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Z Wami od 12 lat

ul. Powstańców Warszawskich 6 (przy dworcu PKP, PKS); 
tel. 502 349 607;  www.fokuskawowy.pl ;  www.facebook.com/fokuskawowy/

Zapraszamy do kawiarni Fokus Kawowy
 na domowe ciasto i pyszną kawę.

Organizujemy bezpłatne wykłady, wernisaże malarskie, 
koncerty muzyczne oraz imprezy okolicznościowe.

tel. 602 495 561

Szczegóły na www.opiekunki.ajpartners.pl 

Skorzystaj z bezpłatnego kursu dla 
Opiekunek Osób Starszych. 

Naucz się z nami za darmo języka 
niemieckiego i wyjedź do pracy.

Zarabiaj do 1700 € rękę.

POLITYKA \ Bytomskie, a może 
jednak Bizantyjskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne? Członkowie zarządu 
BPK byli zatrudniani jednocześnie na 
dwóch stanowiskach, wypłacali sobie 
wysokie nagrody i otrzymywali prze-
sadne odprawy. Wszystko w czasie, 
gdy spółka popadała w coraz większe 
kłopoty finansowe.

  ciąg dalszy na str. 4

Prezesi na dwóch stołkach
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Roger Bacon napisał kie-
dyś, że „Znajomość języków 
jest bramą do wiedzy”. Jest to 
niezaprzeczalny fakt, ale opa-
nowanie języka obcego po-
zwala także na podjęcie pracy 
za granicą, zdecydowanie le-
piej płatnej niż w Polsce. Czę-
sto na taki ruch decydują się 
osoby, którym trudno jest zna-
leźć pracę na miejscu lub ta-
kie, które tuż przed emerytu-
rą straciły pracę.

Brak znajomości języka, 
strach przed różnicami kul-
turowymi – to najczęstsze 
obawy, które towarzyszą oso-
bom zastanawiającym się nad 
wyjazdem do pracy za gra-
nicą. Lekarstwem na te roz-
terki jest wybór właściwej 
agencji pracy, która zapew-
nia nie tylko zatrudnienie, ale 
i  bezpłatny kurs językowy 
przygotowujący do pracy 
w  opiece. W  Bytomiu takie 
rozwiązanie gwarantuje już 
od 2005 roku firma Opiekun-
ki A&J Partners, która do tej 
pory pomogła już kilkuset oso-
bom w samym województwie 
śląskim.

 – „Nieznajomość języka nie 
jest przeszkodą do podjęcia pra-
cy w  Niemczech. Osoby, które 

zgłoszą się do nas, uczestniczą 
w miesięcznym szkoleniu przed 
wyjazdem do pracy, za który 
nic nie płacą, składającym się 
z  kursu praktycznej znajomo-
ści języka niemieckiego, szko-
lenia medycznego w  świetnie 
wyposażonej sali, gdzie moż-
na nauczyć się m.in. korzystać 
ze sprzętów medycznych i  jak 
właściwie postępować z  senio-
rem np. przy przejściu z wózka 
inwalidzkiego na łóżko itp. Są 
również zajęcia z  różnic kultu-
rowych i spotkania z psycholo-
giem – wyjaśnia Pani Miriam, 
która od lat z  powodzeniem 
uczy Panie języka niemieckie-
go w  bytomskim biurze A&J 
Partners. Zajęcia te odbywają 
się w  małych, maksymalnie 
6-osobowych grupach. Naj-
lepszym potwierdzeniem te-
go, że cieszą się powodzeniem 
świadczy fakt, że uczestniczą 
w nim osoby nie tylko z Byto-
mia, ale i m.in. z Rudy Śląskiej, 

Zabrza, a  nawet Częstocho-
wy, Krapkowic czy Zawiercia. 
Dodatkowo, Kursantki mogą 
skorzystać z  indywidualnych 
konsultacji z  Panią Miriam, 
a  każdy uczestnik otrzymuje 
dostosowany podręcznik za-
wierający słownictwo pomoc-
ne podczas nauki ale i w pracy, 
ułatwiając komunikację z Pod-
opiecznym. A&J Partners za-
pewnia niezbędne przeszko-
lenie i nie wymaga od pracow-
ników medycznego doświad-
czenia, a wystarczy to, zwią-
zane z  opieką nad bliskimi 
seniorami.

Wynagrodzenie Opie -
kunki zwiększa się z  każ-
dą poprawą poziomu języka 
niemieckiego,, dlatego war-
to szlifować nabyte umiejęt-
ności, a  jeśli nigdy nie mia-
ło się do czynienia z  tym ję-
zykiem – bez obaw można 
zgłosić się do A&J Partners. 
– Po zakończeniu kursu usta-

lamy poziom znajomości ję-
zyka niemieckiego, ale i  zaraz 
po powrocie do Polski z oferty. 
Opiekun może ponownie zwery-
fikować język i podnieść staw-
kę wynagrodzenia. Jeżeli uzy-
ska on lepszy wynik, zaprocen-
tuje to także podwyżką staw-
ki podczas kolejnego wyjaz-
du – podkreśla lektor języka 
niemieckiego.

Chcąc zostać Opiekunką 
osób starszych w  Niemczech 
można przez cały tydzień 
od poniedziałku do piątku 
zgłosić się, przychodząc do 
biura A&J Partners przy ul. 
Dworcowej 25 w Bytomiu lub 
zadzwonić 32 395 88 83. Dla 
osób, które nie znają języka 
niemieckiego jest specjalny 
numer, pod którym otrzyma-
ją wszystkie informacje i mo-
gą zgłosić się na kurs przygo-
towujący: 602 106 975. Moż-
na zadzwonić lub wysłać wia-
domość SMS o  treści „kurs 
praca ajpartners”. Nigdy nie 
jest za późno, żeby mieć dobrą 
pracę i zostać Opiekunką osób 
starszych.

A&J Partners. Kurs języka niemieckiego
MIASTO \ Daj swojej choince jeszcze pożyć.

 Z inicjatywy stowarzysze-
nia MDM Miejski Zarząd Zie-
leni i Gospodarki Komunalnej 
przyjmuje świąteczne drzew-
ka, którym da drugie życie. 
Tak więc jeśli wciąż masz cho-
inkę, to wyrzucaj jej, tylko 
przynieś do parku.

Wiele osób na Boże Naro-
dzenie kupuje żywe, a nie ścię-
te drzewka. Właśnie takie, 
w doniczce można przekazać 
MZZiGK. Pracownicy jednost-
ki sprawdzą stan rośliny i oce-
nią jej system korzeniowy. Po 
upewnieniu się, że choinka 
ma szanse przetrwać, zosta-
nie umieszczona w  miejscu, 
gdzie zaczeka na wiosnę. Wte-

dy właśnie zostanie zasadzo-
na na terenie naszego miasta, 
by przez następne lata cieszyć 
oczy bytomian.

 – Przywiezione do nas żywe 
choinki będziemy przechowy-
wać w  odpowiednich warun-
kach i  zasadzimy je, gdy tylko 
pogoda na to pozwoli – mówi 
Robert Białas, dyrektor Miej-
skiego Zarządu Zieleni i  Go-
spodarki Komunalnej. Drzew-
ka można przywozić od 7:30 
do 17:00 do bazy MZZiGK przy 
ul. Tarnogórskiej 1 mieszczą-
cej się w Parku Kachla pomię-
dzy Torkacikiem a kortami te-
nisowymi.  

Nie wyrzucaj choinki

MIASTO \  Bytomski sztab WOŚP pobił swój zeszłoroczny rekord. Bytomianie tak chętnie wrzucali datki do puszek, że uzbierano w tym roku aż o kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej.

W  niedzielę, 13 stycznia 
zakończył się 27. Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. W  tym roku fundacja 
Jurka Owsiaka zbiera pienią-
dze na zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla spe-
cjalistycznych szpitali dzie-
cięcych zajmujących się dia-
gnozą oraz pomocą najciężej 
chorym dzieciom. W  całym 
kraju działa niemal 50 takich 
placówek. Dla ich funkcjono-
wania szczególnie ważne jest 
wyposażenie spełniające naj-
wyższe standardy i wykorzy-
stujące najnowsze osiągnię-
cia nauki. Dzięki WOŚP mają 
do nich trafić zaawansowa-
ne urządzenia, w  tym m.in.: 
rezonanse magnetyczne, to-

mografy komputerowe, apa-
raty do diagnostyki RTG (tak-
że aparaty mobilne), wysokiej 
klasy ultrasonografy, echo-
kardiografy, a także sprzęt en-
doskopowy z torem wizyjnym 
dla gastroenterologii.

27. Finał zakończył się z de-
klarowaną kwotą 92,1 mln zł. 
To niemal 10 milionów wię-
cej, niż rok wcześniej i najlep-
szy wynik w  historii Orkie-
stry. W tym roku udało się też 
przekroczyć okrągły miliard 
złotych zebrany od początku 
kwest organizowanych przez 
fundację Jurka Owsiaka.

Finał w Bytomiu też był re-
kordowy. Na tutejszych im-
prezach bawiły się tłumy, co 
przełożyło się na wyjątkowo 

duże datki. Po przeliczeniu by-
tomski sztab ogłosił, że w nie-
dzielę zebrano aż 130 449,01 
zł, czyli niemal 10 tys. zł wię-
cej, niż przed rokiem i ponad 
30 tys. więcej, niż dwa lata te-
mu. Rekordową puszką może 
pochwalić się Roman Badura, 
prezes Stowarzyszenia Rowe-
rowy Bytom, który zgroma-
dził aż 4 334,08 zł.

Przez te wszystkie lata do 
Bytomia trafił sprzęt medycz-
ny zakupiony przez Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomo-
cy o  łącznej wartości 2 302 
387,94. To oznacza, że nasze 
miasto otrzymało więcej, niż 
dotąd fundacja otrzymała od 
bytomian. Warto więc wrzu-
cać datki do puszek :).  

Rekordowa zbiórka dla WOŚP

Jedna z grup, które ukończyły kurs.
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ul. Lenartowicza 1

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

GRUPA WSPARCIA
Zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia do udziału w spotkaniu:
– „WSPÓLNA PODRÓŻ”– grupa wsparcia dla osób będących w 
trudnych,przełomowych momentach życia.
–  „NIE MUSIMY BYĆ SAMI”–  grupa wsparcia dla rodziców dzieci 
z niepełnosprawnością.
–  „KIM JESTEM”–  grupa wsparcia dla osób które wychowywały się 
w rodzinie alkoholowych. 
CELE:
– wzajemne wsparcie emocjonalne,
– pomoc w przezwyciężeniu i radzeniu sobie z problemami.
Organizacja Grup Wsparcia :
– grupy maja charakter otwarty,
– spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 2 godziny.

         
 Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

„MIRIADA”
Bytom, ul.Woźniaka 78

tel.728 309 492 lub 32 787 70 60

POLITYKA \ Miała dawać zatrudnienie bezrobotnym, a nie jest w stanie wypła-
cic należnych im wynagrodzeń. Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna od 
dłuższego czasu ma wielkie długi i nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Dlatego 
zostane zamknięta.

BRSS została powołana do 
życia w  2016 roku przez sa-
morządy Bytomia i  Radzion-
kowa. Według pierwotnych 
założeń miejskie podmioty 
miały zlecać spółdzielni róż-
ne prace, aby ta zatrudniała 
osoby bezrobotne i przyucza-
ła je do zawodu, przywraca-
jąc je przy tym na rynek pra-
cy. W dłuższej perspektywie 
BRSS miała również wyko-
nywać zlecenia na rzecz pry-
watnych firm, dzięki czemu 
mogłaby dawać pracę więk-
szej liczbie bezrobotnych 
mieszkańców.

Pomysł znakomicie brzmi, 
ale jego realizacja w praktyce 
okazała się wielkim niewy-
pałem. Jeszcze w pierwszym 
roku działalności zanotowa-
ła aż 142 tys. zł straty, a póź-
niej było jeszcze gorzej. Dziś 
jej zadłużenie wynosi już oko-
ło miliona złotych, natomiast 

jej pracownicy nie otrzymują 
wynagrodzeń.

 – Bytomsko-Radzionkow-
ska Spółdzielnia Socjalna to 
kolejny podmiot pozostawiony 
przez poprzednie władze w ka-
tastrofalnej sytuacji finanso-
wej. Będziemy wyciągali kon-
sekwencje wobec osób, które 
doprowadziły do takiej sytu-
acji. Jesteśmy w  stałym kon-
takcie z  pracownikami BRSS, 
nie będą pozostawieni sami so-
bie – mówi Mariusz Wołosz, 
prezydent Bytomia. – W ostat-
nim czasie biuro Bytomsko-
-Radzionkowskiej Spółdziel-
ni Socjalnej było pozostawio-
ne bez nadzoru, nie zabezpie-
czono dokumentacji, pracow-
nikom nie miał kto wystawić 
świadectw pracy ani rozwią-
zać umów o pracę – stwierdził 
Michał Bieda, zastępca pre-
zydenta miasta.

Rada Miejska już w  paź-

dzierniku 2017 roku zobowią-
zała Damiana Bartylę do wy-
stąpienia ze spółdzielni, gdyż 
już wtedy uznano, że jej sytu-
acja jest beznadziejna, a w do-
datku miała wziąć na swoje 
barki realizację wielomiliono-
wych projektów realizowa-
nych ze środków unijnych. 
Gdyby BRSS nie sprostała te-
mu zadaniu, to miasto byłoby 
zagrożone utratą ogromnych 
środków. Poprzedn prezydent 
jednak nie zastosował się do 
uchwały Rady Miejskiej.

Wolę radnych spełni te-
raz jego następca. 23 stycz-
nia podczas walnego zgroma-
dzenia członków Bytomsko-
-Radzionkowskiej Spółdziel-
ni Socjalnej podjęto uchwa-
łę o  postawieniu jej w  stan 
upadłości. W  ten sposób za-
kończy się historia jednego 
z  największych niewypałów 
w dziejach tego miasta.  

Spółdzielnia do zamknięciaW tym roku A1 do Częstochowy?

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i  Autostrad roz-
strzygnęła przetargi na prze-
dłużenie Autostrady Bursz-
tynowej do Częstochowy 
w 2015 roku. Trasę podzielono 
na cztery odcinki, z  których 
najkrótszy ma 4,7 km, a  naj-
dłuższy 20,3 km, natomiast 
realizacją poszczególnych 
fragmentów zajmują się inni 
wykonawcy. Wartość całego 
przedsięwzięcia wynosi po-
nad 2 miliardy złotych.

Zgodnie z podpisanymi 
umowami wszystkie odcinki 
powinny być gotowe w  2019 
roku. Niestety tylko w  teorii, 
ponieważ w  praktyce budo-
wa fragmentu realizowane-
go przez konsorcjum włoskich 
spółek Salini Polska, Salin Im-
pregilo i Todini Costruzioni Ge-

nerali się przeciąga. Na przeło-
mie roku zaawansowanie ro-
bót wynosiło tam 48,84 proc. 
Uzgodnienia GDDKiA z wyko-
nawcą przewidują zintensy-
fikowanie prac, by w połowie 
2019 r. uzyskać przejezdność 
odcinka, co pozwoliłoby na 
wpuszczenie na niego ruchu.

Fragment A1 budowany 
przez Włochów ma kluczowe 
znaczenie. Co prawda bez nie-
go kierowcy dojadą do Często-
chowy, ale i tak będą zmusze-
ni do przejazdu przez miasto, 
aby dalej kontynuować po-
dróż na północ. Dopiero po je-
go ukończeniu autostrada po-
łączy się z  Gierkówką (DK1), 
co pozwoli na ominięcie za-
korkowanej Częstochowy.

Pewne jest, że do grud-
nia 2019 r. ukończona zosta-

nie trasa od Pyrzowic do wę-
zła Zawodzie. W  międzycza-
sie być może uda się zapew-
nić przejezdność autostrady 
do Drogi Krajowej nr 1, ale naj-
prawdopodobniej wykonaw-
ca będzie kontynuować prace 
jeszcze w przyszłym roku. Po-
winno mu się spieszyć, gdyż 
GDDKiA będzie naliczać mu 
kary umowne za opóźnienia.

W 2016 r. ruszyły przetargi 
na budowę następnych frag-
mentów Autostrady Burszty-
nowej w stronę północy. Do tej 
pory podpisano umowy z wy-
konawcami wszystkich od-
cinków za wyjątkiem jednego. 
Po ich ukończeniu będziemy 
mogli wreszcie przejechać au-
tostradą od granicy z Czecha-
mi aż do Trójmiasta.  

INWESTYCJE \ Obecnie autostradą A1 możemy dojechać najdalej do Pyrzowic. 
Trwa jednak budowa kolejnych odcinków łączących naszą metropolię z Częstocho-
wą. Zgodnie z umowami prace powinny zakończyć się w tym roku.
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Pochwalał zabójstwo prezydenta Dino znów buduje
W  czasie, kiedy Gdańsk 

wypuszczał tradycyjne „Świa-
tełko do nieba” podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy doszło do zuchwa-
łej zbrodni. 27-letni miesz-
kaniec Gdańska, Stefan W. 
wtargnął na scenę i kilkakrot-
nie dźgnął nożem prezydenta 
miasta. W  wyniku ataku Pa-
weł Adamowicz doznał uszko-
dzenia serca, przepony i czę-
ści brzusznej aorty. Polityk 
był reanimowany jeszcze na 
estradzie, a po przewiezieniu 
go do szpitala udało się przy-
wrócić akcję serca. Tam prze-
prowadzono bardzo trudną, 
5-godzinną operację, lecz dzi-
siejszego popołudnia mężczy-
zna zmarł.

Po śmierci Pawła Adamo-
wicza przez cały kraj prze-
toczyły się masowe Marsze 
Przeciwko Nienawiści, w któ-
rych wzięły udział tysiące Po-
laków. Najwięcej manifestan-
tów było w  Gdańsku, gdzie 
tłumy wypełniły Długi Targ. 
Wśród protestujących byli 
m.in. szef Rady Europejskiej 
Donald Tusk, wiceprezydent 
Gdańska Aleksandra Dulkie-

wicz, prezydent Gdyni Woj-
ciech Szczurek, wicemarsza-
łek Senatu Bogdan Boruse-
wicz oraz były prezydent Pol-
ski Lech Wałęsa.

Protest przeciwko nienawi-
ści i przemocy odbył się rów-
nież w Bytomiu przed budyn-
kiem Urzędu Miejskiego z ini-
cjatywy prezydenta naszego 
miasta. – Jesteśmy tutaj, aby 
uczcić pamięć Pawła Adamo-
wicza, ale również by zaprote-
stować i  potępić to, co wyda-
rzyło się w  niedzielę w  Gdań-
sku – powiedział do zebranych 
Mariusz Wołosz. Bytomianie 
wraz z nim w milczeniu zapa-
lili znicze i modelili się za tra-
gicznie zmarłego prezydenta 
Gdańska.

W międzyczasie inny 
mieszkaniec naszego miasta 
zaprezentował zupełnie inną 
postawę. 31-letni bytomianin 
na jednym z  portali społecz-
nościowych publikował po-

sty, w których pochwalał mor-
derstwo prezydenta Gdańska. 
Szybko został namierzony 
przez policjantów z Wydziału 
do walki z  cyberprzestępczo-
ścią Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie, a bytom-
scy kryminalni dokonali jego 
zatrzymania. Stróże prawa za-
bezpieczyli telefon, za pomocą 
którego sprawca zamieszczał 
w  sieci zabronione informa-
cje. Mężczyzna usłyszał już 
zarzut. Prokurator objął go po-
licyjnym dozorem. Za popeł-
niony czyn grozi mu do 2 lat 
więzienia.

Po głośnej zbrodni w Gdań-
sku policja i prokuratura w ca-
łym kraju jest szczególnie wy-
czulona na mowę nienawiści 
w  internecie. Do podobnych 
zatrzymań dochodzi w  wie-
lu miastach. Niestety musiało 
dojść do tragedii, by skończy-
ła się bezkarnośc w internecie.
  

Dino są średniej wielkości 
supermarketami spożywczy-
mi. Od kilku lat sieć prowadzi 
intensywną ekspansję. Z  ra-
cji niewielkiej powierzchni 
jej sklepy podbijają mniejsze 
miejscowości, gdzie Biedron-
ka, Lidl i inne dyskonty nie in-
westują. W ubiegłym roku fir-
ma otworzyła ponad 200 no-
wych placówek, dzięki czemu 
na koniec grudnia ich liczba 
wyniosła 977 w całym kraju.

W Bytomiu pier wszy 
obiekt tej polskiej marki został 
otwarty w 2017 roku przy ul. 
Konstytucji na Karbiu. Prze-
cięcia wstęgi dokonał sam pre-
zydent Damian Bartyla i rad-
ny Krzysztof Gajowiak. Kolej-
ny supermarket powstał rok 
później w Miechowicach przy 
ul. Francuskiej.

Widocznie Bytom przy-
padł do gustu menadżerom 
z  Dino, gdyż jeszcze w  ze-
szłym roku firma wystąpi-
ła o  pozwolenia na budowę 
aż dwóch następnych skle-
pów. Jeden z nich ma powstać 
w  Łagiewnikach przy ulicy 

Świętochłowickiej w  pobliżu 
skrzyżowania z  ul. Ostatnią. 
Obiekt będzie mieć 576 m2 
powierzchni, a więc podobnie 
jak markety Dino na Karbiu 
i w Miechowicach będzie na-
leżeć do jednych z mniejszych 
w  Bytomiu. Kolejny będzie 
niewiele mniejszy, bowiem 
jego powierzchnia wyniesie 
536 m2. Sieć zamierza go po-
stawić na terenie dawnego 
parkingu strzeżonego przy ul. 
Reptowskiej na osiedlu miesz-
kaniowym w Miechowicach.

W  ostatnim czasie Bytom 
przeżywa prawdziwą inwa-
zję marketów. Pod koniec 
roku przy ul. Strzelców By-

tomskich otwarto Biedron-
kę w  miejscu dawnej stacji 
benzynowej, natomiast przy 
skrzyżowaniu ul. Konstytucji 
i Miechowickiej dobiega koń-
ca budowa następnego mar-
ketu. Kolejny ma powstać nie-
daleko, bo przy pętli tramwa-
jowej na ul. Wrocławskiej. Za 
to w Szombierkach trwa budo-
wa marketu budowlanego Bri-
comarche, a w miejscu stadio-
nu Ruchu Radzionków wyro-
sły zabudowania dużego par-
ku handlowego. Z kolei mniej-
szy powstaje w  sąsiedztwie 
Lidla przy ul. Witczaka...  

112 \ Bytomski internauta został zatrzymany w związku z wpisem w sieci. Mężczy-
zna nawoływał do nienawiści. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

INWESTYCJE \ Dino na dobre zadomowiło się w Bytomiu. Polska sieć zamierza 
zbudować tu dwa nowe markety. Inwestor uzyskał już pozwolenie na budowę.

Lewa droga na składowisko
Na razie jest za wcześnie, 

by mówić, że Bytom zaczął 
skutecznie walczyć z nielegal-
nym zwożeniem niebezpiecz-
nych odpadów. Nowej władzy 
trzeba jednak oddać, że za-
częła działać. Już w  grudniu 
na ulicy Pasteura w  Bobrku 
wprowadzono zakaz wjazdu 
dla pojazdów ważących ponad 
3,5 tony. W dodatku osiągnię-
to porozumienie z właściciela-
mi pobliskich firm, którzy za-
pewnili, że wstrzymają moż-
liwość przejazdu ciężarówek 
z odpadami przez ich grunty 
na terenach po Hucie Bobrek.

Mafia śmieciowa jednak 
nie daje za wygraną. W zaska-
kujący sposób postanowio-
no obejść przepisy. Od ulicy 

Niemcewicza zaczęła powsta-
wać nielegalna droga, która 
miała pozwolić na wznowie-
nie zwożenia niebezpiecznych 
odpadów. Na szczęście zare-
agowano błyskawicznie.

 – Biznes śmieciowy to taka 
kasa, że nawet drogę, nielegal-
nie, opłaca się budować. Zablo-
kowanie ulicy Pasteura spowo-
dowało, że śmieciarze rozpo-
częli budowę dojazdu od ulicy 
Niemcewicza. Nie wzięli jednak 
pod uwagę, że w Bytomiu zmie-
niły się władze i samowolka się 
skończyła. Szybka interwen-
cja i  dojazd został solidnie za-
blokowany żelbetonem – pisze 
na Facebooku radny Maciej 
Bartków.

Dzień wcześniej na tym 

samym portalu społeczno-
ściowym wypowiedział się 
Mariusz Wołosz. Prezydent 
miasta otrzymał niepokojące 

informacje.
 – Otrzymałem dokumen-

ty wysłane przez jedną z  firm 
wwożącą na Bobrek odpa-

dy. Jestem przerażony, ale po-
twierdziło się to, o czym mówi-
łem wcześniej – Bytom stał się 
śmietniskiem Polski. Na Bobrek 

trafiały osady pościekowe nie-
malże z całego kraju. Niebawem 
zapoznam Was ze szczegółami, 
a póki co nadal walczymy z ludź-
mi, którzy szkodzą temu miastu 
– komentuje Wołosz.

To tylko pokazuje, że 
„śmieciarze” nie zamierza-
ją się poddać bez walki. Po-
cieszający jest jednak fakt, 
że władze nie przyglądają się 
biernie ich działaniom. Bły-
skawiczne zwalczanie tego 
typu procederów z  czasem 
może przynieść efekty.  

112 \ Jak obejść zakaz wjazdu? Można na przykład nielegalnie wybudować nową drogę. Brzmi absurdalnie, ale tak właśnie działo się w Bobrku. Zareagowano w porę, ale 
widać, że „śmieciarze” są zdeterminowani.

Biznes śmieciowy to 
taka kasa, że na-
wet drogę, nielegal-

nie, opłaca się budować.
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Ujawniono ostatni raport 
Najwyższej Izby Kontroli z in-
spekcji w  Bytomskim Przed-
siębiorstwie Komunalnym. 
Oceniono negatywnie działal-
ność miejskiej spółki w ciągu 
ostatnich lat. Wszystkie wy-
kryte nieprawidłowości opisa-
no aż na 150 stronach. Część 
zastrzeżeń znamy już z  po-
przednich opracowań, lecz 
spora część informacji wyszła 
na jaw po raz pierwszy. Nie 
sposób ich wszystkich stre-
ścić, dlatego opiszemy te naj-
bardziej szokujące.

Kontrolerzy ustalili, że wła-
dze największej miejskiej fir-
my mimo rosnących proble-
mów finansowych nie oszczę-
dzały na sobie. Dwójka wice-
prezesów była jednocześnie 
zatrudniona na dwóch sta-
nowiskach. Pierwsza z  nich 
w tym samym czasie zasiada-
ła w  zarządzie i  pełniła funk-
cję Dyrektora ds. Finansowych 

przez blisko 3 lata, natomiast 
drugi był jednocześnie wice-
prezesem i  Dyrektorem ds. 
Ochrony Środowiska i  Inwe-
stycji przez niemal pół roku. 
Stwierdzono, że w  obu przy-
padkach zakres obowiązków 
na stanowiskach dyrektorów 
pokrywał się z  obowiązka-
mi wiceprezesów, a  ponadto 
schemat organizacyjny BPK 
nie przewidywał istnienia 
tych stanowisk.

W 2013 r. na konta człon-
ków zarządu i  rady nadzor-
czej BPK wpłynęły wyższe 
wynagrodzenia, niż powin-
ny, gdyż zostały błędnie ob-
liczone przez dział kadr. 
W sumie wypłacono im 32,6 
tys. zł nienależnych pienię-
dzy. W  kolejnych dwóch la-
tach prezesom wypłaco -
no nagrody w  wysokości 55 
tys. zł (łącznie 110,4 tys. zł), 
mimo, iż firma poniosła 
w tym czasie znaczne straty, 
a jej płynność finansowa ma-
lała. NIK oceniła, że ze wzglę-

du na złe wyniki finansowe 
nie powinni otrzymać żad-
nych nagród.

NIK opisała w  swoim ra-
porcie także praktyki wypła-
cania odchodzącym człon-
kom zarządu odszkodowań 
i odpraw, które im się nie na-
leżały, a nawet dalszego pła-
cenia im wynagrodzeń po 
ustaniu stosunku pracy. 
W ten sposób BPK straciło aż 
182,3 tys. zł.

Z  wystąpienia pokontrol-
nego izby dowiadujemy się też 
o wielotysięcznych zaliczkach 
wypłacanych sobie przez wi-
ceprezes ds. finansowych. – 
W ocenie NIK, pobrane przez Wi-
ceprezes ds. Finansowych zalicz-
ki w łącznej kwocie 135,0 tys. zł 
były w  istocie nieoprocentowa-
nymi pożyczkami udzielonymi 
jej przez BPK. Powyższe działa-
nie było nielegalne i niegospodar-
ne – napisano w raporcie.

Wiceprezes tłumaczyła in-
spektorom, że zaliczki pobie-
rała na potrzeby Pogotowia 

Awaryjnego BPK. Według jej 
relacji niektórzy wykonawcy 
wymagali uiszczenia należ-
ności za wykonane prace od 
razu, a bankowość interneto-
wa PKO BP często nie działa-
ła, dlatego gotówka była depo-
nowana w sejfie w gabinecie 
prezesa. Te informacje nie po-
krywają się ze stanowiskiem 
innych przedstawicieli firmy. 
Kierownik Wydziału Eks-
ploatacji Sieci Wodociągowej 
i  Kanalizacyjnej stwierdził, 
że nie ma wiedzy, by jakiekol-
wiek płatności były dokony-
wane z góry gotówką. Z kolei 
ówczesny prezes wyjaśnił, że 
nigdy nie otrzymał żadnych 
zaliczek pobranych przez pa-
nią wiceprezes. Co więcej 
NIK ustaliła, że BPK w  tam-
tym okresie nie posiadało ra-
chunków ani w  PKO BP ani 
w Banku Pekao.

Oprócz kwestii wynagro-
dzeń władz spółki NIK szcze-
gółowo opisała w  swoim ra-
porcie sprawy dotyczące fi-

nansowania klubów sporto-
wych (przede wszystkim Po-
lonii Bytom), budowy kom-
pleksu sportowego przy ul. 
Olimpijskiej i powołania spół-
ki Bytomski Sport, zakupu 
studni głębinowych w  Tar-
nowskich Górach, niegospo-
darnego wynajmowania mia-
stu limuzyny dla wiceprezy-
denta, udzielania darowizn 
i pożyczek, ogromnych kosz-
tów obsługi prawnej oraz 
szkoleń itd.

Autorzy raportu napi-
sali: „Zarząd BPK dopuścił 
do realizacji niegospodar-
nych działań i przedsięwzięć, 
m.in. wskutek swojej dyspo-
zycyjności wobec nieupraw-
nionych oczekiwań przedsta-
wicieli Miasta Bytom, którzy 
inspirowali wykorzystywa-
nie zasobów Spółki w sposób 
niezgodny z  jej ekonomicz-
nym interesem, co przyczy-
niło się do pogorszenia sytu-
acji finansowej BPK”. Prościej 
ujmując, poprzednie władze 

Bytomia zrobiły sobie skar-
bonkę z  największej miej-
skiej spółki, z  której wycią-
gano pieniądze na różne cele 
nie związane z  podstawową 
działalnością firmy, jaką jest 
dostarczanie wody, odbiera-
nie ścieków i  gospodarowa-
nie odpadami.

Na piątkowej konferen-
cji prasowej prezydent Ma-
riusz Wołosz zapowiedział, że 
w  związku z  wynikami kon-
troli w BPK złoży 7 kolejnych 
zawiadomień o  podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. Na 
początku grudnia prokuratu-
ra otrzymała 3 zawiadomie-
nia dotyczące nieprawidłowo-
ści stwierdzonych przez NIK. 
Ponadto prezydent będzie do-
magać się od byłych członków 
zarządu i rady nadzorczej BPK 
zwrotu nienależnie pobra-
nych wynagrodzeń.
Pełna treść Wystąpienia 
pokontrolnego NIK jest 
dostępna na Bytomski.pl.  

*cena netto

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

Profesjonalne instalacje elektryczne, pomiary 
elektryczne, oraz projekt.

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

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

Prezesi na dwóch stołkach

Agencja oszukiwała klientów

   ciąg dalszy ze str. 1

Bankowość interneto-
wa opanowała świat i  powoli 
odchodzi się od tradycyjnych 
przelewów. Nadal jednak moż-
na spotkać szczególnie osoby 
starsze, które płacą na poczcie 

lub w  agencjach bankowych. 
Niestety, niektórzy klienci zo-
stali oszukani.

Policja dobrała się do 
Agencji Usług Bankowych, 
która znajduje się w przy uli-

cy Wrocławskiej 94. Okaza-
ło się, że właścicielka nie by-
ła uczciwa. Niektóre wpłaty 
przyjmowała do własnej kie-
szeni. Najczęściej był to na-
leżności za czynsz.

 – Policja prosi osoby, któ-
re dokonywały wpłat w  Agen-
cji Usług Bankowych w  Byto-
miu przy ul. Wrocławskiej 94, 
o  zweryfikowanie czy doko-
nane wpłaty trafiły do odbior-

ców. Wszystkie osoby oszuka-
ne przez Agencję Usług Banko-
wych mieszczącą się w  Byto-
miu przy ul. Wrocławskiej 94, 
proszone są o zgłoszenie się do 
II Komisariatu w Bytomiu przy 

ul. Chrzanowskiego 1a nr tel. 32 
395 66 10, bądź do najbliższej 
jednostki policji 997,112 – infor-
muje bytomska policja.  

112 \ Wpłacałeś pieniądze w placówce przy ulicy Wrocławskiej 94? Sprawdź, czy środki dotarły do adresata. Okazało się, że właścicielka przywłaszczała sobie niektóre wpłaty.
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Długi, brak nowych władz i widmo kuratora
Sytuacja hokejowej sekcji 

Polonii Bytom jest dramatycz-
na. Większość zawodników 
uciekła do innych klubów, bo 
przy Pułaskiego nie widzie-
li pieniędzy od początku sezo-
nu. Zostali ci, którzy jeszcze 
się łudzili, że sprawy się po-
lepszą, a do zespołu dołączono 
młodzież.

Na klub niedawno spadła ko-
lejna lawina. Dziennik „Sport” 
informował, że sponsor tytular-
ny Węglokoks zawiesił finanso-
wanie. Możliwe, że to pierwszy 
krok do całkowitego zakończe-
nia współpracy.

 – Wiąże się to głównie z nie-
korzystnym wizerunkiem klu-
bu, odbijającym się na wizerun-
ku sponsora, na który wpływ 
ma m.in. zamknięte lodowi-
sko czy niezadowalające wyniki 
drużyny – pisała gazeta.

Problemy mobilizują 
do działania. Sprawy 
w swoje ręce wzięli 

zawodnicy.

Kapitan Łukasz Krzemień 
zorganizował internetową 

zbiórkę. Akcja zyskała rozgłos 
w całej Polsce i szybko udało 
się zebrać potrzebne 6 tys. zło-
tych. Z nawiązką, bo uzbie-
rano prawie 12 tys. zł.

To jednak kropla w morzu 
potrzeb. Przyszłość klubu na-
dal stoi pod znakiem zapyta-
nia. Zbiórka pomoże raz, ale 
na dłuższą metę nie można 
tak funkcjonować. Dlatego po-

mocną dłoń wyciąga bytom-
ski ratusz, ale dyktuje własne 
warunki. Podstawowym była 
rezygnacja dotychczasowych 
władz. Prezes Andrzej Ba-
naszczak odszedł, ale pojawił 
się inny problem.

 – Z informacji, jakie posia-
damy Walne Zebranie Człon-
ków TMH Polonia Bytom, zo-
stało zawieszone do czasu wy-

boru nowych władz. Na dziś 
nie ma osoby, która chciałaby 
się podjąć kierowania klubem. 
Jeśli w przyszłym tygodniu wy-
łoniony zostanie nowy zarząd, 
w  dniu następnym podejmie-
my rozmowy na temat ratowa-
nia klubu – mówił wiceprezy-
dent Adam Fras na spotkaniu 
z dziennikarzami.

Brak nowych władz rodzi 

poważny problem. Po pierw-
sze miasto nie ma z kim roz-
mawiać na temat rozwiąza-
nia krytycznej sytuacji. Po 
drugie nie można w  legal-
ny sposób przekazać pienię-
dzy, bo nie ma komu. Prezy-
dent Mariusz Wołosz dodał, 
że jeszcze trochę poczeka, ale 
jeżeli nikt nie podejmie się ra-
towania klubu, to zostanie do 

niego wprowadzony kurator.
Trudno się jednak dziwić, 

że nie ma chętnych na stołek 
prezesa TMH Polonii Bytom.

 Zadłużenie klubu to 
około 2,1 mln złotych. 
Lodowisko grozi za-
waleniem, a drużyna 
stała się dostarczy-

cielem punktów.
Nadzieją na lepszą przy-

szłość jest nowe lodowisko, 
nad którym cały czas pracują 
miejskie władze.

Nie zapadła jeszcze osta-
teczna decyzja w  sprawie lo-
kalizacji nowoczesnego obiek-
tu. Jednocześnie trwa analiza, 
gdzie mogłyby grać wszystkie 
drużyny w trakcie budowy. Po-
jawił się pomysł, by przy Puła-
skiego zdemontować obecne 
zadaszenie, a  następnie taflę 
schować pod balonem. W  ten 
sposób udałoby się uniknąć 
wysokich kosztów wynajmu 
lodowiska w  innym obiekcie. 
Konkretne decyzje jednak jesz-
cze nie zapadły.  

SPORT \ W ostatnich tygodniach atmosfera w TMH Polonii Bytom jest bardzo gorąca. Klubowa kasa świeci pustkami, pieniądze na wyjazdy zbierają sami zawodnicy, 
a miasto przyznaje, że chce pomóc, ale na razie nie może tego zrobić.

SPORT \ Po rundzie jesiennej Polonia Bytom wydawała się faworytem do gry o awans do III ligi. Ostatnio jednak wiele się pozmieniało i wiosną kibice zobaczą zmienioną 
drużynę. Mniej zmian szykuje się w Szombierkach.

Polonia Bytom rundę je-
sienną zakończyła 17 listopa-
da i  niedługo później piłka-
rze udali się na urlopy. Kie-
dy oni odpoczywali w klubie 
z Olimpijskiej wiele się dzia-
ło. Zmieniły się miejskie wła-
dze, które szybko postanowi-
ły sprawdzić spółkę Bytom-
ski Sport, która zarządza klu-
bem piłkarskim. W tym celu 
powołano na nowego prezesa 
Sławomira Kamińskiego.

Ma być taniej, co nie 
znaczy, że gorzej

Analiza kondycji spół-
ki trwa. Cały czas nie wia-
domo, co ze stadionem. Czy 
obecny obiekt przy Olimpij-

skiej zostanie zmodernizo-
wany? A  może nowoczesny 
obiekt powstanie w  innej lo-
kalizacji? Żadne decyzje jesz-
cze nie zapadły. Priorytetem 
jest uporządkowanie Bytom-
skiego Sportu, co odbije się na 
liderze IV ligi. Spółka ma dłu-
gi, pod koniec ubiegłego roku 
zaczęły się pojawiać poślizgi 
w wypłatach dla graczy, a opi-
nię publiczną zszokował fakt, 
że na tym poziomie miesięcz-
ny budżet drużyny to 100 ty-
sięcy złotych.

Nowy prezes cały czas pra-
cuje, by zejść z kosztów. Nie-
którym piłkarzom zapropo-
nowano nowe umowy, któ-
ry obniżają ich pensję. Część 
graczy się zgodziła, część 

nie, a inni jeszcze się zastana-
wiają. Ważne, że wypłacono 
wszystkim zaległości.

 – Trwają rozmowy na te-
mat kosztów funkcjonowania 
drużyny. Na razie jestem nimi 
zbudowany. Musimy wspólnie 
zracjonalizować zarządzanie 
klubem. Chcemy to zrobić bez 
uszczerbku na poziomie sporto-
wym, jaki jesienią prezentował 
zespół. Cieszy mnie zrozumienie 
ze strony zawodników i sztabu 
szkoleniowego – mówi w porta-
lu sportslaski.pl Kamiński.

Z niebiesko-czerwonymi 
już pożegnał się doświadczo-
ny Mariusz Przybylski. Sła-
womir Musiolik wrócił z wy-
pożyczenia do GKS-u Katowi-
ce. Marcel Czypionka był na 

testach w Elanie Toruń, a Ja-
rosław Czernysz i  Bartosz 
Giełażyn mogą szukać no-
wych klubów.

Na pierwszym treningu 
pojawiło się piętnastu zawod-
ników, których oglądaliśmy 
w akcji jesienią. Pojawiły się 
także trzy nowe-stare twa-
rze. Z  wypożyczenia wrócił 
Kamil Skrzypiński. Na za-
jęciach byli też dobrze zna-
ni bytomskim kibicom Woj-
ciech Mróz i  Patryk Stefań-
ski, którzy mają wzmocnić 
IV-ligowca.

Na razie nie wiadomo, czy 
będą jeszcze jakieś wzmoc-
nienia. Głównym celem jest... 
dotrwanie do końca sezonu. 
Prezes Kamiński jednocze-

śnie zapewnia, że drużyna 
ma walczyć o awans do III li-
gi. W  międzyczasie spółka 
chce wyjść na prostą, by pla-
nować kolejne ruchy.

Szombierki doko-
nają cudu?

Spokojniej jest w  drugim 
IV-ligowcu z Bytomia. Szom-
bierki nie są w  tak ciężkiej 
sytuacji i dlatego nie boją się 
mierzyć wysoko. Jesień roz-
czarowała kibiców, bo „Zielo-
ni” ukończyli ją na siódmym 
miejscu. Do pierwszej Polo-
nii podopieczni Radosława 
Osadnika tracą aż piętnaście 
punktów.

 – Jeśli chodzi o  cele, to 

chcielibyśmy dołączyć do wal-
ki o pierwsze miejsce. Choć to 
bardzo ambitne zadanie wy-
daje się niemożliwe, to wszyst-
ko wyjaśni się po pięciu kolej-
kach. Jeśli uda nam się odrobić 
część strat, to powalczymy i po-
depczemy po piętach liderowi – 
odważnie mówi asystent tre-
nera Krzysztof Malicki w por-
talu regionalnapilka.pl.

Na razie nie wiadomo, czy 
i jakie ruchu transferowe zo-
staną wykonane przy Mo-
drzewskiego. Szczegóły ma-
my poznać w okolicy połowy 
stycznia. Wiadomo jedynie, 
że Gaspar Bomba był na te-
stach w  Polonii, ale tam ra-
czej nie znajdzie angażu.  

Cięcia w Polonii, ambicje w Szombierkach
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Osobie twardo stąpającej po ziemi, trudno uwie-
rzyć w uzdrawiającą energie. Bioenergoterapeu-
ci zajmują się najbardziej beznadziejnymi, z punktu 
widzenia medycyny akademickiej, przypadkami. Je-
den z nich przyjmuje w Bytomiu przy ul Moniusz-
ki. Kto chce niech wierzy, że idąc do pana Zbyszka 
trudno wyzbyć się wrażenia, że to niemożliwe, aby 
jakąś tam energią można było zaradzić na schorze-
nia, z którymi nie radzą sobie nawet lekarze w szpi-
talach. Faktem jest jednak, że największy sceptyk 
kruszeje na widok uśmiechniętych pacjentów, ze 
zniecierpliwieniem oczekujących w kolejce przed 
gabinetem pana Zbyszka. A ci przyjeżdżają do nie-
go z najróżniejszymi problemami, bezsennością, de-
presją, chorobami skórnymi, różnego rodzaju bóla-
mi, chorobami serca, tarczycy czy nowotworami. 
Przed gabinetem pana Rubina, rozmawialiśmy z kil-
kunastoma pajetami. Ci, którzy są tutaj kolejny raz, 
jednakowo oświadczają, że pan Zbyszek pomaga, 
co więcej pokazują wypisy ze szpitali, wyniki badań, 
które zdają się potwierdzać uzdrawiającą moc za-
biegów. Sam pan Rubin nie ma, co do tego wątpli-
wości. „Jeśli wyniki badań stwierdzają poprawę, to 
są dwie osoby, które z tego faktu się cieszą, – wła-
ściciel wyników i ja, To jest bardzo budująca wiado-
mość, jeżeli na podstawie wyniku badań, stwierdza 
się poprawę lub całkowite wyzdrowienie. Wśród 

osób oczekujących przed gabinetem pana Rubina 
spotykamy panią Krystynę Zdunek z Piekar. Do pa-
na Zbyszka zgłosiłam się z rwą kulszową, zawrota-
mi głowy i cukrzycą. Podczas pierwszego zabiegu, 
odczuwałam silne ciepło, które przepływało przez 
całe moje ciało. Po paru zabiegach rwa kulszowa 
ustąpiła, cukier ,wróciły do normy. Dzisiaj byłam 
u kardiologa, który stwierdził że jest radykalna po-
prawa. Pani Joanna Plaza jest tutaj już szósty raz. 
Przeżyłam szok, kiedy dowiedziałam się o nowo-
tworze. Na początku brodawczak rósł w takim tę-
pię, że lekarze chcieli go do razu operować. Po na-
stępnych wizytach zaczął maleć, dzisiaj po brodaw-
czaku nie ma śladu, ale pan Zbyszek, nalega abym 
zrobiła badania, wykonam je na początku lutego. 
Pan Antoni Grzejczyk z Milowic, do pana Rubina tra-
fiłem w listopadzie, z nawracającymi bólami kręgo-
słupa. Dolne kręgi w odcinku lędźwiowym uległy 
poważnemu uszkodzeniu, doprowadzając do zła-
mania kompresyjnego ze skrzywieniem lewostron-
nym. Przez blisko dwa lata lekarze eksperymento-
wali na mnie z różnymi lekarstwami, próbując po-
móc, jednak jedynym skutkiem było doprowadze-
nie mojej wątroby do ruiny. Kiedy zajął się mną pan 
Zbyszek poprawę poczułem już po drugiej wizy-
cie. Na dzień dzisiejszy nie odczuwam żadnego bó-
lu w plecach i to jest w moim przypadku, fakt nie do 
podważenia, że pan Zbyszek pomaga.
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Córka szuka ojca Zaginęła mieszkanka Bytomia

59-letni Herbert Roter na 
stałe mieszka w Bytomiu, lecz 
nie ma z nim kontaktu od nie-
mal sześciu miesięcy. Bardzo 
możliwe, że mężczyzna wyje-
chał z naszego miasta. Do ro-
dziny dotarły informacje, że 
59-latek pojechał za pracą do 
Krakowa, a  następnie znajo-
my załatwił mu zatrudnienie 
w Niemczech. Nikomu jednak 

o tym nie mówił, dlatego nikt 
z jego bliskich o tym nie wie-
dział. Niestety te ustalenia nie 
zostały w pełni potwierdzone 
i nie wiadomo mężczyzna wy-
jechał z kraju.

 – Przyjmując to jako fakt 
obawiam się, że może być prze-
trzymywany wbrew własnej 
woli – napisała na Facebooku 
pani Agnieszka, córka męż-

czyzny. Informacje o miejscu 
pobytu Herberta Rotera moż-
na przesyłać na adres a.sob-
czak3001@wp.pl lub prze-
kazać najbliższej jednostce 
Policji.

Szczególnym znakiem roz-
poznawczym Herberta Rote-
ra są blizny na rękach po opa-
rzeniu trzeciego stopnia.  

Jak podaje Policja, Ani-
ta Knop w  piątek, 11 stycz-
nia wyszła z domu rodziców 
przy ul. Wyzwolenia w Świę-
tochłowicach i  od tamtej po-
ry nie ma z nią kontaktu. Na-
stępnego dnia miała odwie-
dzić rodziców i  babcię, lecz 
w końcu nie dotarła na to spo-
tkanie. Ostatni raz rozmawia-
no z nią przez telefon w dniu 
zaginięcia około godziny 
20:00, gdy czekała w  Świę-
tochłowicach na tramwaj do 
Bytomia. Od tej chwili minę-

ły już przeszło dwa tygodnie. 
W  tym czasie nie kontakto-
wała się z nikim telefonicznie, 
ani nie logowała się na portale 
społecznościowe.

Anita Knop jest szczupłą 
31-latką średniego wzrostu 
(160-165 cm). Ma ciemne wło-
sy z lekkimi jasnymi pasem-
kami, brązowe oczy, ubyt-
ki w uzębieniu, natomiast na 
lewym policzku posiada bli-
zny po szwach operacyjnych 
powstałe w  dzieciństwie. 
W dniu zaginięcia była ubra-

na w  czarną kurtkę, niebie-
skie jeansy i  ciemne kozaki 
z futerkiem.

Rodzina i  Policja proszą 
o pomoc w odnalezieniu zagi-
nionej 31-latki. Osoby posia-
dające informacje o  jej miej-
scu pobytu mogą kontakto-
wać się z dyżurnym Komen-
dy Miejskiej policji w  Byto-
miu, tel. 32 388 82 55, lub 
z  najbliższą jednostką policji 
oraz korzystać z  numerów 
alarmowych 997 i 112.  

112 \ Pani Agnieszka, która zgłosiła się do naszej redakcji, od pół roku nie może 
skontaktować się ze swoim ojcem. Niestety policyjne poszukiwania nie przyniosły re-
zultatu. Teraz prosi internautów o informacje o miejscu pobytu pana Herberta.

112 \ Od wielu dni rodzina wraz z Policją usilnie poszukują zaginionej mieszkanki 
Bytomia. Ponad dwa tygodnie temu urwał się z  nią kontakt i  dotąd nie wiadomo 
gdzie przebywa.

Darmowe pociągi w ferie
KOMUNIKACJA \ Koleje Śląskie przygotowały atrakcyjną ofertę dla najmłod-
szych, którzy niebawem będą korzystać z ferii zimowych. Niemal wszystkie linie ob-
sługiwane przez spółkę będą darmowe.

Od 11 do 24 lutego dzieci 
i młodzież będą wypoczywać 
podczas ferii zimowych. Wie-
le osób w tym czasie wyjedzie 
poza miasto i  tutaj warto za-
interesować się ofertą Kolei 
Śląskich. Przez dwa tygodnie 
uczniowie będą mogli podró-
żować za darmo i wystarczy 
tylko okazać ważną legityma-
cję szkolną.

Oferta dotyczy wszyst-
kich uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych oraz 

średnich. Także najmłod-
si z niej skorzystają, a wtedy 
wystarczy okazać dokument, 
potwierdzający wiek. Obo-
wiązuje od 9 do 24 lutego.

 – Traktujemy kolej i Koleje 
Śląskie jako inwestycję. Dobrze 
funkcjonująca kolej zwiększa 
mobilność społeczeństwa, dla-
tego wymaga dobrej promocji. 
To oferta dla osób młodych, sko-
ro ich rodzice finansują trans-
port publiczny ze swoich podat-
ków, to w ten sposób odciążamy 

ich finansowo, proponując dar-
mowe przejazdy ich dzieciom 
– mówi Michał Woś, czło-
nek zarządu województwa 
śląskiego.

Darmowe przejazdy są nie 
tylko dla osób z naszego wo-
jewództwa, a dla wszystkich, 
którzy będą korzystać z pocią-
gów Kolei Śląskich. Tylko od-
cinek Chałupki-Bohumin jest 
wyłączony z oferty. Pozostałe 
trasy czekają na młodych pa-
sażerów.  
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Baran 21.03‒19.04
Trzymanie kogoś za rękę to udzielanie mu wsparcia i dawanie po-
czucia bezpieczeństwa. Pomaganie to także wzmacnianie siebie. 
Masz kogoś, kto jest z Tobą blisko, więc nie bądź dla siebie tak su-
rowy. Po prostu chwyć go za rękę i nie puszczaj.

Byk 20.04‒20.05
Nic i nikt Cię nie zatrzyma. Twoja psychiczna tarcza zbudo-
wana jest z zaufania i wiary. Nawet jeśli pojawił się obraźliwy 
komentarz, nie przejmuj się nim. Ciesz się dającym energię 
pośpiechem, a samoocena wróci do normy.

Bliźnięta 21.05‒21.06
Każda moneta ma dwie strony. Jesteś w najlepszej formie, by 
odcyfrowywać dwoistość natury - posiadasz umiejętności anali-
tyczne i niezbędną intuicję. Dlatego używaj umysłu, a znalezio-
ną na ulicy jednogroszową monetę schowaj do portfela.

Rak 22.06‒22‒07
Rządzą Tobą potężne prądy ambicji i niezwykła empatia. 
Zacznij praktykować sprytne zarządzanie czasem, które wy-
tworzy wystarczającą ilość godzin w ciągu dnia, by troszczyć 
się o kogoś innego i wykonywać rzeczy, które chcesz robić.

Lew 23.07‒22.08
Twoja wyobraźnia płonie, ale nie masz motywacji do bycia 
kreatywnym. Dlatego zatrać się w książce, filmie albo ulu-
bionym serialu. Wybierz rolę, którą chcesz zagrać i napisz 
własną historię.

Panna 23.08‒22.09
Ostrożnie i z wyczuciem feruj opinie. Jeśli nie staniesz 
ze sprawą „oko w oko”, nie wydawaj wyroków. Polegaj 
na swoich nienagannych umiejętnościach społecznych, 
pełnych dobrych manier i szacunku, a Twoje argumen-

ty trafią do odbiorcy.

Waga 23.09‒22.10
Choć Twoje uczucia i myśli są rozproszone, posiadasz kry-
stalicznie czyste spojrzenie na sferę pieniądza. Twój instynkt 
pomaga dbać Ci o własne interesy. Dlatego nie wahaj się 
zawrzeć umowy.

Skorpion 23.10‒21.11
Możesz iść gdzie tylko chcesz. Twoja energetyczna pewność 
siebie dodaje Ci blasku, a poziom stresu redukuje do abso-
lutnego minimum. Posiadasz wszystkie niezbędne umiejęt-
ności i zasoby, aby ukończyć każde z zadań

Strzelec 22.11‒21.12
Twoja zdolność do interakcji z ludźmi z różnych środowisk 
pozwoli Ci uzyskać maksimum korzyści z imprezy towarzy-
skiej albo podróży. Spotkanie w połowie drogi jest kluczem 
do sukcesu, zwłaszcza gdy zmieniają się priorytety.

Koziorożec 22.12‒19.01
Nie wstrząsaj status quo, jeśli nie widzisz takiej potrzeby. 
Wzniecanie niepokoju nie jest na Twojej liście rzeczy do 
zrobienia. Nie naprawiaj tego, czego nie trzeba. Pamiętaj, 
dzban wypełnia się kropla po kropli. 

Wodnik 20.01‒18.02
Nie odkryjesz nowych oceanów, jeśli nie będziesz mieć 
odwagi stracić z oczu brzegu. Dlatego wykorzystuj zwro-
ty akcji i stosuj nieortodoksyjne metody dla uzyskania 
konwencjonalnych rezultatów. A być może odnajdziesz coś 

zupełnie nowego.

Ryby 19.02‒20.03
Nie pozwalaj, by zewnętrzne bzdury albo hałas zbijały Cię 
z tropu. Niech inni się kłócą i narzekają, jeśli chcą. Twoja 
emocjonalna równowaga manifestuje się przez działanie, 
bo dobrze wiesz, że każdy dzień daje wybór: ćwiczyć stres, 

albo ćwiczyć spokój.

Trwa pierwsza inwestycja w BSAG
W  ramach BSAG inwesto-

rzy mogą wydzierżawić atrak-
cyjnie położone tereny za 
stawki zaczynające się już od 
10 groszy za metr kwadratowy 
powierzchni na okres co naj-
mniej 10 lat. Dzięki temu nie 
muszą od razu przeznaczać 
dużych środków na zakup 
gruntu, natomiast mają możli-
wość odkupienia go od miasta 
w późniejszym czasie. Do dys-
pozycji mają działki przy ul. 
Hajdy i  Dworskiej znajdujące 
się w  sąsiedztwie autostrady 
A1 i Obwodnicy Północnej oraz 
na terenie po Kopalni Rozbark 
przy ul. Kilara.

BSAG została powołana do 
życia w 2000 roku w ramach 
wspólnego projektu z  Pieka-
rami Śląskimi. Dziś w piekar-
skiej części oddalonej o  zale-
dwie kilkaset metrów nie ma 
już wolnych działek, a  teren 
przy obwodnicy został gęsto 
zabudowany halami produk-

cyjnymi, magazynowymi 
i budynkami biurowymi. Z ko-
lei po bytomskiej stronie nadal 
jest pusto...

Niestety projekt przez bli-
sko 20 lat nie przyniósł oczeki-
wanych efektów. W 2006 roku 

ówczesne władze miasta zre-
zygnowały z  jego kontynuacji 
i część terenów przeznaczono 
na bazę Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów. Do pomysłu po-
wrócono w 2012 roku, a w ko-
lejnych latach w błysku fleszy 

podpisywano umowy z  kolej-
nymi inwestorami. Niewiele 
z tego wyszło, ponieważ z cza-
sem dzierżawcy wycofywali 
się ze swoich planów.

Obecnie tereny w  BSAG 
dzierżawią dwie f irmy: 

W2W2 sp. z o.o. prowadząca 
hurtownię budowlaną w  Ru-
dzie Śląskiej i  bytomska TE-
ZET Ochrona. Mimo upływu 
lat żadna nie rozpoczęła jesz-
cze budowy, więc zgodnie 
z zasadami BSAG umowy z ni-

mi powinny zostać rozwiąza-
ne. Wyjątkiem jest spółka Gas 
Engineering, która prowadzi 
budowę swojego zakładu przy 
ul. Hajdy, lecz zamiast dzier-
żawić teren zdecydowała się 
go wykupić na własność, dla-
tego dziś znajduje się on już 
poza strefą.

Urząd Miejski rozpisał 
przetargi na dzierżawę dwóch 
nieruchomości zwolnionych 
przez wcześniejszych dzier-
żawców. Za 882 zł czynszu 
wywoławczego można wy-
dzierżawić teren o powierzch-
ni 8,8 tys. m2 przy ul. Hajdy, 
natomiast stawka za dział-
ki o powierzchni 9,3 tys. m2 
przy ul. Dworskiej wynosi za-
ledwie 932 zł.

Czy znajdą się inwestorzy 
chętni postawić swoje zakłady 
w BSAG? Przekonamy się już 
wkrótce, bo przetargi odbędą 
się w ciągu najbliższych dni.  

INWESTYCJE \ W Bytomskiej Strefie Aktywności Gospodarczej przedsiębiorcy mogą na preferencyjnych warunkach finansowych wybudować swoje zakłady. Takie rozwią-
zanie w Piekarach okazało się wielkim sukcesem. U nas wciąż jednak czekamy na ukończenie pierwszego projektu, lecz być może wkrótce pojawią się kolejni inwestorzy.


