
Wrócił temat stadionu Po-
lonii Bytom i to z wielką siłą. 
W piątek odbyły się dwie kon-
ferencje prasowe. Na pierw-
szej sprawę ze swojej per-
spektywy przedstawiły wła-
dze miasta oraz spółki By-
tomski Sport. Na drugiej swój 
punkt widzenia opowiedzie-
li przedstawiciele firmy S-
-Sport. Każda ze stron zupeł-
nie inaczej widzi problem.

Wyłudzenie czy 
odszkodowanie?
Zaskakującą informa -

cję przekazał prezydent Ma-
riusz Wołosz. Bytomski Sport 
otrzymał od S-Sportu we-

zwanie do zapłaty. Kwota robi 
wrażenie, bo chodzi o prawie 
7,4 mln złotych. Pismo przy-
szło 28 grudnia, ale nie wy-
szczególniono w  nim, za co 
miejska spółka ma zapłacić.

 – Wezwanie do zapłaty opie-
ra się na dwóch punktach. Po-
niesione koszty przez naszą fir-
mę (m.in. wynajem ochrony, 
prace rozbiórkowe) oraz utratę 
ewentualnych korzyści z wyko-
nania inwestycji – tłumaczył 
potem Adam Kaczyński, dy-
rektor zarządzający spółki.

Mariusz Wołosz oraz Sła-
womir Kamiński (nowy pre-
zes Bytomskiego Sportu) nie 
kryli oburzenia podczas spo-
tkania z dziennikarzami. 

Prezydent miasta nie owijał 
w bawełnę.

 – W  mojej ocenie to nosi 
znamiona wyłudzenia pienię-
dzy. To, co działo się w ostatnich 
miesiącach, nazywam zdemo-
lowaniem stadionu, a tu jeszcze 

dochodzi do próby wyłudzenia 
za rzeczy, które w żaden sposób 
nie zostały wykonane – komen-
tował Wołosz.

Już poczyniono pierwsze 
kroki w tej sprawie. Do proku-
ratury złożono zawiadomie-

nie o  próbie wyłudzenia pie-
niędzy. Zapytany o  to Adam 
Kaczyński z  S-Sportu z  kolei 
odpowiadał, że jest gotowy na 
rozmowy w  sprawie ugody. 
Dodał też, że jego firma jest 
gotowa wrócić na Olimpijską, 
by kontynuować moderniza-
cję obiektu.

 – Prawnie nie ma możliwo-
ści ich powrotu. To S-Sport wy-
powiedział umowę na moder-
nizację stadionu – komentuje 
Kamiński, który zarządza By-
tomski Sportem.

Bytomski Sport nie 
był przygotowany

Na konferencji władz mia-

sta i  BS przedstawiono tak-
że wiele innych faktów. Zno-
wu powrócił temat tajemni-
czego aneksu. Kamiński zdra-
dził, że wydłużył on terminy 
oraz zwiększył kwoty zawar-
te w umowie. W dodatku spra-
wił, że z jego powodu nie moż-
na naliczyć ogromnych kar za 
niewykonanie prac.

Kolejną ciekawostkę przed-
stawiła skarbnik miasta. Po-
przednie władze cały czas za-
pewniały, że środki na moder-
nizację będą pochodzić z kre-
dytu z  Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Tymczasem 
EBI już dawno poinformowa-
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Z Wami od 12 lat

S-Sport żąda 7 milionów
POLITYKA \ Spór między Bytomskim Sportem a firmą S-Sport trwa w najlepsze. Miejska spółka ujawniła, że wykonawca modernizacji stadionu domaga się wielkich 
pieniędzy. Druga strona odpowiada, że to prawda, ale jest otwarta na rozmowy, których efektem może być ugoda lub kontynuacja prac.

ul. Powst. Warszawskich 14/31
ul. Lenartowicza 1

tel. 32 387 09 61  sekretariat@tika.com.plwww.tika.com.pl  /

Poleciały 
głowy 

w zarządach
  czytaj	więcej	na	str.	5

tel. 502 349 607; 
www.fokuskawowy.pl ;  http://www.facebook.com/fokuskawowy/

Zapraszamy do kawiar�i Fokus Kawowy przy ul. Powstańców 
Warszawskich 6 w By�omiu ( przy dworcu PKP, PKS)  na 

domowe ciasto i pyszną kawę.
Organizujemy bezpłat�e wykłady, wer�isaże malarskie, 

koncer�� muzyczne oraz imprezy okolicznościowe.
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POLITYKA \ Objazdowe przedstawienia cyrkowe 
będą mogły odbywać się tylko bez udziału zwierząt. 
Rada Miejska chce, aby widowiska organizowane w na-
szym mieście opierały się wyłącznie na talentach ludzi.

praca \ Firma transportowa Mosolf szuka pracowni-
ków w Bytomiu. Oferta jest skierowana do kierowców 
zawodowych, którzy mają prawo jazdy C+E, ale mogą 
się też zgłaszać osoby, które nie posiadają wsszystkich 
niezbędnych uprawnień.

BIZNES \ Brytyjska sieć Tesco kontynuuje realizację swojego planu naprawczego, dzięki któremu jej biznes 
w Polsce ma odzyskać rentowność. Firma zapowiedziała likwidację ponad 30 kolejnych sklepów, w tym kolejnego 
marketu w naszym mieście.

Cyrk tylko bez zwierząt

Niemcy szukują 
u nas kierowców

Kolejne Tesco zamknięte Za wystąpieniem do prezy-
denta Bytomia z apelem w tej 
sprawie głosowała większość 
rajców. Od głosu wstrzyma-
li się tylko członkowie By-
tomskiej Inicjatywy Społecz-
nej oraz Wspólnego Bytomia. 
Uchwała jest pokłosiem wcze-
śniejszej interpelacji złożonej 
przez Joannę Stępień na proś-
bę bytomian.

 – Jako, że mieszkańcom 
nieobojętny jest los zwierząt, 
które są przetrzymywane w fa-
talnych i trudnych warunkach, 
żyją w  nieustającym stresie, 
strachu i  tęsknocie za swoimi 
rodzinami, a  niehumanitarne 
ich traktowanie uważamy za 
bezcelowe i  pozbawione sza-
cunku dla tych istot – uzasad-
niała radna Stępień.

Prezydent Mariusz Wo-
łosz po uprawomocnieniu się 
uchwały Rady Miejskiej wydał 
zarządzenie, w  którym zobo-
wiązał naczelników wydzia-
łów Urzędu Miejskiego oraz 
kierownictwo miejskich jed-
nostek organizacyjnych, dys-
ponujących nieruchomościami 
stanowiącymi własność mia-

sta do nieudostępniania ich na 
cele związane z  organizowa-
niem i przeprowadzaniem ob-
jazdowych przedstawień cyr-
kowych zawierających w  re-
pertuarze udział zwierząt. Po-
nadto został wprowadzony 
zakaz dystrybucji biletów na 
takie wydarzenia w  ratuszu 
oraz miejskich jednostkach. 
Nie można również promować 
cyrków ze zwierzętami z wy-
korzystaniem majątku miasta 
Bytomia.

 – Chciałbym wyrazić ra-
dość, że taki projekt znalazł się 
w  porządku, że nowe władze 
miasta mam nadzieję wpro-
wadzą to dość szybko. Chciał-
bym też podziękować wniosko-
dawczyniom tego pomysłu, al-
bowiem zakaz tego barbarzyń-
stwa, które dzieje się w cyrkach 
ze zwierzętami jest czymś co łą-
czy, a nie dzieli, bo z jednej stro-
ny mamy lewicowy Front Wy-
zwolenia Zwierząt, a  z  drugiej 
strony mocno prawicowe orga-
nizacje, jak np. Green Line Po-
land, która także popiera ta-
ki zakaz – powiedział na sesji 
radny Maciej Bartków.  

Mosolf nawiązało współ-
pracę z  Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Bytomiu. To po-
pularna firma transportowa, 
która zajmuje się przewoże-
niem samochodów nowych 
i używanych. Na rynku istnie-
je od 1955 roku.

Poszukiwani są kierowcy 
zawodowi, którzy mają prawo 
jazdy C+E oraz świadectwo 
kwalifikacji zawodowej 95. 
Warunki są atrakcyjne, bo nie 
jest wymagana przeprowadz-
ka do Niemiec.

Pracownik otrzyma umo-
wę o  pracę w  pełnym wy-
miarze pracy na dwie zmia-
ny na czas nieokreślony. 
Wynagrodzenie to 2500 eu-
ro brutto, a do tego doliczane 

są także diety oraz premie.
Zainteresowani proszeni 

są o kontakt z PUP w Bytomiu 
przy ul. Łagiewnickiej 15 w po-
koju nr 56. Można także od ra-
zu złożyć dokumenty aplika-
cyjne (w  języku polskim, an-
gielskim lub niemieckim) bez-
pośrednio u  pracodawcy na 
adres e-mail kamila.tarnow-
ska@mosolf.de.

Ciekawostką jest fakt, że 
Mosolf współpracuje z  Mo-
stvą. Wielkie centrum sa-
mochodowe zostało otwar-
te w naszym mieście w ubie-
głym roku. Jeżeli będzie wielu 
chętnych, to w siedzibie firmy 
zostanie zorganizowane spo-
tkanie z przedstawicielem nie-
mieckiej firmy.  

W  sierpniu ubiegłego roku 
informowaliśmy o zamknięciu 
kilkunastu punktów sieci Te-
sco w Polsce. W tej puli znalazł 
się market przy ulicy Karpac-
kiej w Szombierkach. Hala zo-
stała wkrótce opróżniona z to-
waru, usunięto z niej symbole 
brytyjskiej marki i rozpoczęto 
poszukiwania inwestora zain-
teresowanego jej zakupem.

Minęło zaledwie kilka mie-
sięcy, a  szefostwo polskiego 
oddziału poinformowało o pla-
nach likwidacji kolejnych 32 
sklepów w  całym kraju. Pra-
cę ma stracić maksymalnie 1 
300 osób. Zwolnienia grupo-
we zostaną przeprowadzone 
w terminie od lutego do końca 
marca.

Na liście likwidowanych 
marketów znalazł się super-
market Tesco przy ul. Tar-
nogórskiej w  Bytomiu. To je-

den z  najstarszych tego ty-
pu obiektów w mieście, który 
znacząco odbiega standardem 
od konkurencji i  nigdy nie 
przeszedł dużej moderniza-
cji. W połowie grudnia doszło 
w  nim do groźnego pożaru, 
w wyniku którego zapaliła się 
skrzynia z  fajerwerkami. Od 
tamtego momentu sklep jest 
zamknięty, a w ostatnim cza-

sie wywieziono z niego towar 
i sporą część wyposażenia.

Najwyraźniej Tesco zre-
zygnowało z remontu bytom-
skiego supermarketu. Na tę 
decyzję mogło mieć wpływ 
otwarcie w  pobliżu nowej 
Biedronki, która z  pewno-
ścią odebrałaby część klien-
tów przestarzałemu sklepowi 
przy ul. Tarnogórskiej. Brytyj-

czycy oddali więc pola konku-
rencji, aby skupić się na popra-
wie rentowności swoich pozo-
stałych obiektów.

Obecnie w  Bytomiu czyn-
ne jest już tylko jedno Tesco: 
hipermarket w Łagiewnikach 
przy ulicy Chorzowskiej. To 
największy sklep, jaki bry-
tyjska sieć posiada w  Byto-
miu. Na razie nic nie słychać 
o  planach jego zamknięcia, 
aczkolwiek w  październiku 
prezes grupy Tesco Dave Le-
wis stwierdził, że nie wyklu-
cza sprzedaży polskiego biz-
nesu, jeśli znalazłby się ku-
piec. Warto przy tym przypo-
mnieć, że hipermarket w Ła-
giewnikach pierwotnie nale-
żał do niemieckiej sieci HIT, 
a supermarket przy ul. Tarno-
górskiej należał wcześniej do 
francuskiego Leader Price.  
  

ło, że nie ma zgody na prze-
znaczenie środków na taką 
inwestycję, bo „wykracza to 
poza ramy polityki sektoro-
wej”. W tym samym piśmie 
padła deklaracja, że można 
jednak sfinansować budo-
wę ogólnodostępnej hali lo-
dowiskowej. W dodatku Ewa 
Tomczak wytłumaczyła, że 
wpisanie środków do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej 
miasta nie są równoznacz-
ne z  realnym posiadaniem 
pieniędzy.

To w  skrócie najważniej-
sze fakty z pierwszej piątko-
wej konferencji. Na następ-
nej S-Sport najpierw obszer-
nie ustosunkował się do wy-
darzeń z  grudnia ubiegłego 
roku. To wtedy w „krzywym 
domku” przy ulicy Olimpij-
skiej nowe władze Bytom-
skiego Sportu i  wiceprezy-
dent Adam Fras spotkali się 
z  dziennikarzami. Przed-
stawiono wówczas histo-
rię współpracy z  S-Sportem 
i  wykazano szereg niepra-

widłowości. Adam Kaczyń-
ski obszernie ustosunkował 
się do wszystkich zarzutów 
stawianych wcześniej przez 
nowe szefostwo miejskiej 
spółki.

Ze wszystkich przedsta-
wionych argumentów wy-
łania się niekorzystny ob-
raz dla poprzednich władz 
Bytomskiego Sportu. Moż-
na wywnioskować, że miej-
ska spółka kompletnie nie 
była przygotowana do tej in-
westycji i miała duży udział 
przy poślizgach. Ciekawost-
ką jest także fakt, że to pra-
cownicy BS mieli zezłomo-
wać trybunę zwaną „Ża-
glem”, co zrobili bez zgody 
wykonawcy.

W dodatku wcześniej wie-
lokrotnie padały sugestie, 
że modernizacji nie moż-
na przeprowadzić etapami. 
Tymczasem Kaczyński ja-
sno zadeklarował, że pro-
jekt jest tak przygotowany, 
że wszystko jest możliwe. 
Na przykład była możliwość, 
by na początek wybudować 
jedną trybunę, a  potem eta-

pami przeprowadzać kolejne 
prace.

Dograć sezon 
i stworzyć plan 

działania

Na razie jednak ciągle bra-
kuje informacji, co dalej z Po-
lonią Bytom i  jej stadionem. 
Władze na razie nie chcą skła-
dać żadnych deklaracji. Prio-
rytetem jest... dogranie do 
końca sezonu. W międzycza-
sie będą się klarować wszyst-
kie kwestie.

 – Trzeba mówić o realiach. 
Musimy znaleźć stadion, na 
którym Polonia dokończy se-
zon. Na razie Szombierki to je-
dyne miejsce, które mogłoby 
zostać dopuszczone przez po-
licję. Mamy też pewną kwotę 
zobowiązań spółki. Pan prezes 
mocno ograniczył jej koszty. 
Musimy dograć do końca sezo-
nu. Pracujemy, by spółka mia-
ła finansowanie i  nie genero-
wała kolejnych długów. W  lu-
tym spotkam się z  prezesem, 
by poznać koncepcję sporto-
wą, która określi, jak będziemy 

dalej działać. Zleciłem też służ-
bom analizę miejsca, gdzie był-
by budowany stadion. Wszelkie 
analizy wskazują, że budowa 
w niecce generuje dużo proble-
mów. Dzisiaj stadion jest zde-
molowany, a to, co zostało, nie 
nadaje się do użytku. Mam tu-
taj na myśli wyłączone oświe-
tlenie, poprzecinane kable 
i  ogrzewanie murawy, które 
jest wyeksploatowane do gra-
nic możliwości i nie było kon-
serwowane oraz naprawiane. 
To wszystko pokazuje, że trze-
ba się mocno zastanowić nad 
lokalizacją. Musimy jednak 
mieć dla kogo to zrobić i tutaj 
jest rola prezesa – podsumo-
wał prezydent Wołosz.

Kibicom pozostaje przy-
glądać się całej sprawie, któ-
ra jest tak skomplikowana, 
że obecnie nie ma szans na 
szybkie i  konkretne decy-
zje. Można wprawdzie obie-
cywać, ale byłyby to obietni-
ce bez pokrycia. Widać, że 
obecne władze chcą najpierw 
przede wszystkim uporządko-
wać wszystkie sprawy w By-
tomskim Sporcie.  

S-Sport żąda 7 milionów
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KOMUNIKACJA \ Od 1 stycznia 2019 r. organizatorem komunikacji miejskiej na obszarze Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii jest Zarząd Transportu Metropolitalnego. ZTM przejął zadania trzech dotychczasowych 
organizatorów: KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry. Autobusy, tramwaje oraz trolejbusy od stycznia 
jeżdżą już pod nowym szyldem.

KZK GOP to już HISTORIA

Na początku pasażero-
wie nie odczują w  codzien-
nym podróżowaniu zmia-
ny organizatora komunika-
cji miejskiej. Wszystkie po-
jazdy wciąż będą kursować 
w  dotychczasowych bar-
wach – identyfikacja wizual-
na ZTM będzie wprowadza-
na etapami.

Aktualne pozostają rów-
nież rozkłady jazdy, numery 
linii czy punkty obsługi. Ca-
ły czas będzie można podró-
żować na poprzednich bile-
tach, ale do sprzedaży trafią 
też bilety z  nowym jednoli-
tym wzorem.

Ponadto od 1 stycznia 2019 
r. została wprowadzona jed-
na istotna zmiana w  taryfie 
biletów okresowych (7-, 30 
– lub 90-dniowy). Dostępne 
są jedynie bilety ważne od 
wskazanej przez pasażera da-

ty. Oznacza to, że już w mo-
mencie zakupu pasażer bę-
dzie decydować, od kiedy ma 
zacząć obowiązywać jego bi-
let. Do tej pory w sprzedaży 
były również bilety ważne 
od pierwszego skasowania – 
aby je aktywować, koniecz-
ne było dwukrotne przyło-
żenie karty do czytnika, co 
czasami sprawiało podróż-
nym problem. Jeśli ktoś za-
pomniał tego zrobić, podróżo-
wał bez ważnego biletu. Dla-
tego wzorem innych miast 
zdecydowano o wycofaniu te-
go rodzaju biletów.

Pasażerowie mogą korzy-
stać już z nowej strony inter-

netowej ZTM. Pod adresem 
www.metropoliaztm.pl znaj-
dą wszystkie niezbędne in-
formacje, m.in. aktualne roz-
kłady jazdy dla wszystkich li-
nii ZTM, w tym wyszukiwar-
kę połączeń.

ZTM połączył w  jeden 
podmiot trzech dotychcza-
sowych organizatorów: KZK 
GOP, MZK Tychy i  MZKP 
Tarnowskie Góry. Uła-
twi i  usprawni to organiza-
cję transportu publicznego, 
m.in. poprzez zintegrowanie 
rozkładów jazdy, optymali-
zację tras, czy też efektyw-
niejsze wykorzystanie pojaz-
dów. Pojawi się również no-

wy jednolity wzór biletów.
Rozkłady jazdy autobu-

sów, tramwajów, czy trolej-
busów docelowo mają uzu-
pełniać się z  pociągami Ko-
lei Śląskich. W  pierwszym 
kwartale 2019 roku ma zo-
stać wprowadzony METRO-
BILET, czyli wspólny bilet na 
autobusy, tramwaje, trolejbu-
sy i pociągi Kolei Śląskich.

Górnośląsko-Zagłębiow-
ska Metropolia podjęła już 
do tej pory wiele działań, by 
ułatwić mieszkańcom prze-
mieszczanie się pomiędzy 
miastami i gminami. Ujedno-
licono taryfy komunikacyjne 
trzech organizatorów w jeden 
bilet, dzieci i młodzież do lat 
16 korzystają z komunikacji 
miejskiej bezpłatnie, a w listo-
padzie uruchomiono cztery li-
nie lotniskowe.   

TVN w EC 
Szombierki
ROZRYWKA \ Elektrociepłownia Szombierki przy-
ciąga filmowców. Tym razem w bytomskiej perełce ar-
chitektonicznej gościła ekipa TVN Turbo. Efekty prac 
powinniśmy zobaczyć za kilka tygodni.

Jaki będzie los Elektro-
ciepłowni, tego nikt nie wie. 
Obecny właściciel miał pomysł 
na wykorzystanie imponują-
cego budynku, ale na planach 
się skończyło i przepadły unij-
ne pieniądze. Obiekt cały czas 
niszczeje, ale też bez przerwy 
zachwyca i przyciąga.

Charakterystyczna budow-
la często gości filmowców. 
Kręcono tutaj teledyski i filmy. 
Teraz znowu rozstawiono ka-
mery na jej terenie. Autor stro-
ny na Facebooku „Bytomski 
Detektyw Historyczny” zdra-
dził, że elektrociepłownia go-
ści ekipę TVN Turbo.

Popularna telewizja moto-

ryzacyjna wybrała EC Szom-
bierki do nakręcenia zapowie-
dzi wiosennej ramówki. Efek-
ty nagrań powinniśmy zoba-
czyć za kilka tygodni.

Na planie wiele się dzia-
ło. Z dostępnych materiałów 
wynika, że w  ramówce zo-
baczymy samochody woj-
skowe, ale także auto spor-
towe Alpine A110. Za kierow-
nicą luksusowego pojazdu 
siedział znany dziennikarz 
motoryzacyjny Patryk Miki-
ciuk. Fragment jego popisów 
za kierownicą można zoba-
czyć na profilu „Bytomskie-
go Detektywa...” na FB  
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Chcieli odnowić a zniszczyli
INWESTYCJE \ Polskie Linie Kolejowe przeprowadziły prace remontowe w przejściu podziemnym pod bytomskim dworcem. Chcąc oczyścić zabytkową cegłę na ścianach 
doprowadzono do jej zniszczenia. Kiedy o to zapytaliśmy, to zostaliśmy zwyzywani.

Pod dworcem kolejowym 
w  sumie znajdują się cztery 
tunele biegnące pod torami. 
Tylko dwa z nich są udostęp-
nione podróżnym. Ten łączą-
cy dworcowy hol z peronami 
został gruntownie wyremon-
towany w  2014 roku, nato-
miast drugi biegnący na prze-
strzał z  pl. Wolskiego na Za-
młynie w ostatnich latach spo-
radycznie przechodził estety-
zację, zwykle polegającą na 
przykryciu graffiti kolejnymi 
warstwami białej farby.

Teraz PLK zdecydowały się 
na poważniejsze prace w dru-
gim tunelu. – W chwili obecnej 
trwają tam prace remontowe 
w zakresie oczyszczenia, wyko-
nania iniekcji i naprawy uszko-
dzonych fragmentów ścian, za-
bezpieczenia antykorozyjnego 
elementów konstrukcyjnych 
oraz malowania – poinformo-
wał nas Jacek Karniewski 
z Biura Komunikacji i Promo-
cji PLK. Remont ma potrwać 
do końca grudnia.

W  ramach prac przepro-
wadzono piaskowanie ścian 
przy wejściach na perony, 
dzięki czemu odsłonięto spod 
farby białe cegły glazurowa-
ne i  czerwone klinkierowe 
ułożone w  charakterystycz-

ny wzorek. W ten sposób bu-
downiczowie udekorowali 
tunel, ale przede wszystkim 
zadbali o jego czystość. Cegły 
glazurowane posiadały bo-
wiem szkliwioną powierzch-
nię, która pozwalała na ła-
twe mycie. Po wojnie jednak 
zamiast pucować ściany, wo-
lano je malować farbą, co da-
wało gorszy efekt estetyczny, 
ale było prostsze.

Mimo, że zabytkowe ce-
gły przez całe dekady pokry-
wało wiele warstw farby, to 
nie działo się z  nimi nic złe-
go. Wystarczyłoby użyć od-
powiedniej chemii i myjek ci-
śnieniowych, a  białe szkliwo 
znów zaczęłoby zdobić przej-

ście podziemne – tak, jak ma 
to miejsce np. we Wrocławiu. 
Niestety PLK zamiast umyć, 
zdecydowały się wypiasko-
wać ściany i  bezpowrotnie 
je zniszczono. Wraz ze starą 
farbą zdarto szkliwo, w efek-
cie czego gładkie i błyszczące 
cegły stały się teraz matowe 
i  chropowate. Co gorsza po-
zbawiono jej naturalnej war-
stwy ochronnej, dlatego te-
raz konieczne jest zabezpie-
czenie ich przed wilgocią i za-
nieczyszczeniami środkiem 
hydrofobowym.

Zwróciliśmy się z  pyta-
niem do PLK o powód, dlacze-
go wybrano piaskowanie za-
miast mycia ciśnieniowego. 

Niedługo później na nasz tele-
fon zadzwonił człowiek, któ-
ry doskonale znał nasze zapy-
tanie, ale się nie przedstawił, 
a zamiast tego zaczął nas ob-
rażać. Z  treści rozmowy wy-
wnioskowaliśmy, że była to 
jedna z  osób odpowiadają-
cych za utrzymanie tunelu, 
bądź wykonawca prac. Pró-
bowaliśmy dowiedzieć się 
kim był nasz rozmówca, lecz 
Biuro Komunikacji i Promocji 
PLK nie było w stanie (lub nie 
chciało) ustalić jego tożsamo-
ści. Jedno jest pewne – ktoś 
się przestraszył nagłośnienia 
tej sprawy i próbował nas od 
tego odwieść.

Wobec tego sprawdziliśmy 

czy prace w tunelu były kon-
sultowane ze służbami kon-
serwatorskimi. Niestety PLK 
nie uzgadniało ich ani z Miej-
skim Konserwatorem Zabyt-
ków, ani z wojewódzkim. Wy-
jaśniono nam, że przejście nie 
jest wpisane do rejestru zabyt-
ków, więc inwestor nie miał 
takiego obowiązku. – Z  przy-
krością przyjęliśmy informacje 
o  zniszczeniu licowania cegieł 
i niewykluczone, iż w przyszło-
ści tunel zostanie objęty jedną 
z form ochrony zabytków – od-
powiedział nam Mirosław Ry-
mer, rzecznik prasowy Ślą-
skiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

Obecnie chroniony jest 
sam budynek dworca i  ha-
la peronowa z lat 20. XX wie-
ku (w Gminnej Ewidencji Za-
bytków błędnie datuje się bu-
dynek na lata 50.), a tymcza-
sem to właśnie ten tunel jest 
najstarszym elementem te-
go kompleksu. Wybudowa-
no go już w XIX wieku, a więc 
na długo przed postawieniem 
dzisiejszego dworca. Pamięta 
on jeszcze poprzedni gmach 
zaprojektowany przez Frie-
dricha Metteganga, jednego 
z  bardziej znanych architek-
tów niemieckich. Kiedy bu-

rzono stary dworzec, tunel 
pozostawiono i  wydłużono 
go na Zamłynie. Dzięki temu 
zachowały się tam zdobione 
balustrady i ściany wyłożone 
cegłami glazurowanymi. Nie-
stety dziś został częściowo 
zniszczony z  powodu urzęd-
niczej ignorancji, choć powi-
nien zostać otoczony szcze-
gólną opieką.

To nie pierwszy raz, gdy 
w  podobny sposób potrak-
towano bytomski zabytek. 
W  2014 roku przeprowadzo-
no czyszczenie elewacji gma-
chu dawnej Poczty przy uli-
cy Piekarskiej. Rzeźby wy-
kute w  piaskowcu (jedyne 
takie zdobienia w mieście na 
budynku świeckim) wów-
czas również wypiaskowa-
no, w efekcie czego usunięto 
wiele detali, a  inwestora na-
rażono na dodatkowe koszty 
związane m.in. z  impregna-
cją fasady. Podobnie uczy-
niono z  klinkierową elewa-
cją Cechowni Kopalni Roz-
bark, którą też wypiaskowa-
no. Z daleka oba budynki wy-
glądają pięknie, lecz wystar-
czy przyjrzeć się z bliska, aby 
zobaczyć, że niegdyś gładki 
klinkier jest dziś zniszczony.
  

Lodowisko i stok otwarte
ROZRYWKA \ Wygląda na to, że zima wreszcie zadomowiła się w Bytomiu. Mia-
sto przykrył biały puch, a temperatury spadły poniżej zera. Wreszcie mamy dobre 
warunki do uprawniania zimowych aktywności.

Zarówno lodowisko plene-
rowe na placu Sobieskiego, 
jak i stok narciarski w Suchej 
Górze oficjalnie rozpoczę-
ły sezon jeszcze w  grudniu. 
Jednak ze względu na tem-
peratury powyżej zera i opa-
dy deszczu amatorzy białego 
szaleństwa musieli jeszcze 
uzbroić się w cierpliwość.

Na szczęście nowy rok 
przyniósł do Bytomia zimę, 
co szczególnie odczuwa-
ją kierowcy. Za to miłośnicy 
nart i  łyżew zacierają ręce. 

Śnieg zasypał górkę w Sport 
Dolinie, a  właściciele ośrod-
ka za pomocą armatek do-
datkowo zwiększyli gru-
bość białej pokrywy, two-
rząc w ten sposób najlepsze 
warunki dla narciarzy w re-
gionie. W 4 stycznia ruszyły 
wyciągi i od tego czasu stok 
przeżywa prawdziwe oblę-
żenie. Do dyspozycji narcia-
rzy na miejscu jest serwis 
i  wypożyczalnia sprzętu, 
szkółka narciarska oraz ośla 
łączka dla dzieci i  osób roz-

poczynających naukę jazdy 
na nartach.

W Bytomiu ruszyło również 
lodowisko plenerowe przed 
Muzeum Górnośląskim. To jed-
na z największych sztucznych 
ślizgawek w metropolii. Jej wy-
miary wynoszą 20 na 40 me-
trów. Lodowisko jest czynne od 
poniedziałku do piątku od 16:00 
do 20:00 oraz w  weekendy 
i święta od 9:00 do 20:00 z prze-
rwą pomiędzy 14:00 a  16:00. 
Przy ślizgawce działa wypoży-
czalnia łyżew i szlifiernia.  
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POLITYKA \ Trwa wymiana kadry menadżerskiej zarządzającej miejskimi spółkami i jednostkami. Do tej pory odwołano prezesów, rady nadzorcze, bądź dyrektorów 
czterech podmiotów.

ul. Witczaka 12, 
tel. 32 282 35 25, 

Serwis narciarski
C E N T R U M  R O W E R O W E

sprzedaż – naprawa

www.rb-rowerek.pl

Poleciały głowy w zarządach
Za chwilę miną dopiero 

dwa miesiące od kiedy do-
szło do zmiany władzy w By-
tomiu w  wyniku wyborów 
samorządowych, a można 
odnieść wrażenie, że upły-
nęło już znacznie więcej cza-
su. W  tym okresie Najwyż-
sza Izba Kontroli upubliczni-
ła wyniki kontroli w Urzędzie 
Miejskim i Bytomskiej Agen-
cji Rozwoju Inwestycji prze-
prowadzone w związku z au-
dytem w  Bytomskim Przed-
siębiorstwie Komunalnym. 
Raporty sporządzone przez 
inspektorów ujawniły praw-
dziwą górę nieprawidłowości 
w miejskich podmiotach.

Nowy szef 
Bytomskiego 

Sportu
W pierwszej kolejności do-

konano zmiany kierownic-
twa Bytomskiego Sportu Po-
lonii Bytom. Towarzyszył te-
mu skandal z  odstąpieniem 
od umowy na przebudowę 
stadionu przy ul. Olimpijskiej 
przez wykonawcę, firmę S-
-Sport. Okazało się, że kato-

wicka spółka odmówiła dal-
szych prac jeszcze przed wy-
borami samorządowymi, lecz 
poprzednie władze miasta 
starały się zatuszować spra-
wę i  doprowadziły do podpi-
sania niekorzystnego aneksu 
do umowy z wykonawcą. Do-
tychczasowy prezes, Krzysz-
tof Bochnia nie chciał tego zro-
bić, dlatego na szybko powo-
łano na jego miejsce Zbignie-
wa Cieńciałę, dotąd dyrektora 
sportowego Polonii i  dzienni-
karza katowickiego „Sportu”. 
Mimo to po wyborach S-Sport 
ponownie złożył odstąpie-
nie od umowy i  dwukrotny 
mistrz Polski został z rozgrze-
banym stadionem.

Na przełomie grudnia i  li-
stopada świeżo upieczony 
prezes BSPB stracił stanowi-
sko, a na jego miejsce powo-
łano Sławomira Kamińskie-
go. Nowy szef spółki był z nią 
związany już wcześniej jako 
dyrektor zarządzający, dzię-
ki czemu dobrze orientuje się 
w  specyfice jej działalności 
i  zna inwestycję przy Olim-
pijskiej od podszewki. Wła-
dze miasta postawiły przed 

nim zadanie zbadania kondy-
cji BSPB, by następnie przy-
gotować dalszy plan działa-
nia, który ma dać odpowiedź 
na to, co z  budową stadionu 
i  funkcjonowaniem drużyny 
piłkarskiej. Będzie go w tym 
wspierać nowa rada nadzor-
cza, w  skład której weszli: 
Mirosław Luks (przewodni-
czący), Wojciech Łabuz oraz 
Maciej Miąsko.

Jeden zamiast 
trzech

Kolejną z decyzji personal-
nych nowego prezydenta by-
ło odwołanie zarządu i  rady 
nadzorczej BPK. Prezes An-
drzej Kopiński „oberwał” po-
niekąd dla zasady, gdyż kie-
rował spółką dopiero od lip-
ca i  ze sprawami opisany-
mi w raportach NIK nie miał 
wiele wspólnego. Co innego 
Ewa Truchan, jego zastępczy-
ni, która zasiadała w  zarzą-
dzie BPK niemal przez całą 
prezydenturę Damiana Bar-
tyli. Na ich miejsce powołano 
Arkadiusza Kocota, dawnego 
prezesa Zakładu Budynków 

Miejskich i członka rady nad-
zorczej BPK.

Ta nominacja spowodowa-
ła spięcie w relacjach pomię-
dzy Koalicją Obywatelską 
a  Prawem i  Sprawiedliwo-
ścią, którego przedstawiciele 
sprzeciwiali się przekazaniu 
sterów największej miejskiej 
spółki w ręce Kocota. Polity-
cy PiS zaproponowali innych 
kandydatów na to stanowi-
sko, ale ostatecznie KO posta-
wiła na swoim. Obecnie za-
rząd BPK jest jednoosobowy, 
choć jeszcze pół roku temu 
zasiadały w nim aż trzy oso-
by. Nowymi członkami rady 
nadzorczej zostali: Magdale-
na Jelonek-Wiatr (przewod-
nicząca), Paweł Nowak, Lon-
gin Siemlat, Piotr Pituła i Zbi-
gniew Chwaliński.

Kierownik preze-
sem BARI

Dalsze zmiany kadrowe 
objęły Bytomską Agencję Roz-
woju Inwestycji. 19 grudnia 
powołano nową radę nadzor-
czą, do której weszli Janusz 
Mitręga (przewodniczący), 

Agnieszka Janik oraz Bartło-
miej Gabryś. Nieco ponad ty-
dzień później na miejsce do-
tychczasowych prezesów po-
wołano Stanisława Kormana, 
który jednoosobowo pokieru-
je spółką.

Nowe władze miasta dla 
oszczędności najchętniej zli-
kwidowałyby BARI, bowiem 
jej zadania mogą pełnić po-
szczególne komórki Urzędu 
Miejskiego bądź inne jednost-
ki organizacyjne gminy. Pro-
blem jednak stanowią projek-
ty unijne realizowane przez 
spółkę w  ramach rewitaliza-
cji Bytomia. Ich wartość opie-
wa na kwotę ok. 34 milionów 
złotych. Aby ich nie utracić 
zdecydowano się powierzyć 
zarządzanie spółką Korma-
nowi, który jednocześnie jest 
kierownikiem Biura Rewitali-
zacji i Funduszy Europejskich 
w Urzędzie Miejskim.

Zieleń ze starym/
nowym dyrektorem

Ostatnie zmiany miały 
miejsce w  Miejskim Zarzą-
dzie Zieleni i Gospodarki Ko-

munalnej. Wraz z końcem ro-
ku przestały nim kierować 
Ewa Nazarewicz i  Krystyna 
Ostrowska. Na funkcję dy-
rektora wybrano Roberta Bia-
łasa, odpowiadającego za by-
tomską zieleń w latach 2010 – 
2013 r. Wcześniej, pomiędzy 
2008 a  2009 r. był zastępcą 
dyrektora ds. ekonomiczno-
-organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów, nato-
miast przed tym pełnił funk-
cję Naczelnika Biura Kontroli 
Urzędu Miejskiego.

Największym wyzwa -
niem przed nowym dyrekto-
rem będzie przygotowanie 
przetargu na oczyszczanie 
miasta. Nowe władze Byto-
mia nie chcą już powierzać 
tego zadania jednemu wy-
konawcy, ponieważ w  ostat-
nich latach to rozwiązanie się 
nie sprawdziło. Bytomianie 
od dawna narzekają na stan 
utrzymania przestrzeni pu-
blicznych, dlatego miasto ma 
zostać podzielone na mniej-
sze rejony, by umożliwić 
start w przetargu mniejszym 
firmom, a przez to zwiększyć 
konkurencyjność.  
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skiego hokeistyPaweł Zagrodnik  

zakończył karierę SPORT \ Reprezentacja Polski U-20 walczyła w mistrzostwach świata Dywizji I gru-
py B. We wszystkich spotkaniach wystąpił gracz Polonii Bytom Szymon Mularczyk.

SPORT \ Paweł Zagrodnik w wieku 31 lat postanowił zakończyć profesjonalną ka-
rierę. W ostatnich latach był jednym z najlepszych zawodników Czarnych Bytom. Mistrzostwa świata Dywi-

zji I grupy B odbyły się w Ty-
chach. Stawką był awans do 
grupy A, która jest już ostat-
nim etapem do Elity. Powoła-
nia na turniej dostało dwóch 
młodych zawodników Polonii 
Bytom – Kacper Kamieniecki 
oraz Szymon Mularczyk.

Rywalami Biało-Czerwo-
nych były drużyny Japonii, 
Ukrainy, Włoch, Węgier oraz 
Słowenii. Polacy zaczęli zma-
gania od starcia z  Ukrainą, 
które wygrali 4:2. Potem jed-
nak było rozczarowujące spo-
tkanie z Włochami, które nasi 
hokeiści przegrali 1:3.

Porażka znacznie skompli-
kowała sytuację naszych re-
prezentantów. Chcąc liczyć 

się w  walce o  awans, musie-
li ograć Słowenię, ale rywale 
zwyciężyli po dogrywce 4:3. 
Po tym meczu nie było już 
większych szans na pierwsze 
miejsce w grupie B.

Polacy na otarcie łez wy-
grali dwa ostatnie mecze. 

Najpierw rozbili Japończy-
ków 7:4, a  potem rozprawili 
się z Węgrami 4:2. To dało na-
szym juniorom drugie miej-
sce i srebrne medale. Do tego 
sukcesu przyczynił się Mu-
larczyk, który wystąpił we 
wszystkich spotkaniach.  

Czarni Bytom wycho-
wali wielu świetnych judo-
ków, a  do tego grona moż-
na zaliczyć Pawła Zagrodni-
ka. W ostatnich latach był on 
czołową postacią bytomskie-
go klubu i  zdobywał medale 
na arenach krajowych oraz 
międzynarodowych.

Dziennikarz Leszek Bła-
żyński 17 grudnia poinformo-
wał, że Zagrodnik postanowił 
zakończyć karierę w wieku 31 
lat. Co stoi za tą decyzją, nie 
wiadomo, ale już ponad rok te-
mu bytomski sportowiec roz-
ważał taką możliwość.

 – Nie ukrywam, że jest mi 
coraz trudniej rywalizować 
z czołówką światową. We wrze-
śniu skończę 30 lat, można po-
wiedzieć dopiero 30 lat, ale 
w reprezentacji jestem jednym 
z  najstarszych. Poza tym, jak 
na judo to już dość sporo lat, a ja 
dodatkowo przecież od 15 se-
zonów ćwiczę na wysokim po-
ziomie. Kiedyś mogłem wyko-
nać kilka bardzo mocnych tre-

ningów i po krótkim odpoczyn-
ku wracałem na matę. Teraz 
jest znacznie gorzej, głowa chce 
walczyć, ale całe ciało odmawia 
posłuszeństwa – mówił w por-
talu onet.pl.

Największy sukces judo-
ka Czarnych osiągnął w 2012, 
gdy na mistrzostwach Europy 
w Czelabińsku zdobył brązo-
wy medal w rywalizacji dru-
żynowej. Zdobywał medale 
także w  młodzieżowych mi-
strzostwach Europy, a  także 
w  mistrzostwach Polski ju-
niorów i  seniorów. Najwięk-
sze rozczarowanie przeżył 
podczas igrzysk olimpijskich 
2012 w Londynie.

To wtedy Zagrodnik był 
o  krok od olimpijskiego me-
dalu. Do Londynu pojechał 
w zastępstwie za kontuzjowa-
nego Tomasza Kowalskiego. 
Doszedł do walki o  brąz, ale 
po dogrywce przegrał z  Ma-
sashim Ebinumą. Porażka 
wzbudziła duże kontrower-
sje, bo nie brakowało opinii, 

że Polak w  regulaminowym 
czasie wykonał ippon, który 
dałby mu zwycięstwo.

Warto jeszcze raz wró-
cić do rozmowy sprzed roku, 
w  której Zagrodnik zdradził, 
jakie ma plany po zakończe-
niu profesjonalnej przygody 
z judo.

 – Gdybym miał zostać w ju-
do jako trener, to zdecydowanie 
bardziej widziałbym się w pra-
cy z zawodnikami na wyższym 
poziomie, powiedzmy od junio-
rów. Jeśli wybiorę rozbrat ze 
sportem, zapewne pójdę w kie-
runku tworzenia stron inter-
netowych, grafiki, a nawet fo-
tografowania, bowiem moja 
dziewczyna ma firmę z branży 
foto – mówił w 2017 roku.

Na razie wiele wskazu-
je na to, że poświęcił się pra-
cy z  młodzieżą. Wychowa-
nek Czarnych Bytom popula-
ryzuje swój ukochany sport 
w  internecie i  jest jednym 
z twórców kanały na Youtube 
„ABC Judo”.  

W  interesach aktualna 
wiedza jest na wagę złota, 
a  nieznajomość przepisów 
może drogo kosztować. Dlate-
go Bytomska Izba Przemysło-
wo-Handlowa organizuje ko-
lejne Seminarium Gospodar-
cze, w trakcie którego przed-
siębiorcy będą mogli pozy-
skać cenne informacje.

 – Seminarium ma cha-
rakter otwarty dla wszyst-
kich zainteresowanych spra-
wami gospodarczymi nasze-
go miasta, a  jego formuła jest 
kolejnym krokiem, mającym 
na celu zachęcić przedsiębior-
ców do włączenia się w proce-
sy budowania lepszego Byto-
mia – wyjaśnł Krzysztof Ga-

jos, prezes Bytomskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej.

Spotkanie odbędzie się 17 
stycznia o 10:00 w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego. Jednym 
z pierwszych punktów będzie 
wystąpienie Mariusza Woło-
sza pod hasłem „Bytom dla in-
westora”. Prezydent przedsta-
wi realizowane i  planowane 
inwestycje komercyjne, a  tak-
że zaznajomi zebranych z reali-
zacją projektów rewitalizacyj-
nych w ramach Obszaru Stra-
tegicznej Interwencji.

Dalsza część seminarium 
będzie poświęcona zmianom 
w  prawie podatkowym i  go-
spodarczym. Teresa Piecz-
ka, zastępczyni naczelnika 

Urzędu Skarbowego w  Byto-
miu wyjaśni nowości w podat-
ku dla osób fizycznych i praw-
nych oraz podatku VAT w 2019 
roku oraz opowie na czym po-
lega zarząd sukcesyjny. Z ko-
lei Adwokat Krzysztof Sawic-
ki z  kancelarii Viribus Unitis 
Doradztwo Prawne i Podatko-
we omówi kwestie związane 
z  prawem zamówień publicz-
nych, w tym elektronizację za-
mówień i  środki komunikacji 
elektronicznej. Ostatni punkt 
w  programie będą stanowić 
zmiany oraz planowane nowe-
lizacje w  Prawie Pracy, które 
ma przedstawić Iwona Nowak 
z  Okręgowej Państwowej In-
spekcji Pracy.  

Bytom dla 
inwestora?

BIZNES \ Nowy prezydent ma zaprezentować swoją wizję rozwoju bytomskiej go-
spodarki na styczniowym Seminarium Gospodarczym. Jak będzie zabiegać o inwe-
storów? Czy lokalni przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie? Jak biznes skorzysta 
na rewitalizacji? Odpowiedzi na te pytania powinny paść już wkrótce.

W Bytomiu są takie miej-
sca, gdzie występowało duże 
nagromadzenie stacji benzy-
nowych. Jednym z  nich jest 
odcinek ulicy Strzelców By-
tomskich pomiędzy ul. Ce-
gielnianą a  Odrzańską. Dziś 
działają tam dwie stacje, ale 
jeszcze jakiś czas temu była 
tam trzecia. Wszystkie stały 
niemalże jedna za drugą, jed-
nak od dawna stacja pomię-
dzy BP a Lotosem nie obsługi-
wała już żadnych kierowców.

Przez lata stacja przy ul. 
Strzelców Bytomskich była, 
aż wreszcie w  tym roku jej 
teren został ogrodzony i roz-

poczęła się przebudowa. Ro-
zebrano wiaty przykrywa-
jące dystrybutory, a pawilon 
sklepowy rozbudowano kil-
kukrotnie powiększając jego 
powierzchnię.

Inwestycja dobiegła koń-
ca i dzień przed Sylwestrem 
oficjalnie otwarto w  miej-
scu dawnej stacji czternasty 
sklep sieci Biedronka w  By-
tomiu. W porównaniu do in-
nych marketów spod znaku 
uśmiechniętego owada ten 
został zaprojektowany w no-
wej stylistyce. Jego elewacja 
nie jest żółta, lecz szara, na-
tomiast dach jest płaski a nie 

dwuspadowy. Całość wyglą-
da bardziej nowocześnie, niż 
inne starsze obiekty sieci.

Biedronka przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 40 będzie 
otwarta od poniedziałku do 
czwartku w godzinach od 6:30 
do 22:00, w piątki i soboty od 
7:00 do 22:00, a  w  niedziele 
handlowe od 8:00 do 21:00..  

Biedronka zamiast stacji
INWESTYCJE \ Przez długie lata przy ul. Strzelców Bytomskich straszyła opusz-
czona stacja benzynowa. Dziś to już historia. W jej miejscu właśnie został otwarty 
kolejny sklep Biedronki w naszym mieście.
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Tenisistki Górnika najlepsze

Hokeiści uciekają z tonącego okrętu

SPORT \ W grudniu odbyły się drużynowe mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn. 
Wszyscy po cichu liczyli na dwa złota, ale męski zespół stać było jedynie na trzecie 
miejsce.

SPORT  \ Tak źle nie było od wielu lat. Hokeiści Polonii Bytom na zwycięstwo czekają od 2 listopada. Niestety, nie zapowiada się na lepsze czasy, bo z każdym tygodniem 
drużyna coraz bardziej się rozpada.

Kobiety o mistrzostwo Pol-
ski rywalizowały w  Bielsku-
-Białej. Do rywalizacji przy-
stąpiło sześć zespołów. Re-
prezentantki Górnika Bytom 
w  drugiej rundzie (w  pierw-
szej miały wolny los) spotkały 
się z Sopot Tenis Klubem. Ła-
two nie było, ale bytomianki 
zwyciężyły 3:2.

W  finale rywalkami by-
ły tenisistki ze Szczecińskiej 
Akademii Tenisa. Zawodnicz-
ki Górnika ostatecznie wy-
grały 4:2. W  drużynie pro-
wadzonej przez Mateusza 
Szmigla grały Magdalena 
Fręch, Marcelina Podlińska, 

Paula Kania oraz Magdalena 
Hędrzak.

Mężczyźni teoretycznie 
mieli łatwiejsze zadanie, bo 
grali we własnej hali w Byto-
miu. Do zawodów przystąpi-
ło osiem zespołów. W pierw-
szej rundzie Górnik trafił na 
Szczecińską Akademię Teni-
sa i wygrał 4:1. W następnym 
spotkaniu lepszy był jednak 

UKS Beskidy Ustroń (4:2).
Bytomianie dali popis 

w  meczu o  trzecie miejsce. 
Klub Tenisowy Warszawian-
ka został pokonany 4:0. Brą-
zowe medale wywalczyli Da-
vid Poljak, Wojciech Marek, 
Igor Bujdo i  Błażej Koniusz, 
którzy byli prowadzeni przez 
Łukasza Kuboszka.

Ubiegły rok był bardzo 
udany dla bytomskiego teni-
sa. W drużynowych mistrzo-
stwach Polski wywalczy-
liśmy jeszcze trzy medale. 
Złote medale zgarnęli junio-
rzy i  juniorki, a  kadeci się-
gnęli po srebro.    

Za kilka miesięcy miną 
dwa lata od brązowego me-
dalu mistrzostw Polski by-
tomskich hokeistów. Sukces 
miał zwiastować lepsze cza-
sy, ale rzeczywistość okaza-
ła się zupełnie inna. W obec-
nym sezonie Polonia By-
tom stała się dostarczycie-
lem punktów, na co wpływ 
ma bardzo trudna sytuacja 
finansowa.

Drużyna ostatni raz wy-
grała 2 listopada. Obecnie 
ma serię czternastu porażek 

z  rzędu. To jeszcze nic, bo 
rywale zaczęli gromić nie-
biesko-czerwonych. W  cią-
gu kilku dniu GKS Katowi-
ce wygrał 12:2, Podhale No-
wy Targ 8:1, a Cracovia 10:2. 
Wcześniej Polonia przegra-
ła z reprezentacją U-23, któ-
ra jest czerwoną latarnią ligi 
i niemal każdy bez problemu 
z nią wygrywa.

Trudno się jednak dziwić 
takim wynikom. Z  każdym 
tygodniem kadra robi się co-
raz szczuplejsza. Czołowi za-

wodnicy uciekają z tonącego 
okrętu, bo mają już dość gra-
nia za darmo. W kilka tygo-
dni z  klubem pożegnało się 
aż ośmiu hokeistów!

Błażej Salamon, Matej 
Cunik, Filip Stoklasa, Jakub 
Jaworski, Marcin Frączek, 
Michaił Samusienka, a ostat-
nio David Turoń i Siarhiej Ku-
kuszkin. Ich już przy Puła-
skiego nie ma, a każdy z nich 
był bardzo ważną częścią ze-
społu. Na ich miejsce oczy-
wiście nikt nie przyszedł, 

bo na to nie ma żadnych 
środków.

Niedawno nowe władze 
naszego miasta spotkały się 
z  zawodnikami. Czy padły 
jakieś konkretne deklara-
cje, nie wiadomo. Ostatnie 
odejścia jednak wskazują 
na to, że niektórzy hokeiści 
stracili nadzieję, że będzie 
lepiej i zaczną spływać pie-
niądze, na które uczciwie 
zapracowal. Prezydent Ma-
riusz Wołosz złożył jedynie 
taką obietnicę.

 – Rozważamy wszystkie 
możliwości pomocy miasta 
dla klubu. Jesteśmy w stałym 
kontakcie z  władzami TMH 
Polonia Bytom. Na pewno bę-
dziemy starać się, aby zespół 
dokończył ten sezon – mówił 
podczas spotkania.

Obecnie miejskie wła-
dze pracują nad tym, by po-
zyskać fundusze z Minister-
stwa Sportu na budowę no-
wego lodowiska. Obecne zo-
stało tymczasowo wyłączo-
ne z  użytkowania z  powo-

du obfitych opadów śniegu 
w  związku ze złym stanem 
konstrukcji dachowej, któ-
ra pod dużym obciążeniem 
może runąć na ludzi znajdu-
jących się w środku hali. To 
paraliżuje pracę całego klu-
bu. Z  obiektu nikt nie może 
korzystać, co oznacza, że tak-
że grupy młodzieżowe mają 
zawieszone treningi. Z  kolei 
mieszkańcy do odwołania nie 
mogą korzystać ze ślizgawek.
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BEZPIECZEŃSTWO \ Zima zadomowiła się w Bytomiu na dobre. Śnieg z pew-
nymi przerwami pada od kilku dni. Niestety szybkość jego odgarniania pozosta-
wia wiele do życzenia. Jeśli Twoja ulica wciąż nie została odśnieżona, to zgłoś to.

Z kamerami przeciwko odpadom

W  listopadzie Urząd Miej-
ski zapewniał, że Bytom jest 
dobrze przygotowany do zi-
my. Firma Zakład Usługowy 
Konserwacja Terenów Zielo-
nych Jacek Wieczorek do wal-
ki ze śniegiem miała przygoto-
wać 600 ton piasku, 2 900 ton 
środków chemicznych, 6 płu-
go-piaskarek do ulic, kolejne 6 
do chodników, pług wirniko-
wy, 3 ładowarki oraz wytwor-
nicę solanki.

Rzeczywistość jednak 
okazała się nieco inna. Każ-
dy z  nas mógł się przekonać 
w  ostatnich dniach, że zima 
wygrywa ze służbami zatrud-
nionymi do walki z  jej skut-

kami. Podczas odpadów płu-
gi nie nadążały z  odśnieża-
niem, a do teraz niektóre bocz-
ne drogi nie zostały jeszcze 
oczyszczone.

Niestety obowiązująca 
umowa na odśnieżanie zosta-
ła tak skonstruowana, że mia-
sto nie ma możliwości spraw-
dzania za pomocą systemu 
GPS gdzie dojechały pojazdy 
wykonawcy. Z  tego względu 
nowy prezydent zwrócił się do 
mieszkańców na swoim profi-
lu na Facebooku o współpracę.

 – Proszę, aby na adres dys-
pozytor@mzzigk.bytom.pl prze-
syłać zdjęcia i informacje o sta-
nie dróg oraz widzianym przez 

Was sprzęcie na ulicach. To po-
może naszym służbom wyegze-
kwować skuteczniejsze działa-
nia w zakresie odśnieżania – na-
pisał na FB Mariusz Wołosz.

Nowy dyrektor Miejskie-
go Zarządu Zieleni i Gospodar-
ki Komunalnej, Robert Białas, 
po wygaśnięciu obecnej umo-
wy zamierza tak przygoto-
wać następne zamówienie na 
odśnieżanie Bytomia, by mia-
sto miało lepsze narzędzia do 
nadzorowania pracy wyko-
nawcy. Jednak tej zimy bez 
oczu i uszu bytomian MZZiGK 
nie będzie w  stanie wyłapać 
wszystkich niedociągnięć...  
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Baran 21.03‒19.04
Cokolwiek, na co masz ochotę, w  przestrzeni seksu 
i miłości, zrób to. Teraz, właśnie teraz nawet twój naj-
mniejszy palec u nogi jest bardziej seksowny od całego 
ciała osób spod innych znaków zodiaku – wykorzystaj 
tę moc. 

Byk 20.04‒20.05
Seksapil to Twoja broń. Nie wahaj się jej użyć. 
Realizuj najbardziej dzikie fantazje. Celuj zawsze 
w środek tarczy – będziesz zwycięzcą! Miłość 
zawsze czai się w centrum.

Bliźnięta 21.05‒21.06
To czas spełniania marzeń. Twoje zdolności mają 
wpływ na rzeczywistość. Zapracowałeś a to, więc 
wykorzystaj ten moment, To Twój i Twoich współ-
pracowników czas! !

Rak 22.06‒22‒07
Chemia działa, nie uciekaj przed nią. Korzystaj, 
ale nie daj się złapać na gorącym uczynku, jeśli 
chemia jest chemią poza.. związkową. A jeśli 
dasz się złapać, rekcja wyczyści relację, i będzie 
pięknie.

Lew 23.07‒22.08
Romans eksploduje aktywnością. Graj – albo 
chemia, albo totolotek. To reality show i opera 
mydlana w jednym. Kosmos jest przestrzenią 
otwartą, wszystko zależy od Ciebie.

Panna 23.08‒22.09
Że partner mógł bardziej a nie zdołał? Nihil 
novi. Dlatego nie rezygnuj z perspektyw. 
Szanuj siebie i Wasz związek. Różnice są in-
trygujące i potrafią budować piękne światy.

Waga 23.09‒22.10
Klucz do rozwiązania sytuacji masz w dłoni, nie 
oczekuj, że przyniesie Ci go małpa.  Nie Two-
im obowiązkiem jest robienie wszystkiego. Nie 

zachowuj urazy, złość jest chwilowa.

Skorpion 23.10‒21.11
Rozmawiaj o relacji szczerze. Załatwiaj sprawy 
do załatwienia i nie unikaj rozmów istotnych. 
Strategiczne decyzje podejmujcie wspólnie.

Strzelec 22.11‒21.12
Nie spal się! Jesteś seksowny, romantyczny, 
Twoja sypialnia jest rozogniona. Korzystaj do 
woli, ale bez przesady!

Koziorożec 22.12‒19.01
Mów o wszystkim, co Ci leży na sercu. Jesteś 
pewny siebie, zdecydowany, a Twoje słowa 
będą mieć znaczący wpływ na innych, nawet 
wbrew Tobie. Zadne wypowiedziane przez 

Ciebie słowa nie wrócą, więc wypowiadaj zdania mądrze.

Wodnik 20.01‒18.02
Poczujesz ulgę. Okaże się, że wszyscy już dawno 
wiedzą o tajemnicy, którą ktoś kazał Ci ukryć. 
To uzdrowi Twoje relacje ze światem.

Ryby 19.02‒20.03
Ten przyjaciel, na którym możesz polegać, to 
jest właśnie ten, którego masz na myśli. Nie 
cukruj, nie lukruj – korzystaj.

2 miliony w 1 rok!
BYTOMSKI.PL \ 2018 rok był szczególny dla Bytomski.pl. 
To rok rekordowych wyników i wielkich zmian naszego 
medium. Przez ostatnie 12 miesięcy Bytomski.pl doko-
nał ogromnego skoku w swoim rozwoju.

Nasza domena została za-
rejestrowana 18 października 
2006 roku. Od tego czasu mi-
nęło już przeszło 12 lat. Przez 
kolejne lata konsekwentnie 
rozwijaliśmy Bytomski.pl mi-
mo iż nie stała za nami żadna 
duża i bogata firma, a cały pro-
jekt był oddolną inicjatywą.

Nasze wysiłki przyniosły 
efekty. W najlepszym miesią-
cu 2008 r. Bytomski.pl od-
wiedzono 28,7 tys. razy, na-
tomiast 10 lat później w naj-
gorszym miesiącu liczba wi-
zyt wyniosła aż 120,2 tys. 
Statystyki w  ubiegłym roku 
były dla nas rekordowe. Licz-
ba wizyt względem 2017 r. 
wzrosła o  51,8%, dzięki cze-
mu osiągnęliśmy wynik po-
nad 2 milionów sesji i 3,8 mln 
odsłon. Dziś śmiało możemy 
się pochwalić, że Bytomski.pl 
jest najpopularniejszym ser-
wisem lokalnym w  naszym 
mieście.

2018 rok był dla nas wyjąt-
kowy nie tylko ze względu na 
rekordowe wyniki. Po czte-
rech latach przerwy znów za-
częliśmy wydawać własną 
gazetę, lecz z dużo większym 
nakładem i  lepszym sposo-
bem kolportażu. Z kolei wraz 
z końcem roku unowocześni-
liśmy szatę graficzną portalu 
i przenieśliśmy go na zupełnie 
nowy serwer. W najbliższych 
miesiącach planujemy uru-
chomić nowe funkcje i rozwi-
nąć treści wideo. W tym celu 
przygotowujemy własne stu-
dio, gdzie będziemy nagrywać 
różne filmy o Bytomiu.

2019 rok będzie 13. rokiem 
naszej działalności. Wierzy-
my, że będzie dla nas równie 
szczęśliwy, jak poprzednie la-
ta. Dziękujemy wszystkim na-
szym czytelnikom i reklamo-
dawcom, że są z nami i mamy 
nadzieję, że będziecie z  nas 
jeszcze bardziej zadowoleni :).


