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Z WAMI OD 12 LAT

Firma Domgos 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach poszukuje doświadczonych pracowników na stanowisko: 

• Operator maszyn Cnc ze znajomością oprogramowania HEIDENHAIN

• Programista maszyn Cnc ze znajomością oprogramowania SolidWorks,SolidCAM oraz NX

Cv można składać na adres e-mail: domgos2@domgos.com
Więcej informacji pod numerem telefonu: 515 323 201 lub w siedzibie firmy.

PRACA

Domgos 2 Sp. z o.o. ul. Hutnicza 5-9 42-600 Tarnowskie Góry 

Domgos to ponad 40 lat doświadczenia w produkcji skomplikowanych komponentów, form, narzędzi, wykrojników, tłoczników oraz oprzyrządowania 
produkcyjnego. Składa się z dwóch nowoczesnych narzędziowni: w Raciborzu i Tarnowskich Górach. „Element Twojego biznesu” to motto przewodnie 
naszej firmy. Produkujemy elementy wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu łącząc kilka technologii wytwarzania. Nasz park maszynowy 
pozwala wykonywać produkty metodą wtrysku, obróbki skrawaniem, elektrodrążone, spawane, gięte oraz łącząc dowolnie te metody.

Do pożaru doszło około go-
dziny 16:30. Ogień zajął wor-
ki ze sprasowanymi teksty-
liami składowane pod metalo-
wą wiatą przy ulicy Łokietka. 
Palił się obszar o powierzch-
ni ok. 1500 metrów kwadra-
towych. Z żywiołem walczy-
ło 31 zastępów Straży Pożar-
nej, w tym ponad 70 straża-
ków. Słup dymu był widoczny 
z bardzo dużej odległości. In-

ternauci publikowali jego zdję-
cia wykonane w Orzechu, Ra-
dzionkowie i Tarnowskich Gó-
rach. Na szczęście strażakom 
udało się uporać z pożarem, 
lecz walka była długa. Doga-
szanie pogorzeliska odbywa-
ło się jeszcze następnego dnia.

 – Decyzja na składowanie 
odpadów w tym miejscu zosta-
ła cofnięta ponad miesiąc temu. 
Firma była zobowiązana do 

uprzątnięcia odpadów. Sprawą 
zajmuje się policja – poinformo-zajmuje się policja – poinformo-zajmuje się policja
wał na Facebooku prezydent 
Mariusz Wołosz.

Temat składowiska przy 
ulicy Łokietka wzbudza kon-
trowersje już od kilku lat. 
W maju 2017 roku prezydent 
Damian Bartyla wydał zgo-
dę na prowadzenie tego typu 
działalności w tym miejscu. 
Kilka miesięcy później spra-

wą zajęła się Rada Miejska 
na nadzwyczajnej sesji. Rad-
nych oburzył fakt, że pozwole-
nie wydano na okres aż 10 lat 
i obejmowało ono odpady po-
nad 200 różnych rodzajów, 
a w dodatku nie nałożono na 
firmę ograniczeń ilościowych, 
które zwykle wyznacza się 
w takich decyzjach. Przeciw-
ko składowisku protestowali 
również mieszkańcy z pobli-

skich domów, którzy niepoko-
ili się o swoje zdrowie.

W lutym tego roku, niedłu-
go po utracie władzy przez 
Damiana Bartylę, wiceprezy-
dent Waldemar Gawron cof-
nął zezwolenie na składowa-
nie odpadów przy ul. Łokiet-
ka. Właściciel firmy odwołał 
się do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego, ale to 
w dniu 11 lipca podtrzymało 

decyzję zastępcy prezydenta.
Jak informuje prezydent 

Mariusz Wołosz, firma była 
zobowiązana do usunięcia od-
padów z terenu dawnej fabry-
ki. Tymczasem niespodziewa-
nie zdarzył się pożar, w wy-
niku którego znaczna część 
z nich poleciała do atmosfery. 
Czy był to przypadek? Teraz 
sprawdzi to prokuratura. 

w Suchej Górze
112 \ W sobotnie popołudnie na terenie dawnej fabry-

ki ceramiki budowlanej wybuchł pożar. Zapaliły się 

odpady tekstylne, które miały zostać stamtąd usunię-

te. To przypadek, czy szybki sposób na "utylizację"?
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Od lipca w Bytomiu trwa 
modernizacja oświetlenia 
ulicznego. Firma FBSerwis 
kosztem ok. 2,5 mln zł wy-
mienia 2230 opraw. Na słu-
pach są montowane nowo-
czesne lampy LED. Dzięki 
temu roczne koszty ener-
gii elektrycznej mają spaść 
z 535 tys. zł do zaledwie 
289 tys. zł, gdyż nowe opra-
wy potrzebują o 47% mniej 
prądu, aby dawać tyle samo 
światła, co stare. Wymierne 
oszczędności ma dać także 
wprowadzenie redukcji mo-
cy w godzinach późnonoc-
nych, gdy ruch samochodów 
i pieszych jest niewielki.

Inwestycja obejmuje wy-
łącznie latarnie należące do 
miasta. Kilka razy więcej 
lamp w Bytomiu jest własno-
ścią firmy Tauron Dystrybu-
cja S.A., która we własnym 
zakresie przeprowadza ich 
modernizację. Obecnie fir-
ma prowadzi prace m.in. na 
ulicy Musialika, gdzie wy-

mieniane są całe słupy wraz 
z oprawami.

W ramach miejskiej in-
westycji zmodernizowano 
oświetlenie na najważniej-
szym placu Bytomia. Od za-
wsze panował tam półmrok, 
lecz początkowo światło 
z latarni ustawionych po pół-
nocnej i południowej stro-
nie Rynku było uzupełniane 
przez lampy znajdujące się 
w posadzce. Tych już jednak 
od dawna nie ma, przez co po 
zmroku wiele osób nie czuło 
się tam bezpiecznie. W mi-
nionych latach próbowano 
różnymi sposobami popra-
wiać efektywność oświetle-
nia, ale nie nie przynosiły one 
wyraźnych efektów.

W ciągu ostatnich tygo-
dni wykonawca wymienił 
oprawy oświetlające pasaż 

oraz główną płytę Rynku. 
W rezultacie wreszcie sta-
ło się tam jasno. Nowe lam-
py nie świecą już bowiem 
światłem odbitym od specjal-
nych zwierciadeł, tylko bez-
pośrednio kierują strumień 
światła na plac.

Nowe oprawy zamontowa-
no do tej pory też w innych 
reprezentacyjnych lokaliza-
cjach. Znajdziemy je m.in. na 
ulicy Dworcowej, placu Aka-
demickim, a także Parku Ka-
chla. Tam również zrobiło się 
jaśniej i bezpieczniej.

Inwestycja została dofi-
nansowana ze środków unij-
nych w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego. 
Wspólnota europejska po-
kryje aż 85% kosztów wy-
miany oświetlenia. 

Boiska prezentują się zna-
komicie, ale nie można oprzeć 
się wrażeniu, że to przejaw 
megalomanii. Po co miastu aż 
cztery tak duże obiekty zlo-
kalizowane w jednym miej-
scu? Nie wyjaśniono. Szkoda 
też, że otacza je księżycowy 
krajobraz, a teren ten znajdu-
je się stosunkowo daleko od 
osiedli mieszkalnych. Dotar-
cie tutaj dla rodzin z dziećmi 
(nieposiadających samocho-
du) nie należy do najprost-
szych, a upały panujące pod-
czas tegorocznego lata nie 
sprzyjały rozwojowi roślin-
ności, czego efekty możemy 
obserwować spacerując wo-
kół zrekultywowanego tere-
nu. Obszar posiada olbrzymi 
potencjał, ale należy go odpo-
wiednio wyeksponować. Ide-

alnie nadaje się do organiza-
cji obozów sportowych przez 
szkółki piłkarskie lub kluby.

Rekultywacja dotyczy bli-
sko 30 hektarów położonych 
w pobliżu rzeki Bytomki, 
a więc zdegradowanych tere-
nów poprzemysłowych leżą-
cych pomiędzy Kolonią Zgo-
rzelec, stadionem w Szom-
bierkach, polem golfowym 
i pozostałościami dawnej hu-
ty Zygmunt. Umowa dotyczą-
ca rewitalizacji tego obszaru 
opiewała na ponad 24 mln zł, 
z czego aż 85 proc. pokryło 
dofinansowanie z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. 17 sierpnia 
2017 roku została podpisana 
przez Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Bytomiu z firmą 

AGC Bytom, która wygrała 
przetarg i zajęła się inwesty-
cją realizowaną w dolinie By-
tomki. Teren ten od północy 
wyznacza wspomniana rze-
ka, od południa – ul. Ostat-
nia i ul. Szyby Rycerskie, od 
zachodu – ul. Frycza-Mo-
drzewskiego, a od wschodu – 
ul. Łagiewnicka.

Od czasu podpisania umo-
wy minęły dwa lata. Co się 
zmieniło? W dolinie Bytom-
ki powstały obiekty sporto-
we – ogólnodostępne boiska 
pokryte trawą i cztery pię-
ciostanowiskowe siłownie 
plenerowe, ścieżki rowero-
we (w tym sześciokilometro-
wa ścieżka rowerowa dla mi-
łośników rowerów górskich) 
i piesze z małą architekturą. 
Uporządkowano też istnieją-

cą roślinność i zasadzono no-
wą. Przed boiskami, od stro-
ny ul. Ostatniej, zbudowano 
się olbrzymi parking, który 
pomieści ok. 50 samochodów 
i 10 autobusów.

Prace ruszyły pod koniec 
2017 roku, a niedawno dobie-
gły końca. – Inwestycja doty-
cząca rekultywacji obszarów 
poprzemysłowych w pobliżu 
rzeki Bytomki została już za-
kończona – w tej chwili trwa-
ją procedury mające na ce-
lu powierzenie zarządzania 
terenem Ośrodkowi Spor-
tu i Rekreacji oraz Miejskie-
mu Zarządowi Zieleni i Go-
spodarki Komunalnej – wy-
jaśnia Małgorzata Węgiel-
-Wnuk, rzecznik prasowy 
bytomskiego magistratu. 

boiska nad Bytomką
INWESTYCJE \ Rewitalizacja doliny Bytomki zakończona! Na poprzemysłowych terenach powstały 

cztery gigantyczne boiska piłkarskie. Czy i w jaki sposób miasto wykorzysta ten potencjał? Czas pokaże.

Sezon zimowy dopiero 
przed nami, ale już wiemy, że 
miłośników jazdy na łyżwach 
czeka pewna niespodzianka. 
Zmieni się bowiem lokaliza-
cja plenerowego lodowiska. 
Nie uświadczymy go już na 
Placu Sobieskiego.

 – Lokalizacja lodowi-
ska plenerowego istotnie zo-
stanie zmieniona. Nie będzie 
znajdowało się jak do tej po-
ry na Placu Sobieskiego przed 
Miejską Biblioteką Publicz-
ną, lecz na terenie Parku Ka-
chla, w pobliżu basenu odkry-
tego – wyjaśnia Małgorza-
ta Węgiel-Wnuk, rzecznik 
prasowy bytomskiego ma-
gistratu. Jak dodaje, za no-
wą lokalizacją przemawia-
ją niższe koszty utrzymania 
oraz brak konieczności do-
konywania napraw kostki 

brukowej na pl. Sobieskiego 
po sezonie. Kostka ta ulega-
ła zniszczeniu, pojawiały się 
ubytki spowodowane zmro-
żeniem. Co więcej, podbudo-
wa lodowiska plenerowego 
pozostanie w tym miejscu po 
rozmrożeniu lodu. Nie będzie 
zatem demontowana.

Lodowisko plenerowe poja-
wi się koło skateparku w Par-
ku Kachla. Skąd ta zmiana? – 
Chodzi o to, że rok rocznie na 
organizację tegoż lodowiska 
na pl. Sobieskiego wydajemy 
blisko 50 tysięcy złotych. To 
jest kwestia piasku, podbudo-
wy, transportu, sprzątania, no 
i oczywiście kosztów związa-
nych z obsługą. Chcielibyśmy, 
żeby wyglądało to zdecydowa-
nie lepiej, ponieważ ta infra-
struktura, która była wielo-
krotnie rozbierana, jest bardzo 

zniszczona. Chcemy też zaan-
gażować podmiot zewnętrzny 
i zachęcić do inwestycji. Chce-
my lepiej wykorzystać miejsce 
w Parku Miejskim, przy pla-
ży i skateparku – precyzował 
podczas sesji rady miasta 
prezydent Mariusz Wołosz.

Nowa lokalizacja to nie je-
dyne zmiany. Tegoroczne lo-
dowisko plenerowe zostanie 
ogrodzone, oświetlone i jak 
zapewniają władze miasta, 
będzie wyglądało zdecydo-
wanie lepiej. Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Bytomiu, 
wzorem lat ubiegłych, pla-
nuje przeprowadzenie postę-
powania zgodnie z Ustawą 
Prawo Zamówień Publicz-
nych na obsługę lodowiska 
plenerowego, tak, by zle-
cić jego wykonanie podmio-
towi zewnętrznemu. 

Przeniosą Przeniosą 
ślizgawkę ślizgawkę 
Przeniosą 
ślizgawkę 
Przeniosą Przeniosą 
ślizgawkę 
Przeniosą 

do parkudo parku
ślizgawkę 
do parku
ślizgawkę ślizgawkę 
do parku
ślizgawkę 

"w tej chwili trwają procedury 
mające na celu powierzenie za-

rządzania terenem Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji oraz Miejskie-

mu Zarządowi Zieleni i Gospodar-
ki Komunalnej"

— wyjaśnia Małgorzata Węgiel-Wnuk, — wyjaśnia Małgorzata Węgiel-Wnuk, — wyjaśnia Małgorzata Węgiel-Wnuk, 
rzecznik prasowy.rzecznik prasowy.rzecznik prasowy.

I nastała JASNOŚĆ
INWESTYCJE \ Przez długie lata po zmroku na głównym placu Bytomia pano-

wały ciemności. Futurystyczne latarnie nie były w stanie należycie doświetlić płyty 

Rynku. To jednak już przeszłość.

SPORT \ Plenerowa ślizgawka zmienia lokalizację. Nie będzie jej już na placu 

Jana III Sobieskiego. Gdzie zostanie przeniesiona?
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ŚRODOWISKO \ Góra śmieci zniknęła z Miechowic. Spółka Restrukturyzacji Kopalń posprzątała nielegalne wysypisko stworzone przez nieznanego sprawcę.

Teren przy ul. Szyb Za-
chodni w Miechowicach od 
2015 roku należy do Spół-
ki Restrukturyzacji Kopalń. 
SRK miała wykonać rekul-
tywację terenu, sadząc tam 
drzewa. Zadanie to nie po-
wiodło się. Trzy lata temu 
ktoś postanowił stworzyć 
tam wysypisko. Policji nie 
udało się ustalić, kto zwoził 
tam śmieci. Władze miasta 
postanowiły działać i wydały 
decyzję administracyjną na-
kazującą usunięcie odpadów. 

Miała się tym zająć SRK.
Spółka nie godząc się z tą 

decyzją, odwołała się do Sa-
morządowego Kolegium Od-
woławczego. Wyjaśniano 
wówczas, że SRK nie posiada 
tytułu prawnego do terenu, 
a śmieci nie należą do nich. 
W efekcie, w 2018 roku, SKO 
przyznało rację SRK i uchyliło 
decyzję prezydenta Bytomia. 
Pomimo tego, że policja nie 
wykryła sprawcy zaśmiece-
nia, miasto nie złożyło broni.

Po zakończeniu śledztwa, 

pod koniec listopada 2018 ro-
ku, magistrat po raz kolejny 
nakazał posprzątanie terenu. 

Tym razem SKO przychyliło 
się do decyzji władz miasta, 
a SRK we wrześniu przystą-

piła do sprzątania. Ustalono, 
że odpady komunalne ma-
ją zniknąć z hałdy przy ul. 

Szyb Zachodni do końca ro-
ku. I tak też się stało. – Spół-
ka Restrukturyzacji Kopalń 
w całości wykonała decyzję 
nakazująca usunięcie i utyli-
zację podrzuconych tu odpa-
dów komunalnych – przyzna-
je prezydent Mariusz Wołosz. 
Koszt wywiezienia i utylizacji 
odpadów wyniósł 3,5 miliona 
zł i w całości pokryła go SRK. 
Odpady zostaną zutylizowa-
ne w Gliwicach. 

 – To bardzo ważna dla mia-
sta inwestycja, która pokazu-
je, że działamy, a nie mówi-
my. Wolę robić małe kroki niż 
mówić o wielkich. Myślę, że je-
den mały krok został już zro-
biony – podkreślił prezydent 
Mariusz Wołosz, otwierając 
poniedziałkową konferen-
cję prasową, zorganizowaną 
w budynku administracyj-
nym przy powstającym lodo-
wisko. Przedstawiono wów-
czas wizualizację nowego 
gmachu oraz przedstawiono 
termin zakończenia realiza-
cji inwestycji.

 – 24 czerwca, po wygra-
nym przetargu, podpisali-
śmy umowę na realizację tego 
obiektu – wyjaśnia Zbigniew 
Boczkowski, prezes zarzą-
du firmy Concret, przedsta-
wiciel wykonawcy. Z kolei 
19 września, po niespełna 
trzech miesiącach, konsor-
cjum firm: Meritum Grupa 
Budowlana i Przedsiębior-
stwem Produkcyjnym i Usłu-
gowym „Concret” /f irma 
„Concret” uzyskało pozwole-„Concret” uzyskało pozwole-„Concret”
nie na budowę. Wykonawca 
inwestycji ma na swoim kon-
cie realizację takich obiektów 

sportowych jak: budowa hal 
sportowych w Tychach i Bie-
runiu czy modernizacja lodo-
wiska w Tychach.

Lodowisko po-
wstanie do połowy 

2021 roku

 – Przewidywalny termin 
realizacji to połowa 2021 roku. 
24 września przejęliśmy plac 
budowy i przystąpiliśmy do 
pracy. W lipcu i sierpniu trwa-
ły roboty związane z nakazem 
rozbiórki budynku „Stodoły” – 
wyjaśnia Zbigniew Boczkow-
ski. – Prace postępują zgod-
nie z harmonogramem. Koń-
czymy projekty wykonawcze. 
Praktycznie fundamenty osi 
głównej konstrukcyjnej ma-
my już wykonane, a w ciągu 
tygodnia będą stawiane słupy, 
co pozwoli nam najpóźniej za 
6 tygodni wznieść konstruk-
cję dachu. Plan jest taki, że-
by przed końcem roku posta-
wić pierwszą warstwę dachu. 
Dzięki temu możliwe będzie 
wpuszczenie drużyn młodzie-
żowych na treningi – dodaje 
przedstawiciel wykonawcy 
inwestycji. Będzie to dach łu-

kowy oparty na dźwigarach 
z drewna klejonego.

W nowej hali lodowiska 
przewidziano 1400 miejsc 

na trybunach. Pomieści też 
11 szatni z węzłami sanitar-
nymi dla drużyn młodzie-
żowych. Będą tam również 
szatnie dla gości, trenerów 
oraz pierwszej drużyny mę-
skiej i żeńskiej. Dodatkowo, 
znajdować się tam będzie 
strefa VIP, punkt gastrono-
miczny, a także lokale admi-
nistracyjne, wypożyczalnia 
sprzętu, sala konferencyjna 
i pomieszczenia, które zosta-
ną prawdopodobnie zaadap-
towane na siłownię lub sau-
nę. Będzie też niewielka stre-
fa hotelowa.

Obiekt będzie miał 0,5 ha 
powierzchni i będzie w pełni 
przygotowany do wszelkie-

go rodzaju turniejów, a na-
wet mistrzostw. Miłośników 
hokeja na lodzie z pewnością 
ucieszy fakt, że obiekt spełni 

wymogi Polskiego Związku 
Hokeja na Lodzie, co umożli-
wi transmisję meczy hokejo-
wych. Przewidziano zarówno 
miejsca dla kamer, komenta-
torów telewizyjnych, a także 
pomieszczenia dla spikerów 
i dziennikarzy prasowych.

Nie zapomniano też o par-
kingu. Przed halą utworzo-
nych zostanie 120 miejsc par-
kingowych zarówno dla sa-
mochodów osobowych, jak 
i dla autokarów. W okresie 
letnim będzie tu rolkowisko 
dostępne nie tylko dla zawod-
ników, ale i dla wszystkich 
chętnych. Mogą tu też po-
wstać boiska np. siatkarskie. 
– Bandy są łatwo demontowal-

ne, dlatego obiekt, jeżeli nie bę-
dzie lodu, może być wykorzy-
stywany w innym celu – pre-
cyzuje Zbigniew Boczkowski.

 – Będziemy starli się zakoń-
czyć prace przed terminem, 
jednakże jest to uzależnione od 
warunków atmosferycznych. 
Ambitny plan jest taki, żeby 
na koniec przyszłego roku, na 
pół roku przed terminem, roze-
grać tu pierwszy mecz – pod-
kreśla Zbigniew Boczkow-
ski. Skąd taka zmiana? – Lo-
dowisko w Tychach zrobiliśmy 
w 12 miesięcy, a to dużo więk-
szy obiekt – dodaje.

Mistrzostwa świata 
w Bytomiu? Jest 

taka szansa

Być może za kilka lat bę-
dziemy w stanie zorganizo-
wać tutaj mistrzostwa świata 
– powiedział wiceprezydent 
Adam Fras. – Takich obiektów 
jak bytomskich w Polsce bra-
kuje – podkreśla Mirosław 
Minkina, prezes zarządu Pol-

skiego Związku Hokeja na 
Lodzie. – Inicjatywa o którą 
wspólnie zabiegaliśmy w koń-
cu ujrzy światło dzienne. Na 
takim obiekcie można śmia-
ło przeprowadzić rozgrywki 
U20 i U18. Chcemy korzystać 
z tego obiektu i liczymy, na to, 
że Polonia Bytom wróci na na-
leżne jej miejsce w polskiej ho-
kejowej lidze. Związek potrze-
buje takich obiektów. Istnieje 
też możliwość komercyjnego 
wykorzystania tego obiektu na 
różnego rodzaju zgrupowania
– dodaje Mirosław Minkina.

Koszt inwestycji oszacowa-
no na 40 mln zł. Miasto na bu-
dowę nowoczesnej hali lodo-
wiska otrzymało z 15 mln zł 
dofinansowania Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Koszt bu-
dowy może jednak wzrosnąć. 
– Rozważamy jeszcze pewne 
możliwości powiększenia zaple-
cza treningowego – dodał pre-
zydent. Chodzi tu o dodatko-
wą salę do ćwiczeń gimna-
stycznych, która jest wskaza-
na do tego typu ćwiczeń. 

Budowa ruszyła z kopyta
INWESTYCJE \ „Stodoła” zniknęła z powierzchni ziemi, a na jej miejscu niebawem powstanie nowoczesne 

lodowisko, na którym będzie można rozegrać mecze w ramach mistrzostw świata U18 czy U20 w hokeju na 

lodzie! Praca na placu budowy postępuje błyskawicznie. A kiedy finał?

Uprzątnięto górę śmieci
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MIASTO \ Szykuje się wielka modernizacja kilkunastu mieszkań, które przeznaczo-

no dla osób czekających na lokalne zamienne w Bytomiu. 
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Stolarzowice to stosun-
kowo młoda dzielnica Byto-
mia. Przez wieki funkcjono-
wała jako samodzielna wieś, 
która później przemieniła się 
w osiedle mieszkaniowe dla 
pracowników GOP-u (1958-
1973), a w 1975 roku teren ten 
włączono do Bytomia.

Dzielnica położona jest 
w malowniczym miejscu, po-
między Stroszkiem, Suchą 
Góra a Reptami. Od lat sta-
nowi sypialnię Bytomia, ale 
z uwagi na bliskość zarówno 
Autostrady A1, zwanej Bursz-

tynową, jak i DK 78, chętnie 
osiedlają się tu także osoby 
pracujące w Katowicach, Gli-
wicach czy Tarnowskich Gó-
rach. Podmiejska lokalizacja 
zapewnia ciszę i wytchnienie 
od wielkomiejskiego zgiełku.

A jak wyglądają statysty-
ki? – W 2018 roku w dziel-
nicy Stolarzowice gmina 
Bytom sprzedała 16 działek 
z przeznaczeniem pod bu-
downictwo jednorodzinne, 
a w 2019 roku 12. Kolejne 
5 działek jest w trakcie pro-
cedury sprzedaży – wylicza 

Małgorzata Węgiel-Wnuk, 
rzecznik prasowy bytomskie-
go magistratu.

Okazuje się, że w latach 
2018-2019 wydano jeszcze 
więcej pozwoleń na budo-
wę domów jednorodzinnych. 
Wydział Architektury bytom-
skiego magistratu odnotował 
aż 48 decyzji w tej sprawie. – 
Na chwilę obecną złożone zo-
stały jeszcze 2 wnioski o bu-
dowę domów jednorodzin-
nych na ww. terenie – dodaje 
Małgorzata Węgiel-Wnuk. 

„Śląska Rzecz” to jedyny „Śląska Rzecz” to jedyny „Śląska Rzecz”
w Polsce regionalny konkurs 
doceniający wysoką jakość 
wzorniczą oraz funkcjonal-
ne i innowacyjne rozwiąza-
nia projektowe. Nagradzane 
produkty, projekty graficz-
ne i usługi wyróżniają się na 
rynku i są doceniane przez 
użytkowników. Nagrody 
przyznawane są w czterech 
kategoriach: produkt, grafika 
użytkowa, usługa oraz wy-
stawiennictwo. Jeden z te-
gorocznych laurów trafił do 
przedstawicieli Bytomia.

W tym roku miała miej-
sce już 14. edycja konkursu. 
Ogłoszenie wyników połą-
czone z otwarciem pokonkur-
sowej wystawy odbędzie się 
17 października 2019 podczas 
IX Europejskiego Kongre-

su Małych i Średnich Przed-
siębiorstw w Międzynaro-
dowym Centrum Kongreso-
wym w Katowicach.

W kategorii grafika użyt-
kowa triumfował projekt 
„Fachmani z Bytomia” au-
torstwa grupy nieformal-
nej LANDSZAFT, tworzonej 
przez Ewę Surowiec, Ewę 
Zielińską, Agatę Korzeńską 
i Agnieszkę Czichy. Nagro-
dzone przedsięwzięcie to 
platforma zrzeszająca i opo-
wiadająca o „Fachmanach 
z Bytomia”. W skrócie moż-
na powiedzueć, że to po(d)
ręczny spis 10 wyjątkowych 
zakładów rzemieślniczych 
działających w Bytomiu. Au-
torki tej bezpłatnej publika-
cji, kolportowanej na terenie, 
miasta przypomniały o gi-

nących zawodach, prawdzi-
wych mistrzach w swoim fa-
chu, którzy powoli odchodzą 
w zapomnienie.

 – Nasz projekt służy głów-
nie temu, by pokazać wartość 
jaką rzemieślnicy stanowią dla 
swojego miasta oraz całego re-
gionu. Mieszkańcy będą mogli 
ponownie odkryć zapomnia-
ne zakłady, zapoznać się z ich 
twórcami i skorzystać z ofero-
wanych przez nich usług. Spo-
śród wielu działających zakła-
dów w naszym mieście wy-
brałyśmy 10, których chcia-
łybyśmy Wam przybliżyć. Za 
każdym zdjęciem kryje się nie-
samowita historia – piszą au-
torki projektu na stronie in-
ternetowej poświęconej by-
tomskim fachmanom. 

Coraz ciaśniejciaśniej

Osiedle tworzą 34 wolno-
stojące familoki dwu – i czte-
rorodzinne. W 1994 roku ko-
lonię robotniczą wpisano do 
rejestru zabytków. Niestety, 
14 budynków z uwagi na fa-
talny stan techniczny wyłą-
czono z użytkowania. 25 paź-
dziernika zadecydowano, że 
ich los się odmieni. W jaki 
sposób? Grażyna Bujnicka – 
Moździerz, dyrektor Bytom-
skich Mieszkań, podpisała 
dziś umowę z firmą, która 
podejmie się rewitalizacji za-
bytkowych budynków.

W pierwszej kolejności 
wyremontowanych zosta-
nie 5 budynków. – Docelowo 
w trzech budynkach nr 10, 
11 oraz 14 będą po dwa miesz-

kania po około 50 metrów kwa-
dratowych, a w budynkach 
o numerach 12 i 13 utworzone 
zostaną po cztery mieszkania 
o podobnym metrażu – infor-
muje Aleksandra Szatkow-
ska z Bytomskich Mieszkań.

Inwestor ma 18 miesię-
cy, od dnia podpisania umo-
wy, na oddanie wyremon-
towanych budynków. Koszt 
remontu pięciu familoków 
oszacowano na ponad 9 mi-
lionów złotych. Modernizacja 
obejmie m.in. remont klatek 
schodowych, dachów oraz 
montaż stolarki otworowej, 
a także wydzielenie łazienek 
i montaż centralnego ogrze-
wania. To jednak nie koniec 
zmian, ponieważ przygoto-

wywane są także postępowa-
nia przetargowe na remont 
pozostałych budynków.

Rewitalizacja zabytkowe-
go osiedla jest możliwa dzięki 
dofinansowaniu pn. „Rewita-
lizacja podobszaru 19 – Bytom 
zabytkowe osiedle Kolonia Zgo-
rzelec” w ramach Regionalne-rzelec” w ramach Regionalne-rzelec”
go Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. 

Familoki do remontu

INWESTYCJE \ Boom budowlany w Stolarzowicach? Od kilku lat ta dzielnica 

Bytomia stale zyskuje na popularności, a nowe budynki wyrastają tu niczym grzy-

by po deszczu.

ciaśniejciaśniejciaśniejciaśniejciaśniejciaśniej

REWITALIZACJA \ „Kolonia Zgorzelec” to jedno z zabytkowych bytomskich 

osiedli. Zostało zbudowane w latach 1897–1901 dla pracowników ówczesnej Huty 

Hubertus. Od wielu lat popadało w ruinę. Teraz zyskało szansę na metamorfozę.

fo
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Fachmani z Bytomia z nagrodą
KULTURA \ Grupa nieformalna LANDSZAFT została uhonorowana nagrodą 

w konkursie „Śląska Rzecz 2018”, organizowanym przez Zamek Cieszyn. To cenne 

wyróżnienie przyznano za realizację projektu „Fachmani z Bytomia”.

Trzynaście mieszkań zmie-
ni się nie do poznania. Jak in-
formuje bytomski magistrat, 
prace obejmą remont stolarki 
okiennej i drzwiowej, wymia-
nę instalacji elektrycznej, wod-
no-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania, instalacji sanitar-
nych w lokalach mieszkalnych, 
a także remonty dachów.

Obecnie remonty miesz-
kań oraz dachów prowadzo-
ne są w budynkach przy uli-
cach: Prokopa, Mickiewicza, 
Jochymczyka, Wallisa, Niem-
cewicza, Jagiellońskiej oraz 

Piekarskiej. Niedługo, bo tuż 
po zawarciu umów z wyko-
nawcami, rozpocznie się mo-
dernizacja kolejnych, znajdu-
jących się przy ulicach: Wit-
czaka, Siemianowickiej, Ko-
chanowskiego. Złożono też 
wnioski o wszczęcie postępo-
wania o udzielenie zamówie-
nia publicznego w przypad-
ku mieszkań przy ulicach: 
Orląt Lwowskich, Kolejo-
wej, Czajkowskiego, 11 Listo-
pada, Katowickiej oraz przy 
skwerze Osiedlowym.

Poza modernizacją lo-

kali, w trzech budynkach 
usytuowanych przy ul. Ja-
giellońskiej, Piekarskiej 
i Katowickiej, planowane są 
też generalne remonty dachów 
i naprawa, bądź wzmocnienie 
stropów na ostatnich kondy-
gnacjach budynków.

Cała inwestycja szacowana 
jest na 1,5 mln zł, z czego sa-
me remonty dachów przy ul. 
Jagiellońskiej i Piekarskiej po-
chłoną łącznie ponad 500 tys. 
zł. Termin zakończenia prac 
wyznaczono na koniec grud-
nia tego roku. 

1,5 mln zł na dachy i lokale



Zapraszamy do Bricomarche 
Bytom ul. Narutowicza 11

Oferta ważna od 23 października do 2 listopada lub do wyczerpania zapasów

www.bytomski.pl/wspieramynajlepszych

do wygrania
cenne nagrody
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Skorpion 23.10‒21.11
W sprawach miłosnych wsiadasz na roller coaster! 
Niczego nie przewidzisz, niczego nie zatrzymasz, 
sprawy nabiorą takiego tempa, że ich nie powstrzy-
masz. Nabierz oddechu!

Wpadłeś w mentalną zasadzkę dotyczącą uczuć. 
Nadszedł czas, by zmierzyć się z przeszłością. Żeby 
zobaczyć światło, musisz przejść przez ciemność.

Strzelec 22.11‒21.12

Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Nie-
ważne! Ona zastuka do Twojego serca – a co z nią 
zrobisz, to już tylko Twoja sprawa!

Koziorożec 22.12‒19.01

Towarzysko rozkwitniesz, dlatego umawiaj się ze 
znajomymi jak najczęściej. Bądź otwarty, próbuj no-
wości. Aplikacje randkowe są ok!

Wodnik 20.01‒18.02

Zagrzej stopy, bo nie da się kochać z zimnymi. Jeśli 
chcesz, by było gorąco, powinieneś zadbać o termikę 
w łóżku… a być może wtedy okaże się ono Waszą 
wspólną skocznią!

Ryby 19.02‒20.03

Baran 21.03‒19.04
Oho! Emocje i pieniądze wróżą kłopoty. Nie trać 
uważności i odpowiedz sobie na pytanie: kasa 
czy miłość? Kierunek zależy tylko od Ciebie.

Byk 20.04‒20.05
Czas na przecięcie pępowiny. Nożyczki w dłoń i tnij 
wszystkie swoje przyzwyczajenia, wypracowane 
wzorce, etc. Rób to, co Twoje, dla Ciebie i z Ciebie 
pochodzi!

Bliźnięta 21.05‒21.06
Twój związek pofrunie wysoko! Będzie spokoj-
nie, harmonijnie, ale w dobrej energii i z szeroki-
mi perspektywami. Zadbaj o partnera, a będzie 
jeszcze lepiej!

Rak 22.06‒22‒07
Kwestionuj, pytaj, zastanawiaj się. Nadchodzi czas 
głębokiej rewizji mentalnej spraw sercowych i życio-
wych. Wyeliminuj przestarzałe wzorce, a doświad-
czysz czegoś wspaniałego!

Lew 23.07‒22.08
Czy aby nie zanadto skupiasz się na karierze? Po-
patrz wokół siebie, określ relacje jakie masz z ludźmi 
– i zadbaj o nie. Umów się na spotkanie towarzyskie, 
już czas!

Panna 23.08‒22.09
Dom i rodzina to dla Ciebie teraz priorytety. Jeśli 
chcesz zaangażować się jeszcze bardziej, w grę wcho-
dzi przeprowadzka… albo wspólny wyjazd na week-
end dla dwojga.

Waga 23.09‒22.10
Pod żadnym pozorem nie łącz pieniędzy z miłością! 
Ta kombinacja jest zabójcza, więc w najbliższym cza-
sie nie reaguj na spory dotyczące � nansów!

 – Elektrociepłownia Szom-
bierki dawała energię, dziś – 
w rozumieniu symbolicznym 
– sama jej potrzebuje. W tym 
obiekcie, w którym zapisana 
jest śląska historia i tradycja 
drzemie potencjał, który moż-
na i należy wykorzystać – wy-
jaśniają przedstawiciele Me-
dusa Group na swoim face-
bookowym profilu. – Projekt 
„Latarnia Bytom” dawać ma 
sygnał, mrugać okiem do oto-
czenia. To nieme wołanie wy-
dobyć ma budynek z mroku. 
Słup światła skierowany w nie-
bo to alarm, który zwrócić ma 
uwagę na Bytom i jego dzie-
dzictwo – dodają.

EC Szombierki latarnią?  Projekt ten polega na 
oświetleniu jednej z wież by-
tomskiej industrialnej kate-
dry. Realizowany jest przez 
architekta Przemo Łukasika. 
Jak wyjaśnia pomysłodawca, 
ma to być symboliczny apel 
o ochronę postindustrialnego 
dziedzictwa miasta i ratunek 
dla wyludniającego się Byto-
mia. Latarnia stanowi jeden 
z trzech Obiektów Niemożli-
wych, które zostały stworzo-
ne przez cenionych polskich 
architektów z okazji jubile-
uszu 25-lecia miesięcznika 
„Architektura-murator”.

Uroczysta inauguracja 
Obiektu Niemożliwego w By-

tomiu odbyła się 25 paździer-
nika w Teatrze Rozbark. 
Uczestnicy wydarzenia zoba-
czyli film z podświetlenia ko-
mina Elektrociepłowni Szom-
bierki i spektakl Teatru Tańca 
z muzyką na żywo.

Przypomnijmy, że Prze-
mo Łukasik, współzałoży-
ciel pracowni Medusa Gro-
up, stworzył Bolko-Loft, czy-
li najbardziej rozpoznawalny 
dom jednorodzinny w Pol-
sce, w którym do dziś miesz-
ka wraz z rodziną. Mieści 
się oczywiście w Bytomiu, 
a obiekt powstał w wyniku 
zaadaptowania dawnej lam-
piarni na mieszkanie. 

Komin zamienił się w latarnię

11 października w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej od-
była się nadzwyczajna sesja 
Rady Miasta. Tematem było 
przekazanie spółce Bytomski 
Sport Polonia Bytom środ-
ków budżetowych w kwocie 
1,9 mln zł. Podniesienie kapi-
tału zakładowego z 35,6 mln 
do niespełna 37,5 mln złotych 
było konieczne, aby otwo-
rzyć klubowi drzwi do lep-
szej przyszłości.

Radni byli wyjątkowo 
zgodni, co w przypadku 
spółki Bytomski Sport i pro-
wadzonego przez nią klu-
bu sportowego, zdarzało się 
niezwykle rzadko. Wszyscy 
obecni na sesji zagłosowali za 
przekazaniem wielkich środ-
ków. To jednak nie dziwi, bo 
dzięki temu klub w niedłu-
gim czasie wreszcie może 
stanąć na nogi.

Inwestorzy chcą 
przejąć Polonię

Od niedawna w mieście 
krążą plotki, że pojawiła się 
grupa inwestorów, którzy 

chcą zainwestować swoje 
pieniądze w najbardziej za-
służony klub w Bytomiu. Biz-
nesmeni chcą wziąć po swo-
je skrzydła III-ligową druży-
nę piłkarską, a także akade-
mię, która szkoli zawodni-
ków, mających w przyszłości 
stanowić o sile klubu. Miasto 
jednak będzie partycypować 
w kosztach akademii oraz 
utrzymania infrastruktury.

Rozmowy trwają. W trak-
cie nadzwyczajnej sesji pre-
zydent Wołosz zdradził, że 
potencjalny nowy właściciel 
chce się skupić tylko na dzia-
łalności sportowej. Nie inte-
resuje go majątek spółki, ani 
też nie chce robić na nim biz-
nesu. Na razie nikt nie chce 
oficjalnie zdradzić, w czy-
je ręce trafi klub. Rozmowy 
jednak trwają od dłuższego 
czasu, a jednym z warunków 
osiągnięcia porozumienia jest 
wyciągnięcie BS Polonii By-
tom z finansowego marazmu.

Prezes spółki Sławomir 
Kamiński w ytłumaczył, 
ile obecnie kosztuje utrzy-
manie III-ligowej drużyny. 

– Rok temu na poziomie IV li-
gi miesięczny koszt wynagro-
dzeń drużyny wynosił 64 tys. 
zł. Po rundzie jesiennej, na sku-
tek negocjacji z zawodnikami, 
te koszty spadły do 32-34 tys. 
zł. Po awansie koszty wzrosły 
i obecnie są na poziomie lek-
ko ponad 50 tys. zł – wyliczył 
prezes Bytomskiego Sportu.

To nie sen. Jest 
szansa na powrót 

na Olimpijską

Inwestorzy mają ambitny 
plan, aby piłkarze Polonii By-
tom znowu grali na stadionie 
przy ul. Olimpijskiej. Obec-
nie obiekt nie jest dopuszczo-
ny do rozgrywek ligowych. 
Piłkarze jednak tam trenu-
ją, a mecze grają na stadio-
nie w Szombierkach. To efekt 
słynnej przebudowy obiektu, 
która zakończyła się demon-
tażem co cenniejszych ele-
mentów i sprzedażą ich na 
złomie. Żadne prace budowla-
ne nigdy nie ruszyły. Po wiel-
kich planach na szczęście zo-
stała płyta boiska i oświetle-

nie. Trzeba jednak m.in. za-
montować krzesełka i wyko-
nać szereg innych prac.

 – Partnerzy, którzy chcą 
z nami współpracować, za-
deklarowali chęć gry przy ul. 
Olimpijskiej. Zadeklarowali, 
że obiekt zostanie doprowa-
dzony do możliwości użytko-
wania i zrobią to z własnych 
pieniędzy. Z naszych obliczeń 
wynika, że aby móc tam grać, 
trzeba wyłożyć co najmniej 
1,5 mln zł. To zadeklarował 
partner. Tak samo, jak kon-
kretne pieniądze w kolejnych 
latach. Spółka musi być jed-
nak na to przygotowania, czyli 
przede wszystkim oddłużona – 
mówił Wołosz.

Kiedy może dojść do fi-
nalizacji rozmów i przeka-
zania klubu nowemu właści-
cielowi? Prezydent przyznał, 
że jeżeli nie będzie żadnych 
przeszkód, to może to po-
trwać 4-5 miesięcy. Wielo-
krotnie jednak podkreślał, 
że do wszystkiego podcho-
dzi ostrożnie i nie chce ni-
czego przesądzać. 

Inwestorzy chcą przejąć Polonię
SPORT \ Polonia Bytom stoi przed szansą wyjścia na prostą. Na horyzoncie jest grupa inwestorów, którzy chcą 

przejąć ster w klubie piłkarskim. Mają nawet ambitny plan, aby drużyna znowu grała przy ul. Olimpijskiej. 

Najpierw jednak miasto musi wyprowadzić spółkę na prostą i to poparli wszyscy radni.

KULTURA \ Elektrociepłownia Szombierki oświetliła niebo nad Bytomiem. Na krótką chwilę przemieniła się 

w latarnię rozświetlającą mrok, ale i wysyłającą metaforyczne przesłanie: ratujmy nasze industrialne dziedzic-

two, bo jutro może być już za późno!


