4-gwiazdkowy hotel przy 
ul. Musialika już działa, a jed-
nymi z jego pierwszych gości 
była rządowa delegacja Indo-
nezji, w tym m.in. premier te-
go kraju. Ze względu na bli-
skość alei Jana Pawła II do 
obiektu da się łatwo i szybko 
dojechać z  Katowic, Gliwic, 
czy Pyrzowic, dlatego noclegi 
w tym miejscu mogą być czę-
sto wybierane przez osoby 
przyjeżdżające na Śląsk, aby 
załatwić interesy w  najwięk-
szych miastach w okolicy.  
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Baran 21.03‒19.04
Jesteś w domu szczęścia. Możesz wszystko, dlatego że 
nikt nie jest w stanie oprzeć się Twojemu urokowi. 
Jesteś idealną kombinacją cukru, przypraw i fajnego 
ja. Korzystaj!

Byk 20.04‒20.05
Mów z serca, nie powstrzymuj emocji, bądź nad-
wrażliwy. Ta perspektywa pokaże Ci każdy aspekt  
otaczającej Cię miłości, a jest jej naprawdę wiele!

Bliźnięta 21.05‒21.06
Wyjdź z bezpiecznej strefy komfortu, otwórz się 
na spontaniczność, zaszalej.  Życie jest intrygujące 
i właśnie teraz masz szansę doświadczyć jego pełni. 
Delektuj się!

Rak 22.06‒22‒07
To czas ekspresji. Trudni będzie Ci opanować 
emocje, dlatego korzystaj z instynktu i intuicji. 
Nie wszystko musisz racjonalizować - w miłości 
logika nie istnieje.

Lew 23.07‒22.08
Przyjemność i romantyzm to twoje wektory. 
Bądź gotowy na wszystko - wtedy nie przeoczysz 
niespodziewanej przygody, która naładuje Twoje 
akumulatory na zimę.

Panna 23.08‒22.09
Rozmawiaj, mów o uczuciach, a wzmoc-
nisz je i pomnożysz. Zarażaj idealizmem, 
inspiruj, pozwalaj innym wkroczyć w świat 
wspaniałości, którą nosisz w sercu.

Waga 23.09‒22.10
Ktoś spełni Twoje marzenia i sprawi, że będziesz 
chodzić uśmiechnięty. Zamanifestuj to, czego 
chcesz w życiu, a to otrzymasz.

Skorpion 23.10‒21.11
Widzisz to, co najlepsze. Różowe okulary na no-
sie i stopy w chmurach pozwalają czuć się błogo 
i bezpiecznie. Nie zmieniaj tego.

Strzelec 22.11‒21.12
Wspaniale jest doświadczać intymnych kontak-
tów, ale jeszcze wspanialej jest móc rozmawiać 
o tych chwilach z partnerem. Fizyczny aspekt 
związku rozwija i pielęgnuje więź. Pamiętaj 

o tym, a będzie jeszcze piękniej!

Koziorożec 22.12‒19.01
Inwestuj swoje emocje w relacje z ludźmi. Re-
guluj uczucia nakręcając je jak zegarek, a będą 
tykać minuta po minucie, przynosząc spokój, 
radość i harmonię.

Wodnik 20.01‒18.02
Przekomarzaj się i wyciągaj wnioski - wszak ten 
się lubi, kto się czubi. Rysują się przed Wami 
romantyczne perspektywy. Nie zgub ich!

Ryby 19.02‒20.03
Twoje serce jest pełne sentymentalizmu. Zagłęb się 

w nim, a przeniesiesz ważną dla Ciebie relację 
na poważniejszy, bardziej perspektywiczny 
poziom. Odwagi!

Polowanie 
przed wigilią
miasto \  23 grudnia lepiej odpuścić sobie spacery po \  23 grudnia lepiej odpuścić sobie spacery po \
lesie. W tym dniu myśliwi wyruszą na polowanie i dla 
bezpieczeństwa radzimy unikać wyznaczonego miejsca.

Od kilku tygodni członko-
wie Koła Łowieckiego „Orzeł” 
z Tarnowskich Góry regularnie 
pojawiają się w bytomskich la-
sach. Myśliwi polują na dziką 
zwierzynę i w tym czasie prze-
bywanie w  lesie jest bardzo 
niebezpieczne.

23 grudnia odbędzie się ko-
lejne polowanie. Tym razem 
na łowisku numer trzy, które 
znajduje się pomiędzy ulicami 
Podleśna, Dąbrowa Miejska, 
Sosnowa i Suchogórska. Ape-
lujemy o niekorzystanie z tego 
fragmentu lasu w  godzinach 

8-12. Spacerowanie w tym ter-
minie wiąże się z  ryzykiem 
utraty zdrowia, a nawet życia. 
Dlatego lepiej zaplanować so-
bie spacer na inny dzień.

Polowania wywołują duże 
kontrowersje. 25 listopada by-
ło gorąco, gdy w lesie pojawili 
się aktywiści, którzy są prze-
ciwnikami zabijania zwierząt. 
Na miejsce wezwano policję, 
a  myśliwi ostatecznie nie od-
dali żadnego strzału, bo w lesie 
było zbyt dużo spacerowiczów 
i rowerzystów.  

23 grudnia odbędzie się kolejne polowanie


