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BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
serdecznie zachęca do wspierania działalności statutowej naszej organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obecnie terapią objętych jest 150 uczestników zajęć z głębokimi dysfunkcjami psychoruchowymi. 
W wieloletniej działalności Stowarzyszenie, poprzez zapewnienie naszym podopiecznym ciągłości 

terapii przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu. 

112 \ Nie milkną echa tragedii, jaka miała miejsce przed kilkoma laty Nie milkną echa tragedii, jaka miała miejsce przed kilkoma laty 
w ścisłym centrum Bytomia. Przed bytomskim sądem ruszył kolejny w ścisłym centrum Bytomia. Przed bytomskim sądem ruszył kolejny 
proces w tej sprawie. Zdaniem prokuratury, oskarżona – Katarzyna Z. proces w tej sprawie. Zdaniem prokuratury, oskarżona – Katarzyna Z. 
miała składać fałszywe zeznania w sprawie śmierci męża.miała składać fałszywe zeznania w sprawie śmierci męża.

Z WAMI OD 13 LAT
Z WAMI OD 13 LAT

czytaj więcej na str. czytaj więcej na str. czytaj więcej na str. 3 8 

więcej na str. 12

Prezydent z wizytą w Bytomiu Kto kłamał w sprawie nocnej tragedii? Kto kłamał w sprawie nocnej tragedii? 

Ruszył procesRuszył proces

LOT wypromuje Bytom 
i Tarnowskie Góry

NR 05 (33) poniedziałek,
2 marca 2020 r.
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www.krainaodkrywcy.plZnajdź nas na

ul. Strz. Bytomskich 129 

tel. kontaktowy: 531 834 214

REKRUTACJA !
trwa

Kraina Odkrywcy
ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE

w Bytomiu

PRZEDSZKOLE od 6:30 do 17:30

ŻŁOBEK od 6:30 do 18:30

ul. Pułaskiego 49

dziecko
już DZIŚ!

zapisz swoje

placówka czynna:

tel. kontaktowy: 531 695 081

PRZEDSZKOLE od 7:00 do 17:00

ŻŁOBEK od 6:30 do 18:00

placówka czynna:

SPORT \ Koszty organizacji meczu Polonia Bytom – Ruch Chorzów na Stadionie Śląskim okazały się zbyt duże. Rozważano także inne opcje, ale ostatecznie hitowe derby 

odbędą się przy ograniczonej publiczności na stadionie w Szombierkach.

Jesienne derby przy ulicy 
Cichej zgodnie z oczekiwania-
mi były wielkim świętem dla 
kibiców. Na mecz Ruch Cho-
rzów – Polonia Bytom przy-
szło kilka tysięcy kibiców, 
a za miedzę pojechało wielu 
fanów niebiesko-czerwonych. 
Już wtedy mówiło się o pomy-
śle, aby rewanż zorganizować 
na Stadionie Śląskim.

Słowa zamieniono w czyny 
i rozpoczęły się rozmowy z za-
rządcą “Kotła Czarownic”. Dla “Kotła Czarownic”. Dla “Kotła Czarownic”
obu klubów derby na najwięk-

szym śląskim stadionie miały 
być także częścią obchodów 
100-lecia istnienia. Niestety, 
wygląda na to, że nic z tego.

– My przekazaliśmy kla-
rowną informację, że ze wzglę-
du na napięty kalendarz imprez 
Stadionu oraz wysokie kosz-
ty organizacji przedsięwzięcia 
odstępujemy od tego pomysłu 
– komentuje w „Sporcie” dy-„Sporcie” dy-„Sporcie”
rektor sportowy Polonii To-
masz Stefankiewicz.

Dziennik dodaje, że koszt 
organizacji derbów wyniósłby 

około milion złotych. Skąd tak 
duża kwota? Organizator mu-
siałby m.in. zabezpieczyć bież-
nię, a to pochłonęłoby kilkaset 
tysięcy. Na Stadionie Śląskim 
przez cały rok odbywa się wie-
le imprez i zarządca nie może 
sobie pozwolić, by ewentual-
ne naprawy wprowadziły ja-
kiekolwiek komplikacje.

Polonia rozważała także 
dwie inne opcje. Jedną z nich 
było rozegranie meczu na sta-
dionie w Gliwicach. Temat jed-
nak upadł, bo w terminie der-

bów na obiekcie Piasta będzie 
naprawiana murawa. Był tak-
że pomysł, by po raz drugi za-
grać w Chorzowie, ale byto-
mianie walczący o awans nie 
chcą pozbawiać się atutu wła-
snego boiska.

Dlatego stanęło na tym, 
że mecz Polonia – Ruch odbę-
dzie się na stadionie Szombie-
rek, który stał się tymczaso-
wym domem niebiesko-czer-
wonych. To jednak ma swoje 
konsekwencje w postaci ogra-
niczonej pojemności. Na pew-

no dla bytomian zostanie przy-
gotowanych 500 miejsc, 
a jeżeli policja wyda zgodę, to 
„Niebiescy” będą mogli liczyć „Niebiescy” będą mogli liczyć „Niebiescy”
na wsparcie 350 fanów.

Może być zatem tak, że wie-
lu kibiców Polonii nie zobaczy 
prestiżowych derbów. Dlatego 
klub już teraz zachęca do kupo-
wania karnetów na rundę wio-
senną, które gwarantują wej-
ście na mecz z Ruchem.

Karnety są w sprzedaży 
od 24 lutego. Przygotowano 
ich 500 sztuk, a cena to 100 zł 

za wszystkie wiosenne potycz-
ki. Kupować je można od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 10-16 w siedzibie klu-
bu przy ul. Kolejowej 2A oraz 
w poniedziałki, środy i piątki 
w godzinach 19-20 w siedzibie 
stowarzyszenia kibiców przy 
ul. Kolejowej 6.

Znamy także ceny normal-
nych biletów, które będzie 
można kupować przed me-
czami. Normalna wejściów-
ka będzie kosztować 15 zł, a 
ulgowa 10 zł   .

Śląski nie dla Polonii i Ruchu

KULTURA \ Po wielu miesiącach Muzeum Górnoślą-

skie w Bytomiu w końcu będzie miało dyrektora. Kto 

nim został?
19 lutego Zarządu Woje-

wództwa Śląskiego podjął 
uchwałę w sprawie wszczę-
cia procedury związanej 
z zamiarem powołania Iwony 
Mohl na stanowisko dyrekto-
ra Muzeum Górnośląskie-
go w Bytomiu. Kandydatura 
ta została wyłoniona w dro-
dze konkursu. Jak czytamy 
w uchwale, wspomniany pro-
ces polega na zawarciu umo-
wy ze zwyciężczynią konkur-
su, i na jej podstawie określo-
ne zostaną warunki organi-
zacyjno-finansowe działal-

ności Muzeum Górnośląskie-
go w Bytomiu oraz program 
działania instytucji.

Nowa dyrektor jednej 
z najważniejszych bytom-
skich instytucji kultury de 
facto zarządza placówką od 
wielu miesięcy jako p.o. dy-
rektora Muzeum Górnoślą-
skiego. Stanowisko to powie-
rzono jej 28 lutego 2019 roku, 
po tym jak Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego odwołał dyrek-
tora Leszka Jodlińskiego, któ-
rego Mohl była zastępczynią.

Muzeum ma 
dyrektora

2 \ poniedziałek, poniedziałek, poniedziałek 2 marca 2020 r. www.bytomski.pl

Plac Karin Stanek 1  

Bilety do nabycia:

Cena biletu:
balkon – 80 zł, parter – 90 zł

Kasa Bytomskiego Centrum Kultury

14 marca 2020r. 
godz. 17.00

BYTOMSKIE 
CENTRUM KULTURY

PREMIEROWY PROGRAM

Bilety na zamówienia zbiorowe: tel. 693 062 880



INWESTYCJE \ Korty Górnika Bytom przy ul. Tarnogórskiej przejdą metamorfo-

zę. W planach jest m.in. budowa kortów ziemnych, wymiana ogrodzeń, piłkochwytów 

oraz oświetlenia.

Ulica Tarnogórska kojarzy 
się bytomianom z halą balo-
nową, która na trwałe wpisa-
ła się w krajobraz Bytomia. 
Niebawem w miejscu roze-
branej hali powstaną trzy 
nowe korty do tenisa ziem-
nego z nawierzchnią z mącz-
ki ceglanej.

Realizacja inwestycji war-
tej milion złotych rozpocz-
nie się jeszcze w pierwszym 
półroczu 2020 roku. Nale-
ży zaznaczyć, że 428 500 zł 
to kwota, jaką bytomską in-
westycję wsparło Minister-
stwo Sportu i Turystyki, 
a 300 tys. zł pochodzi z bu-
dżetu miasta. – Wspieramy 
rozwój infrastruktury spor-
towej w naszym mieście, aby 
umożliwić dzieciom i młodzie-
ży treningi w komfortowych 
warunkach i na najwyższym 
standardzie – mówi Mariusz 

Wołosz, prezydent Bytomia.
W zakresie planowanych 

prac znalazła się także wy-
miana oraz budowa ogro-
dzeń i piłkochwytów oraz 
rozbiórka fragmentu ścianki 
treningowej. Zmieni się tak-
że system oświetlenia, ponie-
waż miejsce 5 lamp oświetle-
niowych zajmą oprawy ledo-
we. – Inwestycja, którą pla-
nujemy zrealizować jeszcze 

w tym roku podniesie znacz-
nie standard naszego obiektu. 
Bez wsparcia gminy Bytom 
i Ministerstwa Sportu i Tury-
styki nie bylibyśmy w stanie 
jej zrealizować, dlatego cieszy 
nas bardzo, że po raz kolejny 
otrzymujemy wsparcie na roz-
wój naszego ośrodka teniso-
wego – mówi Dariusz Łuka-
szewski, dyrektor klubu KS 
Górnik Bytom   .

Problematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOKProblematyczne odpady oddaj do PSZOK

Do PSZOK Do PSZOK Do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

Do PSZOK Do PSZOK nie przyjmujemy:

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego,zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego,zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego,zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego,zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego,zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego,

 przeterminowane leki, opakowania po lekach,przeterminowane leki, opakowania po lekach,przeterminowane leki, opakowania po lekach,przeterminowane leki, opakowania po lekach,

 przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby),przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby),przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby),przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby),przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby),przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby),przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby),przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby),

 zużyte opony (8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny),zużyte opony (8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny),zużyte opony (8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny),zużyte opony (8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny),zużyte opony (8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny),zużyte opony (8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny),

 łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,

 bioodpady,bioodpady,bioodpady,bioodpady,bioodpady,bioodpady,bioodpady,

 meble i odpady wielkogabarytowe,meble i odpady wielkogabarytowe,meble i odpady wielkogabarytowe,meble i odpady wielkogabarytowe,meble i odpady wielkogabarytowe,meble i odpady wielkogabarytowe,meble i odpady wielkogabarytowe,meble i odpady wielkogabarytowe,meble i odpady wielkogabarytowe,

 odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, 
betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, 
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 sprzętu budowlanego.sprzętu budowlanego.   .
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tomiu. Do PSZOK  przyjmowane są odpady komunalne zbierane selektywnie, pochodzące z gospodarstw 
domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do 
tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach.tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach.tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach.tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach.tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach.tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach.tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach.

Pamiętaj, że odpady dostarczane do PSZOK powinny być prawidłowo 
posegregowane, właściwie zabezpieczone i wolne od zanieczyszczeń!

Przed dostarczeniem odpadów zalecamy uprzedni kontakt telefoniczny 
z pracownikiem PSZOK w celu uzgodnienia możliwości ich odbioru. 

Regulamin PSZOK jest dostępny na stronie internetowejRegulamin PSZOK jest dostępny na stronie internetowejRegulamin PSZOK jest dostępny na stronie internetowejRegulamin PSZOK jest dostępny na stronie internetowejRegulamin PSZOK jest dostępny na stronie internetowejRegulamin PSZOK jest dostępny na stronie internetowejRegulamin PSZOK jest dostępny na stronie internetowej
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fot. UM w Bytomiu

Kto kłamał w sprawie nocnej tragedii? 

Ruszył proces
Nocą 9 sierpnia 2015 roku 

na ulicy Jainty doszło do fa-
talnego w skutkach zdarze-
nia. Nieopodal jednego z by-
tomskich klubów wywiązała 
się kłótnia pomiędzy dawny-
mi znajomymi: Tomaszem 
Greczkowiczem oraz kuzy-
nem ówczesnego prezydenta 
Bytomia, Bartoszem Z. i jego 
żoną Katarzyną. Małżonko-
wie będąc pod wpływem al-
koholu mieli zachowywać się 
agresywnie wobec mężczy-
zny w związku z konfliktem 
sprzed lat. Według ustaleń Z. 
miał napluć Greczkowiczo-
wu w twarz, a ten w odwecie 
miał go od siebie odepchnąć. 
Z. przewrócił się, uderzając 
głową w kosz na śmieci bądź 
krawężnik. Obrażenia oka-
zały się na tyle nieszczęśli-

we, że kolejnego dnia zmarł 
w szpitalu.

Sąd Rejonowy w Bytomiu 
uznał, że Greczkowicz do-
puścił się nieumyślnego spo-
wodowania śmierci Bartosza 
Z i skazał go na karę więzie-
nia w zawieszeniu, natomiast 
sąd wyższej instancji zmienił 
wyroku na rok i osiem miesię-
cy bezwzględnego więzienia. 
Obrońcy zwrócili się do pre-
zydenta Rzeczpospolitej o uła-
skawienie mężczyzny argu-
mentując, że działał w grani-
cach obrony koniecznej, usi-
łując uniknąć ataku. Wniosek 
poparł Instytut na rzecz Kul-
tury Prawnej Ordo Iuris.

Obecnie przed Sądem Re-
jonowym w Bytomiu rozpo-
czął się kolejny proces powią-
zany z tą sprawą. Tym razem 
sąd ma rozstrzygnąć, czy żona 
zmarłego, Katarzyna Z. Złoży-
ła fałszywe zeznania. Kobieta 
była świadkiem tragicznego 
zdarzenia sprzed blisko pię-
ciu lat. Jednak jej relacje mia-
ły się wykluczać, wobec czego 
prokuratura zdecydowała się 
postawić jej zarzut składania 
fałszywych zeznań. Pierwsza 
rozprawa odbyła się 13 lutego. 
Kolejna jest zaplanowana pod 
koniec marca .

ciąg dalszy ze str. 1



BEZPIECZEŃSTWO \ Kierowcy, którzy ostatnio jechali ulicą Wrocławską za-

pewne nie przeoczyli żółtego urządzenia, jakie stanęło przy drodze. To stacjonarny fo-

toradar. Sprawdziliśmy, czy teraz posypią się mandaty za przekraczanie prędkości na 

tym odcinku.

Fotoradar już kiedyś stał 
w tym rejonie, ale po pew-
nym czasie został zdemon-
towany. Teraz urządzenie 
znów się pojawiło. Tym ra-
zem jednak ustawiono je 
za skrzyżowaniem z ul. Reja, 
a nie przy stacji benzynowej.

Zapytaliśmy bytomski 
Urząd Miejski o pojawienie 
się tego sprzętu. – Informuję, 
że należy on do prywatnej fir-
my, która zwróciła się do Miej-
skiego Zarządu Dróg i Mostów 
o wydanie zgody na testową lo-
kalizację fotoradaru. Taką zgo-
dę MZDiM wydał – wyjaśnił 
nam Tomasz Sanecki, z Biura 
Prasowego UM.

Urządzenie należy do fir-
my Lifor działającej przy ul. 

Pułaskiego. Ta bytomska 
spółka jest przedstawicielem 
europejskich, amerykań-
skich i brytyjskich producen-
tów urządzeń pomiarowych 
oraz innych sprzętów. Foto-
radar przy Wrocławskiej jest 
przez nią wykorzystywany 
tylko do testów, dlatego kie-
rowcy nie powinni spodzie-
wać się mandatów za prze-
kroczenie prędkości po wy-
konaniu przez niego zdjęć.

Mimo to zalecamy prze-
strzegać ograniczenia pręd-
kości na tym odcinku, ponie-
waż jest to obszar zabudowa-
ny, a w dodatku znajduje się 
tam ruchliwe skrzyżowanie 
i przejście dla pieszych. Po-
nadto w tej okolicy funkcjo-
nariusze drogówki często do-
konują pomiarów prędkości, 
dlatego i tak można ponieść 
karę za szybką jazdę   .

INWESTYCJE \ Bricomarché w Szombierkach otwarte! 26 lutego punktualnie 

o godzinie 8.00 pierwsi klienci przekroczyli próg nowo powstałego sklepu.

Sklep znajdujący się przy 
ul. Zabrzańskiej 33 jest dru-
gim punktem tej sieci w Byto-
miu, 11. w województwie ślą-
skim i 164. w Polsce. Otwar-
ty będzie od poniedziałku do 
soboty w godz. 8.00 – 21.00, 
a w niedziele handlowe od 
godz. 10.00 do 18.00. Zatrud-
nionych zostało tu 32 pra-
cowników. W ofercie znaj-
dziemy 29 tysięcy artykułów 
typu DIY, a klienci płacąc 
za swoje zakupy gotówką, 
kartą płatniczą lub bonami 
Grupy Muszkieterów i Sode-
xo mogą skorzystać z trzech 
kas. Co więcej, przewidzia-
no także usługi dodatkowe 
takie jak: transport zamó-

wionego towaru, cięcie bla-
tów czy wycinanie otworów 
w zlewozmywakach.

– Cieszymy się, że w od-
stępie zaledwie połowy roku 
otworzyliśmy kolejny sklep, 
dzięki któremu mieszkańcy 
Bytomia i okolicznych miast 
zyskają łatwiejszy dostęp do 
produktów z działów: artyku-
ły budowlane, majsterkowa-
nie, ogród i dekoracja – mówi 
dr Katarzyna Jańczak-Stefa-
nide, dyrektor generalna Bri-
comarché w Polsce i dodaje 
– Drugie Bricomarché w Byto-
miu do najlepszy dowód na to, 
że nasza oferta produktowa 
została doceniona przez lokal-
ną społeczność.

Przed sklepem znajdu-
je się parking na 100 samo-
chodów, a tuż obok ogród 
zewnętrzny o powierzch-
ni 1 000 m2.

– Otwarcie drugiego skle-
pu Bricomarché w Bytomiu 
niesie za sobą wiele korzyści 
dla okolicznych mieszkańców. 
Gwarantuję, że sklep przy ulicy 
Zabrzańskiej 33 zapewni swo-
im klientom nie tylko atrakcyj-
ne ceny, ale przede wszystkim 
fachowe doradztwo naszych 
pracowników – mówi Marek 
Gawliński, właściciel dwóch 
supermarketów Bricomarché 
w Bytomiu.   .

Bricomarché otwarte Fotoradar wrócił
na Wrocławską
BEZPIECZEŃSTWO 

na Wrocławską
BEZPIECZEŃSTWO 
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WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA W ZASOBACH BSM

Bytomska  Spółdzielnia Mieszkaniowa

wydajna i silnie kryjącawydajna i silnie kryjącawydajna i silnie kryjąca

6999
/szt.

Regał metalowy ocynkowany
wym. 175 x 80 x 35 cm 
5 półek MDF

skręcanyskręcany
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/szt.

Farba Tikkurila 10 L + 10% GRATATA IS
kolor: biały 
łatwe usuwanie plam i zabrudzeń
wydajność: 12 m²/L
cena za 1 L=8,18 zł

1. Osiedle „Szombierki-Południe”
2. Osiedle „Szombierki-Północ”

• ul. Mazurska 3 – pow. użytkowa 90,68 m² (pawilon I piętro), 

instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

• ul. Wyzwolenia 86 – pow. użytkowa 140,70 m² (pawilon parter), 

instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

W celu dokonania oględzin w/w lokali należy skontaktować się z Administracją Osiedla 

Nr 2 przy ul. Mazurskiej 3, 41-907 Bytom, telefon 32 386 10 83.
3. Osiedle „Arki Bożka”

• ul. Chorzowska 27c – pow. użytkowa 124,79 m² (pawilon I piętro), 

instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

• ul. Chorzowska 27c – pow. użytkowa 172,73 m² (pawilon I piętro), 

instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

• ul. Chorzowska 27c – pow. użytkowa 204,51 m² (pawilon I piętro), 

instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

W celu dokonania oględzin w/w lokali należy skontaktować się z Administracją Osiedla 

Nr 3 przy ul. Chorzowskiej 57, 41-902 Bytom, telefon 32 282 25 12.
4. Osiedle „Śródmieście”

• pl. Wojpl. Wojpl. Wo ska Polskiego 9 – pow. użytkowa 110,13 m² (pawilon I piętro),

 instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

• pl. Wojska Polskiego 9 – pow. użytkowa 88,55 m² (pawilon I piętro), 

instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

W celu dokonania oględzin w/w lokali należy skontaktować się z Administracją Osiedla 

Nr 4 przy Pl. Wojska Polskiego 9, 41-902 Bytom, telefon 32 281 45 45.
Wzór umowy najmu znajduje się do wglądu w siedzibie 

Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kolejowa 1a, 41-902 Bytom, pokój 25.

Dodatkowych informacji na temat w/w lokali użytkowych udziela Zespół Lokali 

Użytkowych, Sprzedaży Usług i Wspólnot Mieszkaniowych BSM ul. Kolejowa 1a, 

41-902 Bytom (pokój 25), telefon 32 281-12-91 wew. 30, 31   
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Miano najlepszych kie-
rowców w rankingu otrzy-
mali raciborzanie. 69,6 proc. 
z nich zadeklarowało, że są 
kierowcami bezszkodowy-
mi. Drugie miejsce na podium 
zajęl i  m ieszk a ńc y P i ł y 
(68,3 proc.), a trzecie – Ostrow-
ca Świętokrzyskiego i Rybnika 
(po 68 proc.). Natomiast byto-
mianie uplasowali się na 13. lo-
kacie. Bezszkodowość na tym 
samym poziomie zadeklarowa-
li również kierowcy z Jaworz-
na, Ełku i Piekar Śląskich. 
Z kolei najgorzej wypadli kie-
rowcy z Warszawy – tu bez-
szkodową jazdę zadeklaro-
wało zaledwie 53,8 proc., 
gorzej było jeszcze we Wro-
cławiu (57,5 proc.) i Gdań-
sku (58,1 proc.). W zestawie-
niu tym eksperci rankomat.

pl brali pod uwagę miasta po-
wyżej 50 tys. mieszkańców.

Prawie 700 zł za OC 
w Bytomiu

Ile bytomscy kierowcy pła-
cą za ubezpieczenie OC swo-
ich pojazdów? Zgodnie z dany-
mi zebranymi przez rankomat.
pl w ubiegłym roku bytomia-
nie średnio musieli wydać ok. 
694 zł. – To więcej o 5 zł od śred-
niej krajowej i o 60 zł od śred-
niej wyliczonej dla województwa 
śląskiego. Barierę 700 zł za OC 
w zestawieniu pokonały Legni-
ca (710 zł), Słupsk (713 zł) i To-
ruń (737 zł). Najwięcej na ten cel 
przeznaczyli mieszkańcy Wro-
cławia – średnio 939 zł. Z ko-
lei najtaniej ubezpieczenie OC 
nabywali mieszkańcy Mielca 

(515 zł) – wyjaśniają eksperci. 
Co ciekawe, najczęściej ubez-
pieczanym samochodem jest 
opel astra.

– Ustalając wysokość skład-
ki OC, towarzystwa biorą 
pod uwagę szereg czynników. 
Liczy się nie tylko historia 
ubezpieczenia kierowcy i ro-
dzaj jego pojazdu, ale również 
trasa, po której porusza się on 
na co dzień. Sieć i rodzaj dróg, 
liczba ich użytkowników czy 
statystyki wypadkowe dla da-
nego regionu przekładają się 
na ryzyko wystąpienia kolizji 
lub wypadku. W efekcie miesz-
kaniec Wrocławia płaci za po-
lisę średnio 939 zł, a mieszka-
niec Bytomia 694 zł – mówi 
Tomasz Kroplewski, kierow-
nik ds. rozwoju sprzedaży 
rankomat.pl   .

21.03.2020 BYTOM
BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY - GODZINA 17:00
INFORMACJE I BILETY:

BILETY DOSTĘPNE W KASIE BCK, PLAC KARIN STANEK 1, 41-902 BYTOM

To miejsce, w którym zapomnisz o codziennych 
troskach, zregenerujesz ciało i umysł, a także 
zadbasz o swoją skórę z pomocą najskuteczniej-
szych kosmetyków. Salon powstał w odpowiedzi 
na potrzeby klientów chętnie wybierających 
zabiegi, które oprócz właściwości terapeutycz-
nych zapewniają możliwość zaznania relaksu  

w pięknym miejscu.

Zabiegi na twarz dostosowane indywidualnie do klienta / 
Depilacja laserowa / Peeling laserowy węglowy /  Pielęgnacja dłoni i stóp  / 
Masaże  / Porady dietetyczne /

W OFERCIE PROPONUJEMY 

ul. Parkowa 1
41-902 Bytom

(budynek krytej pływalni) 

tel: 32 400 47 30
�b: gbparkbytom

email: recepcja@gbpark.com.pl

ZDROWIE \ Bytomskie szpitale zyskają nowy sprzęt. Zarząd Województwa Śląskie-

go przekazał dwóm lecznicom środki m.in. na zakup aparatu RTG z ramieniem C, du-

odenoskopu i mammografu.

– Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny nr 4 w Bytomiu 
to wspaniały szpital i dosko-
nali specjaliści z panem Dy-
rektorem Jerzym Pieniążkiem 
na czele. Dlatego dziś jako Za-
rząd Województwa przeka-
zaliśmy środki w wysokości 1 
277 000 zł na zakup sprzętu: 
aparatu RTG z ramieniem C, 
duodenoskopu – urządzenia 
służącego do wykonywania 
gastroduodenoskopii, czy-
li wziernikowania i respira-
torów na Oddział Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii 
– poinformowała w środę, 
19 lutego, Izabela Domogała, 
członek Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego.

Jesienią szpital ten infor-
mował, że na sali wyłączonej 
z użytkowania znajdującej 
się na Oddziale Intensywnej 
Terapii, w dwóch miejscach 
przeciekał sufit i miała miej-

sce awaria dwóch respirato-
rów oraz monitorów funkcji 
życiowych. Marek Czekaj, 
kierownik oddziału, mówił 
wówczas, że urząd marszał-
kowski obiecał, że bytom-
ska lecznica otrzyma dotację 
na zakup niezbędnego sprzę-
tu. Tak też się stało.

Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami Zarządu Wo-
jewództwa Śląskiego, Woje-
wódzki Szpital Specjalistycz-
ny nr 4 w Bytomiu otrzyma 
też dotację na modernizacja 
dachów budynków A2 i A3. 
Uchwałę w tej sprawie za-
rząd województwa podjął 
12 lutego. Podczas tego same-
go posiedzenia przyjęto także 
uchwałę w sprawie zawarcia 
umowy dotacji ze Szpitalem 
Specjalistycznym Nr 2 w By-
tomiu na dofinansowanie pro-
jektu pn. „Organizacja Śląskie-
go Centrum Medycyny Fizykal-

nej i Wczesnej Diagnostyki No-
wotworów na bazie Oddziału 
Klinicznego Chorób Wewnętrz-
nych, Angiologii i Medycyny Fi-
zykalnej Szpitala Specjalistycz-
nego Nr 2 w Bytomiu”, realizo-nego Nr 2 w Bytomiu”, realizo-nego Nr 2 w Bytomiu”
wanego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, Oś Priory-
tetowa X: Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna 
i zdrowotna, Działanie 10.1. 
Infrastruktura ochrony zdro-
wia. O przedsięwzięciu pisa-
liśmy już na łamach portalu 
30 grudnia 2019 roku.

To jednak nie wszystko, 
ponieważ zastrzyk gotówki 
otrzyma też Szpital Specjali-
styczny Nr 2 w Bytomiu, bo-
wiem województwo przeka-
zało lecznicy dotację w wy-
sokości 780 tys. zł na zakup 
mammografu do Zakładu Ra-
diologii Lekarskiej   .

Szpitale dostały dotacje Jak jeżdżą bytomscy kierowcy?
MIASTO \ Bytomscy kierowcy jeżdżą bezpiecznie – tak wynika z danych zebranych 

przez rankomat.pl. Uplasowali się na 13. z 84 miejsc pod względem bezszkodowej jaz-

dy. Nieco ponad 65 proc. z nich zadeklarowało, że w przeszłości nie spowodowało koli-

zji drogowej.



HISTORIA \ 20 lutego w Bytomiu obchodzono setną rocznicę powołania Wojciecha Korfantego na komisarza Pol-

skiego Komisariatu Plebiscytowego.

Z tej okazji w mieście od-
były się uroczyste obchody, 
podczas których wspomi-
nano postać śląskiego poli-
tyka, który walczył o przy-
łączenie Górnego Śląska do 
Rzeczypospolitej. W progra-
mie zaplanowano apel, zło-
żenie kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą Wojciecha 
Korfantego i Polski Komisa-
riat Plebiscytowy przy ul. 
Gliwickiej, czyli w miejscu 

dawnego hotelu „Lomnitz”, 
będącego także siedzibą Pol-
skiego Komisariatu Plebiscy-
towego, a także spacery edu-
kacyjne śladami Korfante-
go, w których uczestniczyli 
uczniowie bytomskich szkół. 
Wszyscy otrzymali materia-
ły historyczne w tym m.in.: 
mapownik, f ilmową ency-
klopedią powstań śląskich 
czy spacerownik po Byto-
miu, a wszystko poświęco-

ne Polskiemu Komisarzowi 
Plebiscytowemu oraz wy-
darzeniom, które odegrały 
kluczową rolę w walce o pol-
ski Śląsk.

W da lszej  kolejności 
mieszkańcy razem z przy-
byłymi gośćmi ułożyli na-
pis BYTOM 20.02.2020. Od-
czytano też „Manifest Woj-
ciecha Korfantego do Ludu 
Górnośląskiego”, a w finale 
dnia na dziedzińcu Sądu Re-

jonowego w Bytomiu odbył 
się koncert Roberta Biniasa 
„Krew i gniew”   .

TURYSTYK A \ Bytom kryje wiele tajemnic. Nie bra-

kuje tu też ciekawych zabytków, które warto odwiedzić 

podczas niespiesznych, wiosennych spacerów. Wszystkie 

najcenniejsze obiekty znalazły się na wyjątkowej mapce, 

która dostepna jest za darmo. Gdzie?

Wspomniana mapka ma 
promować Bytom, prezentu-
jąc pełne uroku zakątki. Jej 
układ jest przejrzysty, a barw-
ne ikony przedstawiające 
26 najcenniejszych zabytków 
przykuwają wzrok. Kartogra-
ficzna pomoc z pewnością uła-
twi turystom zwiedzanie mia-
sta. Warto podkreślić, że jest 
ona bezpłatna, a można ją zna-
leźć w Biurze Promocji Byto-
mia mieszczącym się przy 
Rynku 7.

Mapa to jednak nie wszyst-
ko. Na jej rewersie znajdziemy 
skondensowany opis wszyst-
kich znajdujących się na niej 
obiektów. Jednym słowem 
plan miasta został uzupełnio-
ny historycznym komenta-
rzem, który sprawia, że nowy 

materiał promocyjny może 
stanowić doskonały, podręcz-
ny przewodnik po mieście.

Zaznaczono na nim zarów-
no obiekty sakralne, bytom-
skie nekropolie, Operę Śląską 
i Teatr Rozbark czy zabytko-
we kamienice przypominają-
ce o dawnej świetności mia-
sta, ale znajdziemy tam też 
bazę Górnośląskich Kolei Wą-
skotorowych. Nie zapomnia-
no również o zielnych płucach 
miasta. Ważne miejsce zajmu-
ją tu parki i rezerwaty przyro-
dy takie jak Segiet, Żabie Doły 
czy niedawno zrewitalizowa-
ny Park Ludowy w Miechowi-
cach, w którego sercu uloko-
wano odnowioną oficynę pa-
łacu Tiele-Wincklerów .

Przypomnieli dzieje Korfantego Bytom ma 
nową mapkę
Bytom 

mapkę
Bytom 
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SPORT \ Zawodnicy MKS MOSM Bytom zajęli szóste miejsce w klasyfikacji druży-

nowej halowych mistrzostw Polski juniorów w lekkiej atletyce. Na końcowy wynik zło-

żyło się m.in. sześć miejsc na podium.

W Toruniu odbyły się ha-
lowe mistrzostwa Polski ju-
niorów w lekkiej atletyce. 
Swoją reprezentację trady-
cyjnie wysłał MKS MOSM 
Bytom, którego uczniowie 
uczęszczają do V Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzo-
stwa Sportowego przy ulicy 
Powstańców Śląskich.

Bytomscy lekkoatleci za-
liczają się do krajowej czo-
łówki, co potwierdzili w to-

ruńskiej hali. Dwóch zawod-
ników w y walcz y ło z ło -
te medale, a tej sztuki do-
konal i  Adr ian Romberg 
w biegu na 2000 metrów 
oraz Alicja Wójcik w biegu 
na 1000 metrów.

Wicemistrzostwo Polski 
wywalczył Mateusz Kuchamn 
na dystansie 1500 metrów. Do-
datkowo srebrne krążki pa-
dły łupem sztafety mieszanej 
4x400 m, w której wystarto-

wali Wojciech Koryciński, 
Alicja Wójcik, Vanessa Ga-
luch oraz Adrian Romberg.

Na najniższych stopniach 
podium ponadto stanęli Ma-
ciej Wyderka (bieg na 800 me-
trów) oraz Michalina Typer 
(bieg na 1500 metrów). W mi-
strzostwach Polski wystarto-
wało ponad 70 drużyn z całe-
go kraju, a MKS MOSM By-
tom w klasyfikacji drużyno-
wej zajął szóste miejsce   .

SPORT \ Drużyna Łukosz WTS Polonia Bytom przywiozła złote medale z turnieju 

finałowego Pucharu Polski. Ten sezon może być jeszcze lepszy, bo nasi piłkarze wodni 

wciąż mają duże szanse na mistrzostwo kraju.

Bytomska pi łka wod-
na ma bogate tradycje, ale 
w naszym mieście jest spor-
tem niszowym. Niezasłuże-
nie, bo mamy jeden z najlep-
szych klubów w Polsce, który 
od lat odnosi sukcesy w spo-
rcie młodzieżowym, ale tak-
że seniorskim.

W połowie lutego seniorzy 
osiągnęli największy sukces 
od 1964 roku, kiedy to water-
poliści Polonii Bytom zostali 
mistrzami Polski. Teraz uda-
ło się zwyciężyć w turnieju fi-
nałowym o Puchar Polski.

Zawody odbyły się w Ło-
dzi, a bytomianie na począ-
tek zmierzyli się z Alfą Go-
rzów Wielkopolski. To był 
bardzo wyrównany pojedy-
nek i po dwóch kwartach mie-
liśmy remis. Dopiero w ostat-
nich partiach bytomianie za-
częli odskakiwać i ostatecznie 
zwyciężyli 11:8.

W finale przyszedł czas 
na rywalizację z odwiecz-
nym rywalem. ŁSTW Łódź 
w ostatnich latach regular-
nie zdobywa najważniejsze 
trofea, ale tym razem byto-
mianie postawili się gospo-
darzom turnieju. Polonia wy-
grała 13:6 i tym samym mo-
gła celebrować największy 
sukces od 56 lat.

Łukosz WTS Polonię By-
tom w Pucharze Polski repre-
zentowali: Paweł Lis (bram-
karz), Mateusz Bomba, Grze-
gorz Moś, Jan Radwański, 

Wojciech Babula, Yurij Be-
hen, Radosław Paczyna, Ja-
kub Struzik, Adrian Moś, 
Abdelrahman Abbas Tawfik, 
Marek Broncel, Patryk Cebo 
oraz Dawid Jung (bramkarz). 
Trenerami są Krzysztof Pa-
czyna i Marek Broncel.

To może być najlepszy se-
zon w historii bytomskiej pił-
ki wodnej. Niedawno mistrzo-
stwo Polski zdobyła drużyna 
U-23. W ekstraklasie senio-
rów Polonia zajmuje pierw-
sze miejsce   .

Waterpoliści z Pucharem Polski

fot. WTS Polonia Bytom / Facebookfot. WTS Polonia Bytom / Facebook

fot. V LO Mistrzostwa Sportowego im. Skolimowskiej / Facebook

Lekkoatleci z medalami
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Projekt uchwały przygo-
towany na ostatnią sesję za-
kładał powołanie 12 dzielnic: 
Bobrek, Górniki, Karb, Ła-
giewniki, Miechowice, Osie-
dle Generała Jerzego Zięt-
ka, Rozbark, Stroszek – Dą-
browa Miejska, Sucha Gó-
ra, Szombierki, Stolarzowi-
ce i Śródmieście. Choć zwy-
czajowo zwykło się mówić, 
że Bytom podzielony jest 
na dzielnice, to formalnie 
one nie istnieją. Teraz miało 
się to zmienić. Radni jednak 
nie przyjęli entuzjastycznie 
tego pomysłu. 

– Do tej pory odbyło się kil-
ka spotkań konsultacyjnych 
– mówił radny Michał Stani-
szewski prezentując projekt 

uchwały. Konsultacje spo-
łeczne projektu prowadzo-
no do 21 lutego. – W stycz-
niu miało miejsce spotkanie 
z mieszkańcami, podczas któ-
rego mieszkańcy mogli wypo-
wiedzieć się w sprawie zasad 
budżetu obywatelskiego – do-
dał i wyjaśnił, że podczas 
niego mieszkańcy zgłasza-
li, że pulę środków przewi-
dzianych na BO powinno się 
podzielić na dzielnice. – To 
kwestia przyszłościowa, ale 
pierwszym krokiem do tego, 
żeby myśleć o podziale środ-
ków na dzielnice jest utworze-
nie jednostek pomocniczych 
– przekonywał Michał Sta-
niszewski. Przytoczył też 
wyniki ankiety prowadzo-

nej na fanpage’u UM w Byto-
miu. Okazuje się, że 80 proc. 
respondentów chce utworze-
nia dzielnic, a 20 proc. – nie. 
– W efekcie przeprowadzo-
nych konsultacji społecz-
nych wpłynęło 7 uwag, któ-
re dotyczyły stricte podziału 
na dzielnice – wyjaśniał. Je-
den z proponowanych pro-
jektów sugerował podział 
na 7 dzielnic, inny zakładał 
z kolei podział na 22. Do tych 
już znanych powinny dojść 
zdaniem niektórych kolej-
ne takie jak np.: Szombierki 
Północ, Południe, Miechowi-
ce osiedle Miechowice Kopal-
nia i Stare Miechowice.

– Projekt uchwały należy 
bezpośrednio łączyć z budże-

tem obywatelskim, nie z rada-
mi dzielnic. Chciałem zdemen-
tować informację, że wprowa-
dzenie podziału na dzielni-
ce spowoduje automatycznie 
to, że zostaną utworzone ra-
dy dzielnic. Żeby je utworzyć 
należy przyjąć statut dzielnic, 
a to odrębna uchwała Rady 
Miejskiej. Mam świadomość, 
że taki projekt nie zdobyłby 
jednogłośnej akceptacji rad-
nych – podkreślił radny Mi-
chał Staniszewski.

Radni na �nie�
Z kolei radny Maciej Bart-

ków zaznaczył, że jest prze-
ciwny powołaniu jednostek 
pomocniczych w postaci dziel-
nic. – Od tego czy je powołamy 
nic nie zależy. Te dzielnice ist-
nieją i istnieć będą. Dla mnie 
niezrozumiałym jest tworzenie 
aż 12 dzielnic. Przyjmując tę ar-
gumentację, że chodzi o budżet 

obywatelski, to samo podziele-
nie pieniędzy na 12 podmiotów 
będzie rodziło pewne perturba-
cje. Każda dzielnica, co oczywi-
ste, będzie chciała jak najwięk-
szą kwotę dla siebie. Skończy się 
to tym, że małe dzielnice dosta-
ną po 20-30 tysięcy i nie zrobią 
z tym nic, a większe i tak dosta-
ną większą pulę – mówił.ną większą pulę – mówił.ną większą pulę –

Głos zabrał także rad-
ny Robert Rabus. – Projekt 
uchwały, nad którym się te-
raz pochylamy, odczytuję jako 
chęć wprowadzenia rad dziel-
nic, a w moim odczuciu nie ma 
takiej potrzeby, żeby one dzia-
łały – mówił radny Robert 
Rabus. – Pomysł podzielenia 
miasta na 12 dzielnic nie jest 
do końca dobry. Bardziej bym 
się skłaniał do podziału kwo-
ty w ramach BO na okręgi 
wyborcze. To byłoby bardziej 
sprawiedliwe – zaproponował 
radny Piotr Bula.

Jaki był efekt 
głosowania?

W Bytomiu dzielnic nie bę-
dzie. Tak zdecydowali radni. 
Za wprowadzeniem uchwa-
ły było zaledwie 8 radnych: 
Maciej Gajos, Michał Napie-
rała Grzegorz Nowak, Teresa 
Polak, Michał Staniszewski, 
Joanna Stępień, Paweł Wi-
niarski i Maria Żyła. Dwóch 
wstrzymało się od głosu (Mi-
chał Misiaszek i Andrzej Wę-
żyk), a 14 zagłosowało prze-
ciw: Maciej Bartków, Piotr 
Bula, Krzysztof Gajowiak, 
Michał Glatte, Mariusz Janas, 
Andrzej Kędzierski, Tomasz 
Kupijaj, Michał Lewicki, Iwo-
na Pakosz, Piotr Patoń, Alfred 
Pyrk, Robert Rabus, Tomasz 
Wac, Marek Wilk. Tym sa-
mym uchwała nie uzyskała 
niezbędnej większości i nie 
została przyjęta   .

POLITYK A \ Prezydent Andrzej Duda w minioną sobotę miał napięty grafik. Najpierw odwiedził Wodzisław Śląski, później Bytom, a na końcu DUDAbus zajechał do Tar-

nowskich Gór.

Objazd po miastach Gór-
nego Śląska odbywa się w ra-
mach kampanii wyborczej, 
ponieważ już w maju czeka-
ją nas wybory prezydenckie, 
a Andrzej Duda ubiega się 
o reelekcję. Bytomskie spo-
tkanie z prezydentem zorga-
nizowano na Placu Jana III 
Sobieskiego. Niemal godzin-
ne wystąpienie przerodziło 
się w skrupulatne streszcze-
nie zrealizowanych, f lago-
wych przedsięwzięć i festi-
wal obietnic.

Andrzej Duda podczas 
przemówienia kierowanego 
do bytomian przypomniał hi-
storię naszego miasta. – By-
tom jest jednym z pięciu naj-
większych miast w całej Me-
tropolii Śląsko-Zagłębiowskiej 
– powiedział prezydent An-
drzej Duda. – Jest też jednym 
z najstarszych miast, bo jak się-
gnie się w historię, to pierwsza 
wzmianka o Bytomiu pochodzi 
z 1123, 1125 roku. Co dziwne, 
a dla mnie radosne, Bytom był 

wtedy zatwierdzony jako je-
den z ważnych ośrodków w do-
brach benedyktynów tyniec-
kich, czyli krótko mówiąc był 
zaliczany do Małopolski, czyli 
do mojej krainy, z której pocho-
dzę – zaczął prezydent. – Jed-
nak już w 1177 roku został prze-
kazany przez Kazimierza Spra-
wiedliwego Mieszkowi Plątono-
giemu, księciu opolskiemu i od 
tego czasu jest częścią Górne-
go Śląska – dodał. Prezydent 
przypomniał także o stule-
ciu odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz o Powsta-
niach Śląskich. – Walczono 
wówczas o to, żeby Bytom przy-
należał do Polski. To tutaj znaj-
dował się Polski Komisariat 
Plebiscytowy, na czele którego 
stał Wojciech Korfanty – mó-
wił Andrzej Duda.

Po przypomnieniu dzie-
jów Bytomia aż po dzień dzi-
siejszy, nastąpiła część zwią-
zana z omówieniem reform 
wprowadzonych podczas 
mijającej kadencji. Padło też 
wiele obietnic. Prezydent za-

powiedział m.in. rozbudowę 
dróg północ-południe, portów 
w Gdyni, Gdańsku, Świnouj-
ściu i Szczecinie, dalszą mo-
dernizację armii i zakup sa-
molotów F-35. – Przywracamy 
posterunki policji, tam gdzie 
zostały zlikwidowane, moder-
nizujemy policję, która dostaje 
nowe radiowozy, wyposażenie, 
a wszystko po to, żeby mogli le-
piej służyć i żebyśmy my byli 
bezpieczniejszy. Podobnie jest 
ze strażą graniczą i strażą po-
żarną – mówił prezydent. Za-
powiedział też, że strażacy 
ochotnicy będą otrzymywali 
następne transze nowych sa-

mochodów. – Jeżeli przycho-
dzą ludzie i ochotniczo ratują 
nasze życie oraz mienie, to na-
leży im się dobry sprzęt – do-
dał. – Ja bym chciał, żebyśmy 
zarabiali tak, jak na Zachodzie, 
wtedy nikomu już nie będzie 
opłacało się wyjeżdżać – po-
wiedział prezydent.

Nie zapomniano też o se-
niorach, którzy mogą liczyć 
na podwyżki. Jak zaznaczył 
prezydent, najniższa emery-
tura jeszcze do niedawna wy-
nosiła 1100 zł. W sobotę pa-
dła jednak zapowiedź, że te-
raz stawka ta została podnie-
siona o 100 zł. Co więcej, od 

tego momentu ich konta co 
roku będzie zasilała także 
trzynasta emerytura, którą 
w ubiegłym roku wypłaco-
no po raz pierwszy, a kolej-
na wypłata świadczenia dla 
większości Polaków nastą-
pi jeszcze w kwietniu, a dla 
części w maju. Prezydent nie 
omieszkał też wspomnieć 
o podwyżce najniższego wy-
nagrodzenia. – W 2015 ro-
ku najniższe wynagrodzenie 
wynosiło 1750 zł, a dziś to 
2600 zł, więc suma ta wzrosła 
o prawie o 900 zł – zaznaczył 
Andrzej Duda.

Nie obyło się jednak bez 

incydentów, a w konsekwen-
cji interweniować musiała 
policja. – Najbardziej cieszy 
mnie jeszcze i to, że Pan Prezy-
dent mógł przemawiać w spo-
koju. Garstka zawodowych 
protestujących, która przyje-
chała za nim z Wodzisławia, 
zaraz po tym, gdy nie usłucha-
li moich próśb o nie zakłócanie 
obecnym możliwości spokojne-
go i kulturalnego wysłuchania 
Prezydenta Andrzeja Dudy zo-
stała przeze mnie wykluczo-
na – na podstawie stosow-
nych zapisów ustawy Prawo 
o zgromadzeniach – ze zgro-
madzenia, a po nie zastosowa-
niu się do żądania opuszczenia 
miejsca, zostały podjęte czyn-
ności przez obecną na miejscu 
Policję – napisał radny Maciej 
Bartków w mediach społecz-
nościowych. Przypomnijmy, 
że to właśnie radny Bartków 
przed tygodniem spotkał się 
z Andrzejem Dudą i zaprosił 
prezydenta do Bytomia   .

Radni powiedzieli „nie” dzielnicom

Prezydent z wizytą w Bytomiu

POLITYKA \ Czy Bytom wreszcie zostanie podzielony na dzielnice? Kwestia ta zo-

stała poddana pod głosowanie podczas lutowej sesji Rady Miasta. Większość rajców 

sprzeciwiła się ustanowieniu dzielnic.

ciąg dalszy ze str. 1
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Bartków o muzeum w remizie
POLITYK A \ Maciej Bartków był drugim gościem studia Bytomski.pl. Radny przedstawił swój pomysł utworzenia w Bytomiu muzeum miejskiego w zabytkowym gmachu 

straży pożarnej, który wkrótce opustoszeje, ponieważ strażacy przenoszą się do nowej siedziby.

Gospodarz studia – Ma-
ciej Poloczek – rozpoczął roz-
mowę z szefem bytomskie-
go koła Prawa i Sprawiedli-
wości od tematu finiszują-
cej budowy nowej strażnicy 
przy ul. Łużyckiej. – Bardzo 
się cieszę z tej inwestycji rzą-
dowej, jaką jest budowa nowej 
strażnicy dla bytomskiej stra-
ży pożarnej. Musimy pamiętać 
o tym, że nasza jednostka jest 
jednostką, która ma najwięcej 
w całej Polsce wyjazdów do 
różnych akcji, zdarzeń, wyda-
rzeń, w których musi uczestni-
czyć. Dotychczasowa siedziba 
była pozostawiająca wiele do 
życzenia – stwierdził Maciej 
Bartków. – Teraz wszystkie te 
problemy zostaną rozwiązane 
i bytomscy strażacy w końcu 
będą mogli pracować w god-
nych warunkach – podsumo-
wał radny.

W drugim kwartale tego 
roku po ponad stu latach re-
miza przy ulicy Strażackiej 
przestanie pełnić swoją pier-
wotną funkcję. Dziś nikt nie 
potrafi precyzyjnie odpowie-
dzieć na pytanie co stanie się 
z tym zabytkowym budyn-
kiem. Gość studia Bytomski.
pl proponuje, aby utworzyć 
tam muzeum miejskie. – Bu-
dynek wydaje się być wręcz 
stworzony do tego typu przed-
sięwzięcia. Jest on położony 
w centrum Bytomia, jest do-
brze skomunikowany, można 
tam nawet utworzyć parking, 
czy wewnątrz tego obiektu, 
czy przed obiektem, ma swo-
ją bogatą historię, jest ładny, 
estetyczny, zadbany, aczkol-
wiek zniszczony – przekonu-
je Bartków.

Radny odniósł się do słów 
prezydenta Mariusza Woło-

sza, którego zdaniem powo-
ływanie muzeum miejskie-
go nie ma sensu, bo mamy 
w Bytomiu Muzeum Górno-
śląskie. – Nie możemy mó-
wić, że będą pokazywać to 
samo, albowiem w Muzeum 
Górnośląskim nie ma żad-
nej stałej ekspozycji poświę-

conej wyłącznie i tylko Byto-
miowi. Muzeum Górnośląskie 
jest muzeum regionalnym, czy 
właściwie patrząc się na skalę 
wydarzeń, jakie tam są orga-
nizowane, muzeum ponadre-
gionalnym – tłumaczył Ma-
ciej Bartków. Według niego 
ta instytucja jest stworzona 

do realizacji dużych projek-
tów i nigdy nie będzie w niej 
miejsca ani dostatecznie wie-
le pieniędzy, żeby skupić się 
na historii Bytomia.

W dalszej części wywia-
du poruszone zostały kwe-
stie kosztów prowadzenia 
muzeum Bytomia i źródeł 

ich f inansowania, a tak-
że alternatywnej lokaliza-
cji w ProFort Centrum lub 
rewitalizowanym pałacu 
w Miechowicach. Ponadto 
rozmówcy omówili również 
temat polityki historycznej 
Bytomia oraz ochrony tutej-
szych zabytków. Na koniec 
Maciej Bartków został zapy-
tany o swoje plany wydaw-
nicze, bowiem radny jest 
autorem książek historycz-
nych i kolejne są właśnie 
w przygotowywaniu.

C a ł y  w y w iad  moż n a 
obejrzeć na naszym kana-
le na YouTube lub odsłuchać 
w formie podcastu na plat-
formach Spotify, Google Pod-
casts, Apple Podcasts, An-
chor, Breaker, Pocket Casts i 
Radio Public   .
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INWESTYCJE \ Nowoczesne, funkcjonalne, ekologiczne i energooszczędne – takie będzie powstające w Łagiewnikach osiedle hybrydowe.

Osiedle hybrydowe, któ-
re powstanie przy ul. Adam-
ka w Bytomiu-Łagiewnikach 
to przyszłość budownictwa 
mieszkaniowego. Spełnienie 
marzeń miłośników nowych 
technologii? W pewnym sen-
sie na pewno. Naszpikowa-
ne nowinkami technologicz-
nymi i ekologicznymi roz-
wiązaniami będzie przyja-
zne dla środowiska. W jaki 
sposób? Przede wszystkim 
ma wykorzystywać energię 
elektryczną z fotowoltaiki, 
a ogrzewanie oraz ciepła wo-
da będą pochodzić z własnej 
produkcji. – Wykorzystując 
ekologiczne i energooszczędne 
materiały budujemy osiedle, 
które ma zapewnić nie tylko 
komfort mieszkających w nich 
lokatorów, ale przede wszyst-
kim zredukować maksymalnie 
rachunki za jego eksploatację 
– podkreśla Rafał Szczerba 
z bytomskiej firmy Infopolgaz 
z Bytomia, który jest także 
właścicielem czterogwiazdko-
wego hotelu i restauracji Lan-
tier w Łagiewnikach.

Inwestycja realizowana 
przez przedsiębiorstwo IN-
FOPOLGAZ – Instalacje Ga-
zów Technicznych, Przedsię-

biorstwo Robót Inżynieryjnych 
rozpoczęła się w listopadzie mi-
nionego roku. – Decyzja o wy-
borze Łagiewnik jako lokali-
zacji w, której rozpoczęła się 
tak spektakularna inwesty-
cja to wspaniała wiadomość 
dla naszego miasta – ocenia 
Krzysztof Gawenda, radny re-
prezentujący m.in. Łagiewni-
ki. – Bardzo się cieszę z fak-
tu, że opinia o Bytomiu sys-
tematycznie się poprawia, 
a miasto staje się coraz bar-
dziej atrakcyjne. Zachodzące 
zmiany dostrzegają również 
przedsiębiorcy, którzy coraz 
śmielej chcą tu inwestować. 
Rozpoczęcie budowy Osiedla 
Hybrydowego, które posia-
da tak wiele zalet, w sposób 
znaczący rozsławi Łagiewni-
ki, które są wspaniałą loka-
lizacją, do inwestycji miesz-
kaniowych. Serdecznie dzię-
kuję w imieniu mieszkańców 
oraz własnym Panu Rafałowi 
Szczerbie za wybór Łagiew-
nik na tę wspaniałą inwesty-
cję na miarę XXI wieku – do-
daje radny.

Zgodnie z planem, na kom-
pleks składają się cztery czte-
rokondygnacyjne budynki, 
w których łącznie powsta-

nie 28 mieszkań. Na każ-
dej z kondygnacji ulokowa-
ne zostaną po dwa miesz-
kania o średniej powierzch-
ni 64 m2. Lokale będą prze-
stronne, składające się z po-
koju dziennego z aneksem 
kuchennym (pokój dzienny 
– 26 m2 , aneks – 8,2 m2), 
dwoma pokojami (sypial-
niami: 11,6 m2 i 9 m2) oraz 
przedpokoju (4,5 m2) i łazien-
ki (4,8 m2). Atutem lokali jest 
m.in. fakt, że osiedle będzie 
monitorowane. Parterowe 
mieszkania będą posiadały 
przydomowe ogródki, a każ-
dy lokal wyposażony zosta-
nie w panoramiczne okno 
w salonie i centralne ogrze-
wanie miejskie. Tuż przed 
blokami powstanie altana re-
kreacyjna oraz plac zabaw.

Specjalnie dobrane szyby 
okien cechują się bardzo ni-
skim współczynnikiem prze-
nikalności ciepła, a trójszy-
bowe okna i wysokiej jakości 
ścianki działowe sprawiają, 
że dom hybrydowy jest pra-
wie całkowicie wyciszony. 
Dodatkowo, budynki te wy-
posażone będą w system go-
spodarowania wodą deszczo-
wą, niezależny energetycznie 

system hybrydowy. Będą po-
siadały także możliwość gro-
madzenia wody opadowej 
oraz produkcję ciepłej wody 
i ogrzewania z własnych za-
sobów. Przewidziano też od-
zyskiwanie tzw. wody sza-
rej, wytwarzanej w gospo-
darstwie domowym m.in. 
podczas mycia naczyń, ką-
pieli czy prania. Będzie ona 
oczyszczana, a następnie wy-
korzystywana np. do spłu-
kiwania wody w toalecie. To 
z kolei pozwoli na zmniejsze-
nie zużycia wody i poczynie-
nie pewnych oszczędności 
w domowym budżecie.

Nowością dla wielu jest 
specjalny system oczysz-

czania powietrza, a dokład-
nie pompa ciepła z funkcją 
klimatyzacji. Dzięki niemu 
możliwe będzie utrzyma-
nie stałej temperatury w po-
mieszczeniach – zarówno la-
tem, jak i zimą. Co więcej, lo-
kale wyposażone zostaną 
w tzw. system smart control. 
Co to oznacza? Mieszkańcy 
zyskają możliwość sterowa-
nia wszystkimi dostępnymi 
w mieszkaniach funkcjami 
za pomocą smartfonów.

Dlaczego zdecydowano 
się ulokować tak nowocze-
sne osiedle właśnie w Ła-
giewnikach? Rafał Szczerba 
zdradza, że miejsce wybrane 
pod inwestycję cechuje dobra 

lokalizacja, ale to nie jedyny 
atut. Drugim pozytywnym 
aspektem, zdaniem przed-
stawiciela inwestora, jest 
przychylność władza miasta 
dla inwestycji. – Warto rów-
nież podkreślić dobre skomu-
nikowanie ulicy Adamka z ul. 
Łagiewnicką w kierunku Za-
brza i Gliwic (Drogowa Trasa 
Średnicowa) oraz ul. Chorzow-
ską, a więc z centrum miasta 
oraz Chorzowem i Katowicami 
– podkreśla Rafał Szczerba.

Przedstawiciel inwestora 
poinformował też, że firma 
planuje realizować kolejne te-
go typu inwestycje w naszym 
mieście   .

Pierwsze takie osiedle

MIASTO \ Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze odrestaurowali zabytkową figurę św. Floriana.

31 stycznia tego roku stra-
żacy z OSP w Suchej Górze po-
informowali, że udało im się 
odebrać figurę św. Floriana 
po renowacji. Odnowa ta była 
możliwa dzięki funduszom ze-
branym podczas zbiórki prze-
prowadzonej dniu 1-go listopa-
da 2019 roku. – Sprawa figury 
Św. Floriana w naszej remizie 
jest dosyć ciekawa, ponieważ 
do końca nie wiemy, w jakich 
okolicznościach znalazła się ona 
na terenie suchogórskiej parafii. 
Jedna z legend mówi, że znajdo-
wała się w kaplicy przy skrzy-
żowaniu ulic Strzelców Bytom-
skich i ul. 9go Maja – wyjaśnia skich i ul. 9go Maja – wyjaśnia skich i ul. 9go Maja –
Grzegorz Sojka, prezes Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Su-
chej Górze.

Dodaje też, że później figu-
ra ta została przeniesiona do 
kościoła tymczasowego, któ-
ry został wzniesiony w związ-
ku z trwającą budową nowego 
kościoła. – Po wybudowaniu do-
celowej świątyni figura trafiła 
do naszej jednostki. Nie mamy 
żadnych dowodów, że tak było. 
Druga opowieść podaje, że zo-
stała ona przyniesiona do OSP 
Sucha Góra z cechowni jakiejś 
likwidowanej kopalni na Śląsku 
– wyjaśnia Grzegorz Sojka.– wyjaśnia Grzegorz Sojka.–

Jakie faktycznie były lo-
sy suchogórskiego zabytku? 
Tego nie wiadomo. Jasne dla 

strażaków było natomiast to, 
że obiekt ten wymaga odno-
wienia. Postanowili przezna-
czyć na ten cel fundusze ze-
brane podczas kwesty orga-
nizowanej we Wszystkich 
Świętych. – Nasza jednostka 
sąsiaduje z cmentarzem. Jako, 
że posiadamy duży teren, osoby 
odwiedzające groby swoich bli-
skich, mogą tu parkować oferu-
jąc dobrowolny datek na rzecz 
OPSP. W ten sposób możemy 
pozyskać fundusze na cele sta-
tutowe jak np. odnowienie fi-
gury. Dzięki temu parkingowi 
wielu ludzi może bezpiecznie 
pozostawić samochód blisko 
cmentarza – podkreśla przed-

stawiciel suchogórskiej OSP. 
Dodatkowo, 1 listopada, stra-
żacy z OSP zawsze kierują ru-
chem, aby przejazd odbywał 
się sprawnie. – Jako wyszko-
leni ratownicy dbamy również 
o bezpieczeństwo odwiedza-
jących suchogórski cmentarz 
– mówi Grzegorz Sojka.– mówi Grzegorz Sojka.–

Tak jak zapowiadano, środ-
ki zebrane podczas zbiórki 
postanowiono przeznaczyć 
na renowację figury patrona 
strażaków. W przedsięwzię-
cie to zaangażował się Da-
mian Wrodarczyk, a efekty je-
go pracy można podziwiać już 
od 31 stycznia w siedzibie OSP 
w Suchej Górze   .

Strażacy odnowili fi gurę
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze odrestaurowali zabytkową figurę św. Floriana.

odnowili fi gurę
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze odrestaurowali zabytkową figurę św. Floriana.
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KOMUNIK ACJA \ Tramwaje Śląskie zaprezentowały pierwszy z dziesięciu nowych wagonów jednoczłonowych, które na zlecenie spółki zbudowała firma Modertrans Po-

znań Sp. z o.o. Niebawem dołączy do śląsko-zagłębiowskiej floty.

Umowę na dostarczenie 
10 nowych wagonów jedno-
członowych, spośród których 
2 będą tramwajami dwukie-
runkowymi, podpisano bli-
sko dwa lata temu, bo 8 mar-
ca 2018 roku. Wartość zamó-
wienia opiewa na 29 mln zł 
netto. Budowa pierwszego 
z tramwajów dobiegła koń-
ca. 15 lutego wagon został 
przewieziony do MPK w Po-
znaniu. Tam czeka go pro-
ces homologacyjny.

Jak zapewniają przedsta-
wiciele f irmy Modertrans 
produkcja kolejnych wago-
nów przebiega zgodnie z har-
monogramem. – Podczas nie-
dawnej wizyty w fabryce w Bi-
skupicach Wielkopolskich Pre-

zes Zarządu naszej Spółki oso-
biście mógł się przyjrzeć za-
równo pierwszemu, już nie-
mal gotowemu wagonowi, jak 
i procesowi produkcji innych 
tramwajów. Usłyszał również 
zapewnienia ze strony Zarzą-
du firmy Modertrans, o zakoń-
czeniu produkcji i dostarczeniu 
na Śląsk wszystkich zamówio-
nych tramwajów w umownym 
terminie tj. do końca czerwca 
– wyjaśnia Andrzej Zowada, 
rzecznik spółki Tramwaje 
Śląskie S.A.

Kiedy pierwszy z 10 za-
mówionych wagonów zosta-
nie przekazany Tramwajom 
Śląskim? Prawdopodobnie 
będzie to miało miejsce już 
w marcu. – Wagon ten jest 

już bowiem gotowy i w sobot-
nie wczesne popołudnie został 
przewieziony do zajezdni tram-
wajowej Franowo w Poznaniu, 
gdzie rozpocznie się proces ho-
mologacyjny. Po jego zakończe-
niu tramwaj przewieziony zo-
stanie do zajezdni tramwajowej 
w Katowicach, gdzie prowadzo-
na będzie procedura odbiorowa 
– precyzuje Zowada.

Podróżnych korzystają-
cych z tramwajów z pewno-
ścią ucieszy fakt, że nowe 
wagony będą klimatyzowane. 
Znajdziemy tam także łado-
warki USB. Zdecydowanym 
ułatwieniem jest też rampa 
ułatwiająca wjazd wózków 
do tramwaju. Wagony zosta-
ną wyposażone również w in-

teligentne urządzenia wizual-
nej i fonicznej informacji pa-
sażerskiej czy drzwi odsko-
wo-przesuwne. Jeżeli chodzi 
o kwestie techniczne, to war-
to nadmienić, że wagon jest 
w połowie niskopodłogowy, 
a osadzono go na nowocze-
snych wózkach trakcyjnych. 
Z kolei konstrukcja i design 
zewnętrzny serii wagonów 
dla spółki Tramwaje Śląskie 
S.A. bazuje na rozwiązaniach 
z pojazdów Moderus Gamma.

Niewykluczone, że Tram-
waje Śląskie zamówią dodat-
kowo jeszcze 5 wagonów. Jak 
informuje rzecznik prasowy 
spółki Tramwaje Śląskie, za-
kup 10 wagonów jednoczłono-
wych z poznańskiego Mode-

transu jest możliwy dzięki re-
alizacji współfinansowanego 
przez Unię Europejską pierw-
szego z dwóch zadań taboro-
wych spółki, czyli „Zintegro-
wanego projektu modernizacji 
i rozwoju infrastruktury tram-
wajowej w Aglomeracji Śląsko-
-Zagłębiowskiej wraz z zaku-
pem taboru tramwajowego”.

Jak informowaliśmy przed 
dwoma laty, wagony dwukie-
runkowe zamówione przez 
TŚ w poznańskim Moder-
transie, mają trafić na ulicę 
Piekarską. Nie należy jednak 
się obawiać, że z linii 38 znik-
ną zabytkowe tramwaje ty-
pu N. Nowe modele mają bo-
wiem jeździć na zmianę ze 
starymi. To odpowiedź prze-

woźnika na prośby starszych 
pasażerów o wagony niskopo-
dłogowe, do których znacznie 
łatwiej wsiadać, niż do histo-
rycznych “enek”.

Docelowo linia 38 ma zo-
stać przedłużona do dworca 
kolejowego. Tramwaje będą 
kursować od zakładu pogrze-
bowego na ul. Piekarskiej, 
przez ul. Sądową, Powstań-
ców Warszawskich, pl. Wol-
skiego, ul. Jagiellońską, Mo-
niuszki, pl. Sikorskiego, ul. Ka-
towicką, pl. Kościuszki, skąd 
powrócą na ulicę Piekarską. 
Nowy tabor pozwoli lepiej ob-
służyć wydłużoną trasę.   .
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TURYSTYK A \ W Bytomiu i Tarnowskich Górach nie brakuje cennych zabytków, które powinny przyciągać turystów. Aby tak się stało konieczna jest dobra strategia pro-

mocyjna. Ma się nią zająć Lokalna Organizacja Turystyczna, która właśnie została powołana do życia.

O powstaniu wspomnianej 
jednostki zrzeszającej gminy, 
na których terenie znajdują 
się obiekty wpisane na listę 
zabytków UNESCO mówio-
no już w 2017 roku, czyli tuż 
po tym jak „Kopalnia ołowiu, 
srebra i cynku wraz z syste-
mem gospodarowania wodami 
podziemnymi w Tarnowskich 
Górach” znalazła się na tej 
prestiżowej liście.

Choć powstanie LOTu to 
wielka szansa dla podrepe-
rowania wizerunku Byto-
mia na arenie wojewódzkiej, 
to jej powstanie nie było ta-
kie pewne. Obradująca 19 lu-
tego Komisji Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Rekreacji nie 
do końca była przekonana 
o słuszności powołania no-
wej instytucji, która miałaby 
zająć się promocją dziedzic-
twa kulturowego nie tylko 
Bytomia, ale także Tarnow-
skich Gór i Zbrosławic. Komi-
sja ta po zapoznaniu się z tre-
ścią projektu uchwały oraz 
po wysłuchaniu uzasadnienia 
przedstawionego przez Annę 
Panas, naczelnika Wydzia-
łu Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Bytomiu, pozy-
tywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. Jest jednak pewne 
„ale”. Za przyjęciem uchwały 
spośród pięcioosobowego gre-
mium tylko jedna była osoba 
była „za”, a aż cztery wstrzy-„za”, a aż cztery wstrzy-„za”
mały się od głosu.

– Utworzenie i przystąpie-
nie do Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej z siedzibą w Tarnow-
skich Górach wydaje się być 
szansą na rozbudzenie tury-
stycznego potencjału Bytomia. 

Nasze miasto słynie ze średnio-
wiecznych korzeni oraz niezwy-
kle bogatych zasobów architek-
tury secesyjnej z przełomu XIX 
i XX w. Pora, aby i jego natural-
na i przemysłowa historia oraz 
zabytki i atrakcje z nią zwią-
zane zyskały należytą uwagę 
i wsparcie systemowe – czyta-
my w uzasadnieniu uchwały.

Co da Bytomiowi przy-
stąpienie do lokalnej organi-
zacji turystycznej? Utworze-
nie i przystąpienie do Lokal-
nej Organizacji Turystycznej 
z siedzibą w Tarnowskich Gó-
rach stanowi wyjątkową spo-
sobność do przyciągnięcia 
uwagi branży turystycznej 
do zasobów, jakimi dyspo-
nuje Bytom – miasto o wciąż 
niewykorzystanym potencja-
le turystycznym. Warto wy-
jaśnić, że organizacja ta zrze-
sza zarówno gminy, jak i biz-
nes, czy organizacje poza-
rządowe, a jej zadaniem bę-
dzie skoordynowanie działań 
tych podmiotów w kwestii 
ochrony zabytków, promo-
cji szlaku turystycznego i ob-
sługi ruchu turystycznego, 
stanowi krok w kierunku za-
gwarantowania efektywnego 
wsparcia bytomskim atrak-
cjom turystycznym.

Zabytki UNESCO od 
2017 roku

Przypomnijmy, że decy-
zja o wpisaniu kopalni rud 
ołowiu, srebra i cynku wraz 
z systemem gospodarowania 
wodami podziemnymi (wspól-
na nazwa grupy zabytków po-
przemysłowych związanych 

z górnictwem rud metali nie-
żelaznych z okresu między 
XVIII a XX wiekiem), a więc za-
bytków znajdujących się w re-
jonie Tarnowskich Gór, Byto-
mia i Zbrosławic na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO 
zapadła w lipcu 2017 roku. To 
15. polski obiekt znajdujący się 
na słynnej na liście i pierwszy 
na Górnym Śląsku.

– UNESCO to niezwykła 
rzecz i jeszcze chyba nie wszy-
scy zdajemy sobie sprawę z te-
go, że mówimy o jednym z naj-
ważniejszych zabytków świata 
– mówił podczas lutowej sesji – mówił podczas lutowej sesji –
Rady Miasta Zbigniew Pawlak, 
prezes Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Tarnogórskiej. 
Przedstawiciel stowarzysze-
nia, dzięki któremu przedsię-
wzięcie to powiodło się, dodał, 
że samo opracowywanie doku-
mentu trwało sześć lat. – Robi-
liśmy wszystko z własnych środ-
ków. Taka sytuacja zdarzyła 
się pierwszy raz, że organizacja 
pozarządowa doprowadziła do 
wpisu na listę zabytków UNE-
SCO. Dziś pomagamy innym 
organizacjom na całym świecie 
– zaznaczył Zbigniew Pawlak.– zaznaczył Zbigniew Pawlak.–

– Udowadniałem świa-
tu, że w XVI wieku Bytom 
i Tarnowskie Góry miały wpływ 
na rozwój świata, a świat 
w końcu uznał wartość na-
szych zabytków. Dzisiaj jeste-
śmy na tej samej liście, co pira-
midy w Egipcie, Tadź Mahal czy 
Mur chiński. Jednak ten wpis 
nie jest dany raz na zawsze. 
Czy wiemy o naszych obiektach 
wszystko? Nie. Wiedeń znajdu-
je się na liście obiektów zagro-
żonych i może zostać wykreślo-

ny z listy. Drezno już zostało wy-
kreślone – wyliczał prezes Sto-kreślone – wyliczał prezes Sto-kreślone –
warzyszenia Miłośników Zie-
mi Tarnogórskiej. Podkreślił 
też, że dzień powołania Lokal-
nej Organizacji Turystycznej 
jest niezwykle ważny.

– Już w Paryżu musieliśmy 
wykazać, że będziemy dba-
li wspólnie o nasze dziedzictwo 
kulturowe. Widzimy co się dzia-
ło z Aleppo, Damaszkiem itp. 
Dlatego też świat chciał mieć 
pewność, że będziemy wspól-
nie zarządzać naszym dzie-
dzictwem. Zrobiliśmy pierwszy 
krok. Teraz czas na kontynuację 
działań. Do tej pory odpowie-
dzialność spoczywała na bar-
kach Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Tarnogórskiej, ale 
tak nie może być, żebyśmy sami 
zarządzali jednym z najważniej-
szych obiektów w Polsce. Pora 
na Państwa, żebyśmy wspólnie 
zaangażowali się w chronienie 
tego dziedzictwa. Nie ma dobre-
go sposobu i nikt nam nie powie 
jak zarządzać obiektem, sami 
będziemy musieli to wypraco-
wać – mówił Pawlak.wać – mówił Pawlak.wać –

Zaznaczył też, że zasad-
niczo na listę UNESCO trafił 
obiekt składający się aż z 28 po-
dobiektów rozsianych po tere-
nie Tarnowskich Gór, Zbrosła-
wic i Bytomia (w Tarnowskich 
Górach znajdują się 24 obiekty, 
w Bytomiu 3, a w Zbrosławi-
cach – 1). – Dziś, po dwóch la-– 1). – Dziś, po dwóch la-– 1). –
tach od czasu wpisania obiek-
tów na listę UNESCO widzę, 
że społeczeństwo oczekuje 
bardzo dużo od tego wpisu np. 
oznakowania, a nasze obiekty 
nie są właściwie oznakowane. 
Identyfikacja wizualna musi 

być spójna we wszystkich gmi-
nach, we wszystkich obiek-
tach i to musimy wypracować 
wspólnie – podkreślił prezes sto-
warzyszenia. UNESCO ma być 
magnesem przyciągającym do 
nas turystów z całego świata. 
– LOT może także zajmować 
się Górnośląskimi Kolejami 
Wąskotorowymi – zaznaczył 
Zbigniew Pawlak. – Jeśli razem Zbigniew Pawlak. – Jeśli razem Zbigniew Pawlak. –
tego nie dopracujemy, to każda 
gmina będzie skupiona wyłącz-
nie na swoim wycinku – dodał.

A co na to bytomscy radni?
Niewielu z nich zabrało 

głos w tej sprawie podczas po-
niedziałkowej sesji Rady Mia-
sta. – Jak powiedział pan Paw-
lak, nic nie jest dane na zawsze. 
Może się okazać, że z tej listy zo-
staniemy usunięci. Nie możemy 
spocząć na laurach – podkre-
ślił radny Michał Staniszew-
ski. – Brakuje mi w uzasadnie-
niu tego projektu naszej wąsko-
torówki, która jest dziś takim 
wabikiem postindustrialnym, 
która przyciąga turystów. Pro-
szę o tym pamiętać – dodał. 
Kwestię wąskotorówki, która 
nie została wyeksponowana 
w projekcie uchwały poruszył 
także radny Maciej Bartków. 
Zaznaczył też, że nazwa orga-
nizacji z siedzibą w TG służy 
marginalizacji Bytomia.

Następnie głos zabrał pre-
zydent Mariusz Wołosz, za-
znaczając, że utworzenie Lo-
kalnej Organizacji Turystycz-
nej to kontynuacja podejmo-
wanych do tej pory działań, 
a nie tylko kwestia UNESCO. 
– Stowarzyszenie Górnoślą-
skich Kolei Wąskotorowych nie 
ma tak wielkiego potencjału or-

ganizacyjnego, żeby pisać duże 
wnioski na gigantyczne dota-
cje – mówił prezydent. Z ko-
lei dzięki powstaniu LOTu je-
go sytuacja także może się po-
prawić. – Poszukując nowych 
środków finansowania, zdecy-
dowaliśmy się na powołanie Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej, 
a cały proces musimy zakończyć 
do wakacji – podkreślił i dodał, do wakacji – podkreślił i dodał, do wakacji –
że wiele mówi się o zwiedza-
niu Bytomia, niemniej jednak 
miasto to nie miało do tej pory 
dobrze opracowanej oferty tu-
rystycznej. Jego zdaniem na-
leży wyeksponować kolej wą-
skotorową, która jest ewene-
mentem na skalę Europy oraz 
EC Szombierki, która wypa-
dła ze Szlaku Zabytków Tech-
niki. Podczas poniedziałko-
wej sesji Rady Miasta prezy-
dent zdementował także fakt, 
że właściciel postindustrialnej 
katedry zwrócił się do gminy 
w sprawie możliwości sprze-
daży obiektu po cenie zakupu.

LOT powstanie
Radni zdecydowali, że Lo-

kalna Organizacja Turystycz-
na powstanie. 15 rajców po-
prało projekt, a siedmiu 
wstrzymało się od głosu. Tym 
sposobem uchwała została 
przegłosowana, a na jej mocy 
niebawem ruszą prace zwią-
zane z jej wcieleniem w życie. 
Jej robocza nazwa organiza-
cji brzmi „Miasto Gwarków”
i jest związana ze szlakiem 
turystycznym, na którym 
znalazły się obiekty wpisa-
ne na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO   .

LOT wypromuje Bytom i Tarnowskie Góry


