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Sprzątają swoje miasto
MIASTO \ Bytom opanowała moda na... sprzątanie. Kolejne grupy mieszkańców podejmują się wyzwania Trashtag i zamieniają zaśmiecone zakątki w oazy czystości. \ Bytom opanowała moda na... sprzątanie. Kolejne grupy mieszkańców podejmują się wyzwania Trashtag i zamieniają zaśmiecone zakątki w oazy czystości. \
Na taką modę to miasto czekało!

Trashtag Challenge prze-
bojem podbił internet. Zasa-
dy są proste: trzeba wysprzą-
tać jakieś miejsce, a następnie 
zrobić sobie zdjęcie z trofeum 
w  postaci worków wypeł-
nionych zebranymi śmiecia-
mi. Wyzwanie trafiło w Byto-
miu na bardzo podatny grunt. 

Grupki mieszkańców co chwi-
la chwalą się swoimi sukce-
sami w tej dziedzinie. Zbiera-
ją przy tym nie tylko odpadki, 
ale uznanie wielu ludzi.

Wiosna ledwo się rozpo-
częła, a bytomianie uzbrojeni 
w worki na śmieci wyruszy-
li na podboje. 23 marca Sto-

warzyszenie Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych zorga-
nizowało wielkie sprzątanie 
terenów wzdłuż linii ze Śród-
mieścia do Suchej Góry. Rę-
kawy zakasało około 60 osób, 
w tym także prezydenci Ma-

ciąg dalszy na str. 7

Zadzwoń! 
881-773-102 / 530-537-122

Pomożemy spełnić Twoje Marzenia :) 

Myślisz że nie masz zdolności kredy-
towej? Masz problem w ZUS lub US?

ODi Finanse s.c. 
ul. Gliwicka 6
40-079 Katowice

Potrzebujesz gotówki?

Chcesz kupić mieszkanie lub wybudo-
wać wymarzony dom?

Marzy Ci się podróż na koniec świata?

Dojeżdżamy do klienta!

881-773-102 | 530-537-122

Kwiecień

MAJ

CZERWIEC08.04.2019
Akcja adaptacja, czyli jak zacząć 
przygodę z przedszkolem.
Spotkanie z przedszkolnym 
psychologiem i metodykiem.
Tika ul. Lenartowicza

15.04.2019
Paluszkowe zabawy z masą solną
Tika ul. Powstańców Warszaw-
skich 14

03.06.2019
Zajęcia sensoryczne
Tika ul. Lenartowicza 1

10.06.2019
Skocznie i wesoło, czyli przed-
szkolne zabawy ruchowe
Tika ul. Lenartowicza 1

06.05.2019
Cyrkowe wariacje
Tika ul. Lenartowicza 1

20.05.2019
Froeblowskie mozaiki, 
czyli wspólne zabawy 
z wyobraźnią
Tika ul. Powstańców 
Warszawskich

Przedszkole Tuż Tuż
to cykl warsztatów przygo-
towujcych dzieci do wejścia 
w przedszkolny świat.

Koszt udziału w pojedyn-
czych zajęciach: 15 zł
Zaczynamy zawsze o 17:15

EDYCJA 10

Skocznie i wesoło, czyli przed
szkolne zabawy ruchowe
Tika ul. Lenartowicza 1

www.tika.com.pl
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KULTURA \ Perły Kultury rozdane. 16 marca, uhonorowano najwybitniejszych przedstawicieli sztuki tańca. \ Perły Kultury rozdane. 16 marca, uhonorowano najwybitniejszych przedstawicieli sztuki tańca. \
Wśród nich znaleźli się związani z bytomską Baletówką Paulina Bidzińska oraz Bartłomiej Malarz.

Sukces absolwentki Baletówki

Paulina jako dziecko ma-
rzyła, aby zostać tancerką, 
a dziś z powodzeniem realizu-
je swoje marzenia. Zdolna ba-
letnica choć urodziła się w Gli-
wicach, związana jest z  By-
tomiem, ponieważ ukończy-
ła tutejszą Ogólnokształcącą 
Szkołę Baletową im. Ludomi-
ra Różyckiego.

Tancerka ma na swoim 
koncie już wiele tanecznych 
sukcesów. W  Ogólnopolskim 
Konkursie Tańca im. W. Wie-
siołowskiego w  Gdańsku or-
ganizowanym w  2015 roku 
zajęła drugie miejsce, a  dwa 
lata później – zwyciężyła. Na-
stępnie, w 2016 roku zdobyła 
wyróżnienie w IX Międzyna-
rodowym Konkursie Chore-
ograficznym Uczniów Szkół 
Baletocawych w  Bytomiu, 
a  rok później – tytuł Młode-
go Tancerza Roku (maj 2017). 
Dzięki temu otrzymała prze-

pustkę do tanecznej Eurowizji 
dla młodych tancerzy, którą 
także wygrała. Teraz sięgnęła 
po kolejny laur.

Paulina Bidzińska do listy 
swoich sukcesów może dopi-
sać najnowsze wyróżnienie 
– Nagrodę im. Olgi Sawickiej, 
przyznawaną utalentowanej 
młodzieży w wieku 16-20 lat, 
którą odebrała 16 marca 2019 
roku. Uroczystość wręczenia 
statuetek oraz nagród pienięż-
nych została zorganizowana 
jako podsumowanie konkur-
su Perły Kultury w  Teatrze 
Wielkim – Operze Narodowej 
w  Warszawie. Podczas gali 
po raz pierwszy wyróżniono 
wybitnych polskich twórców 
sztuki tańca.

Jury, w  którym zasiadał 
m.in. Jacek Łumiński – zało-
życiel Śląskiego Teatru Tańca, 
związany z  bytomskim Wy-
działem Teatru Tańca, a  tak-

że Bożena Kociołkowska, Alek-
sandra Dziurosz, Wojciech Kęp-
czyński, Liliana Kowalska, Edy-
ta Kozak, Barbara Schabowska-
-Maszenda, przyznało nagrody 
w sześciu kategoriach.

Pierwsza to ta, którą uhono-
rowano gliwiczankę. Wśród po-
zostałych nagrodzonych zna-
leźli się znani i  utalentowani 
polscy artyści. Nagrodę im. 
Leona Wójcikowskiego, przy-
znawaną za całokształt pra-
cy artystycznej otrzymał Wi-
told Zapała, a  Nagrodę im. 
Bronisławy Niżyńskiej, przy-
znawaną za najlepszy polski 
spektakl taneczny – „Karna-
wał zwierząt” w  choreogra-
fii Anny Hop. Z  kolei Nagro-
da im. Barbary Bittnerówny 
przyznawana za wybitną kre-

ację sceniczną/rolę tanecz-
ną powędrowała do Kristófa 
Szabó. Nagrodę im. Conrada 
Drzewieckiego, przyznawa-
ną za najlepszy debiut tanecz-
ny na scenach zawodowych 
teatrów operowo-baletowych 
i samodzielnych zespołów ar-
tystycznych otrzymała Alicja 
Bajorek, a Nagrodę im. Janiny 
Jarzynówny-Sobczak dedyko-
waną wybitnym pedagogom, 
dziennikarzom, teoretykom 
i  promotorom sztuki tańca 
wręczono Jagodzie Ignaczak.

Warto dodać, że tego dnia 
przyznano również nagro-
dy pozaregulaminowe. Jedna 
z nich, czyli nagroda specjalna 
Dyrektora Centrum Edukacji 
Artystycznej dla młodych tan-
cerzy w wieku 16-20 lat zgło-
szonych do nagrody im. Olgi 
Sawickiej, powędrowała do 
Bartłomieja Malarza z bytom-
skiej Baletówki.  

BEZPIECZEŃSTWO \ Naprawiono tzw. „kocie \ Naprawiono tzw. „kocie \
oczka” na kilku przejściach dla pieszych w naszym mie-
ście. Z pozoru drobnostka na pewno wpłynie na bezpie-
czeństwo pieszych.

Bezpieczniej na pasach

W ostatnich tygodniach 
często informowaliśmy o  wy-
padkach na przejściach dla pie-
szych. Najczęściej dochodziło 
do nich po zmroku. Większość 
przejść nie jest oświetlona, 
a nieostrożność kierowcy oraz 
pieszego może doprowadzić do 
tragedii.

W ubiegłym roku wyposa-
żono cztery przejścia dla pie-
szych w dodatkowe oświetle-
nie. Przed nimi zamontowa-
no także tzw. „kocie oczka”, 
czyli mrugające światełka, 
które informują kierowcę 
o obecności takiego przejścia. 
Wada konstrukcyjna jednak 
sprawiła, że to rozwiązanie 

było bardzo awaryjne.
Firma, która instalowa-

ła oświetlenie, dokonała na-
praw w  ramach gwarancji. 
Teraz przejścia są bardziej 
bezpieczne dla pieszych. Kie-
rowcy i piesi jednak nie mogą 
zapominać, że zawsze trzeba 
zachować szczególną ostroż-
ność w takich miejscach.

Doświetlone przejścia dla 
pieszych znajdują się przy 
ulicy Wrocławskiej (przy 
Bytom Square), skrzyżowa-
niu Strzelców Bytomskich 
z  Jaskółki, Zabrzańskiej ze 
Skromną oraz Zabrzańskiej 
w okolicy komisariatu. Mon-
taż kosztował 137 tys. zł.  
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Wielkanoc to jedno z  naj-
ważniejszych świąt w  pol-
skim kalendarzu, dlatego po-
winno mieć odpowiednią 
oprawę. Pracownicy A&J 
Partners razem z przedszko-
lakami przygotowali pięk-
ne ozdoby, którymi zostaną 
wspaniale udekorowane by-
tomskie domy.

A&J Partners od lat aktyw-
nie wspiera wiele cennych 
inicjatyw społecznych w  By-
tomiu i  okolicach. Wszędzie, 
gdzie dzieje się coś ciekawe-
go, tam można spotkać przed-
stawicieli firmy. Oni żadnej 
pracy się nie boją. Jak trzeba, 
to zakasają rękawy, aby uszyć 
kilkaset (!) onkochust dla dzie-
ci ze szpitala onkologiczne-
go, rozdadzą przepyszne cia-
steczka przechodniom na uli-
cy Dworcowej, czy pomogą 
pobić kolejny rekord w zbiórce 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.

Tym razem firma posta-
nowiła odwiedzić już dwa 
bytomskie przedszkola: nr 
14 przy ul. Prokopa oraz nr 

59 przy ul. Łużyckiej, a  ko-
lejne już niebawem. Załoga 
A&J Partners przeprowadzi-
ła w nich kreatywne warszta-
ty tworzenia ozdób świątecz-
nych. Było dużo śmiechu, za-
bawy, a  efekty prac przeszły 
najśmielsze oczekiwania. 
Kartki i koszyczki stworzone 
przez dzieci są przepiękne. Ich 
rodzice mogą być dumni ze 
swoich pociech.

– Niesamowite zaintereso-
wanie oraz wspaniały odbiór tej 
akcji zarówno przez dzieci, jak 
i  dorosłych dodały nam skrzy-
deł. Dziękujemy za wspólny czas 
– mówi jedna z pań z A&J Part-
ners. – Było przemiło dlatego 
postanowiliśmy pójść o  krok 
dalej. Chcemy zaprosić wszyst-
kich lubiących fajną atmosferę 
na wielopokoleniowe warsztaty 
– dodaje.

Podobne zajęcia zosta-
ną przeprowadzone jeszcze 
11 kwietnia o  godzinie 11.00 
w  Biurze Promocji Bytomia 
przy Rynku 7. Warsztaty połą-
czą ze sobą starszych i  młod-
szych, ponieważ wezmą w nich 

udział dzieci i  seniorzy. Obie 
grupy razem przygotują kolej-
ne wspaniałe ozdoby na tego-
roczne Święta Wielkanocne. Na 
uczestników będą czekać na-
poje oraz pyszny poczęstunek. 
Udział w zajęciach jest bezpłat-
ny i może wziąć w nich udział 
każdy chętny.

W  trakcie warsztatów bę-
dzie można przy okazji poroz-
mawiać z  przedstawicielami 
A&J Partners o pracy w Niem-
czech w  charakterze opieku-
na osób starszych. W  gronie 
uczestników wydarzenia bę-
dzie także jedna z opiekunek, 
która od kilkunastu lat współ-
pracuje z  bytomską agencją, 
dlatego może fachowo odpo-
wiedzieć na wszelkie nurtują-
ce pytania.

Szczegółowe informacje na 
temat warsztatów można uzy-
skać w siedzibie A&J Partners
w  Bytomiu przy ul. Dworco-
wej 25 oraz pod numerami 
telefonów 32 395 88 83 i 660 
509 081.

Upiększyć Święta Wielkanocne

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

SPORT \ Po kilku miesiącach ponownie rozegrano halowe mistrzostwa Polski w te-\ Po kilku miesiącach ponownie rozegrano halowe mistrzostwa Polski w te-\
nisie ziemnym. Górnik Bytom posłał do boju kobiecą i  męską drużynę, a  dorobek 
medalowy był nieznacznie gorszy od grudniowego.

KULTURA \ Publiczność znów będzie mogła zasiąść na widowni Bytomskiego Cen-\ Publiczność znów będzie mogła zasiąść na widowni Bytomskiego Cen-\
trum Kultury. Siedziba instytucji zostanie otwarta po trwającym niemal rok remoncie.

112 \ Dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do sklepu i groziło bronią. Teraz \ Dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do sklepu i groziło bronią. Teraz \
policja poszukuje świadków, którzy mogą pomóc w ich złapaniu.

Srebro i brąz

Pod koniec ubiegłego ro-
ku mieliśmy okazję do świę-
towania, bo żeńska drużyna 
Górnika Bytom wywalczy-
ła halowe mistrzostwo Pol-
ski. Mężczyźni z  kolei mu-
sieli zadowolić się brązem. 
Szybko pojawiła się okazja 
do kolejnego skonfrontowa-
nia z tenisistami z całego kra-
ju, bo już w marcu w Sopocie 
zorganizowano tegoroczne 
mistrzostwa.

Kobiety w  ćwierćfinale 
otrzymały wolny los, a  więc 
mogły spokojnie poczekać na 
pierwsze rywalki. Padło na 
STK Sopot i bytomianki gład-
ko wygrały wszystkie pięć 

meczów. Niestety, w  finale 
już tak łatwo nie było. Teni-
sistki SAT Szczecin okazały 
się za mocne i finałową rywa-
lizację wygrały 4:2.

Srebrne medale zdobyły 
Marcelina Podlińska, Emma 
Zakordoniec, Magdalena Hę-
drzak, Rozalia Gruszczyńska 
oraz Karolina Bartusek. Śred-
nia wieku naszej drużyny to 
zaledwie 17 lat, gdy finałowe 
rywalki były o  dziesięć lat 
starsze. To pokazuje, że dru-
gie miejsce i tak należy trak-
tować w  kategorii wielkiego 
sukcesu.

Mężczyźni kilka miesię-
cy temu zdobyli brązowe me-

dale, a teraz... powtórzyli ten 
wynik. Już w  ćwierćfinale 
było bardzo trudno, bo rywa-
lizacja z  AZS-em Poznań za-
kończyła się rezultatem 3:3. 
Na szczęście to tenisiści z By-
tomia mieli lepszy bilans se-
tów (7:6).

W  półfinale poprzeczka 
była zawieszona za wysoko. 
WKS Grunwald Poznań poko-
nał naszych reprezentantów 
4:2 i pozostała walka o brąz, 
która zakończyła się zwycię-
stwem Górnika nad Centrum 
Bydgoszcz. Bytomski klub re-
prezentowali David Poljak, 
Wojciech Kasperski, Igor Buj-
do oraz Błażej Koniusz.  

Niestety, policja podaje 
niewiele szczegółów na te-
mat zdarzenia. Wiadomo, że 
doszło do niego w  marcu te-
go roku w jednym ze sklepów 
w Bytomiu. Mimo to funkcjo-
nariusze liczą, że znajdą się 
świadkowie lub osoby, któ-
re rozpoznają mężczyzn ze 
zdjęcia.

Rozboju dokonały dwie 
osoby. Bandyci byli zamasko-
wani i  tylko u  jednego widać 
fragment twarzy. Na zdję-
ciach z  monitoringu można 
z kolei zauważyć, że w trakcie 
napadu grozili bronią.

– Świadków zdarzenia lub 
osoby rozpoznające mężczyzn 

prosimy o  kontakt z  Komen-
dą Miejską Policji w  Bytomiu 
ul. Powstańców Warszawskich 
74, osobiście lub telefonicznie 
tel. 323888255 lub Wydziałem 

Kryminalnym tel. 323888280. 
Ewentualnie z każdą jednostką 
Policji osobiście lub telefonicz-
nie pod numerem 997, 112 – in-
formuje bytomska policja.  

Napadli z bronią na Żabkę

Becek się otwiera

Becek przeszedł gruntow-
ną przebudowę. Poprawie ule-
gła nie tylko estetyka budyn-
ku, ale przede wszystkim je-
go funkcjonalność. Na głów-
nej sali zainstalowano nowe 
fotele, nagłośnienie, oświe-
tlenie i  mechanikę zaplecza, 
tuż obok stworzono nową sa-
lę kinową z  widownią na 95 
miejsc, projektorem lasero-
wym i systemem dźwięku Do-
lby Dorround 7.1, natomiast 
z  połączenia niektórych po-
mieszczeń biurowych uzy-
skano dodatkowe salki wie-

lofunkcyjne do organizacji 
warsztatów, szkoleń i  konfe-
rencji. Obiekt został też przy-
stosowany do przepisów prze-
ciwpożarowych i potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

W dniach 5 – 7 kwietnia od-
będą się Dni Otwarte Beceku. 
Każdy będzie mógł wejść do 
środka i zobaczyć, co się zmie-
niło. W  programie otwarcia 
znalazły się koncerty, kaba-
rety, kino, retransmisje HD, 
spektakle dla dzieci i  inne 
atrakcje dla najmłodszych, 
w  tym pokazowe warszta-

ty. W  trakcie tego weekendu 
Bytomskie Centrum Kultury 
będzie gościć m.in. Katarzy-
nę Nosowską, Marcina Sójkę 
i Grupę MoCarta. Ciekawym 
wydarzeniem Dni Otwartych 
będzie przemarsz grupy Blo-
co Central grającej brazylijską 
muzykę karnawałową.

Szczegółowy program Dni 
Otwartych można znaleźć na 
stronie internetowej www.be-
cek.pl, ulotkach dostępnych 
m.in. w BCK i Biurze Promo-
cji Bytomia oraz na miejskich 
słupach ogłoszeniowych.  
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TRANSPORT \ Metropolia integruje systemy rowerów miejskich w miastach na \ Metropolia integruje systemy rowerów miejskich w miastach na \
swoim terenie. Czy transport publiczny w  Bytomiu zostanie wreszcie uzupełniony 
o jednoślady? Musimy na to jeszcze poczekać.

Swoje systemy rowerów 
miejskich posiadało do tej po-
ry 7 miast Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii: Katowi-
ce, Sosnowiec, Tychy, Gliwice, 
Zabrze, Chorzów, Siemiano-
wice Śląskie. Choć sąsiadują 
one ze sobą, to pojazd wypo-
życzony w jednym z nich, nie 
mógł zostać pozostawiony na 
stacji znajdującej w  drugim. 
To ograniczało możliwości po-
ruszania się po metropolii ty-
mi rowerami, co z punktu wi-
dzenia zwykłego użytkowni-
ka nie miało sensu, bo każde 
z tych miast korzystało z tego 
samego operatora.

GZM zawarł porozumie-
nie z firmą Nextbike, która ob-
sługuje wspomniane miasta. 
Dzięki temu granice zniknę-
ły i będzie można przejechać 
np. z Chorzowa do Siemiano-
wic, a następnie zostawić tam 
rower. – Umowa, którą zawar-
liśmy z  firmą Nextbike, po-
zwoli relokować pojazdy po-
między różnymi miastami. 
Co ważne, gminy nie ponio-

są w związku z tym dodatko-
wych wydatków, ponieważ 
to Metropolia pokryje koszty 
przemieszczenia każdego ro-
weru między miastami – tłu-
maczy Karolina Mucha-Kuś, 
dyrektor Departamentu Pro-
jektów i Inwestycji GZM.

Aby tak się stało miasta 
muszą wpierw wprowadzić 
odpowiednie zmiany do regu-
laminów swoich wypożyczal-
ni. – Mamy nadzieję, że miasta 
szybko i sprawnie dokonają tego 
typu zmian, aby zintegrowane 
systemy rowerów miejskich mo-
gły zostać uruchomione już od 1 
kwietnia – mówi Marcin Dwo-
rak, metropolitalny oficer ro-
werowy. – Przy tej okazji nieja-
ko ujednolicony zostanie także 
czas trwania sezonu rowerowe-
go, który w miastach Metropo-
lii, gdzie zintegrowane zostaną 
wypożyczalnie rowerów miej-
skich, będzie trwał tak samo 
długo – dodaje.

Postanowiliśmy zapytać 
Urząd Miejski w Bytomiu czy 
nasze miasto zamierza pójść 

wzorem sąsiadów i  umożli-
wić mieszkańcom przemiesz-
czanie się na publicznych ro-
werach. – Gmina Bytom jest 
obecnie w  trakcie rozpatry-
wania lokalizacji stacji dla sys-
temu rowerów miejskich – od-
powiedział nam Tomasz Sa-
necki z Biura Prasowego UM.

Nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że miasto chce wcze-
śniej wybudować ścieżki ro-
werowe. To ma nastąpić w ra-
mach budowy centrum prze-
siadkowego na placu Wol-
skiego. Projekt oprócz nowe-
go dworca obejmuje również 
stworzenie sieci dróg rowero-
wych w całym Bytomiu.

Obecnie inwestycja jest 
w trakcie przeprojektowywa-
nia, dlatego minie jeszcze tro-
chę czasu, zanim uda się zna-
leźć wykonawcę i  rozpocząć 
prace budowlane. To z  kolei 
oznacza, że w  tym sezonie 
raczej nie powinniśmy się 
spodziewać uruchomienia 
systemu roweru miejskiego 
w Bytomiu...   

Wakacje z angielskim

Nudzisz się?
Zapraszamy na

półkolonie językowe!

I Turnus
1.07 - 5.07.2019

II Turnus
26.08 - 30.08.2019

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

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat

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

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

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

Rower miejski dla Bytomia? Teatr bez dyrektora
KULTURA \ Zadanie wykonane, czas wyruszyć w dalszą drogę: Adrian Lipiński, \ Zadanie wykonane, czas wyruszyć w dalszą drogę: Adrian Lipiński, \
dyrektor Teatru Tańca i Ruchu Rozbark zrezygnował ze stanowiska. O swojej decyzji 
poinformował w czwartek, 14 marca, a już w poniedziałek, 18 marca, rozpoczął pra-
cę w nowym miejscu. Ofi cjalne pożegnanie dyrektora odbyło się podczas uroczystej 
gali zorganizowanej z okazji piątych urodzin Teatru Rozbark.

Nazwisko pierwszego dy-
rektora Teatru Rozbark zapi-
sze się w  historii bytomskiej 
sceny złotymi zgłoskami. Nie 
miał łatwego zadania. Rozpo-
czynając współpracę z  mia-
stem otrzymał misję likwi-
dacji Śląskiego Teatru Tańca 
oraz utworzenia Teatru Roz-
bark. Była to nie tylko trudna, 
ale niewdzięczna funkcja, po-
nieważ decyzja w sprawie za-
mknięcia ŚTT była kontrower-
syjna i szeroko komentowana. 
I choć minęło już pięć lat, to do 
dziś sprawa teatru stworzone-
go przez Jacka Łumińskiego 
rozgrzewa dyskusje.

– Moja rola sprowadzała się 
do uporządkowania spraw fi-
nansowych i administracyjnych 
Teatru, celem przeprowadzenia 
procesu likwidacji zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa. 
Nie było to zadanie łatwe, gdyż 
był to mój początek pracy w in-
stytucji kultury od strony za-
rządczej, jednak moje wcześniej-
sze doświadczenia w zarządza-
niu różnymi jednostkami orga-
nizacyjnymi o różnych formach 
prawnych, były pomocne w do-
prowadzeniu procesu likwida-
cji do końca – przyznaje Adrian cji do końca – przyznaje Adrian cji do końca
Lipiński.

Podjęcie się misji tworzenia 
nowej instytucji kultury roz-
poczęło nowy, jakże aktyw-
ny rozdział w  życiu dyrekto-
ra. Bardzo szybko pojawiła się 
autentyczna pasja do teatru 
i tańca. – Praca w Teatrze Roz-
bark była dla mnie zupełnie no-
wym wyzwaniem. Nie spodzie-
wałem się, że bycie dyrektorem 
instytucji kultury może być tak 
intrygującym i  uzależniającym 
zajęciem. Z pewnością moje pa-
trzenie na sztukę zmieniło się 
w przeciągu tych ostatnich pię-
ciu lat, praca w teatrze zdecydo-
wanie uwrażliwiła mnie na niu-
anse tańca współczesnego. Za-
rządzanie teatrem to panowanie 
nad skomplikowaną machiną – 
oprócz administracji mamy pio-
ny: organizacyjny, techniczny, 
artystyczny – tylko ich sprawne 
działanie we wspólnym kierun-

ku jest gwarancją powodzenia 
Teatru. Pilnowanie, aby wszyst-
kie trybiki tej maszyny działały 
poprawnie jest, moim zdaniem, 
najważniejszym zadaniem dy-
rektora teatru – przyznaje 
dyrektor.

I oto w dniu, w którym Te-
atr Rozbark świętował swo-
je piąte urodziny pojawiła się 
smutna wiadomość. Dyrek-
tor Adrian Lipiński postano-
wił zrezygnować z  pełnionej 
przez siebie funkcji. – Podją-
łem decyzje o zmianie w mo-
im dotychczasowym życiu 
zawodowym i  dzisiaj stoję 
przed państwem jako dyrek-
tor po raz ostatni. Jest to trud-
ne, przyznaję. Tak jak z finan-
sów wszedłem do tego teatru, 
tak teraz z teatru powrócę do 
finansów – zaznaczył enigma-
tycznie Adrian Lipiński.

– Chciałbym podziękować 
wszystkim, których spotkałem 
w trakcie mojej 5-letniej teatral-
nej przygody – dodał. Jak zazna-
czył, wśród osób, które miały 
największy wpływ na to, że zde-
cydował się stanąć za sterami 
nowej instytucji kultury znaj-
duje się Anna Wróblowską, ma-
nagera teatru i pełnomocnik ds. 
programowych oraz Paweł Mur-
lik, kierownika techniki. – W spo-
sób szczególny chciałbym podzię-
kować pracownikom, z którymi 
tworzyłem ten teatr, ponieważ 
manager bez względu na to, ja-
ki byłby dobry i  potrafił świet-
nie zarządzać, jeżeli nie ma do-
brego zespołu, to sam nic nie zro-
bi. A przez pięć lat udało mi się 
stworzyć naprawdę fantastycz-
ny zespół składający się z bardzo 
zaangażowanych ludzi: pasjona-
tów nie patrzących na zegarek, 
dla których liczyła się misja te-
atru – podkreślił Lipiński.

Od powstania Teatru Roz-
bark minęło 5 lat. Bytomska 
scena ma na swoim koncie 
wiele sukcesów, mnóstwo zre-
alizowanych premier, spekta-
kli wyjazdowych, projektów 
społecznych, czy programy re-
zydencyjne. Aktywnie współ-
pracowała także z bytomskim 

Wydziałem Teatru Tańca AST, 
a jego absolwenci angażowani 
są do produkowanych tu spek-
takli. Prezentują tu także swo-
je spektakle dyplomowe.

W  ubiegłym roku teatr 
zmienił strategię działania, 
wprowadzając nową formułę 
pracy nad spektaklami. Ewolu-
ował tym samym w stronę do-
mu produkcyjnego inspirowa-
nego najlepszymi wzorcami 
z Europy. Rozbarska scena by-
ła gospodarzem Polskiej Plat-
formy Tańca, jednego z najważ-
niejszych wydarzeń w  świe-
cie tańca oraz Ogólnopolskiej 
Konferencji Kultury. Należy 
także do Polskiej Sieci Tańca.

Teatr nie spoczywa na lau-
rach, bo przed załogą organi-
zacja dużej, 10-dniowej konfe-
rencji tańca. Tego wszystkie-
go nie udałoby się osiągnąć, 
gdyby nie sprawny manager 
i organizator, jakim niewątpli-
wie jest dyrektor Adrian Lipiń-
ski. Mając na uwadze powyż-
sze, tym trudniej pogodzić się 
ze zmianami, które nastąpią 
w teatrze.

Oficjalne pożegnanie dy-
rektora Teatru Rozbark odby-
ło się podczas uroczystej gali 
zorganizowanej z  okazji pią-
tych urodzin instytucji. – Pięć 
lat to wystarczająco dużo, aby 
coś zepsuć, ale też dostatecznie 
dużo, żeby zrobić wiele dobrych 
rzeczy i tak też czynił pan dyrek-
tor wraz ze swoją załogą. Mimo 
tego, co działo się wokół, tutaj 
zawsze działo się dobrze – pod-
kreślił Mariusz Wołosz, prezy-
dent Bytomia. – Pan Adrian to 
człowiek, który potrafi wszystko 
zaplanować i wykonać, a dziś to 
nie jest takie oczywiste, dlatego 
za to mu dziękuję – dodał.za to mu dziękuję – dodał.za to mu dziękuję

Kto zastąpi Adriana Lipiń-
skiego? Czy nastąpi to jesz-
cze w tym sezonie artystycz-
nym? Tego jeszcze nie wia-
domo. Prawdopodobnie od-
będzie się konkurs na to sta-
nowisko. Na razie obowiązki 
dyrektora pełni Anna Wró-
blowska.  
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POLITYK A \ Prezydent Mariusz Wołosz podsumował cztery miesiące swojej pracy w bytomskim ratuszu. Jakie są pierwsze efekty działań ekipy, której przewodzi? Zapy-\ Prezydent Mariusz Wołosz podsumował cztery miesiące swojej pracy w bytomskim ratuszu. Jakie są pierwsze efekty działań ekipy, której przewodzi? Zapy-\
taliśmy o to dwóch bytomskich polityków z przeciwnych stron barykady.

4 miesiące nowej władzy
Na swojej stronie na Face-

booku Mariusz Wołosz zamie-
ścił listę spraw, które udało się 
załatwić przez kilka miesięcy 
jego rządów. Możecie się z nią 
zapoznać poniżej:

Dzisiaj mijają cztery miesią-
ce od kiedy rozpocząłem pracę 
jako prezydent Bytomia. Oto 
krótkie podsumowanie naj-
ważniejszych podjętych prze-
ze mnie i  moich zastępców 
działań:)
 upubliczniłem wyniki kon-

troli NIK w BPK, złożyłem za-
wiadomienia o  podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa na 
szkodę BPK Sp. z o.o., BARI 
Sp. z o.o. i Gminy Bytom,

 wszcząłem kontrolę w  By-
tomskich Mieszkaniach, 
która ujawniła nieprawidło-
wości w przyznawaniu lokali 
komunalnych,

 przeznaczyliśmy pierwsze 
1,5 mln zł na remonty loka-
li komunalnych i przestrzeni 
wspólnych kamienic,

 przystąpiliśmy do prac zwią-
zanych z budową nowego lo-
dowiska (przygotowaliśmy 
projekt uchwały i dokumen-
tację dotyczącą dofinanso-

wania inwestycji z Minister-
stwem Sportu i Turystyki)

 rozpocząłem cykl spotkań 
z mieszkańcami,

 przystąpiliśmy do prac nad 
uporządkowaniem prze-
strzeni publicznej (uchwała 
ustalająca „Zasady i warun-
ki sytuowania obiektów ma-
łej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamo-
wych oraz ogrodzeń”)

 powołaliśmy zespół ds. li-
kwidacji barier dla osób 
niepełnoprawnych,

 o p r a c o w a l i ś m y  p r o -
gram walki z  dłużnikami 
czynszowymi,

 rozpoczęliśmy prace nad ak-
tualizacją Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji,

 opracowaliśmy „Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji 
w  budynkach jednorodzin-
nych i wielorodzinnych na te-
renie Gminy Bytom”,

 wygasiliśmy decyzje, uchy-
liliśmy zezwolenia na zbie-
ranie odpadów, cofnęliśmy 
zezwolenia na składowanie 
odpadów,

 zmieniliśmy organizację ru-
chu w miejscach narażonych 

na nielegalne składowanie 
odpadów;

 zleciliśmy przeprojektowa-
nie dworca przesiadkowe-
go z  układem komunika-
cyjnym, inwestycji przy ul. 
Piekarskiej, Zabrzańskiej 
i  Modrzewskiego i  zawar-
cie w  projektach ścieżek 
rowerowych,

 rozpoczęliśmy rozmowy z in-
westorami zainteresowanymi 
5 terenami inwestycyjnymi,

 spłaciliśmy zobowiązania 
wobec KZK GOP,

 działamy na rzecz powrotu 
wydarzeń kulturalnych do 
Bytomia.
O opinię na temat powyż-

szego podsumowania popro-
siliśmy przedstawicieli dwóch 
największych klubów w  Ra-
dzie Miejskiej w Bytomiu:

Maciej Bartków 
(PiS):

Pierwsze cztery miesią-
ce nowej władzy, to przede 
wszystkim okres porządkowa-
nia zaległości po poprzedni-
kach. Trwające audyty i  kon-
trole już pokazują jak źle zarzą-

dzane było nasze miasto przez 
ostatnie lata. To także roz-
wiązywanie problemów, któ-
re wcześniej wydawały się nie 
do rozwiązania. Nie wszystko 
oczywiście budzi moją akcep-
tację, w tym kontekście szcze-
gólnie niektóre nominacje ka-
drowe, ale wiem, iż osoby, któ-
re nie poradzą sobie z  posta-
wionymi przed nimi zadania-
mi, po prostu zostaną zmie-
nione. Na pochwałę zasługuje 
nowa jakość w  kontaktach ze 
społecznikami, którzy są war-
tością dodaną dla naszego 
miasta czy zmiany w  Zielni 
Miejskiej.

Robert Rabus (BIS):

Rozumiem, że cztery rzą-
dów, to zbyt krótki czas na 
ogólną ocenę, ale na podsta-
wie niektórych działań lub ich 
braku, można sądzić o  dal-
szej aktywności. W  moim od-
czuciu, wiele rzeczy jest robio-
nych przez Prezydenta i  jego 
Świtę w  sposób pozorny. Nie 
widzę w tym logiki i spójności. 
Wydaje się jakby nie mieli pla-
nu i działali po omacku, czego 

przykładem jest przyjecie bu-
dżetu po poprzedniej Władzy. 
Pomimo tych czterech miesię-
cy rządzenia, można także za-
obserwować dużo wpadek, np.: 
głównym hasłem wyborczym 
była walka z odpadami i jak na 
razie, nie ma większego sukce-
su na tym polu, bo skoro, jak 
mówią niektórzy, nielegalnym 
procederem zajmowały się zor-
ganizowane grupy, które nie 
zawsze działały zgodnie z pra-
wem, to postawienie znaku 
ograniczającego ruch nic kon-
kretnego nie zmieni, o  czym 
wspomniał sam Prezydent Wo-
łosz. Następnie widzimy total-
ny bark umiejętności zarządza-
nia sportem (przykład: upadek 
hokejowej Polonii, waśnie mię-
dzy bytomskimi klubami, brak 
konkretnej wizji funkcjonowa-
nia sportu). Chaos w działaniu 
ukazuje się także w zarządza-
niu infrastrukturą drogową. 
Idąc dalej, nowa władza zafun-
dowała podwyżki: np. dla by-
tomian podatku od nierucho-
mości, ale i  podwyżki pensji/
diet dla Prezydenta Wołosza 
i  Radnych. Do tego dochodzi 
zatrudnianie osób z pobliskich, 

„bankrutujących” Świętochło-
wic na kluczowych stanowi-
skach w Bytomiu. Dodatkowo, 
wynajdywanie afer i  mnoże-
nie wewnętrznych konfliktów; 
brak umiejętności wzięcia od-
powiedzialności za rządzenie 
Bytomiem oraz ciągłe przypi-
sywanie winy (także za swo-
je uchybienia) poprzednikom. 
Nowa władza lubi za to przy-
pisywać sobie zasługi dawnej 
władzy (np. modernizacja pa-
łacu Tiele-Wincklerów w Mie-
chowicach). Lista jest dłuższa, 
ale ze względu na ograniczo-
ne miejsce postanowiłem sku-
pić się na najważniejszych za-
gadnieniach. Mam nadzieję, 
że Prezydent i  jego Świta po-
chylą się nad swoimi działa-
niami i wezmą się do rzeczywi-
stej pracy, a nie tylko pozornej, 
czego Im, jak i sobie (jako byto-
mianinowi) życzę.

A jakie jest Wasze zdanie 
na temat nowego prezyden-
ta? Napiszcie swoje opinie 
na naszym forum dyskusyj-
nym: www.bytomski.pl/fo-
rum-bytomia.  

Wygaszają kolejne zezwolenia
ŚRODOWISKO \ W Bytomiu wciąż trwa walka z odpadami. Każdego miesiąca są wygaszane lub unieważniane \ W Bytomiu wciąż trwa walka z odpadami. Każdego miesiąca są wygaszane lub unieważniane \
następne decyzje dotyczące działalności odpadowej na terenie miasta. W marcu jest nie inaczej...

– Polskie prawo daje szero-
ką gamę odpowiednich narzę-
dzi dla podjęcia skutecznych 
działań. W mojej ocenie, w po-
przednich latach jedyne czego 
brakowało to woli, chęci zro-
bienia czegokolwiek, by podjąć 
walkę z  procederem zwożenia 
do Bytomia nielegalnych odpa-
dów – stwierdził Waldemar dów – stwierdził Waldemar dów
Gawron, zastępca prezydenta 
Bytomia.

To właśnie Gawron od mo-
mentu objęcia funkcji w ratu-
szu konsekwentnie wycofuje 
wcześniejsze zezwolenia na 
zbieranie, bądź przetwarza-
nie odpadów. – Wycofałem już 

11 decyzji, w tym tę wydaną na 
składowanie odpadów niebez-
piecznych na ulicy Łokietka. Pa-
miętam z  jak olbrzymim obu-
rzeniem mieszkańców naszego 
miasta spotkało się wydanie ze-
zwolenia na gromadzenie tok-
sycznych odpadów w tym miej-

scu, stąd od początku zakła-
dałem, że tę decyzję muszę wy-
cofać jako jedną z  pierwszych. 
I tak też się stało – powiedział 
wiceprezydent.

W ciągu ostatnich miesię-
cy władze Bytomia wygasiły 
lub unieważniły decyzje do-

tyczące terenów położonych 
w  Łagiewnikach, Rozbarku, 
Suchej Górze i  Śródmieściu. 
W marcu wygaszono już trzy 
zezwolenia: przy ul. Składo-
wej, ul. Krzyżowej oraz ul. 
Bernardyńskiej.  

Zdobądź nowych klientów
Zamieść reklamę w naszej gazecie naszej gazecie

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

504 747504 747 507,
reklama@bytomski.plreklama@bytomski.pl

www.bytomski.pl
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Drewno pochodzi z  obo-
wiązkowych wycinek drzew 
na terenie naszego miasta. 
Do tej pory nie było wiadomo, 
co z nim się dzieje po dotarciu 
do magazynów MZZiGK. Nie-
dawno jednak wiele się zmie-
niło w tej sprawie i korzystają 

na tym mieszkańcy.
Miejska jednostka wpadła 

na pomysł, że w  prosty spo-
sób można zasilić swój bu-
dżet. Drewno jest cięte na ka-
wałki i  przygotowywane do 
sprzedaży. Pierwsza tego ty-
pu akcja zakończyła się suk-

cesem, bo zarobiono prawie 
9 tys. zł. Teraz czas na drugie 
podejście.

Sprzedaż rozpocznie się 
od przyszłego tygodnia. Ce-
na to 126,60 zł brutto za metr 
sześcienny. W porównaniu do 
wielu innych ofert jest to cena 
bardzo przystępna.

MZZGiK prosi o wcześniej-
sze zgłoszenie się pod nume-
rem telefonu 32 420 77 00.  

SPORT \ Klamka zapadła. Radni postanowili o przekazaniu środków na budowę nowego lodowiska w miejscu obecnego obiektu przy ul. Pułaskiego.\ Klamka zapadła. Radni postanowili o przekazaniu środków na budowę nowego lodowiska w miejscu obecnego obiektu przy ul. Pułaskiego.\

Będzie nowe lodowisko
Obecne lodowisko na Knaj-

feldzie powstało w  1966 ro-
ku... jako obiekt plenerowy. 
Zadaszenie nad taflą zdecydo-
wano się wybudować dopiero 
12 lat później. Od samego po-
czątku hala przy ul. Pułaskie-
go miała charakter tymczaso-
wy, ale ostatecznie pozosta-
ła podstawowym obiektem 
bytomskich hokeistów aż do 
dziś. Ze względu na jej wątpli-
wą urodę i niski standard kibi-
ce nadali jej prześmiewczą na-
zwę: Stodoła.

Lodowisko jest dziś w  fa-
talnym stanie. Tyczy się to 
szczególnie dachu. Jego kon-
strukcja jest już tak zużyta, 
że w  trakcie opadów śniegu 
nie można wchodzić do środ-
ka, bo pod ciężarem białego 
puchu może się zawalić. La-
da moment i nadzór budowla-
ny całkowicie wyłączy obiekt 
z użytkowania. To byłby naj-
gorszy scenariusz, ponieważ 
bytomscy hokeiści, w tym mi-
strzowska drużyna kobieca 
i grupy młodzieżowe nie mia-
łyby gdzie trenować.

Do tej pory miasto plano-
wało budowę nowego lodowi-

ska w  sąsiedztwie stadionu 
przy ul. Olimpijskiej. Niestety 
mimo upływu lat i szumnych 
zapowiedzi nie powstało nic, 
co można by nazwać projek-
tem budowlanym. Spółka By-
tomski Sport rozstrzygnęła je-
dynie konkurs architektonicz-
ny, ale od tamtego momentu 
inwestycja nie posunęła się 
ani o  centymetr do przodu. 
W dodatku zamierzano w jed-
nej hali ulokować dwie tafle 
oraz basen. Dziś szacuje się, 
że koszt wybudowania takie-
go obiektu wielofunkcyjnego 
wyniósłby ponad 100 mln zł.

Po zmianie władzy w  By-
tomiu nowa ekipa na nowo 
pochyliła się nad pomysłem 
budowy nowego lodowiska. 
Brano pod uwagę realiza-
cję inwestycji przy ul. Olim-
pijskiej, w  obecnym miejscu 
przy ul. Pułaskiego oraz w zu-
pełnie nowej lokalizacji na te-
renie kompleksu sportowego 
w Szombierkach. Przez kilka 
miesięcy analizowano dostęp-
ne opcje oraz konsultowano 
się z użytkownikami lodowi-
ska, związkiem hokejowym 

i ministerstwem sportu.
Nowa ekipa w bytomskim 

ratuszu zdecydowała się nie 
wydawać kolejnych pienię-
dzy na zupełnie nowe projek-
ty. Ostatecznie postanowiono 
wykorzystać dokumentację 
z 2012 roku, którą poprzedni-
cy odrzucili zaraz po przeję-
ciu rządów. Po przeprowadze-
niu aktualizacji zostanie na jej 
podstawie rozpisany przetarg 
na realizację inwestycji w for-
mule Projektuj i buduj.

Koncepcja wybrana przez 
władze miasta przewiduje 
rozbiórkę wszystkich budyn-
ków obecnego lodowiska za 
wyjątkiem budynku admini-
stracyjnego od strony ul. Puła-
skiego. Zostanie on połączony 

z nową halą i przystosowany 
do funkcji hotelowej i komer-
cyjnej. Planuje się również 
wykorzystanie istniejącej pły-
ty lodowiska oraz systemu 
mrożenia, a  jeśli się uda, to 
również band.

Cała reszta lodowiska bę-
dzie zupełnie nowa. Po obu 
stronach tafli powstaną nowe 
trybuny o łącznej pojemności 
ok. 1500 widzów, a ponad ni-
mi zostanie wykonana kon-
strukcja dachowa z  drewna 
klejonego. W obiekcie znajdzie 
się m.in. 10 szatni, zaplecze 
administracyjne i techniczne, 
pomieszczenia odnowy biolo-
gicznej, strefa gastronomicz-
na oraz siłownia. Na przyle-
głym terenie przy ul. Puła-

skiego i Robotniczej przewidu-
je się budowę parkingów dla 
samochodów osobowych i au-
tokarów. W przyszłości planu-
je się wykorzystanie pozosta-
łej części tego gruntu na funk-
cje sportowe.

Nowe lodowisko ma speł-
niać wymogi dla obiektów 
najwyższych klas rozgryw-
kowych Polskiego Związku 
Hokeja na Lodzie. Bytom bę-
dzie mógł nawet gościć tur-
nieje z  udziałem reprezenta-
cji Polski, jak również zawo-
dy mistrzostw świata rangi 
juniorskiej.

Rozpisanie przetargu pla-
nuje się na początek przyszłe-
go miesiąca. O  ile procedu-
ra się nie przedłuży, to umo-

wa z  wykonawcą zostanie 
zawarta w  połowie czerwca, 
a  inwestycja rozpocznie się 
na przełomie września i paź-
dziernika. Budowa będzie 
trwała równocześnie z  roz-
grywkami hokejowymi, jed-
nak ze względów bezpieczeń-
stwa mecze będą odbywać 
się przy zamkniętych trybu-
nach. Przerwy między sezo-
nami zostaną wykorzystane 
do przeprowadzenia najpo-
ważniejszych prac, jak np. bu-
dowa nowej konstrukcji da-
chowej. Nowe lodowisko ma 
zostać oddane do użytku pod 
koniec 2021 roku. Zbiegnie się 
to z jubileuszem 75-lecia hoke-
ja w Bytomiu.  

MIASTO \ Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej kolejny raz przygoto-\ Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej kolejny raz przygoto-\
wał dla mieszkańców Bytomia drewno opałowe w przystępnej cenie. Pierwsza tego 
typu akcja zakończyła się sukcesem.

Miasto sprzedaje drewno

Polonia Bytom w  sobotę 
podejmowała Unię Dąbrowa 
Górnicza. Niebiesko-czerwo-
ni potwierdzili, że są bardzo 
dobrze przygotowani do run-
dy wiosennej. Kibice, którzy 
przyszli na stadion w  Szom-
bierkach, zobaczyli aż pięć 
bramek.

Cztery z nich padły w pierw-
szej połowie. Całym łupem 
bramkowym podzielili się Nor-
bert Bębenek, Mariusz Fornal-
czyk, Patryk Stefański, Łukasz 
Matusiak oraz Maciej Boryc-
ka. Niebiesko-czerwoni prowa-

dzą w IV lidze z przewagą sze-
ściu punktów nad drugą Wartą 
Zawiercie.

Szombierki w niedzielę po-
jechały do Częstochowy na 
mecz z rezerwą Rakowa. Tym 
razem „Zieloni” zremisowa-
li 1:1 i zajmują szóste miejsce. 
Nadal bez punktów w tym ro-
ku jest Silesia Miechowice, 
która w meczu ligi okręgowej 
przegrała z  Dramą Zbrosła-
wice aż 0:4. Klub z Dzierżonia 
nadal jest trzynasty w tabeli.

W klasie A niespodziankę 
sprawił Rozbark Bytom, któ-

ry podejmował wyżej noto-
waną Unię Świerklaniec 2:1. 
Bohaterem był Krzysztof Ku-
charczyk, który dwukrotnie 
pokonała bramkarza rywa-
li. Tempo Stolarzowice prze-
grało 1:2 z Andaluzją Brzozo-
wice-Kamień, a Czarni Sucha 
Góra 3:5 z Unią Strzybnica.

W  klasie B Nadzieja By-
tom nie przywiozła punktów 
z Zendka, bo tamtejsza Tęcza 
wygrała 2:1. Honorowego gola 
strzelił Artur Babin.  

SPORT \ Za nami kolejny weekend ze wszystkimi piłkarskimi ligami. Tylko Polonia \ Za nami kolejny weekend ze wszystkimi piłkarskimi ligami. Tylko Polonia \
i Rozbark wywalczyły komplet punktów, a Szombierki musiały zadowolić się remisem.

Zwycięstwo Polonii,
niespodzianka Rozbarku
Zwycięstwo Polonii,
niespodzianka Rozbarku
Zwycięstwo Polonii,

BYTOM, CHRZANOWSKIEGO 6
nr.tel. 513-700-762
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SPORT \ Siłownie pod chmurką nie są już niczym nowym w Bytomiu. Wszystkie są \ Siłownie pod chmurką nie są już niczym nowym w Bytomiu. Wszystkie są \
jednak przeznaczone dla mniej zaawansowanych użytkowników. Przy ul. Alojzjanów 
właśnie powstaje siłownia, która może zadowolić bardziej wymagające osoby.

 Jedyna taka siłownia

Już od kilku lat niemal 
w  każdej dzielnicy może-
my oddać się ćwiczeniom na 
świeżym powietrzu. Głów-
nie korzystają z  nich osoby, 
które nie zamierzają rozbu-
dowywać swojej masy mię-
śniowej, lecz po prostu chcą 
się poruszać. Tamtejsze urzą-
dzenia nie posiadają bowiem 
żadnego obciążenia poza wła-
sną wagą użytkownika. Na 
bardziej zaawansowane tre-
ningi trzeba więc udać się do 
profesjonalnej siłowni.

W historycznej części Roz-
barku trwa właśnie szero-
ko zakrojona rewitalizacja te-
renów zielonych. W  ramach 

projektu finansowanego ze 
środków unijnych powstaje 
tam wiele różnych atrakcji dla 
mieszkańców. Jedną z  nich 
jest nowa siłownia outdooro-
wa, ale zupełnie inna od tych, 
które znamy w Bytomiu.

Na działce pomiędzy ul. 
Alojzjanów i  Staffa ustawio-
no 11 urządzeń fińskiej firmy 
Street Barbell. Prace nie zo-
stały jeszcze ukończone, ale 
już wzbudzają ogromną cie-
kawość wśród okolicznych 
mieszkańców. Docelowo 
wszystkie sprzęty będą posia-
dać zmienne obciążenie, dzię-
ki czemu trenujące osoby bę-
dą mogły dobierać je sobie ade-

kwatnie do swoich możliwości.
Znajdziemy tam m.in. urzą-

dzenia do ćwiczeń klatki pier-
siowej, pleców, rąk i nóg. Tre-
ningi w tym miejscu będą mo-
gły również prowadzić osoby 
niepełnosprawne, dla których 
przeznaczono trzy stanowi-
ska do wyciskania w  pozycji 
siedzącej i ćwiczeń mięśni ple-
ców. Każde z urządzeń zostało 
zadaszone i oświetlone, a tak-
że wyposażone w  instrukcję 
użytkowania.

Wciąż jeszcze trwają prace 
wykończeniowe i przy porząd-
kowaniu zieleni, dlatego na 
pierwsze treningi trzeba jesz-
cze poczekać.  

Sprzątają swoje miasto

112 \ Bytomska policja wyjaśnia wypadek, do którego doszło na początku marca. \ Bytomska policja wyjaśnia wypadek, do którego doszło na początku marca. \
Poszkodowany trafi ł do szpitala z urazem nogi po potrąceniu przez tramwaj.

Policja szuka świadków potrącenia

Do wypadku doszło 4 mar-
ca około godziny 19.10 przy 
ulicy Zabrzańskiej 30. 50-let-
ni mieszkaniec Bytomia le-
żał na torowisku, a  chwi-
lę później został potrącony 
przez tramwaj linii numer 9, 
jadący w  kierunku Zabrza.

Poszkodowany trafił do 
szpitala z  urazem nogi. Te-
raz policja pracuje nad usta-
leniem okoliczności zda-
rzenia. W  tym celu poszu-
kiwani są świadkowie, któ-
rzy pomogą w  odtworze-
niu przebiegu wydarzeń.

– Świadków wypadku prosi-
my o kontakt z Komendą Miej-
ską Policji w  Bytomiu telefo-
nicznie pod numerem 32 388 
82 00 lub osobiście z każdą jed-
nostką policji – apeluje bytom-
ska policja.   

riusz Wołosz i  Michał Bie-
da, radni Paweł Winiarski, 
Maciej Bartków i Krzysz-
tof Gawęda oraz były prezy-
dent Piotr Koj. Wolontariusze 
w  ciągu jednego dnia zebra-
li cztery pełne wagony wor-
ków, które po przetranspor-
towaniu do lokomotywowni 
w  Karbiu wypełniły konte-
ner o pojemności 20 metrów 
sześciennych.

Następnego dnia grup-
ka bytomian spontanicznie 
przeprowadziła własną ak-
cję w  miejscu dawnego tar-
gowiska przy ul. Korfantego. 
W  trakcie sprzątania natra-
fiono na przedwojenną kartę 
z dziennika szkolnego z pięk-
nie wykaligrafowanymi na-
zwiskami. Kilka dni później 
społecznicy pozbierali rów-
nież śmieci z  okolic Rynku. 
W planach mają kolejne akcje 
w różnych rejonach centrum 
miasta oraz Szombierek. Za-
chęcają wszystkich do wspól-

nego działania. Więcej infor-
macji na ten temat będzie za-
mieszczanych na Facebooku 
na stronie Trashtag Bytom.

W  międzyczasie jedna 
z  internautek poskarżyła się 
w  sieci na bałagan panujący 
przy ul. Bławatkowej w Mie-
chowicach. Na jej wpis od-
powiedział fotograf Michał 
Świerkot, który wraz z  sy-
nem zjawili się na miejscu 
i  własnoręcznie usunęli za-
legające tam odpadki. Zajęło 
im to 3 godziny. W tym czasie 
zebrali 12 worków o  pojem-
ności 20 litrów. Swoje wysił-
ki nagrali na filmie. Można 
go oglądać w Internecie.

W  sobotę, 30 marca do 
działania zabrało się również 
stowarzyszenie Aktywne 
Łagiewniki wraz ze swoimi 
sympatykami oraz radny-
mi Robertem Rabusem i Mi-
chałem Lewickim. Wspól-
nie wysprzątano stare toro-
wisko przy ulicy Krzyżowej. 
W  akcji pomógł Miejski Za-
rząd Zieleni i Gospodarki Ko-

munalnej. Jego pracownicy 
po wszystkim przyjechali na 
miejsce, by odebrać zgroma-
dzone śmieci i  przewieźć je 
na wysypisko.

W  ciągu najbliższych ty-
godni pewnie nie raz usły-
szymy o  kolejnych inicjaty-
wach pod hasłem Trashtag 
Challenge. Bytom bardzo po-
trzebował takiej mody. Oby 
tylko praca społeczników 
nie poszła na marne, dlate-
go wszyscy musimy pilno-
wać, by wysprzątane zakąt-
ki nie zapełniły się znowu 
śmieciami.

Urząd Miejski zadekla-
rował pomoc dla osób chcą-
cych włączyć się w Trashtag 
Challenge. Ratusz przekaże 
dla wolontariuszy worki na 
śmieci i  rękawiczki jednora-
zowe, a  MZZiGK zajmie się 
wywozem i  utylizacją śmie-
ci. Aby skorzystać ze wspar-
cia wystarczy zadzwonić pod 
numer telefonu 32 386 36 69 
lub wysłać e-mail na promo@
um.bytom.pl.  

 ciąg dalszy 
ze str. 1
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Baran 21.03‒19.04
Idziesz jak burza, ale się nie spalasz, barwo! Aktywnie, rów-

nomiernie działasz na każdym froncie i  odnosisz 
spokojne sukcesy. Zastanów się tylko, czy ma sens 
wszystko realizować. 

Byk 20.04‒20.05
Skończył się Twój zimowy sen. Jesteś obu-
dzony, więc nie śnij na jawie, tylko rozmawiaj 
sam ze sobą o tym, co chcesz zrobić, a potem 
wcielaj decyzje w czyn

Bliźnięta 21.05‒21.06
Twoje życie towarzyskie wpada w wiosenne 
drżenie. To czas na towarzystwo, bo nawet będąc 
w związku pozostajesz jednostką, która lubi spę-
dzać czas ze znajomymi. Idź w to.

Rak 22.06‒22‒07
Twój obecny krajobraz relacji towarzyskich 
jest magiczny. Ty i Tobie bliscy macie aktual-
nie czas czynienia rzeczy niezwykłych. Miłość 

działa, gdy się w nią wierzy.

Lew 23.07‒22.08
Żeby zaspokoić pragnienia tak w życiu, jak 
i w sypialni, potrzebujesz struktury. Stwórz 
prywatną listę życzeń erotycznych i wzmoc-
nień � nansowych. I bądź czujny, ktoś Cię tam 

zaprowadzi.
Panna 23.08‒22.09
Teraz dojdziesz tam, gdzie nigdy wcześniej 
nie odważyłeś się pójść. To czas kosmicz-
nego skoku, by dostać się tam, gdzie chcesz 

i w sposób w jaki chcesz. Jesteś nieustraszony.

Waga 23.09‒22.10
BMiłość, miłość i jeszcze raz miłość. Nowe po-
rządki w relacjach, świeżość związku i pewność, 
że będąc w parze jesteś wolny, dlatego że partner 
Cię złapie, gdy zaczniesz upadać.

Skorpion 23.10‒21.11
Idealizm, romantyzm, duchowość, przyciąganie. 
Przed Tobą pełen ekscytacji czas relacji, będą Cię 
przyciągać Ci, którzy dają, a nie biorą. A może 

napiszesz do kogoś list miłosny?

Strzelec 22.11‒21.12
Startujesz wolniej niż zazwyczaj. Niemniej to, że 
coś się w życiu opóźnia nie znaczy wcale, że nie 
rozkwitnie. Wolno, ale spokojnie dojdziesz do 

celu, i tylko to się liczy. Po co się pocić?

Koziorożec 22.12‒19.01
Oddziel sentymenty od fantazjowania. Rozma-
wiaj z ludźmi, podejmuj decyzje, wspieraj. Stój za 
bliskimi murem, ale nie dawaj fałszywej nadziei. 
Bądź zdeterminowany.

Wodnik 20.01‒18.02
Nie umawiaj się z kimś, kto nie ma nic do zaofe-
rowania. Szkoda czasu i energii. Teraz interesuje 
Cię intelekt, dlatego skup się na ludziach, z któ-
rymi masz wspólne tematy do rozmowy.

Ryby 19.02‒20.03
Skup się na dobrych cechach, to czas idealistycz-
nych okularów i romantycznych perspektyw. 
Miłość uskrzydla i kochającego, i kochanego!

ul. Bednorza 4
41-946 Piekary Śląskie
przy bankomacie PLANET CASH

tel. 504 032 873

ul. Drzymały 8/0221
41-902 Bytom
witryna parter, wejście od ul. Nawrota

tel.  501 055 830

KOMUNIKACYJNE
(OC/AC/NW/ASS/Mini AC)

MAJĄTKOWE
(domy/mieszkania)

ROLNE
(budynki OC rolnika, uprawy)

FRIMOWE
(OC działalności/budynki/mienie)

NA ŻYCIE

Ranking szkół nauki jazdy 2018
Przedstawiamy ranking bytomskich ośrodków szkolenia kierowców pod względem zdawalności eg-
zaminów teoretycznych.

Co roku setki bytomian starają się o uzyskanie uprawnień do kierowania samochodami osobowymi. Decyzja o wyborze szko-
ły nauki jazdy ma duży wpływ na to, czy uda się zdobyć „prawko” za pierwszym podejściem. Postanowiliśmy pomóc aspirującym 
kierowcom przedstawiając wyniki dziesięciu największych ośrodków działajcych w Bytomiu. W tym numerze zajmujemy się eg-
zaminami teoretycznymi, a za dwa tygodnie opublikujemy ranking zdawalności z „praktyki”.

Nasze zestawienie przygotowaliśmy na bazie kwartalnych raportów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Katowicach za 2018 rok.

zdawalności teoriiszkołapozycja


