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Liczba wyborców w  By-
tomiu wynosi niecałe 124 ty-
siące spośród 149 tys. miesz-
kańców. Niestety w  naszym 
mieście ze swojego prawa 
wyborczego korzysta mała 
część uprawnionych. Przed 
czterema laty frekwencja wy-
niosła zaledwie 33,39 proc., 
a 6 lat temu, gdy Damian Bar-
tyla po raz pierwszy został 
prezydentem, w  głosowaniu 
uczestniczyło jedynie 22,44 
proc. wyborców. Na podsta-

wie tych statystyk można 
się spodziewać, że w tym ro-
ku większość mieszkańców 
pozostanie w  domach i  odda 
decyzję w  sprawie wyboru 
władz głosującej mniejszości.

O  względy tej skromnej 
grupki aktywnych wyborców 
walczy w tych wyborach sied-
miu kandydatów na prezyden-
ta: Damian Bartyla (BIS), Jan 
Kazimierz Czubak (SLD), Ma-
riusz Janas (PiS), Marek Mi-
chałowski (Niezależni), An-
drzej Panek (KWW Andrzeja 
Panka), Andrzej Wężyk (WB) 
oraz Mariusz Wołosz (PO 
i  .N). Z  kolei do Rady Miej-
skiej wystartowało 262 kan-
dydatów z  ośmiu komitetów.

Trudno przewidywać kto 
ma największe szanse, ponie-
waż wszystkie opublikowa-
ne do tej pory sondaże różnią 
się w  swoich wskazaniach. 
Najprawdopodobniej tym ra-

zem raczej nie dojdzie do wy-
boru prezydenta już w pierw-
szej turze, ponieważ poparcie 
Damiana Bartyli nie jest już 
tak wysokie, jak cztery la-
ta temu i walka o zajmowane 
przez niego stanowisko po-
winna być bardzo wyrówna-
na. Z tego względu nazwisko 
nowego prezydenta pozna-
my raczej dopiero po ponow-
nym głosowaniu 4 listopada.

Kampania formalnie za-
kończy się w  piątek, 19 paź-
dziernika o północy. W sobotę 
i  niedzielę do zamknięcia lo-
kali wyborczych będzie obo-
wiązywać cisza wyborcza, 
w  trakcie której nie będzie 
można prowadzić agitacji, 
czyli np. rozdawać ulotek, 
wywieszać plakatów, czy pu-
blikować wyników sondaży 
wyborczych. Naruszenie ci-
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Głosowanie na kandyda-
tów do Sejmiku Wojewódz-
twa, Rady Miejskiej oraz pre-
zydenta miasta odbędzie się 
21 października. Lokale wy-
borcze będą otwarte w godzi-
nach od 7:00 do 21:00. Każ-
dy wyborca otrzyma trzy 
karty do głosowania: z  kan-
dydatami do sejmiku, do ra-

dy i na prezydenta. Zgod-
nie z nowymi przepisami w 
kratce przy nazwisku kan-
dydata należy narysować 
dowolny symbol złożony 
przynajmniej z dwóch prze-
cinających się linii. W prak-
tyce może to być X, ale też #, * 
lub dowolny inny znak, w któ-
rym znajdują się co najmniej 
dwie przecinające się linie.

Wyniki głosowania po-
winniśmy poznać w ciągu 
najbliższych dni po wybo-

rach, jednak przykład wybo-
rów z 2014 roku pokazuje, 
że z powodu różnych przy-
czyn publikacja wyników 
może się znacznie opóźnić. 
Zachęcamy do obserwowa-
nia naszego serwisu interne-
towego pod adresem www.
bytomski.pl, gdzie podamy 
informacje o rezultatach 
głosowania najszybciej, jak 
tylko będzie to możliwe.

  CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Wybieramy nowe władze samorządowe

Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń zaledwie w  paździer-
niku sprzedała firmie Mostva 
trzydziestohektarowy teren 
po KWK Centrum, a  już po 
roku powstał na nim ogrom-
ny plac postojowy dla samo-
chodów, natomiast budowa 
hali technicznej o 4,5 tys. m2 
i  bocznicy kolejowej dobiega 
końca. Oddanie hali do użyt-
ku planowane jest już na 1 
grudnia, a bocznicy wraz z po-
czątkiem przyszłego roku.

Centrum samochodowe 

w  Bytomiu będzie najwięk-
szym na terenie Polski. Będą 
tu trafiać pojazdy prosto z fa-
bryk, a  następnie będą roz-
wożone po Polsce. W  mię-
dzyczasie, zanim trafią do 
dilerów, samochody osobo-
we i  dostawcze będą tu do-
posażane i  serwisowane.

Mostva zdecydowała się 
zainwestować w  naszym 
mieście ze względu na dobre 
skomunikowanie Bytomia 
dzięki kolejowej magistra-
li węglowej i  bliskości skrzy-

żowania autostrad A1 i  A4, 
a  także największych zakła-
dów produkujących samocho-
dy. W piątek na teren przy ul. 
Węglowej przyjechał pierw-
szy transport z fabryki z cze-
skiego miasta Kolin z  samo-
chodami Toyota Yaris Hybrid.

Obecnie w bytomskim cen-
trum samochodowym pracuje 
70 osób, ale docelowo zatrud-
nienie ma osiągnąć poziom 
200 pracowników.   

Mostva przyjęła pierwsze ciężarówki
INWESTYCJE \ Francusko-niemiecki inwestor - fi rma Mostva - ofi cjalnie rozpo-
czął działalność swojego bytomskiego oddziału. Na zrekultywowany teren przy ul. 
Węglowej wjechały pierwsze lawety z samochodami. Powstało tam największe cen-
trum samochodowe w Polsce.

Rozwijaj swój biznes Rozwijaj swój biznes Rozwijaj swój biznes 

z „Bytomski.pl”. z „Bytomski.pl”. z „Bytomski.pl”. z „Bytomski.pl”. z „Bytomski.pl”. 

Zadzwoń lub napisz Zadzwoń lub napisz 

i sprawdź naszą i sprawdź naszą i sprawdź naszą i sprawdź naszą i sprawdź naszą 

aktualną ofertę.aktualną ofertę.aktualną ofertę.
504 747 507, 

reklama@bytomski.plreklama@bytomski.pl
tel. 504 747 507
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Reprezentanci Fight Club 
Bytom przypomnieli o  so-
bie podczas rywalizacji w Pu-
charze Polski w  ju-jitsu, któ-
ry odbył się w  Sochaczewie. 
Bytomscy wojownicy zdoby-
li aż sześć medali, z czego je-
den złoty i  pięć srebrnych.

Najcenniejszy krążek tra-
fił w  ręce utalentowanej Ka-
roliny Chłobuszewskiej, 
która była najlepsza w  kate-

gorii do 55 kg seniorek. W ry-
walizacji 21-latków drugie 
miejsca wywalczyli Mate-
usz Flasz (kat. -69 kg) oraz 
Marcel Ścigała (kat. -77 kg).

Martyna Ball była druga 
w  zawodach 15-latek w  kate-
gorii do 49 kg. Seniorskie za-
wody wygrali z kolei Krzysz-
tof Karwot (kat. -62 kg) oraz 
Jola Rybińska (kat. +70 kg).

   

Sześć medali 
w Pucharze Polski
SPORT \  Zawodnicy Fight Club Bytom wrócili z wor-\  Zawodnicy Fight Club Bytom wrócili z wor-\
kiem medali z Sochaczewa, gdzie odbył się Puchar Pol-
ski w  ju-jitsu. Tylko Karolina Chłobuszewska zdobyła 
najcenniejszy krążek.

Na ten mecz piłkarscy ki-
bice z Bytomia czekali od kil-
ku miesięcy. Po trzech latach 
Polonia i  Szombierki znowu 
spotkały się w  lidze. Szkoda 
tylko, że pierwszy raz na tak 
niskim szczeblu rozgrywko-
wym. Na boisku i  trybunach 
było jednak bardzo ciekawie.

Dziwnie mogli czuć się fa-
ni Szombierek. W  tym sezo-
nie Polonia także rozgrywa 
mecze przy Modrzewskie-
go i  w  sobotę to ona by-
ła gospodarzem. Dlatego 
sympatycy „Zielonych” wy-
pełnili sektor gości, a  poloni-
ści wspierali swoich zawod-
ników z  głównej trybuny.

Na murawie rządziła tyl-
ko jedna drużyna. Polonia 
kontrolowała wydarzenia 
na boisku, co udokumento-
wała już w  siódmej minucie 
bramką Przemysława Szka-
tuły. Potem niebiesko-czer-
woni stworzyli sobie kil-
ka sytuacji, ale nie potrafili 
umieścić piłki w  siatce. Do-

piero pięć minut przed prze-
rwą Sławomir Musiolik poko-
nał bramkarza Szombierek.

W drugiej połowie niewie-
le się zmieniło. Polonia mia-
ła wszystko pod kontrolą, 
bez problemów stwarzała do-
godne okazje, ale długo wy-
nik się nie zmieniał. Niespeł-
na kwadrans przed końcem 
instynktem strzeleckim po-
nownie wykazał się Musio-
lik i było 3:0. Do końca nic się 

już nie zmieniło, dzięki cze-
mu niebiesko-czerwoni nadal 
są wiceliderem IV ligi ze stra-
tą trzech punktów do pierw-
szego Śląska Świętochłowice. 
Szombierki są ósme i zaczyna-
ją tracić przewagę nad zespo-
łami z dolnych rejonów tabeli.

W  sobotę grały także in-
ne bytomskie drużyny i był 
to bardzo udany dzień w ich 
wykonaniu. W klasie A Roz-
bark Bytom pokonał LKS 

Żyglin 3:2 po dwóch golach 
Michała Bednarza i  jednej 
Krzysztofa Kucharczyka. 
W  klasie B Nadzieja ogra-
ła rezerwę Unii Strzybnica 
1:0 po bramce Marka Mu-
siała, a Rodło Górniki rozbi-
ło Tęczę Zendek 5:2 i cztere-
ma golami popisał się Adam 
Osmańczyk, a jednego doło-
żył Mateusz Haraziński.   

Derby dla Polonii
SPORT \ 47. derby Bytomia nie rozczarowały kibiców. Trybuny pękały w szwach, po mieście niósł się głośny do-
ping, a na boisku rządziła tylko Polonia, która pokonała Szombierki 3:0.

fot. Facebook/Fight Club Bytom
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Do UNESCO włączono 
w  lipcu zeszłego roku pozo-
stałości po dawnych kopal-
niach rud srebra, ołowiu i cyn-
ku - kopalniane wyrobiska 
i  szyby górnicze, system od-
wadniania i  wykorzystania 
wody pogórniczej oraz ele-
menty krajobrazu kulturo-
wego. W sumie składa się na 
nie 28 obiektów w  Tarnow-
skich Górach, Zbrosławi-
cach i  Bytomiu. Są to m.in. 
Zabytkowa Kopalnia Srebra 
i  Sztolnia Czarnego Pstrąga.

W  naszym mieście wpis 
do UNESCO obejmuje Rezer-
wat Segiet oraz Srebrną Gó-
rę. Nietrudno odgadnąć, że 
w  Srebrnej Górze ukryte by-
ło pożądane srebro, którego 
wydobycia podejmowali się 
górnicy. W XVI wieku było to 
miejsce tętniące życiem. Te-
ren eksploatowano bardzo 
długo. Gdy na Górze wznie-
siono kopalnię Rud Cynku, 

budownicze kopalni wycięli 
większość rosnących w  oko-
licy drzew. Właśnie dlate-
go obecnie w  tym miejscu 
rosną głównie buki w  wie-
ku 120 - 150 lat. Jednak przy-
roda odzyskała ten obszar, 
dzięki czemu dziś można na 
nim znaleźć wiele rzadkich 
gatunków roślin i  zwierząt, 
co w 1953 roku stało się pod-
stawą do uznania go za re-
zerwat i  objęcia go ochroną.

Sukces starań o  wpis do 
UNESCO początkowo skie-
rował uwagę całego kraju 
na nasze okolice. Tarnogór-
ską kopalnię zaczęło odwie-
dzać znacznie więcej ludzi, 
co wpłynęło również na po-
pularność Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych, któ-
re wożą do niej turystów.

Aby utrzymać duże zainte-
resowanie atrakcjami z  listy 
UNESCO Mariusz Janas i To-
masz Olszewski, przewodni-

czący Rad Miejskich w Byto-
miu i  Tarnowskich Górach, 
na wspólnej konferencji pra-
sowej zadeklarowali, że ra-
zem będą zabiegać o pozyska-
nie środków z  Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego na stworzenie sys-
temu informacji o  obiektach. 
Mowa np. o wykonaniu tablic, 
które ułatwiałyby dojazd do 

poszczególnych atrakcji. Ich 
wykonanie to koszt przynaj-
mniej 300 tysięcy złotych, na-
tomiast potrzeby w  zakresie 
promocji są znacznie większe.

- Uważamy, że wsparcie fi-
nansowe powinno nastąpić 
z  każdej strony. To nie może 
być wyłącznie problem Sto-
warzyszenia Miłośników Zie-
mi Tarnogórskiej, które do tej 

pory nie korzystało z żadnych 
dotacji i  utrzymuje się z  pra-
cy własnych członków - po-
wiedział Tomasz Olszewski. 
Według przewodniczącego 
tarnogórskiej rady gminy, na 
terenie których znajdują się 
obiekty wpisane do UNESCO 
powinny ze sobą współdziałać 
i  razem finansować promo-
cję i utrzymanie atrakcji oraz 

modernizację związanej z ni-
mi infrastruktury. Podobne-
go zdania jest Mariusz Janas. 
- Złożyliśmy wniosek do bu-
dżetu na 2019 r., by dofinanso-
wać kwotą 100 tys. zł te miej-
sca - powiedział na konferencji 
przewodniczący bytomskiej 
rady.   

Bytom powinien chwalić się UNESCO
TURYSTYKA \  Bytom, Tarnowskie Góry i Zbrosławice mogą pochwalić się jedynymi obiektami w województwie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. \  Bytom, Tarnowskie Góry i Zbrosławice mogą pochwalić się jedynymi obiektami w województwie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. \
Początkowy rozgłos związany ze wpisem zaczyna powoli cichnąć, dlatego chcąc utrzymać zainteresowanie konieczna jest praca nad lepszą promocją.
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Publikacja zrealizowana dzięki dofinansowaniu 
Fundacji im. Stefana Batorego 

www.mdm.bytom.pl
bytomski.lew@gmail.com

Informujemy, że nasz projekt ”Bytomski Lew” 
nie ma nic wspólnego z profilem FB BytomskiLew.pl
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W związku z pytaniami pasażerów dotyczącymi 
przyczyny zmiany numeracji linii nr „1” na  nr 
„3” z dniem 01.10.2018r. wyjaśniamy, że wynika 
ona z ujednolicenia systemów informatycznych 
wymagających odrębnej numeracji dla każdej 
linii na terenie trzech Związków Komunikacyj-
nych tj. KZK GOP Katowice, MZKP Tarnowskie 
Góry i MZK Tychy.

Międzygminny Związek KomunikacjiMiędzygminny Związek Komunikacji
Pasażerskiej w Tarnowskich GórachPasażerskiej w Tarnowskich Górach

KOMUNIKAT

www.mzkp.pl

W  stolicy odbyły się mi-
strzostwa Polski seniorów 
i seniorek. Czarni Bytom wy-
słali do Warszawy liczną re-
prezentację, która dała wiele 
powodów do dumy. Najpierw 
odbyły się indywidualne za-
wody, w  których nasi judocy 
wywalczyli dziewięć medali.

Tylko dwa były złote, a zdo-

były je Beata Pacut oraz Ewa 
Konieczna. Na drugim stop-
niu podium stawali męż-
czyźni, a  mianowicie Kamil 
Grabowski i  Łukasz Golus. 
Brązowe krążki wywalczy-
li Kacper Kaczor, Patryk Ło-
ziak, Daria Tymann, Paulina 
Dziopa oraz Aleksandra Gaj.

W  niedzielę rozegrano za-

wody drużynowe. Czarni wy-
stawili tylko zespół kobiet, 
które jednak pokazały się 
z  najlepszej strony i  wywal-
czyły złoto. Łącznie bytomski 
klub wrócił do domu z  dzie-
sięcioma krążkami, dzięki 
czemu wygrał klasyfikację 
medalową.  

Czarni Bytom rządzili 
w mistrzostwach Polski
Czarni Bytom rządzil
w mistrzostwach Polski
Czarni Bytom rządzil
SPORT \  Judocy Czarnych Bytom przywieźli z Warszawy aż dziesięć medali. By-
tomski klub znowu udowodnił, że jest jednym z najlepszych w całym kraju.
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EPCO Polska sp. z o.o. wy-
budowała na przeszło 2-hek-
tarowej działce halę produk-
cyjno-magazynową wraz 
z  częścią socjalną i  biurową 
o powierzchni ok. 5500 m2. 
Do obiektu przylegają parkin-
gi i  drogi dojazdowe. W  za-
kładzie znalazły się w  pełni 
zautomatyzowane linie tech-
nologiczne do produkcji pa-
neli do bram segmentowych 
przeznaczonych na rynki 
krajów Europy środkowej 
i wschodniej oraz Skandyna-
wii. Budowa zakładu trwa-
ła niecały rok. Docelowo EP-
CO Polska ma zatrudniać 
w Bytomiu 20 pracowników.

Niestety ponad 21-hekta-
rowy teren przy ul. Hakuby 
wciąż zieje pustką. Od 2014 
roku jest on częścią Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Miasto Bytom kosz-
tem 21 mln zł (15,7 mln zł 
pochodziło z UE) zrekultywo-
wało tamtejsze grunty, wypo-
sażyło je w niezbędne media 
i  wybudowało nowe drogi. 
Jeszcze nim zakończono pra-
ce pojawił się inwestor zain-
teresowany budową swojego 
zakładu na tym terenie, lecz 
ostatecznie mimo podpisa-
nego listu intencyjnego wy-
cofał się ze swoich planów.

Pod koniec tego roku przy 

ul. Hakuby miała być już go-
towa hala postawiona wspól-
nie przez KSSE i  Bytomską 
Agencję Rozwoju Inwesty-
cji, lecz do dziś budowa nie 
ruszyła. - Termin realiza-
cji wydłużył się ze względu 
na skomplikowane warun-
ki gruntowe na terenie in-
westycji i  dodatkowe, nie-
obowiązkowe procedury, 
które nie były planowane na 
etapie ustalania harmono-
gramu inwestycji i  zlecenia 
wykonania projektu budow-
lanego - poinformowała nas 
dr Wioleta Witczak-Smol-
nik, rzecznik prasowa KSSE. 
- Konieczne okazało się m.in. 
opracowanie dodatkowej do-
kumentacji geologiczno-in-
żynierskiej i  zatwierdzenie 
jej w Urzędzie Miasta i Urzę-
dzie Górniczym. Ta procedu-
ra wydłuży termin złożenia 
wniosku o  uzyskanie decy-
zji o pozwoleniu na budowę, 
a w konsekwencji termin bu-
dowy hali. Jest ona jednak 
potrzebna, aby po uzyskaniu 
niezbędnych pozwoleń na bu-
dowę, proces realizacji pro-
jektu przebiegał prawidłowo - 
wyjaśniła nam rzeczniczka KSSE.

Wartość wspólnej inwe-
stycji KSSE i BARI ma wy-
nieść 9 milionów złotych. 
Koszty realizacji przedsię-

wzięcia są równo podzielo-
ne pomiędzy obie spółki two-
rzące konsorcjum. Wkład 
BARI został pokryty z  bu-
dżetu miasta, które przeka-
zało agencji środki na tę in-
westycję. Hala ma powstać 
na działce o  powierzchni 
1,9 ha. Obiekt będzie prze-
znaczony do dzierżawy. 
Zgodnie z  założeniami ma 
w  przyszłości umożliwiać 
rozbudowę z  2,2 m2 po-
wierzchni do 4,4 tys. m2.

- Sytuacja w  Bytomiu 
przypomina mi okres, kie-
dy otwieraliśmy nasz za-
kład w  małym miasteczku 
przy granicy belgijsko-fran-
cuskiej. Tam również wokół 
naszej firmy było wiele nie-
zagospodarowanego terenu, 
a  teraz nie ma już miejsca, 
bowiem w ciągu ostatnich lat 
powstało tam kilka nowych 
zakładów produkcyjnych - 
powiedział na otwarciu by-
tomskiego zakładu Massimo 
Cassinari, dyrektor finanso-
wy i  członek zarządu firmy 
EPCO. - Wierzę, że za EPCO 
ruszą kolejni przedsiębior-
cy, którzy uwierzą, że Bytom 
jest dobrym miastem do lo-
kowania biznesu - stwierdził 
prezydent Damian Bartyla.
  

Rusza pierwszy zakład 
bytomskiej strefi e
INWESTYCJE \   Za kilka tygodni miną trzy lata od oddania do użytku uzbro-\   Za kilka tygodni miną trzy lata od oddania do użytku uzbro-\
jonych terenów inwestycyjnych po dawnej kopalni Powstańców Śląskich. Właśnie 
dobiegła końca pierwsza inwestycja w  tym miejscu. Swój zakład uruchomiła tam 
belgijska fi rma EPCO.
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Bytom, ul. Parkowa 1

32 400-70-40  GOLDENBEAUTY PARK
(budynek basenu krytego OSiR przy Urzędzie Miasta)

Bytom, ul. St. Moniszki 22
(przy Operze Śląskiej)

tel. 604-107-108

• PORADNIA STOMATOLOGICZNA
profi laktyka i leczenie dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

(bezpłatnie w ramach NFZ)

• PROTETYKA
korony porcelanowe, protezy elastyczne, szkieletowe

• CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
implanty, ekstrakcje zębów i korzeni zębowych

• STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
• RENTGEN STOMATOLOGICZNY

• RADIOWIZJOGRAFIA MIKROSKOP

www.stomatologiabichalski.pl

W  kwietniu miejska spół-
ka Bytomski Sport zawarła 
umowę z  wykonawcą prze-
budowy stadionu Polonii By-
tom. Zgodnie z zapisami kon-
traktu przez 8 miesięcy ma 
trwać etap projektowy, a  do-
piero pod koniec roku ma ru-
szyć budowa nowych trybun. 
Jednak, żeby je postawić, 
wpierw trzeba wyburzyć sta-
re. Zdecydowano się nie od-
wlekać rozbiórki do czasu 
zakończenia tworzenia pro-
jektu, dlatego już teraz ruszy-
ły prace przy ul. Olimpijskiej.

Zgodnie z  harmono-
gramem rozbiórka stadio-
nu potrwa do końca listo-
pada. Na razie robotnicy 
zajmują się najprostszymi 
obiektami, jak np. budyn-
ki gospodarcze i  ogrodzenie. 
Najbardziej spektakularną 
część zaplanowano na paź-
dziernik. Wtedy ma zostać 
zdemontowany słynny ża-
giel, a wały, na których znaj-
duje się widownia zostaną 
zrównane z  ziemią. Ekipy 
rozbiórkowe będą miały uła-
twione zadanie, gdyż do wy-
burzenia będą mieć tylko trzy 
trybuny - wschodni łuk został 
rozebrany już w  2014 roku.

Pośpiech z  rozbiórką za-
niepokoił radnych, którzy na 
zebraniu Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu i  Rekreacji 
domagali się wyjaśnień w tej 
sprawie. Ich zdaniem wybu-

rzenie stadionu przed wyko-
naniem projektu budowla-
nego jest bardzo ryzykowne, 
ponieważ dopiero na podsta-
wie dokumentacji projektowej 
będzie można określić rzeczy-
wisty koszt inwestycji. Radni 
obawiają się, że Polonia zosta-
nie z niczym jeśli okaże się, że 
budowa trybun będzie droż-
sza, niż zakładano, a  miasta 
nie będzie stać na sfinanso-
wanie tego przedsięwzięcia.

Spółka S-sport w  przetar-
gu zaproponowała cenę 39,6 
mln zł. Oferty jednak złożo-
no w  marcu zeszłego roku 
i od tego czasu stawki w bran-
ży budowlanej poszybowały 
o  kilkadziesiąt procent w  gó-
rę. Mimo to S-sport jako jedy-
ny z oferentów utrzymał waż-
ność swojej wyceny i w chwili 
podpisania umowy zadekla-
rował, że zaprojektuje i  wy-
buduje trybuny za takie pie-
niądze. Prezes Bytomskiego 
Sportu, Krzysztof Bochnia, 
uspokaja, że inwestycja jest 
odpowiednio zabezpieczo-
na, dlatego jeśli wykonaw-
ca zerwie umowę, to miejska 
spółka otrzyma wysokie od-
szkodowanie. Ponadto we-
dług niego w  takiej sytuacji 
istnieje jeszcze możliwość 
przeprowadzenia budowy 
przez wykonawcę zastępczego.

Radnych nie uspokoiły 
te wyjaśnienia. Podczas ob-
rad komisji podnoszono, iż 

wykonawca nie ma dużego 
doświadczenia w  budowie 
stadionów i nigdy żadnego sa-
modzielnie nie wybudował, 
a  jedynie występował w  roli 
jednego z  podwykonawców. 
Przypomniano, że S-sport 
miał już problemy z wykona-
niem znacznie mniejszej in-
westycji, jaką była moderni-
zacja boiska treningowego 
przy ul. Piłkarskiej i  Bytom-
ski Sport musiał nałożyć na tę 
firmę 232 tys. zł kar umow-
nych za opóźnienia. Tym-
czasem S-sport ma już kilka 
miesięcy opóźnienia w  przy-
gotowaniu wstępnego pro-
jektu przebudowy stadionu. 
Co prawda wykonawca prze-
kazał BS koncepcję, ale miej-
ska spółka jej nie zatwiedzi-
ła, gdyż stoi na stanowisku, że 
dokumentacja nie jest w  peł-
ni zgodna z  podręcznikiem 
licencyjnym PZPN i  ocze-
kuje wprowadzenia zmian.

Opozycja oczekuje, że pre-
zydent Damian Bartyla wpły-
nie na wykonawcę, aby ten 
wywiązał się z umowy i przy-
śpieszył prace projektowe. 
Pewne jest, że temat tej in-
westycji będzie jeszcze wiele 
razy wracać w  tej kampanii 
i nie ma wątpliwości, że odpo-
wiedź na pytanie, czy nowy 
stadion w Bytomiu rzeczywi-
ście powstanie poznamy do-
piero po wyborach.  

Rozbierają stadion, 
a nie mają projektu
INWESTYCJE \  Historia się powtarza: zbliżają się wybory, a wraz z nimi ruszają 
prace rozbiórkowe na stadionie przy ul. Olimpijskiej. Kibice dostali obietnicę budo-
wy nowych trybun, natomiast wciąż nie ma ich projektu i nie wiadomo, czy założone 
40 milionów złotych wystarczy na ich postawienie.

Debata przedwyborcza 
odbędzie się w środę, 17 paź-
dziernika o  godzinie 18:00 
w  Centrum Gorczyckiego 
przy parafii św. Jacka przy 
ul. Matejki 1. Organizatora-
mi są: Bytomski.pl, Dziennik 
Zachodni oraz stowarzysze-
nie Miasto dla Mieszkańców 
Bytom w ramach projektu By-
tomski Lew dofinansowane-
go przez Fundację im. Stefana 
Batorego.   Udział potwierdzi-
li wszyscy kandydaci za wy-
jątkiem Damiana Bartyli, 
który nadal nie przekazał or-
ganizatorom swojej decyzji 
w  tej sprawie. W  sali Cen-

trum Gorczyckigo na pew-
no skonfrontują się: Jan Kazi-
mierz Czubak z  SLD Lewicy 
Razem, Mariusz Janas z Pra-
wa i  Sprawiedliwości, Marek 
Michałowski ze stowarzysze-
nia Niezależni, Andrzej Panek 
z własnego komitetu, Andrzej 
Wężyk ze Wspólnego Byto-
mia oraz Mariusz Wołosz z Ko-
alicji Obywatelskiej PO i  .N.

Debatę poprowadzi Mar-
cin Zasada, doświadczony 
dziennikarz związany od 
wielu lat z  redakcją Dzienni-
ka Zachodniego, prowadzą-
cy również popularną audycję 
w Radiu Piekary pt. „Rozmo-

wa Dnia”, w  której prowadzi 
wywiady z  czołowymi po-
litykami naszego regionu.

Wydarzenie będzie bez-
płatne i  otwarte dla miesz-
kańców, lecz organizatorzy 
uprzedzają, że liczba miejsc 
na sali jest ograniczona. De-
bata będzie transmitowana 
na żywo w Internecie na stro-
nach naszego serwisu www.
bytomski.pl, dzięki czemu jej 
przebieg będzie można śle-
dzić z każdego zakątka Ziemi, 
gdzie tylko dociera zasięg glo-
balnej sieci.  

Czy Bartyla pojawi 
się na debacie?
polityka \  Dotąd Damian Bartyla nie uczestniczył w żadnej debacie wyborczej. 
Zarówno w 2012, jak i w 2014 roku odmówił udziału. W najbliższą środę odbędzie się 
jedyna debata przed tegorocznymi wyborami, ale prezydent nie potwierdził jeszcze 
swojej obecności. Konkurenci będą dyskutować bez niego?
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PIES WYTROPIŁ NARKOTY-
KI W PIWNICY DILERÓW

Policyjny pies pomógł by-
tomskim kryminalnym prze-
jąć narkotyki, z których moż-
na było przygotować ponad 
1000 „działek” dilerskich. 
Zatrzymano małżeństwo by-
tomian w  wieku 37 i  38 lat. 
Ponadto osoby te handlowa-
ły narkotykami. Teraz męż-
czyzna i kobieta odpowiedzą 
przed sądem. Grozi im do 10 
lat więzienia.

Kryminalni z  bytomskiej 
komendy, zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości nar-
kotykowej, prowadzili dzia-
łania przeciwko dilerom 
narkotyków. W  mieszkaniu 
przy ulicy Jochymczyka po-
licjanci zatrzymali małżeń-
stwo bytomian w  wieku 37 
i  38 lat. W  ich piwnicy kry-
minalni przejęli amfetaminę 
i marihuanę z których można 
by przygotować ponad 1000 
porcji narkotyków. Czarno-
rynkową wartość zatrzyma-
nych substancji odurzających 
oszacowano na ponad 4 tysią-
ce złotych. Bytomskim stró-
żom prawa pomagał policyjny 
pies specjalizujący się w  po-
szukiwaniu narkotyków z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Ka-
towicach. Małżeństwo trafiło 
do policyjnego aresztu. Ponad-
to śledczy z komendy ustalili, 
że bytomianie handlowali nar-
kotykami. Zatrzymani usły-
szeli już zarzuty. Teraz odpo-
wiedzą przed sądem. Grozi im 
do 10 lat więzienia.

GANG 16-LETNICH WŁAMYWA-
CZY W RĘKACH POLICJANTÓW

Kryminalni z Bytomia za-
trzymali dwóch 16-latków. 
Młodzieńcy w ostatnich mie-
siącach włamali się do ponad 
10 mieszkań na terenie By-

tomia. Straty jakie ponieśli 
pokrzywdzeni to kilkadzie-
siąt tysięcy złotych. Policjan-
ci zatrzymali również 3 pa-
serów, a  w  ich mieszkaniach 
odzyskano łupy warte ok 10 
tys. złotych. Dwaj mężczyź-
ni i kobieta odpowiedzą przed 
prokuratorem. Grozi im do 5 
lat więzienia. Decyzją sądu 
16-latkowie najbliższe miesią-
ce spędzą w ośrodku dla nie-
letnich.

Od kilku miesięcy krymi-
nalni z  bytomskiej komen-
dy tropili włamywaczy, któ-
rzy dokonali szeregu włamań 
do mieszkań na terenie Byto-
mia. Z ustaleń śledczych wy-
nikało, że sprawcy wykorzy-
stywali uchylone okna, aby 
dostać się do mieszkań. Wie-
dza ta pozwoliła typować jako 
sprawców osoby młode oraz 
szczupłe. Tygodnie ciężkiej 
policyjnej pracy pozwoliły na 
ustalenie oraz zatrzymanie 
dwóch 16-latków, którzy tra-
fili do policyjnej izby dziecka. 
Śledczy z  komendy udowod-
nili im włamania do ponad 10 
mieszkań na terenie Bytomia. 
Ponadto ustalono, że 16-lat-
kowie z  jednego z  mieszkań 
zabrali kluczyki do auta, któ-
rym odjechali. Następnego 
dnia auto odzyskano. Straty 
jakie ponieśli pokrzywdzeni 
to kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych. W toku dalszych ustaleń 
kryminalni zatrzymali trzech 
paserów w wieku od 18 do 33 
lat. Dwóch mężczyzn i kobieta 
trafili do policyjnego aresztu. 
W ich mieszkaniach policjan-
ci odzyskali część łupu wła-
mywaczy. Przedmioty warte 
około 10 tysięcy złotych wró-
cą do pokrzywdzonych. Męż-
czyźni i kobieta usłyszą teraz 
zarzuty i  odpowiedzą przed 
prokuratorem. Grozi im do 5 

lat więzienia. Decyzją sądu 
16-latkowie najbliższe mie-
siące spędzą w  ośrodku dla 
nieletnich.

4 ZATRZYMANE DOWODY 
REJESTRACYJNE PODCZAS 

DZIAŁAŃ „SMOG”

We wtorek policjanci z by-
tomskiej drogówki spraw-
dzali poziom zadymienia spa-
lin pojazdów podczas działań 
„SMOG”. Szczególną uwa-
gę mundurowi zwracali na 
pojazdy, których stan tech-
niczny mógł wskazywać na 
przekroczenie wydzielanych 
spalin. Podczas akcji z mun-
durowymi współpracowały 
bytomskie stacje kontroli po-
jazdów.

Policjanci z  Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w  Bytomiu 
prowadzili wczoraj działania 
„SMOG”. Mundurowi spraw-
dzali czy samochody poru-
szające się po naszych dro-
gach nie zanieczyszczają 
zanadto naszego środowi-
ska. Podczas działań stróże 
prawa dokonywali pomiaru 
zadymienia spalin pojazdów 
z silnikami diesla i benzyny. 
W  trakcie działań munduro-
wi sprawdzali stan technicz-
ny pojazdów, czas pracy kie-
rowców oraz dokumentacje 
pojazdów przewożących to-
wary lub osoby. Z  policjan-
tami współpracują bytom-
skie stacje kontroli pojazdów, 
gdzie dokonywana jest szcze-
gółowa analiza spalin pojaz-
dów.

W  trakcie działań mun-
durowi sprawdzili 155 pojaz-
dów, zatrzymano 4 dowody 
rejestracyjne ze względu na 
zbyt duże zadymienie spalin. 
Stróże prawa zapowiadają, 
że tego typu działania prowa-

dzone będą cyklicznie.

KRYMINALNI PRZEJĘLI 0,5 
TYS. PORCJI AMFETAMINY

Bytomscy policjanci prze-
jęli amfetaminę, z której moż-
na było przygotować ponad 
500 „działek” dilerskich i za-
trzymali 50-letniego byto-
mianina. Teraz mężczyzna 
odpowie przed prokurato-
rem. Grozi mu do 3 lat więzie-
nia.

Kryminalni z  bytomskiej 
komendy, zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości nar-
kotykowej, prowadzili dzia-
łania przeciwko dilerom 
narkotyków. W  mieszkaniu 
przy ulicy Miętkiewicza po-
licjanci zatrzymali 50-latka, 
który miał w  domu amfeta-
minę. Z  przejętych narkoty-
ków można by przygotować 
ponad 500 porcji narkoty-
ków. Czarnorynkową war-
tość zatrzymanych substan-
cji odurzających oszacowano 
na ponad 2 tysiące złotych. 
Mężczyzna usłyszał już za-
rzut. Może mu grozić do 3 lat 
więzienia.

PLANTACJA MARIHUANY WAR-
TA PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH

Policjanci z Bytomia zwal-
czający przestępczość narko-
tykową zlikwidowali planta-
cję marihuany. Stróże prawa 
zabezpieczyli prawie 10 krza-
ków konopi indyjskich oraz 
ponad 10 kg suszu marihu-
any. Czarnorynkowa war-
tość narkotyków, to blisko pół 
miliona złotych.

Kryminalni z Bytomia zli-
kwidowali nielegalną planta-
cję konopi indyjskich. Znaj-
dowała się ona w  polu na 
obrzeżach Bytomia. Poli-
cjanci znaleźli profesjonal-
nie przygotowaną plantację 

uprawy konopi indyjskich. 
Stróże prawa zabezpieczy-
li 10 dojrzałych krzaków tej 
rośliny oraz ponad 10 kilo-
gramy suszu marihuany. 
Czarnorynkowa wartość 
przejętych narkotyków, to 
blisko pół miliona złotych. Te-
raz stróże prawa ustalają do 
kogo należała zlikwidowana 
plantacja. Za uprawę konopi 
indyjskiej oraz zabezpieczo-
ną marihuanę sprawcy grozi 
kara do 10 lat więzienia.

POLICJANCI ODZYSKALI 4 
TELEFONY W DOMU PASERA

Śledczy z komisariatu przy 
ul. Chrzanowskiego zatrzy-
mali 54-letniego pasera. Męż-
czyzna miał w swoim miesz-
kaniu 4 telefony komórkowe 
skradzione w  Bytomiu oraz 
w  Tarnowskich Górach. By-
tomianin usłyszał już zarzu-
ty. Teraz odpowie przed pro-
kuratorem. Grozi mu do 5 lat 
więzienia.

Stróże prawa z  komisa-
riatu przy ulicy Chrzanow-
skiego prowadząc sprawę 
kradzieży torebki na tzw. 
„wyrwę”, która miała miej-
sce w  lipcu tego roku trafili 
na trop pasera. Policjanci za-
trzymali 54-latka. Stróże pra-
wa w  jego mieszkaniu odzy-
skali 4 telefony komórkowe. 
Śledczy ustalili, że dwa z nich 
pochodzą z  kradzieży w  By-
tomiu, a  pozostałe zostały 
utracone na terenie Tarnow-
skich Gór. Ustalono, że jeden 
z  nich został skradziony po-
czątkiem lipca tego roku na 
szkodę 66-latki. Kobieta utra-
ciła wtedy torebkę z  telefo-
nem komórkowym na tzw. 
„wyrwę”. Bytomianin usły-
szał już zarzuty. Teraz telefo-
ny wrócą do właścicieli. Na-
tomiast paser odpowie teraz 
przed prokuratorem. Grozi 

mu do 5 lat więzienia. Kroni-
ka Policyjna

Ofice prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w  Bytomiu 
informuje.

PIES WYTROPIŁ NARKOTY-
KI W PIWNICY DILERÓW

Policyjny pies pomógł by-
tomskim kryminalnym prze-
jąć narkotyki, z których moż-
na było przygotować ponad 
1000 „działek” dilerskich. 
Zatrzymano małżeństwo by-
tomian w  wieku 37 i  38 lat. 
Ponadto osoby te handlowa-
ły narkotykami. Teraz męż-
czyzna i kobieta odpowiedzą 
przed sądem. Grozi im do 10 
lat więzienia.

Kryminalni z  bytomskiej 
komendy, zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości nar-
kotykowej, prowadzili dzia-
łania przeciwko dilerom 
narkotyków. W  mieszkaniu 
przy ulicy Jochymczyka po-
licjanci zatrzymali małżeń-
stwo bytomian w  wieku 37 
i  38 lat. W  ich piwnicy kry-
minalni przejęli amfetaminę 
i marihuanę z których można 
by przygotować ponad 1000 
porcji narkotyków. Czarno-
rynkową wartość zatrzyma-
nych substancji odurzają-
cych oszacowano na ponad 4 
tysiące złotych. Bytomskim 
stróżom prawa pomagał po-
licyjny pies specjalizujący 
się w  poszukiwaniu narko-
tyków z Komendy Miejskiej 
Policji w  Katowicach. Mał-
żeństwo trafiło do policyjne-
go aresztu. Ponadto śledczy 
z komendy ustalili, że byto-
mianie handlowali narkoty-
kami. Zatrzymani usłyszeli 
już zarzuty. Teraz odpowie-
dzą przed sądem. Grozi im 
do 10 lat więzienia.  

Kronika kryminalna Kronika kryminalnaKronika kryminalna Kronika kryminalna

Informuje rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Bytomiu

We wtorek rano uwa-
gę policję zwrócił kierow-
ca, który w  okolicy placu 
Sobieskiego przejechał na 
czerwonym świetle. To jed-
nak nie wszystko, bo po chwi-
li mężczyzna ponownie w ten 

sam sposób złamał przepi-
sy. Funkcjonariusze dro-
gówki ruszyli w  pościg, któ-
rego finał był zaskakujący.

Okazało się, że kierow-
ca jedzie z  żoną, która wła-
śnie zaczęła rodzić. Mężczy-

zna chciał jak najszybciej 
dotrzeć do szpitala przy uli-
cy Batorego. Policjanci nie 
wahali się i  zaproponowali, 
aby 33-latek jechał za nimi.

- Ponieważ był to poranny 
szczyt komunikacyjny, by-

ła to jedyna słuszna decyzja, 
aby kobieta jak najszybciej 
dotarła do szpitala. W  zaled-
wie kilka minut 31-latka doje-
chała do szpitala, gdzie szyb-
ko pielęgniarki objęły ją swoją 
opieką. Od jednej z nich poli-
cjanci usłyszeli, że był to już 
ostatni dzwonek, aby kobieta 
dotarła do szpitala - czytamy 

na stronie bytomskiej policji.
Kierowca nie dostał man-

datu, co jest w  pełni zrozu-
miałe w  takiej sytuacji. Co 
ciekawe, jeden z  policjantów 
tego samego dnia rano odwo-
ził swoją żonę na porodówkę. 
Historia idealnie pasująca na 
scenariusz filmowy.  

Policjanci eskortowali ciężarną
112 \  Policjanci bytom-
skiej drogówki ruszyli w 
pościg za kierowcą, który 
dwukrotnie przejechał na 
czerwonym świetle. Oka-
zało się, że mężczyzna wie-
zie żonę na porodówkę.
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Bytom – choć jest mia-
stem o długiej i złożonej histo-
rii, wielokulturowym i  wie-
lojęzycznym – nie doczekał 
się zbyt wielu reprezenta-
cji literackich. O  tych jednak 
istniejących, powstałych od 
XVII wieku do czasów współ-
czesnych, traktuje książ-
ka Leszka Engelkinga. Au-
tor bada interakcję pomiędzy 
twórczością literacką a  prze-
strzenią świata rzeczywi-
stego – Bytomiem właśnie.

Prezentowane utwory, połą-
czone tematyką górnośląskie-
go miasta lub jego miejskich 
elementów, wzajemnie na sie-
bie oddziałują, kreując literac-
ki obraz Bytomia, literacki „mit 
miejsca” ze wszystkimi wła-
ściwymi mu faktami, legenda-
mi, anegdotami, ze wszystkimi 
miejskimi widokami, symbo-
lami, dźwiękami, zapachami, 

smakami i innymi wrażeniami.
Dzięki książce Leszka En-

gelkinga czytelnik może stać 
się literackim turystą, kro-
czącym śladami fikcyjnych 
postaci i  szukającym miejsc 
przywoływanych w  utwo-
rach. Może stać się literackim 
przechodniem podglądają-
cym Bytom, spacerowiczem 
rozkoszującym się przechadz-
ką po  mieście ewokowanym 
z  kart tekstów kultury. Jak 
uwidacznia „Bytom w  lite-
raturze...”, tytułowe miasto 
okazuje się wcale nie takim 
zapomnianym miejscem.

Z  kolei „Bytom w  daw-
nej fotografii (Beuthen in al-
ten Bildern)” to wędrówka 
w przeszłość – powrót do cza-
sów szczególnych dla miasta. 
Na przełomie bowiem XIX 
i  XX wieku Bytom z  niewiel-
kiego miasteczka stawał się 

jednym z  centralnych i  naj-
większych miast i  ośrodków 
przemysłowych na mapie 
Górnego Śląska. Uwiecznio-
ny właśnie w owym okresie, 
prezentowany jestna kartach 
tego dwujęzycznego albumu.

Stare fotografie przywo-
łują obrazy miejsc zarówno 
tych do dziś istniejących, jak 
i  tych, które  obecnych cza-
sów nie doczekały. Na czar-
no-białych zdjęciach widnieje 
więc m.in. Rynek ze swoimi 
kamienicami i  ratuszem, re-
prezentacyjne place otoczone 
luksusowymi restauracjami 
i kawiarniami (jak Boulevard, 
dziś pl. T. Kościuszki, z repre-
zentacyjną fontanną), okaza-
łe bytomskie ulice (jak pierze-
je Moltkeplatz, dziś pl. J. III 
Sobieskiego z  muzeum i  sie-
dzibą starostwa, czy Bahn-
hofstrasse dziś, ul. Dworco-

wa), a  także budynki szkół, 
kościołów, dworców kole-
jowych, kopalni i  innych 
obiektów przemysłowych.

To trzecie – zmienione 
i  rozszerzone – wydanie tej 
cennej nie tylko dla miłośni-
ków historii Bytomia, Gór-
nego Śląska i  fotografii pu-
blikacji, której poprzednie 
nakłady zostały wyczerpane.

Obie książki są dostępne 
w  sprzedaży w  cenach 28 zł 
(„Bytom w literaturze...”) i 35 
zł („Bytom w dawnej fotogra-
fii”), natomiast zestaw pocztó-
wek kosztuje 15 zł.  

Muzeum wydało książki o Bytomiu
KULTURA \   „Bytom w literaturze...” oraz „Bytom w dawnej fotografi i” to dwie nowości wydawnicze Muzeum 
Górnośląskiego związane z naszym miastem. Nieco wcześniej instytucja wprowadziła również do oferty pakiet 
piętnastu reprodukcji przedwojennych pocztówek z Bytomia.

Biblioteka Multimedial-
na powstała z myślą o wielbi-
cielach literatury i  gościach 
Atrium Plejada. Pomysł 
stworzenia tak nietypo-
wej przestrzeni w  centrum 
handlowym jest efektem 
współpracy dyrektora obiek-
tu z  dwoma znanymi czy-
telnikom portalami - Wol-
nelektury.pl oraz Publio.pl.

- Projekt wnętrza nawiązu-
je do klimatu dawnej, trady-
cyjnej biblioteki. Czytelnia zo-
stała wyposażona w wygodne 
fotele, lampy stojące, małe sto-
liki i różnego rodzaju dodatki, 
jak koce, poduszki czy rośli-
ny w  doniczkach. To wszyst-
ko sprawia, że w centrum han-
dlowym można poczuć się jak 
w przytulnym pokoju do czy-
tania. Do skorzystania z  tej 
niecodziennej atrakcji będzie-
my zapraszać wszystkich go-
ści, którzy w  trakcie pobytu 
w Atrium Plejada będą chcieli 

na chwilę odpocząć, oderwać 
się od zakupów i  przysiąść 
w wygodnym miejscu, w ciszy, 
z dobrą lekturą - mówi Joanna 
Plata, dyrektor Atrium Plejada.

Dzięki udostępnianym ko-
dom QR, nadrukowanym na 
plakatach wiszących w Biblio-
tece, każdy klient będzie miał 
dostęp do fragmentów bądź ca-
łości książek w  formacie pdf. 
Wystarczy telefonem zeska-
nować kod QR, który odsyła na 
odpowiednią stronę interneto-
wą i  umożliwia czytanie wy-
branej publikacji. Tytuły będą 
cyklicznie zmieniane, aby czy-
telnicy mogli korzystać z wciąż 
nowych, atrakcyjnych propo-
zycji. Na użytek Biblioteki Mul-
timedialnej zaaranżowano lo-
kal o powierzchni ok. 40 mkw. 
O relaksujący i przytulny wy-
strój pokoju do czytania za-
dbała sieć Jysk, tak by odwie-
dzający to miejsce goście mogli 
czerpać przyjemność z  prze-

bywania w  nim i  z  beztro-
ską zanurzyć się w  lekturze.

- Dziś centrum handlowe to 
nie tylko zakupy. W myśl tej za-
sady tworzymy miejsca, które 
zaspokajają wszystkie potrze-
by naszych gości. Chcemy, by 
w Atrium Plejada klienci czu-
li się komfortowo, bezpiecznie 
i mieli dostęp do jak najszerszej 
oferty zakupowej, gastrono-
micznej i rozrywkowej. Dąży-
my do tego, by nasz obiekt był 
miejscem spędzania miłych 
chwil zarówno podczas zaku-
pów, jak i spotkań rodzinnych 
bądź z przyjaciółmi. Idea stwo-
rzenia nietypowej jak na stan-
dardy centrów handlowych 
oferty w Atrium Plejada to ko-
lejny etap realizacji tej strategii 
- podsumowuje Joanna Plata.

Biblioteka Multimedialna 
znajduje się w lokalu miesz-
czącym się naprzeciwko sa-
lonu Deichmann i  czynna 
jest codziennie w godzinach 

otwarcia centrum. Korzysta-
nie z jej zbiorów jest bezpłatne. 
W  czytelni znajduje się rów-
nież punkt wymiany książek.

Więcej informacji na temat 
Biblioteki Multimedialnej oraz 
oferty Atrium Plejada można 
znaleźć na stronie interneto-
wej www.atrium-plejada.pl.
  

Biblioteka w... centrum handlowym
Kultura \  AtriumPlejada to już nie tylko miejsce zakupów, spotkań i rozrywki. Teraz to także miejsce pełne kultury - w nowoczesnej odsłonie. W bytomskim centrum 
handlowym uruchomiona została właśnie Biblioteka Multimedialna z bogatym zbiorem e-booków.
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Nagranie zostało zare-
jestrowane w  czwartym 
kwartale ubiegłego roku, ale 
dopiero teraz zostało upu-
blicznione. To oczywiście 
nie jest przypadek, bo wiel-
kimi krokami zbliżają się 
wybory samorządowe. Nie-
dawno mieliśmy taśmę z An-
drzejem Pankiem w  roli 
głównej, a  teraz bohaterem 
nagrania jest Łukasz Wieja-
cha będący sekretarzem miasta.

Taśma wywołała wielką 
burzę. Wiejacha rozmawia 
z  przedstawicielem jednej 
z firm, a tematem ich dysku-
sji jest przetarg dla Bytomsko-
-Radzionkowskiej Spółdzielni 
Socjalnej. Możemy usłyszeć, 
że wszystko jest już zała-
twione, a  15-20% z zamówie-
nia ma zostać przeznaczone 
na spłatę zadłużenia BRSS.

W czwartek zwołano nad-
zwyczajną sesję Rady Mia-
sta. Radni są oburzeni tym, 
co usłyszeli na nagraniu.

- To nie jest normalna pro-
pozycja. Panie sekretarzu, to 
jest działanie korupcyjne i nie 
ma żadnych słów, które mo-
gą to usprawiedliwić - grzmiał 
na mównicy Mariusz Janas.

Sekretarz Wiejacha ogło-
sił, że udaje się na urlop, ale 
nie zrezygnuje ze swojego sta-
nowiska. Zapewnił też, że nie 
przyjął żadnych korzyści ma-
jątkowych, a  wszystko robił 
po to, by ratować spółdzielnię.

- Sprawa, o której tutaj mó-
wimy, dotyczy zadłużenia fir-
my Salamanter wobec By-
tomsko-Radzionkowskiej 
Spółdzielni Socjalnej. Zgło-
siłem sprawę do prokuratu-
ry i czekam na jej ciąg dalszy. 
Nie składałem żadnych pro-
pozycji korupcyjnych. Jestem 
do dyspozycji wszystkich 
służb, żeby tę sprawę wyja-
śnić. W żaden sposób nie czuję 
się winny. Nie chciałem przy-
jąć żadnej korzyści majątko-
wej - tłumaczył się Wiejacha.

Radni apelowali do pre-
zydenta Damiana Bartyli, 
aby ten zawiesił sekretarza 
do czasu wyjaśnienia spra-
wy. Na to jednak nie ma żad-
nych szans i trzeba czekać na 
efekty prac organów ścigania.

- Wielokrotnie padła propo-
zycja o  zawieszeniu sekreta-

rza, ale prawo nie daje takiej 
możliwości. Tylko tymczaso-
we aresztowanie daje prezy-
dentowi zawiesić pracowni-
ka w  czynnościach. Jestem 
zdeterminowany, aby sprawę 
wyjaśnić. Prowadzimy anali-
zy także pod kątem narusze-
nia ustawy o  zamówieniach 
publicznych. Na ten moment 
stwierdzam, że nie było żad-
nej propozycji korupcyjnej ze 
strony sekretarza. Niektóre 
sformułowania były niefor-
tunne i  budzą wątpliwości, 
dlatego wszystko jest bardzo 
szczegółowo analizowana 
- mówił prezydent Bartyla.

Niezależnie od ustaleń pre-
zydenta wyjaśnieniem tej 
sprawy zajmie się prokura-
tura. Rada Miejska upoważ-
niła przewodniczącego do 
złożenia zawiadomienia o po-
dejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa. Mariusz Janas 
przekazał je Prokuraturze 
Okręgowej w  Katowicach 
w dniu 10 października. Prze-
wodniczący powłał się w nim 
na artykuł 230 Kodeksu Kar-
nego, który stanowi, że „kto, 
powołując się na wpływy 
w  instytucji państwowej, sa-

morządowej, organizacji mię-
dzynarodowej albo krajowej 
lub w  zagranicznej jednost-
ce organizacyjnej dysponują-
cej środkami publicznymi al-
bo wywołując przekonanie 
innej osoby lub utwierdzając 
ją w  przekonaniu o  istnieniu 
takich wpływów, podejmuje 
się pośrednictwa w załatwie-
niu sprawy w  zamian za ko-
rzyść majątkową lub osobi-
stą albo jej obietnicę, podlega 
karze pozbawienia wolno-
ści od 6 miesięcy do lat 8.”. Do 
wniosku załączył dwa dowo-
dy w postaci nagrania rozmo-
wy sekretarza i  właściciela 
filmy Salamanter oraz skanu 
oświadczenia Łukasza Wiejachy. 

W  Bytomiu od dłuższe-
go czasu toczy się brudna gra 
polityczna. Wspominaliśmy 
już o  taśmach Andrzeja Pan-
ka, który kandyduje na pre-
zydenta miasta. Rok temu na 
podsłuchu był także inny kan-
dydat, czyli Mariusz Janas. 
Wybory samorządowe odbę-
dą się 21 października i moż-
na się spodziewać, że to nie ko-
niec tego typu zagrywek.  

    

Sekretarz nagrany. Janas składa zawiadomienie
POLITYKA \  Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe i w Bytomiu robi się coraz goręcej. Tym razem do sieci trafi ło nagranie z 
podsłuchu, w którym głównym bohaterem jest Łukasz Wiejacha.

To nie jest normalna propozycja. 
Panie sekretarzu, to jest działanie 
korupcyjne i nie ma żadnych słów, 
które mogą to usprawiedliwić

Bytom
ul. Powst. Warszawskich 14/31

ul. Lenartowicza 1

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