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Przebudowa Katowickiej się przeciąga
INWESTYCJE \ Zgodnie z pierwotnymi planami przebudowa ulicy Katowickiej

miała się już dawno zakończyć. Tymczasem dziś wciąż końca nie widać. Po raz kolejny
przesunięto termin przywrócenia ruchu tramwajów i samochodów na ulicy.
blemy. W trakcie maszynowego układania nawierzchni
wyszczerbiono niektóre kostki brukowe, co szybko zostało zauważone przez mieszkańców. Miejski Zarząd Dróg
i Mostów wezwał wykonawcę do usunięcia tych usterek.
Tramwaje Śląskie naciskają na wykonawcę, aby
do końca wakacji szkolnych
przywrócono ruch tramwajowy. Jednak przedstawiony
przez niego harmonogram
zakłada to dopiero w połowie
września, a zakończenie całej inwestycji przewiduje dopiero na listopad. TŚ nie zatwierdziły jeszcze tego planu. Wciąż trwają rozmowy
nad przyśpieszeniem prac.
Równolegle z przebudową
ul. Katowickiej trwa modernizacja torowiska pomiędzy
Pogodą a osiedlem Arki Bożka. Stan zaawansowania prac
wynosi tam około 90 proc. Inwestycja powinna zostać zakończona do momentu uruchomienia odcinka do pl. Sikorskiego. Wówczas do centrum Bytomia znów zaczną
kursować tramwaje z Katowic i Chorzowa.
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sięczne opóźnienie – wyjaśnił
przedstawiciel inwestora.
Opóźnienia wynikają również z niezgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. Już na samym początku okazało się,
że błędnie określono podłoże, co wymusiło wprowadzenie zmian do projektu. Kolejnym problemem okazały
się studzienki kanalizacyjne, których nie naniesiono
na planach, w wyniku czego
konieczne było zamówienie
produkcji nowych prefabrykatów torowych. Oprócz tego
w trakcie prac natrafiono na
niezinwentaryzowany gazociąg w rejonie skrzyżowania
z ul. Zamenhofa, który trzeba
było przebudować przed wykonaniem dalszych prac.
Powyższe problemy dałoby się szybciej rozwiązać,
ale wykonawca zgłasza je inwestorom w ostatniej chwili, a nie zaraz po ich wykryciu. W dodatku niepotrzebnie czeka z innymi pracami.
Na prośbę miasta rozpoczął
wreszcie budowę chodników,
z którą do tej pory się wstrzymywał. Niestety i tu są pro-
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10 miesięcy – tyle miała
potrwać przebudowa ul. Katowickiej. Wykonawcę wybrano już w listopadzie 2017
roku, ale zaraz po rozpoczęciu realizacji inwestycji zaczęły się problemy, a na placu budowy częściej hulał
wiatr, niż można było na nim
spotkać robotników. Właśnie
mina 18. miesiąc od chwili
zawarcia umowy i nie zanosi
się na to, by prace miały szybko dobiec końca.
– Jako jeden z trzech podmiotów zlecających przebudowę ul. Katowickiej w Bytomiu
bardzo liczyliśmy, że inwestycja ta będzie przebiegać sprawnie i przerwa w ruchu tramwajów będzie możliwie jak najkrótsza, jednak rzeczywistość
jest zupełnie inna – stwierdził
Andrzej Zowada, rzecznik
Tramwajów Śląskich. – Zgodnie z aneksem do umowy z Wykonawcą, prace miały zakończyć się z połowie kwietnia br.
pod warunkiem, że Wykonawca będzie mógł realizować prace w okresie zimowym. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły
jednak Wykonawcy na realizację tych prac. Stąd kilkumie-
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Łatają Dworcową

MIASTO \ Ulica Dworcowa od dawna prosi się o generalny remont. Na razie są

środki jedynie na doraźne naprawy. Miasto ma jednak projekt przebudowy, ale najpierw trzeba znaleźć na ten cel 7 mln złotych.
To jedna z najbardziej obleganych ulic w Bytomiu. Każdego dnia Dworcową przemieszcza się setki ludzi. Niestety, stan nawierzchni woła o pomstę do nieba i już od
dawna konieczny jest remont.
Płyty duńskie w wielu miejscach są popękane, a także
powstały dziury, które przy
odrobinie nieuwagi mogą doprowadzić do upadku.
W ostatnich dniach na
Dworcowej można spotkać
pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Pojawiło się wiele głosów oburzenia,
bo uszkodzone płyty zastąpiono betonowymi kostkami. Nie
wygląda to estetycznie, ale na
razie miasto nie ma odpowiednich środków, aby było bezpiecznie i ładnie.
– Popękane płytki wymagały
natychmiastowego zabezpieczenia, bo chodzenie po nich grozi-

ło, co najmniej skręceniem nogi
albo upadkiem i potłuczeniem
się. Problemem były też niestabilne, „klawiszujące” płytki.
Zdecydowaliśmy się na uzupełnienie ubytków kostką betonową, bo jest wytrzymalsza. Jest
to rozwiązanie tymczasowe.
Koszt zabezpieczenia ubytków
to ułamek kwoty, jaka jest potrzebna na przebudowę Dworcowej. Budżet Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów jest ograniczony, dlatego zabezpieczamy
nierówności tam, gdzie jest to
konieczne. W zamian zyskujemy proste, stabilne powierzchnie – komentuje na miejskim
portalu Paweł Wittich, zastępca dyrektora MZDiM.
Dworcowa została przebu-

dowana jeszcze w latach 90.
Od tamtej pory niewiele robiono na tej ulicy, co odbija się
na jej stanie. W dodatku przez
lata zwiększył się tam ruch samochodowy. Konieczny jest
generalny remont, który jest
w planach.
Plany są ambitne, bo stworzona już dokumentacja projektowa zakłada wymianę nawierzchni, oświetlenia, mediów oraz małej architektury.
To wszystko jednak pochłonie
7 mln złotych, a takich pieniędzy na razie nie ma. – Obecnie
czekamy na ponowne wpisanie
do realizacji tego ważnego dla
bytomian przedsięwzięcia – dodaje Wittich.

Porządek ze spółkami

POLITYKA \ Zakład Budynków Miejskich zostanie wchłonięty przez Towarzystwa
Budownictwa Społecznego, a Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji przeznaczono do
likwidacji. Rada Miejska zrobiła porządki ze spółkami należącymi do miasta.
Do 2011 r. ZBM zarządzał
całym zasobem mieszkaniowym gminy. Później zdecydowano o przekazaniu lokali komunalnych do nowo powołanej jednostki Bytomskie
Mieszkania, która realizuje
to zadanie do dziś. Od tamtego momentu ZBM zajmował
się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. Przed
kilkoma laty Najwyższa Izba
Kontroli stwierdziła, że nie
należy to do zadań własnych
gminy i zaleciła zaprzestanie
prowadzenia tej działalności
przez miasto.
W zeszłej kadencji samorządu kilkakrotnie próbowano
rozwiązać tę kwestię poprzez
połączenie ZBM z TBS, lecz za
każdym razem nie zgadzała się
na to Rada Miejska. Nowe władze postanowiły ponownie zająć się tym tematem i tym razem uzyskały konieczne poparcie radnych. Decyzję w tej
sprawie podjęto jednogłośnie.

To otwiera drogę do połączenia obu spółek. Harmonogram
przeprowadzenia procedury zostanie przygotowany po
uprawomocnieniu się uchwały
RM. Dzięki fuzji ma się zwiększyć potencjał inwestycyjny
TBS, które będzie mogło przystąpić do budowy nowych bloków mieszkalnych w Miechowicach i Śródmieściu.
Podczas majowej sesji radni postanowili także o likwidacji BARI. Uznano, że spółka nie wypełnia większości
celów, dla których została powołana, dubluje się z niektórymi wydziałami Urzędu Miejskiego i wykazuje złe wyniki finansowe, w wyniku czego wymaga dopłat z budżetu
miasta na pokrycie kosztów
swojej działalności. Żadnego
roku nie zakończyła dodatnim bilansem, a od momentu
powstania wygenerowała 2,2
mln zł strat. Obecnie BARI
skupia się na realizacji projek-

tów dofinansowanych ze środków unijnych, podczas gdy zakładano ją z zamiarem pozyskiwania inwestorów.
Podobnie, jak w przypadku
połączenia ZBM z TBS, decyzja RM w sprawie likwidacji
BARI jest dopiero początkiem
całej procedury. Projekty realizowane obecnie przez spółkę zostaną przekazane innym
podmiotom, a część z jeszcze
nierozpoczętych zostanie zarzucona, ponieważ uznano,
że spełnienie zakładanych
wskaźników jest nierealne.
Podczas głosowania za likwidacją BARI radni nie byli już jednomyślni. Od głosu
wstrzymali się trzej radni Bytomskiej Inicjatywy Społecznej, która w zeszłej kadencji
rządziła miastem. Co ciekawe
uchwałę poparli ich trzej koledzy; Tomasz Wac, Michał Lewicki i Krzysztof Gajowiak.
Ostatecznie za przyjęciem głosowało 22 radnych.
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Był hotel, będą mieszkania
INWESTYCJE \ Prace przy przebudowie dawnego hotelu robotniczego przy ul.

Siemianowickiej są już bardzo zaawansowane. W budynku znajdą się 54 mieszkania. Wkrótce podobny los ma spotkać dwa sąsiednie szkieletory.
Miasto zaczęło przejmować
puste bloki na pograniczu Bytomia i Piekar w 2014 roku.
Wcześniej należały do prywatnej spółki z Wrocławia. Za
jeden z dawnych hoteli gmina oddała cztery kamienice
w Śródmieściu, natomiast pozostałe dwa budynki odkupiła.
W 2016 i 2017 r. udało się
pozyskać z Funduszu Dopłat
Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie na adaptację wszystkich trzech budynków. Miasto jednak ociągało się z ogłoszeniem przetargów na wykonanie prac.
Zamówienie na przebudowę
pierwszego z hoteli udzielono
dopiero latem zeszłego roku.
Realizacji tego zadania podjęła
się firma Efekt z Siemianowic
Śląskich za cenę 7,4 mln zł.
– Wykonano już prawie 60
proc. zaplanowanych robót,
m.in.: nowe otwory pod stolarkę okienną, jak i jej montaż, izo-

lację ścian fundamentowych czy
też montaż stalowych elementów konstrukcyjnych – mówi
Andrzej Bąk, kierownik Działu Rewitalizacji Bytomskich
Mieszkań. W planach jest jeszcze wykonanie klatki schodowej, montaż windy, budowa pionów wentylacyjnych,
otynkowanie ścian i sufitów,
wymianę podłóg itp. Teren dookoła budynku ma zostać uporządkowany. Powstanie tam
m.in. parking dla mieszkańców, placyk gospodarczy, droga dojazdowa, zieleńce oraz
plac zabaw dla dzieci. Termin
zakończenia prac wyznaczono
na połowę marca 2020 r.
W trakcie realizacji inwestycji napotkano jednak na duży problem. Do budynków nie
doprowadzono kanalizacji, natomiast Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne nie ma
środków na jej budowę. Koszt
budowy infrastruktury sani-

Dni
Bytomia
za pieniądze sponsorów
IMPREZY \ Szereg znanych artystów wystąpi na tegorocznych Dniach Bytomia.
Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, bo też to sami mieszkańcy wskazywali muzyków, których chcieliby usłyszeć.

tarnej oszacowano na ponad
5 mln zł. Nowe władze miasta
wraz zarządem BPK szukają obecnie środków na naprawienie tego błędu, aby budynek mógł zostać jak najszybciej zasiedlony.
Zgodnie z umową z BGK
przebudowa kolejnych dwóch
budynków po dawnych hotelach robotniczych ma rozpocząć się najpóźniej we wrześniu tego roku. Po ukończeniu całej inwestycji przy ul.
Siemianowickiej będą 163 nowe mieszkania. Wartość prac
wyniesie 20,7 mln zł.

Dni Bytomia w tym roku
odbędą się w dniach 22-23
czerwca, czyli podczas pierwszego wakacyjnego weekendu. Mieszkańcy będą się bawić na placu Sobieskiego.
Wcześniej Bytomskie Centrum Kultury, które jest organizatorem imprezy, w internetowej sondzie pytało bytomian, których artystów chciałoby zobaczyć na scenie.
Na podstawie oczekiwań
mieszkańców organizatorzy
kontaktowali się z muzykami. Właśnie udało się skompletować całą obsadę. Będzie
się działo, bo nie zabraknie
znanych wykonawców, a także przedstawicieli różnych gatunków muzycznych.
W sobotę gwiazdami będą
Piękni i Młodzi oraz Czado-

man. Na scenie wystąpią także finalistki programu „X Factor”, czyli The Chance. Z kolei
DJ Marco zadba o powrót do
lat 90 i największych hitów
tamtych czasów.
W niedzielę największym
wydarzeniem będzie koncert
Kamila Bednarka. Pojawi się
również Gromee, a także bytomski zespół hip-hopowy
Bezimienni, czy bytomianka

Kasia Moś. To nie jedyne bytomskie akcenty. W pierwszym dniu koncert da nasz zespół Tukej, który łączy hip-hop
z funkiem i rockiem. Z kolei
w niedzielę zaprezentuje się
rockowy zespół Chaos.
W tym roku impreza będzie finansowana przez prywatnych sponsorów. Głównym partnerem jest Węglokoks i marka Skarbek.

Gastrowozy Beata Szydło na Rozbarku
www.bytomski.pl poniedziałek, 27 maja 2019

IMPREZY \ N
Nadchodzi święto ulicznego jedzenia.
Miłośników fast foodów z pewnością ucieszy fakt, że
do miasta zawita po raz pierwszy Street Food Polska Festival. Przed smakoszami trzy dni z pysznym
jedzeniem!

...na Rynku

Najlepsze mobilne kuchnie serwujące potrawy z różnych zakątków świata zaparkują na bytomskim Rynku
już w piątek, 31 maja, a dań
serwowanych z gastrowozów będzie można kosztować aż do niedzieli, 2 czerwca. W programie festiwalu
uwzględniono rozmaite kulinarne niespodzianki oraz
atrakcje dla dzieci.
Imprezę organizuje miasto
Bytom i Street Food Polska.
Twórcy wspomnianego bloga
przemierzają kraj w poszukiwaniu najnowszych trendów
panujących w ulicznej gastronomii, a swoje relacje publikują na stronie internetowej
streetfoodpolska.pl. Ostat-

Zatrzymaj wspomnienia
fotografia
reportażowa
Fotografi
a
sesje w plenerze

reportażowa
&
okolicznościowa
&
sesje w plenerze

nio kulinarni recenzenci odwiedzili Zelter – jedną z bytomskich knajpek, a wizytę
skrupulatnie opisali. Na swojej stronie sukcesywnie publikują też informacje o foodtruckach, które przyjadą do
Bytomia. Wiemy już, że jednymi z nich będą Manufaktura Krakowska, Glumklyjzy, i Złote Paluchy Churros.
Nie jest to pierwsza impreza tego typu zorganizowana w naszym mieście. W poprzednich latach w Bytomiu
odbywał się Rynek Smaków,
czyli bytomski zlot foodtrucków. Miłośnicy fast foodów
nie mieli jednak szczęścia do
pogody. Czy tym razem aura
dopisze?

5

SPORT \ „Bądź lepszy niż wczoraj” – pod takim hasłem odbył się dziecięcy turniej piłkarski na stadionie Rozbarku. Imprezę organizowaną wraz ze spółką Węglokoks-Kraj odwiedzili politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Turniej patronatem objął
wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski. GKS Rozbark zaprosił na imprezę siedem drużyn, w których występowały dzieci urodzone w latach
2012-2013. W zawodach wzięli udział mali piłkarze gospodarzy, Odry Koźle, Sparty Katowice, Ruchu Radzionków,
Orlika Ruda Śląska, Rakowa
Częstochowa, Juventusu Academy oraz Rozwoju Katowice.
Uczestnicy rywalizowali
systemem każdy z każdym,
ale nikt nie zwracał uwagi na
wyniki. Najważniejsza była
świetna zabawa i rozwijanie

umiejętności poprzez rywalizację z rówieśnikami.
Nie brakowało znanych
gości. Turniej odwiedziła
premier Beata Szydło, która
wręczała medale i puchary
zawodnikom, a także pozowała do zdjęć ze wszystkimi
uczestnikami. Towarzyszyli jej wcześniej wspomniany
Grzegorz Tobiszowski, a także poseł Wojciech Szarama
oraz marszałek województwa
śląskiego Jakub Chełstowski.
Nie brakowało także liderów
bytomskiego PIS-u w postaci Mariusza Janasa i Macieja
Bartkowa.

Festyn na stadionie

KULTURA \ Na stadionie przy ul. Tuwima wystąpią gwiazdy śląskiej muzyki. GKS Rozbark i agencja A&J
Partners chcą w ten sposób wesprzeć cel budowy placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 14.
Festyn rodzinny na stadionie GKS Rozbark odbędzie się
w piątek 31 maja od 15:30 do
20:00. Na scenie wystąpią:
Michalina Starosta, Mirek
Szołtysek, Kwiato, Mirek Jędrowski, Magdalena Pal, Jacek Silski oraz Michał Stawiński z Oberschlesien.
Oprócz koncertów zapla-

nowano szereg atrakcji. Na
dzieci będą czekać m.in. dmuchańce, zmywalne tatuaże,
malowanie buziek i quady. Do
dyspozycji uczestników imprezy będą również stoiska
gastronomiczne.
Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na budowę nowego placu zabaw przy

Przedszkolu Miejskim nr 14

przy ul. Prokopa.
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NIK: Mamy problem z hałdami
ŚRODOWISKO \ Księżycowy krajobraz to standard występujący w wielu śląskich miastach. Nie stanowi jednak powodu do domu. Powstał w wyniku eksploatacji pokładów węgla kamiennego i składowania odpadów powydobywczych. Górnicze hałdy, bo o nich mowa, nie tylko szpecą okolicę, ale i stanowią poważne zagrożenie dla środowiska.
Zanieczyszczają powietrze,
gleby, ale i wody podziemne
oraz powierzchniowe w rejonie składowania. Sprawę hałd
wzięła pod lupę Najwyższa
Izba Kontroli, która przygotowała raport opisujący nieprawidłowości wynikające z ich
rekultywacji. Kontrolą objęto lata 2015-2018, a urzędnicy
prześwietlili działalność czterech przedsiębiorców będących wytwórcami odpadów
wydobywczych, czyli: Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Tauron
Wydobycie S.A., Polską Grupę Górniczą S.A., Jastrzębską
Spółkę Węglową S.A, a także
przedsiębiorcę będącego następcą prawnym likwidowanych zakładów górniczych –
Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz przedsiębiorcę
pozyskującego odpady wydobywcze celem ich zagospodarowania – Haldex S.A. Dodatkowo, sprawdzono też organy
administracji publicznej odpowiedzialne za nadzór nad sposobem gospodarowania odpadami wydobywczymi, czyli:

Marszałka Województwa Śląskiego, trzy starostwa powiatowe – w Gliwicach, Oświęcimiu
oraz Kłodzku oraz trzy urzędy
miast na prawach powiatu –
Bytom, Wałbrzych, Zabrze.

Na Śląsku znajduje się 138 zwałowisk odpadów
pogórniczych
Okazuje się, że skontrolowani przedsiębiorcy w latach
2015-2017 wytworzyli łącznie ponad 72,1 mln ton odpadów wydobywczych. Z raportu NIP wynika, że zaledwie
2,2 proc. toksycznych odpadów jest przerabiane! Stwierdzono, że połowa skontrolowanych przedsiębiorców górniczych deponowała odpady
w budowlach krajobrazowych
(obiektach unieszkodliwiania
odpadów). W ten sposób zagospodarowano 26 925,6 tys.
ton odpadów wydobywczych.
Najczęściej odpady pochodzące z wydobycia węgla kamiennego składowane są w formie

hałd, zwałowisk odpadów pogórniczych, czy stawów osadowych. Na terenie Polski
znajdują się 153 takie zwałowiska, z czego aż 138 w województwie śląskim. Kontrolerzy sprawdzali czy działania
organów administracji i przedsiębiorców podejmowane dla
zagospodarowania hałd były
prawidłowe, skutecznie chroniły środowisko i czy są efektywne ekonomicznie.

Sprawa hałdy przy
ul. Magdaleny
W Bytomiu skontrolowano
jedno czynne zwałowisko odpadów wydobywczych, które stwarza realne zagrożenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa
mieszkańców oraz środowiska naturalnego. NIK przypomniał o słynnym wysypi-

sku przy ul. Magdaleny. Przypomnijmy, że podczas jednej
z akcji gaszenia hałdy straż pożarna wydobyła odpady przemysłowe. Nie udało się jednak ustalić, kiedy zostały one
tam zdeponowane: w okresie,
kiedy była czynnym zwałowiskiem odpadów wydobywczych, czy też już w czasie
rekultywacji.

Smutne wnioski
pokontrolne
W Bytomiu NIK stwierdziła nieskuteczną ochronę
przed pożarami hałd wynikającą m.in. z braku środków
własnych i niemożności pozyskania wsparcia NFOŚiGW ze
względu na sprawy własnościowe. Jak czytamy w raporcie, prezydent Bytomia, Damian Bartyla, nie podejmo-

wał wystarczających działań
mających na celu ograniczenia negatywnego oddziaływania nieczynnych zapożarowanych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na środowisko oraz
bezpieczeństwo ludzi. Dodatkowo, w budżecie Bytomia
nie zaplanowano środków na
likwidację zapożarowania hałdy. Co prawda podjęto działania w celu pozyskania funduszy z NFOŚiGW, ale nie przyniosły one pożądanego efektu.
Miało to związek z brakiem
tytułu prawnego do części
działek leżących pod hałdą.
NIK ustalił też, że prezydent Bytomia nie korzystał
z przyznanych mu narzędzi
nadzoru jakimi jest kontrola
zgodności rekultywacji i zagospodarowania gruntów z wydanymi decyzjami. W efekcie

nie posiadał rzetelnej wiedzy
w zakresie sposobu wykonywania wydanych przez siebie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania
gruntów z wykorzystaniem
m.in. odpadów wydobywczych. A taki nierzetelny nadzór związany jest z ryzykiem
deponowania na nich innych
odpadów, w tym niebezpiecznych. I tak też się stało w przypadku zrekultywowanej hałdy
przy ul. Magdaleny. Urzędnicy
NIK uznali także, że działania
bytomskiego magistratu związane z likwidacją zagrożenia
wynikającego z zapożarowania wspomnianej hałdy były
niewystarczające. Wniosek
ten uargumentowano podkreślając, że zarówno brak tytułów prawnych do działek, na
których znajdowała się hałda,
jak i brak środków finansowych w budżecie miasta przeznaczonych na likwidację płonącej hałdy, nie może usprawiedliwiać zaniechań w podejmowaniu przez gminę.

CBA zatrzymało biznesmenów Siemianowicka
112 \ Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób w związku ze śledztwem do-

tyczącym działania na szkodę SK Banku w Wołominie. Istotnym wątkiem w sprawie mają być kredyty udzielone
dwóm bytomskim spółkom.
Podejrzani wpadli w ręce
CBA w Bytomiu i w Warszawie. Szacuje się, że w wyniku ich działalności bank poniósł straty wynoszące ponad 186 mln zł. Wśród zatrzymanych są czterej przedsiębiorcy ze Śląska: Władysław
G., Kazimierz K., Andrzej M.
i Tomasz W. oraz były dyrektor katowickiego oddziału SK
Banku. We wtorek, 14 maja, CBA poinformowało, że
wszyscy zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Niebawem
usłyszą zarzuty doprowadzenia do niegospodarności w SK
Banku w Wołominie. Jak zapowiada CBA, kolejną osobą
która usłyszy zarzuty będzie

była kierownik gliwickiej filii
SK Banku.
Jak do tego doszło? Podejrzani uczestniczyli w udzieleniu aż sześciu kredytów dla
dwóch powiązanych ze sobą
bytomskich spółek, działających w branży paliwowej oraz
węglowej. Jak podał „Puls Biznesu” chodzi m.in. o Petralanę
S.A. – producenta wełny skalnej mineralnej oraz bytomską
koksownię Carbo-Koks.
Oświadczenie w sprawie
zatrzymań biznesmenów
związanych z bytomskimi
spółkami wydała Petralana
S.A., wyjaśniając, że działania
podjęte przez funkcjonariuszy
dotyczą roku 2014. W komunikacie podkreślono, że spół-

ka pozostaje w stałym kontakcie z organami ścigania.
Co więcej, firma udostępnia
im wszelką dokumentację. Zapewniono też, że zarówno zarząd, jak i właściciele dążą do
szybkiego wyjaśnienia sprawy wyrządzenia w majątku
SK Banku szkody.
– Pragniemy podkreślić, że
z uwagi na dobro toczącego
się postępowania nie możemy
udzielać bardziej szczegółowych
informacji. Zapewniamy jednak,
że prowadzone czynności nie
wpływają na działalność Spółki,
która realizuje przyjętą strategię
oraz plan produkcji – czytamy
w oświadczeniu Petralany.
Przypomnijmy, że CBA
prowadzi śledztwo w tej

sprawie od 2016 roku. Dotyczy nadużycia zaufania przez
władze Spółdzielczego Banku
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), prowadzenia ksiąg rachunkowych
wbrew przepisom ustawy
o rachunkowości i podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zatajenia prawdziwych, a także
podania nieprawdziwych informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu. Postępowanie jest w toku, ale efekty są
widoczne. Jak informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA, do tej pory zarzuty
w sprawie usłyszało 115 osób,
a straty banku szacowane są
na ok 2,7 mld zł
.

znów przejezdna
INWESTYCJE \ Koniec utrudnień dla kierowców
w centrum Bytomia. Ulica Siemianowicka jest już
przejezdna. We wtorek, 14 maja zakończono II etap
remontu torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu
ul. Siemianowickiej – Witczaka – Katowickiej – Miarki – Chorzowskiej.
Na swoje dawne trasy
wracają też autobusy linii nr:
42, 85, 91, 148 i 185. Jedynie
w rozkładach jazdy linii autobusowej nr 91 zostaną wprowadzone niewielkie korekty
godzin odjazdów, wynikające
z przyczyn technicznych.
Przypomnijmy, że modernizację torowiska realizuje
przedsiębiorstwo Tramwaje
Śląskie SA. Prace rozpoczęto na początku 2018 roku.
Odcinek ul. Siemianowickiej
od ul. Kochanowskiego do

ul. Chorzowskiej w okresie
przebudowy torowiska był
zupełnie wyłączony z ruchu,
a z odcinka ul. Siemianowickiej od al. Jana Pawła II do ul.
Kochanowskiego w kierunku
do centrum mogły korzystać
wyłącznie pojazdy mieszkańców, zaopatrzenia, służb miejskich i pojazdy budowy. Teraz
wszystko wróciło do normy.
Nie oznacza to jednak końca
remontu, ponieważ ten nadal
trwa, a termin zakończenia
jest nieznany.
.
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KULTURA \ 3 dni, 44 obiekty w 27 miejscowościach województwa śląskiego, 528 atrakcji, 83 wydarzenia dla rodzin z dziećmi, ponad 120 warsztatów oraz 59 tras
zwiedzania z profesjonalnymi przewodnikami – tak w skrócie będzie wyglądała tegoroczna, jubileuszowa, dziesiąta edycja Industriady.

Święto Szlaku Zabytków
Techniki to największy w tej
części Europy festiwal kultury przemysłowej. Industrialne wydarzenie rozpoczniemy w piątek, 7 czerwca, od
rozruchu maszyn. Kulminacja atrakcji nastąpi w sobotę,
8 czerwca, natomiast na niedzielę zaplanowano olbrzymi INDU-bal. Tego dnia swoje podwoje przed miłośnikami industrii otworzy 7 obiektów pałacowych: Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie,
Pałac w Nakle Śląskim, Zespół
Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pałac Schoena w Sosnowcu, Pałac Kawalera w Świerklańcu oraz
Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach, gdzie będzie można spędzić „Niedzielę
u przemysłowca”.

Bytomska odsłona
Industriady
Bytom zajmuje ważne miejsce na Szlaku Zabytków Techniki. W świętowanie 10. edycji
Industriady w tym roku włączą się tradycyjnie już Górnośląskie Koleje Wąskotorowe oraz Muzeum Górnośląskie, które przygotowało szereg atrakcji w EC Szombierki. Motto tegorocznej celebracji brzmi „Wszyscy jesteśmy
przemysłowcami” i to ono

zainspirowało przedstawicieli Muzeum do wykorzystania
klimatycznych wnętrz bytomskiej industrialnej katedry.

EC Szombierki
W piątek,7 czerwca, o godz.
18:00 zaplanowano pokaz filmów zakwalifikowanych do
kategorii Computer Animation
ramach Festiwalu Ars Electronica 2018 w Linz. Natomiast
o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie pt. „EC Szombierki –
śląski kopciuszek czy królewna? ”. W wydarzeniu weźmie
udział ceniony znawca dziejów śląskich przemysłowców,
dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki,
który przybliży słuchaczom
postać Joanny Gryzik i rodzinę założycieli EC Szombierki
oraz życie klasy magnatów
„od kulis”. Uczestnicy spotkania zobaczą też wystawę
dotyczącą dziejów oraz działalności rodziny Schaffgotsch
przygotowaną przez Muzeum
Miejskie im. Maksymiliana
Chroboka w Rudzie Śląskiej
oraz Towarzystwo Miłośników Orzegowa. Dodatkowo,
Maciej Mischok, kustosz Mauzoleum Schaffgotschów w Kopicach opowie o wyboistej, ale
satysfakcjonującej drodze społecznego ratownika niszczejących zabytkowych obiektów.
W finale zaplanowano panel
dyskusyjny o przyszłości in-

dustrialnych obiektów, w którym weźmie udział architekt
Przemo Łukasik.
Z kolei w sobotę, 8 czerwca, w godz. 12:00 – 18:00 miłośnicy historii (powyżej 16
roku życia) wezmą udział
w zwiedzaniu wieży zegarowej EC oraz komnat śląskiego Kopciuszka, czyli wnętrza
nieczynnej Elektrociepłowni Szombierki (osoby powyżej 8 r.ż.). O dziejach obiektu opowiedzą przewodnicy.
Wstęp wolny, jednakże liczba miejsc jest ograniczona,
dlatego też obowiązuje mailowa rezerwacja (industriada@ecgenerator.pl). W programie znalazły się także
zabawy sensoryczne z Fabryką Kultury – „Bal małego przemysłowca” w godz.
12:30 – 17:00, wystawa Muzeum Górnośląskiego „Czarne złoto. Śląska biżuteria żeliwna”, a także „Zaraz wracam” czyli międzypokoleniowy spektakl taneczny
w wykonaniu Living Space Theatre oraz uczestników warsztatów twórczych
(godz. 17:00 – 18:00) oraz gra
terenowa „Tropem śląskiego
Kopciuszk” (godz. 13:00 –
15:00). W finale zobaczymy
występ Kabaretu Amelijush
oraz koncert zespołu Chaos.
Wieczór zwieńczy „Fajrant
na Szombrach” w wykonaniu zespołu Venflon.
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Górnośląskie Koleje
Wąskotorowe
Industriada to doskonała
okazja do poznania od podszewki Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. W programie industrialnego święta ujęto zwiedzanie stacji Bytom Karb Wąskotorowy, Izby
Tradycji GKW oraz nastawni
dysponującej, będącej jedyną w kraju wąskotorową nastawnią z urządzeniami mechanicznymi scentralizowanymi. Zaplanowano także
przejazd drezyną, wystawę
taboru, makiety kolei wąskotorowej oraz plener fotograficzny i grę fabularyzowana
typu quest – „Od robotnika do
przemysłowca”, a wolontariusze z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei ze Skier-

niewic przedstawią historyczne umundurowanie pracowników kolei. Hitem wieczoru
będzie rewizja lokomotywy.
Miłośnicy historii będą mieli
możliwość zejścia do kanału
rewizyjnego i przyjrzenia się
z bliska wnętrzu lokomotywy.
Jednak że największą
atrakcją Górnośląskich Kolei
Wąskotorowych, która co roku przyciąga prawdziwe tłumy, jest pociąg kursujący na
linii Bytom Karb - Kopalnia
Srebra - Bytom Karb. Także i
w tym roku będzie można wybrać się na przejażdżkę wagonami turystycznymi ciągniętymi przez lokomotywę spalinową. Przejazd jest płatny.
Bilet ulgowy kosztuje 5 zł, natomiast normalny - 10 zł. Z kolei na odcinku pomiędzy stacją

C E N T RU M
ROWEROWE

sprzedaż – naprawa

Bytom Wąskotorowy a Karbiem podróż będzie darmowa dla wszystkich. Odjazdy
zaplanowano co dwie godziny, począwszy od godz. 9:00
aż do 19:00. Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej Industriady.
W wydarzeniu weźmie też
udział wyjątkowy gość – Rudolf Pringsheim, właściciel kolei wąskotorowej, który wraz
ze swoją świtą przeprowadzi wizytację stacji, a wieczorem zaprosi uczestników Industriady na kolejowy bal, do
którego przygrywać będzie
Silesian Brass Quartet z Tarnowskich Gór.
Program tegorocznej edycji Industriady jest bogaty
i z pewnością każdy znajdzie
dla siebie coś ciekawego.
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Eurowybory: PiS przed KE
POLITYKA \ Przez ostatnie dni cała Europa wybierała swoich reprezentantów
do Parlamentu Europejskiego. W niedzielę głosowali Polacy. Frekwencja w całym
kraju osiągnęła rekordowy poziom.

Baran 21.03‒19.04

W najbliższym czasie sprzyjać Ci będzie pieniądz.
Nadstaw kieszeń, bo kroi się spory zysk w interesach. Możesz też liczyć na wsparcie partnera. Rozbijesz bank!

Byk 20.04‒20.05

Interesują się Tobą. Wystarczy, że wchodzisz do
pokoju, przyciągasz spojrzenia. Nie odkrywaj
jednak wszystkich swoich atutów. Jeszcze nie
teraz.

Bliźnięta 21.05‒21.06

Czy w kwestiach finansowych nie ufasz aby
bardziej partnerowi niż samemu sobie? Korzystaj
zatem z jego wskazówek, ale nie zapomnij dodać
czegoś od siebie.

Rak 22.06‒22‒07

Twój partner daje Ci siłę. Tak po prostu jest.
Odpłacaj tym samym – na tym polega dojrzałość i odpowiedzialność. Dobro i wzajemność
dają moc.

Lew 23.07‒22.08

Postaw bardziej na karierę, niż związek. Taki
czas. Gdy jedno się miesza, coś innego wychodzi
na prostą. Tym razem rządzą sprawy zawodowe.

Panna 23.08‒22.09

To, co robisz z miłością, da Ci teraz poczucie sensu i zapewni finansowe spełnienie.
Sektor romansów też wygląda niczego
sobie. Korzystaj.

Waga 23.09‒22.10

Twoje wysiłki dotyczące stabilizacji finansowej
zostaną nagrodzone. Strategia inwestycyjna,
o której myślisz, ma sens. Słuchaj partnera.

Skorpion 23.10‒21.11

Zawsze jest miło, gdy Ty i Twój partner jesteście
po tej samej stronie. Harmonia, miłość, opanowanie, wsparcie. A nawet takie same decyzje.
Teraz.

Strzelec 22.11‒21.12

Usiądź i pomyśl. Zatrzymaj się w biegu. Czas na
slow motion także w relacji z partnerem. Unikaj
rad przyjaciół i rodziny – związek budujesz
z partnerem, a nie z nimi.

Koziorożec 22.12‒19.01

Masz najbardziej godne pozazdroszczenia
perspektywy. Miłość, interesy, towarzystwo.
Los Ci sprzyja – nie zapomnij tylko o spacerach
i świeżym powietrzu!

Wodnik 20.01‒18.02

Cokolwiek robisz, nie dziel się z nikim pieniędzmi. Nie pożyczaj, nie żyruj. Za to zastanów się, dlaczego najbliższe Ci osoby proszą
o kasę zawsze najpierw Ciebie.

Ryby 19.02‒20.03

Twój kręgosłup towarzyski ma część, z którą
warto się umówić właśnie teraz. Ta osoba zna
Cię już w każdej z możliwych odsłon. Czas
pociągnąć relację dalej.

Targi
Pracy

Szukasz wynych wyborach do PE była PRACA
marzonej
pracy?
Chcesz
rekordowo wysoka. Już do
godziny 17:00 w głosowaniu zmienić ścieżkę swojej kawzięło udział więcej upraw- riery? Przyjdź do bytomnionych, niż w 2014 r. Według skiej Agory, gdzie odbędą
exit poll frekwencja wyniosła się Targi Pracy.
43%. Dla porównania przed
pięcioma laty wynosiła zaledUdział w Targach wezmą
wie 23,82%.
urzędy pracy z pobliskich
miast, agencje pracy i młodzieżowe biura pracy. Pojawią
się też lokalni przedsiębiorcy
i pracodawcy, wśród nich Dino, Elpax i Cech Rzemiosł Róż112 Przed nami kolejna edycja Bytomskiego Półmaratonu. 14 września 2019 roku nych i Przedsiębiorczości Bynajlepsi biegacze, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, już po raz 11. przebiegną 21 tom, a także duże firmy międzynarodowe jak Ranstad,
kilometrów ulicami Miechowic.
OBI i Amazon, więc przyda się
W ostatnich dniach doszło Po opuszczeniu mieszkania terię i gotówkę o łącznej warto- zabrać ze sobą CV. Na miejscu
zaprezentuje się około siedemdo dwóch podobnych przy- starsza pani zorientowała się, ści 5 tys. złotych.
padków. Złodzieje podszywają- że zniknęły jej oszczędności
– Kolejny raz apelujemy, aby dziesięciu pracodawców z różcy się pod pracowników wodo- w wysokości 15 tys. złotych.
uważać kogo wpuszczamy do nych branż z ofertami setek
ciągów okradli starsze osoby.
Podobnie było przy uli- domu. Jeżeli już kogoś obcego możliwości zatrudnienia.
Pierwsza kradzież miała cy Alojzjanów. Małżeństwo wpuścimy, to bądźmy ostrożni
Wydarzenie to jest jednym
miejsce w jednym z mieszkań 80-latków wpuściło trzech i wzmóżmy czujność. Pamiętaj- z narzędzi aktywizacji zawoprzy ulicy Tuwima. 81-letnia mężczyzn, którzy rzekomo my, aby zamknąć drzwi na za- dowej Powiatowego Urzędu
mieszkanka wpuściła do do- chcieli sprawdzić, czy w miesz- mek za osobą, którą już wpu- Pracy w Bytomiu, który wraz
mu dwie osoby, które podawa- kaniu nie wycieka woda. Wła- ściliśmy do domu i pod żadnym z Agorą organizuje je coroczły się za pracowników wodo- ściciela poproszono o odkręce- pozorem nie zostawiamy takich nie od 2012 roku.
ciągów. Mężczyzna zagadywał nie wody, a jego żonę zabawia- osób samych – apeluje bytomTym razem Targi odbędą
ofiarę, a jego wspólniczka po- no rozmową. W tym czasie je- ska policja.
się 5 czerwca w godziszła sprawdzić stan liczników. den ze złodziejów skradł biżuW chwili zamykania numeru nie były jeszcze dostępne
oficjalne wyniki Państwowej
Komisji Wyborczej. Według
danych z badania exit poll
sporządzonego przez IPSOS
dla TVN, Polsatu i TVP wybory w naszym kraju wygrało
Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 42,4% głosów. Niewiele

\

gorszy wynik uzyskała Koalicja Europejska PO PSL SLD.N
Zieloni: 39,1%. Dalej jest już
przepaść. Wiosna otrzymała 6,6%, a Konfederacja 6,1%.
Poniżej progu znalazły się Kukiz’15 (4,1%) i Lewica Razem
(1,3%). Pozostałe ugrupowania
uzyskały 0,4% głosów.
Frekwencja na tegorocz-

Fałszywi pracownicy wodociągów
\

Zieleń rekrutuje

nach od 10:00 do 12:00 na
poziomie +3 bytomskiego
centrum handlowego.

PRACA \ Zamiast zlecać prace na zewnątrz Miejski Zarząd Zieleni i Gospodar-

ki Komunalnej zamierza własnymi siłami realizować niektóre zadania. W tym celu
ogłoszono rekrutację kandydatów. Pracę ma znaleźć ok. 20 osób.
MZZiGK odpowiada za
utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie dróg i chodników, zarządzanie cmentarzem
komunalnym oraz regulację
poziomu wód w zbiornikach
bezodpływowych. Do tej pory
jednostka zlecała zewnętrznym firmom nawet proste
prace, jak koszenie trawy, czy
naprawa zniszczonych ławek.
Nowa dyrekcja zdecydowała
się to zmienić, aby zaoszczędzić środki budżetowe i wypracować stałą jakość prowadzonych działań.
Aby przejąć realizację zadań zamawianych dotąd na
zewnątrz jednostka musi zatrudnić nowych pracowników. Przed nimi będzie stać
wyzwanie m.in. oczyszczania i przeprowadzania bie-

żących napraw placów zabaw, utrzymania wszystkich placów reprezentacyjnych oraz przejść podziemnych i kładek, a także usuwanie dzikich wysypisk.
Ogłoszono właśnie rekrutację
na następujące stanowiska:
pracownik terenów zielonych
brukarz ślusarz/spawacz murarz pilarz stolarz kosiarz
Zgłaszać się mogą zarówno osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje,
jak i „złote rączki”. Przede
wszystkim liczą się praktyczne umiejętności i doświadczenie. Praca na powyższych stanowiskach będzie odbywać
się w systemie zmianowym,
dlatego od kandydatów wymagana jest dyspozycyjność.
Dodatkowym atutem będzie

posiadanie prawa jazdy kategorii B, BE lub C.
MZZiGK gwarantuje stabilne zatrudnienie, odzież
ochronną, świadczenia socjalne, posiłki regeneracyjne
w okresie zimowym oraz tzw.
„trzynastą pensję”. Ponadto
jednostka umożliwia swoim
pracownikom rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo
w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
Kandydaci mogą się zgłaszać do pracy osobiście w każdy piątek pomiędzy 14:00
a 15:00 w siedzibie Działu Gospodarki Terenami i Zaplecza
Socjalno-Technicznego przy ul.
Tarnogórskiej 1a lub też elektronicznie poprzez stronę internetową www.mzzigk.bytom.pl.

NIEMCY - praca dla fachowców:
murarz, cieśla, zbrojarz, operator
koparki, pracownik drogowy, malarz, ociepleniowiec, elektryk.
Wysokie stawki budowlane + diety
Wymagany niemiecki.
Tel. 698 167 211, 735 968 196
e-mail: info@fachwork.pl
KRAZ. 15006

Praca w Gliwicach z zorganizowanym transportem do/ z pracy.

Prace produkcyjne lub
magazynowe również dla
osób bez doświadczenia

KONTAKT
512 070 574

Zatrudnimy operatorów
wózka widłowego z UDT na

terminal logistyczny w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej
Nowa wyższa stawka –
ZADZWOŃ
i dowiedz się więcej

512 070 574

