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BIS się kurczy
POLITYKA \ Ugrupowanie Damiana Bartyli traci na sile. Z Bytomskiej Inicja-
tywy Społecznej odchodzą kolejni radni. Już niewiele brakuje, aby klub wkrótce 
formalnie przestał istnieć.

Po wyborach samorządo-
wych w 2018 roku w bytom-
skiej Radzie Miejskiej zawiąza-
no trzy kluby radnych: Koalicję 
Obywatelską, Prawo i Sprawie-
dliwość oraz Bytomską Inicjaty-
wę Społeczną. Zgodnie ze sta-
tutem miasta może je założyć 
minimum trzech radnych, dla-
tego Stowarzyszenie Buduj-
my Bytom, które wprowadziło 
do bytomskiego organu uchwa-
łodawczego dwóch radnych, 
nie mogło formalnie powołać 
własnego klubu.

Ten układ sił przetrwał 1,5 ro-
ku. W maju niewiele brakowa-
ło, by Bytomską Inicjatywę Spo-
łeczną opuścili Krzysztof Gajo-
wiak oraz Tomasz Wac. Rad-
ni jednak pozostali w klubie, 
lecz Krzysztof Gajowiak ustą-
pił z funkcji przewodniczącego 
klubu, a jego miejsce zajął Ro-
bert Rabus. Miesiąc później BIS 
opuścił Marek Wilk, a następnie 
przyłączył się do SBB, co po-
zwoliło spełnić kryterium ilo-
ściowe do powołania nowego 
klubu w Radzie Miejskiej.

Na lipcowej sesji Piotr Bula 
oświadczył, że do klubu SBB do-
łączył Michał Lewicki, będący 
dotąd członkiem BIS. W efek-
cie oba kluby zrównały się 
pod względem liczby członków. 
Niewykluczone, że ten stan nie 
potrwa długo, bowiem w ku-
luarach mówi się o kolejnych 
transferach z Bytomskiej Inicja-
tywy Społecznej. Gdyby z klu-
bu odeszło kolejnych dwóch 
radnych, to formalnie przestał-
by istnieć .

Zmiany na Strzelców
więcej na 

str.  6

HISTORIA \ Miechowickie ProFort Centrum wzbogaciło się o nowy nabytek. 
To unikatowy schron typu LS – Splitterschutzzelle (Einmannbunker). 

– Jest prawdziwym unika-– Jest prawdziwym unika-
tem. Starania o pozyskanie te-tem. Starania o pozyskanie te-
go obiektu trwały przez trzy lata. go obiektu trwały przez trzy lata. 
Pochodzi z terenu kopalni węgla Pochodzi z terenu kopalni węgla 
kamiennego „Wujek” w Katowi-
cach – wskazuje Ireneusz Okoń, 
reprezentujący Stowarzyszenie 
na Rzecz Zabytków Fortyfikacji 
„ProFortalicium”, który był tak-„ProFortalicium”, który był tak-„ProFortalicium”
że inicjatorem przedsięwzięcia 
i przeniesienia schronu do By-
tomia. Jego realizacja nie byłaby 
jednak możliwa, gdyby nie dyrek-
cja i pracownicy KWK „Wujek”
oraz członkowie ProFortalicium. 
Ireneusz Okoń dodaje też, że to 
wyjątkowy zabytek. – W kraju 
są tylko dwa identyczne obiek-
ty. Stalowych schronów pozo-
stało już niewiele. Jego waga to 
7 ton – mówi.

Obiekt mógł powstać z frag-
mentu kotła lub zbiornika. We-
wnątrz został wzmocniony be-
tonem oraz arkuszem blachy. 
Jakie było jego przeznacze-
nie? Tego typu schrony wyko-nie? Tego typu schrony wyko-
rzystywano m.in. jako stanowi-rzystywano m.in. jako stanowi-

ska strzeleckie, obserwacyjne ska strzeleckie, obserwacyjne 
lub jako obiekty przeznaczone lub jako obiekty przeznaczone 
dla wartowników strzegących dla wartowników strzegących 
rozmaitych obiektów. Kato-rozmaitych obiektów. Kato-
wicki schron prawdopodobnie wicki schron prawdopodobnie 
znajdował zastosowanie jako znajdował zastosowanie jako 
punkt obserwacyjny, z które-punkt obserwacyjny, z które-
go strażnik nadzorował bocz-go strażnik nadzorował bocz-
nicę kopalni.nicę kopalni.

Nowy nabytek stowarzysze-Nowy nabytek stowarzysze-
nia to niemiecki jednoosobo-nia to niemiecki jednoosobo-
wy schron. Należy też dodać, wy schron. Należy też dodać, 
że takie jednoosobowe że takie jednoosobowe „bun-
kry” nazywano również kojca- nazywano również kojca-kry” nazywano również kojca-kry”
mi fortecznymi. Drugi tego typu mi fortecznymi. Drugi tego typu 
stalowy obiekt, także pocho-stalowy obiekt, także pocho-

dzący z KWK dzący z KWK „Wujek” znajdu-„Wujek” znajdu-„Wujek”
je się na terenie Muzeum Ślą-
skiego w Katowicach. Transport 
z Katowic do Bytomia nie na-
leżał do najprostszych zadań. 
Konieczne było użycie dźwi-
gu, ale pierwsza próba pod-
niesienia schronu zakończyła 
się fiaskiem. Członkowie Pro-
Fortalicium nie poddali się. Aby 
zmniejszyć jego ciężar, zdemon-
towali drzwi. Finalnie udało się, 
a schron został ulokowany na te-
renie ProFort Centrum w Byto-
miu-Miechowicach .

7�ton historii
fot. ProFort Centrum
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KOMUNIKACJA \ Zabytkową „38-kę” na ul. Piekarskiej zastąpiła nowoczesna „Kasia” – dwukierunkowy 
tramwaj niskopodłogowy. Staruszek na czas epidemii będzie czekał na mieszkańców w zajezdni na Stroszku. 
Gdy sytuacja się unormuje, razem z Kaśką będzie wozić bytomian.

Nowa „Kasia” to tramwaj ni-„Kasia” to tramwaj ni-„Kasia”
skopodlogowy, który na czas skopodlogowy, który na czas 
epidemii chwilowo zastąpi za-epidemii chwilowo zastąpi za-
bytkową „38-kę”.„38-kę”.„38-kę”

– Chcemy wprowadzić na li-– Chcemy wprowadzić na li-
nię 38 nową jakość. Już na eta-nię 38 nową jakość. Już na eta-
pie budowy projektu unijnego, pie budowy projektu unijnego, 
zamówiliśmy specjalnie dedyko-zamówiliśmy specjalnie dedyko-
wane pod tę linię dwa wagodny wane pod tę linię dwa wagodny 
niskopodłogowe, dwukierunko-niskopodłogowe, dwukierunko-
we, żeby mogły obsługiwać ulicę we, żeby mogły obsługiwać ulicę 
Piekarską – mówi Bolesław Kna- mówi Bolesław Kna-
pik, prezes zarządu i dyrektor pik, prezes zarządu i dyrektor 
naczelny spółki Tramwaje Ślą-naczelny spółki Tramwaje Ślą-
skie S.A. Wagony mają około skie S.A. Wagony mają około 
50 proc. niskiej podłogi. – Nie-– Nie-
stety wymogi techniczne nie po-stety wymogi techniczne nie po-
zowliły, na to żeby miały więk-
szą powierzchnię niskopodłogo-
wą. W naszym odczuciu jest on 
jednak bardzo komfortowy dla 
pasażerów. Wagon jest klimaty-

zowany, posiada również wi-fi. zowany, posiada również wi-fi. 
Ma praktycznie wszystie udo-Ma praktycznie wszystie udo-
godnienia, które są oczekiwane 
w dzisiejszych czasach przez pa-w dzisiejszych czasach przez pa-
sażerów –sażerów – dodaje.

„Kasia”„Kasia” została wyproduko- została wyproduko- została wyproduko-„Kasia” została wyproduko-„Kasia”
wana z myślą o mieszkańcach, wana z myślą o mieszkańcach, wana z myślą o mieszkańcach, 
którzy zwracali uwagę na to, którzy zwracali uwagę na to, którzy zwracali uwagę na to, 
że na ulicy Piekarskiej potrzeb-że na ulicy Piekarskiej potrzeb-że na ulicy Piekarskiej potrzeb-
ny jest tramwaj niskopodłogo-ny jest tramwaj niskopodłogo-ny jest tramwaj niskopodłogo-
wy. – Stary tramwaj ma duszę, – Stary tramwaj ma duszę, – Stary tramwaj ma duszę, 
ale te schody... Ja nie mam pro-ale te schody... Ja nie mam pro-ale te schody... Ja nie mam pro-
blemu z wejściem do niego, ale blemu z wejściem do niego, ale blemu z wejściem do niego, ale 
wiele osób ma, na przykład mat-wiele osób ma, na przykład mat-wiele osób ma, na przykład mat-
ki z wózkami – mówi pan Adam,  mówi pan Adam, 
który specjalnie udał się na Pie-
karską, zobaczyć nowy tramwaj. karską, zobaczyć nowy tramwaj. 
– Teraz dojazd będzie zdecydo-– Teraz dojazd będzie zdecydo-
wanie łatwiejszy –wanie łatwiejszy – dodaje.

Miłośnicy zabytkowej Miłośnicy zabytkowej „38-ki”
mogą spać spokojnie. Nowocze-mogą spać spokojnie. Nowocze-
sna „Kasia” nie wygryzie charak- nie wygryzie charak-„Kasia” nie wygryzie charak-„Kasia”

terytycznego dla Bytomia tram-terytycznego dla Bytomia tram-
waju. Będzie czekał w zajezdnii waju. Będzie czekał w zajezdnii 
na Stroszku na lepsze czasy, do-na Stroszku na lepsze czasy, do-
póki nie zostaną złagodzone ob-póki nie zostaną złagodzone ob-póki nie zostaną złagodzone ob-
ostrzenia związane z pandemią.ostrzenia związane z pandemią.ostrzenia związane z pandemią.

– Do momentu złagodzenia – Do momentu złagodzenia 
obostrzeń epidemiologicznych, obostrzeń epidemiologicznych, 
stary tramwaj typu N nie będzie stary tramwaj typu N nie będzie 
jeszcze jeździł. Zastąpi go nisko-jeszcze jeździł. Zastąpi go nisko-
podłogowy, ale jak tylko będzie podłogowy, ale jak tylko będzie 
to możliwe, wracamy do naszej to możliwe, wracamy do naszej 
atrakcji turystycznej Bytomia atrakcji turystycznej Bytomia 
– zapewnia Mariusz Wołosz, pre- zapewnia Mariusz Wołosz, pre-
zydent Bytomia. zydent Bytomia. – Będzie jeździł – Będzie jeździł 
na tej samej linii, zabierał pasa-na tej samej linii, zabierał pasa-na tej samej linii, zabierał pasa-
żerów w tych samych miejscach. żerów w tych samych miejscach. 
Kursy będą odbywać się w róż-Kursy będą odbywać się w róż-
nym czasie. Szczegóły ustali-nym czasie. Szczegóły ustali-
my w momencie kiedy zostanie my w momencie kiedy zostanie 
przebudowana ulica –przebudowana ulica – dodaje. 

Przypomnijmy, że linia ma Przypomnijmy, że linia ma 
zaledwie 1350 metrów, a jej po-

czątki sięgają 1913 roku. i jest ak-
tualnie najkrótszą linią tramwa-
jową w Polsce. Przyciąga nie tyl-
ko turystów, ale także samych 
bytomian, którzy czasy świet-bytomian, którzy czasy świet-
ności zabytkowego tramwaju ności zabytkowego tramwaju 
wspominają z nostalgią. wspominają z nostalgią. – Pa-
miętam jak bylem młody, na sa-miętam jak bylem młody, na sa-
mym końcu tam gdzie dzisiaj jest mym końcu tam gdzie dzisiaj jest 
przysłowiowy „Walicki”, była za-przysłowiowy „Walicki”, była za-
jezdnia tramwajowa –jezdnia tramwajowa – wspomi-
na Bogusław Cwynar, mieszka-na Bogusław Cwynar, mieszka-
niec Bytomia. – niec Bytomia. – Na Grodgera 
była mijanka i tramwaj jechał była mijanka i tramwaj jechał 
tędy na ulicę Gliwicką, dzisiejszy 
rynek i w kierunku tzw. Pogody. 
Pamiętam jak nawet tramwaje 
jeździły z przyczepką. Nie było 
w nich automatycznych drzwi. 
Można było do niego wsko-
czyć i wyskoczyć w czasie jazdy
– dodaje .
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Piekarska bez
zabytkowego tramwaju
Piekarska 

tramwaju
Piekarska bez

tramwaju
bez

KOMUNIKACJA \ Bytom to pierwsze miasto 
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w któ-
rym za parkowanie można zapłacić kartą. Taką moż-
liwość wprowadzano stopniowo, ale teraz działa już 
we wszystkich bytomskich parkomatach.

Oprogramowanie umoż-
liwiające płatność zbliżenio-
wą wdrożono we wszystkich 
74 bytomskich parkomatach. 
Ich modernizacja kosztowała 
około 60 tys. zł.

– We wszystkich naszych 
parkomatach można  już opła-
cić  postój  zbliżeniowo kartą 
płatniczą oraz telefonem wy-
posażonym w tzw. system NFC, 
czyli komunikację bliskiego za-
sięgu. Co ważne, obserwuje-
my wśród kierowców wyraźny 
wzrost zainteresowania bezgo-
tówkowymi formami płatności 
– podkreśla Paweł Wittich, za-
stępca dyrektora ds. technicz-
nych Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów w Bytomiu.

Według statystyk MZDiM 
30% płatności w bytomskich 
parkomatach jest realizowa-
nych bezgotówkowo. W tym 

17% ro płatności kartą, a 13% 
przez aplikacje mobilne.

– Wprowadzenie płatności 
kartą za postój w strefie by-
ło jedną z zapowiedzi MZDiM, 
którą udało się zrealizować 
w zaplanowanym czasie. Je-
stem przekonany, że wkrótce 
kierowcy w Bytomiu całkowi-
cie zapomną jak to jest szukać 
drobnych do parkomatu – mó-
wi Paweł Wittich

W związku z pandemią ko-
ronawirusa ekrany dotykowe 
w bytomskich parkomatach 
są regularnie dezynfekowane, 
więc jest to bezpieczna forma 
płatności.

Strefa Płatnego Parkowa-
nia obejmuje centrum Bytomia, 
a opłaty za postój obowiązu-
ją w dni robocze w godzinach 
9.00 – 17.00 .

Kartą
za parkowanie
Kartą
za parkowanie
Kartą



REKLAMA

REKLAMA

Gry i grafi ka interaktywna
Projektowanie gier HIT!  339 pln/mc
Projektowanie grafi czne  339 pln/mc

Modern Business – zarządzanie i rachunkowość
Biznes elektroniczny i nowe media     219 pln/mc
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ochroną danych  259 pln/mc
Nowoczesny marketing i handel    259 pln/mc
Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac  259 pln/mc
Psychologia menedżerska     259 pln/mc
Zarządzanie fi rmą i zasobami ludzkimi    259 pln/mc
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw NOWOŚĆ!  259 pln/mc

Terapia artystyczna
Naturoterapia HIT!               319 pln/mc
Arteterapia               269 pln/mc
Psychoedukacja w terapii              269 pln/mc

ul. Piekarska 19,
tel.: (32) 281-01-14
OTWARTE:
poniedziałek – piątek : 9.00 – 17.00
sobota: 10.00 – 13.00
ul. Dworcowa 18, 
tel.: (32) 282-72-04
OTWARTE:
poniedziałek – piątek : 09.00 – 17.00
sobota: 10.00 – 13.00
ul. Św. Cyryla i Metodego 30 A,
tel.: 571-806-973
OTWARTE:
poniedziałek – piątek : 9.30 – 17.00
sobota: nieczynne
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 ul. Gliwicka 27, 
tel.: (32) 768-86-88
OTWARTE:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00
sobota : nieczynne
ul. Piłsudskiego 5,
tel.: (32) 285-29-76
OTWARTE:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00
sobota: 10.00 – 13.00
ul. Bytomska 8,
Punkt Optyczny w Przychodni „Śródmieście” na 2-gim piętrze
OTWARTE:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9.00 – 11.00
wtorek, czwartek : 13.00 – 15.00 jeśli przyjmuje lekarz okulista
sobota: nieczynne

TARNOWSKIE GÓRY

Odwiedź nas, 
sprawdź aktualne promocje 

i wybierz swoje okulary
j ko
ść

badanie okulistyczne wykonywane 
pod kątem okularów przez lekarzy okulistów
Bytom
ul. Piekarska 19, tel. 32 281-01-14 
ul. Dworcowa 18, tel. 32 282-72-04
Tarnowskie Góry 
ul. Gliwicka 27, tel. 32 768-86-88

GABINETY OKULISTYCZNE

www.kasprzak-optyk.pl
www.facebook.com/kasprzak.optyk/

Z WAMI OD 1935 ROKU

10% zniżki 
*o szczegóły pytaj optyka

z tym kuponem

na nowe okulary
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REWITALIZACJA \ Gmach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Piekarskiej po wielu latach do-
czekał się gruntownej modernizacji. Prace remontowe potrwają do końca tego roku. Ocieplono już ścianę 
szczytową, wymieniono okna i drzwi, a teraz czas na czyszczenie elewacji.

Przypomnijmy, że gmach od-
dano do użytku w maju 1894 ro-
ku, a autorem projektu najstar-
szej części, pokrytej od frontu 
żółtą, glazurowaną cegłą, był 
Paul Jackisch, który zaprojekto-
wał także m.in.: kompleks sądo-
wo-więzienny w Bytomiu, Szkołę 
Muzyczną im. F. Chopina w Byto-
miu, Kościół Świętej Trójcy w By-
tomiu czy nieistniejący już ratusz.

W 1909 roku budynek prze-
dłużono wzdłuż ul. Piekarskiej 
na południe, a w 1927 roku, zgod-
nie z wytycznymi projektu stwo-
rzonego przez bytomskiego ar-
chitekta Theodora Ehla, dobudo-
wano skrzydło północne na ro-
gu dzisiejszej ul. Piekarskiej i Pił-
sudskiego. Pierwotnie mieściła 
się tutaj Średnia Katolicka Szkoła 
Żeńska, którą prowadziły spro-
wadzone do Bytomia Siostry 

Szkolne de Notre Dame. Z kolei 
po II wojnie światowej ulokowa-
no tu siedzibę m.in. Państwowe-
go Gimnazjum i Liceum Żeńskie-
go, które później przekształcono 
w I Liceum Ogólnokształcące im. 
L. Radziejewskiej. Natomiast w la-
tach 1983 – 2006 działał tu Ze-
spół Szkół Medycznych, a obec-
nie, od wielu lat, w gmachu dzia-
ła Wydział Zdrowia Publicznego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach.

Czas na remont!
Realizowana inwestycja to 

„Przebudowa i dostosowanie 
pomieszczeń oraz termomo-
dernizacja budynku Wydzia-
łu Zdrowia Publicznego w By-
tomiu (obecnie Wydziału Na-
uk o Zdrowiu w Bytomiu) przy 
ul. Piekarskiej 18 do aktualnie 

obowiązujących przepisów”. 
Przedsięwzięcie to zostało po-
dzielone na dwa etapy. – W ra-
mach I etapu realizacji inwesty-
cji, który już się zakończył, wy-
konano prace związane z mo-
dernizacją budynku. Ocieplo-
no ścianę szczytową obiektu, 
wymieniono okna, drzwi oraz 
centralne ogrzewanie, a tak-
że wykonano nową wentylację 
mechaniczną. Prowadzone by-
ły również roboty budowalne, 
które pozwoliły przebudować 
pomieszczenia tak, by były nie 
tylko estetyczne i komforto-
we, ale również dostosowane 
do obowiązujących przepisów, 
w tym przeciwpożarowych – in-
formuje Bożena Langner p.o. 
rzecznika prasowego Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach.

Obecnie trwa II etap realiza-
cji inwestycji, w ramach którego 
prace budowalne są kontynu-
owane. Wykonawca przystąpił 
także do czyszczenia elewacji 
z cegły klinkierowej od strony 
ulicy Piekarskiej, dzięki czemu 
obiekt odzyska dawny blask. 
– Realizacja inwestycji pozwo-
li również na dostosowanie bu-
dynku do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Wartość inwesty-
cji to 24.976.567,23 złotych brut-
to, w tym 1.402.423,91 złotych 
brutto to dofinansowanie unijne 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020, 
a 23.574.143,32 złotych brutto to 
środki własne SUM – dodaje Bo-
żena Langner. Zgodnie z plana-
mi remont zostanie zakończony 
do końca grudnia tego roku  .

K APSA 
 I NVEST kapsainvest@gmail.com

510 260 880

I Etap osiedla
przy ulicy ALOJZJANÓW w Bytomiuprzy ulicy ALOJZJANÓW w Bytomiu

ZIELONY ROZBARK
MIESZKANIA JUŻ 

od 136.202 zł
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Gmach ŚUM odzyskuje świetność
POLITYKA \ Na szczytach samorządowej władzy 
wrze! Dariusz Starzycki, wicemarszałek wojewódz-
twa śląskiego popadł w konflikt z pozostałą częścią 
zarządu województwa śląskiego i wiele wskazuje 
na to, że może stracić stanowisko. 

Wszystko zaczęło się jeszcze 
w maju, kiedy zarząd wojewódz-
twa śląskiego odwołał ze stano-
wiska dyrektor Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego 
nr 5 im. św. Barbary w Sosnow-
cu. Był to efekt kontroli, z której 
wynikało, że dyrektor jest odpo-
wiedzialna za ustawienie prze-
targu na obsługę prawną szpi-
tala. Za odwołaniem był cały za-
rząd w tym także, odpowiedzial-
ny za zdrowie, wicemarszałek 
województwa Dariusz Starzyc-
ki. Teraz zmienił zadanie i podpi-
sał się pod petycją posłanki Ewy 
Malik o przywrócenie do pracy 
byłej dyrektorki sosnowieckie-
go szpitala. To chyba decyzyjne 
rozdwojenie jaźni! 

Wicemarszałek 
straci stanowisko? 
W międzyczasie wyszły na jaw 

bizantyjskie zwyczaje wicemar-
szałka Starzyckiego. Okazało się, 
że na urządzenie swojego gabi-
netu wydał ponad 41 tys. zł, choć 
wcześniej niczego tam nie brako-
wało. Widocznie wicemarszałek 
uznał, że meble po poprzednim 

lokatorze to dla niego za mało 
i zamówił sobie nowe. Nie zapo-
mniał także o dywanie i… urzą-
dzeniu do czyszczenia butów 
za 400 zł. Dla marszałka woje-
wództwa, Jakuba Chełstowskie-
go, to już chyba za dużo, bo coraz 
częściej można usłyszeć, że wice-
marszałek Starzycki może stra-
cić stanowisko.

Wypowiedzenie 
złożyła już sekre-
tarz województwa

Na jaw wychodzą także inne 
naganne działania w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego. Okazało się, że do Ra-
dy Nadzorczej Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów, czyli spółki kontrolowa-
nej przez samorząd wojewódz-
twa, powołano siostrę Karoliny 
Kosowskiej-Raczek, sekretarz 
województwa. To zakrawa o ne-
potyzm, a sekretarz wojewódz-
twa złożyła już wypowiedzenie. 

Ile takich spraw ujrzy jeszcze 
światło dzienne i ile osób może 
stracić stanowiska?  .

Wrze w Urzędzie
Marszałkowskim

 Urzędzie
Marszałkowskim

 Urzędzie
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konferencje
sala szkoleń

603-063-629

 www.wstarymkinie.com.pl
facebook.com/Restauracja-w-Starym-Kinie

 ° smaczne Obiady w atrakcyjnej cenie ° 
° przyjęcia okolicznościowe ° 
 ° catering ° ogródek piwny °

° SPOTKANIA BIZnesowe °

MIASTO \ Szkody górnicze powodujące obniżenie 
terenu i niemodernizowana od wielu lat kanalizacja 
deszczowa – to przyczyny częstych zalań bytomskich 
ulic w czasie intensywnych opadów deszczu.

W ostatnich tygodniach, 
w efekcie burzy i gwałtow-
nych opadów deszczu w wielu 
miejscach na terenie Bytomia 
obserwować można było za-
lania i podtopienia dróg, piw-
nic i budynków. Najgorzej było 
m.in. na skrzyżowaniu ul. Wro-
cławskiej i Kolejowej, ulicy Fren-
zla 26, Piłsudskiego, Krzyżowej, 
a na ul. Piłsudskiego na odcinku 
od ul. Chrobrego do ul. Piekar-
skiej utworzyła się rwąca rzeka.

Dlaczego tak się dzieje? Jak 
wskazuje biuro prasowe bytom-
skiego magistratu, w kierunku 
ul. Piłsudskiego spływają wody 
opadowe m.in.: z ulic Chrobre-
go, Webera, Kwietniewskiego, 
Piekarskiej, Podgórnej, Strażac-
kiej, Murarskiej, Żołnierza Pol-
skiego, placów: Grunwaldzkiego 
i Sobieskiego, a nawet z Rynku 
i częściowo z ul. Korfantego. Po-

nadto system kanalizacji desz-
czowej w ul. Piłsudskiego od-
biera wodę nie tylko ze ścisłego 
Śródmieścia, ale również z tak 
oddalonych ulic jak: Tarnogór-
ska, Chrzanowskiego – w tym 
z Muszli Koncertowej w Parku 
Kachla – oraz ul. Olimpijskiej. Co 
więcej, rejon ten obniżył się na-
wet o 7 metrów i spływają tam 
wody opadowe z obszaru obej-
mującego 500 hektarów!

– To pokazuje jak wielkie 
są problemy w mieście, w któ-
rym mamy do czynienia z wie-
loletnią eksploatacją górniczą, 
bo to właśnie osiadanie terenu 
jest główną przyczyną tego. Po-
kazuje też jak wieloletnie zanie-
dbania są w tej kwestii, związane 
z pracami naprawczymi, odtwo-
rzeniowymi tych fragmentów, 
ale oczywiście pracujemy nad 
tym. Gdyby nie epidemia jedną 

z inwestycji pewnie już zaczy-
nalibyśmy – mam na myśli ulicę 
Piłsudskiego – wyjaśnia Mariusz 
Wołosz, prezydent Bytomia.

Projekt przebudowy kana-
lizacji deszczowej w ul. Piłsud-
skiego powstał blisko dziesięć 
lat temu i zakładał budowę tak 
zwanego kanału ulgi. Koszt tej 
inwestycji wyniósłby dziś 50 mi-
lionów złotych. Miasto znalazło 
jednak tańsze rozwiązanie, któ-
re kosztować ma 6 milionów. 
Przetarg na realizację przed-
sięwzięcia zostanie ogłoszony 
po przejęciu sieci deszczowej 
przez miasto, co ma nastąpić 
w 2021 roku.

– Mamy stary kanał po-
niemiecki o znacznej średni-
cy, kanał murowany, który zo-
stał wyłączony jakiś czas temu 
z eksploatacji – wyjaśnia Ma-
rek Stajdnor, dyrektor ds. in-
westycji, Bytomskie Przedsię-
biorstwo Komunalne. – Posta-
ramy się wykorzystać ten ist-
niejący kanał w ul. Piłsudskie-
go do zgromadzenia tego nad-

miaru wody, który tam spływa 
i później uwolnienie go stopnio-
wo do ul. Matejki i dalej w kie-
runku ul. Karola Miarki – dodaje.

Projekt zakłada także budo-
wę dodatkowe pompowni i ka-
nału tłocznego przy ulicy Ma-
tejki. Śródmieście to nie jedy-
ne miejsce w Bytomiu, które 
na skutek wieloletniej działal-
ności górniczej jest narażone 
na podtopienia podczas inten-
sywnych opadów. To także m.in. 
rejony zbiorników Brandka i Bą-
czek, niecki przy ul. Dworskiej 
czy w ciągu ul. Strzelców By-
tomskich. – Te obszary są przez 
nas monitorowane. Staramy się 
tam opracowywać koncepcje 
i znaleźć na to rozwiązanie do-
celowe, jednak w wielu przy-
padkach będzie one dopiero 
możliwe po zakończeniu eks-
ploatacji górniczej i po defini-
tywnym ustabilizowaniu się te-
go gruntu. Więc prowadzimy 
tam prace zaradcze, kierujemy 
tam oddziały straży pożarnej, 
żeby te uciążliwości były jak naj-

krótsze. Jesteśmy też w stałym 
kontakcie z podmiotami górni-
czymi i pracujemy nad finalnym 
rozwiązaniem tego problemu 
– podkreśla Wojciech Bryś, 
naczelnik Wydziału Inżynierii 
Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Bytomiu.

Są miejsca gdzie ten pro-
blem można rozwiązać w miarę 
szybko. Wyrokiem sądu Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń została 
zobligowana do naprawy szkód 
powstałych w rejonie ul. Fren-
zla, gdzie tworzy się niecka bez-
odpływowa. – Taki wyrok jeśli 

chodzi o dzielnicę Miechowice 
już jest od wielu lat i trzeba go 
wyegzekwować i to się dzie-
je. Wystąpiliśmy o częściową 
zmianę tego wyroku i o moż-
liwość realizacji i przeliczenie 
ponowne środków i taką akcep-
tację mamy i to będzie się dzia-
ło w przyszłym roku – wskazuje 
Mariusz Wołosz.

W przyszłym roku także ca-
ła sieć deszczowa, warta ponad 
100 milionów zł, będzie znów 
w rękach miasta, co pozwoli na jej 
modernizację i rozbudowę .

Kanalizacja deszczowa do modernizacji
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Śląskie Centrum Medycyny Sądowej 
w Bytomiu

przy ul. Piekarskiej 103
tel. 665 100 353

www.scms.com.pl

    • badania immunohistochemiczne

    • cytologiczne z materiału dostarczonego- cytologia ginekologiczna, 

materiał z biopsji

    • cytologiczne z wykonaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 

pod kontrolą USG

    • możliwość uzyskania wyniku w dniu badania

    • pełny zakres badań w dziedzinie medycyny sądowej oraz szeroki 

zakres opiniowania medyczno-sądowego w sprawach karnych 

oraz cywilnych

Oferujemy pełną gamę badań 
histopatologicznych i cytologicznych:

Zapraszamy do współpracy gabinety lekarskie

REKLAMA

REKLAMA

SPORT \ Szombierki Bytom w świetnym stylu 
zaczęły kolejną walkę o awans do III ligi. „Zieloni” 
na inaugurację sezonu pokonali na własnym stadio-
nie Ruch Radzionków.

Bytomscy kibice piłkarscy 
w końcu doczekali się nowe-
go sezonu. Niestety, w przy-
padku sympatyków Szombie-
rek Bytom obejrzenie meczu 
było możliwe jedynie wirtual-
nie. Z powodu prac remonto-
wych przy termomodernizacji 
budynku klubowego policja nie 
wyraziła zgody na wpuszczenie 
fanów na stadion.

Wielka szkoda, bo w pierw-
szej kolejce na obiekt przy 
ul. Frycza-Modrzewskiego przy-
jechał Ruch Radzionków. Cieka-
wostką jest fakt, że te drużyny 
zmierzyły się ze sobą w ostat-
niej ligowej kolejce poprzed-
niego sezonu, który przerwała 
pandemia koronawirusa. Wtedy 
bytomianie wygrali aż 5:2.

Przez ponad pół roku jed-
nak wiele się zmieniło w obu 
zespołach. Pierwsze spotka-
nie dla wszystkich było zagad-
ką. Zaczęło się jednak świetnie 
dla Szombierek, bo już w szes-
nastej minucie Mateusz Kaiser 
dał prowadzenie gospodarzom.

„Cidry” jednak tym razem „Cidry” jednak tym razem „Cidry”
nie dopuściły do tego, by ry-
wal strzelił kolejne bramki. 
Dwadzieścia minut później Ka-
mil Kopeć doprowadził do re-
misu. Pierwsza połowa zakoń-
czyła się wynikiem 1:1.

W drugiej odsłonie trener 
„Zielonych” Janusz Kluge w 57. „Zielonych” Janusz Kluge w 57. „Zielonych”
minucie wpuścił na boisko Paw-
ła Juraszczyka. Dziewięć minut 
później okazało się, że szkole-
niowiec miał nosa, bo 21-latek 

strzelił na 2:1. Ostatecznie to był 
gol na wagę trzech punktów, 
czyli premierowego zwycię-
stwa w nowym sezonie IV ligi.

Za tydzień Szombierki gra-
ją na wyjeździe z Polonią Łazi-
ska Górne. Mecz odbędzie się 
w niedzielę 2 sierpnia o godzi-
nie 16. Dla byłego mistrza Polski 
będzie to powrót na pechowy 
stadion, bo to tam w czerwcu 
przegrał baraż o awans do III ligi 
z LKS-em Goczałkowice-Zdrój.

Także w sobotę rozgrywki 
rozpoczęła Silesia Miechowice, 
która występuje w lidze okrę-
gowej. Przeciwnikiem był Orzeł 
Miedary, który już w poprzed-
nim sezonie walczył o awans 
do IV ligi, ale ambitne plany 
przerwała pandemia.

Bytomianie na własnym sta-
dionie przegrali 1:2. Honorowe-
go gola strzelili dopiero w doli-
czonym czasie gry. Autorem go-
la był Szymon Wojtkowiak .

TRANSPORT \ Miejski Zarząd Dróg i Mostów wprowadza zmiany w organizacji 
ruchu na jednej z najbardziej oblężonych arterii Bytomia. Limit dopuszczalnej 
prędkości na dwupasmowym odcinku ulicy Strzelców Bytomskich został pod-
niesiony o 20 km/h.

Górka przy Rodzinnych 
Ogródkach Działkowych „Mal-
wa” jest doskonale znana wie-wa” jest doskonale znana wie-wa”
lu kierowcom poruszającym się 
po bytomskich drogach, jed-
nak nie ze względów krajobra-
zowych. W tym miejscu czę-
sto można spotkać patrole dro-
gówki, które konsekwentnie 
egzekwują obowiązujące tam 
ograniczenie prędkości. Obec-
nie na tym odcinku samochody 
mogą jechać 50 km/h, choć dro-
ga jest szeroka, nie ma tam zabu-
dowy mieszkaniowej, ani przejść 
dla pieszych.

Miasto wprowadziło zmia-
ny w organizacji ruchu na by-

tomskim odcinku Drogi Krajo-
wej nr 11. Jedną z nich jest wła-
śnie podniesienie ograniczenia 
prędkości do 70 km/h pomię-
dzy wspomnianym wzniesie-
niem a wiaduktem kolejowym 
na Vitorze. Wyjątkiem są odcin-
ki w rejonie ronda NSZZ Solidar-
ność oraz skrzyżowania z ul. Od-
rzańską. – Taka zmiana mogłaby 
narazić kierowców i pasażerów 
na niebezpieczeństwo ze wzglę-
du na to, że pojazd zwalniający 
lub zatrzymujący się za wzniesie-
niem nie jest widoczny dla rozpę-
dzonych kierowców – powiedział 
Paweł Wittich, zastępca dyrek-
tora MZDiM ds. technicznych.

Oprócz tego by tomscy 
drogowcy chcą upłynnić ruch 
na ul. Strzelców Bytomskich 
poprzez wprowadzenie jazdy 
„na suwak” na Vitorze. „na suwak” na Vitorze. „na suwak” – Wpro-
wadzamy zanikanie lewego pa-
sa ruchu przed wiaduktem ko-
lejowym w kierunku do Tar-
nowskich Gór – za pomocą 
znaków pionowych informują-
cych o „końcu pasa ruchu”. Do-„końcu pasa ruchu”. Do-„końcu pasa ruchu”
datkowo została wymalowana 
powierzchnia wyłączona z ru-
chu, na której powstała wysep-
ka – mówi Paweł Wittich. Nad 
egzekwowaniem naprzemien-
nego włączania się do ruchu 
będzie czuwać Policja .

Zmiany na StrzelcówSzombierki zwyciężyły



Alkon System Jarosław Kończyk
ul. Mochnackiego 34, 41-907 Bytom
697 699 265 / biuro@alkonsystem.pl
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KLIMATYZACJAKLIMATYZACJA
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przebywania w każdym pomieszczeniu.przebywania w każdym pomieszczeniu.
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www.alkonsystem.pl
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zamkniętych oknach.zamkniętych oknach.
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MIASTO \ Radzionków zyskał Rynek! Miasto w końcu zdecydowało się na zbudowanie reprezentacyjnego placu. Pojawił się tam także akcent bytomski.

Historia Radzionkowa się-
ga XIV wieku, jednakże prawa 
miejskie otrzymał w 1951 roku, 
a dopiero teraz doczekał się 
Rynku z prawdziwego zdarze-
nia. Do tej pory rolę central-
nego, reprezentacyjnego placu 
pełniło zmodernizowane parę 
lat temu Forum Miejskie, czyli 
dawny plac Letochów.

Starania o budowę Rynku 
czyniono od 2007 roku. W koń-
cu się to udało. Realizacja inwe-
stycji trwała dwa lata i pochło-
nęła 6,4 mln zł. Symboliczne 
otwarcie miało miejsce w czwar-
tek, 10 lipca. Za projekt Rynku 
odpowiadają Stanisław Lessa-
er i Jarosław Broda. Na dział-
ce, na której zdecydowano się 
go ulokować, niegdyś funkcjo-
nowało Państwowe Gospodar-
stwo Rolne, a wcześniej Folwark 
Donnersmarcków. Miasto kupiło 
ten teren za 3,5 mln zł od firmy 
Agrosad. Nie obyło się bez pro-

blemów, ponieważ pozostałości 
folwarku Donnersmarcków trze-
ba było rozebrać, a wszystko od-
bywało się pod nadzorem kon-
serwatora zabytków. – Po prze-
cięciu wstęgi, w płycie Rynku 
umieszczono tzw. kapsułę cza-
su, w której znalazły się pamiąt-
ki ze współczesnego Radzion-
kowa, które w swym założeniu 
ujrzą światło dzienne za 50 lat. 
Dołożyłam również malutki dro-
biazg z Śląskie. Pozytywna ener-
gia – poinformowała w mediach 
społecznościowych Izabela Do-
mogała, członek zarządu woje-
wództwa śląskiego.

Ozdobą serca Radzionkowa 
są trzy rzeźby przedstawiające 
tańczącą parę, górnika oraz pie-
karza, a więc postaci nawiązują-
ce do dziejów miasta. Dlaczego? 
Od 1973 roku w dzisiejszym Cen-
trum Kultury „Karolinka” dzia-„Karolinka” dzia-„Karolinka”
ła Zespół Pieśni i Tańca „Mały 
Śląsk”, założony przez Edwarda Śląsk”, założony przez Edwarda Śląsk”

Sosnę, górnika z KWK „Andalu-
zja”. Dodatkowo, dawniej dzia-zja”. Dodatkowo, dawniej dzia-zja”
łały tu dwie kopalnie, a o tym, 
że mamy tu wyśmienite piekar-
nie nie trzeba nikogo przekony-
wać. Co więcej, właśnie tu znaj-
duje się też siedziba Muzeum 
Chleba, Szkoły i Ciekawostek.

Wszystkie rzeźby zostały wy-
konane przez bytomską Pracow-
nię Stalowe Anioły. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje rzeźba tań-
czącej pary w stroju ludowym, 
która została pokryta misternie 
wykonaną mozaiką. Ten delikat-
ny akcent stanowi znak rozpo-
znawczy Stalowych Aniołów. 
Rzeźbę tę na Rynku ustawiono 
8 maja, z kolei dwie pozostałe 
trafiły na swoje miejsce na po-
czątku czerwca.

– Postanowiliśmy połączyć 
różne techniki i pokryć rzeźbę 
mozaiką – podkreśla Magdale-
na Wichrowska z Pracowni Sta-
lowe Anioły. Dodaje też, że za-

danie nie należało do prostych. 
Artyści zdecydowali się na jedną 
z trudniejszych technik. – Rzeźba 
została wymodelowana ze stali 
czarnej, która następnie została 
ocynkowana i pokryta farbą na-
wierzchniową. Rzeźbienie w ta-
kim materiale to trudny i praco-
chłonny proces – wskazuje Mag-
dalena Wichrowska. Dzięki tej 
misternej pracy rzeźba stanowi 
unikat. – Tak, została wykona-
na specjalnie dla Radzionkowa 
i tylko w jednym egzemplarzu. 
Z uwagi na to, że nie jest to od-
lew, nie da się wykonać drugiej 
takiej samej – przyznaje artyst-

ka. – Staraliśmy się połączyć tra-
dycję i nowoczesność. Rzeźby 
odnoszą się do dziejów Radzion-
kowa, ale posiadają nowoczesne, 
kubistyczne kształty – dodaje Ja-
cek Wichrowski, który jest au-
torem projektu i wykonawcą 
rzeźb. Wspomina też, iż w pier-
wotnym założeniu twarze mia-
ły być bardziej realistyczne, jed-
nak w trakcie prac uznał, że zge-
ometryzowane twarze tancerzy 
nadadzą rzeźbą współczesnego 
charakteru. Dzięki temu powsta-
ły wyjątkowe rzeźby.

Warto dodać, że bytomska 
pracownia zajmuje się tworze-

niem witraży, rzeźb, mozaik, 
mebli, zajmuje się także meta-
loplastyką i kowalstwem arty-
stycznym czy malarstwem szta-
lugowym i grafiką. Prowadzo-
na jest przez Magdalenę i Jacka 
Wichrowskich.

Budowa Rynku to nie koniec 
śmiałych planów władz miasta, 
bowiem w planach jest jeszcze 
budowa aż 21 kamienic! Tym 
sposobem Radzionków zamie-
rza zmienić układ urbanistyczny 
miasta i nadać mu koloryt ro-
dem z najpiękniejszych średnio-
wiecznych miejscowości .

Rzeźby z Bytomia 
na Rynku w Radzionkowie
Rzeźby 
na Rynku w Radzionkowie
Rzeźby z Bytomia 
na Rynku w Radzionkowie

z Bytomia 

112 \ Niemal doszło do tragedii! W sobotę pijany kierowca uderzył w barierki 
podczas gdy chodnikiem przejeżdżała rowerzystka. W ostatnim momencie zdą-
żyła zeskoczyć z roweru.

Do kolizji doszło w 18 lipca 
około godz. 19.40, na ul. Za-
brzańskiej. Pijany kierowca, któ-
ry miał dwa promile alkoho-
lu we krwi, uderzył w barierki 
oraz słup. W tym samym cza-
sie chodnikiem przejeżdżała ro-
werzystka, która na szczęście 
w ostatnim momencie zdążyła 
zeskoczyć z roweru. 

– Kierowca uderzył w barier-
ki. Jedna z tych barierek uderzyła 

w nogę rowerzystkę. Na szczęście 
nikomu się nic nie stało – mówi 
podkom. Anna Lenkiewicz z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Bytomiu. 

Pijany kierowca został ukara-

ny mandatem. Policja zatrzymała 
mu również prawo jazdy. Za kiero-
wanie samochodem w stanie nie-
trzeźwości grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności .

112 \ 27 lipca oficjalnie mianowano nowego Komendanta Miejskiego PSP w Byto-
miu. Został nim mł. bryg. Marek Trefon, który zastąpił st. bryg. mgr inż. Mirosław 
Synowca. Dotychczasowy komendant otrzymał pod koniec maja awans i został 
zastępcą Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. 

– Powołanie na stanowisko 
Komendanta Miejskiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej jest 
dla mnie największym wyróznie-
niem w mojej ponad 20-letniej 
służbie – przyznał mł. bryg. Ma-
rek Trefon.

– To wielki zaszczyt, ale 
również wyzwanie, nowy za-
kres obowiązków i odpowie-
dzialność. Kierowanie bytom-
ską jednostką to wielki przy-
wilej i satysfakcja, ale nade 
wszystko odpowiedzialność. 
Zdaję sobie sprawę z wielu wy-
zwań i obowiązków, które stoją 
przede mną i przed pracowni-
kami komendy. Jestem jednak 
przekonany, że i mnie, straża-

kom i wszystkim pracownikom 
komendy wystarczy zapał, by 
stawić czoła wszystkim wyzwa-
niom i trudnościom – dodał. 

Podczas uroczystości mia-
nowano również Zastępcę Ko-
mendata Miejskiego PSP w By-
tomiu. Został nim mł.bryg. mgr 
Tomasz Rutkowski. 

– Komendanci nic nie zna-
czą bez swoich ludzi. Proszę 
Was o to, żebyście wspierali 
tych dwóch oficerów w ich dzia-
łaniach i żebyście mieli wyrozu-
miałość dla ich decyzji – apelo-
wał do strażaków nadbryg. Jacek 
Kleszczewski, Śląski Komendant 
Wojewódzki PSP. – Najważniej-
sze jest bezpieczeństwo miesz-

kańców Bytomia i Śląska. Jeste-
ście jednostką, która posiada 
grupę wodno-nurkową i jeżdzi 
po całym województwie. Dzię-
kuję Wam za to – dodał.

Warto przypomnieć, że by-
tomscy strażacy od maja urzę-
dują w nowoczesnej strażni-
cy przy ul. Łużyckiej. Swoją 
siedzibę ma tu również Wy-
dział Zarządzania Kryzysowe-
go Urzędu Miejskiego oraz Po-
wiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Inwestycja po-
chłonęła 23 miliony złotych i zo-
stała sfinansowana dzięki środ-
kom z budżetu państwa, dotacji 
wojewody śląskiego oraz mia-
sta Bytom .

Niemal zmiótł rowerzystkę

Straż ma nowego komendanta

fot. M. Powsinoga
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SPORT \ Aż jedenaście medali przywieźli zawodnicy Zefira Bytom z mistrzostw 
Polski. Narciarze wodni udowodnili, że cały czas są krajową czołówką w tej dys-
cyplinie sportowej.

Zefir Bytom to kolejny klub 
z naszego miasta, który w kra-
ju często nie ma sobie równych. 
Specjalizuje się w narciarstwie 
wodnym i ma bardzo bogate 
tradycje. Nie przeszkadza mu 
fakt, że we własnym mieście nie 
ma odpowiednich warunków 
do treningu.

W miniony weekend odbyły 
się mistrzostwa Polski w jeździe 
figurowej na nartach wodnych 
za motorówką. Zefir wysłał 
do Skulska liczną reprezenta-
cję. Jezioro Gopło okazało się 
szczęśliwe dla bytomskich nar-
ciarzy, którzy zdobywali medal 
za medalem.

Pięciu reprezentantów Ze-
fira wywalczył tytuł mistrza 
Polski. To udało się Ewie Bar-
toszewskiej, Oliwii Janik, Ksa-
weremu Szumańskiemu, Jaku-
bowi Siedlarskiemu i Dawidowi 
Kazkowi. Łącznie jedenastu za-
wodników bytomskiego klubu 
stanęło na podium .

REWITALIZACJA \ Opera Śląska podpisała umowę na przeprowadze-
nie modernizacji swojej siedziby. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 
ok. 60 mln zł.

1 lipca Opera Śląska zawar-
ła umowę na przeprowadzenie 
prac konserwatorskich, restau-
ratorskich oraz robót budow-
lanych. Łączny koszt projektu 
opiewa na kwotę ok. 60 mln zł, 
w tym ok. 19 mln zł z dofinan-
sowania unijnego. Placówka już 
wcześniej uzyskała zabezpiecze-
nie środków w Wieloletnim Pla-
nie Finansowym Województwa 
Śląskiego. W 2018 r. na tej pod-
stawie ogłoszono postępowania 
przetargowe, które nie zosta-
ły rozstrzygnięte. Okazało się, 
że Opera Śląska nie ma wystar-
czających środków na realiza-
cję tego zadania, ponieważ dra-
stycznie wzrosły ceny na rynku 
usług budowlanych. Teraz jed-
nak jest inaczej, bowiem teatr 
zdołał zdobyć niezbędne środki 
na realizację inwestycji.

– Udało nam się pozyskać 
środki na realizację naszej inwe-
stycji, która już w zasadzie trwa 

od 2009 roku, ale dotyczy prze-
budowy sceny i zaplecza sce-
nicznego w postaci garderób 
i wszystkich innych elementów 
technicznych, towarzyszących 
scenie, których na co dzień pań-
stwo nie zobaczycie wchodząc 
do teatru – wyjaśnia Łukasz 
Goik, dyrektor Opery Śląskiej. 
– Nasi artyści będą mieli nowe 
warunki na XXI wiek – dodaje. 
W ramach inwestycji zostanie 
m.in. odświeżona część wnętrz 
oraz zostaną wymienione insta-
lacja wodno-kanalizacyjne.

Prace konserwatorskie i re-
stauratorskie to jedno. Budy-
nek Opery Śląskiej nie jest do-

stosowany do obowiązujących 
przepisów ochrony przeciwpo-
żarowej. Dzieki inwestycji ma 
się to zmienić.

– Unowocześnimy technolo-
gie sceny oraz zamontujemy le-
dowe oświetlenie. Akustycznie 
również będzie nieco lepiej. Mu-
simy zrealizować zalecenia Pań-
stwowej Straży Pożarnej odno-
śnie norm bezpieczeństwa dla 
naszych artystów – dodaje.

Kiedy rozpoczną się prace 
remontowe? Jeszcze nie wiado-
mo. Wykonawca musi najpierw 
opracować projekt budowlany 
i uzyskać pozwolenie na budo-
wę. Ma na to 12 miesięcy. Prace 
budowlane mają zakończyć się 
najpóźniej do 31 marca 2023 ro-
ku. Miłośnicy Opery będa mu-
sieli jednak jeszcze trochę po-
czekać. Budynek ma zostać 
oddany do użytku najpóźniej 
do 14 kwietnia 2023 roku .

REKLAMA

Opera się modernizuje

fot. Opera Śląska

Medale na wodzie

fot. Facebook/PZMWiNW/RobertSiedlarski
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ŻYCIE \ Cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 46 może śmiało wykrzyknąć: 
Mamy to! Dlaczego? Dzięki zaangażowaniu bytomian udało się odnieść kolejny 
sukces i wygrać podwórko Nivea.

Bytom znalazł się w grupie 
20 miast, którym Nivea ufunduje 
podwórka o rynkowej wartości 
250 000 zł. Wspomniane place 
zabaw będą się składały z trzech 
stref: sportową, naukową i arty-
styczną. Pojawią się tam m.in. ta-
kie atrakcje jak ścianka wspinacz-
kowa, urządzenie do balansowa-
nia, huśtawka bocianie gniazdo, 
trampolina oraz gry twister oraz 
skok w dal, a także w kapsle.

O cenną nagrodę walczyły 

trzy bytomskie szkoły: Szkoła 
Podstawowa nr 26 przy ul. Ni-
kla 19 (866 głosów i 13. miejsce), 
Szkoła Podstawowa nr 37 przy 
ul. Tysiąclecia 7 (4 937 głosów 
i 8. miejsce) oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 46 im. Bractwa Kurko-
wego Grodu Bytomskiego przy 
ul. Prusa 10 (8 042 głosów). Zwy-
ciężyła ostatnia z nich. W finale 
rywalizowała z Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Po-
znaniu, a walka była zacięta. 

Ostatecznie SP 46 zdobyła je-
dynie o 70 głosów mniej niż naj-
większy triumfator podwórko-
wego wyścigu .

Świętochłowice są tuż za miedzą!

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ofertami najmu mieszkań do remontu oraz lokali użytkowych na stronie internetowej spółki: www.mpglswietochlowice.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach realizuje zadania Gminy 
związane z zarządzaniem zasobami komunalnymi Świętochłowic. W aktualnie dostępnej ofer-związane z zarządzaniem zasobami komunalnymi Świętochłowic. W aktualnie dostępnej ofer-związane z zarządzaniem zasobami komunalnymi Świętochłowic. W aktualnie dostępnej ofer
cie spółki znajduje się blisko 50 lokali użytkowych, które można wynająć poza przetargiem na 
zasadach negocjacji ceny czynszu, w tym wiele z nich znajduje się w dogodnych lokalizacjach, 
szczególnie jeśli chodzi o centrum miasta. Przeznaczenie tych lokali może być różnorodne, to 
np.: sklepy, biura, punkty usługowe, a pamiętać należy, że Świętochłowice są jednym z najlepiej 
skomunikowanych miast regionu śląskiego.  Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości naj-
mu lokali użytkowych w Świętochłowicach zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Eksploatacji 
MPGL pod nr tel.: 32 346 08 54 lub mailowo pod adresem: kontakt@mpglswietochlowice.pl 

MPGL Świętochłowice zachęca również do możliwości najmu mieszkania z zasobów komunal-
nych gminy. Aktualnie dostępnych jest ponad 150 lokali mieszkalnych w opcji do remontu, o któ-
re wnioskować mogą również mieszkańcy innych miast. Do dyspozycji są mieszkania praktycz-
nie w każdej z dzielnic, o metrażach od 10 do nawet 84 m2. Warunkiem najmu jest wykonanie 
remontu według przygotowanego kosztorysu, zaś w zależności od jego wartości, najemca po 
wykonaniu remontu uzyskuje zwolnienie z czynszu na okres od 3 do nawet 12 miesięcy. Szcze-
gółowych informacji w zakresie najmu mieszkań komunalnych w Świętochłowicach udziela Wy-
dział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pod nr tel.: 32 349 18 35 lub 
mailowo pod adresem: gn@swietochlowice.pl 

Wynajmij mieszkanie lub lokal użytkoWy z zasobóW komunalnych miasta Śmiasta Śmiasta WiętochłoWice!

REKLAMA

HANDEL \ Będziemy się musieli pożegnać z targowiskiem na Stroszku? Miejski 
Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu podjął decyzję o rozwiązaniu umowy dzier-
żawy terenu przy ul. Strzelców Bytomskich ze Stowarzyszeniem Kupców Cider 
Centrum. Dla przedsiębiorców, którzy chcą dalej prowadzić działalność poza 
targowiskiem, Bytom przygotuje propozycję najmu innych lokali w pobliżu.

Niestety, już od 1,5 roku, mi-
mo pomocy miasta Kupcom Ci-
der Centrum od miesięcy stowa-
rzyszenie nie wywiązuje się z za-
wartej umowy dzierżawy terenu 
przy ul. Strzelców Bytomskich. 
Dlatego Miejski Zarząd Dróg 
i Mostów w Bytomiu podjął de-
cyzję o rozwiązaniu umowy.

– Rozumiemy, że każdy mo-
że mieć przejściowe problemy 
ze spłatą swoich zobowiązań, 
ale ważne jest, aby dotrzymy-
wać warunków udzielonej po-
mocy. Stowarzyszenie Kupców 
Cider Centrum od dłuższego 
czasu nie wywiązuje się z umo-
wy, dlatego jesteśmy zmuszeni 
ją rozwiązać – mówi Wojciech 

Harmansa, dyrektor MZDiM.
Wsparcie stowarzyszenia 

ze strony miasta było duże. By-
tom obniżył specjalnie dla kup-
ców wysokość czynszu dzier-
żawnego z 8 tys. zł miesięcznie 
do 5,1 tys. zł. Dodatkowo mia-
sto już od 2018 roku dwukrot-
nie udzieliło pomocy de mini-
mis stowarzyszeniu. 

– Od początku 2019 r. spo-
tykamy się z kupcami i wycią-
gamy do nich pomocną dłoń. 
W 2019 r. cofnęliśmy wypowie-
dzenie umowy dzierżawy tere-
nu pod warunkiem terminowej 
spłaty zobowiązań, ograniczy-
liśmy powierzchnię targowi-
ska, aby stowarzyszenie dało 

sobie radę ze spłatą czynszu. 
W ostatnich miesiącach obni-
żyliśmy nawet wysokość opłat 
o 50% ze względu na pandemię 
– mówi Michał Bieda, wicepre-
zydent Bytomia.

Warto przypomnieć, że roz-
wiązana umowa dzierżawy była 
zawarta tylko i wyłącznie ze sto-
warzyszeniem, a nie poszcze-
gólnymi kupcami. Dla pojedyn-
czych przedsiębiorców, którzy 
chcą dalej prowadzić działalność 
poza targowiskiem, Bytom ma 
przygotować propozycję najmu 
lokali użytkowych w pobliżu do-
tychczasowego miejsca prowa-
dzenia działalności .

Koniec targowiska 
na Stroszku?

targowiska 
na Stroszku?

targowiska Będzie podwórko Nivea
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Akademicki Zespół Szkół
ul. Gimnazjalna 24

41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 287 29 60

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Jesteś osobą pełnoletnią, ale nie mogłeś rozpocząć lub ukończyć nauki w szkole średniej? 
Nie wszystko stracone – nasze liceum dla dorosłych pozwoli Ci zdobyć wykształcenie śred-
nie, przygotuje Cię do matury i umożliwi podjęcie nauki na studiach lub w szkole policealnej. 
Zapraszamy absolwentów gimnazjów, szkół podstawowych i zawodowych. 
Zajęcia będą odbywać się w wybrane weekendy.

SZKOŁA POLICEALNA NR 2 — KIERUNEK TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Skończyłeś szkołę średnią i chcesz zdobyć zawód, który stwarza szerokie możliwości zdo-
bycia pracy? Zapewniamy naukę na najwyższym poziomie. 
Nauka trwa 2 lata (4 semestry), a zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co drugi week-
end. Oferujemy nowoczesną, profesjonalnie wyposażoną specjalistyczną pracownię na 
miejscu. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający 
kwalifi kacje zawodowe honorowane na terenie Unii Europejskiej. Po ukończeniu szkoły 
możesz pracować w gabinetach odnowy biologicznej, studiach wizażu i paznokci, fi rmach 
i gabinetach kosmetycznych lub prowadzić własną działalność. 
Nowy semestr rozpoczyna się 1 września 2020r.

Zapraszamy do Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich!

sekretariat@azs.piekary.pl
www.azs.piekary.pl

FB: azspiekary

Auto Myjnia Ręczna Bytom 
Anna Bąbelewska

ul.Pułaskiego 33  
41-902 Bytom

OZONOWANIE wnętrz samochodów
Szybkie i skuteczne odkażanie.

Zapraszamy do 
zapisów pod nr tel.:

32 281-47-63 Koszt usługi 

50 zł brutto.

NIEODPŁATNE BADANIA W RAMACH NFZ, 
SZYBKIE TERMINY!

Tel. 32 621 26 12 / endoskopia@nefrolux.com.pl

SZPITAL NEFROLUX
ul. Szpitalna 6, 41-100 Siemianowice Śląskie

KOLONOSKOPIA

– oczyszczanie terenów zielonych,
– prace sanitarno-porządkowe,
– pielęgnacja roślin ozdobnych,
– dokonywanie nasadzeń drzew,

krzewów, roślin rabatowych itd.

– prace związane z koszeniem,
grabieniem, ściółkowaniem itp.

– mile widziane posiadanie prawa
jazdy kat. B, B+E, C.

Miejski Zarząd Dróg 
i Mostów w Bytomiu
zatrudni:

P koordynatora robót P robotników (kosiarzy) P
P pracowników fizycznych P

Osoby zainteresowane pracą w tutejszej jednostce 
proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 

32 396 97 00 oraz e-mail: mzdim@mzdim.bytom.pl

Zakres prac/wymagania:

KONTAKT

REKLAMA
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KULTURA \ Kocia kawiarnia i pracownia ceramiczna – to właśnie te dwa lokale już niebawem pojawią się w centrum Bytomia. Wszystko dzięki konkursowi 
„Lokal na kulturę”, które ogłosiły Bytomskie Mieszkania. Lokal mogły dostać osoby prowadzące działalność kulturalną, artystyczną lub twórczą.

Za nami już druga edycja kon-
kursu „Lokal na kulturę”. Mógł „Lokal na kulturę”. Mógł „Lokal na kulturę”
się do niej zgłosić każdy, kto 
chciał w swoim lokalu prowa-
dzić działalnośc kulturalną, ar-
tystyczną lub twórczą. Było o co 
walczyć, ponieważ czynsz w By-
tomiu, w ramach programu, 
przez 12 miesięcy wynosi zaled-
wie złotówkę za metr kwadrato-
wy. Dopiero później jego wyso-
kość jest ustalana na poziomie 
utrzymania danego lokalu w nie-
ruchomości. Zasady drugiej edy-
cji konkursu „Lokal na kulturę”
nieco różniły się od pierwszej. 
Przyszli najemcy mogli dodać 
do listy dostępnych lokali rów-
nież swoje propozycje. 

– Gratuluję pomysłodaw-
com. Jako miłośniczka i posia-

daczka dwóch kotów cieszę się, 
że w naszym mieście powstanie, 
tak oryginalna kawiarnia. Z dru-
giej zaś strony utworzenie pra-
cowni ceramicznej jest fajnym 
pomysłem na rozwijanie arty-
stycznych pasji – mówi Moni-
ka Trzcionkowska, dyrektorka 
Bytomskich Mieszkań.

Dzięki konkursowi swoją 
szansę ma Koci Gościniec – ka-
wiarnia, w której można delek-
tować się kawą w towarzystwie 
kotów. Będzie funkcjonować 
przy ul. Dworcowej 3. Właści-
cielki planują otworzyć ją już 
za trzy tygodnie. 

– Otrzymaliśmy bardzo duży 
lokal, dzięki czemu mamy moż-
liwość pomocy większej ilości 
zwierząt, bo to jest nasz głów-

ny cel – mówi Katarzyna Banaś 
z Kociego Gościńca. – Koty znaj-
dują tu swoje miejsce. Najcze-
ściej są porzucone przez czło-
wieka. Pracujemy z nimi, leczy-
my, bo niejednokrotnie są to 
zwierzęta po wypadkach sa-
mochodwych. Później przecho-
dzą pod opiekę behawiorysty. 
W ten sposób przygotowujemy 
je do stałych domów – dodaje.

Koci Gościniec, był prowa-
dzony dotychczas w Szombier-
kach, oprócz kawiarni pełnił tak-
że rolę ośrodka adopcyjnego dla 
kotów. Tak będzie i teraz. Jeśli 
przeżyjemy miłość od pierw-
szego wejrzenia, będziemy bar-
dzo chcieli zabrać danego kota 
do swojego domu i zamieszkać 
z nim już na zawsze, dzięki ko-

ciej kawiarni możemy to zrobić. 
Oczywiście trzeba spełnić wcze-
śniej kilka warunków, ale czego 
nie robi się dla kociej miłości. 

– Żeby adoptować kota, 
trzeba spełnić pewne warun-
ki. Obowiązuje nas tzw. wizy-
ta przedadopcyjna. Spotyka-
my się z przyszłymi opiekunami 
w domach, sprawdzamy warun-
ki, rozmawiamy z ludźmi oraz 
przygotowujemy ich do takiej 
adopcji. Jeśli spełniają warun-
ki, podpisujemy umowę i prze-
kazujemy kota – wyjaśnia Kata-
rzyna Banaś.

Kolejnym lokalem, który 
wygrał konkurs jest pracownia 
sztuki ceramicznej. Będzie znaj-
dować się przy ul. Katowickiej 7, 
w lokalu gdzie niegdyś mieściło 
się biur poselskie. Prawodpob-
nie będzie otwarta we wrześniu.

W pracowni będzie możnna 
nie tylko nabyć piękne przed-
mioty, ale także dowiedzieć 
się krok po kroku jak powsta-
ją. – Dotychczas moim warsz-
tatem pracy było jedno z po-
mieszczeń w domu. Ponieważ 
ceramika rządzi się swoimi pra-
wami, a i chęci, by pójść o krok 

dalej w realizowaniu pasji były 
coraz większe, zdecydowałem 
się złożyć swoją ofertę na za-
gospodarowane tego niewiel-
kiego lokalu – mówi Marek Fa-
bian, właściciel pracowni. 

W poprzedniej edycji kon-
kursu wgrała Agata Maciejaszek, 
która prowadziła sklep „Odpa-
dy spod lady”. Przeniosła go 
z ul. Zaułek do lokalu, przy ul. Po-
wstańców Warszawskich 16. Ar-
tystka sprzedaje w swoim sklepie 
produkty zero waste oraz prowa-
dzi warsztaty upcyklingowe .
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