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Z WAMI OD 12 LAT

Dłużnicy będą mieć kłopoty
MIASTO \ Bytom bierze się za dłużników czynszowych. Nowa dyrektor Bytomskich Mieszkań zapowiedziała krucjatę przeciwko osobom notorycznie zalegającymi z opła-\ Bytom bierze się za dłużników czynszowych. Nowa dyrektor Bytomskich Mieszkań zapowiedziała krucjatę przeciwko osobom notorycznie zalegającymi z opła-\
tami. Miasto ma skorzystać ze wszelkich możliwości, by wyegzekwować uregulowanie należności.

Bytomskie Mieszkania po-
liczyły, że na bieżące napra-
wy w swoich zasobach potrze-
bują aż 128,5 mln zł. Ta kwota 
obejmuje konieczne remonty 
dachów, kominów, balkonów, 
klatek schodowych, elewa-
cji, instalacji wewnętrznych, 
stolarki okiennej i drzwiowej, 

pieców, a  także przygotowa-
nie dokumentacji technicz-
nych oraz przeprowadzenie 
robót rozbiórkowych.

To wszystko dałoby się sfi-
nansować, gdyby wszyscy 
dłużnicy uregulowali swoje 
zaległości. W 2018 roku suma 
nieuregulowanych opłat wy-

niosła aż 374 mln zł. Abolicja 
w  minionych latach niewiele 
pomogła, bo skorzystało z niej 
zaledwie 1148 najemców, któ-
rzy wpłacili 4,2 mln zł, a mia-
sto umorzyło im 7,7 mln zł.

Dłużnicy od lat mogą rów-
nież odpracowywać swoje za-
ległości. Niestety i ta opcja nie 

cieszy się zbyt wielkim zainte-
resowaniem. Przez 7 lat sko-
rzystało z niej nieco ponad ty-
siąc najemców, którzy odpra-
cowali 3,5 mln zł.

Mimo możliwości uzyska-
nia dodatku mieszkaniowego, 
odpracowania długów, rozło-
żenia ich spłaty na raty, a na-

wet umorzenia ogólna kwota 
zadłużenia rośnie z  roku na 
rok. Od 2015 r., gdy ogłoszono 
abolicję długi czynszowe uro-
sły o 52 mln zł! Za taką kwotę 
można by np. wybudować no-
wy stadion dla Polonii Bytom.

Władze miasta nie wierzą, 
że wszyscy dłużnicy są w tak 

trudnej sytuacji finansowej, 
że nie są w stanie regularnie 
płacić czynszu. W  ostatnich 
latach znacznie poprawiła się 
sytuacja na rynku pracy, dzię-
ki czemu tylko w samym By-
tomiu stopa bezrobocia jest 

ciąg dalszy na str. 4
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O  sprawie pisaliśmy w  li-
stopadzie. Wówczas Miecho-
wicka Grupa Biegowa zapre-
zentowała swój kalendarz na 
2019 rok. Na jego kartach zna-
lazły się zdjęcia członkiń MGB 
wykonane przez Magdalenę 
Burek w  designerskich wnę-
trzach apartamentów Starej 
Piekarni. Jednak tym razem 
biegaczki nie miały na sobie 
strojów sportowych, lecz zmy-
słową bieliznę.

Tylko na samej premierze 
sprzedano ponad 60 egzempla-
rzy. Kalendarz cieszył się tak 
dużą popularnością, że grupa 
zdecydowała się go dodruko-
wać. Ostatecznie nabywców 
znalazło aż 250 sztuk. Dzięki 
temu uzyskano dochód w wy-
sokości 15 tysięcy złotych i ta-
ką kwotę przekazano ciężko 

chorej Danucie Macioł.
– Zebrana kwota pomoże 

w leczeniu i rehabilitacji Danu-
si, która jeszcze kilka lat temu 
biegała z MGB, a obecnie z po-
wodu choroby rzadko wychodzi 
z domu i porusza się jedynie na 
wózku. Dziękujemy wszystkim, 
którzy odpowiedzieli na nasz 
apel. Udział w  całej akcji, jak 
i hojność ludzi przerosła nasze 
najśmielsze marzenia – powie-
działa Beata Adamczyk-No-

wak, prezeska Miechowickiej 
Grupy Biegowej.

Danuta Macioł jest chora 
na autoimmunologiczne za-
palenia skórno-mięśniowe. 
Choroba zaatakowała mię-
śnie, czego następstwem 
był problem z  poruszaniem 
się, wstawaniem, zwykłymi 
czynnościami dnia codzienne-
go. Choroba ma bardzo agre-
sywny przebieg – zaatakowa-
ła i zniszczyła również płuca. 

Więcej informacji na temat pa-
ni Danuty można znaleźć na 
stronie fundacji Avalon, gdzie 
również można dodatkowo 
pomóc w jej leczeniu.

Miechowicka Grupa Biego-
wa to prężnie działające sto-
warzyszenie istniejące już 
od kilku lat. Jak sama nazwa 
wskazuje, jego działalność 
szczególnie skupia się na pro-
pagowaniu biegania, ale też na 
promowaniu zdrowego stylu 
życia i  aktywności fizycznej. 
Jego członkowie biorą udział 
w wielu zawodach biegowych 
na terenie całego kraju, pro-
wadzą treningi biegowe i  or-
ganizują takie imprezy, jak 
np. Miechowicki Bieg Świetli-
ków, czy Cross Miechowickiej 
Ostoi Leśnej.  

A&J Partners jest jedną 
z  największych Agencji Za-
trudnienia działających głów-
nie w branży opiekuńczej 
i  jedną z  najdłużej działają-
cych w kraju. Firma od blisko 
14-tu lat wspiera przedsiębior-
czość regionu, zmniejszając 
bezrobocie na śląsku, ale nie 
tylko, ponieważ rekrutują pra-
cowników w całym kraju. Fir-
ma zatrudnia do swojego biu-
ra, osoby w  różnym wieku, 
z rozmaitym doświadczeniem
i  umiejętnościami, słowem – 
wszystkich, którzy z zaanga-
żowaniem włączają się w dzia-
łanie firmy. Obserwując ze-
spół podczas standardowe-
go dnia pracy, można odnieść 
wrażenie, że jest to grupa lu-
dzi pozytywnie zakręconych, 
świetnie ze sobą współpracu-
jących, nic więc dziwnego, że 
są najlepsi w tym co robią.

Żaden pracownik nie jest 
pozostawiony sam sobie, po-
nieważ jak mówią sami pra-
cownicy, każdy jest dokład-
nie wprowadzany „co, gdzie 
i jak” w firmie, a dla osób, któ-
re nie znają branży, przewi-
dziane jest wdrożenie obejmu-
jące wszystkie obszary dzia-
łalności. Zostali wyróżnieni 
w  ostatnim czasie m.in. jako 

„Rekomendowany Pracodaw-
ca”, uzyskali certyfikat TÜV 
potwierdzający świetną ja-
kość pracy, ale i  nie pozosta-
li niezauważeni na ogólnopol-
skim forum HR, które to śle-
dzi warunki pracy oferowane
w  firmach. Podkreślili, że 
A& J Partners  nowator-
sko podchodzi do (wy)nagra-
dzania pracowników, wska-
zując m.in. dodatkowy, płat-
ny dzień wolnego dla każde-
go pracownika, jako prezent 
z okazji jego urodzin. Zazdro-
ścimy! Wy jednak nie musicie, 
ponieważ z  racji tego, że fir-
ma rozwija się prężnie, moż-
na się zgłosić i rozpocząć z ni-
mi pracę. Oferty pracy w by-
tomskim biurze, które jest 
jednocześnie główną siedzi-
bą firmy, można znaleźć na 
ich stronie internetowej lub 
na portalach ogłoszeniowych
i w gazetach. Szansa na rozpo-
częcie pracy w  A&J Partners 
jest możliwa szybciej niż my-
ślisz, po prostu wyślij CV na ad-
res: rekrutacja@ajpartners.pl, 

powołaj się w treści maila na 
naszą gazetę, a na pewno nie 
umknie to uwadze rekrute-
rów;). Obecnie poszukują sta-
cjonarnych specjalistów języ-
kowych znających j. niemiec-
ki lub ukraiński, w  stopniu 
umożliwiającym komunika-
cję z klientem.

Przyglądanie się pracow-
nikom A&J Partners podczas 
standardowego dnia ich pracy 
jest inspirujące. Okazuje się, 
że dobra praca za dobre wy-
nagrodzenie to nie mit, a po-
zytywna atmosfera panująca
w  biurze, tylko dopełnia te-
go obrazu. Nic więc dziwne-
go, że są najlepsi. Zachęcamy 
do zgłaszania się do A&J Part-
ners, my już uczymy się języ-
ka..:) Zdążycie przed nami?

Nigdy nie jest za późno, że-
by mieć jeszcze lepszą pracę

NOWE MIEJSCA PRACY – MAMY ZWYCIĘZCĘ!

www.ajpartners.pl
t.: 602 675 790

Stworzyły kalendarz i pomogły
KULTURA \ Zmysłowy kalendarz pomógł zebrać okrągłą sumę na wsparcie chorej bytomianki. Dokonały tego \ Zmysłowy kalendarz pomógł zebrać okrągłą sumę na wsparcie chorej bytomianki. Dokonały tego \
biegaczki z Miechowickiej Grupy Biegowej, które w szczytnym celu odsłoniły swoje ciała przed obiektywem aparatu.

Twórczość Michała Rejne-
ra wywodzi się ze streetartu, 
od którego 23-latek zaczynał 
swoją twórczość. Murów jed-
nak nie zmienił na płótno, lecz 
na wszelkiego rodzaju mate-
riały z  odsysku, jak drewno, 
metal, czy plastik. Gdy po raz 
pierwszy wystawiał swoje 
prace w  Stanach Zjednoczo-
nych, to kolejne obrazy nama-
lował na deskach ze skrzyń, 
w  których jego dzieła przele-
ciały ocean.

Zanim Michał Rejner zy-
skał popularność, tworzył 
w piwnicy bloku w Szombier-
kach. Dziś ma swoją pracow-
nię we wspaniałej Elektro-
ciepłowni Szombierki, ale na 
okres zimowy znów powrócił 
do ciepłej piwnicy. Bytomia-
nin zwykle portretuje kobie-
ce twarze, lecz nie przedsta-
wia ich w  sposób dosłowny. 
Choć nie kształcił się w Aka-
demii Sztuk Pięknych, to je-
go obrazy chętnie wystawiają 
profesjonalne galerie w Polsce 
i za granicą. Tylko w zeszłym 
roku można było je oglądać 
w Rzeszowie, Sopocie, Wene-

cji, Mediolanie, Nowym Jorku 
i Chicago.

W  lutym dwa obrazy Rej-
nera będą licytowane w war-
szawskim domu aukcyjnym 
FACE2FACEART. Posiadacz-
kami jego prac są już m.in. 
piosenkarka Doda, czy youtu-
berka Ola Nowak. Jego twór-
czość wzbudza coraz większe 
zainteresowanie, dlatego co-
raz więcej ludzi chce mieć je-
go obrazy na własność. W tym 

miesiącu będzie można zdo-
być jedną z prac Rejnera, gdyż 
będzie ona przedmiotem licy-
tacji na aukcji charytatywnej 
w Bytomiu.

12 lutego o 16:00 w Biurze 
Promocji Bytomia przy Rynku 
7 odbędzie się wernisaż wy-
stawy obrazów z kolekcji „Se-
ries2” Michała Rejnera. Eks-
pozycję będzie można oglądać 
do 2 marca.  

KULTURA \ Tylko w ciągu jednego roku obrazy Michała Rejnera były wystawiane \ Tylko w ciągu jednego roku obrazy Michała Rejnera były wystawiane \
w Chicago, Nowym Jorku, Mediolanie i Wenecji. Teraz bytomianin zaprezentuje pra-
ce w swoim mieście.

Jego obrazy objechały świat

Jadłodajnia
dla ubogich
Jadłodajnia
dla ubogich
Jadłodajnia

Caritas Diecezji Gliwickiej 
regularnie otwiera jadłodaj-
nie dla najuboższych. Najwię-
cej znajduje się w Zabrzu, ale 
takie placówki znajdziemy 
też w Gliwicach, a od niedaw-
na także w  Bytomiu. W  na-
szym mieście kuchnię „Ro-
dzina” otworzono pod koniec 
stycznia.

Jadłodajnia znajduje się 
w  Bobrku przy ulicy Konsty-
tucji 72. Dzięki współpracy 
Caritas z  bytomskim MOPR-
-em najubożsi mieszkańcy 
mogą zjeść ciepły posiłek zu-
pełnie za darmo. Wcześniej 
jednak trzeba odebrać specjal-
ne bony w placówce MOPR.

Jadłodajnia jest czynna 
przez cały tydzień. Każdy mo-
że liczyć na jednodaniowy 
posiłek. Potrawy są gotowa-
ne w  Zabrzu. Bytomska pla-
cówka jest przygotowana na 
wydanie około 160 posiłków 
dziennie.  

MIASTO \ Najubożsi bytomianie mają miejsce, w któ-\ Najubożsi bytomianie mają miejsce, w któ-\
rym zjedzą darmowy posiłek. Jadłodajnia powstała 
dzięki współpracy Caritas i Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie.
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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

41-902 Bytom, ul. Głowackiego 2c/5

serwis@rozbark.net.pl
dział obsługi klienta:

kom. 509-504-951,
+48 (32) 445-03-24

telewizja / internet /serwis / naprawa

BIZNES \ Aby zdobyć klientów potrzeba skutecznego narzędzia, które pozwoli do-\ Aby zdobyć klientów potrzeba skutecznego narzędzia, które pozwoli do-\
trzeć do nich z ofertą. Bytomski.pl przez 12 lat istnienia stał się najpopularniejszym 
medium lokalnym w Bytomiu. Dzięki nam większość mieszkańców miasta może do-
wiedzieć się o Twojej fi rmie.

ŚRODOWISKO\ Kolejne fi rmy zajmujące się zbieraniem lub przetwarzaniem od-
padów tracą pozwolenia na prowadzenie działalności w Bytomiu.

Bytomski.pl istnieje od 
2006 roku. Przez ten czas 
wywalczyliśmy pozycję lide-
ra w  mieście. Liczby mówią 
same za siebie: 180 tysięcy 
wizyt miesięcznie, ponad 2 
miliony w  ciągu ostatniego 
roku. Według platformy Simi-
larWeb.com nasz portal no-
tuje o 59 proc. więcej odwie-
dzin, niż konkurencja. Może-
my również pochwalić się naj-
większą stroną na Facebooku 
spośród wszystkich tutej-
szych mediów. W  dniu two-
rzenia tego tekstu obserwuje 
nas tam aż 17,5 tys. użytkow-
ników, a z każdym dniem ta 
liczba rośnie.

W  październiku ubiegłego 
roku postanowiliśmy rozpo-
cząć wydawanie własnej ga-
zety, aby dotrzeć do jeszcze 
większej części populacji By-
tomia. Co dwa tygodnie dru-
kujemy od 20 do 30 tys. eg-
zemplarzy, co czyni nasz ty-zemplarzy, co czyni nasz ty-zemplarzy
tuł największym w  mieście. 
Niemal cały nakład jest roz-
prowadzany bezpośrednio do 
skrzynek pocztowych miesz-
kańców, natomiast nasza ga-

zeta jest również dostępna 
na stojakach w centrach han-
dlowych Plejada i M1, a także 
w  budynkach Urzędu Miej-
skiego przy ul. Parkowej, 
Smolenia i Rynku 7.

Za sprawą naszego porta-
lu i gazety jesteśmy w stanie 
dotrzeć do większości miesz-
kańców Bytomia. To czyni 
Bytomski.pl głównym źró-
dłem informacji o  mieście, 
ale także bardzo skutecznym 
narzędziem reklamy. Dzięki 
nam tysiące bytomian każde-
go tygodnia mogą zapoznać 
się z  aktualną ofertą współ-
pracujących z nami firm, któ-
re z kolei mogą w ten sposób 
pozyskać nowych klientów 
i zwiększyć swoje obroty.

Współpracujemy zarów-
no z dużymi firmami zatrud-
niającymi setki pracowników, 
jak i z mikroprzedsiębiorcami 
działającymi w pojedynkę. Do 
każdego z  naszych reklamo-
dawców podchodzimy indy-
widualnie i dobieramy dla nie-
go ofertę dopasowaną do jego 
potrzeb i możliwości. W razie 
potrzeby możemy przygoto-

wać projekt graficzny, wy-
konać fotografie produkto-
we, zredagować tekst rekla-
mowy, a  nawet nagrać film 
i  stworzyć stronę interneto-
wą. To odróżnia Bytomski.pl 
od innych wydawców, ponie-
waż zapewniamy komplek-
sową obsługę całej kampanii.

To wszystko w  niskiej, 
przystępnej cenie. Koszt re-
klam na naszym portalu 
zaczyna się od 50 zł netto, 
a w gazecie od 60 zł netto. To 
wydatek będący w  zasięgu 
każdego, nawet najmniejsze-
go sklepu, czy punktu usłu-
gowego. Wydatek, który się 
opłaci, bo przyczyni się do po-
zyskania nowych klientów.

Zachęcamy do zamiawia-
nia reklam w  Bytomski.pl. 
Można się z  nami skontak-
tować pod numerem telefo-
nu 504 747 507 lub adresem 
e-mail reklama@bytomski.
pl. Każdemu przedstawimy 
szczegółową ofertę i doradzi-
my najlepszą formę reklamy.  

W  ciągu pierwszych dni 
lutego Waldemar Gawron, za-
stępca prezydenta Bytomia, 
uchylił wydane wcześniej 
zgody dla trzech firm. Pierw-
sza decyzja dotyczyła zbiera-
nia akumulatorów na jednej 
z  działek przy ul. Siemiano-
wickiej na Rozbarku. Kolej-
na miała związek ze składo-
waniem odpadów na terenie 
dawnej fabryki przy ul. Ło-
kietka na granicy Stroszka 
i Suchej Góry. Wiceprezydent 
cofnął również zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów w in-
stalacji przy ul. Kolonia Zyg-
munt w Łagiewnikach.

 – W tej sprawie szczególną 
czujnością wykazali się straż-
nicy miejscy oraz pracownicy 
Wydziału Inżynierii Środowi-

ska, którzy przeprowadzili tam 
szczegółową kontrolę, która 
wykazała istniejące nieprawi-
dłowości – podkreślił Walde-
mar Gawron.

W ostatnich miesiącach 
uchylono bądź wygaszono taż 
zgody na zbieranie i przetwa-
rzanie odpadów przy ul. Szy-
by Rycerskie oraz na prze-

twarzanie odpadów przy 
ul. Siemianowickiej i  Prze-
mysłowej. Jest to efekt dzia-
łań podjętych przez miejskie 
sużby, które otrzymały zada-
nie dokładnego sprawdzenia 
wszystkich zezwoleń wyda-
nych do tej pory.  

Dlaczego war to
reklamować się w Bytomski.pl?

\
reklamować się w Bytomski.pl?

\

Władze cofają 
pozwolenia
Władze cofają 
pozwolenia
Władze cofają 
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Dłużnicy będą mieć kłopoty

Pożar w 
KWK Centrum

Kopalnia Centrum znika 
w naszych oczach i sukcesyw-
nie znikają kolejne charakte-
rystyczne budynki i konstruk-
cje. Obecnie trwa rozbiórka 
części widocznej od ulicy Łu-
życkiej. Codzienną pracę cięż-
kiego sprzętu przerwał pożar, 
który wybuchł w środę przed 
południem.

Bytomianie w portalach 
społecznościowych informo-
wali o  kłębach dymu wydo-
bywających się z  rozbierane-
go budynku. Na miejscu poja-
wiło się kilka zastępów straży 
pożarnej. Jak informuje portal 
eska.pl, w akcji brało udział 33 
strażaków.

Pożar był wynikiem zapa-
lenia się kabli, leżących w tu-
nelu. Na razie nie wiadomo jak 
do tego doszło i jest to spraw-
dzane za pomocą kamery ter-
mowizyjnej. Pracownicy, któ-
rzy biorą udział w  rozbiórce, 
próbowali sami ugasić ogień, 
ale bezskutecznie. Strażacy 
uporali się z ogniem w kilka-
dziesiąt minut.

Ranna jest tylko jedna oso-
ba. Jeden z  pracowników 
chciał użyć gaśnicy, ale zro-
bił to w taki sposób, że dyszę 
skierował na twarz. Ranny 
trafił do szpitala.  

112 \ W portalach społecznościowych zawrzało, gdy by-\ W portalach społecznościowych zawrzało, gdy by-\
tomianie zaczęli informować o  pożarze na terenie ko-
palni Centrum. Na szczęście strażacy szybko opanowali 
sytuację. Ranna jest tylko jedna osoba, która sama się 
poszkodowała.

już jednocyfrowa, choć jesz-
cze w 2015 r. wynosiła ponad 
20 procent, natomiast wpro-
wadzenie świadczenia 500+ 
podniosło dochody wielu by-
tomskich rodzin.

– Jesteśmy winni uczciwość 
tym mieszkańcom Bytomia, 
którzy w  pierwszej kolejności 
regulują swoje zobowiązania 
w postaci czynszów i zapłaty in-
nych rachunków. Bo taka gru-
pa osób również jest i  wiemy, 
że ich status materialny nie jest 
najlepszy, ale oni te płatności re-
gulują. Uważam, że wielką nie-
uczciwością jest to, że ci, którzy 
mają dobre dochody, mają moż-
liwości, to tych płatności nie do-

konują – powiedział na wczo-
rajszej konferencji prasowej 
prezydent Mariusz Wołosz.

Według prezydenta do tej 
pory za słabo starano się eg-
zekwować od lokatorów regu-
larne płacenie za czynsz, dla-
tego wielu z nich było przeko-
nanych, że nie muszą spłacać 
swojego długu, bo i tak wkrót-
ce się przedawni. – Skutecz-
ność tych działań była, jaka 
była, a w wielu przypadkach 
w ogóle ich nie podejmowano 
– stwierdził Mariusz Wołosz.

W połowie stycznia nastą-
piła zmiana na stanowisku 
dyrektora Bytomskich Miesz-
kań. Kierowanie jednostką 
przejęła Grażyna Bujnicka-
-Moździerz, która w przeszło-

ści pełniła kierownicze funk-
cje w  Miejskim Przedsiębior-
stwie Gospodarki Lokalowej 
w  Świętochłowicach i  Zakła-
dzie Budynków Miejskich 
w  Bytomiu. Na wczorajszej 
konferencji przedstawiła swo-
je pomysły na usprawnienie 
systemu windykacji.

– Po pierwsze, chcę zinten-
syfikować działania w  zakre-
sie kontroli zarządczej. Chodzi 
o  wprowadzenie konkretnych 
procedur i systematycznego ra-
portowania – powiedziała no-
wa dyrektor. W  Bytomskich 
Mieszkaniach ma powstać 
specjalistyczna komórka zaj-
mująca się wyłącznie windy-
kacją oraz egzekucją.

Ważnym narzędziem ma 

być współpraca z  Krajowym 
Rejestrem Długów. Do maja 
ma zostać podpisana umowa, 
która pozwoli wpisywać oso-
by niepłacące czynszu do reje-
stru, co z kolei uniemożliwi im 
zaciąganie pożyczek, czy ku-
powanie sprzętów AGD i RTV 
na raty. Dzięki KRD Bytomskie 
Mieszkania będą mogły rów-
nież sprawdzać potencjalnych 
najemców przed przyznaniem 
im lokalu komunalnego. Je-
śli okaże się, że osoba figuruje 
w rejestrze, to nie będzie mo-
gła podpisać umowy najmu.

Od tej pory Bytomskie 
Mieszkania mają szybciej reali-
zować zasądzone wyroki eksmi-
syjne bez prawa do lokalu socjal-
nego lub tymczasowego. – Chcę, 

żeby ludzie zobaczyli, że rzeczy-
wiście mogą być eksmitowa-
ni za niepłacenie – stwierdziła ni za niepłacenie – stwierdziła ni za niepłacenie
Grażyna Bujnicka-Moździerz. 
Oprócz tego nowa dyrektor 
zamierza przenosić dłużni-
ków do lokali o niższym stan-
dardzie. Takie osoby często 
żyją w dużych, komfortowych 
mieszkaniach, dlatego skoro 
nie są w stanie ich utrzymać, 
będą przesiedlane do lokali 
o mniejszym metrażu.

Kolejnym sposobem na 
dłużników mają być przedpła-
towe liczniki na wodę. Jeśli lo-
katorzy nie będą na bieżąco 
płacić, to w ich mieszkaniach 
będą montowane urządzenia, 
które będą pozwalać na zuży-
cie tylko takiej ilości wody, za 

ile wcześniej zapłacono.
Mimo zaostrzenia polity-

ki windykacyjnej Bytomskie 
Mieszkania mają również 
pomagać swoim lokatorom 
w spłacie zadłużenia, nim ko-
nieczne będzie zastosowanie 
najbardziej drastycznych me-
tod. W dalszym ciągu będzie 
istnieć możliwość odpraco-
wania zaległości, osobom o ni-
skim statusie materialnym 
będą proponowane dodatki 
mieszkaniowe z  Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
natomiast system spłaty dłu-
gu w  ratach ma zostać uela-
styczniony, aby wysokość rat 
i okres spłaty były dopasowa-
ne do kondycji finansowej da-
nej osoby.  

  ciąg dalszy ze str. 1

Reklamy mają zniknąć
POLITYK A \ Po niemal 4 latach od przyjęcia Ustawy Krajobrazowej Bytom wreszcie z niej skorzysta. Rada Miej-\ Po niemal 4 latach od przyjęcia Ustawy Krajobrazowej Bytom wreszcie z niej skorzysta. Rada Miej-\
ska postanowiła o przygotowaniu zasad umieszczania reklam i innych obiektów na tutejszych ulicach i placach. 
Uda się ujarzmić chaos panujący w przestrzeni naszego miasta?

W iele  h istor ycznych 
miast z wielką dbałością pod-
chodzi do kwestii estetyki. Ze 
szczególną uwagą wybierają 
jakie elementy małej architek-
tury, jakie mogą być ustawia-
ne w  przestrzeni publicznej, 
a  nawet określają jaki rodzaj 
kostki może być stosowany 
na chodnikach. W ten sposób 
wszystko dobrze się ze so-
bą komponuje, dzięki czemu 
osoby odwiedzające te miasta 
mogą w pełni podziwiać archi-
tekturę i  zabytki, a  wszech-
obecna pstrokacizna nie za-
kłóca ich wrażeń.

Zgoła inaczej jest w  Byto-
miu. W  tym roku minie 765 
lat od momentu uzyskania 
praw miejskich przez nasze 
miasto. Stało się to na kilka 
lat przed Krakowem, co spra-
wia, że należymy do wąskie-
go grona najstarszych miast 
w Polsce. Możemy pochwalić 
się wspaniałą architekturą, 
wieloma zabytkami i średnio-
wiecznym układem urbani-
stycznym, ale dotąd nieszcze-
gólnie starano się, aby wyko-
rzystać te atuty. Co ulica, to in-

na nawierzchnia chodników, 
na Rynku mamy nowoczesne 
ławki ze stali nierdzewnej, 
a na kamienicach dookoła wi-
szą stylizowane latarnie... Naj-
gorzej jest z  reklamami. Ma-
ło która firma przejmuje się 
tym, czy jej szyld pasuje do 
stuletnich kamienic, a później 
mimo odnowienia elewacji, 
wciąż nasze ulice wyglądają, 
jak z krajów trzeciego świata.

W  kwietniu 2015 roku 
przyjęto w Polsce tzw. Ustawę 
Krajobrazową. Wprowadziła 
ona szereg instrumentów dla 

samorządów do kształtowania 
ładu przestrzennego. Nieste-
ty mijały lata, a Bytom nie ro-
bił z nich pożytku. Zmieniło się 
to dopiero na ostatniej sesji Ra-
dy Miejskiej. Rajcowie przyjęli 
uchwałę, w której zobowiązali 
prezydenta do przygotowania 
zasad i  warunków sytuowa-
nia obiektów małej architektu-
ry, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogro-
dzeń, ich gabarytów, standar-
dów jakościowych oraz rodza-
jów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane.

Miasto ma zostać podzielo-
ne na obszary, w których bę-
dą obowiązywać różne zasa-
dy dotyczące reklam i innych 
obiektów małej architektury. 
Prawdopodobnie szczególną 
ochroną zostanie objęte Śród-
mieście wraz z częścią Rozbar-
ku, natomiast mniej restryk-
cyjne przepisy zostaną wpro-
wadzone w  pozostałych czę-
ściach miasta.

Wprowadzenie na terenie 
Bytomia spójnych zasad ma 
przyczynić się do uporząd-
kowania przestrzeni miasta 
i skuteczniejszej walki z nara-
stającym chaosem reklamo-
wym. – Do tej pory nie przy-
stąpiono do tych prac. Chcemy 
to zrobić w tym roku. Procedu-
ra jest dość skomplikowana, bo 
zbliżona do planów zagospoda-
rowania przestrzennego i  wy-
maga wielu uzgodnień – powie-
dział na sesji wiceprezydent 
Michał Bieda. Przygotowanie 
zasad ma potrwać kilkanaście 
miesięcy, a wstępne założenia 
mają być znane w ciągu jedne-
go kwartału.  
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*CENA NETTO*CENA NETTO

O  remoncie ulicy Kato-
wickiej mówiło się od dawna. 
Okazja, by go przeprowadzić 
pojawiła się już w 2014 roku, 
gdy dzięki oszczędnościom 
przy innych inwestycjach 
Tramwaje Śląskie znalazły 
pieniądze na modernizację tu-
tejszego torowiska. Inwesty-
cja jednak nie doszła do skut-
ku, bo władze Bytomia nie 
zdecydowały się przeznaczyć 
pieniędzy na przebudowę 
jezdni i  chodników. W  efek-
cie inwestycja przesunęła się 
o całe lata.

Prace wreszcie ruszyły 
w  lutym ubiegłego roku. Po-
stanowiono podejść do te-
matu kompleksowo, dlate-
go projekt obejmuje nie tylko 

przebudowę samego torowi-
ska, lecz także wymianę sie-
ci podziemnych, wykonanie 
nowych chodników, ścieżki 
rowerowej, miejsc postojo-
wych i nawierzchni drogi oraz 
przewieszenie sieci trakcyjnej 
z budynków na słupy z oświe-
tleniem. Najważniejszą zmia-
nę przyniesie likwidacja wą-
skiego gardła dla tramwajów. 
Po przebudowie mają się one 
poruszać po dwóch torach 
wbudowanych w środku jezd-
ni, którą będą dzielić razem 
z samochodami.

Zgodnie z założeniami wy-
konawca powinien przebu-
dować ulicę w  ciągu 10 mie-
sięcy od podpisania umowy. 
Niestety ten termin minął już 

dawno. Sprawę skompliko-
wały różnice pomiędzy do-
kumentacją projektową a sta-
nem faktycznym. Okazało się, 
że grunt pod ulicą jest inny niż 
się spodziewano i  konieczne 
było wprowadzenie zmian do 
projektów. Teraz z kolei prace 
utrudnia zimowa aura.

Od września wykonawca 
zdołał rozebrać układ torowo-
-drogowy na wszystkich pię-
ciu odcinkach z pominięciem 
skrzyżowań z ul. Rostka, Ma-
tejki i  Chorzowską, przepro-
wadzić roboty ziemne i kory-
towanie, przebudować wodo-
ciąg, wykonać warstwę sta-

bilizacyjną, odcinającą i  dre-
naż, a  także podbudowę dol-
ną i górną na odcinkach II, III 
i V, a ponadto przygotował 13 
fundamentów pod słupy, wy-
konał odwierty pod 4 kolej-
ne oraz zabudował 5 słupów 
trakcyjno-oświetleniowych.

Mieszkańcy ulicy mają już 
dość. Nie są w stanie dojechać 
samochodami do swoich ka-
mienic, śmieciarki mają pro-
blemy z  odbiorem odpadów 
z posesji i na całe szczęście nie 
doszło jeszcze do dużego po-
żaru, bo Straż Pożarna z pew-
nością miałaby spory kłopot 
w  dotarciu na miejsce akcji. 
Według aktualnych informa-
cji przebudowa ma potrwać 
jeszcze do maja.

W  ramach inwestycji cze-
ka nas jeszcze przebudowa 
newralgicznego skrzyżowa-
nia ul. Katowickiej z Chorzow-
ską. Póki co władze Bytomia 
nie wydały zgody na rozpo-
częcie prac, ponieważ wa-
runki pogodowe mogłyby je 
poważnie przedłużyć. Magi-
strat da zielone światło, gdy 
aura będzie sprzyjać przepro-
wadzeniu sprawnych dzia-
łań w terenie. Szacuje się, że 
przebudowa skrzyżowania 
potrwa od dwóch do trzech ty-
godni. W jej trakcie będą prze-
jezdne dwa pasy w stronę cen-
trum, natomiast kierowcy ja-
dący z ul. Siemianowickiej nie 
będą mieć możliwości skrętu 
w lewo do Katowic.  

Przebudowa po terminie
INWESTYCJE \ Mija rok od rozpoczęcia przebudowy ulicy Katowickiej, a końca inwestycji wciąż nie widać. Mieszkańcy jak nie mogli się doczekać startu prac, tak cze-\ Mija rok od rozpoczęcia przebudowy ulicy Katowickiej, a końca inwestycji wciąż nie widać. Mieszkańcy jak nie mogli się doczekać startu prac, tak cze-\
kają na ich fi nisz.

Co roku pismo „Perspek-
tywy” tworzy ranking liceów 
i techników. W tej edycji skla-
syfikowano 1500 szkół z całej 
Polski (1000 liceów i 500 tech-
ników). Jest to najważniejsze 
zestawienie tego typu w  Pol-
sce. Głównym kryterium bra-
nym pod uwagę przy jego two-
rzeniu są wyniki maturalne, 
lecz wpływ na wysokość na 
liście mają również sukcesy 
w olimpiadach, a w przypad-
ku techników również wyni-
ki egzaminów zawodowych. 
Ranking jest tworzony od 
1999 roku.

Spośród bytomskich szkół 
w  rankingu „Perspektyw” 
znalazło się siedem placówek: 
I  LO im. Jana Smolenia, IV 
LO im. Bolesława Chrobrego, 
Ogólnokształcąca Szkoła Mu-
zyczna II stopnia, Technikum 
nr 5 w  ZSAEIO, Technikum 
nr 6 w ZSTiO, Technikum nr 3 
w ZSM-Ee oraz Technikum nr 
2 w PSB. Niestety żadna z nich 
nie uzyskała złotego znaku ja-
kości, który przysługuje 200 
najlepszym liceom i  100 naj-
lepszym technikom w  kraju. 
Za to do Bytomia trafiły cztery 
srebrne i dwa brązowe znaki.

W  kategorii liceów nume-
rem 1 jest niezmiennie I  LO, 
które w  tym roku zajęło 29. 
miejsce w województwie 
i  254. w  kraju. Wśród szkół 
technicznych na pierwsze 
miejsce w Bytomiu wskoczy-
ło Technikum nr 5 w Zespole 
Szkół Administracyjno-Eko-
nomicznych i Ogólnokształcą-
cych, które sklasyfikowano 
na 23. miejscu w  wojewódz-
twie i 133. w Polsce. Placówka 
z ul. Webera dokonała ogrom-
nego skoku w rankingu. W po-
przedniej edycji zajmowała 
273. lokatę, a dwa lata wcze-

śniej znajdowała się poza gro-
nem 300 najlepszych techni-
ków w Polsce.

Na podium w  rankingu 
wojewódzkim stanęły: V LO 
w Bielsku-Białej, III LO w Ka-
towicach, LO KTK w Bielsku-
-Białej, a także Technikum nr 
1 w ZST-I w Gliwicach, Techni-
kum nr 4 w ZS nr 6 w Jastrzę-
biu-Zdroju oraz Technikum nr 
17 w ŚTZN w Katowicach. Nie-
stety żadna ze śląskich szkół 
nie znalazły się w  pierwszej 
dziesiątce ogólnopolskiego 
rankingu.

Z  pełnymi wynikami ran-

kingu „Perspektyw” można 
zapoznać się na stronach li-
cea.perspektywy.pl oraz tech-
nika.perspektywy.pl.

Ranking liceów 
w Bytomiu:

1. I LO im. J. Smolenia – 
29. w województwie, 254. 
w kraju
2. IV LO im. B. Chrobrego 
– 47. w województwie, 429. 
w kraju
3. Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna II st. – 78. w woje-
wództwie, 660. w kraju

Ranking techników 
w Bytomiu:

1. Technikum nr 5 w ZSAEiO 
– 23. w województwie, 133. 
w kraju
2. Technikum nr 6 w ZSTiO 
– 28. w województwie, 163. 
w kraju
3. Technikum nr 3 w ZSM-E 
– 55. w województwie, 317. 
w kraju
4. Technikum nr 2 w PSB – 
95. w województwie, 500+ 
w kraju  

ZSAEiO i I LO najlepsze
EDUK ACJA \ Magazyn „Perspektywy” przedstawił tegoroczny ranking szkół ponadpodstawowych. Najwyższą punktację w  Bytomiu uzyskały Technikum nr 5 przy \ Magazyn „Perspektywy” przedstawił tegoroczny ranking szkół ponadpodstawowych. Najwyższą punktację w  Bytomiu uzyskały Technikum nr 5 przy \
ul. Webera i I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Strzelców Bytomskich. Obie szkoły znalazły się w pierwszej trzydziestce województwa.
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Mniej kasy dla leniwych radnych
O b o w i ą z uj ą c ą  dot ą d 

Uchwałę w sprawie wysoko-
ści diet i zwrotu kosztów po-
dróży służbowych dla rad-
nych i członków Komisji Ra-
dy miejskiej w Bytomiu przy-
jęto 27 stycznia 1999 roku. Od 
tego czasu płaca minimalna 
w Polsce wzrosła o 326 pro-
cent, natomiast uposażenie 
rajców pozostawało na tym 
samym poziomie.

Zgodnie z  uchwałą sprzed 
dwudziestu lat podstawowa 
dieta wynosiła jedynie 450 
zł. Jeżeli radny był członkiem 
trzech komisji Rady Miejskiej, 
to mógł dostać drugie tyle pie-
niędzy. Z  kolei te osoby, któ-
re pełniły funkcje przewodni-
czących lub wiceprzewodni-
czących komisji otrzymywały 
bonus w wysokości od 175 do 
250 procent. Największe diety 
przysługiwały przewodniczą-

cemu Rady Miejskiej oraz jego 
zastępcom; odpowiednio 2235 
zł i 2150 zł.

Przez dwie dekady kolejne 
ekipy bały się cokolwiek zmie-
niać w tej kwestii, aby nie na-
rażać się wyborcom. Nie by-
ło to najmądrzejsze, ponie-
waż brak weryfikacji dotych-
czasowych założeń prowadził 
do różnych patologii. Uchwa-
ła premiowała członkostwo 
w  komisjach, ale frekwencja 
nie miała już większego zna-
czenia. Wystarczyło więc się 
zapisać, a obecnością nie trze-
ba było się przejmować. W re-
zultacie frekwencja więk-
szości rajców w  minionych 
kadencjach wynosiła ok. 80 
proc., a  niektórym zdarzało 
się nie przychodzić nawet na 
połowę posiedzeń.

Stara uchwała stała się 
również narzędziem walki 

politycznej, bowiem ta ekipa, 
która obecnie była u  władzy 
mogła za jej pomocą przyznać 
sobie wyższe diety, a opozycję 
zostawić z  suchą podstawą. 
W tym celu wystarczyło roz-
dzielić pomiędzy swoich ludzi 
funkcje w  Radzie Miejskiej, 
by dostawali dwa razy więcej 
pieniędzy od swoich politycz-
nych rywali.

Diety na nowo
Na ostatniej sesji postano-

wiono wreszcie przyjąć no-
wą uchwałę w sprawie wyso-
kości diet i tym samym dosto-
sować ją do przepisów, jakie 
obowiązują w  wielu okolicz-
nych miastach. Pod projek-
tem podpisali się przedstawi-
ciele wszystkich klubów w by-
tomskiej radzie. Radni byli 
również zgodni podczas gło-
sowania – uchwałę przyjęto 

jednogłośnie.
Tym razem wysokość diety 

nie została ustalona na sztyw-
no, lecz wyznaczono ją w od-
niesieniu do kwoty bazowej 
określonej w  ustawie budże-
towej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska pań-
stwowe, która jest aktualizo-
wana co roku przez władze 
krajowe. W  praktyce podsta-
wowa dieta znacznie wzrosła, 
co jednak nie znaczy, że dosta-
nie ją każdy radny, bez wzglę-
du na to jak bardzo przykłada 
się do służby publicznej.

Nowa uchwała określa, że 
ci radni, którzy są członkami 
tylko jednej komisji otrzyma-
ją o 15 proc. mniejsze uposa-
żenie, natomiast jeśli nie będą 
należeć do żadnej, to ich die-
ta zmaleje aż o 30 proc. Z ko-
lei z powodu nieobecności na 
posiedzeniach rajcowie mo-

gą stracić kolejne 10 – 20 proc. 
podstawy. Jednak, żeby za-
liczyć obecność nie wystar-
czy już tylko wpaść na chwilę 
i złożyć podpis na liście. Obec-
ność zostanie uznana dopie-
ro wtedy, jeśli radny spędzi 
na sesji lub obradach komisji 
przynajmniej 75 proc. czasu 
ich trwania.

Dodatkową motywacją do 
uczestniczenia w  posiedze-
niach Rady Miejskiej ma być 
publiczna informacja o  fre-
kwencji. Pod koniec każdego 
roku w prasie lokalnej będzie 
publikowane roczne zestawie-
nie obecności radnych pod-

czas sesji i komisji. W ten spo-
sób leniwi radni nie tylko obe-
rwą po kieszeni, ale też nara-
żą się swoim wyborcom.

Nowa uchwała skończy też 
z premiowaniem rajców stoją-
cych po „właściwej” stronie ba-
rykady. Wcześniej dyspropor-
cja pomiędzy dietami przed-
stawicieli ekipy rządzącej 
a opozycji mogła wynosić na-
wet jej 2,5-krotność, natomiast 
po zmianach różnice ze wzglę-
du na pełnione funkcje mogą 
wynieść jedynie 25 proc.

Decyzja radnych w  spra-
wie diet wejdzie w  życie 
1 kwietnia tego roku.  

POLITYK A \ Bytomscy radni będą otrzymywać mniejsze diety, jeśli będą się mniej angażować w swoją pracę. Rada Miejska pierwszy raz od 20 lat zmieniła zasady wyna-\ Bytomscy radni będą otrzymywać mniejsze diety, jeśli będą się mniej angażować w swoją pracę. Rada Miejska pierwszy raz od 20 lat zmieniła zasady wyna-\
gradzania rajców. Nowe reguły mają ich zmotywować do obecności na posiedzeniach i włączania się w działania komisji.
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Dzień otwarty

Profesjonalne instalacje elektryczne, pomiary 
elektryczne, oraz projekt.

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

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

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
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Pijany potrącił dziewczynkę

Do wypadku doszło w  30 
stycznia około 9:00 na ulicy 
Józefa Konsały w  Radzion-
kowie. Dziewczynka w  dro-
dze do szkoły nacisnęła przy-
cisk na przejściu i  po odcze-
kaniu na zielone światło we-
szła na pasy. W tym momen-
cie wjechał na nie volkswagen 
golf kierowany przez 62-let-
niego bytomianina i  uderzył 
w 9-latkę.

Mężczyzna tłumaczył się, 
że zauważył czerwone świa-
tło zbyt późno, dlatego nie zdo-

łał wyhamować przed przej-
ściem dla pieszych. Policjanci 
na miejscu przebadali go alko-
matem. Urządzenie wykazało 
niemal promil alkoholu w jego 
organiźmie. Bytomianin wy-
jaśniał mundurowym, że spo-
żywał alkohol dzień wcześniej 
i nie spodziewał się, że do rana 
nie wytrzeźwieje.

Dyżurny Komendy Powia-
towej Policji zaraz po odebra-
niu zgłoszenia wysłał na miej-
sce pogotowe ratunkowe. Na 
szczęście ratownicy stwier-
dzili, że potrąconej dziew-
czynce nie stało się nic złego. 
Mimo to mężczyzna odpowie 
za spowodowanie kolicji i jaz-
dę po pijanemu.  

112 \ Kierowca z Bytomia nie zatrzymał się na czerwonym świetle i potrącił przecho-\ Kierowca z Bytomia nie zatrzymał się na czerwonym świetle i potrącił przecho-\
dzącą na pasach 9-latkę. Po przebadaniu mężczyzny okazało się, że był pijany.

Familoki wejdą w XXI wiek
INWESTYCJE \ Mimo przemysłowej przeszłości miasta mieszkańcy Bytomia mogli podziwiać odrestaurowane \ Mimo przemysłowej przeszłości miasta mieszkańcy Bytomia mogli podziwiać odrestaurowane \
osiedla robotnicze tylko u sąsiadów. Wkrótce to się zmieni. Właśnie przyznano 28 milionów złotych na rewitali-
zację Kolonii Zgorzelec.

Kolonia Zgorzelec to uro-
kliwy zakątek Bytomia po-
łożony na uboczu, z  dala od 
większych osiedli. Ponad 30 
familoków z czerwonej cegły 
stoi w pełnym zieleni otocze-
niu przy granicy z  Rudą Ślą-
ską. Jest tu bardzo spokojnie, 
bo mało kto wie o istnieniu ta-
kiego miejsca i dlatego dociera 
tu niewielu obcych.

Domy wybudowano tu-
taj na przełomie XIX i XX wie-
ku przez Huberta von Tiele-
-Wincklera dla pracowników 
pobliskiej huty Hubertus (na-
zwanej po wojnie Hutą Zyg-
munt). To niewielkie, jedno-
piętrowe budynki mieszczące 
w sobie od dwóch do czterech 
mieszkań. Mają charaktery-
styczną dla tego typu osie-
dli architekturę, która od ra-
zu kojarzy się z Górnym Ślą-
skiem. Wśród nich wyróżnia 
się budynek dawnej pralni, 
magla i piekarni, który został 
udekorowany przez budowni-
czych ozdobnymi szczytami.

W  1994 roku bytomskie 

osiedle wpisano do rejestru 
zabytków. W  późniejszych 
latach przy wsparciu kraju 
związkowego Północna Nad-
renia-Westfalia oraz wspól-
noty mieszkaniowej z  Rec-
klinghausen podjęto próbę je-
go rewitalizacji. Według pier-
wotnych założeń familoki 
miały zostać wyremontowa-
ne, a później mieli je zasiedlić 
artyści i  inni przedstawiciele 
wolnych zawodów.

Ten plan udało się zre-
alizować tylko częściowo. 
W  ramach polsko-niemiec-
kiego projektu odnowiono 
9 budynków, ale osiedle nie 
zmieniło się w  dzielnicę ar-
tystów. Pozostałe familoki 
wciąż czekają na remont, na-
tomiast aż 14 z nich jest w sta-
nie ruiny i od lat są wyłączone 
z użytkowania.

Kolonię Zgorzelec czekają 
jednak lepsze czasy. Od 2017 
roku trwa rekultywacja 30 
ha terenów położonych w są-
siedztwie osiedla. Kosztem 
24,3 mln zł firma AGC Bytom 

na zlecenie Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji prowadzi prace 
nad przywróceniem natural-
nego stanu tego pohutnicze-
go obszaru. W ramach projek-
tu powstaną tam ścieżki pie-
sze i  rowerowe, 6-kilometro-
wy tor dla rowerów górskich, 
kompleks czterech pełnowy-
miarowych boisk piłkarskich 
oraz 5-stanowiskowe siłow-
nie plenerowe. Inwestycja ma 
potrwać do końca tego roku.

Pod koniec stycznia Zarząd 
Województwa Śląskiego przy-
znał środki unijne na ostat-
ni projekt infrastrukturalny 
w ramach Obszaru Strategicz-

nej Interwencji w  Bytomiu. 
Tym razem do Bytomia trafi 
28 milionów złotych. Pienią-
dze zostaną przeznaczone na 
odnowienie 14 zrujnowanych 
familoków w  Kolonii Zgorze-
lec oraz terenów przyległych. 
Budynki zyskają m.in. sani-
tariaty wewnątrz mieszkań 
oraz centralne ogrzewanie ga-
zowe, dzięki czemu mimo za-
bytkowej formy będą spełniać 
współczesne standardy. We-
dług Gminnego Programu Re-
witalizacji projekt ma się za-
kończyć w 2021 roku.  

14 medali w Pucharze Polski

Kolejny dowód na to, że tre-
nerzy Fight Club Bytom zna-
ją się na swojej robocie. Mło-
dzież przywiozła z  Jeleniej 
Góry worek medali.

W listopadzie ubiegłego ro-
ku Karolina Chłobuszewska 
wróciła ze Szwecji z  tytułem 
wicemistrzyni świata w ju-jit-
su. W  Fight Club Bytom już 
rosną jej następcy, którzy mo-
gą pójść w  ślady bytomian-
ki. Przekonaliśmy się o  tym 
w miniony weekend.

Ponad trzystu zawodni-
ków z całego kraju zjechało 
się do Jeleniej Góry na Pu-
char Polski w ju-jitsu Gi (wal-
ki w kimonach) i no Gi (bez 
kimon). Bytomski klub wy-
słał ośmiu swoich reprezen-
tantów. Każdy zdobył co naj-
mniej jeden medal.

Końcowy bilans robi wra-
żenie. Zawodnicy Fight Club 

Bytom zdobyli cztery złote, 
siedem srebrnych oraz trzy 
brązowe medale. Oto pełna li-
sta bytomskich medalistów.
– Emilja Jagielska – 2 złota 
Gi i no Gi
– Paulina Karczewska – 1 
złoto w Gi i 1 srebro w no Gi
– Dominik Sitko – 1 złoto 
w no Gi i 1 srebro w Gi
– Marcel Ścigała – 2 srebra 

w Gi i no Gi
– Mateusz Balko – 1 srebro 
w no Gi
– Jolanta Rybińska – 1 sre-
bro w no Gi i 1 brąz w Gi
– Emil Owczarek – 1 brąz 
w Gi i srebro w no Gi
– Oskar Urbański – 1 brąz 
w no Gi

  

POLITYK A \ Kolejny dowód na to, że trenerzy Fight Club Bytom znają się na swojej \ Kolejny dowód na to, że trenerzy Fight Club Bytom znają się na swojej \
robocie. Młodzież przywiozła z Jeleniej Góry worek medali.

KULTURA \ Tegoroczne Dni Bytomia będą wyjątko-\ Tegoroczne Dni Bytomia będą wyjątko-\
we. To sami mieszkańcy zdecydują, jacy artyści wystą-
pią. Wystarczy wytypować swoje kandydata.

Wybierz kto wystąpi

W ostatnich latach Dni By-
tomia straciły swój dawny 
prestiż. Mieszkańcy wielo-
krotnie narzekali na reper-
tuar, który nie wpisywał się 
w  ich gusta. Dlatego tym ra-
zem sami zdecydujemy, któ-
rzy artyści otrzymają zapro-
szenie na imprezę, która od-
będzie 22 i 23 czerwca.

Wystarczy wejść na stron 
internetową www.bytom.pl/
dnibytomia. Następnie wybie-
ramy zakładkę „wybierz ar-
tystę”. Tam znajdziemy dwie 
kategorie – ogólnokrajowe 
gwiazdy oraz lokalni artyści. 
W każdej z nich możemy od-
dać jeden głos.

W  pierwszej grupie znaj-
dziemy same gwiazdy polskiej 

muzyki i  to z różnych gatun-
ków muzycznych. Agniesz-
ka Chylińska, Cleo, Coma, Ich 
Troje, Kamil Bednarek, Shaz-
za, a  może Weekend? To za-
ledwie niewielka część z  57 
propozycji.

Lista lokalnych artystów 
jest krótsza, bo zawiera 17 po-
zycji. Są Bezimienni, Chaos, 
Marek Makaron Motyka, czy 
Te! Skapsie.

Każdy może oddać tylko 
po jednym głosie w  każdej 
kategorii. Mieszkańcy mu-
szą podać swoje imię, nazwi-
sko i datę urodzenia. Artyści 
z  największą liczbą głosów 
otrzymają zaproszenie na 
Dni Bytomia.  
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Baran 21.03‒19.04
W miłości nie bierze się więźniów, choć to nieustające 
pole bitwy. Dlatego nabierz odwagi i zaatakuj. Zdobę-
dziesz to, co Twoje.

Byk 20.04‒20.05
Seksapil to Twój oręż. Twoja zdolność cieszenia 
się � zycznymi przyjemnościami życia będzie 
z Ciebie emanować. Nikt się jej nie oprze.

Bliźnięta 21.05‒21.06
Uważaj na pokusy – kusiciele i kusicielki będą na 
Ciebie czyhać. Nim powiesz „tak”, zastanów się nad 
konsekwencjami.

Rak 22.06‒22‒07
Chcesz, żeby było jak w bajce: „i żyli długo 
i szczęśliwie”? Zrób, by tak było. Skup się na tym, 
co dobre, a owoce w Twoim związku same się 
pojawią.

Lew 23.07‒22.08
Czy Twój partner za bardzo nie ułatwia Ci życia? 
Zrób to samo – wynieś śmieci, wymyj naczynia, 
złóż pranie. A potem omdlewaj z miłosnej przy-
jemności.

Panna 23.08‒22.09
Nadchodzi czas miłości i związków. Korzy-
staj z tego błogosławieństwa z szacunkiem 
i rozwagą – jedna rzecz prowadzi do drugiej, 
jesteś na tropie!

Waga 23.09‒22.10
Bierz się do roboty, bo to, czego się spodziewasz, 
samo się nie stanie. Nawet rzeczy szalone okażą 
się możliwe do wykonania. Trzeba tylko zacząć.

Skorpion 23.10‒21.11
To czas walki, dlatego wykorzystaj zespół, który 
za Tobą stoi. Wtedy nie będzie na Was mocnych. 
Czeka wygrana na każdym polu.

Strzelec 22.11‒21.12
Twoje życie miłosne iskrzy, a sektor romansów 
rozgrzewa emocje. Bądź gotowy na wszystko, bo 
wiele będzie się działo.

Koziorożec 22.12‒19.01
Nadchodzi premia w obszarze romansu i przy-
jemności cielesnych! Twoja temperatura może 
wzrosnąć o kilka stopni Celsjusza. Ciesz się!

Wodnik 20.01‒18.02
Wyostrzy się Twój wzrok i język. Będziesz od-
czuwać niekontrolowane pragnienie, by wypo-
wiedzieć coś, co może doprowadzić do kłótni. 
Dlatego pohamuj instynkty i cisnące się do ust 

słowa zatrzymaj dla siebie.

Ryby 19.02‒20.03
Licz się z towarzystwem, to czas wspólnych 
wyjść, spotkań i korzystania z przyjemności. 
Łączność dusz i humorów sprawi, że poczujesz 
się świetnie.

INWESTYCJE \ Dwie bytomskie hale sportowe prze-\ Dwie bytomskie hale sportowe prze-\
szły remont. Obiekty są teraz nie tylko bardziej schlud-
ne, ale przede wszystkim bardziej oszczędne.

Prace ruszyły w  zeszłym 
roku i objęły budynki przy ul. 
Kosynierów w  Szombierkach 
oraz ul. Strzelców Bytomskich 
na terenie dawnej KWK Po-
wstańców Śląskich. W  pierw-
szej trenują koszykarze, 
a w drugiej piłkarze, szczypior-
niści i bokserzy. Żadna z nich 
do tej pory nie przynosiła chlu-
by naszemu miastu ze wzglę-
du na ich okropny wygląd.

To właśnie uległo zmianie 
dzięki unijnemu dofinanso-
waniu. W  ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-

nych Ośrodek Sportu i Rekre-
acji pozyskał na termomoder-
nizację obu hal w  sumie 2,7 
mln zł. Za te pieniądze przy ul. 
Kosynierów 15 wymieniono 
okna, drzwi i instalację central-
nego ogrzewania, docieplono 
ściany i dach, a także zainsta-
lowano 10 kolektorów słonecz-
nych do podgrzewania wody. 
Z  kolei na Vitorze docieplono 
budynek oraz wymieniono sto-
larkę i instalację c.o.

Obie inwestycje kosztowały 
łącznie 3,3 mln zł.

Hale jak nowe


