
Pod względem frekwen-
cji wybory w  Bytomiu były 
rekordowe. Po raz pierwszy 
zagłosowało u  nas aż 43,95 
procent uprawnionych, czy-
li niemal 10 proc. więcej, niż 
w  poprzednich wyborach 
w  2014 r. Wysokie zaintere-
sowanie wyborami poskut-
kowało też rekordowymi wy-
nikami. Poprzednim razem 
tylko jeden radny zdobył po-
wyżej tysiąca głosów, nato-
miast w tym roku taki wynik 

uzyskało aż 10 kandydatów.
W wyborach do Rady Miej-

skiej startowali również kan-
dydaci na prezydenta. W więk-
szości przypadków zdobyli oni 
najlepsze wyniki na swoich li-
stach. Mariusz Wołosz (KO) 
uzyskał rekordowe 1 799 gło-
sów, Mariusz Janas (PiS) 1 209, 
Andrzej Wężyk (WB) 1 139, 
a Jan Kazimierz Czubak, choć 
nie zdobył mandatu radnego, 
to otrzymał 257 głosów i  był 
najlepszy wśród wszystkich 
kandydatów z SLD Lewica Ra-

zem. Dużym zaskoczeniem są 
wyniki Damiana Bartyli i An-
drzeja Panka. Pierwszy z nich 
dostał tylko 338 głosów (do-
piero 10. wynik w komitecie), 
a drugi 231 (5. wynik na liście) 
i obaj nie dostali się do rady. Je-
śli więc Damian Bartyla prze-
gra II turę wyborów, to czeka 
go polityczna emerytura.

Najwięcej przedstawi-
cieli w  Radzie Miejskiej bę-
dą mieć Koalicja Obywatel-
ska (9 mandatów), Prawo 
i  Sprawiedliwość (7 manda-

tów) oraz Bytomska Inicjaty-
wa Społeczna (6 mandatów). 
Dwóch radnych wprowa-
dził jeszcze komitet Andrze-
ja Panka, a  Wspólny Bytom 
będzie mieć jednego repre-
zentanta. Żadne z  ugrupo-
wań nie zdobyło większości, 
dlatego dla rządzenia koniecz-
ne będzie zbudowanie koali-
cji. Jej kształt będzie zależeć 
od tego, kto zdobędzie prezy-
dencki fotel, lecz już teraz Da-
mian Bartyla odrzucił ewen-
tualną możliwość współpracy 

z komitetem Andrzeja Panka, 
natomiast Prawo i Sprawiedli-
wość stanowczo stwierdziło, 
że nie poprze obecnego prezy-
denta, nad którym ciąży za-

rzut korupcyjny. Największe 
możliwości koalicyjne będzie 
mieć więc Mariusz Wołosz, 
który jest w stanie dogadać się 

www.twitter.com/BytomskiPLwww.youtube.com/bytomskiplwww.facebook.com/bytomskipl/ www.instagram.com/bytomskipl/

czytaj więcej na str. 2   

poniedziałek,NR  01
29 października 2018

PiSzadeklarowało, Że
Nie PoPrze BarTYli

Niezależny MAREK MICHAŁOWSKI
i bytomska LEWICA z JANEM KAZIMIERZEM CZUBAKIEM na czele

poparli MARIUSZA WOŁOSZA!
Sfinansowano z KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

wybrani w wyborach 
samorządowych 21 
października 2018 r.

Mariusz Wołosz – 1 799
Jacek Brzezinka – 1 493
Michał Bieda – 1 446
Michał Staniszewski – 1 277
Joanna Stępień – 1 180
Aleksandra Prajs – 471
Krzysztof Gawenda – 375
Grzegorz Nowak – 371
Michał Misiaszek – 291

Mariusz Janas – 1 209
Maciej Bartków – 1 101
Piotr Patoń – 1 013
Iwona Pakosz – 992
Michał Glatte – 863
Andrzej Pyrk – 705
Andrzej Kędzierski – 370

Krzysztof Gajowiak – 1 101
Tomasz Wac – 914
Michał Lewicki – 830
Marek Wilk – 742
Tomasz Kupijaj – 657
Robert Rabus – 452

Michał Napierała – 693
Piotr Bula – 533 Andrzej Wężyk – 1 139

Koalicja Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwość 
Bytomska Inicjatywa Społeczna

Stowarzyszenie Budujmy Bytom

Wspólny Bytom:

9 mandatów 7 mandatów 6 mandatów 2 mandaty 1 mandat

Wołosz i Bartyla w dogrywce
POLITYKA \  Bytomianie tłumnie ruszyli do urn i wybrali nowe władze samorządowe. Czeka nas jeszcze dogrywka w wyborach na prezydenta miasta. Wystąpi w niej 
urzędujący prezydent Damian Bartyla i kandydat Koalicji Obywatelskiej Mariusz Wołosz.

Radni kadencji 2018 – 2023 

Z Wami od 12 lat

Bytomski Biznes
wspieramy promocję bytomskich firm

grafika / fotografia / www

www.bytomski.biz
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Bytom, pl. Kościuszki 11, (naprzeciwko Agory)

Indianie i hiszpańscy konkwistadorzy wykreowali swoją 
kuchnie, która po dziś dzień jest wielbiona na świecie. 
Kuchnia tego kraju jest sztuką, która lubuje kukurydzę, 
fasolę czy też różne odmiany papryki, chili. Tortilla z ostrą 
mieszanką mięsa jest dla tych, którzy lubią wyrazisty smak 
i zdecydowanie nie boją się wyrazistych przypraw. Ponadto 
oryginalne napoje meksykańskie przeniosą wszystkich 

odważnych do kultowych miejsc tego kraju. 

SPORT \  Z kanadyjskiego St. John’s płyną fantastyczne wieści! Czwórka zawod-
ników z MUKS Ippon Bytom zdobyła... 11 medali na Mistrzostwach Świata w Ka-
rate Tradycyjnym.

SPORT \  Po pięciu kolejkach koszykarskiej II ligi zawodnicy KK Polonii Bytom zaj-
mują drugie miejsce w swojej grupie. Ostatnie dwa spotkania były bardzo udane, bo 
w obu udało się przekroczyć granicę stu punktów.

POLITYKA \  Rok temu była realna groźba, że nauczyciele w  ostatnim miesiącu 
roku nie dostaną wypłat. Wtedy problem udało się rozwiązać, ale znowu powrócił.

Mamy mistrzów świata!

Ponad 200 punk-
tów w 2 meczach

Skąd wziąć pienią-
dze dla nauczycieli?

Tytuły mistrzowskie wy-
walczyli zawodnicy bytom-
skiego klubu: senior Michał 
Sowa w fuku-go, junior młłod-
szy Jakub Kancerek w  kata 
indywidualnym oraz druży-
na kata juniorów w składzie 
Dawid Gryzik, Jakub Kan-
cerek i  Jakub Obiala (KKT 
kumade Toruń). Z  kolei sre-

bro zdobyli: Michał Kłosek 
w kata i kumite młodzieżow-
ców, Dawid Gryzik w  fuku-
-go juniorów oraz Jakub Kan-
cerek w  fuku-go i  kumite 
juniorów młodszych. Oprócz 
tego Dawid Gryzik otrzy-
mał brązowy medal w  kata.

Wyniki kadrowiczów z na-
szego bytomskiego klubu są 

potwierdzeniem mocnej po-
zycji MUKS Ippon Bytom nie 
tylko w Polsce, ale również po-
za jej granicami. Mistrzostwa 
Świata odbywające się w St. 
John’s w  Nowej Fundlandii 
są częścią Światowego Fe-
stiwalu „Renesans Karate-
-do” trwającego od 22 do 28 
października.  

Latem doszło do kilku 
zmian w  zespole koszykar-
skiej Polonii Bytom, któ-
ra od dłuższego czasu pró-
buje wydostać się z  II ligi. 
Do tej pory na marzeniach 
o  awansie się kończyło, ale 
przed każdym nowym se-
zonem odżywa nadzieja na 
sukces. Czy tym razem się 
uda? Rozgrywki dopiero 
się rozpoczęły i  na razie za 
wcześnie, by mówić, na co 
stać niebiesko-czerwonych.

Podopieczni Mariusza Ba-

cika mają za sobą pięć kolejek. 
Zaczęli udanie, bo od dwóch 
zwycięstw z  Daas Basket 
Hills Bielsko-Biała (93:88), 
a potem z AZS-em Częstocho-
wa. W  trzeciej serii spotkań 
przyszło jednak potknięcie, 
bo AZS UJK Kielce we wła-
snej hali zwyciężył 94:70.

Porażka jednak podrażniła 
bytomian, którzy swoją złość 
wyładowali w ostatnich dwóch 
kolejkach. Polonia najpierw 
przed własną publicznością 
rozbiła MKS II Dąbrowa Gór-

nicza 129:48. Z kolei w środę 
udało się wygrać na wyjeździe 
109:54 z Pogonią Ruda Śląska.

Bytomianie zajmują dru-
gie miejsce w grupie B II ligi, 
ale tracą jedynie punkt do li-
dera, którym jest AZS AWF 
Mickiewicz Romus Katowi-
ce. W  sobotę Polonia jedzie 
do Sosnowca na mecz z  Za-
głębie. 3  listopada podejmuje 
w hali Na Skarpie MCKiS Ja-
worzno.  

Problemem zajmowali się 
radni podczas sesji 15 paź-
dziernika. Okazuje się, że 
w kasie miasta brakuje pienię-
dzy na grudniowe wypłaty by-
tomskich nauczycieli. Sprawa 
jest bardzo poważna, bo do 1 
grudnia trzeba znaleźć aż 12 
milionów złotych.

Na razie nikt nie przed-
stawił konkretnego rozwią-
zania. Możliwości są w  za-
sadzie dwie. Przesunięcie 
innych środków albo otrzy-
manie dodatkowych pie-
niędzy z  budżetu państwa.

– Budżet państwa wyko-
nuje analizy dotyczące trans-

ferów dla gmin i  możliwe, że 
się okaże, że jakieś dodatkowe 
źródła wzorem lat poprzed-
nich będą, które będą możliwe 
do przeznaczenia na cel, jakim 
jest niedobór w edukacji – wy-
jaśniała skarbnik miasta Ewa 
Tomczak (za naszemiasto.pl).

Nie ma jednak pewności, że 
takie pieniądze trafią do miej-
skiej kasy. Rok temu udało się 
ugasić pożar i  prezydent Da-
mian Bartyla jest przekonany, 
że tym razem będzie tak samo.

- W ubiegłym roku przed re-
ferendum opozycja straszyła, 
że pracownikom oświaty nie 
zostaną wypłacone pensje. Te-

raz, przed wyborami, sytuacja 
się powtarza. Zapewniam, że 
wszyscy nauczyciele i pracow-
nicy administracyjni placówek 
oświatowych w Bytomiu otrzy-
mają wynagrodzenie za swo-
ją pracę – mówił prezydent.

Wyda oświatę z  każdym 
rokiem rosną, a wsparcie z bu-
dżetu państwa niewiele się 
zmienia. To powoduje, że gmi-
ny z własnych środków muszą 
pokrywać brakujące pienią-
dze. Rok temu na koniec roku 
brakowało 9 mln zł, a w  tym 
kwota wzrosła aż o 3 mln zł.  

z większością radnych.
W  pierwszej turze wybo-

rów prezydenckich wystar-
towało siedmiu kandydatów. 
Najlepszy wynik uzyskał Ma-
riusz Wołosz (KO), na którego 
oddało głos 16 059 wyborców 
(30,27%). Razem z nim do dru-
giej tury wejdzie Damian Bar-

tyla (12 182 głosów, 22,97%). 
Na kolejnych miejscach zna-
leźli się: Mariusz Janas (PiS) 
– 10 479 głosów, Marek Mi-
chałowski (Niezależni) – 5 574 
głosy, Andrzej Panek – 4 015 
głosów, Andrzej Wężyk – 3 513 
głosów oraz Jan Kazimierz 
Czubak (SLD) – 1 223 głosy.

II tura wyborów odbędzie 
się w najbliższą niedzielę 4 li-

stopada. Lokale wyborcze bę-

dą otwarte od 7:00 do 21:00. 

Wyniki głosowania powinni-

śmy poznać następnego dnia. 

Zachęcamy do śledzenia na-

szego portalu internetowe-

go Bytomski.pl, gdzie na bie-

żąco publikujemy informacje 

o wyborach.  

Wołosz i Bartyla w dogrywce
  ciąg dalszy ze str. 1

fo
t. 
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REKREACJA \  Lubisz podróżować po Bytomiu rowe-
rem? Teraz będzie to odrobinę bardziej komfortowe, bo 
w dwunastu miejscach pojawiły się nowe stojaki na dwu-
kołowce.

112 \  20 października rano na ulicy Armii Krajowej 
zderzyły się dwa samochody. Z  auta dostawczego na 
63-letniego pieszego spadł ładunek. Niestety, mężczy-
zna zmarł w szpitalu.

MIASTO \  Z krajobrazu Bytomia wkrótce znikną kolejne dwie kamienice. Jedna na Rozbarku, a druga w ści-
słym centrum, niecałe 100 metrów od Rynku. Prace rozbiórkowe już ruszyły.

Nowe stojaki rowerowe

Ładunek zabił pieszego

Znikają kamienice
Bytom ma bardzo wiele do 

poprawy w  kontekście udo-
godnień dla rowerzystów. Fa-
ni dwóch kółek cały czas na-
rzekają na zbyt małą liczbę 
tras rowerowych. W tej kwe-
stii na razie niewiele się zmie-
ni, ale zamiast tego poprawio-
no inną niedogodność.

W  całym mieście trudno 
znaleźć stojaki na rowery. Na 
szczęście to się trochę zmieni-
ło, bo zakupiono 45 stojaków, 
które zostały zamontowane 
w  dwunastu lokalizacjach. 
Teraz możesz zostawić swój 
rower w tych miejscach:

 • skrzyżowanie Placu Akade-
mickiego z ul. Prusa – 3 stojaki

 • „Okrąglak” ul. Batorego – 4
 • stadion GKS Rozbark (par-

king wewnątrz) – 4
 • Państwowe Szkoły Budow-

lane w Bytomiu (główne wej-
ście) – 4

 • stadion Silesii Miechowi-
ce (zieleniec dzielący dwa bo-
iska) – 5

 • Szynol – 3
 • park Amendy w pobliżu ul. 

Spacerowej (siłownia) – 3
 • Szkoła Społeczna przy ul. 

Skrajnej 14A – 3
 • Orlik 2012 – 3
 • lodowisko ul.Pułaskiego – 5
 • basen miejski odkryty (na te-

renie basenu) – 6
 • komenda policji ul. Powstań-

ców Warszawskich – 2  
  

Tragedia rozegrała się w so-
botę około godziny 7 rano. Na 
ulicy Armii Krajowej doszło 
do zderzenia auta osobowego 
marki Suzuki z  dostawczym 
Peugeotem. Drugi pojazd prze-
woził materiały budowlane, 
które w wyniku uderzenia spa-
dły na 63-letniego pieszego.

Ranny mężczyzna został 
przewieziony do szpitala. Nie-
stety, niedługo później zmarł 
w wyniku odniesionych obra-

żeń. Policja obecnie bada oko-
liczności wypadku.

Okazało się jednak, że 
45-latek kierujący samocho-
dem dostawczym był pod 
wpływem alkoholu. Badanie 
alkomatem wykazało u niego 
0,4 promila w organizmie. Za-
brano mu prawo jazdy, ale to 
może być początek wielkich 
problemów.  

Miejski Zarząd Zieleni 
i Gospodarki komunalnej re-
alizuje właśnie unijny pro-
jekt pod nazwą „Stworzenie 
przyjemnych i  bezpiecznych 
przestrzeni dla mieszkańców 
Rozbarku”. W jego ramach re-
witalizowane są zaniedbane 
tereny zielone w historycznej 
części dzielnicy. Projekt obej-
muje również rozbiórkę róż-
nych zabudowań, w miejscu 
których mają powstać ogród-
ki warzywne i  place zabaw. 
W  większości przypadków 
wyburzane są nieduże, zruj-
nowane i niepotrzebne zabu-
dowania gospodarcze.

Wyjątkiem są kamieni-
ce przy ul. Alojzjanów 26 
i 28. MZZiGK zlecił rozbiórkę 
prawej oficyny pierwszego 
z nich oraz całkowite wybu-
rzenie drugiego. Alojzjanów 
28 to wysoka, trzypiętro-
wa kamienica wybudowana 
w  1909 roku. Z  ekspertyzy 
technicznej przeprowadzo-
nej w  2016 roku wynika, że 
budynek jest w bardzo złym 
stanie. Jako przyczyny wska-
zano nieterminowe przepro-
wadzanie koniecznych prac 
konserwacyjnych i  napraw-
czych oraz działalność złodziei 
elementów stalowych i  drew-
nianych, a  warunki atmosfe-
ryczne przyśpieszyły proces 
degradacji. Bytomskie Miesz-
kania uznały, że kamienicy nie 

opłaca się już remontować, na-
tomiast w styczniu tego roku 
Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego wydał decy-
zję w sprawie rozbiórki.

Prace wyburzeniowe przy 
ul. Alojzjanów ruszyły w ostat-
nich dniach. Przed przystą-
pieniem do nich robotnicy 
zabezpieczyli budynki znajdu-
jące się w  bezpośrednim są-
siedztwie. Obecnie zdołano 
już rozebrać część najwyż-
szej kondygnacji. Po zakoń-
czeniu prac i  uprzątnięciu 

terenu w tym miejscu ma zo-
stać urządzony teren zielony 
z ławkami i urządzeniami za-
bawowymi dla dzieci.

W międzyczasie Spółka Re-
strukturyzacji Kopalń przy-
gotowuje się do wyburzenia 
kamienicy przy ul. Murar-
skiej 4. To spory budynek o po-
wierzchni całkowitej 1 225 
m2. Posiada 3 piętra i  dwie 
oficyny. Stoi niecałe 100 me-
trów od Rynku, w obrębie śre-
dniowiecznego układu urba-
nistycznego. Wybudowano go 

w 1910 r., ale w 1945 r. w wyni-
ku działań wojennych został 
poważnie uszkodzony. Odbu-
dowano go na starych funda-
mentach i oddano do ponow-
nej eksploatacji w 1952 r.

Obecnie kamienica przy 
ul. Murarskiej jest wyłączo-
na z użytkowania. Na elewacji 
budynku widać wiele spękań. 
Choć pod centrum Bytomia 
już od dawna nie wydoby-
wa się węgla, to spora część 
wspomnianych pęknięć po-
wstała w ostatnich latach, co 
oznaczono za pomocą specjal-
nych plomb. Ekspertyza tech-
niczna wykazała, że przy-
czyną uszkodzeń kamienicy 
jest prowadzona od dziesię-
cioleci eksploatacja górnicza, 
a wpływ na zły stan technicz-
ny miały również wieloletnie 
zaniedbania w remontach.

W  sierpniu SRK ogłosiło 
przetarg na rozbiórkę, jednak 
termin składania ofert dwu-
krotnie przesuwano. W końcu 
swoje oferty zgłosiło dziewięć 
firm z całego regionu. Wyniki 
aukcji elektronicznej opubliko-
wano dopiero w połowie wrze-
śnia. Zgodnie z dokumentacją 
przetargową, wykonawca bę-
dzie mieć dwa miesiące od mo-
mentu podpisania umowy na 
wyburzenie kamienicy. Są to 
więc już ostatnie dni istnienia 
tego budynku.  

INWESTYCJE \  Miejska spółka w 2013 r. wydała aż 21 mln zł na kupno działek obok Centrum Handlowego M1. 
Teren miał zostać wyrównany i następnie sprzedany z zyskiem. Dziś już wiadomo, że nic tam nie powstanie, bo do 
niwelacji gruntu użyto zwykłych śmieci. Na takim podłożu nie ustoi żaden budynek.

Przy M1 nic nie powstanie

O  tej nieruchomości zro-
biło się głośno w  ubiegłym 
roku, gdy reporterzy pro-
gramu „Uwaga!” TVN prze-
śledzili transport toksycznych 
odpadów z Małopolski do By-
tomia. Telewizja nagrała jak 
wczesnym rankiem kierow-
ca ciężarówki wysypał całą 
zawartość przyczepy do dołu, 
w  którym dawniej znajdowa-
ło się boisko Klubu Sportowego 
Start, a operator spychacza od 
razu przysypał niebezpieczne 
odpady warstwą gruntu.

Nasza redakcja dotarła do 

Opinii geotechnicznej sporzą-
dzonej przez katowicką fir-
mę na zlecenie Bytomskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalne-
go, będącego właścicielem te-
go terenu. Grunt przebadano 
wykonując w nim odwierty do 
głębokości 15 metrów. Dzięki 
temu sprawdzono, co znajdu-
je się pod powierzchnią i  czy 
można w  tym miejscu cokol-
wiek wybudować.

Szczegóły opinii są szoku-
jące. Jej autorzy stwierdzili, że 
podłoże działek przy M1 nie zo-
stało należycie zrekultywowa-

ne i nie jest dostosowane pod 
przyszłe inwestycje oraz nie 
ma możliwości wykorzystania 
go pod zabudowę. Na całym 
terenie znajduje się warstwa 
odpadów komunalnych zale-
gających na głębokości od 3,2 
do ponad 8 metrów. Śmieci te 
przez cały czas ulegają rozkła-
dowi, w trakcie którego mogą 
wytwarzać się gazy, co może 
być odpowiedzią na to, skąd 
pochodzi smród unoszący się 
nad tą okolicą.

– Posadowienie jakichkol-
wiek budynków w  zasięgu 

występowania tych gruntów 
byłoby rozwiązaniem bardzo 
ryzykownym z powodu ich du-
żej ściśliwości, która mogłaby 
spowodować osiadanie obiek-
tów stopniu przekraczającym 
dopuszczalne wartości, a także 
z  powodów środowiskowych 
(zagrożenia związane z proce-
sem rozkładu odpadów, w tym 
zagrożenia występowania ga-
zów) – napisano w opinii.

Niwelację terenu, w trakcie 
której nawieziono tam śmieci, 
przeprowadzono już po zaku-
pie nieruchomości przez BPK. 

W 2015 r. spółka wydzierżawi-
ła ją Bytomskiej Agencji Roz-
woju Inwestycji (również na-
leżącej do miasta), która kilka 
dni później zawarła umowę 
z  prywatnym przedsiębior-
stwem na przygotowanie tere-
nu dla wykorzystania na cele 
inwestycyjne. Do wyrówna-
nia powierzchni miały zostać 
użyte odpady nieszkodliwe, 
jak np. gruz, ziemia, czy pia-
sek. Zgody na to wydali pre-
zydent Bytomia oraz marsza-
łek województwa.

Niestety nierówności wy-

sypano zwykłymi śmiecia-
mi. W odwiertach natrafiono 
na kawałki plastików różne-
go pochodzenia, opakowania 
wielomateriałowe, szkło, fo-
lie, szmaty, styropian, druty 
i  kamienie oraz inne odpady 
w różnym stopniu zanieczysz-
czone chemicznie, a także od-
pady biodegradowalne. Na ta-
kim podłożu niczego nie uda 
się wybudować, dlatego BPK 
już raczej nie odzyska 21 mln 
zł wydanych na kupno tej nie-
ruchomości.

W czerwcu tego roku jedne-
mu z członków zarządu BPK 
prokuratura postawiła zarzut 
w sprawie składowania niele-
galnych odpadów na terenie 
przy M1. Zarzut w tej samej 
sprawie usłyszał też przedsię-
biorca, który prowadził działal-
ność w tym miejscu.  
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POLITYKA \  Damian Bartyla nie weźmie udziału w debacie przedwyborczej przy-
gotowywanej przez Bytomski.pl, Dziennik Zachodni i  Stowarzyszenie Miasto dla 
Mieszkańców. Mimo wielu prób i ustępstw ze strony organizatorów prezydent zde-
cydowanie odmówił.

Bartyla znów odmówił

Na kilka dni przed pierw-
szą turą wyborów w Centrum 
Gorczyckiego odbyła się deba-
ta kandydatów na prezyden-
ta Bytomia. Jej inicjatorem 
było stowarzyszenie Miasto 
dla Mieszkańców, które prze-
prowadziło podobną debatę 
4 lata temu. Przedsięwzięcie 
wspierały dwa najważniejsze 
media w  Bytomiu: Dziennik 
Zachodni oraz Bytomski.pl.

Przedwyborcza konfron-
tacja kandydatów spotkała 
się z ogromnym zaintereso-
waniem. W  Centrum Gor-
czyckiego zabrakło miejsc 
siedzących dla wszystkich 
słuchaczy, natomiast w  in-
ternecie przez cały czas 
trwania debaty transmisję 
śledziło ok. 300 osób. Przez 
kilka następnych dni, do 
pierwszej tury wyborów, 
nagranie debaty wyświe-
tlono aż 20 tysięcy razy.

Niestety wśród uczest-
ników pierwszej debaty za-
brakło dwóch kandydatów: 
Andrzeja Panka oraz urzę-
dującego prezydenta Damia-
na Bartyli, który do samego 
końca odwlekał decyzję w tej 
sprawie. Obydwu nie wyszło 
to na dobre. Pierwszy z  nich 
zdobył zaledwie 7 procent po-
parcia w  wyborach, a  dru-
gi o mały włos, a nie dostałby 
się do drugiej tury. Za to sko-
rzystali inni uczestnicy deba-
ty. Marek Michałowski, który 

miał najskromniejszą kam-
panię ze wszystkich kandy-
datów, ale zabłysnął na deba-
cie, uzyskał wynik 10,51 proc. 
i ostatecznie zajął 4. miejsce.

Przed drugą turą MDM 
zamierzało zorganizować 
drugą debatę we współ-
pracy z  Dziennikiem Za-
chodnim oraz naszym por-
talem. We wtorek, tuż po 
ogłoszeniu oficjalnych wy-
ników wyborów, obaj kan-
dydaci otrzymali zaprosze-
nie do udziału. Konfrontacja 
miała zostać przeprowadzo-
na w  podobnej formule, co 
pierwsza. Spotkanie miał po-
prowadzić redaktor Mar-
cin Zasada, na sali mieli za-
siąść mieszkańcy Bytomia, 
a całość miała być transmito-
wana na żywo w  internecie.

Mariusz Wołosz od ra-
zu przyjął zaproszenie, jed-
nak rzecznik jego rywala, 
Dawid Wowra, przekazał 
organizatorom decyzję od-
mowną, podając za przyczy-
nę udział w  debacie organi-
zowanej przez telewizję TVS.

Można to uznać za zwykłą 
wymówkę, ponieważ w wielu 
miastach Polski odbywa się 
po kilka różnych debat przed 
wyborami. Dla przykładu, 
przed pierwszą turą prezy-
dent Katowic Marcin Krupa 
uczestniczył w  czterech róż-
nych debatach debatach or-
ganizowanych przez: 1. Radio 

Katowice i  TVP Katowice, 2. 
Dziennik Zachodni, 3. Radio 
TOK FM, 4. serwis Silesion.pl.

Za to prezydent Damian 
Bartyla od sześciu (!) lat kon-
sekwentnie odmawia udzia-
łu we wszystkich debatach 
wyborczych i jedyny raz, kie-
dy się zgodził, to wybrał de-
batę organizowaną w... Ka-
towicach i  bez mieszkańców 
na widowni. Debata TVS po-
trwa zaledwie 20 minut (de-
bata MDM trwała 2 godziny!), 
dlatego prowadzący nie będą 
mieć czasu, żeby dostatecznie 
omówić z kandydatami nawet 
najważniejszych kwestii. Dla 
Damiana Bartyli to wygodne 
wyjście, bo nie będzie musiał 
wchodzić w  szczegóły, któ-
re mogą być dla niego kłopo-
tliwe, a brak publiczności bę-
dzie oznaczać brak trudnych 
i  nieprzewidzianych pytań.

Niestety kolejny raz prezy-
dent Bytomia miga się od de-
baty. Czy tym razem ta strate-
gia mu się opłaci? 4 lata temu 
mógł sobie na to pozwolić, 
gdyż cieszył się ogromnym 
poparciem, które pozwoliło 
mu wygrać już w  pierwszej 
turze. Jednak tym razem 
zdobył zaledwie 22,97 proc. 
głosów i  traci do swojego ry-
wala ok. 7 procent. W tej sy-
tuacji powinien więc zabiegać 
o uznanie wyborców, zamiast 
ich unikać...  

INWESTYCJE \  Pół roku temu 14-letnia Malwina wypadła z okna jednego z pusto-
stanów przy ulicy Siemianowickiej. Teraz miasto wreszcie zabiera się za przebudowę 
dawnych hoteli robotniczych. Mają w nich powstać nowe mieszkania komunalne.

Po tragedii wreszcie za-
brano się za remont

W  latach 2014 – 2016 r. 
gmina przejmowała opusz-
czone bloki stojące na grani-
cy Bytomia i  Piekar Śląskich 
od prywatnej spółki. Za jeden 
z  nich oddano aż 4 kamieni-
ce w  ścisłym centrum mia-
sta: przy ul. Szymanowskiego 
1, Kościelnej 2, Krakowskiej 
28 i Chrobrego 2. Z kolei po-
zostałe dwa hotele robotni-
cze po prostu odkupiono.

Już pod koniec 2016 i w po-
łowie 2017 r. uzyskano dotację 
w wysokości 9 mln zł na ada-
ptację budynków w  ramach 
Funduszu Dopłat Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Mi-
mo to przez długi czas odwle-
kano rozpoczęcie inwestycji. 
Przetarg na zagospodarowa-
nie pierwszego z bloków ogło-
szono dopiero w  marcu tego 
roku, a oferty otwarto w lipcu.

Miasto początkowo pla-
nowało przeznaczyć na ada-
ptację budynku przy ul. Sie-
mianowickiej 105B 6,6 mln 
zł, jednak żaden z  oferentów 
nie zmieścił się w tej kwocie. 
Pierwsza oferta była droższa 
aż o 4,2 mln, a druga o nieca-
ły milion. Prawdopodobnie, 
gdyby ogłoszono przetarg za-
raz po uzyskaniu dofinanso-

wania z  BGK, to miasto mo-
głoby nawet zaoszczędzić, 
ponieważ w  ciągu ostatnie-
go roku ceny w  budowlan-
ce poszybowały w górę o kil-
kadziesiąt procent, przez 
co wzrosły koszty wszyst-
kich inwestycji w  Polsce. 
W  końcu zdecydowano wy-
brać się ofertę siemianowic-
kiej firmy EFEKT Sp. z  o.o., 
która zobowiązała się prze-
budować blok za 7,5 mln zł.

W  międzyczasie w  jed-
nym z dawnych hoteli doszło 
do tragicznego zdarzenia. 
Dwa z  trzech budynków sta-
ły niezabezpieczone. Każdy 
mógł bez problemu wejść do 
środka. Pod koniec kwietnia 
14-letnia Malwina spotkała 
się w nich ze znajomymi i pod-
czas zabawy wypadła z okna 
na trzecim piętrze. W  wyni-
ku upadku z tak dużej wyso-
kości doznała m.in. zmiażdże-
nia rdzenia kręgowego i dziś, 
po długim pobycie w  szpita-
lu, porusza się na wózku. Jest 
sparaliżowana od pasa w dół.

W  chwili wypadku rodzi-
na Malwiny była w  złej sy-
tuacji, a  jej mieszkanie było 
w tragicznym stanie. Bytom-
skie Mieszkania zdecydowa-

ły się pomóc w  jego remon-
cie i dostosowaniu do potrzeb 
dziewczynki. W  tym celu 
m.in. poszerzono drzwi i zli-
kwidowano inne przeszko-
dy, aby nastolatka mogła swo-
bodnie poruszać się na wózku.

Tymczasem przy ul. Sie-
mianowickiej 105B ruszyły 
prace budowlane. Zakres in-
westycji przewiduje m.in.: 
nową klatkę schodową, win-
dę, piony wentylacyjne, nowe 
tynki ścian i  sufitów, podło-
gi i posadzki, a także wymie-
ni stolarkę okienną i drzwio-
wą, instalacje wewnętrzne 
oraz wykona niezbędne pra-
ce związane z  wymianą rur 
spustowych, rynien i  obró-
bek blacharskich. Prace ma-
ją potrwać jeszcze dwa la-
ta, do końca 2020 roku. 
Po ich zakończeniu w  bu-
dynku będą 54 mieszka-
nia gotowe do zasiedlenia.

Do września 2019 r. mia-
sto musi rozpocząć przebu-
dowę pozostałych dwóch blo-
ków przy ul. Siemianowickiej 
105A i 105E. Jeśli do tego nie 
dojdzie, to straci dofinansowa-
nie. Wciąż jednak nie ogłoszo-
no przetargu, który ma wyło-
nić wykonawcę prac.  

POSZUKUJEMY PAMIĄTEK Z BYTOMIA!
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII MIASTA 

ODKUPI DO ZBIORU PRZEDWOJENNE PAMIĄTKI

telefon: 668 733 733 email:dtwb@dtwb.pl

POSZUKUJEMY: WSZELKICH ZDJĘĆ, POCZTÓWEK, ODZNAK, MEDALI, 
DYPLOMÓW, NAGRÓD SPORTOWYCH, PAMIĄTEK JUBILEUSZOWYCH, 
SZTANDARÓW, PORCELANĘ I INNE PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z HISTORIĄ
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INWESTYCJE \  Analizy są korzystne dla Metropoli-
tarnej Obwodnicy Kolejowej. Najwcześniej za dwa lata 
jednym pociągiem dojedziemy do Katowic, Chorzowa, 
Zabrza i przede wszystkim do Gliwic.

KOMUNIKACJA \  Sześć stref i wspólne bilety miesięczne, umożliwiające podróżowanie zarówno autobusami, 
tramwajami i trolejbusami, jak i pociągami Kolei Śląskich. To właśnie Metrobilet, będący kolejnym krokiem inte-
gracji transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zielone światło dla 
kolejowej obwodnicyJEDEN bilet na autobusy, 

tramwaje i pociągi

Na temat Metropolitarnej 
Obwodnicy Kolejowej mówi 
się od kilku miesięcy. W kwiet-
niu władze Kolei Śląskich oraz 
Urząd Marszałkowski zapo-
wiedziały przeprowadzenie 
analiz wykorzystania trasy 
kolejowej, która wykorzysty-
wana jest przez pociągi towa-
rowe. Wszystko wskazuje na 
to, że niebawem na torach poja-
wią się pociągi pasażerskie.

Trasa ma przebiegać przez 
pięć miast, a mowa tutaj o Ka-
towicach, Chorzowie, Byto-
miu, Zabrzu, Gliwicach oraz 
Rudzie Śląskiej. Pasażerowie 
będą mieli do dyspozycji 25 
przystanków, a  cztery z  nich 
znajdą się w naszym mieście. 
Koncepcja zakłada stworze-
nie ich przy osiedlu Arki Boż-
ka, w Szombierkach i Rozbar-
ku, a  ostatni to oczywiście 
dworzec główny.

Bytomianie liczą na urucho-
mienie MOK, bo to oznacza, że 
zostanie przywrócone połą-
czenie kolejowe z  Gliwicami. 
Obecnie do tego miasta można 
dostać się jedynie autobusami, 
które regularnie są przepełnio-
ne, a do tego jadą około 45 mi-
nut. Pociąg pokonuje tę trasę 
w nieco ponad 20 minut

– Połączenie kolejowe na 
trasie Bytom – Gliwice jest ab-
solutnie realne i  możliwe do 
zrealizowania w  niedługim 
czasie. Powinniśmy skończyć 
z  powielaniem pewnych roz-
wiązań. Nie możemy likwi-
dować połączeń kolejowych 
i zastępować ich liniami auto-
busowymi, które są niewy-
dolne. Nic nie zastąpi kolei 
pod względem ekologii, tempa 
i komfortu podróży. Kręgosłu-
pem komunikacji jest trans-

port szynowy – tłumaczy Hen-
ryk Mercik, członek Zarządu 
Województwa Śląskiego (za ry-
nek-kolejowy.pl).

Przejazdy testowe pokaza-
ły, że trasa szlakiem towaro-
wym nadaje się do użytku, ale 
wymaga jeszcze wykonania 
wielu prac. Niestety, niektóre 
odcinki nie są w  najlepszym 
stanie, przez co prędkość jaz-
dy nie przekracza 50, a  cza-
sami nawet 30 km/h. Do te-
go trzeba wybudować nowe 
przystanki lub wyremonto-
wać te, które nie są używane 
od lat. Kolejnym wyzwaniem 
jest stworzenie dróg dojazdo-
wych, czy parkingów. Kiedy 
możemy spodziewać się star-
tu Metropolitarnej Obwodni-
cy Kolejowej?

- Nie jest to oczywiście pro-
jekt do zrealizowania ad hoc – 
trudno mówić o jego wprowa-
dzeniu w przyszłym roku, ale 
być może już rozkład na lata 
2020/2021 mógłby obejmować 
przynajmniej część analizowa-
nej trasy – mówi prezes Kolei 
Śląskich Wojciech Dinges.

Inwestycja wymaga na-
kładów finansowych, a także 
czasu. Najważniejsze jednak, 
że MOK otrzymało zielone 
światło i niebawem prace mo-
gą nabrać tempa. To dobra 
wiadomość dla mieszkańców. 
Podróże samochodem w  go-
dzinach szczytu stają się co-
raz bardziej uciążliwe, a liczne 
prognozy wskazują, że aglo-
meracja będzie coraz bardziej 
zakorkowana. Podróże pocią-
gami wydają się coraz atrak-
cyjniejszą alternatywą, bo za-
pewniają szybszą i  bardziej 
komfortową podróż.  

W  czwartek, 18 paździer-
nika GZM, Urząd Marszał-
kowski, Koleje Śląskie oraz 
KZK GOP podpisali poro-
zumienie w  tej sprawie. 
Wspólne bilety powinny za-
cząć obowiązywać z  koń-
cem pierwszego kwarta-
łu 2019 roku. Natomiast już 
od 1 listopada bilety dobo-
we komunikacji miejskiej 
zyskają nową funkcjonal-
ność – będą uprawniały do 
przejazdu autobusami me-
tropolitalnych linii ekspre-
sowych na lotnisko oraz do-
datkowo jednorazowego 
przejazdu pociągami KŚ.

- Wprowadzenie wspól-
nego biletu, obowiązującego 
w komunikacji miejskiej oraz 
pociągach Kolei Śląskich, to 
milowy krok w  usprawnia-
niu funkcjonowania trans-
portu publicznego w  Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii – mówi Kazi-
mierz Karolczak, przewod-
niczący zarządu GZM o Me-
trobilecie. – Naszym celem 
jest odbudowanie znacze-
nia transportu szynowego 
w metropolitalnym systemie 
transportu publicznego. Każ-
dy z nas zdaje sobie sprawę, 
że rozbudowa infrastruktu-
ry kolejowej to nie zadanie 
na rok czy dwa, ale nawet na 
dekadę. Natomiast wspólny 
bilet z  KŚ jest tym elemen-
tem, który można i  - z  cze-
go bardzo się cieszę – uda się 
wprowadzić w  pierwszym 

kwartale 2019 roku – dodaje.
Celem Metropolii od sa-

mego początku była inte-
gracja i  poprawa funkcjo-
nowania transportu na 
swoim obszarze. Wpro-
wadzenie Metrobiletu nie 
byłoby jednak możliwe, 
gdyby nie współpraca pod-
miotów, zaangażowanych 
w  ten projekt: Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropo-
lii, Urzędu Marszałkowskie-
go, który jest właścicielem 
spółki Koleje Śląskie oraz 
organizatorów transportu, 
działających w  Metropolii.

- Wspólny bilet Kolei Ślą-
skich oraz organizatorów 
transportu zbiorowego to 
ważny krok na drodze inte-
gracji systemu komunika-
cji w województwie – ocenia 
Wojciech Saługa, marszałek 
województwa śląskiego. – To 
wyraźny znak dobrej współ-
pracy pomiędzy władzami 
regionu a  Metropolią. Wła-
śnie takie projekty powodują, 
że ludzie pozytywnie odczu-
ją skutki powstania nowe-
go organizmu miejskiego ja-
kim jest Metropolia – dodaje.

Integracja transportu pu-
blicznego w  Metropolii oraz 
tworzenie oferty, ułatwiają-
cej i  usprawniającej korzy-
stanie z  komunikacji zbio-
rowej, ma jeden cel. A  jest 
nim to, by transport publicz-
ny stawał się realną kon-
kurencją dla samochodów.

- Metrobilet to kolejna for-

ma wspólnego biletu, której 
poświęciliśmy sporo wysił-
ku i  sami jesteśmy ciekawi, 
jak zostanie ona przyjęta 
przez mieszkańców regionu. 
W miarę możliwości, wspól-
nie z  pozostałymi partnera-
mi projektu, będziemy się 
starać dalej udoskonalać tę 
ofertę. Mam nadzieję, że Me-
trobilet zachęci nowych pa-
sażerów do korzystania z na-
szej wspólnej oferty, a  tym 
podróżnym, którzy już wcze-
śniej korzystali z  Kolei Ślą-
skich, pozwoli na jeszcze 
lepsze planowanie codzien-
nych podróży – komentuje 
Wojciech Dinges, prezes KŚ.

W  ramach Metrobiletu 
obszar komunikacyjny Me-
tropolii zostanie podzielo-
ny na sześć stref: Strefę Ka-
towice oraz Żółtą, Zieloną, 
Czerwoną, Niebieską i  Po-
marańczową. Będą to bilety 
miesięczne, które na począt-
ku będą dostępne w  taryfie 
normalnej, ale opracowy-
wana jest wspólna taryfy dla 
biletów ulgowych, dla stu-
dentów do 26 roku życia.

Oto trzy warianty ceno-
we dla biletów normalnych:

 •strefa Katowice, która 
uprawnia do przejazdu po-
ciągami KŚ oraz komunika-
cją miejską w obrębie Kato-
wic – 119 zł
 • jedna, wybrana strefa plus 
Strefa Katowice. Bilet bę-
dzie uprawniał do przejaz-
du pociągami KŚ w ramach 

wskazanej linii kolejowej, 
wraz z wszystkimi przy-
stankami kolejowymi na 
terenie Katowic oraz do 
korzystania z autobusów, 
tramwajów i trolejbusów 
na terenie całej Metropolii 
– 179 zł
 •Bilet na całą sieć, obejmu-
jący wszystkie sześć stref 
– 229 zł
 •W sprzedaży pozostanie 
m.in. dotychczas funk-
cjonujący EkoBilet, który 
uprawnia do podróżowania 
pociągami KŚ oraz komuni-
kacją miejską, organizowa-
ną przez KZK GOP, MZKP 
Tarnowskie Góry oraz MZK 
Tychy, przez dobę, 12 go-
dzin oraz 6 godzin. Jego ce-
na wynosi – odpowiednio 
-38 zł, 24 zł i 16 zł.

Od 1 listopada w automa-
tach biletowych ŚKUP bę-
dzie dostępny bilet dobowy 
w  wersji papierowej, który 
zyska nową funkcjonalność. 
Od 1 listopada bilet dobowy 
będzie uprawniał bowiem 
również do jednorazowego 
przejazdu połączeniami, ofe-
rowanymi przez Koleje Ślą-
skie na terenie Metropolii.

Dodajmy, że zgodnie z do-
tychczasowymi zapowiedzia-
mi, bilet dobowy będzie także 
honorowany w  metropolital-
nych liniach lotniskowych. 
Cena tego biletu pozostanie 
bez zmian i wyniesie 14 zł.  
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W 2007 roku Polonia Bytom 
awansowała do Ekstraklasy. 
Dla klubu, piłkarzy i kibiców by-
ło to wielkie wydarzenie, które 
jednak szybko przerodziło się 
w  mnóstwo problemów. Naj-
większym był przestarzały sta-
dion, który w ogóle nie spełniał 
wymogów licencyjnych w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej.

Miasto musiało szybko do-
stosować obiekt, aby nie na-
razić się na gniew kibiców. 
Wówczas nie zdecydowa-
no się na kompleksową mo-
dernizację lub budowę no-
wego stadionu. Żartowano, 
że ówczesny prezydent Piotr 
Koj woli reanimować tru-
pa. W  związku z  tym prze-
znaczono środki na mon-
taż podgrzewanej murawy, 
maszty oświetleniowe, a tak-
że zadaszono jedną z  try-
bun. Ostatnia z  tych inwe-
stycji stała się symbolem 
obiektu przy Olimpijskiej.

Przetarg wygrała firma 

Synkret, która postawiła try-
bunę, szybko okrzykniętą 
„Żaglem”. Stalowa konstruk-
cja pokryła tysiąc miejsc, a za-
daszenie wykonano z  gru-
bego materiału. Problem 
w tym, że tego typu rozwią-
zanie nieznacznie spełnia-
ło swoje podstawowe ro-
le. Kiedy w  trakcie meczu 
zaczynał padać deszcz, to 
i tak niezbędne były parasole.

„Żagla” już nie ma na sta-
dionie im. Edwarda Szymko-
wiaka. W piątek 19 paździer-
nika został zdemontowany 
przez firmę, która specjalizu-
je się w pozyskiwaniu złomu 
i  rozbiórkach. Konstrukcja 

została pocięta, załadowa-
na na samochody ciężarowe 
i  niebawem pewnie wylądu-
je w hucie. Tak skończyła się 
dziesięcioletnia historia kon-
trowersyjnej trybuny krytej.

Bytomski Sport, który za-
rządza obiektem, miał plany, 
aby trybunę przekazać na je-
den z bytomskich stadionów. 
Mówiło się o obiektach GKS-
-u  Rozbark, czy Silesii Mie-
chowice. To jednak wiązało 
się z  dużymi kosztami. Roz-
syłano także zapytania do 
klubów z  innych miast, ale 
nikt nie był zainteresowany 
taką konstrukcją.  

INWESTYCJE \  Na stadionie przy ulicy Olimpijskiej pojawiły się maszyny jednej 
z popularnych firm zajmujących się złomem. Celem ich prac był demontaż słynnego 
zadaszenia, na które kilka lat temu wydano 4,8 mln zł.

INWESTYCJE \   Gdzie kończy się służba publiczna, a zaczyna się kampania wybor-
cza? Ta kwestia wywołuje żywiołowe dyskusje w wielu miastach. Na kilka dni przed dru-
gą turą wyborów sprawdzamy jak wygląda ta granica w Bytomiu.

„Żagiel” wylądował na złomie Kampania w służbowej

Pod koniec września by-
tomianie znaleźli w  swo-
ich skrzynkach pocztowych 
24-stronicowy biuletyn in-
formacyjny wydany przez 
Urząd Miejski. Z okładki ga-
zety krzyczą jaskrawe na-
główki: „Bytom pięknieje”, 
„Kolejni inwestorzy w  Byto-
miu”, „Bezrobocie znaczą-
co spada”, „Przedszkola jak 
z bajki”... Już na drugiej i trze-
ciej stronie zamieszczono 
zdjęcia Damiana Bartyli, któ-
rymi zilustrowano tekst do-
tyczący walki z  odpadami. 
Jego fotografie pojawiają się 
też na 7., 8., 12. i 13., 14., 17., 
21. oraz 24. stronie. W sumie 
oblicze prezydenta przedsta-
wiono w  biuletynie 11 razy, 
a jego nazwisko wymieniono 
aż 50 razy.

Koszt druku urzędowej 
gazety w nakładzie ok. 60 ty-
sięcy egzemplarzy wyniósł 
ponad 28 tys. zł. Przeznacze-
nie publicznych środków na 
publikację, która ewidentnie 
promuje osobę Damiana Bar-
tyli w  trakcie kampanii wy-
borczej wzburzyło opozycję 
w Radzie Miejskiej. Zdaniem 
jej przedstawicieli za biuletyn 
powinien zapłacić komitet 
wyborczy prezydenta, a  nie 
gmina. W  celu wyjaśnienia 
tej sprawy zwołano sesję nad-
zwyczajną. Rzecznik ratusza 
tłumaczył, że gazetę wydano, 
aby poinformować bytomian 
o tym, co zmieniło się w mie-
ście i nie zamieszczono w niej 
treści bezpośrednio nama-
wiających do głosowania na 

Damiana Bartylę. Może nie 
byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że to właśnie 
Damian Bartyla po przejęciu 
władzy zlikwidował miejską 
gazetę, gdyż uznawano ją za 
narzędzie propagandowe do 
promowania jego poprzedni-
ka. Ostatecznie rada przyję-
ła uchwałę, w której wezwała 
prezydenta do zwrotu środ-
ków przeznaczonych na wy-
danie biuletynu.

Podobnie jak w  urzędo-
wej gazecie, wizerunek pa-
na prezydenta jest równie 
często prezentowany na wi-
trynie internetowej Urzędu 
Miejskiego. Na 15 artykułów 
znajdujących się na stronie 
głównej, aż 5 przedstawia 
zdjęcia Damiana Bartyli. 
Oprócz tego pośród ośmiu 
slajdów w karuzeli z wyróż-
nionymi materiałami znajdu-
ją się dwa z fotografiami pre-
zydenta. Niemalże każdego 
dnia w  serwisie publikowa-
ne są kolejne artykuły okra-
szone wizerunkiem Bartyli. 
Ich autorzy na główne zdjęcie 
zawsze wybierają te, które 
przedstawiają ich szefa.

Kilka dni po pierwszej tu-
rze wyborów na facebooko-
wym profilu Miasta Bytom 
ukazał się post z  poparciem 
udzielonym Damianowi Bar-
tyli przez jedną z bytomskich 
organizacji. Po czterech go-
dzinach został on usunięty, po 
czym urzędnicy przyznali się 
do wpadki publikując oficjal-
ne przeprosiny. – Post ten był 
konsekwencją błędu popeł-

nionego przez jednego z  pra-
cowników naszego urzędu, 
który próbował za pośrednic-
twem urządzenia mobilne-
go udostępnić post na swoim 
prywatnym koncie – napisali 
w oświadczeniu. – Pracownik 
urzędu został pouczony i prze-
prosił za swój błąd – napisano 
na zakończenie.

27 października sztab Da-
miana Bartyli zorganizował 
w  Miechowicach happening 
wyborczy. Przy targowisku 
podawano przechodniom gro-
chówkę, a  razem z  nią ulot-
ki zachęcające do głoso-
wania na niego. Wręczał je 
osobiście Damian Bartyla, 
który został przywieziony na 
miejsce służbową Skodą Su-
perb przez urzędowego kie-
rowcę, co udokumentowa-
no na zdjęciach i nagraniach 
przekazanych naszej redak-
cji. Te informacje potwierdził 
nam rzecznik magistratu. Za-
strzegł przy tym, że Damian 
Bartyla nie został specjalnie 
przywieziony służbowym au-
tem na swój wiec wyborczy, 
tylko znalazł się tam przejaz-
dem, pomiędzy spotkaniami, 
w  których pełnił obowiązki 
prezydenta miasta, a nie wy-
stępował w roli kandydata.

Czy przytoczone wyżej 
przykłady są elementem dzia-
łalności Urzędu Miejskiego 
i jego zwierzchnika, czy może 
jednak częścią kampanii wy-
borczej? Tę ocenę pozostawia-
my wyborcom oraz Państwo-
wej Komisji Wyborczej.   

WWW.BARBERSHOPSILESIA.PL

FRYZJER MĘSKI

W BYTOMIU

P i e r w s z y
TAKI

Oferujemy:
STRZYŻENIE WŁOSÓW

STRZYŻENIE / GOLENIE BRODY

PAKIET COMBO (WŁOSY + BRODA)
KOLORYZACJA

Oferujemy:Oferujemy:

limuzynie

kultura \ Uczniowie, 
studenci i pracownicy 
oświaty od 5 listopada będą 
stałymi gośćmi Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. To 
tam z ulicy Chorzowskiej 
22 zostanie przeniesiona fi-
lia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej.

Filia Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej do tej 
pory mieściła się przy ulicy 
Chorzowskiej 22. To jednak 
zmieni się od 5 listopada. Pla-
cówka zostanie przeniesiona 
do budynku Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej przy placu Jana 
III Sobieskiego.

Czytelnicy będą z  niej ko-
rzystać w  popularnej „Rotun-
dzie”, gdzie do tej pory mieści-
ła się czytelnia ogólna. Dzięki 
temu placówka stanie się bar-

dziej dostępna dla mieszkań-
ców z całego miasta.

Oferta PBW skierowana jest 
głównie do uczniów, studentów 
i pracowników oświaty. Biblio-
teka posiada bogaty zbiór róż-
nego rodzaju wydawnictw z za-
kresu pedagogiki, psychologii 
i  nauk pokrewnych. Znajdzie-
my także wiele publikacji popu-
larnonaukowych, ale także kla-
syki literatury pięknej, lektury 
szkolne, programy nauczania 
i podręczniki szkolne.  

Filia w nowym miejscu
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INWESTYCJE \   W bytomskich placówkach oświato-
wych mamy aż pięć basenów. Jeden jest w Przedszkolu 
Miejskim nr 10 i  to właśnie tam przeprowadzono mo-
dernizację.

INWESTYCJE \   11,5 mln złotych zostanie zainwestowane w nieruchomości pozostałe po kopalni Rozbark. Obiekt 
zmieni swoje przeznaczenie i zamieni się w Centrum Usług Sportów Wspinaczkowych oraz Usług Społecznych.

Przedszkole 
ma wyremon-
towany basen

Wspinaczka w kopalni

Kto wygra II turę wyborów prezydenckich w Bytomiu?

Przedszkole Miejskie nr 
10 znajduje się przy ulicy 
Strzelców Bytomskich 152. 
Na pierwszy rzut oka to pla-
cówka, jakich wiele w  na-
szym mieście. Posiada jed-
nak skarb, którego inne 
przedszkola mogą zazdro-
ścić. To basen, który działa 
tam od 1982 roku.

Dzieci mają dostęp do ba-
senu o  wymiarach 6 na 12 
metrów, a  głębokość zaczy-
na się od 60, a kończy na 120 
centymetrach. Podopiecz-
ni mogą tam uczyć się pły-
wać pod okiem ratowników, 
a  także są edukowane, jak 
zachowywać się bezpiecznie 
nad wodą.

Basen to z  jednej strony 
skarb, ale z  drugiej też pro-
blem, bo wymaga nakła-
dów finansowych. Na szczę-
ście w  tym roku udało się 
wykonać niezbędne pra-
ce, których koszt zamknął 
się w 54 tys. złotych. Ostat-
ni raz remontowano go... 
w 1992 roku. – Po tylu latach 
eksploatacji niezbędna by-

ła kompleksowa moderniza-
cja basenu obejmująca m.in. 
remont misy oraz wymianę 
przyłączy wodnych – komen-
tuje dyrektorka Halina Łucz-
ka (za bytom.pl).

Co ciekawe w  Bytomiu 
mamy aż pięć szkół z basena-
mi. Wszystkie powstały w la-
tach 1960-80, gdy budowano 
nowe placówki oświatowe 
z okazji Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. „Tysiąclatki”, bo 
tak nazywano takie szkoły, 
powstały w  Łagiewnikach, 
Miechowicach, Rozbarku 
i Szombierkach.

Niestety, nie licząc wspo-
mnianego przedszkola, w mie-
ście mamy czynne jeszcze 
dwa takie obiekty. Pierwszy 
znajduje się w  Szkole Pod-
stawowej nr 54 w Miechowi-
cach, a drugi w Szkole Podsta-
wowej nr 45 w Szombierkach. 
Pozostałe dwa są w  Szkole 
podstawowej nr 28 w Łagiew-
nikach i Szkole Podstawowej 
nr 2 w Rozbarku. Oba są nie-
czynne od wielu lat z powodu 
wieloletnich zaniedbań.   

Postanowiliśmy przepro-
wadzić sondę internetową 
wśród naszych fanów na Face-
booku. Bytomski.pl obserwu-
je na tym portalu ponad 16,5 
tys. osób, co stanowi sporą 
grupę aktywnych w  interne-
cie Bytomian. Zapytaliśmy ich 
o  to, który z  kandydatów na 
prezydenta – Damian Bartyla, 
czy Mariusz Wołosz – wygra 
drugą turę wyborów. Przez 4 
dni, do momentu zamknięcia 
numeru „Informatora Bytom-
skiego” (sonda potrwa jeszcze 
do 2 listopada), w ankiecie od-
powiedziały blisko 3 tysiące 
użytkowników, a  więc dużo, 
dużo więcej, niż we wszyst-
kich sondażach wyborczych 
przeprowadzonych w  ostat-
nim czasie w Bytomiu.

Od samego początku w son-
dzie prowadzi Mariusz Wołosz, 
ale jego przewaga nie jest zna-
cząca. Do teraz zagłosowało na 
niego 1 721 naszych fanów, pod-
czas gdy na prezydenta Damia-
na Bartylę oddało głos 1 230 
osób. Obu kandydatów dzieli 
zaledwie 16,64 procent głosów.

Jeśli 4 listopada głosy by-
tomian się podobnie rozłożą, 
to Mariusz Wołosz zostanie 
nowym prezydentem Byto-

mia. Jednak różnica w popar-
ciu obu kandydatów jest sto-
sunkowo nieduża, a przez ten 
tydzień preferencje wybor-
ców jeszcze mogą ulec zmia-
nie. Ostateczna decyzja jest 
często podejmowana przez 
nich dopiero nad kartą do gło-
sowania, dlatego wyniki na-
szej sondy mogą różnić się od 
tego, jak wybiorą mieszkań-
cy w najbliższą niedzielę.

Teoretycznie Wołosz ma 
największe szanse na wygra-
ną. W  pierwszej turze uzy-

skał najlepszy wynik, a przed 
drugą turą otrzymał poparcie 
niezależnego Marka Micha-
łowskiego oraz Jana Kazimie-
rza Czubaka reprezentujące-
go bytomską lewicę. Z  kolei 
Damian Bartyla może liczyć 
wyłącznie na własny elekto-
rat. W  swoim oświadczeniu 
zdecydowanie odrzucił moż-
liwość współpracy z Andrze-
jem Pankiem, natomiast Ma-
riusz Janas na debacie przed 
pierwszą turą wyraźnie pod-
kreślił, że obecny prezydent 

nie ma co liczyć na uzyska-
nie poparcia jego partii. – Nie 
ma takiej możliwości, aby Pra-
wo i  Sprawiedliwość poparło 
prezydenta Damiana Bartylę, 
który ma zarzuty korupcyjne 
i jego proces ciągle się toczy – 
powiedział kandydat PiS. Co 
więcej, jeszcze przed I  turą 
swoje poparcie dla prezyden-
ta wycofał Paweł Kukiz. – Od 
pewnego czasu zaczęły docie-
rać do mnie informacje, któ-
re zmieniły moje postrzeganie 
pana Bartyli a dokooptowanie 
przez niego do swojego komite-
tu Kornela Morawieckiego jest 
sprzeczne z moim pojęciem ho-
noru – napisał na FB lider Ku-
kiz’15.

W  praktyce polityka jest 
nieprzewidywalna. Wszelkie 
sondaże i  analizy mogą oka-
zać się bezwartościowe, bo 
nigdy nie można mieć pew-
ności jak postąpią obywatele 
przy urnach. Przewaga Ma-
riusza Wołosza nad Damia-
nem Bartylą jest niewielka 
i to, kto będzie rządzić Byto-
miem przez następne 5 lat 
rozstrzygnie się dopiero w lo-
kalach wyborczych.  

Pomysłodawcą projektu jest 
klub Skarpa Bytom, który po-
siada ściankę wspinaczkową 
w hali na Szombierkach. Na re-
alizację inwestycji z Unii Euro-
pejskiej udało się pozyskać pra-
wie 8 mln złotych. Pozostałe 
środki będą pochodzić z budże-
tu miasta, a całość ma koszto-
wać ponad 11,5 mln złotych.

Projekt ma na celu wyko-
rzystanie budynków i komina 
po kopalni Rozbark do stwo-
rzenia Centrum Usług Spor-
tów Wspinaczkowych oraz 
Usług Społecznych. Plany są 
ambitne, bo w środku ma po-
wstać zaplecze treningowe, 
które będzie wykorzystywa-
ne przez reprezentację Polski. 
Powstaną nie tylko ścianki 

wspinaczkowe, ale także miej-
sca noclegowe.

Na terenie dawnej maszy-
nowni Szybu Bończyk będzie 
miejsce do trenowania spor-
tów siłowych. Najciekawiej zo-
stanie wykorzystany komin, 
który najpierw zostanie skró-
cony do poziomu tarasu kon-
serwatorskiego, bo jest w złym 
stanie technicznym. Potem 
w jego wnętrzu zostanie stwo-
rzona jedna z  największych 
i najnowocześniejszych w Pol-
sce ścianka wspinaczkowa. 
Z kolei teren wokół budynków 
zostanie przebudowany, po-
wstaną alejki, drogi i parkingi.

Najbliższe miesiące zosta-
ną poświęcone na opracowa-
nie dokumentacji technicznej. 

Kopalnia zamieni się w  plac 
budowy na wiosnę. Centrum 
wspinaczkowe ma zostać od-

dane do użytku do końca 2020 
roku.   

KomiKs po bytomsKu
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LISTOPADA
II TURA WYBORÓW

Szanowni Państwo,

dziękuję za Państwa poparcie. Zwycięstwo
w pierwszej turze i każdy oddany na mnie
głos traktuję, jako zobowiązanie. Idąc tak
licznie na wybory wszyscy udowodniliśmy,
że Bytom nie jest nam obojętny.

Za obecny stan miasta odpowiada Damian
Bartyla. Przed nami bezpośredni pojedynek,
więc już teraz zapraszam pana prezydenta
na debatę i rywalizację na argumenty, bo
nie wziął udziału w tej, która została
zorganizowana przed pierwszą turą.

Nadszedł czas, aby definitywnie skończyć
z niekompetencją rządzących,
wypowiedzieć wojnę mafii śmieciowej
i oddać Bytom mieszkańcom! 

4 listopada druga tura wyborów i kolejny
krok, który musimy zrobić, aby uratować to
miasto. 

Bo Bytom to nie hasiok!

www.mariuszwolosz.pl

   

 

   

 

   

 

   

 

BYTOM TO 
NIE HASIOK

Mariusz Wołosz,
bezpartyjny kandydat na prezydenta Bytomia


