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Z WAMI OD 12 LAT

Mieszkania poza kolejką
POLITYKA \ Na lutowej sesji wybuchła kłótnia o mieszkania komunalne przyznawane poza kolejnością. Przydziały w specjalnym trybie miały otrzymywać osoby związane \ Na lutowej sesji wybuchła kłótnia o mieszkania komunalne przyznawane poza kolejnością. Przydziały w specjalnym trybie miały otrzymywać osoby związane \
prywatnie z radnymi oraz kierownictwem miejskich spółek i jednostek.

Niezmiennie od lat te-
mat mieszkań komunalnych 
w  Bytomiu jest ogromnym 
problemem i  zarazem budzi 
wielkie kontrowersje. Choć 
w  mieście jest mnóstwo pu-
stostanów, to gmina nie jest 
w  stanie zaspokoić potrzeb 
mieszkaniowych bytomian. 

Na liście oczekujących znaj-
duje się ponad 3000 nazwisk 
i mimo upływu czasu ta licz-
ba wcale nie maleje. W  sto-
sunku do końca 2013 r. jest 
na niej dziś o  14 nazwisk 
więcej.

Miasto w ostatnich latach 
zamiast wynajmować miesz-

kania, wolało je sprzedawać. 
Każdego miesiąca wystawia-
no na przetarg po kilkadzie-
siąt lokali w  różnych czę-
ściach Bytomia i  o  różnym 
standardzie. Od gminy moż-
na było kupić zarówno zruj-

ciąg dalszy na str. 4
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INWESTYCJE \ Wszystko wskazuje na to, że nowe lodowisko powstanie przy ulicy Pułaskiego. Rani przekazali \ Wszystko wskazuje na to, że nowe lodowisko powstanie przy ulicy Pułaskiego. Rani przekazali \
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji środki na aktualizację programu przebudowy istniejącego obiektu.

TRANSPORT \ Wszystko wskazuje na to, że nowe \ Wszystko wskazuje na to, że nowe \
lodowisko powstanie przy ulicy Pułaskiego. Radni prze-
kazali Ośrodkowi Sportu i Rekreacji środki na aktuali-
zację programu przebudowy istniejącego obiektu.

Bytomskie lodowisko jest 
już w tak złym stanie, że Po-
wiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego tylko warunko-
wo dopuścił je do użytkowa-
nia. Główne zastrzeżenie jest 
takie, że obiekt musi być wy-
łączany z użytku, gdy na da-
chu zalega śnieg. W  trakcie 
tego sezonu kilka razy dopro-
wadzało to do paraliżu. Stąd 
konieczność budowy nowego 
obiektu, bo obecna „Stodoła” 
jest już trupem, którego nie da 
się reanimować.

Prezydent Mariusz Wo-
łosz po objęciu steru w mieście 
za jeden z głównych prioryte-
tów ustanowił tę inwestycję. 
W  ostatnich miesiącach roz-
ważano koncepcje z nową lo-
kalizacją. Brano pod uwagę 
budowę nowego domu dla ho-
keistów w  Szombierkach lub 
przy ulicy Olimpijskiej obok 
stadionu Polonii Bytom.

Wszystko jednak wskazuje 

na to, że z obu koncepcji zrezy-
gnowano. Lodowisko ma po-
zostać przy ulicy Pułaskiego. 
Na ostatniej sesji Rady Mia-
sta przyjęto zmianę w budże-
cie dotyczącą przekazania 120 
tys. zł Ośrodkowi Sportu i Re-
kreacji. OSiR ma opracować 
aktualizację programu funk-
cjonalno-użytkowego przebu-
dowy lodowiska.

Od kilku lat istnieje już pro-
jekt nowego lodowiska przy 
ul. Pułaskiego. Opracowano 
go za czasów, gdy Wołosz był 
wiceprezydentem, a  Adam 
Fras pełnił funkcję dyrekto-
ra OSiR. W grudniu ubiegłego 
roku tak opisywaliśmy jego 

szczegóły.
 – Sześć lat temu planowano 

wykorzystać istniejący już bu-
dynek administracyjny oraz pły-
tę lodowiska wraz z systemem 
mrożącym. Budynek z  czasem 
miałby zamienić się w  hotel. 
Obecne trybuny zostałyby wy-
burzone, a  nowe pomieściłyby 
1500 kibiców i byłyby wyposa-
żone w miejsca dla osób niepeł-
nosprawnych. Wejście do lodo-
wiska byłoby w  części północ-
no-wschodniej. Szatnie, siłow-
nia i gabinety odnowy powsta-
łyby pod trybunami. W  części 
południowej znalazłoby się za-
plecze techniczne, a na piętrze 
stworzono by pomieszczenia dla 

dziennikarzy, kontroli antydo-
pingowych, obsługi monitorin-
gu, czy spikera.

Budowa w  obecnej lokali-
zacji może przysporzyć pro-
blemów. Drużyny młodzie-
żowe i  sekcja kobieca muszą 
gdzieś grać i trenować. Na ra-
zie nie wiadomo, jak to zosta-
nie rozwiązane. W przypadku 
wykorzystania innej lokaliza-
cji był plan, by przy Pułaskie-
go zdemontować obecne za-
daszenie, a taflę tymczasowo 
przykryć balonem.

Na razie jest za wcześnie 
na konkrety. Najpierw OSiR 
musi zaktualizować projekt. 
Potem trzeba pozyskać środki 
finansowe. Bytom jest już po 
wstępnych rozmowach z  Mi-
nisterstwem Sportu i Turysty-
ki, które w połowie ma sfinan-
sować inwestycję. Pozosta-
łe pieniądze będą pochodzić 
z budżetu miasta.  

Autobus linii AP1 już wcze-
śniej zatrzymywał się w Byto-
miu, ale jedynie na przystan-
ku w Karbiu. Mieszkańcy jed-
nak zaczęli zgłaszać do Zarzą-
du Transportu Metropolitar-
nego, że przydałby się jeszcze 
jeden na bytomskim dworcu.

ZTM wsłuchał się w głosy 
pasażerów. Od 1 marca linia 
AP1 będzie mieć przystanek 
także na dworcu przy Placu 
Wolskiego. Pasażerowie bę-
dą mogli korzystać z tego au-
tobusu co godzinę. Szczegóło-

wy rozkład można znaleźć na 
stronie rj.metropoliaztm.pl.

Linia AP1 kursuje na trasie 
Gliwice – lotnisko Pyrzowice 
przez Zabrze, Bytom i Pieka-
ry Śląskie. Czas podróży z by-
tomskiego dworca na port lot-
niczy wynosi niewiele ponad 
pół godziny. Bilet w jedną stro-
nę to koszt 14 zł (7 zł ulgowy), 
który jednocześnie jest bile-
tem 24-godzinnym. Uprawnia 
on także do jednorazowego 
przejazdu Kolejami Śląskimi.  

Nowe lodowisko w starym miejscu Z dworca 
na lotnisko

Katowice Airport

Oznakowanie linii specjalnych 

Rozbudowany logotyp Górnośląsko
-Zagłębiowskiej Metropolii Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii w kolorze żółtym
Piktogram gminy Ożarowice oraz lotniska

Rozbudowane logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Piktogram gminy Ożarowice oraz lotniska

Logo Zarządu Transportu Metropolitalnego 
w kolorze żółtym

Logo Zarządu Transportu Metropolitalnego
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Okres urlopowy, w  tym 
także święta, to czas, gdy po-
trzebne są dodatkowe ręce 
do pracy, aby zastąpić nie-
obecny personel. A&J Part-
ners jest jedną z  tych firm, 
które z  otwartymi ramiona-
mi przyjmują osoby chcące 
sobie dorobić w  tym czasie. 
I w dodatku bardzo dobrze za 
to wynagradza!

Biuro A&J Partners do-
kłada wszelkich wysiłków, 
aby praca opiekunek w Niem-
czech była możliwa do pogo-
dzenia z  życiem rodzinnym 
i  prywatnym. Z  tego wzglę-
du terminy wyjazdów są bar-
dzo elastyczne, dzięki czemu 
można pracować np. przez 
dwa miesiące za granicą 
i  przyjeżdżać na miesiąc do 
domu, bądź spędzać w Niem-
czech cały kwartał, by na-
stępnie wracać do siebie na-
wet na dwa miesiące.

Firma bardzo dba rów-
nież o  to, żeby pracownicy 
towarzyszyli swoim najbliż-
szym w trakcie świąt. Co wię-
cej A&J Partners zapewnia 
nie tylko dni wolne, ale tak-
że daje atrakcyjne premie 

świąteczne, które będą za-
strzykiem finansowym na 
ten okres i nie tylko .Dla fir-
my jest to szczególnie ważne, 
żeby życie jej pracowników 
układało się jak najlepiej.

Praca opiekunki i  opieku-
na jest jednak szczególna, po-
nieważ na czas urlopów nie 
da się wszystkiego wstrzy-
mać jak to bywa w dużych fa-
brykach. Dlatego A&J Part-
ners potrzebuje ludzi, którzy 
w tym okresie zajmą się pod-
opiecznymi w Niemczech. To 
świetna okazja do zarobienia 
dodatkowych pieniędzy dla 
wszystkich tych, którzy po-
trzebują zastrzyku gotówki, 
a nie chcą podejmować długo-
terminowych zobowiązań.

Osoby, które zdecydują się 
na zastępstwo otrzymają od 
A&J Partners pełne wspar-
cie. Biuro zajmuje się całą or-
ganizacją wyjazdu. Pracow-
nicy mogą skorzystać z  bez-
płatnego kursu językowego, 
który przygotuje ich do pra-
cy za granicą (zdarzają się 
jednak oferty, gdzie znajo-
mość języka nie jest wymaga-
na), natomiast firma załatwia 

wszelkie formalności zwią-
zane z  umową, ubezpiecze-
nie zdrowotne na terenie Nie-
miec i pokrywa koszty prze-
jazdu w  obie strony. Pobyt 
w domu podopiecznego oraz 
pełne wyżywienie są zupeł-
nie bezpłatne, więc i tym nie 
trzeba się martwić.

Oferty pracy A&J Part-
ners są skierowane zarówno 
do kobiet jak i mężczyzn, bez 
względu na wiek, wykształ-
cenie, czy doświadczenie za-
wodowe. Ważne za to jest, 
aby kandydaci posiadali do-
świadczenie w postępowaniu 
z  typowymi chorobami wie-
ku starczego. Więcej infor-
macji o rekrutacji można uzy-
skać w siedzibie firmy w By-
tomiu przy ul. Dworcowej 25 
(II piętro), pod numerem te-
lefonu 32 395 88 83 lub adre-
sem e-mail rekrutacja@aj-
partners.pl.

Tak możesz szybko dorobić

www.ajpartners.pl
t.: 32 395 88 83, 660 509 081

Historia pałacu w Miecho-
wicach sięga początku XIX 
wieku. Wraz z kolejnymi wła-
ścicielami i następnymi poko-
leniami ich rodzin obiekt był 
stopniowo rozbudowywany. 
Oprócz rozmiarów zmienił 
się też jego styl architektonicz-
ny z klasycystycznego na an-
gielski styl Tudorów. Pałac po-
siadał trzy wieże, z czego naj-
wyższa – „Jaskółcza” – sięga-
ła na wysokość ponad 33 me-
trów, natomiast wieża wodna 
kryła w sobie urządzenia, za 
pomocą których dostarczano 
wodę wprost z  podziemi ko-
palni „Maria”. Po przebudo-
wach posiadłość Tiele-Winc-
klerów stała się jedną z więk-
szych i  najpiękniejszych na 
Górnym Śląsku.

Niestety w 1945 roku mie-
chowicki pałac został podpa-
lony przez żołnierzy Armii 

Czerwonej, prawdopodob-
nie aby zatrzeć ślady dokona-
nej przez nich grabieży. Wy-
palone mury stały aż do 1954 
i 1955 r., gdy Ludowe Wojsko 
Polskie podłożyło ładunki wy-
buchowe i  wysadziło ruiny 
w  powietrze. Oszczędzono 
za to pałacową oficynę z wie-
żą wodną, w  której po woj-
nie mieścił się zarząd Kopal-
ni Miechowice. Niestety i  ta 

część w końcu popadła w ru-
inę, dlatego teraz był ostat-
ni dzwonek, by uratować ją 
przed zagładą.

Na szczęście miastu udało 
się pozyskać unijne dofinan-
sowanie w  ramach rewitali-
zacji Bytomia i pod koniec li-
stopada podpisano umowę 
o wartości ok. 9,5 mln zł z fir-
mą DES z Krakowa, która ma 
odbudować zachowaną część 

pałacu. Wykonawca ma spore 
doświadczenie, gdyż jego inży-
nierowie i konserwatorzy przy-
wracali blask m.in. Zamkowi 
Królewskiemu na Wawelu, pa-
łacowi w  Pszczynie, zamkom 
w Będzinie i Czchowie, czy za-
budowaniom Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Do tej pory powycinano 
drzewa porastające rumowi-
sko, odkopano zasypane piwni-
ce oraz odsłonięto rozległe fun-
damenty, dzięki którym może-
my się dziś przekonać jak duża 
była posiadłość Tiele-Winckle-
rów. Ponadto zabezpieczono 
detale architektoniczne od-
kryte w  zawałowisku; pinakl, 
gzymsy, filary, balustrady, ra-
my okienne, rynny i  ażurowe 
zwieńczenia. Nie usunięto ich 
zaraz po wysadzeniu pałacu, 
dzięki czemu przetrwały w zie-
mi kilkadziesiąt lat.

Prace są prowadzone pod 
nadzorem archeologów, nato-
miast wykonawca cały czas 
jest w kontakcie ze służbami 
konserwatorskimi. Wszyst-
kie etapy są na bieżąco kon-
sultowane, a szczególnie dzia-
łania w zakresie wykraczają-
cym poza dokumentację, któ-
ra często przedstawia inny 
stan, niż stwierdzony w tere-
nie. Poza obrębem oficyny ar-
cheolodzy przeprowadzą ba-
dania bezinwazyjne za pomo-
cą georadaru, które mają dać 
odpowiedź na to, co znajdu-
je się pod powierzchnią ziemi 
i  jaki był układ pomieszczeń 
w piwnicach zniszczonej czę-
ści pałacu. Być może bada-
czom uda się natrafić na tunel, 
który według miechowickich 
legend miał łączyć pałac z po-
bliskim kościołem...

Wykonawca prowadzi wal-

kę z czasem, bo inwestycja ma 
zakończyć się jeszcze w  tym 
roku. W grudniu ocalały frag-
ment pałacu powinien być już 
odrestaurowany, a  najbliższe 
otoczenie zagospodarowane. 
Budynek ma pełnić funkcję 
kulturalną. Jego wnętrza bę-
dą przystosowane do organi-
zacji wystaw, konferencji i ka-
meralnych imprez. Z kolei na 
wieży ma powstać taras wido-
kowy, z  którego będzie moż-
na podziwiać panoramę Mie-
chowic i przyjrzeć się zaryso-
wi dawnego pałacu, który ma 
zostać oznaczony w  terenie 
przy pomocy niskiej roślinno-
ści. Wokół pałacu pojawią się 
nowe ścieżki i tablice informa-
cyjne ze zdjęciami i  historią 
budynku, a  cały teren zosta-
nie oświetlony.  

INWESTYCJE \ Zachowany fragment pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach wreszcie doczeka się odbudowy. Kilka tygodni temu ruszyły intensywne prace. Nasza \ Zachowany fragment pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach wreszcie doczeka się odbudowy. Kilka tygodni temu ruszyły intensywne prace. Nasza \
redakcja miała okazję zajrzeć do środka i zobaczyć wnętrza zabytkowej posiadłości.

Pałac w odbudowie
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Szpital Specjalistyczny nr 
1 przeszedł w ostatnich latach 
spore inwestycje i patrząc na 
niego z zewnątrz można mieć 
wrażenie, że placówka pręż-
nie się rozwija. Niestety księgi 
finansowe wskazują co inne-
go... Badanie przeprowadzo-
ne przez biegłego rewidenta 
wykazało, że zobowiązania 
miejskiej lecznicy na koniec 
2017 r. narosły do kwoty 41,2 
mln zł, z czego 10,5 mln zł jest 
wymagalna.

Sytuacja jest na tyle poważ-
na, że dyrekcja prowadzi dzia-
łania, by nie wystąpiły zajęcia 
komornicze na rachunkach 
bankowych. Od pewnego cza-
su jest realizowany program 
naprawczy, który przyniósł 
1,6 mln zł oszczędności, ale ze 
względu na nowe rozporządze-

nie Ministra Zdrowia w spra-
wie wynagrodzeń, środki te 
musiały zostać przeznaczone 
na podwyżki dla personelu.

Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej radni podjęli decy-
zję w sprawie pokrycia przez 
miasto straty netto szpitala 
za 2017 r. Dzięki temu Bytom 
przekaże ze swojego budże-
tu niemal 3 mln zł na poprawę 
sytuacji finansowej placówki, 
w tym na częściowe uregulo-
wanie występujących zobo-
wiązań wymagalnych.

Szpital prowadzi rozmo-
wy z Narodowym Funduszem 
zdrowia na temat zmian kon-
traktu. W planach jest rozsze-
rzenie działalności Oddziału 
Chirurgii Onkologicznej, któ-
rego działalność jest w całości 
finansowana przez NFZ, co 

wpłynie na poprawę rentow-
ności lecznicy.

Pieniądze nie są jedynym 
problemem Szpitala Specjali-
stycznego nr 1. Jego dyrektor, 
Andrzej Tomczyk na posie-
dzeniu Komisji Zdrowia Rady 
Miejskiej poinformował, że 

w  lecznicy występuje niedo-
bór niezbędnego personelu. 
Brakuje m.in. około 10 proc. 
etatów pielęgniarek. Jest to 
problem dotyczący nie tylko 
bytomskiej jednostki, bowiem 
w  całym województwie bra-
kuje aż 1300 pielęgniarek.  

Szpital zadłużony na potęgę
POLITYKA \ Miejski szpital przy ulicy Żeromskiego jest w poważnych tarapatach fi nansowych. Jego zobowiąza-\ Miejski szpital przy ulicy Żeromskiego jest w poważnych tarapatach fi nansowych. Jego zobowiąza-\
nia przekraczają już ponad 40 milionów złotych. Bytom przekaże środki na pokrycie jego strat.

  ciąg dalszy ze str. 1

Mieszkania poza kolejką
nowane mieszkania w  ofi-
cynach kamienic, jak i  loka-
le w  blokach, wymagające 
znacznie mniejszego nakładu 
pracy, by przywrócić im nale-
żyty stan.

Podczas gdy miasto prowa-
dziło istną wyprzedaż swoich 
zasobów, to do wynajęcia tra-
fiało niewiele mieszkań, na-
wet tych przeznaczonych do 
remontu na koszt przyszłego 
najemcy. Z tego względu licz-
ba oczekujących przez lata 
niemal nie drgnęła.

W  okresie wyborów sa-
morządowych po mieście za-
częła krążyć informacja, że 
w  Bytomiu były przyznawa-
ne mieszkania z pominięciem 
długiej listy oczekujących. 
Wielu uznawało to za plotkę, 
która miała zaszkodzić ów-
czesnej ekipie rządzącej, jed-
nak po zmianie władzy oka-
zuje się, że te doniesienia nie 
zostały wyssane z palca.

Uchwała w  sprawie zasad 
wynajmowania lokali wcho-
dzących w  skład mieszka-

niowego zasobu gminy przy-
jęta w  2013 roku przewiduje 
szczególny tryb przyznawania 
mieszkań poza kolejnością. 
W założeniu miał on pozwalać 
na zakwaterowanie osób znaj-
dujących się w  trudnej sytu-
acji ze względu na problemy fi-
nansowe, zdrowotne, rodzin-
ne, pokrzywdzonych wsku-
tek przestępstwa popełnione-
go przez ich współlokatorów, 
bądź zamieszkujących w  lo-
kalach wyłączonych z  użyt-
kowania decyzją nadzoru bu-
dowlanego. Tryb umożliwiał 
również przydział mieszkań 
tzw. osobom niezbędnym dla 
miasta z uwagi na rodzaj wy-
konywanej pracy lub posiada-
ne kwalifikacje, co w praktyce 
zazwyczaj oznaczało sportow-
ców lub artystów.

W  powyższych przypad-
kach przyznanie mieszkania 
wymagało uprzedniego uzy-
skania pozytywnej opinii ko-
misji mieszkaniowej złożonej 
z  przedstawicieli Rady Miej-
skiej, Bytomskich Mieszkań, 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie oraz organizacji 

pozarządowych. W  uchwa-
le jednak znajduje się para-
graf 29, który daje prezyden-
towi kompetencje przydzie-
lania lokali poza wszelką ko-
lejnością. Wnioski składane 
na podstawie tego paragra-
fu również opiniuje komisja 
mieszkaniowa, ale pozytyw-
na opinia nie jest już obligato-
ryjna do zatwierdzenia przy-
działu. Co więcej, nie ma też 
znaczenia ani sytuacja życio-
wa, ani kompetencje wnio-
skodawcy. Po prostu prezy-
dent może podjąć decyzję we-
dług własnego uznania.

Na poniedziałkowej sesji 
wyszło na jaw, że paragraf 
29 był często wykorzystywa-
ny. Przez ostatnie lata na je-
go podstawie prezydent Da-
mian Bartyla przyznał aż 242 
mieszkania poza kolejnością. 
W Bytomskich Mieszkaniach 
właśnie trwa kontrola, któ-
ra ma wykazać kto dostał lo-
kale z miasta w szczególnym 
trybie i czy decyzje o ich przy-
dziale były słuszne.

Choć prezydent Mariusz 
Wołosz nie chciał ujawniać 

szczegółów przed zakończe-
niem kontroli, to radni i  tak 
domagali się ujawnienia, czy 
wśród najemców, którzy sko-
rzystali z paragrafu 29 są oso-
by powiązane z  bytomski-
mi VIPami. Wiceprezydent 
Waldemar Gawron w trakcie 
dyskusji potwierdził, że loka-
le przyznano osobom o zbież-
nych nazwiskach z  radny-
mi i kadrą kierowniczą miej-
skich jednostek i spółek.

 – Przypomniało mi się 
dość znane wystąpienie Janu-
sza Korwina-Mikke w  nocy 4 
czerwca 1992 r. kiedy zaapelo-
wał do posłów będących agen-
tami, żeby po prostu wsta-
li i wyszli – mówił radny Ma-
ciej Bartków. – Jeśli znajdują 
się jakieś nazwiska, które są 
zbieżne z nazwiskami radnych 
byłych lub obecnych, to myślę, 
że w bardzo prosty sposób mo-
żemy sprawę rozwiązać. Jeżeli 
ci radni, których nazwiska są 
zbieżne po prostu niech wsta-
ną, przyjdą na mównicę: nie 
to nie prawda, nikt z mojej ro-
dziny w  trybie ekspresowym 
mieszkania nie dostał – powie-mieszkania nie dostał – powie-mieszkania nie dostał

dział Bartków.
Na apel radnego PiS nie od-

powiedział nikt, co wiceprze-
wodniczący rady Jacek Brze-
zinka uznał za przyznanie 
się do załatwiania rodzinie 
i  znajomym mieszkań z  po-
minięciem podstawowej li-
sty. Członkowie Bytomskiej 
Inicjatywy Społecznej broni-
li się, tłumacząc że wniosek 
o przydział na podstawie pa-
ragrafu 29 mógł złożyć każ-
dy mieszkaniec, bez wzglę-
du na swój status społeczny. 
W  reakcji na te wyjaśnienia 
Mariusz Wołosz powiedział, 
że dokumenty wskazują, że 
wszyscy wnioskodawcy nie 
byli równo traktowani, gdyż 
jedni dostawali przydział nie-
mal z marszu, a inni czekają 
na mieszkania do dziś.

 – W  jeden dzień w  prze-
ciągu pięciu godzin jest wyda-
na decyzja, podpisana umowa 
i przydzielone mieszkanie oso-
bie, która kompletnie w mojej 
ocenie nie zasługiwała na to 
w  żaden sposób. Nie była ani 
w trudnej sytuacji mieszkanio-
wej, ani nie była bezdomna, ani 

nie była chora... Po prostu była 
rodziną, czy też znajomą danej 
osoby – grzmiał z  mównicy 
Wołosz.

Prezydent wyjawił rów-
nież, że jego poprzednik przy-
znawał lokale nawet pomi-
mo negatywnej opinii komisji 
mieszkaniowej. Ponadto mia-
ło dochodzić również do przy-
dzielania mieszkań osobom, 
które albo dopiero co sprze-
dały mieszkanie własnościo-
we, albo wręcz nadal były 
w  jego posiadaniu i na szyb-
ko przepisywały je na człon-
ków swojej rodziny. Dokład-
ne okoliczności ma wyjaśnić 
trwająca kontrola.

W  trakcie sesji poinfor-
mowano również, że bytom-
skie VIPy dostawały nie tylko 
mieszkania, ale też... umorze-
nia długów czynszowych. Jed-
ną z  takich osób był dyrektor 
jednej z  miejskich jednostek 
budżetowych, który – w prze-
ciwieństwie do szeregowych 
urzędników – raczej nie mógł 
narzekać na niskie zarobki 
i powinien być w stanie na bie-
żąco regulować opłaty.  

TRANSPORT \ Bytomskie parkomaty potrafi ą przy-\ Bytomskie parkomaty potrafi ą przy-\
prawić o ból głowy. Możliwe jednak, że niebawem za-
pomnimy o ich uciążliwości. Trwają prace, które mają 
rozwiązać problemy.

Bytomianie przyzwycza-
ili się, że w wielu częściach na-
szego miasta trzeba płacić za 
parkowanie. Niestety, parko-
maty stały się tak uciążliwe, 
że w trakcie korzystania wiele 
osób ciska na nie gromy. Ma-
szyny notorycznie się zawie-
szają lub działają bardzo wolno.

Jest jednak szansa, że kosz-
mar kierowców się skończy. 
Bytomskie parkomaty prze-
chodzą modernizację, za któ-
rą odpowiedzialna jest fir-
ma Asseco Poland. Maszyny 
do pobierania opłat mają zo-
stać unowocześnione, a  tak-
że ma się zmniejszyć ich awa-

ryjność. Prace polegają na 
wymianie oprogramowania 
i głównych podzespołów oraz 
montażu czytników kart płat-
niczych, dzięki którym w par-
komatach będzie można pła-
cić za pomocą zwykłych ban-
kowych kart zbliżeniowych.

W całym mieście mamy 74 
parkomaty. Na razie naprawio-
no niewielką część, więc jesz-
cze trzeba trochę uzbroić się 
w  cierpliwość, by sprawdzić 
efekty modernizacji. Prace pro-
wadzone są w ramach Śląskiej 
Karty Usług Publicznych, dzię-
ki czemu miasto z tego tytułu 
nie ponosi kosztów.  

Parkomaty 
przyśpieszą
Parkomaty 
przyśpieszą
Parkomaty 
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Z powodu działalności wie-
lu kopalń na terenie Bytomia 
teren naszego miasta został 
bardzo zdeformowany. W wy-
niku obniżeń powstało tu 
mnóstwo tzw. niecek bezod-
pływowych, do których spły-
wają wody opadowe i roztopo-
we z położonych wyżej części 
miasta. Obliczono, że całkowi-
ta powierzchnia wszystkich 
zbiorników tego typu wyno-
si 454,3 ha, co stanowi aż 3,1 
proc. powierzchni Bytomia.

Bytomskie stawy mogłyby 
być znacznie większe, gdyby 
nie odpompowywano z  nich 
wody. Z  tego względu stano-
wią one duże zagrożenie. By-
tomianie przekonali się o tym 
na własnej skórze w 2010 ro-
ku, gdy poziom wód w  niec-
kach drastycznie się podniósł 
z  powodu problemów finan-
sowych spółki odpowiedzial-
nej za pompowanie. Wówczas 

zalane zostały duże tereny, 
w tym m.in. ogródki działko-
we na Karbiu i  w  Miechowi-
cach, a  lustra zalewisk zbli-
żyły się nawet do budynków 
mieszkalnych.

Po tamtej powodzi władze 
miasta porozumiały się z gór-
nictwem w  sprawie finanso-
wania odwadniania niecek. 
Spółka Restrukturyzacji Ko-
palń i  Węglokoks (wcześniej 
Kompania Węglowa) wzięły 
na siebie koszty utrzymania 
wszystkich zbiorników, na-
tomiast gmina pokrywa 60 
proc. kosztów odprowadzania 
wody ze stawu Brandka. Re-
alizację zlecano zewnętrznej 
firmie, która zajmowała się 
tym już wcześniej. Jej usługi 
były rozliczane w  sposób ry-
czałtowy. Prezydent poinfor-
mował na poniedziałkowej 
sesji Rady Miejskiej, że mia-
sto płaciło jej blisko 50 tysięcy 

złotych miesięcznie. – Wcze-
śniejsze umowy były takie, że 
miesiąc w  miesiąc płaciliśmy, 
a to zadanie niekoniecznie by-
ło wykonywane – powiedział 
Mariusz Wołosz.

Choć wydawano spore 
środki na odwadnianie nie-
cek, to co roku pojawiało się 
zagrożenie wystąpienia podto-
pień. W  ostatnich miesiącach 
sytuacja była tak poważna, że 

w  trybie alarmowym zwoła-
no Powiatowy Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego. – Zosta-
ło w tej sprawie przygotowane 
zawiadomienie do prokuratu-
ry dotyczące działań poprzed-
niego zarządu miasta i nie tyl-
ko – poinformował na stycznio-
wej sesji wiceprezydent Wal-
demar Gawron. – W tle są du-
że miliony, mało pompowania 
i  stan zagrożenia – stwierdził 

Mariusz Wołosz wypowiada-
jąc się na temat odwadniania 
niecek w ostatnich latach.

W  końcu władze Bytomia 
zdecydowały się zrezygnować 
z usług zewnętrznej firmy i sa-
modzielnie zająć się odpompo-
wywaniem wody z  Brandki. 
Na poniedziałkowej sesji rad-
ni uchwalili zmiany w  statu-
cie Miejskiego Zarządu Zieleni 
i Gospodarki Komunalnej, któ-

re umożliwią jednostce przeję-
cie tego zadania.

Na potrzeby jego realiza-
cji miasto wkrótce ma zaku-
pić mobilną pompę spalinową. 
Maszyna ma mieć na tyle du-
żą wydajność, aby dało się za 
jej pomocą szybko odprowa-
dzać wodę nawet podczas in-
tensywnych odpadów. Urzą-
dzenie ma być wykorzysty-
wane nie tylko do regulowania 
poziomu lustra wody w Brand-
ce, ale też przy innych sytu-
acjach kryzysowych w  mie-
ście. Przede wszystkim ma 
ono przynieść gminie duże 
oszczędności. Szacuje się, że 
koszt zakupu pompy wyniesie 
od 150 do 200 tys. zł. Ten jed-
norazowy wydatek sprawi, że 
Bytom będzie ponosić koszty 
odwadniania tylko wtedy, gdy 
konieczne będzie uruchamia-
nie pompy, a nie przez cały rok.  
  

Ponad pół miliona za pompowanie
POLITYK A \ Każdego miesiąca Bytom wydawało blisko 50 tysięcy złotych na odpompowywanie wód z niecek bezodpływowych. Miasto płaciło nawet, gdy stan wód nie \ Każdego miesiąca Bytom wydawało blisko 50 tysięcy złotych na odpompowywanie wód z niecek bezodpływowych. Miasto płaciło nawet, gdy stan wód nie \
wymaga regulacji. Sprawa trafi ła do prokuratury.
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112 \ „Gazeta Polska” opisała kulisy sprawy sądowej dotyczącej tragicznej śmierci kuzyna byłego prezydenta Bytomia. Według autora artykułu Damian Bartyla zataił \ „Gazeta Polska” opisała kulisy sprawy sądowej dotyczącej tragicznej śmierci kuzyna byłego prezydenta Bytomia. Według autora artykułu Damian Bartyla zataił \
przed prokuraturą spotkania z kluczowym świadkiem tego zdarzenia.

LIFESTYLE \  Tego brakowało w Bytomiu! Pierwszy salon specjalizujący się w strzyżeniu męskich głów i \  Tego brakowało w Bytomiu! Pierwszy salon specjalizujący się w strzyżeniu męskich głów i \
bród okazał się dużym sukcesem. W lutym Barber Shop Silesia obchodził swoją pierwszą rocznicę istnienia.

Piotr Nisztor z „GP” przed-
stawił czytelnikom fatalną 
w skutkach sytuację, do jakiej 
doszło 9 sierpnia 2015 roku 
w pobliżu Piwnic Gorywodów. 
Tego wieczora w klubie wybu-
chła kłótnia pomiędzy Barto-
szem Z. i jego żoną Katarzyną, 
a  Tomaszem G. Dziennikarz 
napisał, że małżeństwo za-
czepiło G. o dawny spór na tle 
finansowym.

Tragiczne wydarzenia 
miały nastąpić na zewnątrz lo-
kalu, po tym, jak Bartosz i Ka-
tarzyna Z. nie zostali wpusz-
czeni z powrotem do środka ze 
względu na stopień upojenia 
alkoholowego. Według relacji 
Nisztora, w  tej sytuacji para 

zaczekała aż Tomasz G. opuści 
Piwnice Gorywodów, by da-
lej kontynuować kłótnię. Gdy 
mężczyzna wyszedł z  klubu, 
Bartosz Z. miał zacząć go ob-
rażać i  napluć mu w  twarz. 
W tekście czytamy, że G. ode-
pchnął go ręką, a ten przewró-
cił się i nieszczęśliwie uderzył 
głową w  kosz na śmieci lub 
krawężnik. Skutki upadku by-
ły tak poważne, że Z. zmarł 
później w szpitalu.

Sąd Rejonowy w  Bytomiu 
uznał, że Tomasz G. dopuścił 
się nieumyślnego spowodo-
wania śmierci i  skazał go na 
karę więzienia w  zawiesze-
niu. Sąd Okręgowy w Katowi-
cach był jednak innego zdania 

i zmienił wyrok na rok i 8 mie-
sięcy bezwzględnego więzie-
nia. Adwokaci G. są zdania, że 
ich klient działał w obronie ko-
niecznej chcąc uniknąć ataku 
pijanego napastnika, dlatego 
zwrócili się do prezydenta RP 
o ułaskawienie.

Autor artykułu ustalił, że 
kuzyn tragicznie zmarłego 
mężczyzny - Damian Bartyla, 
były prezydent miasta - dwu-
krotnie spotkał się z  jedyną 
osobą, która mogła na własne 
oczy widzieć całe zdarzenie, 
a  jej zeznania były w  stanie 
zaostrzyć kwalifikację czynu 
popełnionego przez Tomasza 
G. Świadek mimo iż wpierw 
stwierdził, że widział, co się 

zdarzyło, to później wycofał 
się ze swoich słów.

Piotr Nisztor dotarł do akt 
postępowania, z  których wy-
nika, że Damian Bartyla nie 
wyjawił przed prokuratorem, 
że rozmawiał ze świadkiem. 
Przyznał się do tego dopiero 
podczas procesu sądowego 
tłumacząc się, że wydawało 
mu się to nieistotne dla spra-
wy. Zarówno były prezydent 
Bytomia, jak i jego kuzyn, brat 
zmarłego, zaprzeczyli przed 
sądem, aby mieli próbować 
przekupować świadka, czy 
wywierać na nim presję. Z ko-
lei „Gazeta Polska” podała, że 
brat poszkodowanego męż-
czyzny wyznaczył nagrodę 

dla osób, które mogłyby złożyć 
zeznania w sprawie.

W  protokole z  przesłucha-
nia świadka napisano, że nie 
widział on zajścia, którego 
skutkiem była śmierć Barto-
sza Z. Przed sądem miał po-
dobno powiedzieć, że był za-
straszany przez rodzinę zmar-
łego. Niedługo po złożeniu ze-
znań zmarł.

Redakcja tygodnika po-
prosiła Bartylę i  jego kuzy-
na do ustosunkowania się do 
jej ustaleń. Bartyla uczynił to 
na piśmie. Zaprzeczył, jakoby 
miał wywierać presję na orga-
ny ścigania lub świadków. Na-
tomiast brat zmarłego w  roz-
mowie z  „GP” powiedział, że 

to ojciec oskarżonego miał rze-
komo naciskać na prokuratu-
rę i sąd. Stwierdził, że zarzuty 
o zastraszaniu świadka nie są 
zgodne z prawdą.

Na zakończenie artykułu 
Piotr Nisztor napisał, że brat 
Bartosza Z. został niedawno 
skazany nieprawomocnym 
wyrokiem za groźby kiero-
wane pod adresem ojca Toma-
sza G., natomiast do proku-
ratury w  Sosnowcu wpłynę-
ło zawiadomienie o  podejrze-
niu składania fałszywych ze-
znań przez Katarzynę Z., żonę 
zmarłego. 

Nie zdecydowano jeszcze, 
czy zostanie wszczęte śledz-
two w tej sprawie.  

O ile w Bytomiu wręcz 
roi się od zakładów fryzjer-
skich dla pań, to mężczyźni 
nie mieli dotąd zbyt dużego 
wyboru. Zwykle strzyżenie 
męskie było jedynie dodat-
kiem do szerokiej oferty prze-
znaczonej dla kobiet. Można 
podejrzewać, że wynikało z 
przekonania, że bytomianie 
nie posiadają zbyt wygórowa-
nych oczekiwań względem 
swojej fryzury. Ot, po prostu 
muszą od czasu do czasu ob-
ciąć włosy i nie zamierzają 
na to przeznaczać zbyt wiele 
czasu i pieniędzy.

Tymczasem okazało się, 
że wielu mężczyzn z Byto-
mia jednak potrzebuje cze-
goś więcej, niż tylko okazjo-
nalnego golenia głowy ma-
szynką elektryczną. Dowiódł 
tego Barber Shop Silesia 
otwarty w lutym ubiegłego 
roku przy ul. Kwietniewskie-
go. Jest to pierwszy salon w 
mieście skupiający się wy-
łącznie na strzyżeniu mę-
skim. Jego klienci mogą tu 
zadbać o swoje fryzury i bro-

dy, a także skorzystać z go-
lenia na mokro. W tym miej-
scu używa się brzytwy i pa-
nuje tu charakterystyczny 
klimat męskiego zakładu, ja-
ki przez ostatnie lata stawał 
się coraz bardziej zapomnia-
ny w naszym kraju. Barber 
Shop Silesia pozwala znów go 
doświadczyć.

Salon rozpoczynał działal-
ność jedynie z dwoma stano-
wiskami do strzyżenia. Kry-
stian Strzelczyk, jego wła-
ściciel początkowo rozważał 
wynajęcie jednego z pomiesz-
czeń na salon tatuażu. Zain-
teresowanie było tak duże, 

że konieczne było zweryfiko-
wanie pierwotnych założeń. 
Dziś, po roku działalności w 
lokalu przy ul. Kwietniew-
skiego jest pięc stanowisk i 
nie ma już miejsca na tatu-
aże. Strzyżenie zaczyna się 
już od 8:00 i trwa aż do 21:00. 
Mimo to terminy trzeba re-
zerwować z większym wy-
przedzeniem, bo kalendarz 
jest zapełniony przynajmniej 
na tydzień do przodu.

W lutym arber Shop Sile-
sia świętował swoje pierwsze 
urodziny. Tego jednego dnia 
nie obowiązywały zapisy. 
Każdy mógł przyjść wprost z 

ulicy i się ostrzyc. Oprócz go-
lenia na gości czekała mocna 
kawa, chleb ze smalcem i pre-
zenty, a przez cały czas przy-
grywali DJ-e. Wieczorem, 
po zakończeniu pracy, klien-
ci wraz z barberami bawili 
się na after party w Museum 
Music Republic.

- Kończymy pierwszy rok w 
pełni zadowoleni z wyjątkowej 
miejscówki, którą stworzyli-
śmy w Bytomiu. Dziękujemy 
przed wszystkim naszym klien-
tom, bez których nie byłoby 
Barber Shop Silesia. Dla Was 
i razem z Wami tworzymy kli-
mat tego miejsca i obiecujemy, 
że standard usług jaki oferuje-
my będzie cały czas na takim 
samym wysokim poziomie - po-samym wysokim poziomie - po-samym wysokim poziomie
wiedział Krystian Strzelczyk.

Barber Shop Silesia trafił 
w Bytomiu na podatny grunt. 
Mieszkańcy potrzebowali pro-
fesjonalnego podejścia do strzy-
żenia męskiego, dlatego salon 
najpewniej będzie mógł święto-
wać jeszcze wiele urodzin.  

„GP” o śmierci kuzyna prezydenta

Barber Shop Silesia ma rok

PRZEDSZKOLE TIKA

UL . POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 14

PUNKT WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Z OKAZJI DNIA KOBIET

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

6 MARCA O GODZINIE 17:00

Spotkanie poprowadzi Pani Arleta Trafas,mama naszej cudownej

Ani, blogerka. Spotkania są cykliczne, by wspierać się w codziennych

trudnościach i cieszyć się małymi sukcesami.

Na uczestniczki spotkania będzie czekała mała niespodzianka.

Każda mama tego dnia będzie mogła mieć wykonany makijaż oraz

profesjonalne zdjęcie.

Mamy jesteście piękne! Chcemy byście o tymwiedziały.

PROSIMY O REZERWACJĘ

NA MAILA :

SEKRETARIAT@TIKA .COM .PL

SPOTKANIA SĄ BEZPŁATNE
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Wojna o boisko
SPORT \ Niepokojące informacje docierały już od dłuższego czasu. Milczenie przerwał GKS Rozbark Bytom, \ Niepokojące informacje docierały już od dłuższego czasu. Milczenie przerwał GKS Rozbark Bytom, \
który ma dość wydarzeń na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Frycza-Modrzewskiego. Miasto jednak 
uważa, że żadnego problemu nie ma.

W 2016 roku Bytom docze-
kał się drugiego pełnowymia-
rowego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią. Cała inwesty-
cja pochłonęła prawie 2,8 mln 
złotych, a  środki pochodziły 
z budżetu miasta. Obiekt miał 
służyć wszystkim bytomskim 
klubom piłkarskim i  tak też 
było. Dziwne rzeczy zaczęły 
się dziać w  obecnym okresie 
zimowym.

W środowisku od pewnego 
czasu krążyły historie, że klub 
Szombierki Bytom uprzykrza 
życie innym klubom. Spra-
wę postanowił nagłośnić GKS 
Rozbark Bytom, który na Fa-
cebooku tak opisuje sytuację.

 – Niestety przez wiele lat 
prawda o  zachowaniu nasze-
go sąsiada z  Szombierek by-
ła skrzętnie ukrywana zarów-
no przez władze miasta, jak 
i ośrodki decyzyjne (OSiR) – dzi-
siaj trzeba powiedzieć dość. Cał-
kowitą patologią jest, że my ja-
ko kluby bytomskie mamy cią-
gle informacje o zajętości nasze-
go (mieszkańców miasta Byto-
mia) boiska przy ul. Frycza Mo-
drzewskiego, a w międzyczasie 
aktywnie z  niego korzysta za 

darmo drużyna z innego powia-
tu Olimpia Boruszowice oraz że 
od listopada regularnie stoi pu-
ste w tygodniu, jak i w weekend
– opisuje Rozbark.

Konflikt narasta od dłuż-
szego czasu. Niestety, zaczy-
nają się dziać niepokojące sce-
ny. Przedstawiciele Szombie-
rek podobno zmieniają zamki 
i kłódki, aby niektórzy nie do-
stali się na obiekt. W dodatku 
miało dojść do napadów agre-
sji, których obiektem byli za-
wodnicy i ich rodzice. Rozbark 
informuje, że niektóre szoku-
jące sceny zostały uwiecznio-
ne na monitoringu.

Konflikt z  Szombierka-
mi stał się już na tyle poważ-
ny, że z jego powodu rezygna-
cję z funkcji dyrektora Ośrod-
ka Sportu i  Rekreacji złożył 

Robert Ky. Obiekt należy do 
OSiR, ale jednostka miejska 
jest bezradna. Sama jednak 
jest sobie winna, bo w  lipcu 
ubiegłego roku boisko wynaję-
ła Szombierkom.

Sprawę skomentował Urząd 
Miasta w Bytomiu. Z informa-
cji przesłanej do naszej redakcji 
wynika, że nic złego nie dzieje 
się na boisku w Szombierkach.

 – Zajęcia na boisku ze sztucz-
ną nawierzchnią odbywają się 
zgodnie z  harmonogramem 
umieszczonym na stronie inter-
netowej OSiR. Harmonogram 
zajęć ustala najemca obiektu – 
TS Szombierki. Zgodnie z powyż-
szym harmonogramem, z  bo-
iska korzystają także dzieci i mło-
dzież m.in.: SMS Polonia Bytom, 
GKS Rozbark, KS Rodło Górni-
ki, MOSM Bytom TS Szombier-

ki, ZSTiO oraz Szkoła Muzyczna
– wszystkim miejskim klubom 
młodzieżowym obiekt udostęp-
niany jest nieodpłatnie. Odpłat-
ność za wynajmy komercyjne 
pobierana jest zgodnie z  obo-
wiązującym cennikiem OSiR 
– poinformowała Małgorzata 
Węgiel-Wnuk, rzecznik praso-
wy UM.

W Bytomiu mamy już trzy 
pełnowymiarowe boiska ze 
sztuczną nawierzchnią. Żad-
nym jednak nie zarządza 
OSiR. Obiekt przy ul. Piłkar-
skiej jest we władaniu By-
tomskiego Sportu, czyli Po-
lonii Bytom. Przy ul. Frycza-
-Modrzewskiego zarządcą są 
Szombierki, a przy ul. Dzierżo-
nia Silesia Miechowice. Moż-
na się zastanowić, czy to na 
pewno dobre rozwiązanie. 
Szczególnie że wszystkie in-
westycje były finansowane ze 
środków miejskich i minister-
stwa sportu. Dochodzi zatem 
do sytuacji, że trzy kluby ma-
ją w  pełni swobodny dostęp 
do zaplecza, które w  okresie 
jesienno-zimowym jest nie-
zbędne. Pozostałe kluby mu-
szą liczyć na ich łaskę.  

Mistrzyni i wicemistrzyni
SPORT \ Magdalena Stefanowicz świetnie zapre-\ Magdalena Stefanowicz świetnie zapre-\
zentowała się podczas młodzieżowych halowych mi-
strzostw Polski w lekkiej atletyce. Na dystansie 200 
metrów ustanowiła nowy rekord życiowy.

To jedna z najzdolniejszych 
sportsmenek w Bytomiu. Mag-
dalena Stefanowicz jest wy-
chowanką MKS-MOSM By-
tom i  specjalizuje się w  bie-
gach na krótkim dystansie. 
W weekend 9-10 lutego starto-
wała w  młodzieżowych halo-
wych mistrzostwach Polski, 
które odbyły się w Toruniu. Po 
zawodach miała powody do 
zadowolenia.

Stefanowicz najpierw ry-
walizowała na dystansie 60 
metrów w kategorii wiekowej 
U-20. Bytomianka w finale za-
jęła drugie miejsce z  czasem 
7.51. Złoty medal wywalczyła 
Pia Skrzyszowska z AZS-AWF 
Warszawa.

10 lutego 18-latka startowa-
ła w  finale biegu na 200 me-
trów (także w kategorii U-20). 
Tym razem Stefanowicz nie 
dała szans swoim konkurent-
kom. Złoto wywalczyła z cza-
sem 24.08, który jednocze-
śnie jest jej nowym rekordem 
życiowym.

Tydzień później bytomian-
ka startowała w  trzech kon-
kurencjach seniorskich mi-
strzostw kraju. Zaczęła od 
dystansu 60 m. Nasza sport-
smenka awansowała do fina-
łu, ale w nim została zdyskwa-
lifikowana. Potknięcie jednak 
szybko sobie wynagrodziła.

W kwalifikacjach biegu na 
200 metrów uzyskała trze-
ci czas. W finale potwierdziła 
świetną formę i  zdobyła brą-
zowy medal z czasem 24,26. 
Pierwsze miejsce wywalczy-
ła Martyna Kotwiła, a drugie 
Agata Forkasiewicz.

Na koniec została szta-
feta 4x200 m. Stefanowicz 
obecnie reprezentuje AZS-
-AWF Katowice i z tym zespo-
łem wywalczyła złoty medal. 
W  dodatku jej drużyna usta-
nowiła nowy klubowy rekord 
Polski z czasem 1:36,65.

 – Z  uśmiechem na twarzy 
wracam do domu. 2 tygodnie 
= 4 medale mistrzostw Polski. 
Chwila odpoczynku i  ruszamy 
z robotą na sezon letni. Nie ukry-
wam, cele są wysoko postawio-
ne! – skomentowała biegaczka 
na Facebooku.

Magdalena Stefanowicz jest 
w gronie najzdolniejszych lekko-
atletek młodego pokolenia. Na 
razie jej kariera rozwija się mo-
delowo. 18-latka powoli przebija 
się w seniorskich biegach i pozo-
staje trzymać kciuki, by w przy-
szłości przywoziła medale z naj-
większych imprez. Największy 
sukces osiągnęła dwa lata te-
mu, gdy została wicemistrzy-
nią świata juniorek młodszych 
w biegu na 100 m.  
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Baran 21.03‒19.04
Lepiej być kochanym i zagubionym, niż nie ko-

chać - dlatego pchaj palce między 
drzwi, a  jeśli prowadzić Cię będzie 
uczucie, twoje zagubienie zniknie, 
bo znajdziesz, czego szukasz.

Byk 20.04‒20.05
Koniec z blokadami. Pożegnaj się z hamulco-

wymi, nawet jeśli uważałeś ich za 
swoją kotwicę. Jeśli ktoś Cię nie 
docenia, przenieś uwagę na tego, 
dla kogo jesteś wartością.

Bliźnięta 21.05‒21.06
Ajajajaj, jesteś sexy! To czas nie tylko rozpoczy-

nania nowych przedsięwzięć, ale 
i zadbania o to, czego tak naprawdę 
życzysz sobie w sprawach serco-
wych. Twój magnetyzm rośnie!

Rak 22.06‒22‒07
Pozwól zostać temu, co chce zostać. Pozwól 

odejść temu, co chce odejść. Prze-
cież wiesz, że miłość to nie synonim 
posiadania, a bezwarunkowego 
uczucia. Twój spokój zostanie 
nagrodzony.

Lew 23.07‒22.08
Tam, gdzie były problemy, pojawią się roz-

wiązania - szczególnie jeśli chodzi 
o sprawy intymne i � nansowe. Za-
stanów się, czego pragniesz, a czego 
potrzebujesz - i skieruj tam swoją 
uwagę.

Panna 23.08‒22.09
Nadchodzi czas harmonii - w życiu, rela-

cjach, miłości! Wszystko nabie-
rze sensu, rozwiążesz dręczące 
Cię dylematy, nabierzesz lekko-
ści i elastyczności. Odetchnij!

Waga 23.09‒22.10
Przygotuj się do wiosny. Zadbaj o swoje 

zdrowie � zyczne i duchowe. Me-
dytacja, zaległe badania, lekarz, do 
którego wybierasz się od pół roku, 
siłownia… Ach, i zrób porządek 
w domu! 

Skorpion 23.10‒21.11
Niby się nie wchodzi dwa razy 
do tej samej rzeki… a to dlatego, 
że rzeka nigdy nie jest taka sama. 
Zatem jeśli myślisz, czy dać komuś 

drugą szansę, nie miej obaw. To ten moment.

Strzelec 22.11‒21.12
To czas odwagi. Twój prężny duch 
działa jak magnes - niewielu jest 
w stanie mu się oprzeć. A teraz 
będą go wspierać słowa, bo sta-

niesz się niezwykle elokwentny.

Koziorożec 22.12‒19.01
Jeśli w ostatnim czasie zmagałeś się 
z podjęciem decyzji o swoi życiu 
miłosnym, koniec z tym. Czas na 
randki!

Wodnik 20.01‒18.02
Uważaj!! Nadciągają pragnie-
nia… i liczne ich zaspokojenia! 
Będziesz je liczyć na pęczki! Co 
ciekawe, pączkować też będą 

Twoje inwestycje!

Ryby 19.02‒20.03
Twój magnetyzm będzie silniejszy 
niż nadciągające chmury - rozgoni 
je bez wahania po to, by przy-
ciągnąć w Twoją orbitę ludzi Ci 

życzliwych i oddanych, a nawet będących 
pod ogromnym urokiem Twojego czaru. 
Idzie wiosna!

KULTURA \ Urząd Marszałkowski podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Lesz-\ Urząd Marszałkowski podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Lesz-\
kiem Jodlińskim. Przyczyną miał być konflikt z pracownikami, a także złe zarządza-
nie mieniem Muzeum Górnośląskiego. Sam zainteresowany rozważa skierowanie 
sprawy do sądu.

Muzeum Górnośląskie jest 
jednym z największych skar-
bów Bytomia. Od 2016 roku 
placówką zarządzał Leszek 
Jodliński, a  funkcję miał peł-
nić przez osiem lat. Dyrektor 
jednak nie dotrwał do poło-
wy kontraktu. 28 lutego do-
wiedział się, że został zwol-
niony. Taką decyzję podjął 
Urząd Marszałkowski, które-
mu podlega placówka. Jodliń-
ski o decyzji dowiedział się od 
samego marszałka Jakuba 
Chełstowskiego.

 – Zarząd województwa 
podjął decyzję o  zakończeniu 
współpracy z  Leszkiem Jodliń-
skim z  powodu ciągłych kon-
fliktów dyrektora z załogą oraz 
niewłaściwego zarządzania 
majątkiem muzeum – komen-
tuje w  „Gazecie Wyborczej” 
Michał Fijałkowski z  Urzędu 
Marszałkowskiego.

Portal infokatowice.pl wy-
jaśnia, że od dłuższego czasu 
trwał spór dyrektora ze związ-
kami zawodowymi. W  grud-
niu Urząd Marszałkowski 
otrzymał pismo, w  którym 
opisano trudną współpracę 
z  Jodlińskim. Kolejne złożo-

no w  styczniu. Podpisało się 
pod nim 70 proc. załogi i jasno 
w nim zaznaczono, że nikt nie 
wyobraża sobie dalszej współ-
pracy z obecnym szefem.

Trudne relacje to nie wszyst-
ko. W piśmie ujawniono jedną 
zaskakującą informację. W lip-
cu ubiegłego roku doszło do 
zalania wszystkich pomiesz-
czeń na poziomie – 1. Muzeum 
Górnośląskie kilka miesięcy 
później otrzymało raport, któ-
ry wskazuje, że doszło do ska-
żenia mikrobiologicznego. To 
z  kolei zostało ukryte przed 
pracownikami, co mogło źle 
się odbić na zdrowiu pracow-
ników i odwiedzających.

 – Jesteśmy wstrząśnięci i za-
skoczeni zatajeniem opracowa-
nia i  jego wyników. W opraco-
waniu wskazano jednoznaczne 
we wnioskach, że poziom skaże-
nia mikrobiologicznego powie-
trza „może stanowić potencjal-
ne zagrożenie dla pracowników 

muzeum” oraz że jedynym za-
bezpieczeniem podczas przeby-
wania w strefie skażenia, wska-
zanym przez autorów opraco-
wania, jest zastosowanie środ-
ków ochrony indywidualnej, 
oraz skrócenie czasu przebywa-
nia w  pomieszczeniach skażo-
nych. Okoliczność zatajenia wy-
ników pomiarów jest tym bar-
dziej bulwersująca, że brak wie-
dzy w  tym zakresie spowodo-
wał kontynuację zajęć z  udzia-
łem dzieci w Centrum Edukacji, 
a więc w jednym z pomieszczeń 
ze stwierdzonym dużym skaże-
niem – tłumaczy w portalu in-
fokatowice.pl Roland Dobosz, 
kierownik działu przyrody 
i  wiceprzewodniczący „Soli-
darności” w MG.

Dyrektor Jodliński w „Ga-
zecie Wyborczej” przyznał, 
że był zaskoczony zwolnie-
niem i  on sam nie poznał 
przyczyn takiej decyzji. Na 
razie zastanawia się nad po-
zwaniem do sądu autorów 
pism na jego temat. Nie wia-
domo, kto teraz będzie kiero-
wać Muzeum Górnośląskim.
  

Muzeum bez dyrektora

GRUPA WSPARCIA
Zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia do udziału w spotkaniu:
– „WSPÓLNA PODRÓŻ”– grupa wsparcia dla osób będących w 
trudnych,przełomowych momentach życia.
–  „NIE MUSIMY BYĆ SAMI”–  grupa wsparcia dla rodziców dzieci 
z niepełnosprawnością.
–  „KIM JESTEM”–  grupa wsparcia dla osób które wychowywały się 
w rodzinie alkoholowych. 
CELE:
– wzajemne wsparcie emocjonalne,
– pomoc w przezwyciężeniu i radzeniu sobie z problemami.
Organizacja Grup Wsparcia :
– grupy maja charakter otwarty,
– spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 2 godziny.

         

 Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

„MIRIADA”
Bytom, ul.Woźniaka 78

tel.728 309 492 lub 32 787 70 60

HISTORIA \ 141 lat dziejów kopalni Rozbark na fotografi i. Emerytowany sztygar \ 141 lat dziejów kopalni Rozbark na fotografi i. Emerytowany sztygar \
wydał we współpracy z właścicielem Muzeum Chleba album przedstawiający naro-
dziny, rozwój i upadek tego wielkiego zakładu.

Przed rokiem dzięki sta-
raniom Piotra Mankiewi-
cza z  Muzeum Chleba, Szko-
ły i  Ciekawostek ukazała się 
książka „Nasz Śląsk. Bytom 
Rozbark”. Na ponad 150 stro-
nach opowiedziano o  historii 
dzielnicy i  jej tradycjach oraz 
przedstawiono dzieje tutej-
szych rodzin, a wszystko okra-
szono wieloma barwnymi 
i czarno-białymi fotografiami.

Teraz Mankiewicz powra-
ca z  kolejnym wydawnic-
twem, tym razem poświęco-
nym Kopalni Rozbark. „Czar-
ny chleb – historia kopalni 
Heinitz/Rozbark 1863-2004” 
to album stworzony przez 

Franciszka Zastawnika, daw-
nego pracownika KWK Roz-
bark. Jego rodzina jest zwią-
zana z górnictwem od poko-
leń. Na kopalni pracował jego 
dziadek, ojciec, a nawet mat-
ka, która również zjeżdżała 
pod ziemię, gdzie pracowała 
w hali pomp i przy konserwa-
cji masek.

Emerytowany sztygar zgro-
madził sporą dokumentację fo-
tograficzną, którą będzie moż-
na zobaczyć w nowej książce. 
Zdjęcia głównie przedstawia-
ją jak wyglądała praca pod zie-
mią, ale także jak zmieniały się 
zabudowania kopalni na prze-
strzeni lat. Zobaczymy na nich 

zarówno współczesne kombaj-
ny górnicze, jak i prymitywne 
wrębówki oraz rynny wstrzą-
sowe, które później zastąpi-
ły znane nam dziś taśmociągi. 
Dzięki temu, iż Zastawnik pry-
watnie jest pasjonatem fotogra-
fowania, to do albumu trafiły 
również jego fotografie z  cza-
sów, które pamiętają ostatni 
pracownicy zakładu.

Obie książki są dostępne 
w sprzedaży m.in. w koście-
le św. Anny, kościele św. Jac-
ka oraz w  Muzeum Chleba 
w Radzionkowie, gdzie także 
można zamówić je drogą wy-
syłkową.  

Sztygar stworzył album


