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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

Dworcowa Dworcowa 
do zmiany

REWITALIZACJA \ Liczy niespełna 450 metrów, ale uznawana jest 
za serce bytomskiego śródmieścia. Po trzydziestu latach ul. Dworcowa 
w końcu doczeka się przebudowy. Zrewitalizowanych zostanie także 
11 znajdujących się przy niej kamienic. Wszystko w ramach projektu rewi-
talizacji centrum Bytomia, który do końca roku zostania złożony w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

REKLAMA
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W lutym informowaliśmy, 
że Bytom szykuje się do ma-
sowej modernizacji wielu ka-
mienic, czego dowodem miały 
być ogłoszone wówczas prze-
targi na remonty i przebudo-
wy zniszczonych budynków 
oraz ich termomodernizacja. 
Największą metamorfozę mia-
łaby przejść ulica Piłsudskie-
go, ale remont nie ominie też 
m.in. mieszkań i lokali przezna-
czonych na cele socjalne zlo-
kalizowanych w kamienicach 
przy ul. Smolenia, Witczaka, 
Piekarskiej, Żeromskiego, Rey-

monta, Rostka, Siemianowi-
ckiej, Alojzjanów, Brzezińskiej, 
Orląt Lwowskich, Chełmoń-
skiego, Powstańców Śląskich, 
Kochanowskiego, Miarki i Fa-
łata. Wszystkie inwestycje re-
alizowane są w ramach pro-
jektu współfinansowanego 
z UE ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

Z kolei teraz okazuje się, 
że miasto zdołało dodatko-
wo pozyskać dofinansowanie 
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii. Wartość inwesty-
cji określanej jako „Wymia-
na stolarki okiennej w budyn-
kach mieszkalnych w Gminie 
Bytom w ramach ogranicza-
nia niskiej emisji” oszacowano nia niskiej emisji” oszacowano nia niskiej emisji”
na 1 951 261 zł, a koszty zostaną 
w całości pokryte z otrzyma-
nej dotacji. Jak wskazuje pre-
zydent Mariusz Wołosz, dzięki 
tym pieniądzom zrealizowana 
zostanie inwestycja związana 
z lokalami zarządzanymi przez 
Bytomskie Mieszkania. – Stan 
części miejskich budynków 
pozostawia wiele do życzenia, 

dlatego ciągle przekazujemy 
dodatkowe środki na remon-
ty mieszkań. Już wkrótce By-
tomskie Mieszkania przystąpią 
do wymiany ponad 500 okien 

w budynkach mieszkalnych i lo-
kalach należących do gminy By-
tom – podkreśla prezydent Ma-
riusz Wołosz.

W pierwszym etapie prac 
nowe okna pojawią się w 60 lo-
kalach. Po rozstrzygnięciu prze-
targu stolarka okienna zostanie 
wymieniona w następujących 
lokalizacjach: ul. Józefczaka 
27/5, ul. Wyczółkowskiego 5/13, 
ul. Ostatnia 1a/39, ul. Romanow-
skiego 13B/2, ul. Tuwima 7a/20, 
ul. Tuwima 7a/21, ul. Armii Kra-
jowej 60/2, ul. Tuwima 2/14, 
ul. Głowackiego 2a/13, Kolonia 
Zygmunt 4/2, ul. Romanowskie-
go 11/19, ul. Świętochłowicka 
34/7, ul. Cicha 40/11, ul. Górno-
śląska 8/10a, ul. Tuwima 3b/3, 
ul. Głowackiego 6a/17, przy 
ul. Huty Julia 12b/I/13, ul. Fitel-
berga 5/58, ul. Konstytucji 31a/8, 
ul. Broniewskiego 2/7, ul. Bro-
niewskiego 3/32, ul. Grota Ro-
weckiego 5/6, ul. Hallera 1/27, 
ul. Orzegowska 16/3, ul. Har-
cerska 7/5, ul. Grota Rowe-
ckiego 13/3, ul. Harcerska 2/43, 
ul. Hallera 5/23, ul. Krupińskie-
go 1/47, ul. Orzegowska 15/28, 
ul. Krupińskiego 1/46, Grota 

Roweckiego 1/20, ul. Harcerska 
2/41, ul. Grota Roweckiego 1/15, 
ul. Krupińskiego 13/69, ul. Har-
cerska 3/28, ul. Obywatelska 
3/13, ul. Smolenia 19/19, ul. Wit-
czaka 107a/1, ul. Musialika 47/3, 
Reptowska 57/7, ul. Jaskółcza 
15/5, ul. Tomasza 9a/9, ul. Braci 
Śniadeckich 2/11, ul. Elsnera 8/8, 
ul. Miechowicka 23/3, ul. Popie-
łuszki 3/6, ul. Nickla 46/9, ul. To-
masza 7a/5, ul. Reptowska 55/10, 
ul. Reptowska 55/50, ul. Reptow-
ska 55/13, ul. 9 Maja 9/1, ul. 9 Ma-
ja 9/2, ul. Hlonda 119b/3, ul. Ko-
misji Edukacji Narodowej 3e/2, 
ul. Rydza Śmigłego 13b/13, ul. Ry-
dza Śmigłego 1a/1, ul. Grabowa 
8/16, ul. Jaworowa 14/2, ul. Gło-
wackiego 4, ul. Świętochłowicka 
3a, ul. Świętochłowicka 3a/2.

Na następny etap nie trzeba 
będzie długo czekać, bowiem 
jak przekonuje Monika Trzcion-
kowska, dyrektor Bytomskich 
Mieszkań, kolejne przetargi 
na wymianę okien w 150 loka-
lach już są w planach, a finał 
całej inwestycji będzie miał 
miejsce pod koniec grudnia 
tego roku. – Nowe okna będą 
z jednej strony odporne i łatwe 
w utrzymaniu, a z drugiej za-
chowany zostanie zabytkowy 
charakter budynku – dodaje 
Monika Trzcionkowska. Nale-
ży dodać, że wiele budynków 
wytypowanych do liftingu to 
obiekty zabytkowe, a więc wy-
miana stolarki okiennej będzie 
przebiegała pod nadzorem 
konserwatorskim .

REKLAMA
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Wielka wymiana okien
MIASTO \ Bytomskie mieszkania czeka mały lifting. Miasto zapowiedziało, że wymieni okna w 500 lokalach znajdujących się w zasobach gminy.
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Ul. Dworcowa została prze-
budowana w latach 90. ubiegłe-
go wieku, a dziś gołym okiem 
widać, że ta reprezentacyjna 
ulica Bytomia wymaga pilne-
go remontu. Jak dziś zapowie-
dziano – jeżeli miasto otrzyma 
unijne dofinansowanie – do-
czeka się go w przyszłym roku, 
w ramach projektu rewitalizacji 
śródmieścia.

– Rewitalizacja śródmieścia, 
to coś co zawsze było i jeszcze 
długo będzie bolączką miasta. 
Dziś robimy kolejny duży krok, 

aby ta średniowieczna ulica 
i przylegające do niej kamieni-
ce odzyskały swoją świetność 
– mówił prezydent Bytomia, 
Mariusz Wołosz.

Jak będzie 
wyglądała nowa 
ul. Dworcowa?

Nowa Dworcowa ma być 
przede wszystkim przyjazna 
dla pieszych. Dziś, choć for-
malnie jest to deptak, samo-
chodów tu nie brakuje – na co 
zwracali uwagę mieszkańcy 

Bytomia w ankiecie, która po-
przedzała tworzenie koncepcji 
przebudowy.

– Zaproponowaliśmy zmia-
nę układu funkcjonalnego, 
gdzie w środku ulicy postano-
wiliśmy zrobić pas komunika-
cyjny, ale głównie pieszy. I na-
wet jak tam pojawią się samo-
chody, to ich ruch będzie uspo-
kojony i mocno ograniczony 
– tłumaczy Grzegorz Pronobis 

z Pronobis Studio, autor pro-
jektu przebudowy.

Poza strefą ruchu będzie tak-
że strefa komercyjna – przezna-
czona dla lokalnych przedsiębior-
ców, gdzie staną m.in. kawiarnia-
ne stoliki oraz strefa rekreacyjna 
– gdzie będzie sporo zieleni oraz 
elementy małej architektury. Pla-
nowana jest także przebudowa 
skweru przy pl. Wolskiego. Znik-
ną bariery architektoniczne i na-
sadzone zostaną rośliny, dzięki 

czemu skwer ma się stać zieloną 
enklawą odpoczynku.

W ramach projektu rewitali-
zacji okolic ul. Dworcowej i Ryn-
ku renowacji doczeka się także 
11 prywatnych kamienic przy 
tej ulicy. Zyskają nowe elewacje 
frontowe, dachy i klatki scho-
dowe. Zrewitalizowana zosta-
nie także ul. Zaułek, biegnąca 
od Rynku do pl. Kościuszki.

– Istotne jest to, że to wspól-
noty podjęły decyzję o przystą-

pieniu do tego projektu, czyli 
jednak część właścicieli intere-
suje się wyglądem swoich bu-
dynków – podkreśla Jacek Pa-
nas z ZBM-TBS w Bytomiu.

Całkowita wartość projek-
tu rewitalizacji okolic ul. Dwor-
cowej i Rynku szacowana jest 
na ponad 20,4 mln zł. Miasto 
będzie się starało o dofinanso-
wanie z Obszaru Strategicznej 
Interwencji w wysokości ponad 
15,3 mln zł .
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Jak wygląda obecnie praca Jak wygląda obecnie praca Jak wygląda obecnie praca 
Państwa ośrodka, wiele po-Państwa ośrodka, wiele po-Państwa ośrodka, wiele po-
radni działa obecnie głównie radni działa obecnie głównie radni działa obecnie głównie 
w ramach tzw. teleporad? w ramach tzw. teleporad? 

KP: Przyjmujemy wszystkie pacjent- Przyjmujemy wszystkie pacjent- Przyjmujemy wszystkie pacjent-
ki z podejrzeniem chorób piersi sta-ki z podejrzeniem chorób piersi sta-
cjonarnie od poniedziałku do piąt-cjonarnie od poniedziałku do piąt-cjonarnie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 08:00 do 18:00. ku w godzinach 08:00 do 18:00. ku w godzinach 08:00 do 18:00. 
Pragnę też poinformować, że je-Pragnę też poinformować, że je-Pragnę też poinformować, że je-
steśmy realizatorem bezpłatnego 
Programu Profilaktyki Raka Pier-
si i można u nas wykonać bez-
płatnie mammografię (w ramach 
umowy z NFZ). Działamy oczy-
wiście we wzmożonym reżimie wiście we wzmożonym reżimie 
sanitarnym, czyli obowiązują nas sanitarnym, czyli obowiązują nas sanitarnym, czyli obowiązują nas 
procedury stosowane powszech-procedury stosowane powszech-procedury stosowane powszech-
nie w placówkach ochrony zdro-nie w placówkach ochrony zdro-nie w placówkach ochrony zdro-
wia: odkażenie dłoni, stosowanie wia: odkażenie dłoni, stosowanie 
maseczek ochronnych i zachowa-maseczek ochronnych i zachowa-
nie odległości między pacjentkami. nie odległości między pacjentkami. 
Panie umawiane są na konkretną Panie umawiane są na konkretną 
godzinę. Robimy wszystko, aby by-godzinę. Robimy wszystko, aby by-
tomianki i mieszkanki ościennych tomianki i mieszkanki ościennych 
miast miały dostęp do profilaktyki 
i pełnej diagnostyki chorób piersi; 
mimo COVID  nasz zespół spe-

cjalistów pracuje stacjonarnie. To cjalistów pracuje stacjonarnie. To cjalistów pracuje stacjonarnie. To 
ważne, aby dzielić się tą informa-ważne, aby dzielić się tą informa-ważne, aby dzielić się tą informa-
cją, gdyż wiele kobiet trafia do nas cją, gdyż wiele kobiet trafia do nas cją, gdyż wiele kobiet trafia do nas 
z rakiem piersi w zaawansowanym z rakiem piersi w zaawansowanym z rakiem piersi w zaawansowanym 
stadium. Wiemy, jak ważny w przy-stadium. Wiemy, jak ważny w przy-stadium. Wiemy, jak ważny w przy-
padku nowotworów jest czas i pra-padku nowotworów jest czas i pra-padku nowotworów jest czas i pra-
gniemy obalić mit, że nie można gniemy obalić mit, że nie można gniemy obalić mit, że nie można 
się dostać do specjalisty inaczej, niż się dostać do specjalisty inaczej, niż się dostać do specjalisty inaczej, niż 
w ramach teleporad. w ramach teleporad. w ramach teleporad. 

Czy do skorzystania z bezpłat-Czy do skorzystania z bezpłat-Czy do skorzystania z bezpłat-
nej mammografii potrzebne nej mammografii potrzebne 
jest skierowanie od lekarza? jest skierowanie od lekarza? 

KP: Program bezpłatnej mam- Program bezpłatnej mam- Program bezpłatnej mam- Program bezpłatnej mam-
mografii adresowany jest do ko-mografii adresowany jest do ko-mografii adresowany jest do ko-mografii adresowany jest do ko-
biet w wieku 50-69 lat, które w cią-biet w wieku 50-69 lat, które w cią-biet w wieku 50-69 lat, które w cią-biet w wieku 50-69 lat, które w cią-
gu ostatnich dwóch lat nie wyko-gu ostatnich dwóch lat nie wyko-gu ostatnich dwóch lat nie wyko-gu ostatnich dwóch lat nie wyko-
nywały mammografii w ramach nywały mammografii w ramach 
NFZ – wystarczy telefoniczna re-– wystarczy telefoniczna re-
jestracja na badanie i nie jest wyma-jestracja na badanie i nie jest wyma-
gane posiadanie skierowania od le-gane posiadanie skierowania od le-
karza. Istnieje też możliwość wy-karza. Istnieje też możliwość wy-
konania bezpłatnej mammografii konania bezpłatnej mammografii konania bezpłatnej mammografii 
po 12 miesiącach od poprzedniego po 12 miesiącach od poprzedniego 
badania- na podstawie skierowania badania- na podstawie skierowania 
– u kobiet, które mają czynniki ry-– u kobiet, które mają czynniki ry-–
zyka raka piersi. 

Jest jakaś gotowa recepta na to, Jest jakaś gotowa recepta na to, 
jak nie zachorować na raka jak nie zachorować na raka 
piersi?

MŁ: Po pierwsze, hipokratejskie: 
„Lepiej zapobiegać, niż leczyć”…
czyli unikać czynników ryzyka raka 
piersi np. używek, ale również do-piersi np. używek, ale również do-
konywać comiesięcznego samoba-konywać comiesięcznego samoba-
dania piersi, korzystać z coroczne-dania piersi, korzystać z coroczne-
go badania USG piersi, a w starszym go badania USG piersi, a w starszym 
wieku- również z mammografii. Je-wieku- również z mammografii. Je-wieku- również z mammografii. Je-
śli mamy mutację w genach BRCA śli mamy mutację w genach BRCA śli mamy mutację w genach BRCA 
1 / 2 lub inne niezależne od nas 1 / 2 lub inne niezależne od nas 
czynniki ryzyka, to szczególnie czynniki ryzyka, to szczególnie 
ważne jest regularne korzystanie ważne jest regularne korzystanie 
z badań profilaktycznych. Kobie-z badań profilaktycznych. Kobie-
ty, które przykładają do tego wagę, ty, które przykładają do tego wagę, 
trafiają do nas w dobrym momencie, trafiają do nas w dobrym momencie, 
zwykle same wyczuły niepokojącą je 
zmianę w piersi i zgłosiły się do le-
karza lub dowiedziały się o zmia-
nie w piersi po wykonaniu badania 
obrazowego. Dodam, że nie każ-
da wykryta w piersi zmiana, to rak. 
Nie nastawiajmy się do USG piersi, 
czy mammografii, jak do badania, 
które „wykryje u mnie raka piersi”, 

od takiego lękowego nastawienia 
do unikania badań – prosta droga. 
W SANIVITAS pomagamy zarów-
no kobietom, które chcą korzystać 
z bezpłatnej profilaktyki, jak i tym, 
które wymagają tzw. etapu diagno-
styki pogłębionej. styki pogłębionej. styki pogłębionej. 

Diagnostyka pogłębiona?Diagnostyka pogłębiona?

MŁ: Jeśli zmiana wymaga dalszej 
diagnostyki, pacjentka jest kiero-
wana do etapu diagnostyki pogłę-
bionej.  Zespół chirurgów pracu-
jących w naszym ośrodku – poza 
badaniem fizykalnym i USG wy-
konuje oczywiście różne rodzaje 
biopsji piersi, w ramach umowy 
z NFZ. O tym, jaki rodzaj biopsji 
należy wykonać decyduje specjali-
sta, który opiekuje się w SANIVI-
TAS daną pacjentką. Tak, wyznaje-
my zasadę „jedna pacjentka – jeden 
chirurg” kobieta od samego począt-
ku ma swojego lekarza prowadzące-
go, to budzi atmosferę wzajemnego 
zaufania. Poza biopsją aspiracyjną 
cienko – i gruboigłową można u nas 
wykonać biopsję mammotomiczną 
– to rodzaj biopsji wspomaganej – to rodzaj biopsji wspomaganej –
próżnią, pozwala ona na usunięcie 

zmiany i skierowanie jej do badania 
histopatologicznego, które daje in-
formacje o tym, z jakim rodzajem 
zmiany mamy do czynienia. Biopsję 
mammotomiczną można wykonać 
w SANIVITAS bezpłatnie, a czas 
oczekiwania na zabieg nie jest li-
czony w miesiącach. Mówię o tym, 
bo wiele kobiet jest niedoinfor-
mowanych i w stresie niepotrzeb-
nie płaci za ten zabieg kilka tysięcy 
złotych, z można go wykonać w ra-
mach ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dodam jeszcze, że lekarze chirur-
dzy pracujący w Sanivitas są czyn-
nymi operatorami i jeśli wynik biop-
sji wraz z innymi badaniami wska-
zują, że potrzebna jest operacja, pa-
cjentka jest przez nich prowadzona 
przez dalsze etapy leczenia. Pamię-

tajmy, że w tak trudnej sytuacji, ja-
ką jest dla kobiety i jej rodziny dia-
gnoza raka piersi ważny jest szybki 
dostęp do kompleksowej i skutecz-
nej terapii, właśnie dlatego SANI-
VITAS współpracuje z ośrodkami, 
w których nasze pacjentki mają do-
stęp do radio i chemioterapii. 

Październik niebawem, a jest to 
miesiąc walki z rakiem piersi, 
czy SANIVITAS ma w planach 
jakieś specjalne działania? 

MŁ:  Akurat w tym zakresie COVID 
mocno skomplikował nasze plany, 
ale postaramy się chociaż w pewnym 
zakresie przenieść nasze działania 
do sieci, o czym zapewne poinfor-
mujemy niebawem. 

Rozmowa z Krzysztofem Pigłowskim Prezesem Zarządu i Magdaleną Łosik Rozmowa z Krzysztofem Pigłowskim Prezesem Zarządu i Magdaleną Łosik Rozmowa z Krzysztofem Pigłowskim Prezesem Zarządu i Magdaleną Łosik 
– konsultantką ds. medycznych ze Śląskiego Ośrodka Onkologii „SANIVITAS” w Bytomiu– konsultantką ds. medycznych ze Śląskiego Ośrodka Onkologii „SANIVITAS” w Bytomiu– konsultantką ds. medycznych ze Śląskiego Ośrodka Onkologii „SANIVITAS” w Bytomiu

DANE TELEADRESOWE NASZEJ PLACÓWKI: 
Bytom 41-902. Plac Akademicki 15/6, 

tel: +48 (32) 387-76-05 / 48 (32) 387-76-06

www.sanivitas.pl

Dworcowa do zmiany
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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

Kolonia dostała drugą szansę
REWITALIZACJA \ Niedawno rozpoczęły się prace budowlane na terenie bytomskiej Kolonii Zgorzelec. Plany co do tego zabytkowego osiedla są naprawdę 
imponujące. Jedno pozostaje pewne: szykuje się wielki remont.

Prace rewitalizacyjne będą 
dotyczyć czternastu zaniedba-
nych budynków Kolonii. Remont 
rozłożono w czasie. W pierw-
szej turze gruntownej prze-
mianie zostanie poddane pięć 
domów o numerach 10 – 14. 
Ze względu na stan obiektów 
zakres działań jest ogrom-zakres działań jest ogrom-
ny. Wykonawca prac wymieni ny. Wykonawca prac wymieni 
ogrzewanie, drzwi, okna, wy-ogrzewanie, drzwi, okna, wy-
remontuje dachy oraz klatki remontuje dachy oraz klatki 
schodowe. Ponadto do bu-schodowe. Ponadto do bu-
dynków zostanie podłączona dynków zostanie podłączona 
instalacja gazową. Finalnie w fa-instalacja gazową. Finalnie w fa-
milokach powstanie 14 nowych milokach powstanie 14 nowych 
mieszkań o powierzchni około mieszkań o powierzchni około 
50 metrów kwadratowych z in-50 metrów kwadratowych z in-
dywidualnymi łazienkami. Co dywidualnymi łazienkami. Co 
więcej, realizator inwestycji za-więcej, realizator inwestycji za-
dba także o otoczenie i oświet-dba także o otoczenie i oświet-
lenie obszaru wokół obiektów. lenie obszaru wokół obiektów. 
Przetarg na rewitalizację pierw-Przetarg na rewitalizację pierw-
szego etapu został rozstrzyg-szego etapu został rozstrzyg-
nięty jesienią zeszłego roku. nięty jesienią zeszłego roku. 
Koszty inwestycji szacuje się Koszty inwestycji szacuje się 
na ponad 9 milionów złotych. na ponad 9 milionów złotych. 
Termin na ostateczne zakoń-Termin na ostateczne zakoń-
czenie prac wypada pod koniec czenie prac wypada pod koniec 
kwietnia 2021 r.kwietnia 2021 r.

– Obecnie wykonawca or-
ganizuje zaplecze budowlane 
w postaci kontenerów, nie-

zbędnych przyłączy energe-
tycznych i wodociągowych. 
Ekipy budowlane przystąpiły 
już do odgruzowywania piw-
nic pięciu pierwszych budyn-nic pięciu pierwszych budyn-
ków – mówi Andrzej Bąk, kie- mówi Andrzej Bąk, kie-
rownik Działu Rewitalizacji By-rownik Działu Rewitalizacji By-
tomskich Mieszkań.tomskich Mieszkań.

Jeszcze nie ukończono prac Jeszcze nie ukończono prac 
przy pierwszych pięciu domach przy pierwszych pięciu domach 

wielorodzinnych, a już podpi-wielorodzinnych, a już podpi-
sano umowy na renowację ko-sano umowy na renowację ko-
lejnych budynków tym razem lejnych budynków tym razem 
o numerach: 16, 27, 28 i 32. Te o numerach: 16, 27, 28 i 32. Te 
obiekty także zostaną podda-obiekty także zostaną podda-
ne gruntownej przebudowie. ne gruntownej przebudowie. 
Roboty będą dotyczyć m.in. Roboty będą dotyczyć m.in. 
dachów, klatek schodowych 
oraz montażu stolarki okien-
nej i drzwiowej. W lokalach nej i drzwiowej. W lokalach 
zostaną wydzielone łazienki zostaną wydzielone łazienki 
oraz zainstalowane centralne oraz zainstalowane centralne 
ogrzewanie. W efekcie powsta-ogrzewanie. W efekcie powsta-
nie 40 mieszkań o łącznej po-
wierzchni 2600 metrów kwa-

dratowych. Działania pochłoną dratowych. Działania pochłoną 
8 mln zł. Dwóch wykonawców 8 mln zł. Dwóch wykonawców 
biorących udział w drugiej czę-biorących udział w drugiej czę-
ści projektu dostało osiem mie-ści projektu dostało osiem mie-
sięcy na zaprojektowanie oraz sięcy na zaprojektowanie oraz 
przeprowadzenie prac.przeprowadzenie prac.

Nowa inwestycja jest dla Nowa inwestycja jest dla 
miasta bardzo istotnym przed-miasta bardzo istotnym przed-
sięwzięciem. Nie tylko pozwo-sięwzięciem. Nie tylko pozwo-
li na wygospodarowanie no-li na wygospodarowanie no-
wych lokali mieszkalnych, ale wych lokali mieszkalnych, ale 
także podniesie jakość życia także podniesie jakość życia 
mieszkających już na terenie mieszkających już na terenie 
Kolonii Zgorzelec bytomian. Kolonii Zgorzelec bytomian. 
Cel projektu stanowi aktywi-Cel projektu stanowi aktywi-
zacja społeczno-gospodarcza zacja społeczno-gospodarcza 
mieszkańców. mieszkańców. 

– To kolejna ważna inwe-– To kolejna ważna inwe-
stycja rewitalizacyjna, która stycja rewitalizacyjna, która 
odmieni oblicze i przywróci odmieni oblicze i przywróci 
funkcje mieszkalne pięknego funkcje mieszkalne pięknego 
osiedla patronackiego w Byto-osiedla patronackiego w Byto-
miu. Dzięki temu Kolonia Zgo-miu. Dzięki temu Kolonia Zgo-
rzelec ma szansę stać drugim rzelec ma szansę stać drugim 
Nikiszowcem –Nikiszowcem – twierdzi prezy- twierdzi prezy-
dent miasta Mariusz Wołosz.dent miasta Mariusz Wołosz.

Duży projekt to także du-Duży projekt to także du-
że wydatki. Całość inwesty-że wydatki. Całość inwesty-
cji będzie kosztować około cji będzie kosztować około 
28 908 000 zł. Miastu udało 
się uzyskać znaczne dofinanso-się uzyskać znaczne dofinanso-
wanie z Regionalnego Progra-wanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-mu Operacyjnego Wojewódz-

twa Śląskiego na lata 2014-twa Śląskiego na lata 2014-
2020. Unijna dotacja wynosi 2020. Unijna dotacja wynosi 
aż 24 166 000 zł. Warto do-aż 24 166 000 zł. Warto do-
dać, że obecny remont nie jest dać, że obecny remont nie jest 
pierwszą tego typu inwestycją, pierwszą tego typu inwestycją, 
jaka spotkała Kolonię Zgorzelec. jaka spotkała Kolonię Zgorzelec. 

Jak duża część tradycyjnej Jak duża część tradycyjnej 
zabudowy Górnego Śląska, zabudowy Górnego Śląska, 
osiedle powstało na przeło-osiedle powstało na przeło-
mie XIX i XX wieku. W familo-mie XIX i XX wieku. W familo-
kach mieszkali pracownicy huty kach mieszkali pracownicy huty 
Hubertus razem z rodzinami. 
W połowie lat dziewięćdzie-
siątych zabudowania znalazły siątych zabudowania znalazły 
się na liście zabytków. W póź-się na liście zabytków. W póź-
niejszym czasie we współpracy niejszym czasie we współpracy 
z krajem związkowym Północ-z krajem związkowym Północ-
na Nadrenia-Westfalia posta-na Nadrenia-Westfalia posta-
nowiono wyremontować bu-nowiono wyremontować bu-
dynki i zaprosić artystów do ich dynki i zaprosić artystów do ich 
zamieszkiwania. Polsko-nie-zamieszkiwania. Polsko-nie-
miecki projekt udało się zre-miecki projekt udało się zre-
alizować, ale tylko częściowo. alizować, ale tylko częściowo. 
Odnowiono dziewięć spośród Odnowiono dziewięć spośród 
34 domów. Artyści też nie spie-34 domów. Artyści też nie spie-
szyli się z wynajmowaniem lo-szyli się z wynajmowaniem lo-
kali. Miejmy nadzieję, że obecna kali. Miejmy nadzieję, że obecna 
inwestycja przyniesie spodzie-inwestycja przyniesie spodzie-
wane rezultaty, a miasto będzie wane rezultaty, a miasto będzie 
się cieszyć zabytkową, lecz od-
nowioną infrastrukturą .

Całość inwestycji 
będzie kosztować około 
28 908 000 zł

Milionerów mamy tyle samo

Izba Administracji Skarbowej 
w Katowicach co roku prezentu-
je zestawienie liczby mieszkań-
ców województwa śląskiego, 
którzy uzyskują roczny dochód 
powyżej miliona złotych. Ran-
king powiatów jest tworzony 
na podstawie zeznań podatko-
wych za poprzedni rok. Od kilku 
lat ilość milionerów w Bytomiu 
stale rosła. W 2014 roku żyło 
ich tu zaledwie 29, podczas gdy 
w 2019 r. było ich już 64.

Pierwszy raz od kilku lat 
populacja bytomskich milio-
nerów nie wzrosła i względem 
2018 roku utrzymała się na jed-
nakowym poziomie. Tymcza-
sem w całym województwie 

śląskim grono osób mogących 
poszczycić się takimi dochoda-
mi urosło o 199 nazwisk, w efek-
cie czego jest ich już 3 435. Jak 
wskazuje Krajowa Administra-
cja Skarbowa, większość z nich 
stanowią przedsiębiorcy rozli-
czający się liniowym podatkiem 
dochodowym i składający ze-
znanie PIT-36l – to aż 92 proc. 
wszystkich milionerów w regio-
nie. Co ciekawe od pewnego 
czasu rośnie liczba osób, które 
wykazują dochody przekracza-
jące 1 mln zł w PIT-37, czyli m.in. 
z pracy na etat. Takich bardzo 
dobrze zarabiających pracow-
ników było w ubiegłym roku 
aż 136 (parę lat temu było ich 

zaledwie kilkanaście osób).
Największą populacją mi-

lionerów może się poszczy-
cić Bielsko-Biała i powiat biel-
ski, gdzie mieszka 406 takich 
osób. Pod tym względem sto-
lica dawnego województwa 
znacznie przewyższa Katowice, 
w których rozlicza się o ponad 
100 milionerów mniej (301). 
Statystyki są lepsze także dla 
Częstochowy i powiatu często-
chowskiego, gdzie jest 355 milio-
nerów. Na drugim końcu tabe-
li są natomiast Piekary Śląskie 
(26 milionerów), Jastrzębie-
-Zdrój (28) oraz Siemianowice 
Śląskie (31) .

MIESZKAŃCY \ Liczba milionerów w Bytomiu jest stabilna. W ubiegłym roku 
ani ich nie ubyło, ale też nie przybyło. Bogaczy zarabiających w ciągu roku sześ-
ciocyfrowe kwoty jest w naszym mieście trochę ponad pół setki.
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Do niedawna rady miejskie 
oceniały co roku włodarzy 
miast jedynie w zakresie rea-
lizacji budżetu. Nieudzielenie 
absolutorium mogło skutko-
wać rozpisaniem referendum 
w sprawie odwołania gospo-
darza gminy, który zdaniem 
rajców źle wydawał publiczne 
środki. Taka sytuacja miała miej-
sce w Bytomiu w 2017 roku, gdy 
Regionalna Izba Obrachunko-
wa wydała negatywną opinię 
w sprawie wykonania budże-
tu miasta, na podstawie czego 
Rada Miejska nie udzieliła Da-
mianowi Bartyli absolutorium. 
W następstwie czego przepro-
wadzono referendum.

Od 2019 roku prezydenci 
i burmistrzowie muszą nie tylko 
wykazać, że zrealizowali budżet 
w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami, ale także przedsta-
wić raport o stanie miasta, któ-
ry jest podstawą do przyznania 

im wotum zaufania. Dokument 
ten musi przedstawiać kondycję 
lokalnego samorządu w takich 
dziedzinach jak np. gospodarka, 
inwestycje, zagospodarowanie 
przestrzenne, ochrona zdro-
wia, pomoc społeczna, kultura 
i sport, mienie komunalne, czy 
środowisko. Raport dotyczący 
stanu Bytomia w 2019 roku spi-
sano na blisko 150 stronach.

Podczas dzisiejszej sesji pre-
zydent Mariusz Wołosz wraz 
ze swoimi zastępcami Micha-
łem Biedą, Adamem Frasem 
i�Waldemarem�Gawronem, a tak-

że Ewą Tomczak, skarbniczką 
miasta oraz Mirosławem Luk-
sem przedstawili niezbędne 
sprawozdania. Prezentacja ra-
portów oraz późniejsza dysku-
sja radnych trwały kilka godzin. 
Z przebiegiem całego posiedze-
nia można zapoznać się za spra-
wą nagrania z sesji dostępnego 
w internecie.

Za przyznaniem prezyden-
towi Bytomia wotum zaufa-
nia głosowało 21, przeciw była 
trójka radnych Bytomskiej Ini-
cjatywy Społecznej. Za przy-
znaniem absolutorium głoso-

wało 20 radnych, trzech by-
ło przeciw, natomiast Marek 
Wilk wstrzymał się od gło-
su. W przypadku rozpatrze-
nia i zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego oraz spra-
wozdania z wykonania budże-
tu za rok 2019 również zagło-
sowało za 20 członków rady, 
lecz głosy przeciw oddali To-
masz Kupijaj i Robert Rabus, 
a wstrzymali się Michał Lewi-
cki i Marek Wilk.

– Serdecznie dziękuję za 
udzielenie absolutorium i wotum 
zaufania – powiedział po głoso-
waniach Mariusz Wołosz. – Cieszę 
się, że dla zdecydowanej większo-
ści z państwa liczą się fakty, liczy 
się skuteczne działanie, liczą się 
wyniki finansowe, liczą się te do-
bre rzeczy, które posuwają mia-
sto do przodu i za to państwu 
bardzo serdecznie dziękuję – do-
dał prezydent .

REKLAMA
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Prezydent się rozliczyłsię rozliczył
POLITYKA \ W poniedziałek, 24 sierpnia zarząd miasta był rozliczany przez radnych z efektów swojej 
pracy w minionym roku. Mariusz Wołosz musiał nie tylko udowodnić, że należycie gospodarował pieniędzmi 
bytomian, lecz też, że właściwie zarządzał miastem.

Nożownik 
zaatakował
112 \ Nożownik w Miechowicach! Rzucił się 
na mężczyznę pod sklepem i dźgnął go nożem. 
Zaatakowany człowiek ledwo  uszedł życiem. Polała 
się krew. 

Takiego wypadku zdarzeń 
nie spodziewał się nikt. W nie-
dzielę przed sklepem w pawi-
lonie „Panorama” w Miechowi-„Panorama” w Miechowi-„Panorama”
cach przy ul. Stolarzowickiej no-
żownik wyciągnął nóż i dźgnął 
jednego z mężczyzn. 

Jak relacjonowali nam świad-
kowie zdarzenia, mężczyzna zo-
stał dźgnięty, po czym napast-
nik zaczął go kopać. Sprawca był 
ubrany na czarno i miał na so-
bie czarną maseczkę. Podobno 
w okolicy mieszkańcy widzie-
li go już od kliku dni jak zacze-
piał ludzi. 

– Sprawiał wrażenie psy-
chicznego – mówi krótko jeden 
z mieszkańców okolicy. 

Zaatakowany w ciężkim stanie 
został przewieziony do szpitala. 

– Mężczyzna przeżył atak, 
wczoraj przeszedł operację 
– mówi podkom Anna Lenkie-
wicz z Komendy Miejskiej Policji 
w Bytomiu.

Jak ustaliła policja, sprawcą 
okazał się być czterdziestodzie-
więcio letni mieszkaniec Byto-
mia. Funkcjonariusze ustalają 
teraz szeczegóły zdarzenia .



6 \ wtorek, 26 sierpnia 2020 r.r.r www.bytomski.pl

REKLAMA

Sikorak zaskoczył freskamizaskoczył freskami
HISTORIA \ Prace badawcze w auli IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu przy placu Sikorskiego trwały prawie miesiąc i dały zaskakujący rezultat.

zaskoczył freskami
Prace badawcze w auli IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu przy placu Sikorskiego trwały prawie miesiąc i dały zaskakujący rezultat.

zaskoczył freskami
Pod warstwą farby odkryto fragmenty polichromii z okresu powstania budynku.

Podczas prac zleconych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, które realizowała 
Pracownia Konserwacji Zabyt-
ków Arcton, pod warstwą farby 
znaleziono fragmenty malowi-
deł pochodzące z okresu po-
wstania szkoły.

– Są to malowidła secesyj-
ne, zdecydowanie cenniejsze 
od tych pochodzących z okre-
su międzywojennego. Swoim 
kształtem nawiązują do sztu-
katerii przedstawiającej kwia-
ty kasztanowca. Zauważyć też 
można pędy różane tak charak-
terystyczne dla secesyjnej or-
namentyki – mówi Sylwia Kudła 
– Herner z Pracowni Konserwa-
cji Zabytków Arcton.

Dzięki pracom termomo-
dernizacyjnym zabytkowego 
budynku, udało się również 
przeprowadzić remont dachu 
i docieplono poddasze obiek-

tu. Zadbano również o stolarkę 
okienną i drzwiową. Podczas 
prac odkryto, że pierwotnym 
kolorem okien i krat był niebie-
ski. Na tej podstawie podjęto 
decyzję, by stolarka była zacho-
wana w tej kolorystyce.

Renowacje przeszła też cha-
rakterystyczna wieża zegarowa. 
Architekt Carl Brugger przewi-
dział możliwość wystąpienia 
szkód górniczych, dlatego też 
w środku ukrył stalową kon-
strukcję nośną. Dzięki niej wie-
ża po dziś dzień może cieszyć 
oko mieszkańców.

Budynek został wzniesio-
ny według projektu miejskie-
go architekta Carla Bruggera 
przy ówczesnym Kaiserplatz 
(dzisiejszym placu Sikorskie-
go), pod kierownictwem mi-
strza murarskiego J. Wygascha 
w latach 1901-1902 na potrzeby 
miejskiej katolickiej szkoły real-

nej. Szkoła przed skończeniem 
tego projektu prowadziła zaję-
cia w bytomskiej siedzibie stra-
ży pożarnej. Budynek otwar-
to 8 maja 1903 roku. W latach 
dwudziestych ubiegłego wieku 
placówka uzyskała uprawnienia 
szkoły licealnej. Budynek w cza-
sach wojennych został pozba-
wiony dachu i części szyb w ok-
nach. Remont powojennych 
uszkodzeń przeprowadzono 
w latach 1945/1946. Obok bu-
dynku wzniesiono również w la-
tach 1901/1902 wolnostojącą 
salę gimnastyczną zaprojek-
towaną w 1898 roku. 28 marca 
1977 r. budynek szkoły został 
wpisany do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa 
śląskiego (nr rejestru 1224/77). 
W latach 80 XX wieku prze-
prowadzono kapitalny re-
mont i wyczyszczono elewa-
cję. Od 1996 roku gmach jest 

siedzibą IV Liceum Ogól-
nokształcącego im. Bole-
sława Chrobrego (zwany 
potocznie Sikorak).

Elewację frontową 
i tylną urozmaicają fa-
liste, wklęsło-wypukłe 
ryzality. W budynku za-
chowały się oryginalne 
balustrady, drzwi, okna, 
posadzki oraz secesyjne 
szafy na pomoce nauko-
we. W stolarce wnętrz 
powtarzającym się ele-
mentem jest motyw so-
wy. Na drugim piętrze 
gmachu znajduje się au-
la w secesyjnym stylu, 
ze sceną, która była wykorzy-
stywana do szkolnych nabo-
żeństw. Ściany były ozdobione 
polichromiami (malowidła patro-
nowe), które zostały zamalowane 
po II wojnie światowej .

fot. UM Bytomfot. UM Bytom



wtorek, 26 sierpnia 2020 r.\   7www.bytomski.pl

REKLAMA REKLAMA

Z hasłem 

„MÓJ BYTOM”
zniżka na usługi w wysokości 

10%* ważna do 30.09.2020 r.
*z wyłączeniem medycyny estetycznej 

Centrum Medyczne Severux
ul. Katowicka 157
41-500 Chorzów

email: kontakt@severux.pl
tel: 510 809 408

www.facebook.com/SeveruxCM/

Specjaliści, którym
 możesz zaufać

www.severux.pl

DIAGNOSTYKA USG, FIZJOTERAPIA, ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA, 
CHIRURGIA NACZYNIOWA, PSYCHIATRIA, ENDOKRYNOLOGIA, 

NEUROLOGIA, KARDIOLOGIA, PODOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA, 
DERMATOLOGIA, UROLOGIA, DIETETYKA, INTERNA, DIABETOLOGIA.

PRZYKŁADOWY ZAKRES USŁUG:

Rzemieślnicy zapłacą mniej
MIASTO \ W Bytomiu funkcjonuje około siedemdziesięciu zakładów, któ-
rych właściciele zajmują się tak nietypowymi zawodami w dzisiejszych cza-
sach, jak introligator, czy stolarz. Miasto zdecydowało się pomóc tym drob-
nym przedsiębiorcom.

W dzisiejszych czasach przed-
stawiciele zapominanych zawo-
dów zapewne nie mają łatwe-
go zajęcia. Małe zakłady często 
przegrywają rywalizację z licz-
ną i znacznie silniejszą konku-
rencją. Ludzie zamiast napra-
wiać posiadane rzeczy, wolą 
po prostu kupować nowe. Do-
datkowo sytuacja spowodowana 
koronawirusem jeszcze bardziej 
ograniczyła dochody ze sprzeda-
wanych produktów i świadczo-
nych usług. W odpowiedzi na te 
problemy władze Bytomia zde-
cydowały się obniżyć wykonaw-
com ginących zawodów czynsz 
za lokal użytkowy. Przedsiębior-
cy będą mogli się ubiegać o ob-
niżenie stawki o 30%.

– Warto ratować zanikają-
ce branże. To zawody, bez któ-
rych kiedyś nie wyobrażano so-
bie funkcjonowania społeczno-

ści – mówi Waldemar Gawron, 
zastępca prezydenta Bytomia. 
– Dziś są zastępowane przez 
technologię. W efekcie powsta-
je tańszy produkt, ale już nie tak 
wysokiej jakości. Liczymy, że ob-
niżka opłaty za lokal użytkowy 
trochę ulży przedsiębiorcom 
w tym ciężkim czasie – dodaje.

Kto może ubiegać się o ulgę? 
Przede wszystkim trzeba re-
prezentować jedną z trzydzie-
stu czterech branż spisanych 
w zarządzeniu prezydenta By-
tomia. Wśród nich znajdziemy: 
garncarstwo, filatelistykę, ka-
pelusznictwo, zegarmistrzo-
stwo, krawiectwo, rymarstwo, 
złotnictwo, czy prowadzenie 
antykwariatu. Co więcej, nie 
można mieć zaległości w opła-

tach za zajmowany lokal.
Ulga czynszowa przysługuje 

na rok. Po tym okresie będzie 
można ją przedłużyć na ko-
lejne 12 miesięcy. Oczywiście 
pod warunkiem, że w między-
czasie nie zmieni się wykony-
wanego zawodu.

Wnioski w sprawie obniżki 
opłat można składać już dziś. 
Do ich rozpatrywania zosta-
ła powołana specjalna komi-
sja w składzie: przedstawicie-
le Bytomskich Mieszkań, Biuro 
Spraw Lokalowych, Wydział 
Strategii, Funduszy Europej-
skich i Obsługi Inwestora, Wy-
dział Spraw Obywatelskich 
oraz Wydział Komunikacji Me-
dialnej i Promocji Urzędu Miej-
skiego w Bytomiu .

KULTURA \ Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Władysława Studenckiego 
bierze udział w ministerialnym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Już za niedługo 
w bytomskiej placówce pojawią się książkowe nowości.

Według badań Biblioteki 
Narodowej tylko 39% Polaków 
przeczytało w ciągu ubiegłego 
roku chociaż jedną książkę. To 
i tak więcej niż w latach ubie-
głych. Pozostaje jednak pyta-
nie, co z resztą? Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego postanowiło przeprowa-
dzić program, który pomógłby 
w promowaniu czytelnictwa. 
Składają się na niego trzy prio-
rytety: „Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicz-
nych”, nych”, nych” „Infrastruktura bibliotek”
oraz „Rozwijanie zainteresowań 
uczniów poprzez promowanie 
i wspieranie rozwoju czytelni-

ctwa wśród dzieci i młodzieży”.ctwa wśród dzieci i młodzieży”.ctwa wśród dzieci i młodzieży”
Wszystkie te cele wiążą się 

z możliwością otrzymania do-
finansowania na zakup nowych 
książek, remont placówki czy 
organizację ciekawego projek-
tu. Nasza biblioteka miejska 
bierze udział w pierwszym seg-
mencie Programu. Przydzielo-
no jej 32 307 zł. Ze względu na II 
grupę zamożności, do której 
trafiła bytomska placówka, 
wkład własny w inwestycję nie 
mógł być mniejszy niż 65%.

27 lipca radni Bytomia prze-
znaczyli 60 tysięcy złotych 
na wsparcie biblioteki. Środki 
pochodzą z budżetu miasta. 

Wydawnicze nowości trafią 
nie tylko do gmachu główne-
go Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej przy pl. Jana III Sobie-
skiego, ale także do filii MBP. 
Podobne wsparcie finansowe 
od MKiDN otrzyma wiele pla-
cówek w Polsce.

– Celem Programu jest po-
prawa stanu czytelnictwa w Pol-
sce poprzez wzmocnienie roli 
bibliotek publicznych, szkolnych 
i pedagogicznych, jako lokalnych 
ośrodków życia społecznego 
stanowiących centrum dostępu 
do kultury i wiedzy – opowiadają 
koordynatorzy Programu .

Tysiące na książkina książki
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Oferowane miejsca pracy to: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, KWK Centrum w Bytomiu.

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych 
HYDROKOP Sp. zo.o. Sp.k. zatrudni:

Osoby do pracy pod ziemią:

• ślusarzy, 
• elektromonterów, 
• górników, 
• osoby bez doświadczenia

Osoby dozoru górniczego, 
elektrycznego, mechanicznego:

• nadsztygar, 
• sztygar zmianowy, 
• oddziałowy

32-500 Chrzanów, 
ul. Oświęcimska 73

32 623 10 19
32 622 93 38 

pon. - pt.: 8:00 – 13:00

biuro@hydrokop.com.pl KO
N

TA
KT

www.hydrokop.com.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Świętochłowicach sp. z o.o. 
POSZUKUJE:

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie 
oraz pracę w doświadczonym zespole. 

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Dodatkowe informacje pod nr. tel.:

 technika masażysty, 

 lekarza medycyny pracy,

 lekarzy specjalistów neurologów do pracy

w Oddziale Neurologicznym oraz do pełnienia dyżurów,

 lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji chorób wewnętrznych

do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych 

oraz do pełnienia dyżurów.

32 621 95 35

Sprawdź szczegóły i wymagania! www.zoz.net.pl/praca

298 mln

FILAR I
pożyczki obrotowe i płynnościowe 

wraz z innymi uproszczeniami  
w zakresie wsparcia zwrotnego

640 mln

FILAR II
outplacement oraz wsparcie 

pracodawców w utrzy-
maniu miejsc pracy

360 mln

FILAR III
wsparcie bezzwrotne, 

inwestycje w mśp

57 mln

FILAR IV
samorządowe działania 
wspierające, regionalne 
centrum wsparcia mśp

20 mln

FILAR V
wejścia kapitałowe zwięk-

szające zaangażowanie 
inwestorów w regionie

łączna wartość pakietu

1.375 mld

APLIKUJ
dlagospodarki.slaskie.pl

Jakub 
Chełstowski
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Śląski Pakiet dla Gospodarki to szerokie wsparcie finansowe w ramach 
pożyczek, instrumentów bezzwrotnych, ale także działania wspierające 
i zmierzające do utrzymania miejsc pracy w regionie. Wierzę, że współpracując 
jesteśmy w stanie wyjść z kryzysu obronną ręką

REKLAMA

SPORT \ W ostatnich miesiącach sporo się dzieje w bytomskiej infrastrukturze sportowej, która ma wieloletnie zaniedbania. Duże zmiany zachodzą na przykład 
w hali sportowej przy ul. Kosynierów, która już nie przypomina tej sprzed kilku lat.

Flagową inwestycją sporto-
wą w Bytomiu jest w tym mo-
mencie przebudowa lodowiska 
przy ul. Pułaskiego. W innych 
częściach miasta jednak także 
trwają prace modernizacyjne. 
Informowaliśmy już m.in. o ter-

momodernizacji budynku klu-
bowego Szombierek Bytom, 
czy remoncie basenu dla nie-
pływających w parku.

Okazuje się, że ostatnio 
sporo się dzieje także w hali 
sportowej, która znajduje się 

w Szombierkach przy ul. Kosy-
nierów. Ponad rok temu wyko-
nano w niej gruntowną termo-
modernizację. Potem w środku 
przemalowano ściany, korytarz 
i trybuny. Przyszedł czas na ko-
lejny, najważniejszy krok.

Parkiet w tej hali od wielu lat 
prosił się o remont. Na szczęś-
cie to się właśnie zmienia. No-
wy parkiet jest właśnie mon-
towany i niebawem sportowcy 
będą mogli z niego korzystać. 
W dodatku zostaną pomalowa-

ne kolejne pomieszczenia i sa-
nitariaty. Wszystkie te prace 
będą kosztować 123 tys. zł.

Z hali przy ul. Kosynierów 
najczęściej korzystają gru-
py młodzieżowe koszykarzy. 
Jest ona także udostępniana 

m.in. szkołom, czy klubom pił-
karskim. Co ciekawe, władze 
miasta mają plan, aby w przy-
szłym roku przeprowadzić re-
mont w hali przy ul. Strzelców 
Bytomskich .

Nowy parkiet dla koszykarzy
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MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Śląski Pakiet dla Gospodarki to szerokie wsparcie finansowe w ramach 
pożyczek, instrumentów bezzwrotnych, ale także działania wspierające 
i zmierzające do utrzymania miejsc pracy w regionie. Wierzę, że współpracując 
jesteśmy w stanie wyjść z kryzysu obronną ręką

REKLAMA



10 \ 

jeśli straciliście Państwo ukochane zwierzę i chcecie zorganizować jego pożegnanie w naszym 
ośrodku, możecie uzyskać Państwo wszystkie informacje na www.esthima.pl, drogą telefonicz-
ną lub odwiedzając nas osobiście

jeżeli nie macie Państwo możliwości przewiezienia ciała pupila do naszego ośrodka we własnym 
zakresie, oferujemy usługę transportu.

współpracujemy także z klinikami weterynaryjnymi – możecie Państwo poprosić o pomoc 
lekarza, który opiekował się Państwa zwierzęciem a teraz skontaktuje się z Esthima w celu ustale-
nia wszystkich kwestii organizacyjnych i formalnych.

W trudnych chwilach, kiedy ukochany pupil odchodzi, 
ośrodek kremacji zwierząt towarzyszących Esthima 
w Rudzie Śląskiej służy pomocą i doświadczeniem 
w organizacji jego pożegnania.

pomagamy w zorganizowaniu pożegnania 
ukochanego zwierzęcia, godnego uczucia jakim 
było darzone

walczymy o godne traktowanie zwierząt po 
śmierci, jesteśmy przeciwni utylizacji, podczas 
której ciała zwierząt są traktowane jako odpady

kieruje nami szacunek i empatia dla uczuć ich 
właścicieli wobec poniesionej straty

Godne pożegnanie
właściciela z ukochanym

zwierzęciem.

W jaki sposób można skorzystać z usług ośrodka Esthima?

Gwarantujemy  pełen profesjonalizm oraz godne 
traktowanie powierzonych naszej opiece zwierząt.

Kontakt:
Esthima
ul. Noworudzka 11, 41-700 Ruda Śląska
Tel.: +48 501 346 395
e-mail: rudaslaska@esthima.pl         www.esthima.pl

ogłasza nabór na stanowisko:
w Świętochłowicach

WYMAGANIA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Elektromechanik samochodowy
• diagnozowanie i naprawa układów elektrycznych samochodów diagnozowanie i naprawa układów elektrycznych samochodów 

osobowych, ciężarowych oraz maszyn budowlanych.osobowych, ciężarowych oraz maszyn budowlanych.

• min. roczne doświadczenie
• wykształcenie techniczne kierunkowe.wykształcenie techniczne kierunkowe.

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracęstabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

• stałą pensję oraz premię uznaniowąstałą pensję oraz premię uznaniową

• przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku 

oraz możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz możliwość zdobycia nowych umiejętności 

• możliwość odbycia kursówmożliwość odbycia kursów

• pakiet świadczeń socjalnych.pakiet świadczeń socjalnych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice, tel.: +48 32 345 15 70, fax: +48 32 345 15 44.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów drogą mailową na adres: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów drogą mailową na adres: 
sekretariat@mpuk.eu lub bezpośrednio do siedziby spółki. sekretariat@mpuk.eu lub bezpośrednio do siedziby spółki. sekretariat@mpuk.eu lub bezpośrednio do siedziby spółki. sekretariat@mpuk.eu lub bezpośrednio do siedziby spółki. 
Wysłanie CV jest dobrowolne.

OFERUJEMY

REKLAMA

REKLAMA
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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

Maszt 5G jednak powstanie?
INWESTYCJE \ Do bytomskiego Urzędu Miasta wpłynęła prośba o pozwolenie na budowę masztu telefonii komórkowej 5G. To już kolejny wniosek tego
 inwestora. Plan obejmuje budowę wieży o wysokości ponad 50 metrów. Czy władze miasta wyrażą zgodę?

Piąta generacja sieci komór-
kowej ma znacznie wyższą wy-
dajność, jak i niezawodność. Ist-
nieją trzy główne kategorie za-
stosowań 5G: masowa łączność 
między urządzeniami (obejmuje 
łączenie się miliardów urządzeń 
bez ingerencji człowieka), ultra-
niezawodna łączność o niskich 
opóźnieniach, ulepszoną bez-
przewodową transmisję szero-
kopasmową (zapewnia szybszą 
transmisję danych i większą po-
jemność). Dzięki sieci 5G możli-
we jest powstanie koncepcji ta-
kich jak inteligentne miasto, czy 
inteligentny dom. Działania te 

wiążą się z mnogością urządzeń 

Od wielu miesięcy w sieci 
możemy się spotkać z ostrzeże-
niami, jakoby sieć 5G wytwarza-
ła promieniowanie niebezpiecz-
ne dla ludzkiego zdrowia. Na ca-
łym świecie, również w Polsce, 

Pierwszy wniosek o pozwo-

posesji, wśród domków jedno-
rodzinnych. Władze po konsul-
tacjach z mieszkańcami Stola-
rzowic postanowiły zapropo-
nować inwestorowi inną dział-
kę miejską, znacznie oddaloną 
od zabudowań. 27 lutego przed-

je Urząd Miejski, miasto w tej 
sprawie stoi po stronie miesz-
kańców, jednak jego działania 

– Po zmianach w ustawie 
samorządy mają związane ręce 
i w przypadku, gdy inwestor zło-
ży kompletny wniosek, a także 
posiada nieruchomość, na któ-
rej może postawić maszt, nie 
mamy prawa odmówić wydania 

 mówi Mi-

do zmiany lokalizacji, proponu-
jąc mu gminną działkę, znacznie 
oddaloną od zabudowań – nad-
mienia Michał Bieda.

Megaustawa 
telekomunikacyjna

widziano tam m.in.: skrócenie 
czasu i uproszczenie przepisów 
związanych z budową Internetu 

pasmowego z rocznym budże-
tem opiewającym na sumę ok. 
140 mln. złotych oraz udostęp-
nienie bieżącej infrastruktury 
technicznej na użytek opera-

torów sieci komunikacyjnych. 
Zmiany dotyczą również możli-
wości umieszczania nieliniowej 
infrastruktury telekomunika-
cyjnej na terenach uzdrowisko-
wych. W parkach narodowych 
i rezerwatach przyrody również 
istnieje taka możliwość, jednak 
w ściśle określonych przypad-
kach i po spełnieniu określo-
nych kryteriów.

W takiej sytuacji władze 
miasta mają związane ręce. In-
westor, który złoży kompletny 
wniosek i posiada nierucho-
mość na której może wybudo-
wać maszt telekomunikacji 5G, 
otrzyma pozytywną decyzję. 
Jeśli jednak w wyniku braków 
potrzebnych dokumentów in-
westor po uprzednim wezwa-
niu nie uzupełni braków w ter-
minie, Prezydent Miasta By-
tom może odmówić wydania 
pozwolenia na budowę.

5G jednak powstanie?
Do bytomskiego Urzędu Miasta wpłynęła prośba o pozwolenie na budowę masztu telefonii komórkowej 5G. To już kolejny wniosek tego

 inwestora. Plan obejmuje budowę wieży o wysokości ponad 50 metrów. Czy władze miasta wyrażą zgodę?

między urządzeniami (obejmuje 
łączenie się miliardów urządzeń 
bez ingerencji człowieka), ultra-
niezawodna łączność o niskich 
opóźnieniach, ulepszoną bez-
przewodową transmisję szero-
kopasmową (zapewnia szybszą 
transmisję danych i większą po-
jemność). Dzięki sieci 5G możli-
we jest powstanie koncepcji ta-
kich jak inteligentne miasto, czy 
inteligentny dom. Działania te 

wiążą się z mnogością urządzeń 
przetwarzających nasze dane, 
w dużej mierze te wrażliwe. Czy 
to byłoby bezpieczne?

Od wielu miesięcy w sieci 
możemy się spotkać z ostrzeże-
niami, jakoby sieć 5G wytwarza-
ła promieniowanie niebezpiecz-
ne dla ludzkiego zdrowia. Na ca-
łym świecie, również w Polsce, 
organizowane są protesty prze-
ciwników nowej technologii. 
Fakty jednak mówią, że żaden 
oficjalny test nie potwierdził 
szkodliwego działania sieci 5G 
na ludzki organizm.

Pierwszy wniosek o pozwo-

lenie na budowę 54-metrowego 
masztu w Stolarzowicach wpły-
nął w grudniu w 2019 roku. Wie-
ża miałaby stanąć na prywatnej 
posesji, wśród domków jedno-
rodzinnych. Władze po konsul-
tacjach z mieszkańcami Stola-
rzowic postanowiły zapropo-
nować inwestorowi inną dział-
kę miejską, znacznie oddaloną 
od zabudowań. 27 lutego przed-
siębiorca wycofał swój wnio-
sek o pozwolenie na budowę. 
Sprawa została wtedy umo-
rzona. Podanie jednak wpłynę-
ło ponownie. Mieszkańcy znów 
będą mogli wypowiedzieć się 

na ten temat, a władze miasta 
powtórnie będą chcieli nakłonić 
inwestora do zmiany lokalizacji 
przedsięwzięcia. Jak przekonu-
je Urząd Miejski, miasto w tej 
sprawie stoi po stronie miesz-
kańców, jednak jego działania 
też są ograniczone.

– Po zmianach w ustawie 
samorządy mają związane ręce 
i w przypadku, gdy inwestor zło-
ży kompletny wniosek, a także 
posiada nieruchomość, na któ-
rej może postawić maszt, nie 
mamy prawa odmówić wydania 
pozytywnej decyzji – mówi Mi-
chał Bieda, zastępca prezyden-

ta Bytomia. – Dlatego też po-
nownie będziemy przekonywać 
operatora sieci komórkowej 
do zmiany lokalizacji, proponu-
jąc mu gminną działkę, znacznie 

mienia Michał Bieda.

Megaustawa 
telekomunikacyjna
Jest to nowelizacja ustawy 

o wspieraniu rozwoju i usług 
telekomunikacyjnych. Prze-
widziano tam m.in.: skrócenie 
czasu i uproszczenie przepisów 
związanych z budową Internetu 
szerokopasmowego. Megausta-
wa 5G zakłada również: obniże-
nie opłat z tytułu zajęcia pasa 
drogowego aż o 90%, powo-
łanie tzw. Funduszu Szeroko-
pasmowego z rocznym budże-
tem opiewającym na sumę ok. 

torów sieci komunikacyjnych. 
Zmiany dotyczą również możli-
wości umieszczania nieliniowej 
infrastruktury telekomunika-
cyjnej na terenach uzdrowisko-
wych. W parkach narodowych 
i rezerwatach przyrody również 
istnieje taka możliwość, jednak 
w ściśle określonych przypad-
kach i po spełnieniu określo-
nych kryteriów.

W takiej sytuacji władze 
miasta mają związane ręce. In-
westor, który złoży kompletny 
wniosek i posiada nierucho-
mość na której może wybudo-
wać maszt telekomunikacji 5G, 
otrzyma pozytywną decyzję. 
Jeśli jednak w wyniku braków 
potrzebnych dokumentów in-
westor po uprzednim wezwa-
niu nie uzupełni braków w ter-
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Zbierają na remont parowozuna remont parowozu
TURYSTYKA \ W internecie trwa zbiórka pieniędzy na przywrócenie do życia parowozu Ryś. Zabytkowa lokomotywa po przeprowadzeniu gruntownego remontu 
ma ciągnąć składy po wąskim torze pomiędzy Bytomiem a Miasteczkiem Śląskim.

„Ryś” był produkowany „Ryś” był produkowany „Ryś”
po wojnie w pierwszej fabry-
ce lokomotyw w Polsce, czyli 
chrzanowskim Fabloku. Wytwa-
rzano go według nieznacznie 
zmienionego wzoru niemieckie-
go parowozu Riesa, który po-
wstawał tam w trakcie świato-
wego konfliktu. Lokomotywy te 
miały znaczny wkład w odgruzo-
wywanie Wrocławia i Warsza-
wy po wojennych zniszczeniach. 
Ten konkretny egzemplarz, któ-
ry na początku tego roku tra-
fił do Bytomia, do 1984 roku 
pracował w Zakładach Cynko-
wych Szopienice w Katowicach, 
gdzie później wyeksponowano 
go w charakterze pomnika. 
W latach dziewięćdziesiątych 
przewieziono go do skansenu 
kolejowego w Rudach, nato-
miast w obecnym wieku podję-
to próbę przeprowadzenia jego 
remontu, ale nie doprowadzono 

go do końca. Do dziś zachowa-
ło się zaledwie kilka parowozów 
Ryś i niestety wszystkie pozo-

stają niesprawne.
Bytomska lokomotywa ma 

jednak szansę odzyskać daw-
ny wigor. Dzięki nieukończo-
nemu remontowi oraz temu, 
że pojazd przez ponad 20 lat 
był przechowywany pod da-
chem, to obecnie jego stan nie 
jest najgorszy i dobrze rokuje 
na przyszłość. Pod koniec lip-
ca członkowie Stowarzyszenia 
Górnośląskich Kolei Wąskoto-

rowych podjęli próbę pozyska-
nia środków na remont Rysia 
(czy też Ryszarda – jak nazy-
wają go miłośnicy bytomskiej 
Wąskotorówki). Postanowio-
no zorganizować interneto-
wą zbiórkę. Zaledwie w ciągu 
dwóch tygodni udało się uzbie-
rać już 23 259 złotych, co stano-
wi niemal 1/4 potrzebnej kwoty.

Tę sumę udało się zgroma-
dzić w znacznym stopniu dzię-
ki dwóm darczyńcom: Jaku-
bowi Maroniowi, który wpłacił 
aż 7 tysięcy złotych oraz firmie 
Silesia Transport, która przeka-
zała okrągłe 10 tys. zł. Resztę 
stanowią mniejsze – ale za to 
liczne – datki od przeróżnych 
osób. Jest wiele wpłat po 10 zł, 
ale też nie brakuje przelewów 
na pół tysiąca złotych. – Nasz 
post o niej [zbiórce – przyp. 
red.] dotarł do ponad 16 ty-
sięcy osób – piszą na Facebo-

oku członkowie SGKW. – Po-
zwolimy sobie chwilkę poma-
rzyć – gdyby takowe 16 tysięcy 
osób wpłaciło tylko po 10 zło-
tych, to już mielibyśmy 160 ty-
sięcy... – gdybają społecznicy. 
Trudno im nie przyznać racji, 
bo jeśli do akcji włączy się du-

ża grupa ludzi, to z nawet naj-
mniejszych wpłat uzbiera się 
potrzebna kwota. W tym przy-
padku celem jest 100 000 zło-
tych – przy różnych zbiórkach 
bytomianie już nie raz udowod-
nili, że są w stanie razem zebrać 
takie sumy.

Dlatego gorąco zachęcamy 
do wsparcia kwesty. Jeśli się 
uda, to Ryszard wyjedzie na to-
ry o własnych siłach i sprawi, 
że bytomska kolej wąskoto-
rowa stanie się jeszcze lepszą 
atrakcją turystyczną .

fot. SGKW

 www.zrzutka.pl/xwujmr
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