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Bytom przyłączył się do protestów

POLITYKA \ Bytom jest kolejnym z wielu polskich miast, jakie protestują przeciwko niedawnemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Na ulice wyszły nie tylko
kobiety, ale też mężczyźni, a nawet całe rodziny.

Przez całą Polskę przetacza
się fala protestów będących reakcją społeczeństwa na wyrok
Trybunału Konstytucyjnego,
który orzekł, że wykonywanie
aborcji w przypadku ciężkiego
i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z konstytucją. Sędziowie zajęli się tą
sprawą na wniosek 119 posłów
– w większości Prawa i Sprawiedliwości, ale też m.in. przedstawiciel Koalicji Polskiej – PSL-Kukiz’15 oraz całego klubu
Konfederacji.
Orzeczenie w praktyce oznacza delegalizację aborcji z powodu poważnego uszkodzenia
płodu. Kobiety będą musiały

więc nierzadko rodzić martwe
dzieci lub zdeformowane płody,
które nie będą miały szans przeżyć poza ciałem matki i nie będzie możliwości przerwania ciąży z tej przyczyny. Choć wyrok
jest kwestionowany ze względu
na wątpliwości dotyczące sposobu wyboru części sędziów TK,
to najprawdopodobniej będzie
respektowany przez organy państwa do czasu jego ewentualnego uchylenia.
Od momentu zapadnięcia
wyroku w całym kraju odbywają się spontaniczne protesty Polek i Polaków niezgadzających się z decyzją trybunału.
Każdego dnia w największych

miastach zbierają się tysiące
ludzi, by zamanifestować swój
sprzeciw. W sobotni wieczór
24 października manifestacja
odbyła się również w Bytomiu. O 18:00 z Rynku wyruszył
tzw. „spacer”
„spacer”, w którym wziąło
udział nawet ponad tysic osób.
Protestujący wpierw obeszli
plac, a następnie ruszyli ulicą
Gliwicką w stronę Dworcowej,
skąd następnie skierowali się
na ul. Moniuszki przechodząc
obok siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Bytomiu. Tam spotkali
radnych Macieja Bartkowa, Michała Glatte, Alfreda Pyrka i wiceprezydenta Waldemara Gawrona, którzy bronili wejścia
do budynku. Manifestanci jednak w ogóle się nie zatrzymali
w tym miejscu i ograniczyli się
wyłącznie do gromkiego skandowania „Je**ć PiS”
PiS”. Później
wrócili przez plac Sikorskiego
na Rynek.
Uczestnicy manifestacji zapalili znicze pod figurą Śpiącego

Lwa, gdzie umieścili transparent „To jest wojna”
wojna”.
„Bytomski Lew jeszcze kiedyś
Mimo gorącej atmosfery prozaryczy”. W tłumie można było test odbył się spokojnie. Nie dozaryczy”
wypatrzeć również inne napisy: szło do żadnych incydentów. Po„Rząd nie ciąża. Można usunąć”
usunąć”, licja jedynie zabezpieczała trasę
„Moje ciało, mój wybór”
wybór”, „Moje przemarszu i nie interweniowała.
życie > twoje sumienie”
sumienie”, „Poli- W kierunku mundurowych tłum
tyku ile chorych dzieci adopto- jedynie skandował hasło „Zdejwałeś?” „Macie krew na rękach”
wałeś?”,
rękach”, mij mundur, przeproś matkę”
matkę”.
„Myślę i czuję, więc to ja decydu- Znaczna część protestujących
ję” „Piekło kobiet”
ję”,
kobiet”, „R.I.P. Prawa pojechała później do Katowic
kobiet 1918 – 2020”
2020”, „***** ***”
***”,, na manifestację przed Archika-
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Realizujemy projekty
własne, covery oraz wzory
dostarczone przez Klienta
według jego wytycznych.
tattooshopsilesia@gmail.com

ul. Kwietniewskiego 5, 41-902 Bytom

780 102 702

tedrą Chrystusa Króla.
Następnego dnia manifestacja przybrała formę protestu samochodowego. Kolumna
kilkudziesięciu pojazdów oklejonych transparentami oraz
czarno-czerwonymi wstążkami
przejechała ulicami miasta. Kierowcy trąbili i co pewien czas
zatrzymywali się blokując ruch.
Protesty mają odbywać się
codziennie w całym kraju .
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Dola nauczyciela Dziura na dziurze

MIASTO \ Miechowicka ulica Szyb Zachodni jest w fatalnym stanie. Kierowcy

EDUKACJA \ W całej Polsce pracuje ponad pół miliona nauczycieli. Niecałe od dawna uskarżają się panujące tam warunki. Tymczasem droga stanowi jeden
2,5 tysiąca z nich prowadzi zajęcia w szkołach prowadzonych przez gminę Bytom.
Jak są wynagradzani za swoją pracę?
Zgodnie z Raportem o stanie miasta w roku szkolnym
2019/2020 w Bytomiu istniało
58 szkół publicznych, w których
naukę pobierało 16 tysięcy uczniów oraz 41 przedszkoli miejskich opiekujących się 4,6 tys.
dzieci. Niestety liczba wychowanków tutejszych placówek
systematycznie spada. W ciągu czterech ostatnich lat ilość
uczniów zmalała aż o pół tysiąca, co jest skutkiem niekorzystnych zmian demograficznych,
których nie udaje się powstrzymać od wielu lat.
W placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Bytom zatrudnionych jest
aż 2435 nauczycieli. To mniej
więcej tyle, ilu pracowników
ma kopalnia Bobrek! To czyni
ich jedną z bardziej znaczących
grup zawodowych w naszym
mieście, o czym świadczy wielkość reprezentacji grona pedagogicznego w Radzie Miejskiej.
Na 25 rajców aż 1/5 z nich to
właśnie nauczyciele.
Wynagrodzenia nauczycieli w całym kraju określa rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej, ponieważ – teoretycznie – pieniądze na ten cel
są przekazywane gminom i powiatom z budżetu centralnego.
W praktyce jednak tzw. subwencja oświatowa nie pokrywa
pełnych kosztów wynagrodzeń
w oświacie, dlatego miasta zazwyczaj muszą pokrywać różnicę z własnej kasy.

Ile zarabia nauczyciel w Bytomiu?
Według ostatniego rozporządzenia ministra z 27 sierpnia
2020 r. wynagrodzenia nauczycieli wynoszą:
2949 zł brutto
– nauczyciel stażysta
3034 zł brutto
– nauczyciel kontraktowy
3445 zł brutto
– nauczyciel mianowany
4046 zł brutto
– nauczyciel dyplomowany.
Zgodnie z Kartą nauczyciela prócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikom pedagogicznym przysługują różne dodatki, których jest kilkanaście. Są
to m.in. za wysługę lat, funkcyjne,

z dojazdów do zabrzańskiej strefy ekonomicznej.

Rekordzista w Bytomiu zarabia ponad

16,5 tys. zł
brutto miesięcznie.
motywacyjne, za warunki pracy,
za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, „trzynastka” (czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne) itd.
Nierzadko zdarza się, że nauczyciele pracują w kilku placówkach jednocześnie, dzięki czemu
są w stanie uzyskać wyższy dochód. Rekordzista w Bytomiu
zarabia ponad 16,5 tys. zł brutto miesięcznie. Oprócz niego
zarobki powyżej 10 tys. zł wykazuje dwóch innych pedagogów,
natomiast czterech nauczycieli
zarabia 9 tys. zł. Znacznie większą grupę stanowią pracownicy pedagogiczni z zarobkami
ponad 8 tys. zł, bo jest ich już
68, zaś powyżej 7 tys. zł zarabia w naszym mieście już niemal
220 nauczycieli
.
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Śląskie Centrum Medycyny Sądowej
w Bytomiu
przy ul. Piekarskiej 103
tel. 665 100 353
www.scms.com.pl

Oferujemy pełną gamę badań
histopatologicznych i cytologicznych:
• 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

Zapraszamy do współpracy gabinety lekarskie

Ul. Szyb Zachodni to boczna
droga przecinająca Las Bytomski. Swoją nazwę wzięła od dawnego Szybu Zachodniego nieistniejącej już kopalni Miechowice,
który mieścił się około 1,5 km
od głównego zakładu. Do dziś
przetrwała część zabytkowych
zabudowań, w tym piękna, ceglana cechownia, którą przed
kilkoma laty rozpoczęto adaptować do funkcji restauracji, lecz
ostatecznie wycofano się z tych
planów. Oprócz tego w okolicy
nie ma niczego.
Mimo to droga jest często
uczęszczana przez kierowców.
Wystarczy zatrzymać się przy
niej na chwilę, aby przekonać
się ile samochodów tamtędy jeździ. Niestety stan jej nawierzchni od lat się pogarsza.
Niedawno do naszej redakcji
zadzwonił mieszkaniec Miechowic, który często poruREKLAMA

sza się po ul. Szyb Zachodni
i ma już dość wszechobecnych
dziur. – W Zabrzu powstaje dużo zakładów w strefie ekonomicznej przy osiedlu Młodego
Górnika i dużo ludzi tam dojeżdża. Niektórzy jeżdżą tędy też
do „Ósemek” [Drogi Krajowej
88 – przyp. red.], ale droga jest
coraz gorsza – żali bytomianin.
Miasto Bytom w 2019 roku przeprowadziło frezowanie
nawierzchni, aby wyeliminować głębokie ubytki stwarzające tam największe zagrożenie. – Obecnie zostało zlecone
przeprowadzanie badań geologicznych mających na celu
rozpoznanie konstrukcji drogi
wraz z analizą mającą na celu
przyjęcie technologii remontu
bądź przebudowy. Po otrzymaniu wyników zostaną podjęte
decyzje co do przeprowadzania kompleksowej przebudowy

ww. ulicy – poinformowała Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego.
Nawet przybliżony termin
remontu ul. Szyb Zachodni nie
jest jeszcze znany. Można natomiast podejrzewać, że nie
nastąpi to prędko, bo droga
biegnie dokładnie przy granicy z Zabrzem. Właśnie to miasto najbardziej korzysta na jej
istnieniu, ponieważ łączy ona
z Drogą Krajową nr 94 nie tylko tamtejszą Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, ale też
m.in. prywatną kopalnię Siltech.
Z tego względu po ulicy często
poruszają się ogromne ciężarówki, co sprawia, że dostosowanie konstrukcji jezdni do tak
dużego tonażu z pewnością nie
będzie tanie. Tymczasem na remont czeka również mnóstwo
innych ulic w Bytomiu.... .
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Pożar w BOE

112 \ W tym miejscu szkoliły się całe pokolenia bytomskich mechaników. 6 paź-

Mieszkańcy wywalczyli
plac zabaw
fot. UM Bytom

dziernika w pracowni napraw przy ulicy Żeromskiego wybuchł pożar. Warsztat
i znajdujące się w nim auto spłonęły.
fot. KM PSP w Bytomiu

Około godziny 13:00 wybuchł
pożar na terenie Bytomskiego
Ośrodka Edukacji przy ul. Żeromskiego. Paliły się tam pracownia napraw oraz znajdujący
się w niej pojazd. Początkowo
jedna z osób będących na miejscu próbowała samodzielnie
ugasić ogień, ale ostatecznie
nie udało się jej tego dokonać.
O 13:10 wezwano więc Straż
Pożarną.
Działania Straży Pożarnej
polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów na palącą
się pracownię i samochód osobowy. Strażacy udzielili pomoc
osobie, która próbowała gasić
pożar przed ich przybyciem
i sprawdzili, czy w budynku
nie znajduje się ktoś jeszcze.
Na szczęście w środku nie by-

MIASTO \ Dopiero co bytomianie mobilizowali się w internetowym plebiscyło nikogo, natomiast ratownicy
medyczni stwierdzili, że jedyna
osoba, która doznała poparzeń nie wymaga przewiezienia do szpitala.
W akcji wzięły udział 4 zastępy Komendy Miejskiej PSP
w Bytomiu oraz jeden wóz OSP
Górniki. Łącznie z ogniem walczyło 18 strażaków. Na miejscu
oprócz Zespołu Ratownictwa
Medycznego interweniowała Policja oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlane-

go. W wyniku pożaru nadpaleniu uległo wnętrze warsztatu
i około 10 metrów kwadratowych drewnianego dachu krytego papą, który następnie
trzeba było rozebrać.
Przypuszczalną przyczyną
pożaru były nieprawidłowo
prowadzone prace związane
z nauką zawodu. Policja i biegli prowadzą dalsze czynności,
aby ustalić z jakiego powodu
w pracowni pojawił się ogień

.
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cie, a tymczasem Podwórko Talentów NIVEA na terenie Szkoły Podstawowej
nr 46 jest już gotowe. 16 października odbyło się oficjalne otwarcie.
Na pomysł utworzenia Podwórka Talentów Nivea przy
SP 46 zagłosowało ponad 8 tysięcy internautów. Dzięki temu
bytomska placówka znalazła
się w gronie 20 szkół z całego
kraju, w których kosmetyczny
koncern stworzy miejsca, które
nie tylko bawią, ale także uczą
i inspirują. W czerwcu było już
wiadomo, że podstawówka przy
ulicy Prusa zwyciężyła w tegoREKLAMA
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Bytom, Siemianowicka 4
(Przystanek tramwajowy)

Zamówienia

795 736 804

rocznej edycji. Trzy miesiące
później nagroda, jaką była budowa placu zabaw, jest gotowa
i mogą z niej korzystać dzieci.
16 października odbyło się
uroczyste otwarcie Podwórka Talentów Nivea 2020. Na tę
okazję uczniowie SP 46 przygotowali specjalne występy.
Nie mogło też zabraknąć symbolicznego przecięcia wstęgi,
a szkoła nawet przygotowała

tort – niebieski, jak barwy firmy,
która zasponsorowała budowę.
Nowy plac zabaw składa
się z trzech stref: sportowej,
naukowej oraz artystycznej.
Najmłodsi znajdą tam m.in.
planetarium, w którym poznają nazwy najbardziej znanych
konstelacji, zegar słoneczny,
trampoliny, ściankę wspinaczkową, bębny, czy specjalne tuby do rozmawiania
.
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Zbudowana na nowo
REWITALIZACJA \ Niepozorna, wąska kamieniczka przy ulicy Józefczaka 14 przeszła wielką przebudową.

Patrząc z zewnątrz mogłoby się wydawać, że zmiany były tylko kosmetyczne, tymczasem w środku dokonała
się prawdziwa rewolucja.
– Jeszcze parę lat temu ten
budynek został wystawiony
na sprzedaż za około 150 tys.
zł. Walczyliśmy wówczas o to,
by budynek pozostał w miejskich rękach, by móc stworzyć
tu miejsce, które będzie przestrzenią dla osób potrzebujących wsparcia – mówiła Izabela Domogała, członek zarządu
województwa śląskiego.
Władze miasta ostatecznie
zdecydowały się nie pozbywać
się tej kamienicy. Zamiast tego
postanowiono pozyskać unijne
środki na jej przebudowę w ramach programu rewitalizacji
Bytomia. To się udało. Z funduszy europejskich Bytom
otrzymał 2,1 mln zł na ten cel,
a z budżetu państwa kolejne
250 tys. zł, dzięki czemu miaREKLAMA

sto do inwestycji włożyło zaledwie 750 tys. zł.
9 października, dokonano
oficjalnego otwarcia budynku
po remoncie. Zakres przeprowadzonych prac jest ogromny, bowiem wnętrze kamienicy zostało
rozebrane i zbudowane na nowo. Przechodnie na ulicy Józefczaka zapewne nie mieli żadnej
świadomości, że przez pewien
czas w środku nie było żadnych
stropów i ścian, ponieważ mury
zewnętrzne zachowano.
– To była trudna inwestycja,
bo dotyczyła remontu zrujnowanej kamienicy w zwartej zabudowie. Dzięki zaangażowaniu wielu
ludzi udało się sfinalizować ten
projekt dając drugie życie budynkowi – mówił prezydent Mariusz Wołosz podczas otwarcia.

Obecnie wszystko jest już
gotowe. Budynek będzie teraz służył podopiecznym Domu Pomocy Społecznej dla
Dorosłych oraz uczestnikom
projektu realizowanego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W środku utworzono
bowiem jedno mieszkanie chronione oraz dwa pięciopokojowe
mieszkania treningowe. Łącznie zamieszka tam 14 osób borykających się z problemami
ze zdrowiem psychicznym.
Na miejscu będzie dostępna
całodobowa opieka świadczona
przez sześcioosobowy zespół
specjalistów: czterech opiekunów, psychologa, terapeuty
oraz pracownika socjalnego.
Poprzez 20-miesięczny pobyt
w mieszkaniach przy ul. Józef-

czka podopieczni będą uczyć
się samodzielności, aby mogły
z powodzeniem funkcjonować
w społeczeństwie.
– Wierzymy, że kontakt
z mieszkańcami, którzy są zatrudnieni, pozytywnie wpłynie
na innych domowników i zmobilizuje ich do działania, w czym
oczywiście będziemy ich stale
wspierać. Staramy się aktywizować naszych uczestników
poprzez różnorodne zajęcia,
które mają ułatwić im „wyjście
do ludzi”, szukanie pracy. Posiadamy specjalistyczną kadrę,
która z dużym zaangażowaniem prowadzi zajęcia wspierająco-aktywizujące – powiedziała Alina Popławska, dyrektorka
DPS dla dorosłych
.
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Bytom ma inteligentne pojemniki

EKOLOGIA \ Pierwszych 10 pojemników na elektrośmieci stanęło w różnych punktach miasta. Każdy mieszkaniec może za darmo pozbyć się w nich zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Co ciekawe pojemniki wyposażono w technologię, która informuje, kiedy trzeba je opróżnić.
Dotąd wielu mieszkańców
miało problem co zrobić np.
z zepsutą mikrofalówką, czy
starym telewizorem. Zgodnie
z przepisami takich sprzętów
nie można po prostu wyrzucić
do śmietnika na zmieszane odpady, który stoi przy każdym
domu w Bytomiu. Aby nie łamać prawa, należy albo zawieźć
zużyty sprzęt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub poczekać na mobilną zbiórkę odbywającą się cyklicznie w różnych punktach
miasta, lecz ta została na razie
wstrzymana z powodu trwającego stanu epidemii. Niestety
wielu osobom nie chce się tak
wysilać, dlatego wywozi stare
urządzenia w różne przypadkowe miejsca, gdzie nielegalnie
je wyrzuca.
Teraz w Bytomiu legalne
pozbycie się zużytego sprzętu jest łatwiejsze, ponieważ
w 10 punktach miasta stanęły
specjalne czerwone kontenery, do których można wrzucać
urządzenia małogabarytowe,
których wymiary nie przekraczają 50 cm. Mowa o m.in. telefonach komórkowych, nawigacjach GPS, kalkulatorach,
komputerach, drukarkach, tosterach, suszarkach, żelazkach,
blenderach, a także o starych
bateriach i akumulatorach.
Wkrótce pojemników będzie
jeszcze więcej, bo władze Bytomia zamierzają porozumieć się
ze spółdzielniami mieszkaniowymi, aby kolejnych 15 konteneREKLAMA

rów stanęło w dogodnych miej- obsługę. Numer telefonu spe- / ul. Falista 2 – Karb ul. Konscach na bytomskich osiedlach. cjalnej infolonii (572 102 102) stytucji 54 – Bobrek / ul. BroPojemniki na elektroodpady jest umieszczony na każdym niewskiego 1 – Szombierk /
pojawiły się w naszym mieście kontenerze. Po przekazaniu i ul. Wyzwolenia 6b – Szomdzięki współpracy Urzędu Miej- zgłoszenia pracownicy firmy bierki / ul. Zielna 25, 25a, 14b
skiego z firmą MB Recykling oraz obsługującej pojemniki przyja- – Szombierki
.
Fundacją Odzyskaj Środowisko. dą na miejsce, aby odebrać poSkonstruowano je w taki sposób, nadgabarytowy sprzęt.
aby ich wywrócenie było bardzo
– Od prawie dwóch lat kwe- REKLAMA
trudne (ważą aż 600 kg!), a wy- stie związane z uporządkowaTEL: +48 533 303 054
ciągnięcie zawartości przez nie- niem gospodarowania odpadaFB:
facebook.com/przedszkoletika
powołane osoby było niemoż- mi są dla nas jedną z ważniejliwe. Co więcej, wewnątrz zain- szych spraw. Cieszymy się z tej
stalowano system monitoringu współpracy i faktu, że dzięki
wypełnienia, który informuje niej bytomianie zyskają możliobsługę, gdy pojemność kon- wość wygodnego i ekologiczPlacówki Niepubliczne Tika z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Bytomiu
tenera się wyczerpuje. Mimo nego pozbycia się elektroodto, co 10 dni pracownicy firmy padów – powiedział prezydent
to miejsce, w którym od 10 lat zapewniamy profesjonalną opiekę,
będą osobiście kontrolować po- Mariusz Wołosz.
wysokiej jakości edukację. Opiekę metodyka i edukatora Pozytywnej Dyscypliny,
jemniki i w razie potrzeby będą
W Bytomiu tylko w ciągu
pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz realizację WWR i KS.
je opróżniać.
zeszłego roku w ramach mobilDzieci z orzeczeniem o autyzmie czesne z wyżywieniem 1 zł miesięcznie.
– Projekt Elektryczne śmie- nych zbiórek zebrano przeszło
ci to pierwszy tego typu pro- 7 ton zużytego sprzętu elekWprowadzamy Play Therapy (czyli terapia przez zabawę) do naszych placówek.
jekt ogólnopolski adresowany trycznego i elektronicznego, nado miast powyżej 40 tys. miesz- tomiast w PSZOK przy al. Jana
kańców. Z naszych analiz wyni- Pawła II zgromadzono niemal
ka, że znakomita cześć elektro- 3 tony. To pokazuje jak wielka
odpadów powstaje w dużych jest skala tego problemu. Nowe
miastach, a w naszych domach pojemniki na elektroodpady są
trzymamy 100 mln ton zużyte- więc bez wątpienia potrzebne
go sprzętu elektrycznego i elek- w naszym mieście.
tronicznego – mówi Michał JurGdzie znaleźć
PLACÓWKI INNE NIŻ WSZYSTKIE
czok, dyrektor ds. rozwoju MB
pojemniki na
Recycling. – Bytom jest pierwelektrośmieci?
szym miastem na Górnym Śląsku, które dołączyło do projek- ul. Siemiradzkiego 9 (przy
tu – dodaje.
Szkole Podstawowej nr 36)
Co zrobić z dużym sprzę- – Śródmieście / ul. Pułaskiego
ul. Wrocławska 32,
ul. Dworska 12,
ul. Powstańców Warszawskich 14,
ul. Teofila Lenartowicza 1,
tem elektronicznym? Urządze- 71 (przy lodowisku) – Śród41-902 Bytom
40-584 Katowice
41-902
Bytom
41-902
Bytom
nia, które nie zmieszczą się mieście / ul. Wrocławska
do pojemnika można pozosta- 43 – Śródmieście / ul. Jeziowić obok niego, ale koniecznie rańskiego 1c – Miechowice /
trzeba o tym poinformować pl. Słoneczny 2 – Miechowice
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Bażantowej Gazda wicemistrzem Polski
ciąg dalszy

SPORT \ Bytom może być dumny z Seweryna Gazdy, który osiąga coraz większe sukcesy. Bytomski spor-

INWESTYCJE \ Na skraju zabytkowego parku Fa-

zaniec powstało osiedle domów jednorodzinnych.
Miasto właśnie realizuje budowę kolejnego odcinka
drogi, która skomunikuje tamtejsze zabudowania
i połączy ze sobą ul. Orzegowską z Konstytucji.
Docelowo ulica Bażantowa
ma mieć 1,2 km długości. Do tej
pory miasto zakończyło pierwszy etap inwestycji, w ramach
którego wykonano ok. 200 m
jezdni z nawierzchni kamiennej
wraz z chodnikiem, parkingiem
dla samochodów osobowych,
zjazdami, kanalizacją deszczową
i oświetleniem ulicznym. Droga
jednak „urywała” się tuż przed
nowo powstałym osiedlem.
W sierpniu rozstrzygnięto
przetarg na budowę kolejnych
275 metrów drogi. Wybrano
ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Drogowego Józefa
Pietrygi z Radzionkowa, która
okazała się aż o 384 tysiące złotych niższa, niż miasto zamierzało wydać na tę inwestycję.

Obecnie trwają prace budowlane. Wykonawca ma dwa miesiące na ich przeprowadzenie.
Ten odcinek ulicy Bażantowej będzie wykonany z asfaltobetonu. Wzdłuż jezdni powstaną chodniki z kostki betonowej,
a także zatoki postojowe, zjazdy na posesje i boczne drogi. Przedsięwzięcie obejmuje
również wykonanie kanalizacji
deszczowej oraz oświetlenia
ulicznego.
Pieniądze na realizację drugiego etapu budowy drogi pomiędzy ul. Orzegowską i Konstytucji w całości pochodzą
z budżetu miasta. Wartość inwestycji wynosi 1,2 mln zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na koniec listopada .

towiec został wicemistrzem Polski w motocrossie.

fot. Facebook/Seweryn Gazda

Seweryn Gazda w Polsce
uznawany jest za jeden z największych talentów w motocrossie. Od kilku lat potwierdza, że takie opinie nie są przesadzone. 13-latek regularnie
przywozi trofea z dużych imprez, a do swojej kolekcji właśnie dołożył kolejny sukces.
W miniony weekend w Głogowie odbyła się V runda mistrzostw Polski w motocrossie.
Dla bytomianina, który startuje w zespole AMK Gliwice, nie
były to łatwe zawody. Pierwszy wyścig ukończył na ósmym miejscu, a w drugim poprawił się o jedną pozycję. Duży wpływ na to jednak miała
pechowa przygoda.
„Podczas pierwszego startu zaliczyłem mega wywrotkę i musiałem gonić z samego
końca z obolałą ręką. Drugi wyścig spokojny bez nieprzyjemnych niespodzianek. Finalnie

na tych zawodach byłem szósty
z niezbyt przyjemnymi dla mnie
niespodziankami jak zwykle.
Szczęście, właśnie że nie stało
się nic poważniejszego, bo było
groźnie” – relacjonuje nastolatek na Facebooku.
Pech, ból i pozycje poza
podium jednak błyskawicznie zeszły na dalszy plan. To
była ostatnia seria zmagań
w mistrzostwach Polski, a Gaz-

da w klasyfikacji generalnej
utrzymał drugie miejsce. Tym
samym został wicemistrzem
kraju w motocrossie w kategorii
MX85. Do pierwszego Bartosza
Jaworskiego stracił 52 punkty.
„Bardzo dziękuje tym
wszystkim, którzy byli ze mną,
kiedy gonił mnie pech (a trochę
tego było w tym sezonie) i wtedy, kiedy przychodziły chwile
moich małych sukcesów, któ-

re finalnie zaprowadziły mnie
na drugie miejsce w klasyfikacji
generalnej sezonu 2020” – komentuje wicemistrz Polski.
Seweryn Gazda w zawodach motocrossowych startuje
od dziewiątego roku życia. Na razie rozwija się modelowo i pozostaje trzymać kciuki, aby to się
nie zmieniło. Dzięki temu niebawem możemy doczekać się międzynarodowych sukcesów .

REKLAMA

OFERTY PRACY

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.

stanowisko

stanowisko

stanowisko

PRACOWNIK OCHRONY / PORTIER

ELEKTROMECHANIK
SAMOCHODOWY

SPRZĄTACZKA / SPRZĄTACZ

PRACA NA ZASTĘPSTWO

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

• dozór na terenie obiektu,
• kontrola ruchu osobowego,
• przestrzeganie wewnętrznych procedur
bezpieczeństwa,
• dbanie o wysoką jakość świadczonych usług,
• praca w trybie zmianowym.
WYMAGANIA

•
•
•
•
•

w Świętochłowicach

dyspozycyjność,
punktualność
wysoka kultura osobista,
niekaralność (wymagane zaświadczenie),
mile widziany orzeczony stopień
niepełnosprawności.

OFERUJEMY

• umowę o zlecenie / umowa na zastępstwo
• pakiet świadczeń socjalnych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

PRACA NA ZASTĘPSTWO

• diagnozowanie i naprawa układów elektrycznych
samochodów
• osobowych, ciężarowych oraz maszyn budowlanych
• utrzymanie czystości na chodnikach wokół budynku,
• dodatkowe prace wskazane przełożonego.
WYMAGANIA

• min. roczne doświadczenie
• wykształcenie techniczne kierunkowe.

OFERUJEMY

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• stałą pensję oraz premię uznaniową
• przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku
oraz możliwość zdobycia nowych umiejętności
• możliwość odbycia kursów
• pakiet świadczeń socjalnych.

www.mpuk.eu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

• sprzątanie i utrzymywanie porządku w siedzibie
firmy: odkurzanie, mycie podłóg, wycieranie
kurzy, mycie mebli, mycie okien,
• całościowe mycie sanitariatów wraz z ceramiką
sanitarną i kabinami,
• dbanie o czystość terenów zewnętrznych przy
budynku: utrzymanie czystości na chodnikach
wokół budynku, dodatkowe prace wskazane
przełożonego.

WYMAGANIA

• brak

OFERUJEMY

• umowę o zlecenie / umowa na zastępstwo
• pakiet świadczeń socjalnych
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
dokumentów drogą mailową na adres sekretariat@mpuk.eu
lub bezpośrednio do siedziby spółki.
Wysłanie CV jest dobrowolne.

REKLAMA

20
30

ZIELONE
ŚLĄSKIE

WEJDŹ NA
www.powietrze.slaskie.pl

Jakub Chełstowski
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Troska o środowisko naturalne oraz jakość życia mieszkańców
#Śląskie są priorytetem dla Zarządu i Sejmiku. Konsekwentnie od
kilku lat realizujemy przedsięwzięcia w tym zakresie. Sejmik przyjął
Program ochrony powietrza. Zaktualizowaliśmy strategię rozwoju
regionu do 2030 r. pod nazwą #ZieloneŚląskie.

#BudownictwoPasywne

#CzystePowietrze

#OZE #EkoŚląsk
#Termomodernizacja
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Koniec peronów na Bobrku

INWESTYCJE \ Trwają prace na linii kolejowej pomiędzy Bytomiem a Gliwi-

dla mieszkańców

cami. Inwestycja ma usprawnić przewóz towarów w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. W ramach robót zlikwidowano jednak perony pasażerskie na stacji
Bytom Bobrek.

MIASTO \ Mozaiki, nasadzenia drzew, rewitalizacja podwórek czy dzień postaci

Polskie Linie Kolejowe przeprowadzają właśnie remonty
tras kolejowych w naszym regionie. Przedsięwzięcie o wartości przeszło 250 milionów
złotych jest realizowane od początku 2019 roku. Wykonawca,
firma PORR SA, wpierw musiał wykonać projekt budowlany, a w czerwcu przystąpił
do prac w terenie. Do wymiany jest 41 kilometrów torowisk
i sieci trakcyjnej, 32 rozjazdy,
a ponadto odnowionych zostanie 35 obiektów inżynieryjnych. Celem inwestycji jest
usprawnienie przewozu towarów koleją w Górnośląskim
Okręgu Przemysłowym. Po jej
zakończeniu pociągi na przebudowanych trasach mają rozpędzać się do 100 km/h.
Jednym z przebudowywa-

Wnioski o mikrodotacje
można było składać do końca
września. Na projekty związane
z działaniami społecznymi przewidziano maksymalnie 2,5 tys.
zł, na inwestycje – 5 tys. zł. W sumie do rozdania było 80 tys. zł.
Zainteresowanie bytomskim
regrantingiem zaskoczyło organizatorów konkursu. Wpłynęło aż 45 projektów, z których
członkowie komisji konkursowej
wybrali 23.
– Projekty, które wybraliśmy, są zróżnicowane. Wśród
nich są m.in. akcje związane
z wykonaniem mozaik, nasadzeniami drzew, rewitalizacją
podwórka. Tegoroczny konkurs
pokazał po raz kolejny, że byto-

nych odcinków jest fragment
linii nr 132 od Bytomia przez
Bobrek do Biskupic. Dawniej
po tej trasie kursowały pociągi
do Gliwic, o przywrócenie których co rusz upominają się pasażerowie. Niestety, choć czas
przejazdu ulegnie znacznemu
skróceniu, to po zakończeniu
inwestycji infrastruktura pasażerska przestanie istnieć. PLK
zdecydowały bowiem o likwidacji peronów na stacjach Bytom Bobrek i Zabrze Biskupice.
Oficjalnym powodem jest ich
zły stan techniczny. Od dawna
jednak mówi się o tym, że jedyne przystanki pomiędzy Bytomiem a Gliwicami są nieko-

rzystnie położone, bo znajdują
się z dala największych osiedli
mieszkaniowych.
Na szczęście kolejarze przewidują, że pociągi kiedyś wrócą na tę trasę. Z tego powodu
w rejonie wiaduktu drogowego
w ciągu ul. Konstytucji zaplanowano pozostawienie rezerwy
terenowej pod budowę nowych
peronów. Po wzniesieniu zejść
z wiaduktu, przyszły przystanek
będzie bardziej dostępny dla
pasażerów, niż dotychczasowy,
a przesiadka z autobusu będzie
znacznie prostsza. Kiedy nowe
perony mogłyby powstać? Tego
obecnie nie wiadomo
.

Think Eco!
BIZNES \ wyzwania związane z Europejskim Zielonym Ładem i transformacją energetyczną zdominowały pierwszy dzień Europejskiego Kongresu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanego
przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
Specjalną edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zainaugurowało forum Think Eco!
W pszczyńskim pałacu spotkali
się m.in. ludzie biznesu, samorządowcy, politycy i przedstawiciele świata nauki. Dyskusja toczyła się przede wszystkim wokół wyzwań związanych transformacją energetyczną.

Trzeba zachować
konkurencyjność
europejskiego
przemysłu
Tomasz Zjawiony, prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach, rozpoczynając
forum wskazał, że konieczne są
działania, które wzmocnią śląski
i europejski przemysł w konkurencji z produktami wytwarza-

z bajek – dwadzieścia trzy projekty otrzymają wsparcie w ramach bytomskiego
regrantingu. To mikrodotacje na inicjatywy społeczne zaplanowane na terenie
objętym rewitalizacją naszego miasta.
mianie potrafią się zjednoczyć
i wspólnie działać dla dobra lokalnej społeczności – mówi Ewa
Śliwoń ze Stowarzyszenie Manuffaktura, które jest jednym
z operatorów regrantingu.
Ogromne zainteresowanie
regrantigiem spowodowało,
że rozdysponowana całą kwotę i konkurs zakończył się już
na pierwszym etapie. Wśród
beneficjentów są m.in. lokalne
stowarzyszenie, takie jak: „Bytom to nie hasiok”
hasiok”, „Miasto dla
Mieszkańców” czy „Kopalnia
aktywności”, fundacja „Śląskie
aktywności”
obrazy”, a także bytomski huobrazy”
fiec ZHP oraz OSP „Górniki”.
„Górniki”
W tym tygodniu będą podpisywane umowy i wypłacane

dotacje. Na liście rezerwowej
znalazło się 16 projektów, które mogą otrzymać wsparcie jeśli ktoś z listy głównej zrezygnuje lub nie spełni wymagań
formalnych.
Organizatorem konkursu
na mikrodotacje w ramach Bytomskiego Funduszu Regrantingowego jest Miasto Bytom
i jest on organizowany w ramach projektu rewitalizacji miasta. Operatorem regrantingu są
Stowarzyszenie Manuffaktura
i Fundacja Inqubator Teatralny,
które wspólnie prowadzą Centrum Organizacji Pozarządowych – Lokal w Bytomiu .

Rozpoczął się Europejski Kongres
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

na środowisko – podkreślał
były wicepremier.

Nowa strategia
– Zielone Śląskie
2030

nymi w sposób mniej ekologiczTakie spotkania jak te są
ny i świadomy.
podstawą do budowania na– Musimy podejmować dzia- szych programów i projektów
łania nie tylko na poziomie kra- – zapewniał Jakub Chełstowski,
jowym i lokalnym, ale również marszałek województwa śląna poziomie europejskim. Dzia- skiego. Podkreślił również, że rełania, które wzmocnią śląski i eu- gionalny samorząd będzie przyjropejski przemysł, żeby dać mu mował nową strategię – Zielone
szanse na rozwój i funkcjonowa- Śląskie 2030.
nie na rynkach światowych – za– Zakładamy, że w ciągu 10 lat
znaczył prezes Zjawiony.
Śląsk przejdzie wielką zmianę (…)
Nawiązał do tego Janusz Szanujemy nasz przemysł wydoSteinhoff, były wicepremier bywczy, ale chcemy się zmieniać.
i minister gospodarki, który Cieszę się, że strona społeczna
stwierdził, że jeżeli świat nie wynegocjowała ścieżkę odejścia,
pójdzie za Europą konieczne która jest dla nas kierunkowskabędzie wprowadzenie cła wę- zem – kiedy, jak i dlaczego? (...)
glowego na towary sprowa- Ten proces musi być sprawieddzane na Stary Kontynent.
liwy. Trzeba wyciągnąć wnioski
– Problem ochrony atmo- z błędów przeszłości. Mam nasfery jest globalny, a prze- dzieję, że ta kolejna unijna permysł europejski nie wytrzy- spektywa spowoduje, że zielona
ma konkurencji z przemy- transformacja na Śląsku się uda
słem, który nie zwraca uwagi – mówił marszałek Chełstowski.

M ar s z a ł ek podkreślił,
że w zamian w naszym regionie
musi powstać przemysł oparty
o nowoczesne, nisko i zeroemisyjne, technologie.
Do przemian związanych z likwidacją śląskich kopalń nawiązali także inni uczestnicy forum.
Eurodeputowany Grzegorz Tobiszowski, były wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo,
zaznaczał, że do Brukseli musi
dotrzeć silny głos w sprawie
wprowadzania u nas Zielonego
Ładu etapami, z właściwymi proporcjami w trosce o klimat, człowieka i rozwój gospodarczy.
Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
wskazywał, że odejście od gór-

nictwa powinno się odbywać
w poszanowaniu miejsc pracy
i człowieka oraz przy zrównoważonym myśleniu o rozwoju
naszych gmin i transformacji
energetycznej.
Były wicepremier Janusz
Steinhoff dodał, że odejście
od paliw stałych, które dominują w polskim miksie energetycznym, musi być „aprobowalne społecznie”
społecznie”.

Perowskity i wodór – przyszłość
energetyki?
Na Think Eco! dyskutowano także o nowoczesnych rozwiązaniach, które pomogą zlikwidować smog i niską emisję.

Wskazywano na perowskity
i rewolucyjną technologię z Polski, która pozwala wykorzystywać te minerały w produkcji
tanich ogniw słonecznych. Jako paliwo przyszłości wskazywano także wodór. Podczas
forum podpisano m.in. umowę
intencyjną pomiędzy miastem
Pszczyna, spółką SBB Energy
SA, spółką Veolia Energia Polska
SA oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach dotyczącą
opracowania koncepcji technologicznej obejmującej produkcję, magazynowanie i utylizację
wodoru, który może być wykorzystywany m.in. na potrzeby
ciepła systemowego. Dzięki
temu Pszczyna może stać się
miastem zeroemisyjnym .
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Miasto sprzeda rudery

INWESTYCJE \ Przed kilkoma miesiącami Bytom przejął mieszkania po upadłej spółce Arrada, do której należały zasoby lokalowe po dawnych Zakładach
Górniczo-Hutniczych Orzeł Biały. Wśród zakupionych nieruchomości znalazły się dwie kamienice, dla których miasto chce znaleźć inwestorów.
Sprawa spółki Arrada była
szeroko opisywana w mediach.
Firma była właścicielem blisko tysiąca mieszkań pracowniczych Orła Białego. Po ich
sprywatyzowaniu zaczęły się
problemy lokatorów, którzy
przez wiele lat zamieszkiwali
w tych lokalach. W 2015 roku
spółka upadła, a jej majątkiem
zaczął zarządzać syndyk, którego celem było spieniężenie
nieruchomości, by zaspokoić
roszczenia wierzycieli.
Mieszkania Arrady znajdowały się na terenie Piekar Śląskich i Bytomia. Oba miasta
zdecydowały się je przejąć, aby
pomóc lokatorom i umożliwić
im ewentualny wykup swoich
lokali. W puli Bytomia znalazło się 101 mieszkań i 3 budynki, którymi obecnie zarządza

jednostka Bytomskie Mieszkania. Ta część zasobu, na której
nie uwłaszczą się lokatorzy ma
później trafić do Towarzystwa
Budownictwa Społecznego.
Dwa z budynków po Arradzie wymagają jednak dużych
inwestycji, dlatego władze Bytomia zdecydowały się poszukać inwestorów, którzy zajęliby się ich zagospodarowaniem
na własną rękę. Jeden z nich
został wystawiony na sprzedaż.
To kamienica położona w odległości zaledwie 50 metrów
od Rynku, przy ul. Józefczaka
31. Jest ona jednym z najstarszych gmachów w naszym mieście, bo wybudowano ją około
1868 roku. W środku znajduje
się 12 lokali, zaś całkowita powierzchnia użytkowa wynosi
ok. 800 mkw.

Niestety budynek jest w fatalnym stanie technicznym. W połowie 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał wyłączenie z użytkowania
części mieszkaniowej z uwagi
na stwierdzone uszkodzenia
elementów konstrukcyjnych.
Aby jednak nieruchomość znów
nie trafiła w niewłaściwe ręce,
Urząd Miejski uzależnia sprzedaż nie tylko od wylicytowanej
ceny (30 proc. oceny), ale też
od wartości planowanej inwestycji (35 proc. oceny) oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia jej realizacji (35 proc. oceny). Ponadto prawa własności
zostaną przekazane dopiero
po przeprowadzeniu 30 procent zakładanych robót. Cena
wywoławcza w przetargu wynosi 309 tys. zł.
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Druga kamienica po Orle
Białym, która jest przewidziana
do sprzedaży, również znajduje
się w ścisłym centrum Bytomia.
To narożny, bogato zdobiony
budynek przy skrzyżowaniu

ul. Webera i Kwietniewskiego położony w bezpośrednim
sąsiedztwie piętrowego parkingu galerii handlowej Agora
Bytom. Obecnie jest częściowo zamieszkały, dlatego gmi-

na zamierza wpierw przekwaterować lokatorów do innych
mieszkań, aby w chwili sprzedaży cały budynek był pusty.
Termin ogłoszenia przetargu
nie jest jeszcze znany
.

45-latek oczarował
wszystkich swoim ciałem

SPORT \ Darek Skraba jest dowodem na to, że nigdy nie jest za późno na to,
aby zmienić swoje życie. Osiem lat temu pierwszy raz poszedł na siłownię, a dziś
jest wicemistrzem świata w fitness modelingu.
fot. Facebook/Darek Skraba

Zapraszamy
do naszych sklepów:

Mazurska 3

Wyzwolenia 125 B

Nowakowskiego 13

Bytom - Szombierki

Darek Skraba w wieku 21 lat
wyjechał do Warszawy, gdzie
mieszka do dzisiaj. Pochodzi
jednak z Bytomia. Tutaj uczył
się w Szkole Podstawowej nr 26,
a potem kontynuował edukację
w Technikum Hotelarskim. Wtedy jeszcze przez myśl mu nie
przeszło, że jego życie potoczy
się w takim kierunku.
Przełom nastąpił osiem lat
temu. Skraba w wieku 37 lat
pierwszy raz poszedł na siłownię. Dźwiganie ciężarów z czasem zdominowało jego życie.
Krok po kroku doprowadzał
swoje ciało do perfekcji.
– Nie mając żadnej masy
mięśniowej, krok po kroku budowałem swoją tężyznę fizyczną,
uczyłem się zdrowego odżywiania. Przewartościowałem swoje
życie i postanowiłem o siebie zadbać – mówi bytomianin.

Po pięciu latach wykonał kolejny krok i został zawodowcem.
Najpierw startował w konkursach fitnessu plażowego mężczyzn. W tym roku zmienił kategorię i rywalizuje w Fintess
Modelingu. Sukcesy posypały
się błyskawicznie.
W miniony weekend 45-letni Skraba wspiął się niemal
na szczyt. W Rydze wywalczył
wicemistrzostwo świata. W dorobku ma także tytuł wicemistrza Europy, srebrny medal Pucharu Świata i brązowy medal
mistrzostw Polski. To wszystko
sprawiło, że stał się międzynarodową gwiazdą.
– Mimo dojrzałego wieku zostałem modelem, mam
za sobą sesje zdjęciowe między
innymi u Mike’a Ruiza z Nowego
Jorku, który fotografował Joannę Krupę dla kampanii spo-

łecznej PETA. We wrześniu tego roku amerykański magazyn
„Spanish Influential” w swojej
urodzinowej edycji przeprowadził ze mną wywiad. Znalazłem
się w gronie 28 modeli z całego
świata, których sylwetkę opublikowano w tym magazynie – wylicza sukcesy zawodnik Fitness
Modelingu.
Skraba dumnie chwali się
tym, że jest bytomianinem. Będziemy trzymać kciuki, aby kariera 45-latka nadal rozwijała się
w tak spektakularny sposób.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp z o.o.
Ogłasza nabór na stanowiska:
ELEKTRYK – KONSERWATOR

ŚLUSARZ - SPAWACZ

INSTALATOR WOD-KAN, CO i GAZ

Wymiar etatu: 1 etat | wolnych miejsc pracy: 1

Wymiar etatu: 1 etat | Wolnych miejsc pracy: 1

Wymiar etatu: 1 etat | Wolnych miejsc pracy: 1

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie
należało m. in.:
1. Utrzymywanie w stałej sprawności instalacji elektrycznej
i osprzętu, w tym min:
a) kontrola instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych
b) konserwacja tablic elektrycznych,
c) wymiana źródeł światła,
d) demontaż, montaż i naprawa opraw,
e) naprawa instalacji i częściowa jej wymiana,
f) wymiana zużytego osprzętu elektrycznego.
2. Okresowe pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.
3. Montaż oświetlenia świątecznego.
4. Okresowe przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
w budynkach.
5. Fachowe i terminowe wykonywanie powierzonych robót.
6. Udział w pracach związanych z bieżącymi zadaniami Zakładu
Remontowego.
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie zawodowe lub techniczne – kierunek elektryczny.
2. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji (D i E – do 1Kv z pomiarami elektrycznymi).
3. Zdolność do pracy na wysokości.
4. Doświadczenie zawodowe – minimum dwa lata pracy
w zawodzie elektryk.
Wymagania dodatkowe:
1. Samodzielność,
2. Dobra organizacja pracy,
3. Umiejętność podejmowania prawidłowych działań logistycznych,
4. Rzetelność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
5. Umiejętność pracy w zespole.
Warunki pracy:
1. Umowa o pracę na okres próbny, kolejne umowy na czas
określony i nieokreślony;
2. Wymiar czasu pracy pełen etat ( praca od poniedziałku
do piątku).

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku
będzie należało m. in.:
1. Roboty konstrukcyjno-spawalnicze.
2. Naprawa wyposażenia i urządzeń komunalnych: drzwi, zamki,
studzienki, poręcze, bramy, wsypy.
3. Podstawowe roboty murarskie (wylewka pokryw studzienek,
osadzanie poręczy, drzwiczek, okienek piwnicznych itp.)
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie zawodowe z kierunkiem nauczania „ślusarstwo”.
2. Umiejętność trasowania.
3. Kurs spawacza gazowego i elektrycznego.
4. Umiejętność czytania rysunku technicznego.
5. Budowanie prostych konstrukcji stalowych, np. krat, bram,
ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych, poręczy.
6. Wykonanie, konserwowanie i naprawa urządzeń komunalnych,
np. zamków, zasuw, zawiasów, prostych elementów instalacji
wentylacyjnych.
7. Zdolność do pracy na wysokości.
8. Doświadczenie zawodowe – minimum dwa lata pracy
w zawodzie ślusarza.
Wymagania dodatkowe:
1. Sumienność, profesjonalność, dokładność wykonywania robót;
2. Zaangażowanie;
3. Samodzielność w działaniu, jak również umiejętność
pracy zespołowej.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku
będzie należało m. in.:
1. Wykonywanie drobnych prac remontowo – naprawczych na
instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i co., zgodnie
z zapotrzebowaniem oraz usuwanie awarii.
2. Bieżące naprawy i wymiany uszkodzonych materiałów
i urządzeń.
3. Przeglądy bieżące i okresowe instalacji i urządzeń w budynkach.
4. Wykonywanie innych drobnych prac ogólnobudowlanych.
Wymagania niezbędne:
1. Znajomość instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.o.; gazowej.
2. Uprawnienia energetyczne G3.
3. Uprawnienia spawacz gazowy.
4. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
Mile widziane:
1. Sumienność, profesjonalność, dokładność wykonywania robót.
2. Zaangażowanie.
3. Samodzielność w działaniu, jak również umiejętność pracy
zespołowej.
Warunki pracy:
1. Umowa o prace na okres próbny, kolejne na czas określony
i nieokreślony;
2. Wymiar pełen etat (praca od poniedziałku do piątku).

Warunki pracy:
1. Umowa o prace na okres próbny, kolejne na czas określony
i nieokreślony;
2. Wymiar pełen etat ( praca od poniedziałku do piątku).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną do dnia 23.10.2020r.
na adres sekretariat@mpglswietochlowice.pl lub dostarczanie aplikacji do siedziby Zarządu
Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z. o. o., Świętochłowice ul. Tunelowa 2 pok.3 (Dział Organizacyjno– Kadrowy) w godzinach: poniedziałek 7:00
– 17:00, Wtorek – piątek w godzinach 7:00- 15:00; piątek w godzinach 7:00 -13:00.
Klauzula informacyjna dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych
kandydata w procesie naboru znajduje się na stronie www.mpglswietochlowice.pl

www.mpglswietochlowice.pl
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Graficiarze odmienili tunel Parowozem
KULTURA \ Obskurne przejście podziemne pod bytomskim dworcem kolejowym zamieniło się w kolo-

rową krainę bytomskich legend. W ramach 400 mln Graffiti Festival kilkudziesięciu artystów z całego kraju
wykonało na ścianach tunelu murale inspirowane miejską mitologią.
Imprezę wspólnie zorganizowały Stowarzyszenie Jarmark Kultury, które odpowiada za metamorfozę podcieni
na ul. Gliwickiej i Krakowskiej
oraz bytomski artysta DeanOne, którego prace można znaleźć na wielu murach w Bytomiu. Dzięki nim kolejne zaniedbane miejsca przestają straszyć, a zaczynają zachwycać.
Tym razem za swój cel
wzięli przejście podziemne
z placu Wolskiego na Zamłynie.
Z pomocą ponad 40 graficiarzy
m.in. z Warszawy, Łodzi, Częstochowy, czy Oświęcimia obskurny tunel wypełniły prace nawiązujące do bytomskich legend.
Znajdziemy tam np. Skarbnika
oraz Utopca.
– Powielane przez lata bytomskie opowieści i historie,
na stałe wpisały się w obraz
naszego miasta. Dzięki tej ak-

na Twoją reklamę
reklama@bytomski.pl

Lokomotywę OL49-59 ściągnięto na Śląsk z parowozowni
w Wolsztynie. Parowozy tej serii produkowano w latach 50.
ubiegłego wieku w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie, gdzie
powstało 112 sztuk dla PKP oraz
4 szt. dla... Korei Północnej. Wykorzystywano je do obsługi pociągów osobowych i lekkich pociągów pospiesznych. W ramach
jubileuszu 10-lecia istnienia Kolei
Śląskich zabytkową lokomotywę spięto z pięcioma wagonami
z okresu międzywojennego.
W takim składzie pociąg
kursował w weekend 1011 października pomiędzy Katowicami, Tychami, Bielskiem,
Bytomiem, Gliwicami, Mikołowem, Rybnikiem i Mysłowica-

cji możemy odkryć je na nowo.
Zaskoczy nas ich bogactwo, ale
też kreatywność, z jaką podeszli
do tematu odtwarzający je artyści – powiedziała Agnieszka
Sikora ze Stowarzyszenia Jarmark Kultury.
Festiwal cieszyło się tak dużym zainteresowaniem ze strony artystów, że organizatorzy
udostępnili dla nich również
mur przy ulicy Zabrzańskiej,
gdzie mogli dać upust swojej
twórczości. Wydarzenie było
współfinansowane z budżetu
gminy Bytom, natomiast sponsorem strategicznym jest producent systemów dociepleń firma Polstyr
.

fot. Krzysztof Turko / Facebook

mi. Oprócz samego przejazdu
można było zobaczyć również
wodowanie parowozu polegające na napełnieniu tendra
wodą. Jej zapas wystarcza
na przejechanie ok. 130 kilometrów. Proces ten już dawno nie był widziany na śląskich
torach. Podobnie jak parowóz,
bo lokomotywa tego typu
ostatni raz jeździła w naszym
regionie w 2010 roku
.
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POŻYCZKI
minimum formalności
Sprawdź naszą ofertę

tel. 32/280 40 70
REKLAMA

Informator Bytomski \ GAZETA BEZPŁATNA

KOLONOSKOPIA
NIEODPŁATNE BADANIA W RAMACH NFZ,
SZYBKIE TERMINY!

Adecco Poland (agencja zatrudnienia nr 364)
szuka pracowników produkcji
z uprawnieniami na suwnicę.
Produkcja bram garażowych. 2 zmiany pn-pt.

Tel: 723 193 114
REKLAMA

KOMUNIKACJA \ Koleje Śląskie w szczególny sposób świętowały dziesiątą rocznicę swojej działalności.
Z tej okazji spółka zorganizowała przejazd zabytkowego parowozu przez miasta naszej metropolii.
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przez Śląsk

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

URODZINOWA
2–30 listopada
Świętuj z nami
10 lat Agory Bytom!
Zrób zakupy za 100 zł (na 1 paragonie) i graj o jedną
z 250 nagród. Do wygrania bony podarunkowe
oraz 10 nagród głównych, m.in. sprzęt AGD i RTV,
biżuteria, sprzęt sportowy.
Szczegóły i regulamin na www.agorabytom.pl oraz w Punkcie Informacyjnym.
REKLAMA

Zespół
Opieki
Zdrowotnej
Świętochłowicach sp.
Zespół
Opieki
Zdrowotnej
wwŚwiętochłowicach
sp.z zo.o.
o.o
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Świętochłowicach udziela świadczeń

Zatrudni:

w zakresie pielęgnacji i leczenia w ramach całodobowej opieki nad pacjentem
przewlekle chorym po zakończonym procesie diagnostyki i hospitalizacji.

Zapewniamy:
Lekarzy w zakresie świadczeń
pielęgnacyjnych
 świadczenia lekarskie, pielęgniarskie i rehabilitacyjne
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
 terapię zajęciową
w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym
 leczenie farmakologiczne
 zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne

Warunek wymagany:
 możliwość skorzystania z opieki psychologa, logopedy, dietetyka
 pomoc w nauce samoobsługi

 lekarz specjalista
lub lekarz
ze specjalizacją
II stopnia w dziedzinie:
 opiekę
w czasie organizowanych
zajęć kulturalno-rekreacyjnych
chorób wewnętrznych / medycynyPosiadamy:
rodzinnej /medycyny ogólnej /
69 miejsc / gerontologii / psychiatrii / neurologii
chirurgii ogólnej/ geriatrii
 salę rehabilitacji ze specjalistycznym sprzętem
 pokoje kąpielowe wyposażone w zintegrowany system do pielęgnacji
 lub lekarz ze specjalizacją
I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych /
 salę terapii zajęciowej

medycyny ogólnej
/ geriatrii / neurologii / psychiatrii
 specjalistyczny sprzęt medyczny
 salę dziennego pobytu

 lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

668
893 917
chorób wewnętrznych / medycyny
rodzinnej
/ geriatrii /
neurologii / psychiatrii

pon. - pt. 8:00 - 14:30

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

Więcej informacji:

32 621 95 35

Zatrudnimy:

ODDZIAŁ
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
 pielęgniarki, pielęgniarzy
 pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
 ratowników medycznych, opiekunów medycznych,
ﬁzjoterapeutów
 lekarzy w zakresie: chorób wewnętrznych, geriatrii,
pediatrii, neurologii, ginekologii i położnictwa - mile
widziane specjalizacje
 lekarza medycyny pracy

WSPÓLNIE SPROWADZAMY
NA ŚWIAT WASZE DZIECI :)
• wyremontowany trakt porodowy
Forma zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia:
• porody
rodzinne
DO UZGODNIENIA
• odrębne sale Więcej informacji:
• kangurowanie noworodków
32 621 95 35
• indywidualnie dobierane
http://www.zoz.net.pl/praca/
metody znieczulenia
i relaksacji

Nieodpłatne zajęcia
w Szpitalnej Szkole Rodzenia

602 403 796

www.zoz.net.pl

ZAPISY
PRZEZ
CAŁY ROK

