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Bytom jest w Bytom jest w KATASTROFAlnejlnej
sytuacji fi nansowejsytuacji fi nansowej

MIASTO \ 250 mln zł zadłużenia, fatalny stan dróg i kanalizacji, wysokie bezrobocie wynoszące 9,5 
proc. (4,3 proc. na Śląsku), spadek liczby przedsiębiorców oraz problem związany z mieszkaniami ko-

munalnymi i odpadami… – sytuacja Bytomia jest zła. Świadczy o tym „Raport o stanie miasta”.
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W tym roku Bytomia-
nie sami postanowili kto ma 
wystąpić na największej im-
prezie plenerowej w naszym 
mieście. Mieszkańcy głoso-
wali w internetowej ankiecie. 
W gronie wykonawców za-
proszonych do Bytomia zna-

leźli się m.in.: Kamil Bedna-
rek, Czadoman, Gromee, Ka-
sia Moś oraz Bezimienni. 

W ubiegłym tygodniu 
Urząd Miejski przedstawił 
dokładny program Dni Byto-
mia 2019. Impreza odbędzie 
się w weekend 22 i 23 czerw-

ca na placu Sobieskiego przed 
Miejską Biblioteką Publicz-
ną i Muzeum Górnośląskim. 
W sobotę zabawa rozpocznie 
się już o godzinie 15:00, nato-
miast w niedzielę koncerty 
zaczną się o 16:00.  

Mamy program
KULTURA \ Kilka tygodni temu poznaliśmy artystów, którzy wystąpią na scenie 

Dni Bytomia a od zeszłego tygodnia jest już znany dokładny program święta miasta.

Jeszcze rok temu przy uli-
cy Narutowicza piłkarze Ru-
chu Radzionków świętowali 
awans do III ligi po pokonaniu 
Polonii Bytom. Kilka tygodni 
później na teren obiektu wje-
chały buldożery. Już wcze-
śniej stadion został sprzeda-
ny przez syndyka z powodu 
zadłużenia.

Szybko się okazało, że na 
atrakcyjnym terenie powsta-
nie park handlowo-usługowy. 
Prace ruszyły błyskawicznie 

i po roku obiekt jest na ukoń-
czeniu. 30 maja na jego tere-
nie otwarto dyskont Biedron-
ka, a to dopiero początek.

Jak informuje portal na-
szemiasto.pl, w parku han-
dlowym znajdziemy prawie 
20 sklepów i punktów usłu-
gowych. Będą otwierane stop-
niowo, a większość najemców 
będzie prowadzić działalność 
już we wrześniu.

Mieszkańcy powinni zna-
leźć wszystko, czego potrze-

bują. Wiadomo już, że poza 
Biedronką swoje sklepy otwo-
rzą Bricomarche, Action, Kik 
oraz Neonet. Będzie także cu-
kiernia, drogeria, biuro podró-
ży oraz placówka jednej z sieci 
komórkowych.

Starsi będą mogli skorzy-
stać z siłowni, a na młodszych 
będzie czekać bawialnia. 
Klienci znajdą także fryzjera, 
optyka, galerię wyposażenia 
wnętrz, a swoją siedzibę otwo-
rzy Bank PKO.  

Był stadion – bedą sklepy
INWESTYCJE \ Prawie dwadzieścia punktów handlowo-usługowych znajdzie się 
w miejscu dawnego stadionu Ruchu Radzionków. Większość z nich zostanie otwarta 
we wrześniu i już poznaliśmy pierwszych najemców.we wrześniu i już poznaliśmy pierwszych najemców.

22 CZERWCA
15.00 Konkurs i nagrody dla uczestników
15.30 Występy artystyczne dzieci z Ro-
dzinnego Domu Dziecka prowadzonego 
przez Beatę Góral
16.00 Występy artystyczne młodzieży 
MDK nr 2 w Bytomiu
16.50 Konkurs i nagrody dla uczestników
17.00 Koncert: Tukej
17:45 Konkurs i nagrody dla uczestników
18.00 Koncert: Piękni i Młodzi
19.00 Koncert: The Chance
19.40 Koncert: Czadoman
20.30 Rozstrzygnięcie „Konkursu wiedzy 
o mieście Bytom”

20.40 Koncert: The Chance
21.15 DJ MARCO to 90’s – zabawa pod 
gołym niebem

23 CZERWCA
16.00 Koncert: Zespół CHAOS
16:45 Konkurs i nagrody dla uczestników
17.00 Koncert: Kasia Moś
18.15 Koncert: BEZIMIENNI
19.15 Konkurs i nagrody dla uczestników
19.30 Koncert: GROMEE
20.30 Konkurs i nagrody dla uczestników
20.45 Koncert: Kamil Bednarek

Dni Bytomia



MediaMarkt przy ul. Katowickiej 
160 w Chorzowie jest od wielu lat 
ulubionym miejscem zakupów nowo-
czesnej elektroniki użytkowej. Miesz-
kańcy miasta doceniają szeroki asor-
tyment oraz miłą i fachową obsługę.

W trosce o najwyższy kom-
fort zakupów, sklep został 
gruntownie przebudowany. 
Nowa przestrzeń handlowa 
została zaaranżowana tak, 
aby ułatwić odwiedzającym 
zapoznanie się z najnow-
szymi urządzeniami i  ich 
funkcjami. Z okazji otwarcia 
sklepu w nowej odsłonie, 
MediaMarkt przygotował 
specjalną ofertę promocyj-
ną, która obowiązuje od 21 
do 26 czerwca.

- Z myślą o naszych klientach stale się 
zmieniamy dopasowując zarówno ofer-
tę produktową, jak i formę prezentacji do 
aktualnych trendów na rynku oraz ocze-
kiwań i potrzeb naszych klientów. Dodat-
kowo prowadzimy różne wydarzenia roz-
rywkowe i edukacyjne, w których chętnie 
uczestniczą mieszkańcy miasta. Teraz ser-
decznie zapraszam na nasz festyn z okazji 
otwarcia sklepu po przebudowie – mówi otwarcia sklepu po przebudowie – mówi otwarcia sklepu po przebudowie
Łukasz Piechowicz, Dyrektor Sklepu 
MediaMarkt w Chorzowie.

W sobotę, 22 czerwca, parking przed 
sklepem MediaMarkt zamieni się 

w strefę doskonałej rozrywki. W godzi-
nach 12:00-19:00 na odwiedzających 
czekać będą liczne atrakcje i  degu-
stacje. W programie jest m.in. turniej 
League of Legends z MSI, konkurs 
strzelania do bramki MediaMarkt czy 
warsztaty dla dzieci „Robotyka z Lego”.

W ofercie MediaMarkt można zna-
leźć szeroki wybór sprzętu AGD i RTV, 
komputerów, smartfonów, aparatów 
fotograficznych, sprzętu gamingowe-
go i gier, gadżetów z zakresu elektroniki 
sportowej oraz praktycznych i modnych 
akcesoriów. Do sklepu warto wybrać się 
również po dobrą muzykę i � lmy.

MediaMarkt specjalizuje się również 
w usługach okołosprzedażowych, ta-
kich jak np. instalacja, pierwsze uru-
chomienie i konfiguracja urządzeń, 
podłączenie sprzętu AGD do sieci 
gazowej, elektrycznej i wodno-kana-
lizacyjnej. W sklepie można zawrzeć 
umowę o usługi sieci Orange i Tele-
wizji NC+, zabezpieczyć urządzenia 
mobilne folią lub szybą ochronną 
oraz skorzystać z punktu napraw eks-
presowych, aby wymienić baterię, wy-
świetlacz lub dokonać innej, drobnej 
naprawy smartfona. 

Sklep dba o środowisko naturalne 
i zachęca do tego wszystkich konsu-
mentów. Dlatego jedną z oferowa-
nych usług jest nieodpłatne przyjmo-
wanie starych urządzeń, zgodnych 
z asortymentem sklepu. Można je 
oddać nawet jeśli nie zakupiło się 
nowych towarów. Elektroodpady są 
przekazywane do odpowiednich za-
kładów przetwarzania.

WEEKEND ATRAKCJI
CENOWYCH I ROZRYWKOWYCH
W MEDIAMARKT CHORZÓW

MediaMarkt w Chorzowie został gruntownie przebudowa-
ny i z tej okazji przygotował dla klientów ciekawą ofertę 
promocyjną, która będzie dostępna od piątku, 21 czerwca. 
Z kolei w sobotę, sklep zaprasza na festyn pełen atrakcji 
dla całej rodziny.
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Chwile grozy przeżyli pa-
sażerowie linii nr 39 w dniu 
29 maja około godziny 13:30. 
Ogień pojawił się gdy au-
tobus dojeżdżał do skrzy-
żowania ul. Konstytucji 
i Miechowickiej.

Na miejsce przyjechali 

bytomscy strażacy, lecz po-
jazdu nie udało się już urato-
wać. Ogień zbyt szybko się 
rozprzestrzenił. Na szczęście 
wszyscy pasażerowie zdążyli 
opuścić autobus i nikomu nic 
się nie stało.  

B y t o m s c y  p o l i c j a n -
ci zatrzymali 35-letniego 
mężczyznę mieszkające-
go w Miechowicach podej-
rzanego o zmuszanie swo-
jej partnerki do prostytucji 
i czerpanie zysków z nierzą-
du. Śledczy ustalili, że pro-
ceder ten trwa od prawie 
dwóch lat. Miechowiczanin 
miał stosować groźby oraz 

przemoc.
Mężczyzna trafił już do 

policyjnego aresztu. Jak in-
formuje oficer prasowy ko-
mendy miejskiej policji w By-
tomiu, materiał dowodowy 
zebrany przez śledczych po-
zwolił na przedstawienie męż-
czyźnie zarzutów. Grozi mu 
nawet 10 lat więzienia.  

Spłonął autobus
112 \ Na ulicy Konstytucji w pobliżu nowego marketu 

Netto doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Autobus 

komunikacji miejskiej nagle stanął w płomieniach.

W poniedziałkowe popołu-
dnie, 3 czerwca, dyżurny by-
tomskiej komendy policji otrzy-
mał informację o dziwnym za-
chowaniu jednego z kierow-
ców. Wzbudziło one podejrze-
nia policjanta z katowickiego 
oddziału prewencji, który tego 
dnia był już po służbie. Funk-
cjonariusz podejrzewał, że 
mężczyzna może być pijany, 
ponieważ widział, że w pobli-
skiej restauracji nie tylko jadł 

obiad, ale i spożywał alkohol. 
Po posiłku postanowił wsiąść 
do samochodu i pojechać do 
domu. Jego plan się jednak nie 
powiódł. Policjant nie czeka-
jąc na dalszy rozwój wypad-
ków, wkroczył do akcji. Wy-
jął kluczyki ze stacyjki, unie-
możliwiając kierowcy dalszą 
jazdę, a o zdarzeniu natych-
miast powiadomił bytomskich 
mundurowych.

Jak informuje oficer praso-

wy bytomskiej policji, tym nie-
odpowiedzialnym kierowcą 
był 47-letni mieszkaniec Byto-
mia. Badanie alkomatem wy-
kazało u niego ponad 2 promi-
le alkoholu! Należy też zauwa-
żyć, że tego dnia było wyjąt-
kowo słonecznie i gorąco, co 
dodatkowo mogło wzmocnić 
efekt oddziaływania alkoholu. 
To jednak nie koniec przygód 
kierowcy. Po sprawdzeniu do-
kumentów okazało się, że byto-

mianin nie posiada prawa jaz-
dy, ponieważ zostało mu ono 
wcześniej odebrane przez sąd. 
A w dodatku jest poszukiwany, 
gdyż ma odbyć karę pozbawie-
nia wolności… Dzięki interwen-
cji funkcjonariusza mężczyzna 
został zatrzymany. Teraz grozi 
mu nawet do trzech lat pozba-
wienia wolności. O jego dal-
szym losie zadecyduje sąd.  

112 \ Był poszukiwany przez policję, pił i prowadził auto bez prawa jazdy... 47-letni bytomianin wpadł w niezłe 
tarapaty. Kiedy po obiedzie zjedzonym w restauracji zamierzał wsiąść do samochodu i odjechać w siną dal, został 
zatrzymany przez policjanta. Teraz może spędzić za kratkami nawet trzy lata.

Zmuszał do prostytucji
112 \ Miłość bywa dziwna i niezrozumiała. Niedawno 
przekonała się o tym pewna 21-latka, która była zmu-
szana do prostytucji przez... swojego partnera.

Stracił życie na budowie
112 \ Młody, zaledwie 18-letni budowlaniec zginął 
w trakcie prac przy budowie kanalizacji. Mieszkaniec 
Bytomia został uderzony łyżką koparki.

Do tragicznego w skut-
kach wypadku doszło w Jej-
kowicach w powiecie rybnic-
kim w piątek około godziny 
14:00. W trakcie prac ziem-
nych związanych z budową 
kanalizacji 18-latek z Bytomia 
został uderzony w głowę łyżką 
koparki. Na miejsce zdarzenia 
wysłano śmigłowiec Lotnicze-
go Pogotowia Ratowniczego. 
Niestety nie udało się go urato-
wać. – Pomimo reanimacji męż-

czyzna zmarł – poinformowała 
mł. asp. Bogusława Kobeszko 
z Komendy Miejskiej Policji 
w Rybniku.

Operatorem koparki był 
33-letni chorzowianin. Bada-
nie alkomatem wykazało, że 
w chwili wypadku mężczyzna 
był trzeźwy. Policja pod nadzo-
rem prokuratora stara się wy-
jaśnić przyczyny wypadku.  

Niedawno mówiło się, że 
pobliskie Świętochłowice 
znajdują się w katastrofalnej 
sytuacji finansowej z zadłu-
żeniem sięgającym 102,6 mln 
zł i groźbą podziału pomiędzy 
sąsiadujące miasta niczym 
Ostrowice w woj. zachodnio-
pomorskim, które podzielono 
pomiędzy Drawsko Pomor-
skie i Złocieniec, ale w Byto-
miu jest niewiele lepiej.  Za-
dłużenie naszego miasta wy-
nika z zaciągniętych kredy-
tów i obligacji, a koszt obsługi 
zadłużenia to prawie 7 mln zł 
rocznie. 

Kondycję miasta opisuje 
dokument zaprezentowany 
dziennikarzom pod koniec 
ubiegłego tygodnia. – Raport 
zawiera nie tylko statystyki 
i liczby, ale mówi też o różnych 
sytuacjach, które zastaliśmy 
i daje możliwość przedstawie-
nia tego, w jaki sposób chcemy 
te problemy rozwiązać, ponie-
waż generalnie sprowadza się 
do tego, żeby pokazać rzeczy, 
które nie zostały zrobione, a są 
problematyczne dla miasta – 
powiedział prezydent Ma-
riusz Wołosz podczas konfe-

rencji prasowej. 
 – Obraz, który wyłania się 

z tego raportu pokazuje, że na-
sze miasto jest po prostu zanie-
dbane – zauważył wiceprezy-dbane – zauważył wiceprezy-dbane
dent Michał Bieda. Podkreślił 
także, że wśród licznych ne-
gatywnych procesów, odno-
towano m.in. wzrost awarii 
w Bytomskim Przedsiębior-
stwie Komunalnym, wynika-
jący z tego, że poprzedni za-
rząd nie zrealizował w 100 
proc. planów remontowych. 
Miasto nie pokrywało wszyst-
kich kosztów utrzymania sieci 
kanalizacyjnej i deszczowej. – 
W tym roku, decyzją prezyden-
ta i rady miejskiej, miasto prze-
każe BPK 5 mln zł, dzięki temu 
będzie można naprawić sieć 
i uniknąć zalania ulic w trakcie 
deszczowej pogody – dodaje wi-
ceprezydent Bieda.

W raporcie ujęto też kwe-
stię związaną z remontami 
placów zabaw. – Po inwenta-
ryzacji okazało się, że wykony-
wano bardzo ograniczony za-
kres prac na placach zabaw. 
Aby doprowadzić je do bez-
piecznego stanu używalności 
trzeba wydać 3,5 mln zł. Po-
dobnie sprawa ma się z oczysz-
czaniem – wylicza wicepre-

zydent. Optymizmem nie na-
pawa też sytuacja bytomskie-
go sportu. – Spółka Bytomski 
Sport została przejęta w kata-
strofalnym stanie, stwierdzo-
no zadłużenie na ponad 2 mln 
zł, a przychody z działalno-
ści były znacznie mniejsze od 
poniesionych kosztów – pod-
kreślił wiceprezydent Adam 
Fras. W spółce wykryto też 
wiele innych nieprawidłowo-
ści. Przykładowo, zawiera-
no kontrakty z zawodnika-
mi, ale nie płacono ZUSu. – 
Okazuje się, że w poprzednich 
okresach składano tzw. zero-
we deklaracje i na już trzeba 
zapłacić ZUSowi 700 tys. zł. 
My nie mamy tych pieniędzy. 
To stawia pod znakiem zapy-
tania los tej spółki – zazna-
czył prezydent Wołosz.

Sytuacja miasta wydaje 
się fatalna. Ewa Tomczak, 
skarbnik miasta, jednak 
uspokaja: – Sytuacja jest sta-
bilna, aczkolwiek trudna. Mo-
ja rekomendacja będzie oczy-
wiście taka, żeby polityka fi-
nansowa była  prowadzona 
w tym mieście w sposób racjo-
nalny, oszczędnościowy. Jeste-
śmy miastem borykającym się 
z problemami różnej natury. 

Wydatki rosną szybciej niż do-
chody, a racjonalna gospodar-
ka finansowa umożliwi nam 
realizację wszystkich zadań 
wynikających z przepisów – 
podkreśla skarbnik miasta. 
– Trudny rok się zakończył, 
a bieżący jest jeszcze trudniej-
szy – dodaje skarbnik. Dla-
czego? Wpływ ma na to m.in. 
wzrost cen energii. – W tym 
roku blisko 1,5 mln zł mieli-
śmy przeznaczyć na łatanie 
dziur w mieście, a kwota ta 
została przeznaczona w cało-
ści na pokrycie braków zwią-
zanymi z opłatami za oświetle-
nie miasta – precyzuje prezy-
dent Wołosz.

Raport o stanie miasta za 
2018 rok zostanie omówiony 
podczas najbliższej sesji Ra-
dy Miejskiej, czyli 24 czerw-
ca. Nowelizacja ustawy da-
je też możliwość wypowie-
dzenia się mieszkańcom. Po 
zakończeniu debaty nad ra-
portem o stanie miasta rad-
ni przeprowadzą głosowanie 
nad udzieleniem prezydento-
wi wotum zaufania. – Zapra-
szam mieszkańców do przyj-
ścia na sesję i włączenia się 
w dyskusję – powiedział pre-
zydent Wołosz. 

Bytom jest w katastrofalnej sytuacji fi nansowej
 ciąg dalszy 

ze str. 1

Po służbie zatrzymał przestępcę
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Piątkową dyskusję zain-
augurowało wystąpienie dok-
tora Arkadiusza Kuzio-Pod-
ruckiego, historyka i publi-
cysty, a także nieocenionego 
znawcy dziejów śląskich ro-
dów, śląskiej szlachty i ary-
stokracji oraz ich związków 
z europejskimi rodami. Przy-
pomniał zawiłe dzieje Joan-
ny Schaffgotsch (z domu Gry-
zik), dziedziczki fortuny Karo-
la Goduli, którą nobilitowano 
w 1858 roku, dodając do na-
zwiska von Schomberg-Godu-
la. Śląski Kopciuszek poślubił 
później hrabiego Hansa Ulry-
ka Schaffgotscha. 

Joanna zapisała się na kar-
tach historii jako hojna funda-
torka kościołów, szpitali i za-
konów. Sfinansowane przez 
nią inwestycje przedstawia 
wystawa przygotowana przez  
Muzeum Miejskie im. Maksy-
miliana Chroboka w Rudzie 
Śląskiej oraz Towarzystwo 
Miłośników Orzegowa, którą 
także można było zobaczyć 
w EC Szombierki. O dziejach 
i działalności rodziny Schaf-
fgotsch opowiedziała z kolei 
Irena Twardoch, przedstawi-
cielka rudzkiego muzeum. Za-
znaczyła, że kiedy Joanna zde-
cydowała się ufundować świą-
tynię w Szombierkach, posta-
wiła dwa warunki. Po pierw-
sze musiała ona otrzymać we-
zwanie Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, a po drugie – ko-
nieczna była budowa krypty. 

To w niej złożono później ciało 
Karola Goduli, które jego dzie-
dziczce udało się sprowadzić 
z Wrocławia w 1909 roku, czy-
li na rok przed swoją śmiercią. 
Natomiast pośmiertne dzieje 
Joanny i jej rodziny przybliżył 
Maciej Mischok, kustosz Mau-
zoleum Schaffgotschów w Ko-
picach. Opowiedział o wybo-
istej, ale satysfakcjonującej 
drodze społecznego ratow-
nika niszczejących zabytko-
wych obiektów.

W dalszej kolejności dysku-
tanci skupili się na przyszłości 
bytomskiej industrialnej ka-
tedry. Dr inż. arch. Jerzy Wo-
jewódka zaprezentował pra-
cę swojej studentki, Joanny 
Rozbrój pn. „EC Szombierki 
– adaptacja zabytkowej elek-
trociepłowni na centrum kul-
tury, sztuki wizualnej i fonicz-
nej”, która stworzyła koncep-
cję rewitalizacji jednego z naj-
piękniejszych zabytków By-
tomia. – Pani Joanny Rozbrój 
robiąc dyplom pracowała u Re-
ma Koolhaasa, jednego z naj-
wybitniejszych architektów 
w Holandii – zaznaczył dr Je-
rzy Wojewódka. W jej projek-
cie koncepcyjnym budynek 
EC Szombierki został w ca-
łości zachowany. – Urok tego 
obiektu, jego potęga, wartość 
kulturowa i skala nie pozwo-
liła na to, żebyśmy zbyt moc-
no ingerowali w bryłę. Wi-
dać tu geniusz Zillmannów. 
Gmach może służyć jako cen-

trum medialne, foniczne, kul-
turalne. Będą się tu odbywa-
ły różne pokazy, wydarzenia. 
Choć twórcy zakładali tu czy-
sty przemysł, okazuje się, że 
można wprowadzić tu nowe 
funkcje. W sali modrzewio-
wej jest gotowa sala koncer-
towa z doskonała akustyką 
– dodaje. W projekcie wokół 
obiektu zachowano minima-
lizm. Wprowadzono też nowo-
czesną technologię. Z trzech 
chłodni kominowych zacho-
wała się jedna. Dwie pozosta-
łe można odtworzyć przy po-
mocy wirtualnej rzeczywisto-
ści i technice hologramu.

Czy ten projekt uda się kie-
dyś zrealizować? Szombierska 
świątynia przemysłu znajduje 
się dziś w opłakanym stanie. 
Każdy miesiąc przynosi kolej-
ne zniszczenia i generuje po-
tężne koszty związane z jej 
utrzymaniem.

 – Sam nie jestem w sta-
nie poradzić sobie z tym obiek-
tem. Ma on prawie 50 tys. me-
trów kw. po podłodze, a to tyle, 
ile miała Galeria Silesia przed 
rozbudową – zaznacza Piotr 
Schwimer, prezes spółki Rezo-
nator S.A., która jest obecnie 
właścicielem EC Szombierki. 
Mówiąc o przeszkodach zwią-
zanych z rewitalizacją obiek-
tu, dodał żartując, że może to 
efekt klątwy ciążącej od wie-
ków na mieście.

– Takim obiektem nie mo-
że się zająć jeden inwestor. 

Gdy czytam na forach, że trze-
ba zmobilizować właściciela do 
podjęcia działań, to uważam, 
że takie spotkanie jak dzisiaj 
ma pokazywać, że to nie jest 
skala, z którą może sobie pora-
dzić sobie jeden człowiek. Temu 
miejscu trzeba pomóc na wielu 
płaszczyznach. Muszą to zro-
bić zarówno planiści, architek-
ci, politycy, radni, mieszkańcy 
Bytomia, ale i osoby zaintere-
sowane tematem, które ścią-
gniemy naszym światełkiem do 
Bytomia w październiku – pod-
kreśla Przemo Łukasik, jeden 
z najbardziej znanych śląskich 
architektów.

 – To nie tylko kwestia rato-
wania tego obiektu, rewitaliza-
cji, ale głównie kwestia komu-
nikacji i funkcji, które pozwo-
lą mu funkcjonować, a nie nie-
ustannie być finansowanym. To 
jest największy problem – pod-
kreśla Piotr Schwimer, prezes 
Rezonatora. Jak zaznacza na 
odnowę EC było już wiele po-
mysłów. Obiekt oglądało też 
kilka delegacji zagranicznych. 
Holendrzy byli zainteresowa-
ni inwestycją w OZE. Pojawili 
się też Japończycy. – Cały czas 
jestem w kontakcie ze studiem 
Platige (to wielokrotnie nagra-
dzane studio produkcji, anima-
cji, postprodukcji i efektów spe-
cjalnych – przy. aut.), które robi 
scenografie teatralne w techno-
logii 3D. Przykładowo, stworzy-
li scenografię do spektaklu „Pi-
loci” granego w Teatrze Roma 

i tam wszystkie bilety sprzedają 
się w przedsprzedaży – dodaje. 
Prezes podkreśla też, że palą-
cym problem jest brak dobre-
go dojazdu do budowli. – To 
rodzaj architektury obronnej. 
Po dwóch stronach mamy ko-
lej, a jedynie z jednej strony nie-
wielki most i drogę dojazdową. 
Kiedy kupowaliśmy ten obiekt 
w 2016 roku, miasto zorganizo-
wało przetarg na wykonanie Be-
CeTki. Nic nie zwiastowało tego, 
że droga ta nie powstanie. Trud-
no było przewidywać, że jeżeli 
miasto nosi się z zamiarem wy-
budowania drogi, to do tego nie 
dojdzie. Okazało się, że można 
zrobić przetarg, wykupić teren, 
a nie przeprowadzić inwestycji 
– wylicza.

Ciekawym pomysłem było-
by też stworzenie we gmachu 
sali koncertowo-widowisko-
wej. Jednakże pomysł wyda-
je się problematyczny z uwa-
gi na brak dogodnego dojazdu. 
Piotr Swimer wylicza, że jeże-
li imprezy organizowane były-
by tu od czwartku do soboty, 

liczba uczestników mogłaby 
wynieść 110 tys. osób rocznie, 
a tyle ulica Kosynierów nie 
udźwignie. Do tego dochodzi 
brak parkingu.

Przemo Łukasik porów-
nał bytomską EC Szombierki 
do słynnej, londyńskiej „Tate 
Gallery”, gdyż budynek galerii 
stanowił niegdyś główną halę 
elektrowni Bankside Power 
Station. Została ona zrealizo-
wana poprzez rehabilitację, 
przywrócenie do życia obiek-
tu poprzemysłowego. Jesienią 
zamierza puścić światełko na-
dziei. – Chcę puścić innego typu 
latarnię. Ta lampa nie ma nas 
ostrzegać przed tym, że zaraz 
się rozbijemy, ale ma ostrzegać, 
że temu obiektowi (EC Szom-
bierki – przy. autora) trzeba cią-
gle przynosić nadzieję i nie wol-
no już zwlekać za długo z tym – 
zaznaczył. W finale podkreślił, 
że Bytom zapłacić olbrzymią 
ceną za bycie miastem prze-
mysłowym. Czy uda się wyjść 
z tego impasu i przeprowadzić 
udaną rewitalizację?  

Dyrektor Miejskiego Zarządu 
Zieleni i Gospodarki Komunalnej

informuje o wywieszeniu na ta-
blicy ogłoszeń MZZiGK w Bytomiu 
przy ul. Smolenia 35, na okres 21 dni, 

tj. od 06.06.2019 r. do 27.06.2019 r., wykazu nieru� omości 
stanowiący�  własność gminy Bytom, przeznaczony�  do:

• oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na 
rzecz wnioskodawcy lub doty� czasowego Dzierżaw-
cy zlokalizowany�  na terenie miasta Bytomia celem 
ustawienia kontenerów na odzież używaną i tekstylia.

Elektrociepłownia czeka na szansę
MIASTO \ Industrialna katedra, czyli Elektrociepłownia Szombierki na dwa dni ponownie stała się tętniącym życiem obiektem. W sobotę, 8 czerwca, w ramach Indu-
striady odwiedziły ją tłumy miłośników historii. Z kolei w piątek, podczas Rozruchu Maszyn, urządzono tu spotkanie „Śląski Kopciuszek czy królewna? ” łączące przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość poprzemysłowych zabytków.

Jeden bilet na autobusy, tramwaje i pociągi
KOMUNIK ACJA \ Przed końcem czerwca Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wprowadzi Metrobilet. Będzie to 
efekt współpracy z samorządem województwa śląskiego i będzie oznaczać jedną taryfę na komunikację miejską i kolej.

Wprowadzenie nowego 
rozwiązania było zapowiada-
ne już kilka miesięcy temu, 
ale dyskusje nad nim toczy-
ły się od wielu lat. Metrobi-
lety, które będą zapisywane 
na karcie ŚKUP, będą ważne 
we wszystkich autobusach, 
trolejbusach i tramwajach 
ZTM, a także w pociągach 
Kolei Śląskich.

Połączenia kolejowe w me-

tropolii zostaną podzielone 
na strefy i zakupiony metro-
bilet będzie obejmował jedną 
z nich wraz z całymi Katowi-
cami oraz całą sieć komuni-
kacji miejskiej. Dostępne będą 
strefy: Zielona: Gliwice – Ka-
towice i ZTM, – Pomarańczo-
wa: Tychy Lodowisko – Ka-
towice, Łaziska Górne Brada 
– Katowice, Kobiór – Katowi-
ce i ZTM, – Czerwona: Dąbro-

wa Górnicza Sikorka – Kato-
wice i ZTM; – Żółta: Tarnow-
skie Góry – Katowice i ZTM; 
– Niebieska: Nowy Bieruń – 
Katowice i ZTM – Metropolia: 
Wszystkie stacje i przystan-
ki Kolei Śląskich na obszarze 
Metropolii i ZTM.

Metrobilet na strefy koloro-
we będzie dostepny za 179 zło-
tych miesięcznie, koszt strefy 
Metropolia to 229 złotych, jest 

też dostępny bilet na same Ka-
towice za 119 złotych. Bilety 
ulgowe dla studentów to od-
powiednio 88,5 złotych, 113 
złotych i 58,9 złotych.

Metrobilety będzie można 
kupić przez internet, a tak-
że w biletomatach, punktach 
obsługi pasażera i klienta, 
oraz w ośmiuset innych 
punktach sprzedaży.  
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Budżet obywatelski ma słu-
żyć aktywizacji mieszkańców 
i umożliwieniu im współdecy-
dowania o losie „małej ojczy-
zny”. – Aktywność obywatel-
ska jest jedną z podstawowych 
rzeczy, która ułatwia i przyspie-
sza proces zmian w mieście – 
powiedział radny Paweł Wi-
niarski, przybliżając kwestie 
związane z budżetem obywa-
telskim w Bytomiu podczas 
ostatniej sesji rady miasta.

W śląskich miastach za 
sprawą projektów realizowa-
nych dzięki pomysłom miesz-
kańców powstają coraz to cie-
kawsze projekty jak: tężnie 
solankowe w Katowicach, Bę-
dzinie, czy Rudzie Śląskiej, po-
le do minigolfa przy Parku Tra-
dycji w michałkowickich Sie-
mianowicach Śląskich, wodny 
plac zabaw w Katowicach, czy 
rolkowisko w rudzkim par-
ku Strzelnica. Najczęściej jed-
nak ze środków tych finansuje 
się wymianę nawierzchni, re-
mont chodników, budowę par-
kingów, alejek, skwerów, czy 
wybiegów dla psów. I tak też 
działo się w Bytomiu, gdzie re-
alizowano mniej spektakular-

ne pomysły. Stawiano głównie 
na place zabaw, boiska, czy re-
monty infrastruktury.

Przypomnijmy, że pierw-
sza bytomska edycja budżetu 
partycypacyjnego miała miej-
sce w roku wyborczym, czyli 
2014 roku i była jedyną, w ra-
mach której realizowano zwy-
cięskie projekty jeszcze w tym 
samym roku. W kolejnych la-
tach zapał osłabł, a inwestycje 
z BO powstawały w następ-
nym roku po ich wybraniu. 
I tak działo się aż do roku 2017 
roku, kiedy wycofano się z te-
go pomysłu.

Do tej pory BO wprowadza-
ły gminy, który wyrażały taką 
chęć. Natomiast teraz stał się 
on obligatoryjny za sprawą 
wprowadzonej w 2018 roku 
nowelizacji ustawy o samo-
rządach: gminnym, powiato-
wym i województwa. Regu-
lacje te stosowane są od ka-
dencji 2018 – 2022. Zgodnie 
z naniesionymi poprawkami 
w gminach niebędących mia-
stami na prawach powiatu re-
alizacja budżetu obywatelskie-
go nie będzie obowiązkowa, 
natomiast w przypadku 66 du-

żych miast już tak. – Środki na 
realizację projektów w ramach 
budżetu obywatelskiego muszą 
wynosić minimum 0,5 proc. wy-
datków gminy, a w przypadku 
Bytomia jest to 4 060 000 zł 
– podkreślił radny Paweł Wi-
niarski. W celu ustalenia tej 
kwoty pod uwagę brane są 
wydatki zawarte w ostatnim 
przedłożonym sprawozdaniu 
z wykonania budżetu.

Budżet na nowych 
zasadach

Co się zmieni w tegorocz-
nej edycji BO w Bytomiu? Od 
obecnej kadencji, budżety oby-
watelskie podlegają kontro-
li regionalnych izb obrachun-
kowych, a nie wojewodom. 
Bytomscy radni zaznaczyli 
też, w przypadku tegorocz-
nego BO nie będzie podziału 
na dzielnice. W miejsce roz-
różnienia na pomysły ogólno-
miejskie i dzielnicowe wpro-
wadzono podział na projekty 
duże i małe. Okazuje się, że po 
wprowadzeniu zmian w usta-
wie o samorządzie gminnym 
utrzymanie dawnego stanu 

rzeczy możliwe jest jedynie 
w miejscowościach, w których 
dzielnice funkcjonują jako jed-
nostki pomocnicze gminy. To 
nie jedyne zmiany, ponieważ 
pomysłodawcy uzyskali moż-
liwość odwołania się od wyni-
ku weryfikacji wniosku.

Co ciekawe, propozycje 
zgłaszane przez mieszkańców 
nie muszą już dotyczyć jedy-
nie inwestycji. Mogą być zwią-
zane także z realizacją tzw. 
„projektów miękkich”, czyli 
przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym, sportowym czy 
społecznym. Dodatkowo, po-

jawiła się możliwość zgłasza-
nia projektów dotyczących 
terenów administrowanych 
przez szkoły pod warunkiem 
udostępnienia ich mieszkań-
com. Wnioskodawcy zostaną 
też włączeni do procesu oce-
ny. Będą posiadali możliwość 
zgłaszania poprawek i uzupeł-
nień. Nikomu nie umknie już 
rozstrzygnięcie BO, ponieważ 
wyniki muszą być publikowa-
ne w bip.

– Od tej edycji jest możli-
wość organizowania spotkań 
dla mieszkańców – animowania 
procesu b.b.o., do czego zachęca-

łem na komisjach radnych. Te 
spotkania mają na celu pomoc 
w przygotowaniu projektów, 
jak i próbę doprowadzenia do 
współpracy i wyznaczenia prio-
rytetów. Osobiście cieszę się, że 
w końcu nowe zasady zawiera-
ją wnioski z ewaluacji b.b.o. po-
przednich edycji, które zgłoszo-
ne do poprzedniego prezydenta 
jak i RM przez Radę Forum Or-
ganizacji Pozarządowych nie 
zostały uwzględnione a Rada 
nie otrzymała nawet odpowie-
dzi na pismo – napisał radny 
Winiarski na swoim facebo-
okowym profilu.  

Wraca Budżet Obywatelski
MIASTO \ Bytomski Budżet Obywatelski uchwalony! Radni podjęli decyzję w tej sprawie podczas ostatniej sesji rady miasta. Po kilki latach bytomianie odzyskali możli-
wość aktywnego wpływania na inwestycje realizowane w mieście.

W ramach imprezy odbę-
dą się dwie konkurencje: o go-
dzinie 11:00 bieg na dystansie 
pięciu kilometrów, a o 12:30 
dwuipółkilometrowy Nor-
dic walking. Impreza ma na 
celu wyposażenie nowych 
sal Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawcze-
go w Bytomiu, a udział w za-
wodach to koszt 60 złotych.

W biegu wyłonione zo-
staną po trzy najlepsze oso-
by w kategorii kobiet i męż-

czyzn, a w Nordic walkingu 
po jednej osobie w tych sa-
mych kategoriach. Oprócz te-
go wręczone zostanie też na-
groda główna, która zostanie 
wylosowana spośród wszyst-
kich zawodników.

Po zawodach przewi-
dziany jest piknik rodzinny 
z biegiem z przeszkodami dla 
dzieci, loterią fantową, dmu-
chańcami i pokazami służb 
mundurowych.  

 – Tym samym pociągi wą-
skotorowe z Bytomia do Mia-
steczka Śląskiego będą jeź-
dziły równe 3 miesiące, bo-
wiem sezon zakończymy 8 
września. Nasze pociągi wy-
ruszą z Bytomia o godzinie 
9.00 oraz o 14.30, aby po go-
dzinie i dziesięciu minutach 
dotrzeć do celu. Z Miasteczka 
Śląskiego do Bytomia będzie-
my wyjeżdżać o 11.45 i 17.20. 
Po drodze można wysiąść 
np. na przystanku Sucha Gó-
ra i przespacerować się do re-
zerwatu buków Segiet, lub na 
przystanku Tarnowskie Góry 

Kopalnia Srebra aby, jak sama 
nazwa wskazuje, zwiedzić 
Kopalnię Srebra znajdującą 
się na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO, oraz w Tar-
nowskich Górach aby zoba-
czyć centrum tego uroczego 
miasta – napisali na swoim 
facebookowym profilu człon-
kowie Stowarzyszenia Górno-
śląskich Kolei Wąskotorowych 
przed rozpoczęciem sezonu.

Okazja do przejażdżki wą-

skotorówką pojawiła się już 
dzień wcześniej, bo w sobo-
tę, 8 czerwca. W ramach In-
dustriady, czyli święta Szlaku 
Zabytków Techniki miłośnicy 
kolei mogli odbyć podróż IN-
DUexpressem kursującym na 
trasie Bytom Karb – Kopalnia 
Srebra – Bytom Karb. Pocią-
gi składały się z lokomotywy 
spalinowej i letnich wagonów 
turystycznych.

Przez kilkadziesiąt dni, do 

samej Industriady członkowie 
stowarzyszenia nie schodzi-
li z posterunku. Wykonywa-
li prace serwisowe i przygo-
towawcze na infrastrukturze 
kolei wąskotorowej, aby sezon 
letnich podróży mógł się roz-
począć z przytupem. Ich wy-
siłki jednak się nie zakończy-
ły, ponieważ utrzymanie regu-
larnych kursów wymaga sta-
łej uwagi ze strony opiekunów 
zabytkowej kolei.  

Sezon na wąskotorówkę
TURYSTYK A \ Wąskotorówka wróciła na tory w ostatnią niedzielę! 9 czerwca Stowarzyszenie Górnośląskich 

Kolei Wąskotorowych zainaugurowało sezonowe przejazdy na trasie prowadzącej z Bytomia przez Tarnowskie Góry 

do Miasteczka Śląskiego.

fot. Mariusz Senderowski – SGKW

Gonitwa 
o słuszny cel
SPORT \ W sobotę, 15 czerwca, w Parku Miejskim 
odbędzie się III Bytomski Charytatywny Bieg Godności 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie GONItwa.
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Opera Śląska w Bytomiu 
na koniec sezonu artystyczne-
go 2018/2019 organizuje cało-
dzienny kulturalny piknik ar-
tystyczno-społeczny, wielkie 
święto patrona ulicy, przy któ-
rej mieści się siedziba teatru. 
Impreza wpisuje się w obcho-
dy Roku Moniuszkowskiego, 
ale to także rocznica wysta-
wienia opery Halka Stanisła-
wa Moniuszki. Od jej prezen-
tacji – 14 czerwca 1945 roku 
– datuje się powstanie Opery 
Śląskiej w Bytomiu. Fasada 
budynku opery i ulica staną 
się naturalną scenografią wi-
dowiska tętniącego muzyką 
i teatrem.

– Stanisław Moniuszko to 
kompozytor niezwykle bliski 
Operze Śląskiej – od wystawie-
nia jego „Halki” zaczęła się na-
sza historia. Chcemy święto-
wać Rok Moniuszkowski wspól-
nie z wierną publicznością, bo 
przecież istniejemy dla nich. Co 
dla nas istotne, projekt 3 x Mo-
niuszko – Mistrz, Muzyka, Mia-
sto jest nie tylko prezentacją 
opery, ale przez swoją różnorod-
ność ma integrować pokolenia – ność ma integrować pokolenia – ność ma integrować pokolenia
podkreśla Łukasz Goik, dyrek-
tor Opery Śląskiej w Bytomiu.

Współorganizatorami wy-
darzenia są Urząd Marszał-

kowski Województwa Ślą-
skiego Urząd Miejski w Byto-
miu oraz Fundacja Jutropera.

App Flis, Flis i Zaflis 
- operowy tryptyk

Głównym punktem cało-
dniowej imprezy jest prezen-
tacja opery Stanisława Mo-
niuszki „Flis” w formie spek-
taklu plenerowego. Jest on 
jednocześnie częścią trypty-
ku, na który składają się jesz-
cze „App Flis: Inspiracje” oraz 
„Zaflis: Moniuszko za kuli-
sami”. Reżyserii wydarzenia 
i wszystkich trzech spekta-
kli podjął się Michał Znaniec-
ki, znany na całym świecie ze 
swoich wizjonerskich realiza-

cji teatralnych i operowych, in-
tegrujących także lokalne śro-
dowiska i aktywizujące grupy 
społeczne. Wodzirejem będzie 
aktor Dariusz Niebudek, który 
wcieli się w postać Stanisława 
Moniuszki.

– Moniuszko był człowie-
kiem serio podchodzącym do 
życia, dobrze wychowanym, 
ułożonym. Człowiekiem, któ-
ry nie jest symbolem artysty – 
wolnej duszy, jak na przykład 
Louis Berlioz czy inni, skandali-
zujący artyści ówczesnych cza-
sów. Tylko że taka wizja, jedno-
wymiarowe postrzeganie Mo-
niuszki, zawęża jego obraz dla 
dzisiejszej publiczności. Bo ta 
publiczność jest ciekawa sekre-
tów geniusza, plotek z jego ży-

cia. Chce znać kulisy jego twór-
czości. I o tym są właśnie spek-
takle towarzyszące „Flisowi” – 
„App Flis: Inspiracje” oraz „Za-
flis: Moniuszko za kulisami”. To 
dzięki nim mamy szansę poznać 
emocje i historie, które towarzy-
szyły powstaniu opery „Flis”, ale 
też poznać innego Moniuszkę – też poznać innego Moniuszkę – też poznać innego Moniuszkę
mówi Michał Znaniecki. Sce-
nariusz „Flisa” zakłada pro-
log, który będzie interakcją 
Moniuszki i aktorów z widow-
nią dzieci, jako wprowadzenie 
do głównej części spektaklu. 
Widowisko opowiada histo-
rię Zosi, zakochanego w niej 
flisaka Franka oraz przybyłe-
go na wieś ze stolicy – fryzjera 
Jakuba. Libretto w zaskakują-
cy sposób splata ze sobą losy 

tej trójki bohaterów, odkry-
wając jednocześnie rodzin-
ną tajemnicę... Kierownictwo 
muzyczne nad „Flisem” ob-
jął Adam Mokrus, choreogra-
fią zajęła się Inga Pilchowska, 
a scenografia to dzieło Luigi 
Scoglio. Autorką scenogra-
fii do „Zaflisa” jest Dagmara 
Walkowicz-Goleśny.

Zintegrują 
mieszkańców

– Zależało mi, aby pokazać, 
jak bawiono się w czasach Mo-
niuszki. Mimo trudnej sytuacji 
uciśnionego narodu, ten na-
ród chciał tej zabawy, chodził 
do teatru na komedie. A kome-
die grane były w teatrzykach 
ogródkowych i do tej tradycji 
nawiązuję, prezentując spektakl 
na zewnątrz, przed Operą Ślą-
ska, w plenerze – mówi Michał ska, w plenerze – mówi Michał ska, w plenerze
Znaniecki. Część społeczeń-
stwa ma stereotypowe poję-
cie o operze; chcieliby poznać 
ją bliżej, ale czują się onieśmie-
leni, lub mają przeświadcze-
nie, że jest dla nich za trudna. 
Założeniem projektu 3 x Mo-
niuszko jest przybliżenie świa-
ta muzyki polskiego kompo-
zytora szerokiej publiczności 
w sposób lekki, mniej oficjal-

ny, ubierając to w ramy arty-
stycznego pikniku, w którym 
wezmą udział całe rodziny, 
uczniowie bytomskich szkół 
i reprezentanci bytomskich 
stowarzyszeń. Wspólnie przej-
dą w korowodzie przez mia-
sto, razem spędzą czas na po-
znawaniu zarówno dzieła Mo-
niuszki, jak również odkryją 
tajniki pracy przy realizacji 
spektaklu operowego.

W zabytkowym tramwaju 
linii nr 38 będzie można usły-
szeć komunikat, w którym 
Stanisław Moniuszko głosem 
Dariusz Niebudka zaprasza 
na swoje urodziny mieszkań-
ców. Pamiątką dla najmłod-
szych będzie także specjal-
na ulotka – paszport, gdzie 
udział w danej atrakcji zosta-
nie potwierdzony specjalną 
pieczątką. Jak podkreślają or-
ganizatorzy, świat opery to nie 
zawsze tradycyjna scena i tra-
dycyjna widownia, a muzyka 
operowa wcale nie jest elitar-
ną rozrywką, zarezerwowaną 
jedynie dla wybranych. Pro-
jekt 3 x Moniuszko ma być in-
tegracyjną platformą kultural-
ną pokazującą, że kultura wy-
soka zaprezentowana w spo-
sób niesztampowy, może tra-
fić do wszystkich.  

Opera wyjdzie w plener
KULTURA \ Stanisław Moniuszko zaprasza na obchody 200. rocznicy urodzin do Bytomia, przed Operę Śląską. W programie: opera „Flis” w plenerze, spektakle po-

kazujące kulisy jej powstania, pokazy szermierki Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego, tańce polskie, w których zaprezentują się uczniowie bytomskiej baletówki, 

opowieści o zwyczajach szlacheckich, którymi podzielą się członkowie Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego. Śpiewy i tajniki rzemiosła zdradzą Flisacy znad Dunaj-

ca. Pojawią się foodtrucki z kuchnią inspirowaną twórczością Stanisława Moniuszki oraz fotobudka, gdzie będzie można zrobić sobie zdjęcie w kostiumach z epoki. To 

wszystko już 14 czerwca w piątek w Bytomiu, przed Operą Śląską, od godz. 10.00.
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Praca w Gliwicach z zorganizo-
wanym 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 Święto-

chłowicach przy ul. Chorzowskiej

Nowa wyższa stawka – 
ZADZWOŃ 

i dowiedz się więcej 
512 070 574

Baran 21.03‒19.04
Zanadto koncentrujesz się na stawianiu zamku na 
piasku. Masz solidne korzenie – buduj dom od fun-
damentu, konkretnie, w życiu, a nie w wyobraźni.

Byk 20.04‒20.05
Możesz mieć trudności z dogadywaniem się 
z partnerem, bo patrzycie w różne strony. Pogadaj 
o kłopotach w związku z kumplami. Któryś z nich 

da Ci dobrą radę.

Bliźnięta 21.05‒21.06
Uwaga na pieniądze. Twój partner chce oszczę-
dzać, Ty – wydawać. Czy będziecie potra� li spo-
tkać się w połowie drogi i znaleźć złoty środek?

Rak 22.06‒22‒07
Idziesz naprzód i działasz tak, by rozwiązywać 
problemy. Komunikujesz o planach. Kłopot tyl-
ko w tym, że inni za Tobą nie nadążają. Zwolnij.

Lew 23.07‒22.08
Twoje życie miłosne stanie na nogi. Uważaj na 
łatwość romansowania, bo nadstawisz partnero-
wi drugi policzek. Pamiętaj, zostałeś ostrzeżony.

Panna 23.08‒22.09
Miłosna blokada. Możesz czuć się tak, jak-
byś nie przyciągał nikogo, kto podziela Twój 
poziom dojrzałości. Ustal standardy, a Twoje 
relacje ze światem staną się zdrowsze.

Waga 23.09‒22.10
Miłosne komplikacje. Z jednej strony będziesz 
czuł ogromne wsparcie, z drugiej to właśnie 
Twój partner sprawi, że poczujesz się nieudolny.

Skorpion 23.10‒21.11
Jesteś jednym z niewielu znaków, który w tym 
tygodniu nie będzie miał miłosnych kłopotów. 
Skorzystaj i rozwiń się duchowo.

Strzelec 22.11‒21.12
Po co kłócić się o pieniądze? Znajdź mediatora 
wśród znajomych, a wypracujecie rozwiązanie 
satysfakcjonujące dla wszystkich.

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
Dopadną Cię i Twojego partnera kłopoty zdro-
wotne albo słabe samopoczucie. Ustalcie plan 
naprawczy – sport, spacery, rzucenie palenia. 
Wspólnie.

Ryby 19.02‒20.03
Myślisz bardziej hormonami niż logiką. Jesteś 
zmotywowany do dzielenia się miłością, ale 
uważaj – Twój partner stanie się też obiektem 
zainteresowań jednego z Twoich przyjaciół.

Zapraszamy na
półkolonie językowe!

II Turnus
26.08 - 30.08.2019

Co oferujemy?
- profesjonalną opiekę w godzinach 8:00 - 16:00
- min. 2h warsztatów z j. angielskiego z doświadczonym lektorem
- przygodowe projekty językowe
- pełne wyżywienie i napoje
- dodatkowe atrakcje: zajęcia w terenie, projekty plastyczne itp.

I Turnus
- Summer fun - letnie zadania
- In the ocean - mieszkańcy oceanu
- Fruit smoothie - owocowe szaleństwo
- Visiting Britain - wizyta w Brytanii
- Pirate's party - poszukiwania skarbu

Informacje i zapisy:
Bytom ul. Woźniaka 78, tel. 32 787 70 60

II Turnus
- Across the world - w podróży dookoła świata
- In the jungle - dzikie zwierzęta
- Summer fashion - moda wakacyjna
- Let's go camping! - na biwaku
- Back to school - szkolne przygody

I Turnus
1.07 - 5.07.2019

Cena 
za turnus

300zł

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat

Zespół Szkół Administra-
cyjno-Ekonomicznych i Ogól-
nokształcących przy Webera 
szkoli jednak nowe pokolenie 
bytomskich ekspertów kra-
wiectwa. Wcześniej istniało 
tam technikum odzieżowe, 
ale na początku nowego stu-
lecia brakowało chętnych i zo-
stało ono zamknięte. Sześć lat 
temu otwarta została tam no-
wa klasa o profilu technik 
technologii odzieży, a szkoła 
podpisała umowę o współpra-
cy z producentem garniturów. 
Uczniowie mają dzięki temu 
zagwarantowane praktyki za-
wodowe, a najlepsi absolwenci 
otrzymują zatrudnienie.

W czwartek, 30 maja, 
w szkole odbyła się czwarta 
edycja Bytomskiego Festiwa-
lu Mody i Stylizacji. Jest to im-

preza nie tylko dla szkół odzie-
żowych, ale dla wszystkich 
uczniów ostatnich klas szkół 
podstawowych i gimnazjów 
naszego regionu. Motywem 
przewodnim tegorocznego fe-
stiwalu była awangarda na co 
dzień, a najlepsze kreacje zo-
stały nagrodzone.

– Ta impreza doskonale wpi-
suje się w promocję szkolnictwa 
zawodowego, które przeżywa 
renesans. W ostatnim czasie 
mnóstwo młodych ludzi koń-
czyło szkoły ogólnokształcą-
ce, nie mając pomysłu, co ma-
ją dalej robić. Takie wydarzenia 
mogą zainspirować i utwier-
dzić w przekonaniu, że warto 
w przyszłości robić to, co się lu-
bi – podsumowuje wiceprezy-
dent Bytomia Adam Fras.  

Bytom na wybiegu
KULTURA \ Bytom przez wiele lat należał do ścisłej 

czołówki krawiectwa w Polsce. Marka Bytom do dziś 

kojarzy się z najwyższej jakości garniturami, choć z na-

szym miastem jest już związana tylko nazwą.

Rozmowy trwały od dłuż-
szego czasu i pod koniec ma-
ja udało się wypracować po-
rozumienie. Pracownicy 
PEC-u otrzymają podwyżki 
płac zasadniczych w kwotach 
150, 250 oraz 350 zł. Będzie 
to uzależnione od kwalifikacji 
oraz stażu pracy.

Połowa pracowników bę-
dzie zarabiać więcej o 250 zł 
brutto. 25 proc. dostanie 150 
zł podwyżki i tyle samo zała-
pie się na najwyższą stawkę, 

czyli 350 zł.
Przedsiębiorstwo Ener-

getyki Cieplnej zaopatrza 
w ciepło Bytom oraz Ra-
dzionków. Spółka zatrudnia 
140 pracowników.  

Pracownicy PEC 
dostaną podwyżki
PRACA \ Śląsko-Dąbrowska „Solidarność” osią-
gnęła porozumienie z Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej w sprawie podwyżek. Od lipca pracownicy 
będą zarabiać więcej.


