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Realizujemy projekty 
własne, covery oraz wzory 
dostarczone przez Klienta 
według jego wytycznych.
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GÓRNICTWO \ Związki zawodowe 

doszły do porozumienia ze stroną rzą-

dową sprawie planu zamykania polskich 

kopalń. Do likwidacji pójdzie 14 zakładów 

należących do Polskiej Grupy Górniczej 

i jeden Węglokoksu. Pierwsza kopalnia 

zostanie zamknięta już w przyszłym roku.

Kopalnie 
do zamknięciado zamknięcia

Kopalnie 
do zamknięcia

Kopalnie Na liście znalazła się 
też kopalnia „Bobrek” 

należąca do spółki 
Węglokoks-Kraj. 
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Bytom, ul. Dworcowa 34

www.sentium.pl biuro@sentium.pl

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

Tramwaje przejadą do metropolii?
KOMUNIKACJA \ Prezydenci śląskich i zagłębiowskich miast są coraz bliżsi porozumienia w sprawie przekazania GZM akcji spółki Tramwaje Śląskie. Katowi-
ce będące dotąd głównym hamulcowym tej inicjatywy oświadczyły, że są do niej pozytywnie nastawione, jednak stawiają pewne warunki. Czy w końcu przejdzie 
do przełomu?

Wraz z początkiem zeszłego 
roku Zarząd Transportu Metro-
politalnego przejął od KZK GOP, 
MZKP Tarnowskie Góry i MZK 
Tychy zadanie organizacji ko-
munikacji publicznej na terenie 
gmin członkowskich. W efek-
cie w całej Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii obowiązu-
je jednakowa taryfa i te same 
bilety, lecz niemalże cała pra-
ca przewozowa jest realizowa-
na przez zewnętrzne przedsię-
biorstwa. Związek metropoli-
talny jest obecnie właścicielem 
PKM Świerklaniec, który prze-
jął w chwili „wchłonięcia” MZKP, „wchłonięcia” MZKP, „wchłonięcia”
lecz firma obsługuje zaledwie 
niewielką część połączeń auto-
busowych. Pozostali przewoź-
nicy działający na liniach ZTM to 
firmy należące do poszczegól-
nych gmin, bądź przedsiębior-
stwa prywatne.

Od dłuższego czasu prowa-
dzone są rozmowy dotyczące 
przekazania GZM akcji spół-
ki Tramwaje Śląskie. Te obec-
nie należą do 12 miast, któ-
re w 2007 roku przejęły fir-
mę od Skarbu Państwa. Dotąd 
nie udawało się dojść do po-

rozumienia w tej sprawie, po-
nieważ blokowały je Katowice 
oraz Zabrze posiadające łącz-
nie 55,37 proc. wszystkich ak-
cji. Zmiana właścicielska ma 
umożliwić finansowanie dal-
szego rozwoju infrastruktury 
tramwajowej, która została do-
prowadzona do dramatyczne-
go stanu w czasach, gdy spół-
ka należała do Skarbu Państwa. 
W ostatnich latach dzięki środ-
kom unijnym i zaangażowaniu 
poszczególnych miast udało się 
przeprowadzić wiele koniecz-
nych modernizacji, jednak każ-
dy pasażer wie, że pozosta-
ło jeszcze wiele do zrobienia. 
W tym kontekście trudno so-
bie wyobrazić np. wydłużenie 
sieci tramwajowej do gmin nie 
będących właścicielami firmy, 
co ogranicza jej rozwój w ob-
rębie metropolii.

– Temat związany z możli-
wością przejęcia przez Metro-
polię akcji Tramwajów Śląskich, 
pojawił się ponad dwa lata te-
mu. Chcieliśmy i chcemy w ten 
sposób wesprzeć miasta, w któ-
rych funkcjonuje komunikacja 
tramwajowa, w realizacji nie-

zbędnych inwestycji, które pod-
niosą efektywność tego środ-
ka transportu. Są one koniecz-
ne, aby skrócić czas przejazdu 
tramwajem, który dzisiaj jest al-
bo porównywalny z autobusem, 
a czasem niestety dłuższy. Dzię-
ki tym usprawnieniom będzie-
my mogli zachęcić więcej pasa-
żerów do skorzystania właśnie 
z tej oferty – powiedział Kazi-
mierz Karolczak, przewodniczą-
cy zarządu GZM.

Na początku września miało 
miejsce spotkanie prezydentów 
i burmistrzów w sprawie prze-
kazania Tramwajów Śląskich 

metropolii, po którym Katowi-
ce zmieniły swoje nastawienie 
do tego pomysłu. – Propozycje 
przedstawione przez Przewod-
niczącego GZM oceniamy pozy-
tywnie. Pomimo tego, że Spółka 
Tramwaje Śląskie S.A., w opinii 
ekspertów, jest bardzo dobrze 
zarządzana i konsekwentnie re-
alizuje plany inwestycyjne, to, 
jak każdy inny podmiot pub-
liczny czy też prywatny, mo-
że działać jeszcze skuteczniej. 
Oczekujemy, że po przejęciu 
akcji Spółki Tramwaje Śląskie 
przez GZM, nastąpi wzrost ja-
kości i komfortu usług przewo-
zowych świadczonych na rzecz 
pasażerów – powiedział Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Włodarz Katowic zadekla-
rował, że jego miasto skorzy-
sta z oferty przekazania swoich 
akcji na rzecz GZM. – Dostrze-
gamy w tym szansę na jeszcze 
bardziej dynamiczny rozwój 

tego podmiotu w kolejnych la-
tach. Oczywiście, by ta kwestia 
została sfinalizowana, niezbęd-
nym jest podjęcie szeregu dzia-
łań zarówno ze strony Miasta 
Katowice, jak i Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii – dodał 
prezydent.

Decyzja w sprawie przeka-
zania spółki ma zapaść do koń-
ca miesiąca, ale wcale nie jest 
pewne, że będzie ona pozytyw-
na. Katowice stawiają bowiem 
szereg warunków, od których 
uzależniają zgodę na oddanie 
akcji. Miasto oczekuje opraco-
wania i uchwalenia przez GZM 
Planu Transportowego i zawar-
cia w nim zasady, zgodnie z któ-
rą międzymiejskie linie autobu-
sowe będą kończyć bieg w cen-
trach przesiadkowych, zagwa-
rantowania realizacji projektu 
budowy nowej linii tramwajo-
wej do swoich południowych 
dzielnic, uzależnienia wszelkich 
zmian w obszarze oferty prze-
wozowej w Katowicach od ak-
ceptacji władz miasta, uregulo-
wania kwestii tzw. przewozów 
metropolitalnych oraz przeka-
zania im tzw. „złotej akcji”, po-„złotej akcji”, po-„złotej akcji”
przez którą w dalszym ciągu 
będą miały decydujący wpływ 
na spółkę.

Ostatni z wymienionych wa-
runków będzie trudny do prze-
łknięcia dla gospodarzy pozo-
stałych miast. Marcin Krupa ar-
gumentuje, że Katowicom nale-
ży się uprzywilejowana pozycja, 

gdyż jego miasto od momentu 
skomunalizowania Tramwajów 
Śląskich w 2008 roku w zna-
czący sposób angażowały się 
finansowo w działania spółki. 
Według wyliczeń katowickiego 
magistratu, od tego czasu prze-
kazano o 568 proc. więcej środ-
ków, niż wszystkie inne gminy 
razem wzięte.

– To jest cały problem, 
że niestety bardzo często Ka-
towice wydają się taką prawie 
samotną wyspą, która ma od-
mienne zdanie do całej resz-
ty miast metropolii, ale myślę 
że nasza w tym rola, żeby się 
przekonywać, rozmawiać i wy-
mieniać argumenty. Sprawa jest 
rozwojowa, zobaczymy co dalej 
– skomentował postawę Kato-
wic prezydent Mariusz Wołosz 
na antenie Radia Piekary. – To 
jest pewnego rodzaju monopol, 
takie władztwo, i ono nigdy nie 
jest dobre i nigdy nie przynosi 
dobrych efektów i ja oczywiście 
nie jestem za takim rozwiąza-
niem – powiedział Wołosz za-
pytany o „złotą akcję”.„złotą akcję”.„złotą akcję”

Sprawa zmiany właściciel-
skiej w Tramwajach Śląskich nie 
jest więc jeszcze przesądzona, 
ale wydaje się, że jej finał jest 
już bliski. Te ponad dwuletnie 
przepychanki pokazują nieste-
ty, że gminy członkowskie GZM 
cały czas kierują się własnym 
interesem, a ich gospodarzom 
trudno ustąpić, aby cała metro-
polia mogła zyskać .
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112 \ Policjanci „po cywilu” urządzili zasadzkę 
na drobnych złodziejaszków. Zaskoczeni amatorzy 
cudzej własności wpadli wprost w ich ręce.

Wywiadowcy z Oddziału 
Prewencji Policji w Katowicach 
podczas patrolu w pobliżu jed-
nego z bytomskich marketów 
zauważyli dwóch mężczyzn 
uciekających przed pracowni-
kami ochrony. Duet po chwili 
wbiegł do lasu, gdzie ochronia-
rze zgubili trop. Policjanci prze-
czuwając, że mężczyźni przed 
chwilą złamali prawo postano-
wili przygotować na nich za-
sadzkę, gdy ci wyjdą z ukrycia. 
Zatrzymali nieoznakowany ra-
diowóz na przystanku autobu-
sowym w okolicy salonu samo-
chodowego, otworzyli maskę 
i uruchomili światła awaryjne, 
udając że coś próbują napra-
wić. Po kilkunastu minutach 
spośród drzew wyłonili się dwaj 

mężczyźni, którzy następnie za-
częli iść w kierunku „tajniaków”.„tajniaków”.„tajniaków”

Policjanci wylegitymowali 
zaskoczonych mężczyzn i oka-
zało się, że jeden z nich miał 

przy sobie plecak wyłożony 
grubą warstwą folii aluminio-
wej, a wewnątrz dwie drogie 
gamingowe myszki komputero-
we. Obydwoje przyznali, że wy-
nieśli je z pobliskiego centrum 
handlowego.

Wywiadowcy wrócili ze zło-
dziejaszkami do sklepu, gdzie 
potwierdzono pochodzenie 
towar. Sprawcy zostali więc za-
trzymani, a o ich dalszym losie 
zadecyduje sąd .

REKLAMA

#BO_Bytom 
Bytomski Budżet Obywatelski 2020

BO warto, BO mamy 4,7 miliona złotych!

więcej informacji na: www.bytom.pl/bobytom

Ruszyło głosowanie
MIASTO \ Nowe boisko, remont drogi, park rozrywki, a może nowy plac zabaw? To mieszkańcy zdecydują, 
na co miasto przeznaczy 4,7 mln złotych. Ruszyło głosowanie w tegorocznym Budżecie Obywatelskim i jest 
w czym wybierać. Oddanie głosu jest bardzo proste.

Rok temu w ramach Budżetu 
Obywatelskiego mieszkańcy By-
tomia wybierali spośród 61 pro-
jektów. W tym roku propozy-
cji jest znacznie mniej, bo we-
ryfikację pozytywnie przeszło 
26. Jest jednak w czym wybie-
rać, a w puli jest do wydania 
aż 4,7 mln złotych.

W tym roku miasto zde-
cydowało się podzielić pro-
jekty na dwie grupy. Pierw-
sza to projekty duże, których 
realizacja mieści się w kwocie 
od 500 tys. do 2 mln zł. Dru-
ga grupa to mniejsze projekty, 
których koszt nie przekracza 
500 tys. zł.

Mieszkańcy zgłosili 12 pro-
jektów o wartości od 500 tys. 
do 2 mln zł. W tym gronie znaj-
dziemy na przykład moderni-
zację stadionu piłkarskiego 
przy ul. Worpie 18 w dzielnicy 
Karb. O boiska walczą także 

m.in. Branżowa Szkoła I Stopnia 
nr 8 i Szkoła Podstawowa nr 27.

Do wyboru jest także czysz-
czenie elewacji w Szkole Pod-
stawowej nr 3, rewitalizacja pla-
cu zabaw w Parku Miejskim, czy 
kontynuacja ścieżki rekreacyjnej 
łączącej ul. Musialika z ul. Kędzie-
rzyńską. Są także projekty o na-
zwie „Łagiewniki chodźcie na boi-
sko, bo internet to nie wszystko”, sko, bo internet to nie wszystko”, sko, bo internet to nie wszystko”
czy „#RazemDlaStroszka”.„#RazemDlaStroszka”.„#RazemDlaStroszka”

14 projektów znajdziemy 

w grupie do 500 tys. zł. Tutaj 
dominują place zabaw w róż-
nych częściach miasta, remon-
ty dróg i chodników. Są także 
projekty dotyczące stadionów 
piłkarskich Silesii Miechowice, 
Tempa Stolarzowice i Czarnych 
Sucha Góra.

Jak oddać głos w Budżecie 
Obywatelskim? W tym roku 
głosowanie odbywa się wyłącz-
nie internetowo. Trzeba wejść 
na stronę www.bo.bytom.pl, 

a następnie podać imię i nazwi-
sko, adres zamieszkania i datę 
urodzenia. Na koniec wybiera-
my projekty, na które chcemy 
oddać głos.

W tym roku każdy miesz-
kaniec ma do dyspozycji dwa 
głosy. Jeden oddaje na projekt 
z grupy 500 tys. – 2 mln zł, a dru-
gi na projekt z grupy do 500 tys. 
zł. Głosować mogą także nie-
pełnoletni po otrzymaniu zgo-
dy od rodzica.

Głosowanie w Budżecie 
Obywatelskim rozpoczęło się 
w czwartek 24 września o go-
dzinie 8. Zakończy się dokład-
nie 8 października o godzinie 20. 
Mieszkańcy mają zatem dwa ty-
godnie, aby zdecydować, które 
inwestycje mają zostać zrealizo-
wane przez miasto w przyszłym 
roku. Pełną listę projektów moż-
na znaleźć na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego .

Przechytrzyli złodziei
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W ostatnim czasie atmosfe-
ra na śląskich kopalniach robi-
ła się coraz bardziej nerwowa. 
Na początku tygodnia rozpo-
częły się pierwsze protesty. 
W zeszły poniedziałek w kopal-
niach „Wujek”, „Wujek”, „Wujek” „Pokój”, „Pokój”, „Pokój” „Ha-
lemba” i lemba” i lemba” „Bielszowice” górnicy „Bielszowice” górnicy „Bielszowice”
nie wyjechali na powierzchnię 
i w tej formie prowadzili strajk 
przez kolejne dni. Uczestniczyło 
w nim łącznie 215 osób. W mi-
niony piątek planowana była du-
ża manifestacja w Rudzie Ślą-
skiej, a 2 października górnicy 
zamierzali jechać do Warszawy.

W międzyczasie Między-
związkowy Komitet Protestacyj-
no-Strajkowy prowadził rozmo-
wy z delegacją rządową na te-
mat planowanej transformacji 
polskiego górnictwa. W piąt-
kowe południe obu stronom 
udało się osiągnąć kompro-
mis, czego efektem było pod-

pisanie porozumienia określa-
jącego zasady wprowadzania 
zmian w krajowym sektorze 
wydobywczym. Szef śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności Do-
minik Kolorz określił ten doku-
ment, jako zgodę na likwidację 
polskiego górnictwa w wielolet-
niej perspektywie.

Związek Zawodowy „Prze-
róbka” ujawnił przyjęty har-róbka” ujawnił przyjęty har-róbka”
monogram zamykania kopalń. 
Już w przyszłym roku przesta-
nie fedrować „Pokój” w Rudzie „Pokój” w Rudzie „Pokój”
Śląskiej, a katowicki „Wujek” zo-„Wujek” zo-„Wujek”
stanie połączony z KWK Mur-
cki-Staszic (ta z kolei jest prze-
widziana do likwidacji w 2039 r.). 
Na liście znalazła się też by-
tomska kopalnia „Bobrek” na-„Bobrek” na-„Bobrek”
leżąca do spółki Węglokoks-
-Kraj. Zgodnie z uzgodnienia-
mi ma ona zostać zamknięta 
w 2040 roku. Harmonogram 
obejmuje 15 zakładów – ostat-
ni z nich zakończy wydoby-

cie w 2049 roku. Na liście nie 
ma jednak kopalń należących 
do Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej i Tauron Wydobycie.

Zawarte porozumienie okre-
śla, że do połowy grudnia zosta-

nie opracowana umowa spo-
łeczna regulująca funkcjono-
wanie sektora górnictwa węgla 
kamiennego, która następnie 
zostanie przedstawiona Komi-
sji Europejskiej w celu uzyska-
nia zgody na udzielenie pomo-
cy publicznej. Sygnatariuszami 
umowy mają być przedstawicie-
le rządu, marszałek wojewódz-
twa śląskiego, związki zawodo-
we oraz członkowie zarządów 

spółek górniczych. Dokument 
ma zawierać m.in. mechanizm fi-
nansowania spółek sektora gór-
nictwa kamiennego, inwestycje 
w nisko i zero emisyjne źródła 
wytwarzania energii, powoła-

nie spółki specjalnego przezna-
czenia do realizacji projektów 
z obszaru czystych technologii 
węglowych, dopuszczenie wy-
korzystania paliwa bezdymnego 
w gospodarstwach domowych 
do 2040 r., terminy zakończe-
nia produkcji węgla kamiennego 
w poszczególnych kopalniach 
oraz kwestie związane z funk-
cjonowaniem elektrowni Łazi-
ska i Rybnik.

Pierwszy punkt porozumie-
nia zawiera także zapis o dru-
giej umowie – dotyczącej trans-
formacji województwa śląskie-
go. Prace nad nią mają ruszyć 
w październiku, lecz porozu-
mienie nie uściśla czego do-
kładnie ma ona dotyczyć.

Zgodnie z zawartym po-
rozumieniem osoby pracują-
ce pod ziemią lub w zakładach 
przeróbki mechanicznej będą 
miały gwarancję zatrudnienia 
do emerytury, a jeśli nie będzie 
to możliwe, to będą mogły sko-
rzystać z urlopów przedemery-
talnych (do 4 lat dla górników 
dołowych i do 3 lat dla pracow-
ników przeróbki) oraz jedno-
razowej odprawy pieniężnej. 
Zasada ta będzie dotyczyć wy-
łącznie kopalń kontrolowanych 
bezpośrednio lub pośrednio 
przez Skarb Państwa. To ozna-
cza, że z powyższych gwarancji 
nie skorzystają pracownicy pry-

watnych kopalń, jak np. bytom-
skiej Eko-Plus wydobywającej 
ze złóż dawnej KWK Powstań-
ców Śląskich.

Rząd zadeklarował w poro-
zumieniu, że powoła pełnomoc-
nika do spraw transformacji te-
renów pogórniczych. Jego za-
daniem ma być skoordynowa-
nie wszystkich działań związa-
nych z rozwojem gospodarczym 
i tworzeniem miejsc pracy na te-
renach pogórniczych. Ponadto 
polskie władze mają przedsta-
wić model utworzenia funduszu 
inwestycyjnego w oparciu o ak-
tywa wygaszanych kopalń z Pol-
skiej Grupy Górniczej.

Harmonogram zamykania ko-
palń załączony do porozumienia 
jest na razie jedynie wstępną wer-
sją. Docelowe terminy ma okre-
ślić wspomniana umowa spo-
łeczna, dlatego niewykluczone, 
że niektóre zakłady będą fedro-
wać krócej, a inne dłużej .

REKLAMA REKLAMA

Kopalnie do zamknięcia
ciąg dalszy ze str.  1ciąg dalszy ze str.  1ciąg

Na liście znalazła się też kopalnia
„Bobrek” należąca do spółki Węglokoks-

-Kraj. Zgodnie z uzgodnieniami ma ona zo-
stać zamknięta w 2040 roku
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TAURON
w Twoim mieście
Teraz sprawy dotyczące
prądu i gazu załatwisz blisko domu

Zapraszamy do Punktu Partnerskiego
SILESIA 4 KĄTY AM-BIZ 
AGNIESZKA MACHALICA
ul. Moniuszki 22/1, 41-902 Bytom

Umów się na wizytę tel.: 791 199 471

Kawa z kociakami
MIASTO \ Miłośnicy kotów czekali na takie miej-
sce. Od przy ul. Dworcowej 3 w Bytomiu działa Koci 
Gościniec. W towarzystwie futrzaków można się 
m.in. napić dobrej kawy.

Ta nietypowa kawiarnia zna-
na jest już mieszkańcom nasze-
go miasta. Kiedyś funkcjonowa-
ła w niewielkim lokalu w Szom-
bierkach, ale miłośników kotów 
pokonał wysoki czynsz. Teraz 
Koci Gościniec znów działa 
w Bytomiu i to w sercu Śród-
mieścia – udało się to dzięki 
konkursowi „Lokal na kulturę”. „Lokal na kulturę”. „Lokal na kulturę”
Nowy lokal przy ul. Dworcowej 
3 jest dużo większy, a czynsz jest 
o wiele niższy.

– To dla nas ważne, bo do-
chód z kawiarni przeznaczamy 
na utrzymanie i leczenie na-
szych kotów. Obecnie w naszej 
kawiarni czeka na gości 10 pupi-
lów – mówi Aleksandra Rożeń-
ska, właścicielka kawiarni.

Koci Gościniec działa w ra-
mach programu „Lokal na kul-
turę”. Czynsz przez 12 miesię-turę”. Czynsz przez 12 miesię-turę”
cy wynosi zaledwie złotówkę 

za metr kwadratowy. Później 
jego wysokość zostanie ustalo-
na na poziomie utrzymania da-
nego lokalu w nieruchomości.

– Tego typu biznes to nie 
jest jakaś lukratywna działal-
ność, ona przede wszystkim po-
lega na pomocy kotom. Koszty 
utrzymania lokalu są ważnym 
elementem tej całej finansowej 
układanki, a my proponujemy 
lokal po bardzo niskich kosz-
tach. Dla nas liczy się jego za-
gospodarowanie i to co w nim 
będzie się znajdowało – mówił, 
po rozstrzygnięciu konkursu, 
prezydent Bytomia, Mariusz 
Wołosz.

W nowym lokalu przy 
ul. Dworcowej będą także orga-
nizowane warsztaty dla dzieci, 
które mają kształtować odpo-
wiednie podejście do zwierząt

.

Pocałuj i jedź!
MIASTO \ Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wielu rodziców znów podwozi swoje pociechy do szkoły. 
Niestety zatrzymywanie się przy placówkach często może powodować zatory w ruchu drogowym. Bytom 
postanowił zaradzić temu problemowi.

Nowa infrastruktura parkin-
gowa powstała w tym roku przy 
kilku instytucjach: żłobku miej-
skim przy ul. Łużyckiej, ul. Mo-
niuszki i Jagiellońskiej w pobli-
żu Szkoły Muzycznej oraz przy 
Szkole Podstawowej nr 46 przy 
ul. Prusa. Jak tłumaczą urzędnicy, 
inwestycja nie tylko będzie uła-
twieniem dla rodziców. Co naj-
ważniejsze, zwiększy bezpieczeń-
stwo dzieci wysiadających z po-
jazdów w okolicach placówek. 

– Będziemy rozwijali stre-
fy kiss&ride przed placówkami 
oświatowymi w Bytomiu. Wnio-
skują o to mieszkańcy, a zwłasz-
cza rodzice, którzy chcieliby 
w szybki i bezpieczny sposób 
odwozić dzieci do szkół i przed-
szkoli – opowiada Michał Bieda, 
zastępca prezydenta Bytomia.

Parkingi spotkały się z en-

tuzjastyczną opinią mieszkań-
ców. Na czym dokładniej po-
lega wyjątkowość inwestycji? 
W klasycznej wersji strefy po-
całuj i jedź umożliwiają zatrzy-
manie się na jedną minutę. Tylko 
tyle czasu potrzeba, by pasażer 
mógł bezpiecznie opuścić sa-
mochód. Jednak Bytom poddał 
tę ideę pewnym modyfikacjom. 
Wiadomo przecież, że rodzic 
odwożący swojego maluszka 
do żłobka, nie zostawi go przy 
furtce. Na przekazanie dziecka 
opiekunom musi dostać więcej 
czasu. Dlatego postój na par-
kingu przy ul. Łużyckiej wyno-
si maksymalnie 15 minut. Z ko-
lei przy Szkole Muzycznej oraz 
Szkole Podstawowej nr 46 mo-
żemy zatrzymać się na 5 min. 

– Strefy oznakowane są 
specjalną kopertą namalowa-

ną na jezdni oraz stosownymi 
znakami, a wyznaczony czas po-
stoju jest uzależniony od miej-
sca, w którym powstały – tłu-
maczą urzędnicy. 

Władze Bytomia zdradzają, 
że mają w zamierzeniach wybu-
dowanie podobnej infrastruk-
tury parkingowej przy ul. Stra-
żackiej w pobliżu Szkoły Podsta-
wowej nr 3. Są także plany doty-
czące zwiększenia liczby miejsc 
w strefach przy ulicach Moniusz-
ki, Jagiellońskiej i Prusa. 

Parkingi typu kiss and ride są 
bardzo często spotykane w Sta-
nach Zjednoczonych oraz Euro-

pie Zachodniej. W naszym kraju 
z każdym rokiem stają się coraz 
popularniejsze. Niedawno po-
wstały między innymi w Pieka-
rach Śląskich. Niestety istnieje 
pewien problem. Rodzice ucz-
niów obawiają się, czy dedyko-
wane im miejsca nie będą oku-
powane przez innych kierow-
ców, którzy zechcą na przykład 
podjechać na chwilę do sklepu. 
Trzeba się przygotować na być 
może długi proces oswajania 
posiadaczy pojazdów z fak-
tem, że strefy pocałuj i jedź słu-
żą do podwożenia pasażerów, 
a nie parkowania.
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Prezydentem 
nie został. 
Radnym też nie
W 2018 roku Damian Bar-

tyla kandydował jednocześnie 
na dwie funkcje: prezydenta 
miasta i radnego. Choć re-
elekcję utracił zaledwie o włos 
(otrzymał aż 19,6 tys. głosów, 
a różnica do wyniku Mariusza 
Wołosza wyniosła niecałe 3 tys. 
głosów), to w wyborach do rady 
nie zdołał uzyskać wystarczają-
cego poparcia. Zamiast niego 

mandat zdobył Michał Lewicki 
startujący z jego komitetu, ale 
z niższego miejsca na liście. Wy-
borcy oddali wtedy na ówczes-
nego prezydenta ponad dwa ra-
zy mniej głosów, niż na radnego 
z Łagiewnik.

W wyniku tej sytuacji Da-
mian Bartyla wylądował na po-
litycznym aucie. Rzadko kiedy 
zdarza się, żeby jeden z fawo-
rytów w wyborach prezyden-
ta miasta nie uzyskał manda-
tu do rady. Zwykle kandydaci 
na prezydenta są bowiem „ko-

niami pociągowymi” swoich list niami pociągowymi” swoich list niami pociągowymi”
i zdobywają dodatkowe głosy, 
które pozwalają wprowadzić 
do organu uchwałodawczego 
większą liczbę reprezentantów 
danego komitetu. W tym przy-
padku tak się nie stało, a By-
tomska Inicjatywa Społeczna 
uzyskała zaledwie 6 mandatów, 
choć po poprzednich wyborach 
miała ich aż 12.

Od tamtego czasu BIS coraz 
bardziej słabnie. Pod koniec lip-
ca pisaliśmy o odejściu z klubu 
dwójki radnych – Marka Wilka 

oraz Michała Lewickiego – któ-
rzy przeszli do Stowarzyszenia 
Budujmy Bytom. Od dłuższego 
czasu mówi się, że z ugrupo-
wania Damiana Bartyli chcieli-
by odejść też inni członkowie, 
lecz jak dotąd do tego nie do-
szło. Po utracie władzy BIS nie 
potrafi się odnaleźć w opozycji 
i chociaż od wyborów minęły 
już prawie dwa lata, to wciąż 
nie zdołała się przebić ze swo-
im przekazem do mieszkańców 
Bytomia. W klubie brak wyra-
zistego lidera, który potrafiłby 

zyskać pogłos i zagrozić rządzą-
cej koalicji.

Lewicki stracił 
mandat
To może się wkrótce zmie-

nić, bo do gry może wrócić 
Damian Bartyla. Rada Miejska 
na ostatniej sesji głosowała nad 
wygaszeniem mandatu Michała 
Lewickiego, który na początku 
zeszłego roku podpisał umowę 
dzierżawy warsztatu znajdu-
jącego się na gminnej działce. 
Tymczasem ustawa o samo-
rządzie gminnym zabrania pro-
wadzenia przez rajców działal-
ności gospodarczej na majątku 
miasta. Chcąc to zrobić, Lewicki 
powinien wcześniej sam zrzec 
się mandatu. W takich przypad-
kach radni często przepisują 
swoje firmy na członków rodzi-
ny, aby ominąć ten przepis, lecz 
świeżo upieczony członek SBB 
tak nie postąpił. Rada Miejska 
przyjęła tę uchwałę. Za głoso-
wało 18 radnych, a przeciw 6. To 
z kolei otwiera Damianowi Bar-
tyli drzwi na powrót do czynnej 
polityki, bo zgodnie z przepisa-
mi to właśnie on zajmie miejsce 
odwołanego radnego.

Michał Lewicki wyjaśnia, 
że warsztat przejął od swojej 
matki i nigdy nie wykorzystywał 
swojej funkcji, by uzyskać lepsze 
warunki korzystania z nierucho-
mości. Jak informuje „Życie By-
tomskie” radny nie występował tomskie” radny nie występował tomskie”
o zniżki, anulowanie, czy też ob-

niżenie czynszu, ani nie posiada 
też żadnych zaległości wobec 
miasta. Przepisy w tej kwestii są 
jednak bezlitosne i jasno okre-
ślają, że radni muszą zakończyć 
działalność na mieniu gminy 
w ciągu 3 miesięcy od dnia zło-
żenia ślubowania. Lewicki tego 
nie uczynił, dlatego będzie mu-
siał się pożegnać z Radą Miej-
ską. Radny jednak nie zamierza 
się poddawać – niewykluczone, 
że będzie odwoływać się od de-
cyzji w sprawie wygaszenia swo-
jego mandatu do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego, 
a następnie do Naczelnego Są-
du Administracyjnego. Dopóki 
nie zapadnie prawomocne orze-
czenie w jego sprawie, to będzie 
dalej pełnić funkcję radnego.

Jeśli Michał Lewicki osta-
tecznie odejdzie z rady, to 
na jego miejsce powinien wejść 
kandydat z jego listy wyborczej, 
który uzyskał najwięcej głosów 
w tym samym okręgu. Takim 
kandydatem był właśnie Da-
mian Bartyla. Nie wiadomo, czy 
były prezydent zamierza sko-
rzystać z tej możliwości. Ostat-
nim razem, gdy został wybrany 
do Rady Miejskiej, sam zrzekł się 
mandatu, by dalej pełnić funkcję 
prezesa Polonii Bytom. Jednak 
Bytomski Portal Informacyjny 
powołuje się na nieoficjalne in-
formacje, według których Bar-
tyla tym razem zamierza zacho-
wać miejsce w radzie .

REKLAMA

Bartyla powróci?

REKLAMA

POLITYKA \ Ostatnie wybory samorządowe nie były szczęśliwe dla Damiana Bartyli. Nie dość, że przegrał walkę o utrzymanie
 prezydenckiego fotela, to jeszcze nie uzyskał mandatu do Rady Miasta. Wkrótce może jednak powrócić z politycznego niebytu...
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Pandemia zamieszała światową gospodarką Pandemia zamieszała światową gospodarką 

na dobre. Kraje całego globu dochodzą do sie-na dobre. Kraje całego globu dochodzą do sie-

bie po niedawnym lockdownie i próbują dosto-

sować się do nowej rzeczywistości. Wraz z nimi sować się do nowej rzeczywistości. Wraz z nimi 

na właściwe tory starają się wrócić przedsię-na właściwe tory starają się wrócić przedsię-

biorstwa, które walczą nie tylko o odrobie-biorstwa, które walczą nie tylko o odrobie-

nie strat po wiosennym przestoju, ale przede nie strat po wiosennym przestoju, ale przede 

wszystkim o utrzymanie tempa rozwoju sprzed wszystkim o utrzymanie tempa rozwoju sprzed 

wybuchem epidemii.wybuchem epidemii.

Z tych względów tegoroczna edycja EKMŚP Z tych względów tegoroczna edycja EKMŚP 

odbędzie się pod hasłem „B2B: Back to busi-

ness”. W ten sposób organizator wydarzeni, 

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH, pod-

kreśla priorytety tego przedsięwzięcia, jakimi są 

przywrócenie łańcucha dostaw oraz zadbanie 

o dalszy rozwój gospodarki.

Ostatnie odsłony kongresu trwały przez 

trzy dni. W ubiegłorocznej edycji przeprowa-

dzono aż 100 paneli dyskusyjnych i warsztatów, 

w których wystąpiło 500 ekspertów, panelistów 

i gości, zaś w całym wydarzeniu wzięło udział 

8000 zarejestrowanych uczestników, a do Ka-8000 zarejestrowanych uczestników, a do Ka-

towic przyjechało 46 delegacji zagranicznych.towic przyjechało 46 delegacji zagranicznych.

Dziś organizacja eventu w takiej skali byłaby Dziś organizacja eventu w takiej skali byłaby 

wysoce ryzykowna, dlatego katowicka RIG po-wysoce ryzykowna, dlatego katowicka RIG po-

stanowiła zniwelować zagrożenie i dopasować stanowiła zniwelować zagrożenie i dopasować 

EKMŚP do aktualnych potrzeb przedsiębiorców, EKMŚP do aktualnych potrzeb przedsiębiorców, 

którzy w obecnych realiach mają jeszcze bar-którzy w obecnych realiach mają jeszcze bar-

dziej ograniczone zasoby czasu, niż dawniej. dziej ograniczone zasoby czasu, niż dawniej. 

Wydarzenie więc zostanie podzielone na kilka 

części w okresie od września do grudnia 2020 r.części w okresie od września do grudnia 2020 r.

Każdy dzień będzie poświęcony jednej Każdy dzień będzie poświęcony jednej 

ścieżce tematycznej, w ramach której przy ścieżce tematycznej, w ramach której przy 

okrągłym stole zasiądą wspólnie reprezentanci okrągłym stole zasiądą wspólnie reprezentanci 

środowisk biznesowych, samorządów i admini-środowisk biznesowych, samorządów i admini-

stracji centralnej, aby przedyskutować kwestie stracji centralnej, aby przedyskutować kwestie 

dla danej ścieżki tematycznej (m.in. „zielonych” dla danej ścieżki tematycznej (m.in. „zielonych” 

technologii, energetyki, fi nansowania przed-

siębiorców i rozwoju gmin, inwestycji zagra-

nicznych w Polsce i polskich za granicą). – Po 

zakończeniu dyskusji zostaną pisane i przygo-

towane rekomendacje, które następnie zostaną 

wystosowane zarówno do organów central-

nych, jak również do organów Unii Europejskiej

– wyjaśnia Mirosław Rus, dyrektor Departamen-

tu ds. Rozwoju RIG Katowice.

W trakcie EKMŚP będą miały miejsce rów-

nież spotkania B2B, jednak oprócz osobistych 

rozmów przedsiębiorcy będą mogli kontakto-rozmów przedsiębiorcy będą mogli kontakto-

wać się poprzez specjalnie przygotowaną do wać się poprzez specjalnie przygotowaną do 

tego celu platformą online, co pozwoli skomuni-tego celu platformą online, co pozwoli skomuni-

kować się też z gośćmi zagranicznymi kongresu.kować się też z gośćmi zagranicznymi kongresu.

Poszczególne wydarzenia Europejskiego Poszczególne wydarzenia Europejskiego 

Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

zostaną rozsiane na terenie województwa ślą-zostaną rozsiane na terenie województwa ślą-

skiego oraz Metropolii GZM. Jesienny cykl ot-skiego oraz Metropolii GZM. Jesienny cykl ot-

worzy Think Eco! Forum w Muzeum Zamkowym 

w Pszczynie. Niecały miesiąc później event prze-w Pszczynie. Niecały miesiąc później event prze-

niesie się do Muzeum Śląskiego w Katowicach, niesie się do Muzeum Śląskiego w Katowicach, 

po którym zaplanowano II Regionalne Forum po którym zaplanowano II Regionalne Forum 

Energetyczne Województwa Śląskiego w hotelu 

Stok w Wiśle. W listopadzie przedsiębiorcy i sa-Stok w Wiśle. W listopadzie przedsiębiorcy i sa-

morządowcy znów spotkają się w Muzeum Ślą-morządowcy znów spotkają się w Muzeum Ślą-

skim. Natomiast grudniowy fi nał EKMŚP zawita skim. Natomiast grudniowy fi nał EKMŚP zawita 

do siedziby RIG przy ul. Opolskiej w Katowicach.do siedziby RIG przy ul. Opolskiej w Katowicach.

Szczegółowych informacji na temat specjal-Szczegółowych informacji na temat specjal-

nej, tegorocznej edycji nej, tegorocznej edycji Europejskiego Kongre-Europejskiego Kongre-

su Małych i Średnich Przedsiębiorstw su Małych i Średnich Przedsiębiorstw należy 

szukać na stronie szukać na stronie www.ekmsp.eu. Warto śle-

dzić również kanały social media na Faceboo-

ku, Instagramie i Twitterze, aby być na bieżąco ku, Instagramie i Twitterze, aby być na bieżąco 

z najważniejszymi wiadomościami dotyczą-z najważniejszymi wiadomościami dotyczą-

cych tego wydarzeniacych tego wydarzenia.

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

Każdy się zgodzi, że ten rok jest szcze-

gólny, więc szczególna będzie również te-gólny, więc szczególna będzie również te-

goroczna edycja Europejskiego Kongresu goroczna edycja Europejskiego Kongresu 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To jedno Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To jedno 

z najważniejszych wydarzeń w biznesowym z najważniejszych wydarzeń w biznesowym 

kalendarzu regionu rozpocznie się już nieba-kalendarzu regionu rozpocznie się już nieba-

wem i potrwa aż do grudniawem i potrwa aż do grudnia.

Powrót do interesu

REKLAMA
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– Właściciel otrzymał decy-
zję dotyczącą zakazu użytkowa-
nia powierzchni i hal, gdzie zde-
ponowane są niezabezpieczone 
materiały łatwopalne m.in. pusz-
ki farb oraz odpady tekstylne. 
Decyzja została wydana z rygo-
rem natychmiastowej wykonal-
ności – mówi Elżbieta Kwieciń-
ska, Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego w Bytomiu.

Przypomnijmy, że zezwolenie 
na zbieranie odpadów na tere-
nie przy ul. Łokietka 10 w Byto-
miu trzy lata temu wydały po-
przednie władze miasta. W lu-
tym 2019 r. prezydent Mariusz 
Wołosz cofnął to zezwolenie, 
a jego decyzję podtrzymało 
Samorządowe Kolegium Od-
woławcze. Co więcej kolegium 
nakazało usunięcie odpadów 
do 16 września 2019 r. Tak się 
jednak nie stało, a w paździer-

niku 2019 r. doszło do groźne-
go pożaru składowanych tam 
tekstyliów.

– Ten przedsiębiorca, jeśli 
można tak to powiedzieć, czy 
też właściciel tego terenu abso-

lutnie, w naszej ocenie, nic sobie 
nie robi z prawa. Nie ma naszej 
zgody na to, dlatego też użyliśmy 

wszelkich możliwych środków. 
Prócz nakazów definitywnego 
posprzątania, obiekt zostaje 
również wyłączony z użytkowa-
nia – podkreśla prezydent Byto-
mia, Mariusz Wołosz.

Przez cały ubiegły rok na te-
renie byłych zakładów Jopek 
przeprowadzane były liczne 
kontrole służb miejskich, Stra-
ży Pożarnej, Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowi-
ska czy Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Każda 
z nich wykazała liczne niepra-
widłowości związane z użytko-
waniem tego terenu. Ostatecz-
nie PINB 7 września wydał decy-
zję o wstrzymaniu użytkowania 
boksów z odpadami tekstylny-
mi i niewiadomego pochodze-
nie oraz zakaz użytkowania ha-
li, w której wykonywano usługi 
lakiernicze. Inspektor wskazuje 

na zagrożenie bezpieczeństwa 
pożarowego spowodowane 
przez zgromadzone tam łatwo-
palne materiały.

Teren po zakładach Jopek zo-
stanie wystawiony na licytację 
komorniczą. – Mamy nadzieję, 
że kupi go inwestor, który o ten 
teren wykorzysta go zgodnie 
z prawem . To jest dobry teren 
pod inwestycje, ale takie które 
będą bezpieczne dla mieszkań-
ców – mówi Michał Bieda, za-
stępca prezydenta Bytomia.

Wcześniej jednak trzeba usu-
nąć zgromadzone tam odpady. 
Najprawdopodobniej zrobi to 
miasta, jako wykonawca zastęp-
czy, a koszty tej operacji zostaną 
doliczone do hipoteki i zadłuże-
nia właściciela terenu i pokryte 
zostaną ze środków uzyskanych 
na licytacji .

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Świętochłowicach udziela świadczeń 

w zakresie pielęgnacji i leczenia w ramach całodobowej opieki nad pacjentem 

przewlekle chorym po zakończonym procesie diagnostyki i hospitalizacji.

Zatrudnimy:
 pielęgniarki, pielęgniarzy 
 pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
 ratowników medycznych, opiekunów medycznych, 

fi zjoterapeutów
 lekarzy w  zakresie: chorób wewnętrznych, geriatrii, 

pediatrii, neurologii, ginekologii i położnictwa - mile 
widziane specjalizacje

 lekarza medycyny pracy

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

 69 miejsc

 salę rehabilitacji ze specjalistycznym sprzętem

 pokoje kąpielowe wyposażone w zintegrowany system do pielęgnacji

 salę terapii zajęciowej

 specjalistyczny sprzęt medyczny

 salę dziennego pobytu

 świadczenia lekarskie, pielęgniarskie i rehabilitacyjne

 terapię zajęciową

 leczenie farmakologiczne

 zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne

 możliwość skorzystania z opieki psychologa, logopedy, dietetyka

 pomoc w nauce samoobsługi

 opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych

Posiadamy:

32 621 95 35

Zapewniamy:

668 893 917
pon. - pt. 8:00 - 14:30

Forma zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia: 
DO UZGODNIENIA

Więcej informacji:

Kryteria i warunki przyjęć: 
http://www.zoz.net.pl/zaklad-opiekunczo-leczniczy/

http://www.zoz.net.pl/praca/ 

REKLAMA

fo
t. 

U
M

 B
yt

om
fo

t. 
U

M
 B

yt
om

Bomba zostanie rozbrojona?
ŚRODOWISKO \ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał postanowienie o natychmiastowym wstrzymaniu użytkowania obiektów na terenie byłych 
zakładów Jopek w Bytomiu, gdzie od kilku lat składowane są odpady. Czy ekologiczna bomba w Suchej Górze zostanie rozbrojona?
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INWESTYCJE \ Okolice ulic św. Elżbiety na Karbiu i Szyby Rycerskie w Łagiew-
nikach to pewnego rodzaju strefy gospodarcze. Działa tam mnóstwo przedsię-
biorstw dających pracę wielu bytomianom. Po latach wreszcie doczekały odpo-
wiedniego dojazdu do swoich posesji.

Dzięki dofinansowaniom 
z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych możliwa była grun-
towna przebudowa obu ulic. 
Na ul. św. Elżbiety pozyskano 
z budżetu centralnego aż 1 mln 
285 tys. zł (łączna wartość in-
westycji wyniosła 2,5 mln zł), 
zaś na Szyby Rycerskie Bytom 
otrzymał 550 tys. zł (pełny 
koszt prac wyniósł 1,2 mln zł). 
Dotąd obie drogi były potwor-
nie dziurawe, brakowało przy 

nich chodników, odpowied-
niego odwodnienia itp. Teraz 
na szczęście to już przeszłość.

W ramach inwestycji na ul. św. 
Elżbiety wymieniono nawierzch-
nię jezdni i chodników, przebu-
dowano zieleńce oraz wyregulo-
wano urządzenia sieci podziem-
nej. Ponadto dzięki porozumieniu 
z firmą Węglokoks wykonano no-
we przejście dla pieszych z do-
datkowym oświetleniem, które 
poprawia widoczność pieszych 

na drodze. Prace trwały od lute-
go do września.

Z kolei na ul. Szyby Rycer-
skie również położono no-
wą nawierzchnię jezdni, wy-
budowano nowy chodnik 
oraz oczyszczono i udrożnio-
no, a następnie rozbudowa-
no istniejącą kanalizację desz-
czową. Inwestycję rozpoczę-
to w kwietniu, a zakończono 
17 września .

REKLAMA

Austriacy zainwestowali
INWESTYCJE \ W naszym mieście rozpoczęła działalność firma Loxone zaj-
mująca się automatyką budynkową. Austriackie przedsiębiorstwo wybrało By-
tom na swoją główną siedzibę w Polsce.

Loxone zaczynało od two-
rzenia rozwiązań smart home, 
za pomocą których domownicy 
mogą samodzielnie i swobod-
nie sterować poszczególnymi 
funkcjami swojego domu czy 
apartamentu. Dziś firma two-
rzy również inteligentne insta-
lacje do zarządzania obiekta-
mi biurowymi, hotelowymi, ga-
stronomicznymi, czy też miesz-
kalnictwem wspomaganym 
przeznaczonym dla osób nie-
pełnosprawnych. Najprościej 
ujmując, chodzi o tworzenie 
i instalację systemów, za spra-
wą których budynki automa-
tycznie dostosowują tempera-
turę, oświetlenie (sztuczne i na-
turalne), bądź muzykę do pre-
ferencji użytkowników.

W Bytomiu przy ulicy Wit-
czaka 139 zlokalizowano polską 
siedzibę Loxone, centrum szko-
leniowe dla instalatorów z całe-

go kraju, a także oficjalny sho-
wroom o powierzchni ok. 60 m2, 
w którym można przekonać się 
jak w praktyce działają rozwiąza-
nia tworzone przez Austriaków. 
Firma zdecydowała się na to 
miejsce ze względu na bliskość 
zjazdu z autostrady A1 zapew-
niającej dobre skomunikowanie 
z resztą Polski i szybki dojazd 
z Czech oraz sąsiedztwo czte-
rogwiazdkowego hotelu Rezy-
dencja, gdzie nocują instalatorzy 
przyjeżdżający tu na szkolenia.

Na początku września odby-

ło się uroczyste otwarcie pol-
skiego oddziału firmy. Wstęgę 
przecięli wspólnie Przemysław 
Wysocki, dyrektor regional-
ny Loxone oraz Mariusz Wo-
łosz, prezydent Bytomia. – To 
już kolejna w ostatnim czasie 
firma, która zaufała Bytomio-
wi i zdecydowała się ulokować 
swój biznes w naszym mieście. 
Cieszę się, bo Bytom potrze-
buje przedsiębiorców, zwłasz-
cza tych, którzy rozwijają no-
we technologie – stwierdził Ma-
riusz Wołosz .

fot. UM Bytomfot. UM Bytom

Ulice po remoncie
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Pałac jak nowy
REWITALIZACJA \ Rekonstrukcja oficyny pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach powoli zbliża się 
ku końcowi. Dziś już trudno poznać, że jeszcze niedawno budynek był kompletną ruiną, a jego mury stały 
w pionie tylko „na słowo honoru”...

Inwestycja obejmuje oca-
lałą część pałacu, który pier-
wotnie był kilkakrotnie większy. 
Posiadłość została w 1945 roku 
podpalona przez Armię Czer-
woną, natomiast niecałe 10 lat 
później Wojsko Polskie wysa-
dziło jej ruiny, pozostawiając 
pałacową oficynę z tzw. wieżą 
wodną. Co ciekawe, użytkowa-
no ją przez kolejne lata, jednak 
w ostatnich dekadach była już 
opuszczona. Stopniowo roz-
kradano ją ze złomu i drewna, 
a całości zniszczenia dopełniały 
warunki atmosferyczne i szko-
dy górnicze. Decyzja o remon-
cie zapadła w ostatniej chwili, 
bowiem budynek nie posiadał 
już żadnych stropów, nato-
miast mury zewnętrzne były 
poważnie popękane i w każdej 
chwili mogły się zawalić.

Obecnie to zagrożenie jest 
historią. Firma DeS z Krako-
wa zakończyła już roboty kon-
strukcyjne i tynkarskie, poło-
żyła płytki w pomieszczeniach 
sanitarnych oraz parkiety we 
wszystkich salach, zamontowa-
ła stolarkę okienną i drzwiową, 
a także wykonała schody w wie-
ży wodnej. W tej chwili trwają 
m.in. prace instalacyjne i malar-
skie. Wkrótce powinien nastąpić 
rozruch sprzętu elektrycznego, 
zaś na terenie rumowiska wy-
sadzonej części pałacu ma zo-
stać wykonana płyta żelbetowa 
pod ewentualną widownię i uzu-
pełnione ubytki fundamentów, 
które pozostały w ziemi.

Dziś można już podziwiać 
pięknie odnowioną bryłę daw-
nej posiadłości Tiele-Winckle-
rów, ale żeby było to możli-

we, wykonawca wpierw ręcz-
nie odkopał zasypane piwnice 
i wzmocnił ściany, które do-
słownie kiwały się na wietrze. 
Teraz, gdy budynek jest niemal 
gotowy, to ciężko uwierzyć, 
że jeszcze przed rokiem był zu-
pełną ruiną.

Prace odbywają się pod nad-
zorem Śląskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków oraz 
archeologa. W ostatnich tygo-
dniach zawarto aneks na prze-
prowadzenie dodatkowych ro-
bót wynikających z dokonanych 
odkryć archeologicznych.

– Rewitalizacja pałacu Tiele-
-Wincklerów to jedna z najważ-
niejszych inwestycji realizowa-
nych w naszym mieście ze środ-
ków Unii Europejskiej – mówi 
Michał Bieda, zastępca prezy-
denta Bytomia. – W chwili, kiedy 

odkryte zostały pozostałości ka-
plicy oraz krypta w oficynie pa-
łacu Tiele-Wincklerów koniecz-
ne było wprowadzenie projektu 
zamiennego uwzględniającego 
zalecenia Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Podpisa-
ny właśnie aneks z wykonawcą 
robót, umożliwia rozpoczęcie 
dodatkowych związanych m.in. 
z zagospodarowaniem rumowi-
ska przed oficyną pałacu – pod-
kreśla Michał Bieda.

Po rozszerzeniu zakresu prac 
całkowita wartość inwestycji 
wyniesie ok. 11,6 mln zł, z czego 
5,5 mln zł pochodzi z Unii Euro-
pejskiej, a 655 tys. zł z budżetu 
państwa. Zakończenie robót za-
planowano na listopad, a zago-
spodarowanie terenu wokół bu-
dynku ma dobiec końca na wios-
nę przyszłego roku .
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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

REKLAMA REKLAMA

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO
Zakład Górniczy EKO-PLUS w Bytomiu

ul. Strzelców Bytomskich 129

PILNIE ZATRUDNI
- górników strzałowych,

- górników do pracy w przodkach, 
- kombajnistów chodnikowych AM-50,

- operatorów kolejek podwieszanych i spągoładowarek,
- elektromonterów i mechaników dołowych,

- maszynistów lokomotyw dołowych,
- pracowników niewykwalifikowanych (pomoc dołowa).

Zgłoszenia osobiście w godz. 8-13 
lub pod nr tel.: 32 787 82 56, 32 787 80 31 wew. 5680

Tel: 504 028 586

Miejski Zarząd Dróg 
i Mostów w Bytomiu

www.mzdim.bytom.pl

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów 
w Bytomiu, informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń tutejszego Zarządu, na stronach MZDIM 
i BIP, wykazu nieruchomości będących własnością 

gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym:

1 . Nośnik Reklamowy przy ul. Strzelców Bytomskich

2. Nośnik Reklamowy przy ul. Frenzla

MIASTO \ Zagospodarowanie zieleni na głównym 
placu Bytomia trwa w najlepsze. Wykonawca ustawił 
nowe elementy małej architektury oraz przeprowa-
dził nasadzenia. Dzięki temu Rynek stał się o wiele 
przyjemniejszy.

W tym roku bytomski Rynek 
przechodzi zmiany, na jakie miesz-
kańcy czekali od lat. Na wios-
nę w miejscach po uschniętych 
drzewach zasadzono młode klo-
ny, platany oraz krzewy perukow-
ca, natomiast pod koniec ubie-
głego miesiąca rozpoczęto drugi 
etap prac związany z elementami 
małej architektury.

Na Rynku wpierw pojawi-
ły się drewniane donice zbu-
dowane z dziewięciu kwadra-
towych modułów, a następ-
nie zdemontowano stare ław-
ki. W ostatnim czasie siedziska 
z demontażu wróciły na Ry-
nek, lecz rozstawiono je w in-
nym układzie. W późniejszym 
czasie ustawiono kolejne doni-

ce – tym razem w kształcie lite-
ry L, przy których wzniesiono 
metalowe konstrukcje pergoli 
oraz ustawiono zupełnie nowe 
ławki z oparciami.

We wszystkich donicach zasa-
dzono już rośliny bylinowe i pną-
cza, dzięki czemu Rynek momen-
talnie się zazielenił. W międzycza-
sie prowadzono jeszcze prace 
związane z naprawą nawierzchni, 
w tym przede wszystkim obrysu 
dawnej pierzei zachodniej i fun-
damentów odkrytego budynku 
u wylotu ul. Podgórnej.

Ostatni etap prac przeprowa-
dziła firma FIORI sp. z o.o. z Tar-
nowskich Gór. Wartość zamó-
wienia wynosi 226,5 tys. zł .

Na Rynku już się oprzesz
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22 miliony dla Bytomia
FINANSE \ Z powodu trwającej pandemii wpływy do miejskiej kasy zmniejszyły 
się tak bardzo, że wiele z zaplanowanych na ten rok inwestycji mogłoby nie dojść 
do skutku. Na szczęście zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, Bytom otrzy-
mał 22 miliony złotych bezzwrotnej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Dzięki temu miasto nie będzie musiało wstrzymywać swoich projektów.

Jak poinformował wojewo-
da Jarosław Wieczorek, łącznie 
do samorządów województwa 
śląskiego trafi 709 mln zł. By-
tom jest jednym z miast, które 
dostały największe środki w na-
szym regionie. Fundusz prze-
znaczono na wsparcie gmin-
nych przedsięwzięć, które mo-
głyby nie dojść do skutku z po-
wodu uszczuplonych docho-
dów spowodowanych przez 
pandemię COVID-19.

– Od czerwca byłem w sta-
łym kontakcie z wojewodą ślą-
skim w tej sprawie, dlatego też 
chciałem w tym miejscu wyrazić 
panu wojewodzie Jarosławowi 
Wieczorkowi swoje serdeczne 
podziękowania za wsparcie dla 
naszego miasta – skomentował 
Maciej Bartków, radny i prze-
wodniczący PiS w Bytomiu.

Urząd Miejski w Bytomiu po-
liczył, że w porównaniu z ubie-
głym rokiem, wpływy z udzia-
łu w podatku dochodowym 
od osób fizycznych za 7 miesię-
cy były mniejsze aż o 8,9 mln 
zł, zaś z podatku dochodowe-
go od osób prawnych zmalały 
o niemal 2 mln zł. Tymczasem 
wydatki z rezerwy budżetu mia-
sta na zwalczanie i zapobiega-
nie COVID-19 do końca sierp-
nia wyniosły przeszło 2,2 mln 
zł. Bytom jest więc „do tyłu”
ok. 13 mln zł z powodu epidemii.

– Podział tych środków zo-
stał oparty o regułę uwzględ-
niającą planowane tegoroczne 
wydatki majątkowe skorygowa-
ne o zamożność gminy. Do na-
szego miasta trafiło aż 22 mln zł, 
które chcemy przeznaczyć m.in. 
na modernizację dróg, budowę 
przedszkola w Miechowicach 
czy inwestycje w obiekty spor-
towe – powiedział prezydent 
Mariusz Wołosz. – Co istotne 
z naszej perspektywy miasta 
realizującego szereg projektów 
unijnych, środki z RFIL mogą być 
przeznaczone na wkład własny 
do projektów unijnych – dodał.

Bytom zamierza starać się 
o środki z drugiej puli Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych, lecz tym razem będą 
one przydzielane na konkretne 
zadania inwestycyjne.

Nowa szkoła 
dla pięściarzy

SPORT \ Boks w Bytomiu ma bogate tradycje, ale od dłuższego znajduje się 
w cieniu innych dyscyplin sportu. Możliwe, że to się zmieni, a to za sprawą Szkoły 
Boksu, która oficjalnie rozpoczęła działalność.

Przed laty świetną sekcję 
bokserską posiadał GKS Szom-
bierki Bytom. To tam wycho-
wało się wielu pięściarzy, któ-
rzy święcili triumfy w kraju 
i na świecie. Dziś nie ma po niej 
śladu, a i sam boks w naszym 
mieście przegrał rywalizację 
z innymi dyscyplinami.

Młodzież obecnie chętniej 
garnie się do MMA lub jiu-jit-
su, czego efektem są sukcesy 
podopiecznych klubu FC Bytom 
i Shark Top Team Bytom. Poja-
wił się jednak w naszym mieście 
klub, który chce się skupiać wy-
łącznie na pięściarstwie.

To Szkoła Boksu, która ko-
rzysta z hali sportowej przy 

ul. Strzelców Bytomskich 131. 
Na zawodników czeka wykwali-
fikowana kadra trenerska. Szko-
leniowcy to pięściarze, którzy 
mają w dorobku duże sukcesy. 
Liderami projektu są Sylwester 
Klasa i Rafał Sikora, którzy ma-
ją na koncie mistrzostwa Polski. 
Trzecim trenerem jest Tomasz 
Kurzaj, który na arenie krajowej 
także zdobywał medale.

Szkoła Boksu stawia pierw-
sze kroki i poszukuje osób, któ-
re chciałyby nauczyć się szer-
mierki na pięści. W klubie na ra-
zie istnieje sekcja juniorska oraz 
seniorska. W zajęciach mogą 
uczestniczyć nie tylko mężczyź-
ni, ale także kobiety. Treningi ju-

niorów odbywają się w ponie-
działki, środy i piątki o 16:00, 
a seniorów we wtorki i czwartki 
o 19:00. Więcej informacji moż-
na uzyskać pod numerem tele-
fonu 530 888 277 .


