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spotkanie z przedszkolnym
psychologiem

czyli warsztaty
adaptacyjne dla rodziców

przyszłych przedszkolaków
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Wybudowali kładkę bez schodów
INWESTYCJA \ Nad ulicą Siemianowicką powstała kładka dla pieszych w ramach rewitalizacji historycznej części dzielnicy Rozbark. Dzięki niej można bez zatrzymy-\ Nad ulicą Siemianowicką powstała kładka dla pieszych w ramach rewitalizacji historycznej części dzielnicy Rozbark. Dzięki niej można bez zatrzymy-\
wania się przejść nad ruchliwą Drogą Krajową nr 94. Tylko jak dostać się na tę przeprawę?

Stary Rozbark przecho-
dzi właśnie wielkie zmia-
ny. W zeszłym roku ruszyły 
prace przy budowie na jego 
terenie nowych placów za-
baw, siłowni plenerowych, 
skate parku, wielofunkcyj-
nego boiska, a nawet dzielni-
cowego rynku na placu Bar-

bary. W  ramach projektu 
„Stworzenie przyjemnych 
i  bezpiecznych przestrzeni 
dla mieszkańców Rozbarku” 
powstała również prome-
nada biegnąca z  jednej stro-
ny dzielnicy na drugą i  spi-
nająca po drodze powyższe 
atrakcje.

Jednym z elementów pro-
menady jest kładka piesza 
wzniesiona w  miejscu daw-
nego wiaduktu Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych na ul. 
Siemianowickiej. Obiekt jest 
dziś już gotowy i  da się po 

ciąg dalszy na str. 5

GRUPA WSPARCIA
Zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia do udziału w spotkaniu:
– „WSPÓLNA PODRÓŻ”– grupa wsparcia dla osób będących w 
trudnych,przełomowych momentach życia.
–  „NIE MUSIMY BYĆ SAMI”–  grupa wsparcia dla rodziców dzieci 
z niepełnosprawnością.
–  „KIM JESTEM”–  grupa wsparcia dla osób które wychowywały się 
w rodzinie alkoholowych. 
CELE:
– wzajemne wsparcie emocjonalne,
– pomoc w przezwyciężeniu i radzeniu sobie z problemami.
Organizacja Grup Wsparcia :
– grupy maja charakter otwarty,
– spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 2 godziny.

         

 Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

„MIRIADA”
Bytom, ul.Woźniaka 78

tel.728 309 492 lub 32 787 70 60
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INWESTYCJE \ Ratusz ponownie spróbuje sprzedać kompleks szkolny przy parku Fazaniec. Nieruchomość ma \ Ratusz ponownie spróbuje sprzedać kompleks szkolny przy parku Fazaniec. Nieruchomość ma \
atrakcyjną lokalizację, ale zapisy planu zagospodarowania mogą utrudnić zagospodarowanie tego miejsca.

SPOŁECZNE \ Ogromne ilości śmieci zalegają na \ Ogromne ilości śmieci zalegają na \
trasie bytomskiej wąskotorówki. SGKW postanowiło 
wziąć sprawy w swoje ręce, ale potrzebuje pomocy. 23 
marca każdy będzie mógł pomóc w sprzątaniu.

Gimnazjum na sprzedaż
Budynki przy ul. Orzegow-

skiej 82 powstały w latach 70. 
ubiegłego wieku. Architek-
tonicznie nie odróżniają się 
od innych szkół wybudowa-
nych w tym okresie. Stoją na-
tomiast na zboczu sporego 
wzniesienia, u  stóp którego 
znajduje się zabytkowy park 
Fazaniec. Dzięki temu z okien 
szkoły można podziwiać ma-
lowniczy krajobraz wypełnio-
ny bujnymi koronami drzew.

Dawniej kompleks mieścił 
w  sobie Szkołę Podstawową 
nr 34 oraz Gimnazjum nr 6. 
W  2012 roku uczniowie jed-
nak opuścili szkolne mury. 
Od tego czasu budynki przy 
ul. Orzegowskiej stoją puste 
i stopniowo niszczeją. W pew-
nym momencie próbowano 
wykorzystać je na dom opie-
ki dla osób starszych, lecz 
ostatecznie nie doszło to do 
skutku.

Miasto Bytom kilkakrot-
nie próbowało sprzedać te 
zabudowania wraz ze spo-
rym gruntem o  powierzch-
ni niemal 18 tys. m2. Pisa-
liśmy o  tym m.in. w  2013 
i  2017 roku. Niestety kolej-
ne przetargi kończyły się 
niepowodzeniem.

Inwestorów mogło odstra-
szać przeznaczenie terenu 
w  Miejscowym Planie Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go. Większość oferowanych 

działek może bowiem pełnić 
funkcję usługową z  zakresu 
ochrony zdrowia i opieki spo-
łecznej, z  możliwością wy-
korzystania maksymalnie 
45 proc. powierzchni budyn-
ku usługowego na cele miesz-
kaniowe. Tylko ok. 4,5 tys. 
m2 plan przeznacza na za-
budowę mieszkaniową wie-
lorodzinną, która w  tej loka-
lizacji prawdopodobnie cie-
szyłaby się największym 
zainteresowaniem.

O tym może świadczyć po-
wodzenie inwestycji „Osie-
dle Fazaniec” realizowanej po 
przeciwnej stronie parku. Stoi 
już tam lub jest właśnie w bu-
dowie ponad 20 domów jedno-
rodzinnych. W dodatku pobli-
ski teren został już podzielo-
ny na kilkadziesiąt kolejnych 
działek pod zabudowę miesz-
kaniową. Na tej podstawie 
można sądzić, że gdyby teren 
szkoły przy ul. Orzegowskiej 
przeznaczono pod budowę 
bloków, to inwestor prędzej 
czy później, by się znalazł.

Władze miasta postano-
wiły jednak spróbować jesz-
cze raz. 10 maja odbędzie się 
przetarg ustny na sprzedaż 
kompleksu przy ul. Orzegow-
skiej 82. Cena wywoławcza 
wynosi 1 mln 410 tys. zł. Zoba-
czymy, czy tym razem uda się 
znaleźć nabywcę.  

Niedawno na Facebooku 
Stowarzyszenia Górnoślą-
skich Kolei Wąskotorowych 
pojawił się wpis o  śmieceniu. 
Wolontariusze podczas jedne-
go z  pierwszych przejazdów 
w  tym roku natknęli się na 
ogromne ilości śmieci. Butel-
ki, puszki, worki, a nawet pam-
persy. Część udało się pozbie-
rać, ale cała trasa jest tak za-
śmiecona, że w ograniczonym 
składzie jej sprzątanie zajęłoby 
długie tygodnie.

Stąd pomysł na akcję „Ko-
leją na sprzątanie”, w  któ-
rej udział wziąć może każdy. 
23 marca w  godzinach 10-15. 
Ochotnicy pomogą w  sprzą-
taniu na odcinku Bytom Wą-
skotorowy – Dąbrowa Miej-
ska. Swoją obecność można 
potwierdzić w wydarzeniu na 
Facebooku.

– W sobotę 23 marca o godzi-
nie 10:00 ze stacji Bytom Karb 

Wąskotorowy wyjeżdżamy po-
ciągiem do Bytomia i tam zaczy-
namy sprzątać. Można do nas 
dołączyć również w samym Byto-
miu, na przystanku Bytom Wą-
skotorowy. Zbierając śmieci, bę-
dziemy podążać w kierunku Kar-
bia, a jeżeli czas i siły pozwolą, to 
nawet dalej. Odcinki trasy gdzie 
nie ma śmieci, pokonamy pocią-
giem. Kto wie, może uda się nam 
dotrzeć do Dąbrowy Miejskiej? – 
wyjaśnia organizator akcji.

Na koniec uczestnicy będą 
mogli posilić się przy ognisku, 
które zostanie rozpalone przy 
parowozowni. Jest zatem oka-
zja, aby w słusznej sprawie po-
działać społecznie. Warto, bo 
bytomska wąskotorówka to 
jedna z  największych atrakcji 
i  jednocześnie jest wizytówką 
całego miasta. Zalegające śmie-
ci przy torach nie wystawiają 
nam najlepszego świadectwa.  

Będą sprzątać tory
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Podjęcie pracy opiekunki 
osób starszych w Niemczech to 
świetny sposób na dobry i sta-
bilny zarobek. W takich okre-
sach, jak np. Święta Wielka-
nocne można w szybkim tem-
pie podreperować swój budżet. 
I  w  tym miejscu chciałbym 
wspomnieć o naszej rodzimej 
od lat prosperującej w Bytomiu 
firmie A&J Partners, która za-
pewnia dodatkową premię 
dla osób pracujących właśnie 
w tych dniach.

Wiele opiekunek i  opieku-
nów wraca do Polski na święta. 
A&J Partners dokłada wszel-
kich starań, by spędzali ten 
czas z najbliższymi, ale nie za-
pomina też o  podopiecznych 
w  Niemczech, którzy wtedy 
właśnie potrzebują wsparcia 
i towarzystwa. Dlatego osoby, 
które zdecydują się pracować 
w  dniach od 19 do 25 kwiet-
nia otrzymają specjalną Pre-
mię Wielkanocną w  wysoko-
ści 100 euro (na rękę!). Ta kwo-ści 100 euro (na rękę!). Ta kwo-ści 100 euro
ta powiększy i tak wysokie już 
wynagrodzenie wynoszące 
nawet do 1 700 euro.

Z  tej oferty mogą skorzy-
stać osoby chcące zająć się pra-

cą w opiece i znające język nie-
miecki w stopniu chociaż pod-
stawowym. Jednak opieku-
nowie bez znajomości tego ję-
zyka, ale posiadający wielkie 
serce również znajdą zatrud-
nienie. Biuro A&J Partners 
zajmuje się nie tylko całą orga-
nizacją wyjazdu, lecz również 
zapewnia bezpłatne kursy lin-
gwistyczne przygotowujące 
do pracy zagranicą. Ponadto 
firma załatwia wszelkie for-
malności oraz gwarantuje dar-
mowy przejazd w obie strony 
i  ubezpieczenie zdrowotne na 
terenie Niemiec, a zakwatero-
wanie i  pełne wyżywienie są 
na miejscu zupełnie bezpłatne.

Dostępne oferty pracy moż-
na znaleźć na stronie interne-
towej opiekunki.ajpartners.pl 
oraz w  siedzibie agencji przy 
ul. Dworcowej 25 w Bytomiu. 
A&J Partners szczególnie za-
chęca do bezpośredniego kon-
taktu, ponieważ w ten sposób 
może właściwie dopasować 
ofertę pracy do umiejętności 
i oczekiwań kandydatów chcą-
cych podjąć się pracy w opie-
ce w  Niemczech. Przed wy-
jazdem firma dokładnie zapo-

znaje każdego opiekuna, opie-
kunkę ze specyfiką pracy, wy-
sokością wynagrodzenia, cza-
sem pobytu i stanem zdrowia 
podopiecznego.

Aby zapewnić opiekunkom 
i  opiekunom wsparcie na naj-
wyższym poziomie a także ze 
względu na ciągły rozwój A&J 
Partners powiększa swój ze-
spół w biurach firmy w Byto-
miu i Krakowie. Właśnie rusza 
rekrutacja na stanowiska: za-
stępcy kierownika Działu Ob-
sługi Klienta ze znajomością 
języka niemieckiego, specja-
listy ds. rekrutacji wewnętrz-
nych, specjalisty ds. obsługi 
klienta z  j. niemieckim, spe-
cjalisty ds. obsługi klienta z j. 
ukraińskim i  niemieckim. 
Szczegółowe informacje na ten 
temat są dostępne na stronie 
www.ajpartners.pl/praca-w-
-biurze/. Jednym z haseł agen--biurze/. Jednym z haseł agen--biurze/
cji jest „Dla nas ważny jest czło-
wiek”, dlatego najlepiej osobi-
ście udać się do jej siedziby, aby 
poznać jej załogę i uzyskać in-
formacje na temat ofert pracy.

Premie Wielkanocne t.: 32 395 88 83, 660 509 081

INWESTYCJE \ Pusty teren w  pobliżu bytomskiego węzła autostrady A1 może \ Pusty teren w  pobliżu bytomskiego węzła autostrady A1 może \
wkrótce zmienić właściciela. Spółka Mostostal Zabrze podpisała przedwstępną 
umowę sprzedaży blisko 25 hektarów przy ul. Strzelców Bytomskich.

Biuro Promocji Bytomia zaprasza
19 marca (wtorek), g. 16.00

„Obiektyw(nie) na Bytom” 
Otwarcie wystawy fotograficznej grupy facebookowej Zdjęcia Bytomia

28 marca (czwartek), g. 16.00

„Tematyka sakralna na bytomskiej pocztówce”
Spotkanie z Czesławem Czerwińskim, bytomskim kolekcjonerem pocztówek.

Wydarzenie z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Bytomia

23 marca (sobota), g. 11.00 

„Witamy wiosnę z poezją i humorem”
Spotkanie ze Zbigniewem Woźniakiem. Wydarzenie z inicjatywy 

Bytomskiej Rady Seniorów

21 marca (czwartek), g. 16.00
„Thomas Cieplik i życie muzyczne Bytomia przełomu XIX i XX wieku”
Spotkanie ze Stefanią Babik, autorką pracy licencjackiej. Wydarzenie z inicjatywy 

Towarzystwa Miłośników Bytomia

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!

Mostostal znalazł kupca

To kolejne podejście Mo-
stostalu do zbycia tego tere-
nu. W  2014 roku firma pod-
pisała umowę przedwstępną 
z Grupą Pinnacle, której mia-
ła sprzedać pakiet gruntów 
w  kilku miastach wojewódz-
twa śląskiego, w  tym działki 
naprzeciw Centrum Handlo-
wego M1 w  Bytomiu. Inwe-
stor zamierzał wybudować na 
nich hale przemysłowe i logi-
styczne, jednak projekt nie do-
szedł do skutku.

Mostostal Zabrze przez 
kolejne lata poszukiwał chęt-
nych na swoje nieruchomo-
ści. W tym czasie spółka zor-
ganizowała konkurs dla stu-
dentów na zagospodarowanie 
terenu przy ul. Strzelców By-
tomskich. W lutym firma po-
informowała w  komunikacie 
giełdowym, że zawarła umo-
wę przedwstępną sprzeda-
ży działek położonych w  By-

tomiu o  łącznej powierzchni 
24,7 ha. To oznacza, że udało 
się znaleźć nabywcę.

Ostateczna umowa zosta-
nie podpisana po spełnieniu 
określonych warunków pole-
gających m.in. na przeprowa-
dzeniu przez kupującego ba-
dania prawnego i techniczne-
go nieruchomości oraz uzy-
skaniu decyzji administracyj-
nych niezbędnych do reali-
zacji planowanej inwestycji. 
Kluczowym warunkiem jest 
nieskorzystanie przez Gmi-
nę Bytom z  przysługującego 
jej prawa pierwokupu. Przed 
podjęciem decyzji w tej spra-
wie miasto chce wpierw zapo-
znać się z warunkami umowy.

Ze względu na duży roz-
miar planowanej inwestycji 
i związany z tym proces przy-
gotowań ostateczny termin 
zawarcia umowy sprzedaży 
wyznaczono na trzeci kwar-

tał 2020 roku. Obie strony zo-
bowiązały się jednak, że doło-
żą wszelkich starań, by trans-
akcja jak najszybciej doszła do 
skutku. Cena sprzedaży tere-
nu naprzeciw M1 Bytom ma 
wynieść ok. 25,4 mln zł.

Teren należący do Mosto-
stalu Zabrze jest bardzo atrak-
cyjnie położony. Od północne-
go-zachodu sąsiaduje z  Kato-
wicką Specjalną Strefą Eko-
nomiczną, a przy południowo-
-wschodnim narożniku nieru-
chomości znajduje się węzeł 
autostrady A1. Z kolei wzdłuż 
całego terenu przebiega Droga 
Krajowa nr 11 oraz linia kolejo-
wa łącząca Górny Śląsk z Po-
morzem.  

www.ajpartners.pl
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Według danych badania 
Gemius PBI Grupa Wirtual-
na Polska stanowi drugą naj-
większą siłę w polskim inter-
necie. Pod względem zasię-
gu ustępuje tylko Google i jest 
przed Facebookiem. Należą-
ce do niej WP to pierwszy pol-
ski portal internetowy. Działa 
nieprzerwanie od 1995 roku. 

Dziś zajmuje pierwsze miej-
sce wśród portali horyzon-
talnych pod względem ruchu 
mobilnego i drugie miejsce na 
komputerach i laptopach. Mie-
sięcznie odwiedza go ok. 11 
milionów internautów.

WP na swojej stronie głów-
nej prowadzi przegląd wiado-
mości lokalnych dostarcza-

nych przez współpracujące 
z  portalem czołowe serwisy 
miejskie. Właśnie do tego gro-
na dołączył Bytomski.pl. Od 
dziś internauci wchodzący na 
WP.pl mogą czytać przygo-
towane przez nas newsy do-
tyczące bieżących wydarzeń 
w  naszym mieście. W  tym 
celu wystarczy wybrać By-
tom w  sekcji „Wiadomości 
lokalne”.

Współpraca z Wirtual-
ną Polską jest potwierdze-
niem silnej pozycji Bytomski.
pl. Nasz portal i gazeta są dziś 

głównym źródłem informa-
cji dla mieszkańców miasta. 
Od kilku lat popularność na-
szego serwisu systematycz-
nie rośnie, dlatego rokrocznie 
możemy świętować osiągnię-
cie rekordowych wyników. 
Tylko w  lutym Bytomski.pl 
odwiedziło aż 62,7 tys. użyt-
kowników, którzy wygene-
rowali 273,3 tys. odsłon. Pod 
tym względem jesteśmy abso-
lutnym liderem. Teraz, dzięki 
współpracy z WP.pl będziemy 
mogli dotrzeć do jeszcze więk-
szej rzeszy odbiorców.  

Ostatnimi czasy było ner-
wowo w  bytomskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji. Dotych-
czasowy dyrektor Robert Ky 
zrezygnował z  funkcji. Jed-
ną z przyczyn były problemy 
z  boiskiem ze sztuczną na-
wierzchnią w Szombierkach. 
Dość szybko udało się znaleźć 
człowieka, który przejął po 
nim ster.

Miejską jednostką kieru-
je już Zbigniew Bryjak. To była 
gwiazda hokejowej Polonii By-
tom. Z  niebiesko-czerwonymi 
sześciokrotnie zdobywał mi-
strzostwo kraju. Z  reprezen-
tacją Polski grał w igrzyskach 
olimpijskich w Calgary i trzech 
turniejach finałowych mi-
strzostw świata.

Po zakończeniu kariery za-
jął się szkoleniem. Przez wiele 
lat prowadził grupy młodzieżo-
wej Polonii Bytom. Teraz czeka 
go prawdopodobnie najwięk-
sze wyzwanie w karierze.

Bryjak d razu musi zakasać 

ręce do pracy. Głównym prio-
rytetem jest opracowanie no-
wych zasad dzielenia środków 
na szkolenie młodzieży przez 
bytomskie kluby sportowe. No-
we władze miasta już w trakcie 
kampanii wyborczej zapowia-
dały, że za ich rządów ma być 
sprawiedliwie i  transparent-
nie. Do tej pory nie ma jasnych 
kryteriów, przez co jedne klu-
by dostają znacznie większe 
pieniądze w  przeliczeniu na 
jedno dziecko od drugich.

Kolejnym wyzwaniem jest 
bytomska infrastruktura spor-
towa, która lata świetności ma 
za sobą. Problemy z  lodowi-
skiem są powszechnie znane 
i trwają prace nad doprowadze-
niem do budowy nowego obiek-
tu. OSiR ma pod sobą także 
m.in. boiska piłkarskie w Kar-
biu i Szombierkach, basen kry-
ty i odkryty, czy trzy hale spor-
towe. Każdy z tych obiektów od 
dawna prosi się o inwestycje.  

Szkolenie na diagnostę SKP   GLIWICE

▶ przepisy dot. wykonywania badań technicznych
▶ procedury organizacja pracy SKP
▶ obsługa urządzeń diagnostycznych
▶ przeprowadzanie badań technicznych
▶ obsługa oprogramowania
▶ teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego

Termin rozpoczęcia kursu: 27 kwiecień 2019 r.
Czas szkolenia: 116 godzin

Zajęcia w soboty i niedziele, 8:00-17:00

Kurs umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego TDT
Zajęcia prowadzi doświadczony diagnosta w OSKP Gliwice

Więcej informacji: tel. 505 006 312, motoimperium@interia.pl

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na diagnostów do 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów, w tym:przeprowadzania badań technicznych pojazdów, w tym:przeprowadzania badań technicznych pojazdów, w

INWESTYCJE \ Szykuje się kolejna inwestycja mieszkaniowa na osiedlu Jerzego \ Szykuje się kolejna inwestycja mieszkaniowa na osiedlu Jerzego \
Ziętka. Będzie to pięć 10-piętrowych bloków. Apartamenty 5 Wież, bo o nich mowa, 
niebawem wpiszą się w krajobraz Sójczego Wzgórza.

INWESTYCJE \ Od kilku tygodni trwa przebudowa newralgicznego skrzyżowania \ Od kilku tygodni trwa przebudowa newralgicznego skrzyżowania \
ul. Chorzowskiej z Katowicką i Siemianowicką. Z powodu zwężenia w tym miejscu 
korkuje się niemal cały Bytom. Teraz sytuacja uległa poprawie.

Na Sójczym wyrosną wieżowce Znów 2 pasy na Chorzowskiej

Deweloper, czyli Grupa 
Zdrowit ma na swoim kon-
cie już budowę Apartamen-
tów Stroszek znajdujących 
się przy ul. Strzelców By-
tomskich 274B, a także lokali 
handlowych przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 250E. Pro-
wadzi także inwestycję na 
terenie dawnego stadionu 
Ruchu Radzionków przy ul. 
Narutowicza.

Kolejne budynki pojawią 
się przy ul. Księdza Pryma-
sa Augusta Hlonda, na gra-
nicy z  Radzionkowem i  Tar-
nowskimi Górami. W bliskiej 
okolicy znajdują się zarówno 
sklepy, szkoły, przedszkola, 
jak i  przystanki tramwajowe 
oraz autobusowe. Dużą zale-
tą tej inwestycji, jest położe-
nie na wzgórzu, skąd rozpo-
ściera się wspaniały widok na 
całe miasto. Inwestor poka-
zał już wizualizacje planowa-

nych obiektów. Można też za-
poznać się z dokładnymi pla-
nami poszczególnych miesz-
kań, ulokowanych w budynku 
A. Na pozostałe trzeba będzie 
jeszcze trochę poczekać.

W  10-piętrowym apar-
tamentowcu znajdą się 64 
mieszkania o powierzchni od 
28 m kw. do 170 m kw. Przy-
kładowo, za mieszkanie o po-
wierzchni 28 m kw. znajdu-
jące się na pierwszym pię-
trze zapłacimy 118 015 zł, a za 
taki sam metraż, ale na szó-
stym piętrze musimy wydać 
już – 133 297 zł. Cena uzależ-
niona jest m.in. od piętra, na 
którym znajduje się to miesz-
kanie. Za 45-metrowy lokal 
z  dwoma pokojami mieszący 
się na piątym piętrze zapłaci-
my 206 692 zł, a za sześciopo-
kojowy apartament o pow. 171 
m kw., z balkonem (70 m kw.) 
oraz tarasem (78,14 m kw.) – 1 

166 958 zł. Przyszli mieszkań-
cy będą mogli wykupić sobie 
także miejsce w  garażu pod-
ziemnym. Do wyboru jest 13 
miejsc, a cena wynosi 2 000 zł 
za m kw.

Deweloper chwali się, że je-
go najnowsza inwestycja cha-
rakteryzuje się jasnymi wnę-
trzami, ogrzewaniem podło-
gowym, dźwiękoszczelnymi 
oknami, cichobieżną windą 
oraz 13 garażami z komórka-
mi lokatorskimi. Mieszkania 
posiadają balkon, a  trzy pen-
thousy położone na najwyż-
szej kondygnacji – dodatkowo 
okazały taras. Z  planami po-
szczególnych mieszkań moż-
na zapoznać się na stronie in-
ternetowej www.5wiez.pl. 
Obecnie dostępne są mieszka-
nia wyłącznie w budynku A. 
Termin realizacji pierwszego 
etapu to 2020 rok.  

Prace na skrzyżowaniu ru-
szyły 25 lutego. Od tego cza-
su udało się wykonać prze-
jazd tramwajowy, na który te-
raz został przeniesiony ruch. 
Dzięki temu od 11 marca kie-
rowcy jadący ul. Chorzowską 
(DK79) znów mogą poruszać 
się po dwóch pasach w kierun-
ku centrum. Prace przeniosły 
się w  stronę ulicy Siemiano-
wickiej (DK94).

Z tego względu nie ma już 
możliwości, aby skręcić z ul. 
Chorzowskiej na Siemiano-
wicką. Dla samochodów po-
ruszających się w  kierunku 
Krakowa został wyznaczony 
objazd ul. Witczaka – Kędzie-
rzyńską – al. Jana Pawła II 
do ul. Siemianowickiej. Auto-
busy z kolei poruszają się tra-
są ul. Witczaka – Brzezińska 
– Kochanowskiego, co wią-
że się z  pewnymi ogranicze-

niami w parkowaniu na tych 
ulicach.

Kierowcy jadący ul. Sie-
mianowicką do Śródmieścia 
są kierowani na al. Jana Paw-
ła II, skąd mogą zjechać na ul. 
Chorzowską i  kontynuować 
jazdę do centrum Bytomia. 
Identyczny objazd będzie obo-
wiązywać również autobusy, 
dlatego na czas przebudowy 
skrzyżowania został wyłączo-
ny z użytkowania przystanek 
„Rozbark Siemianowicka” – 
zamiast niego autobusy nr 42, 
85, 91, 148 i 185 zatrzymują się 
na przystankach „Teatr Tańca 

Rozbark” na ul. Chorzowskiej 
i „Pogoda” na ul. Witczaka.

Odcinek ul. Siemianowic-
kiej od Chorzowskiej do Ko-
chanowskiego jest całkowi-
cie wyłączony z ruchu za wy-
jątkiem dojazdu do parkingu 
przy kamienicy nr 7. Po dal-
szym fragmencie od ul. Ko-
chanowskiego do węzła z  al. 
JPII mogą poruszać się wy-
łącznie pojazdy mieszkań-
ców, zaopatrzenia, służb miej-
skich i pojazdów budowy.

Drugi etap prac na skrzy-
żowaniu powinien potrwać do 
19 kwietnia.  

MEDIA \ Grupa Wirtualna Polska nawiązała współpracę z Bytomski.pl. Od teraz nasz serwis będzie dostarczać \ Grupa Wirtualna Polska nawiązała współpracę z Bytomski.pl. Od teraz nasz serwis będzie dostarczać \
treści lokalne dla jednego z najpopularniejszych portali horyzontalnych w Polsce!

Bytomski.pl współpracuje z WP
SPORT \ RSłynny bytomski hokeista będzie kierować \ RSłynny bytomski hokeista będzie kierować \
pracami Ośrodka Sportu i  Rekreacji. Przed nim wiele 
wyzwań, z którymi musi się zmierzyć w krótkim czasie.

Nowy dyrektor OSiR
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KULTURA \ Koniec z zamkiem Gargamela! Bytomskie Centrum Kultury przeszło metamorfozę na zewnątrz, ale największe zmiany dokonały się wewnątrz budynku. \ Koniec z zamkiem Gargamela! Bytomskie Centrum Kultury przeszło metamorfozę na zewnątrz, ale największe zmiany dokonały się wewnątrz budynku. \
Dzięki nim gmach przy placu Karin Stanek stał się jednym z nowocześniejszych obiektów tego typu w regionie.

Becek przeszedł rewolucję
Poprzednie remonty prze-

prowadzane w  Beceku były 
zaledwie cząstkowe i nie usu-
wały w pełni mankamentów 
przestarzałej infrastruktury. 
Jedna z  ostatnich inwestycji 
w  ten obiekt zakończyła się 
przyznaniem placówce Beto-
nowej Kostki, czyli architek-
tonicznej antynagrody. Nic 
dziwnego, bo po przeprowa-
dzeniu termomodernizacji 
przed kilkoma laty wyglądał 
jak współczesna wariacja na 
temat zamku Gargamela.

Te błędy naprawiono dzię-
ki pozyskaniu unijnych fun-
duszy w  ramach Obszaru 
Strategicznej Interwencji. 
Kosztem 7,8 mln zł budy-
nek przeszedł gruntowną 
modernizację. W jej wyniku 
odnowiono elewację, speł-
niono wymogi przeciwpo-

żarowe, wybudowano win-
dę i  inne ułatwienia dla osób 
niepełnosprawnych oraz wy-
remontowano część pomiesz-
czeń. Za sprawą tej inwesty-
cji w Beceku będzie mogło się 
jeszcze więcej dziać, ponie-
waż dzięki przebudowie wy-
gospodarowano dodatkowe 
sale do organizacji mniejszych 
wydarzeń.

Ważną część rewitalizacji 
gmachu przy placu Karin Sta-
nek stanowiła odnowa głów-
nej sali na ok. pół tysiąca wi-
dzów, gdzie wymieniono ca-
łą mechanikę sceny, nagło-
śnienie oraz oświetlenie. Du-
żą zmianę przeszła też daw-
na sala baletowa, w  której 
dziś mieści się supernowo-
czesna sala kinowa. Wyposa-
żono ją w  95 komfortowych 
miejsc, projektor laserowy 

oraz system dźwięku Dolby 
Surround 7.1. Dla upamięt-
nienia kultowego bytomskie-
go kina nadano jej nazwę Glo-
ria. Dzięki niej kino w Bece-
ku będzie teraz grać premie-
rowo i  przez wszystkie dni 
w tygodniu.

Po przebudowie BCKino 
będzie dużą konkurencją dla 
Cinema City, bowiem filmy 
będą mogły być wyświetla-

ne aż na trzech różnych sa-
lach. Znane są już ceny bile-
tów, które również będą bar-
dzo konkurencyjne. Bilet na 
seanse 2D będzie kosztować 
zaledwie 15 zł, seanse 3D bę-
dą w  cenie 17 zł, a  pokazy 
w  małej sali Ki-Nowej oraz 
w ramach Klubu Filmowego 
będą kosztować 13 zł. Do te-
go z kartami rodzina 3+ oraz 
Seniora będzie można korzy-

stać z dodatkowych obniżek.
Dużym udogodnieniem 

dla gości Beceku będzie no-
wy system biletowy, który 
umożliwi już nie tylko samą 
rezerwację miejsc przez in-
ternet, ale także zakup bile-
tów elektronicznych. Z  tego 
samego rozwiązania korzy-
sta m.in. Opera Śląska, Teatr 
Rozrywki, katowickie kina 
Silesia Film i  Pałac Kultury 

Zagłębia. Teraz do tego gro-
na dołączyło również Bytom-
skie Centrum Kultury.

Bytomskie Centrum Kultu-
ry zostanie ponownie otwarte 
w pierwszy weekend przyszłe-
go miesiąca. Od 5 do 7 kwiet-
nia będą miały miejsce Dni 
Otwarte, w  trakcie których 
będzie można zobaczyć na 
własne oczy, jaką metamor-
fozę przeszła siedziba miej-
skiej instytucji. Na te dni za-
planowano również szereg 
dużych wydarzeń, w  tym 
m.in.: koncerty Katarzyny 
Nosowskiej i  Marcina Sójki, 
występ kabaretu Grupa Mo-
Carta oraz retransmisja ba-
letu Teatru Bolshoi w jakości 
HD. Do tego odbędą się jesz-
cze zajęcia dla dzieci i parada 
muzyków z grupy Bloco Cen-
tral z Rynku do Beceku.  

nim przejść nad wylotówką 
w  stronę Krakowa, lecz że-
by to zrobić, trzeba wpierw 
dostać się na promenadę. 
W  praktyce jest to jednak 
trudniejsze, niż się wydaje.

Promenada w  znaczącej 
cześci biegnie śladem dawne-
go torowiska. W rejonie ulicy 
Siemianowickiej deptak znaj-
duje się na nasypie sięgają-
cym wysokości drugiego pię-
tra. Niestety projekt nie prze-
widywał wykonania... scho-
dów umozliwiających wej-
ście na kładkę. Tak więc piesi 
znajdujący się na ul. Siemia-
nowickiej nie mogą przedo-
stać się górą na drugą stronę 
drogi, tylko są zmuszeni do 
czekania, aż samochody po-
zwolą im na przejście na pa-
sach. Żeby wejść na kładkę 
trzeba pójść ok. 200 metrów 
wzdłuż nasypu aż do miejsca, 
w którym nachylenie terenu 
będzie na tyle łagodne, żeby 
dało wejść się na górę.

Brak schodów powodu-
je również, że spacerowicze 
nie są w stanie zejść z prome-
nady na ulicę Siemianowic-
ką, aby np. udać się na jeden 
z  tamtejszych przystanków 
autobusowych i  tramwajo-
wych, bądź skorzystać z ofer-
ty sklepów i  kiosków znaj-
dujących się przy ulicy. Oso-
by, które zdecydowałyby się 
zboczyć z trasy w tym miej-
scu nie mają innego wyboru, 
jak iść dalej, do miejsca, gdzie 
nasyp zrównuje się z  resztą 
terenu.

To niedopatrzenie ma na-
prawić inny projekt unijny. 
W  ramach budowy węzła 
przesiadkowego na pl. Wol-
skiego w całym mieście ma-
ją powstać ścieżki rowerowe. 
Biuro Prasowe Urzędu Miej-
skiego poinformowało na-
szą redakcję, że przy tej oka-
zji Miejski Zarząd Dróg i Mo-
stów zamierza wykonać wej-
ście na skarpę. Kiedy to na-

stąpi? Dokładna data nie jest 
jeszcze znana, ponieważ pla-
nowane centrum przesiadko-
we musi zostać jeszcze prze-
projektowane, co niestety tro-
chę potrwa...

Po naszym artykule na 
portalu Bytomski.pl spra-
wą kładki zainteresowały 
się ogólnopolskie media. 14 
marca odbyła się wizja lokal-
na z udziałem wiceprezyden-
ta Michała Biedy, dyrekto-
ra MZZiGK Roberta Białasa, 
pracowników jednostki oraz 
radnych Macieja Bartkowa, 
Grzegorza Nowaka i  Pawła 
Winiarskiego. Ustalono, że 
urzędnicy wystąpią z  wnio-
skiem do Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych o  dofinan-
sowanie budowy wejścia na 
kładkę. Jeśli PFRON da pie-
niądze, to problem może zo-
stać wkrótce rozwiązany.  

Wybudowali kładkę 
bez schodów
Wybudowali kładkę 
bez schodów
Wybudowali kładkę 
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6 www.bytomski.plponiedziałek, 18 marca 2019

MIASTO \ Bytom nazywany był niegdyś „małym Wiedniem”. Okazałe gmachy, misternie wykonane detale, wytworne sztukaterie, secesyjne i klasycystyczne budowle – \ Bytom nazywany był niegdyś „małym Wiedniem”. Okazałe gmachy, misternie wykonane detale, wytworne sztukaterie, secesyjne i klasycystyczne budowle – \
to był znak rozpoznawczy architektury zdobiącej tętniące życiem miasto. Spacerując dziś uliczkami Śródmieścia można dostrzec pozostałości dawnej świetności. Przez 
dekady Bytom podlegał metamorfozie, a z jego mapy sukcesywnie znikały kolejne zabytkowe obiekty, głównie kamienice. Teraz pojawiła się szansa na skatalogowanie 
wszystkich zabytków.

POLITYK A \ Cichy \ Cichy \ protest trwa. Wychodzą codziennie w samo południe przed 
gmach sądu. Milczą. Stoją przez kwadrans karnie w szeregu, zasłaniając się pla-
katami. Umieszczone na nich napisy głoszą: „Temida to bida”, „Nasza praca się 
nie opłaca”, czy „Urzędnicy to nie niewolnicy”. Pracownicy sądów, bo o nich mowa, 
obrali taką strategię na wyrażenie swojego niezadowolenia z warunków pracy.

4 marca prezydent Ma-
riusz Wołosz podpisał porozu-
mienie z  Narodowym Insty-
tutem Dziedzictwa. Przypo-
mnijmy, że to instytucja kul-
tury, która stanowi zaplecze 
eksperckie dla Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Od pół wieku zajmuje się 
promowaniem polskiego dzie-
dzictwa w Polsce i na świecie. 
Czy umowa ta będzie miała 
wpływ także na ratowanie za-
grożonych zniszczeniem za-
bytków? Tego nie wiadomo.

W ramach współpracy By-
tomia z NID zostanie przygo-
towane opracowanie zawie-
rające m.in. zaktualizowaną 
cześć studium konserwator-
skiego dla Śródmieścia. Bę-
dzie ono miało formę elektro-
niczną, a udostępnione zosta-

nie w  Bytomskiej Infrastruk-
tura Informacji Przestrzennej. 
Zgodnie z  prognozami, prace 
nad przygotowaniem doku-
mentu potrwają rok. Warto 
dodać, że dokument zawiera-
jący spis zabytków, z którego 
dziś korzysta miasto, pocho-
dzi z lat 90-tych ubiegłego wie-
ku. Zatem jego aktualizacja 
jest konieczna.

Jak zaznaczył prezydent 
Mariusz Wołosz, Bytom po-
trzebuje przejrzystego do-
kumentu wytyczającego no-
we kierunki działań w obsza-
rze zarządzania zabytkami. 
Wspomniane opracowanie bę-
dzie zawierało zarówno zaktu-
alizowane wykazy zabytków 
nieruchomych wskazanych 
do objęcia ochroną w miejsco-
wym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego dla Śród-
mieścia, jak i  wytyczne kon-
serwatorskie do ustaleń pla-
nu oraz nowe propozycje stref 
ochrony konserwatorskiej.

– Bytom ze swoją cenną ar-– Bytom ze swoją cenną ar-– B
chitekturą znajduje się w  czo-
łówce najważniejszych polskich 
miast i  śmiało może konkuro-
wać z największymi. Ale też chy-
ba jak żadne inne miasto zosta-
ło boleśnie doświadczone, naj-

pierw wskutek eksploatacji gór-
niczej, a potem procesów zwią-
zanych z likwidacją przemysłu. 
Naszym obowiązkiem jest za-
dbać o  dziedzictwo Bytomia, 
a aktualizacja tego ważnego do-
kumentu jest kolejnym krokiem 
– zaznaczył prezydent Ma-
riusz Wołosz podczas briefin-
gu prasowego.

Spotkanie było także pre-
tekstem do rozmów o przyszło-

ści niektórych bytomskich za-
bytków. Po podpisaniu poro-
zumienia prezydent Bytomia 
wraz z  Bartoszem Skaldaw-
skim, dyrektorem

Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa poruszyli temat zwią-
zany z  koncepcją utworzenia 
w  Bytomiu szlaku śladem ar-
chitektury secesyjnej. Rozma-
wiali również o możliwościach 
prawnych miasta w kwestii ra-

towania EC Szombierki.
W Bytomiu nie brakuje za-

bytków, a wpisem do rejestru 
zabytków nieruchomych ob-
jętych jest aż 80 obiektów. 
Są to m.in.: budynki, układy 
urbanistyczne, osiedla, parki, 
cmentarze oraz stanowiska 
archeologiczne. Wiele z nich 
niszczeje, inne doczekały się 
rewitalizacji. Poszczególne 
zabytki można obejrzeć tak-
że w  wirtualnej rzeczywi-
stości dzięki serwisowi By-
tomskiej Infrastruktury In-
formacji Przestrzennej. Znaj-
dziemy tam dokładną mapę 
miasta z  zaznaczonymi bu-
dowlami historycznymi. Po 
najechaniu kursorem na da-
ne miejsce uzyskamy lapidar-
ną informacje o obiekcie.  

Protestują tak od kilkuna-
stu dni. Wyłącznie w  prze-
rwie śniadaniowej. Wspo-
mniany protest, który odby-
wa się przed gmachem by-
tomskiego Sądu Rejonowe-
go to cześć ogólnopolskiej 
akcji, która ogarnęła nie-
mal wszystkie miasta. Pra-
cownicy sądów i  prokura-
tur żądają podwyższenia 
płac, stworzenia nowej usta-
wy, mnożnika przy wylicza-
niu pensji oraz moderniza-
cji prokuratury, która w  ich 
przekonaniu jest instytucją 
niedofinansowaną.

W  oświadczeniu wysto-
sowanym przez Międzyza-
kładową Organizację Związ-
kową NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Sądownictwa, 
Związek Zawodowcy Pra-
cowników Wymiaru Spra-
wiedliwości RP w  Warsza-

wie, Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Pracow-
ników Wymiaru Sprawiedli-
wości RP z siedzibą w Pozna-
niu oraz Niezależny Związek 
Zawodowy Pracowników 
Sądów Rejonowych w  Łodzi 
zaznaczono, że w  związku 
z  niskimi wynagrodzenia-
mi i katastrofalnymi warun-
kami pracy w  sądach i  pro-
kuraturach bardzo odczu-
walny jest znaczny odpływ 
pracowników. Stale rosną-
ce obciążenie pracą i  rotacja 
kadry urzędniczej doprowa-
dza do obniżenia wydajno-
ści pracy, a  tym samym do 

osłabienia kondycji wymiaru 
sprawiedliwości.

Przedstawiciele powyż-
szych organizacji swoje po-
stulaty przedstawili 5 mar-
ca przed Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów, gdzie zorga-
nizowano manifestację pod 
hasłem „Ostatki u  premie-
ra”. Jej organizatorzy ape-
lują o  podwyższenie wyna-
grodzeń zasadniczych jesz-
cze w  2019 r. o  kolejne 450 
zł brutto na etat (łącznie 650 
zł brutto na etat), przyjęcie 
przez Radę Ministrów ko-
rzystnych rozwiązań w  bu-
dżecie sądownictwa na 
2020 rok, czy wprowadze-
nia mnożnikowego systemu 
wynagradzania.

Postulaty pracowników 
sądów i prokuratur nie zosta-
ły jeszcze spełnione, zatem 
ich protest trwa.  

Bytomskie zabytki do skatalogowania

Protestują przed sądem
Jego nazwisko możemy znaleźć wśród 

jednych z najbardziej skutecznych bioener-
goterapeutów w kraju. Przed jego gabinetem 
spotykam ludzi z różnymi problemami zdro-
wotnymi, min. nowotworami, sprawami kar-
diologicznymi, reumatycznymi, urologiczny-
mi, ginekologicznymi, gastrologicznymi, neu-
rologicznymi, bólowymi. Choć sam jak twier-
dzi, nie gwarantuje w 100% skuteczności, je-
go energia pomogła już ogromnej ilości ludzi 
i to od nich otrzymał wyniki badań które po-
twierdzają skuteczność jego terapii.

Dzisiaj przed jego gabinetem spotykam 
pana Stefana Bączyńskiego, który jak twier-
dzi zawdzięcza mu że ma obie nogi. W zeszły 
roku lekarze stwierdzili u niego cukrzycę, po 
trzech miesiącach, zrobiła mi się rana na pod-
udziu – mówi pan Stefan. Nie chciała się go-
ić, różne maści, smarowidła, opatrunki, nie po-
magały, wręcz przeciwnie, rana powiększała 
się. W czerwcu zeszłego roku, zapadła decy-
zja że ze względu na pogarszający się stan, 
trzeba amputować chorą nogę. To była dla 
mnie tragiczna wiadomość. Jakimś cudem 
dowiedziałem się o panu Zbyszku, przyjecha-
łem do niego i efekt jest taki, że mam obie no-
gi, nie jeżdżę na wózku, tylko chodzę o wła-

snych nogach. Spotykałem tutaj wiele osób 
z różnymi problemami i one bardzo chwali-
ły sobie efekty poprawy. Pamiętam razem 
ze mną przychodziła tutaj pani z nowotwo-
rem i również obeszło się bez operacji – mówi 
pan Stefan. Następną osobą którą spotykam 
przed gabinetem, to pani Aniela Gierzwałd. 
Do pana Zbyszka chodzę systematycznie raz 
w miesiącu, na początku przychodziłam raz 
w tygodniu. Moje dolegliwości z nerkami i bó-
lem głowy minęły. Przez lata dokuczał mi po-
tworny ból głowy, badania TK i MR nic nie wy-
kazywały, nie wiadomo skąd te bóle. Dodatko-
wo od dwóch lat, miałam powiększające się 
torbiele na nerkach, wypełniały je w 20%, gro-
ziła mi operacja. Jednak wizyty u pana Zbysz-
ka okazały się lekarstwem na moje proble-
my. Torbiele zniknęły, podobnie jak i bóle gło-
wy. Na prośbę pana Zbyszka mam dwa razy 
w roku, kontrolować stan nerek. I tego się bę-
dę trzymać, bo on jako jedyny pomógł mi od-
zyskać zdrowie. Pan Rubin jako jeden z nie-
licznych bioenergoterapeutów, współpracuje 
z lekarzami, oczywiście tymi którzy na pod-
stawie badań, uwierzyli że istnieje jakaś siła? 
moc? energia? która ulecza lub poprawia nie-
uleczalne stany chorobowe. 

On jako jedyny, pomógł mi odzyskać zdrowie.

Zbyszek Rubin przyjmuje w Gabinecie Naturoterapii w Bytomiu przy
 ul. Moniuszki 22. Rejestracja telefoniczna pod nr 600‒438‒758
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Profesjonalne instalacje elektryczne, pomiary 
elektryczne, oraz projekt.

Sieci LAN | DSO | PPOZ | BMS | Alarmy | UPS-y | Agregaty

tel: 605 885 424 | email: biuro@itworkspolska.pl

ul. Witczaka 12,
tel. 32 282 35 25

C E N T RU M  ROW E ROW E
sprzedaż – naprawa

www.rb-rowerek.pl

Żabie Doły to obszar o szcze-
gólnym charakterze. Został bo-
wiem zdegradowany w wyni-
ku działalności górniczej. Natu-
ra jednak nie dała za wygraną 
i zaadaptowała się do nowych 
warunków. Dzika przyroda 
tak bardzo zadomowiła się 
w  tym miejscu, że dziś moż-
na się tu natknąć na ok. 130 
gatunków ptaków, w  tym 17 
rzadkich dla Górnego Śląska. 
Z tego względu ponad 20 lat te-
mu Żabie Doły zostały objęte 
ochroną i uzyskały status ze-
społu przyrodniczo-krajobra-
zowego.

W ubiegłym roku zrealizo-
wano na tym obszarze unijną 
inwestycję w  uporządkowa-
nie ruchu turystycznego i przy-
stosowanie Żabich Dołów do ce-
lów edukacyjnych i  rekreacyj-
no-wypoczynkowych. W  ra-
mach tych prac m.in. utwar-
dzono niektóre ścieżki, wyko-
nano czatownie do obserwacji 
ptactwa, ustawiono nowe ław-
ki, wybudowano wyspy do 

gniazdowania ptaków wod-
nych i  postawiono tablice 
informacyjne.

Firma Open Group Łukasz 
Pereszczak na zlecenie Miej-
skiego Zarządu Zieleni i  Go-
spodarki Komunalnej stwo-
rzyła film poświęcony przyro-
dzie Żabich Dołów i zmianom, 
jakie tam zaszły w  ostatnim 
czasie. To kolejna odsłona cy-
klu, w  którym mogliśmy już 
zobaczyć piękne materiały na 
temat Miechowickiej Ostoi Le-
śnej, bytomskich parkach za-
bytkowych, czy zieleni miej-
skiej w Bytomiu.

W  filmie pokazano pięk-
ne ujęcia Żabich Dołów. Du-
że wrażenie robią kadry wy-
konane z  lotu ptaka, które 
pozwalają zobaczyć jak wie-
le zbiorników wodnych znaj-
duje się na tym terenie. Video 
można oglądać na YouTube, 
a ponadto w siedzibie MZZiGK 
można otrzymać go za darmo 
na specjalnie wydanej płycie.  
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TRANSPORT \ Gliwice to drugie miasto po Katowicach, do którego każdego dnia dojeżdża najwięcej byto-\ Gliwice to drugie miasto po Katowicach, do którego każdego dnia dojeżdża najwięcej byto-\
mian. Jedni jeżdżą tam do pracy, a drudzy do szkoły. Radny sejmiku postanowił sprawdzić, czy w najbliższym 
czasie są szanse na reaktywację kolejowego połączenia obu miast.

TURYSTYK A \ Do cyklu popularnych fi lmów o  fau-\ Do cyklu popularnych fi lmów o  fau-\
nie i florze Bytomia dołączył kolejny. Tym razem twórcy 
podjęli temat Żabich Dołów – jednego z najcenniejszych 
terenów przyrodniczych na Górnym Śląsku.

Strefa ekonomiczna i  Po-
litechnika Śląska to dwa naj-
większe magnesy, jakie przy-
ciągają mieszkańców Byto-
mia do Gliwic. Według da-
nych z Narodowego Spisu Po-
wszechnego z 2011 roku z na-
szego miasta dojeżdża tam do 
pracy niemal 2000 osób. Dziś 
ta liczba zapewne jest znacz-
nie wyższa, ponieważ przez 
ostatnie lata w Gliwicach po-
stało wiele nowych zakładów, 
a  wraz z  tym wzrosło zapo-
trzebowanie na pracowni-
ków. Gdy doliczy się do tego 
studentów, to ilość dojazdów 
robi się jeszcze większa.

Pomimo dużego zapotrze-
bowania na transport w  re-
lacji Bytom – Gliwice, to po-
dróżni nie mają zbyt wielkie-
go wyboru. Do dyspozycji jest 
tylko jedna linia autobusowa 
– 850 – lub własny samochód. 
Niestety oba spośród powyż-
szych środków transportu ma-
ją swoje wady. Autobus w go-
dzinach szczytu na pokona-
nie trasy z bytomskiego dwor-
ca na gliwicki plac Piastów aż 
46 minut, natomiast wyprawa 
samochodem o  tej samej po-
rze może potrwać nawet 35 
minut.

Nic dziwnego, że w  me-
diach co rusz powraca temat 
reaktywacji połączenia ko-
lejowego. Jeszcze w 2014 ro-
ku z  Bytomia do Gliwic dało 
się dojechać pociągiem. Choć 

składy z powodu złego stanu 
torowisk rozwijały niewiel-
kie prędkości, to na miejsce 
docierały w  zaledwie 27 mi-
nut. Bilet kosztował wówczas 
jedynie 3 zł. Niestety w wyni-
ku słabej promocji połączenia, 
braku integracji taryfowej 
z KZK GOP oraz mało atrak-
cyjnej lokalizacji przystan-
ków pośrednich zdecydowa-
no się kolejny raz zlikwido-
wać połączenie.

Choć kursowanie pocią-
gów do Gliwic zawieszano już 
trzykrotnie, to wciąż panuje 
przekonanie, że linia posiada 
duży potencjał. – Mieszkań-
cy obu miast wyrażają chęć 
przywrócenia transportu po-
przez koleje. Mając na uwa-
dze powyższe, zwróciłem się 
z zapytaniami czy istnieją ja-
kieś plany wobec tego połą-
czenia – napisał na swoim Fa-
cebooku Bartłomiej Kowalski, 
gliwicki radny Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego.

Obecnie przewozy kolejo-
we w regionie organizuje wo-
jewództwo śląskie poprzez 
swoją spółkę Koleje Śląskie. 
Z  tego względu na interpela-
cję radnego odpowiedział Mi-
chał Woś, członek zarządu 
województwa. W  swoim pi-
śmie stwierdził, że władze 
województwa nie przewidu-
ją w najbliższym czasie przy-
wrócenia kursowania po-
ciągów pomiędzy Gliwicami 

a  Bytomiem, nie zamierzają 
przeprowadzić badań zainte-
resowania tym połączeniem, 
a ponadto KŚ nie posiada wy-
starczającej ilości taboru, aby 
zrealizować to zadanie.

Za to w odpowiedzi Micha-
ła Wosia czytamy, że w latach 
2019 – 2023 PKP Polskie Li-
nie Kolejowe planują zmoder-
nizować odcinki Gliwice – By-
tom, Chorzów Stary – Mysło-
wice oraz Dorota – Mysłowi-
ce Brzezinka. Po zakończeniu 
prac i  poprawieniu parame-
trów trasy można by powró-
cić do tematu reaktywacji po-
łączenia przez województwo. 
Do tego czasu raczej nie ma na 
to szans.

Przedstawiciel zarządu wo-
jewództwa przyznał, że kurso-
wanie pociągów mogą wzno-
wić Koleje Śląskie z  własnej 
inicjatywy. Wówczas przewo-
zy odbywałyby się na zasa-
dach komercyjnych, gdyż wo-
jewództwo nie dopłacałoby 
do nich z  własnego budżetu. 
Mimo to KŚ mają w planach 
uruchomienie tego połącze-
nia, o czym była już wcześniej 
mowa przy okazji prezentacji 
koncepcji Kolejowej Obwodni-
cy GOP. Jednak i w tym przy-
padku warunkiem jest prze-
budowa torowisk przez PLK.

Ponadto Michał Woś pod-
kreślił, że połączenie z  Gli-
wicami w  całości przebiega 
w granicach Górnośląsko-Za-

głębiowskiej Metropolii, stąd 
też to właśnie ona powinna 
odpowiadać za przywrócenie 
kursowania pociągów. Woś 
napisał, że związek metropo-
litalny nie wyklucza możliwo-
ści uruchomienia przewozów 
pasażerskich na tym odcinku.

GZM w styczniu zaprezen-
towała Koncepcję Kolei Metro-
politalnej przygotowanej przez 
specjalistów z Politechniki Ślą-
skiej. Opracowanie wskazuje 
potencjalne kierunki rozwoju 
transportu kolejowego w  na-
szej konurbacji. Teraz kolej-
nym krokiem będzie zlecenie 
wykonania studium wyko-
nalności, co ma nastąpić w la-
tach 2019 – 2020. Metropolia 
chciałaby w  przyszłości wy-
budować własne tory kolejo-
we i zakupić tabor do realiza-
cji przewozów. Dzięki temu 
pociągi metropolitalne mogły-
by być znacznie szybsze, niż 
obecne połączenia regionalne, 
ponieważ nie musiałyby ustę-
pować pierwszeństwa pocią-
gom dalekobieżnym. To jed-
nak dopiero wizje i jeszcze du-
żo wody upłynie w  rzekach, 
nim zostaną wprowadzone 
w życie.  

Radny pyta o pociągi Żabie Doły na fi lmie

fot. Open Group/kadr z filmu „Żabie Doły”



8 www.bytomski.plponiedziałek, 18 marca 2019

KULTURA \ W  gliwickim Areszcie Śledczym od ponad dekady działa więzienny \ W  gliwickim Areszcie Śledczym od ponad dekady działa więzienny \
„Teatr bez nazwy”, w Zakładzie Karnym w Wojkowicach z powodzeniem organizo-
wany jest festiwal „Blues zza krat” (zrealizowano już 20 edycji!), a w Areszcie Śled-
czym w Bytomiu odbywają się właśnie warsztaty artystyczne. Prowadzi je Patrycja 
Orzechowska, artystka zajmująca się fotografi ą, grafi ką użytkową, instalacją, fi l-
mem oraz ilustracją książkową.

112 \ Zmiany w bytomskiej policji stały się faktem. Od teraz w naszym mieście dzia-\ Zmiany w bytomskiej policji stały się faktem. Od teraz w naszym mieście dzia-\
łaniami tych służb będą kierować Andrzej Brzozowski oraz Michał Sokołowski. Obaj 
ostatnio pracowali w Świętochłowicach, a wcześniej w Piekarach Śląskich.

112 \ Budynek ProFort Centrum w Bytomiu-Miechowicach został ostrzelany. Nie, to \ Budynek ProFort Centrum w Bytomiu-Miechowicach został ostrzelany. Nie, to \
nie kolejna rekonstrukcja wydarzeń z II wojny światowej, a przejaw współczesnego 
wandalizmu.

Te niecodzienne zajęcia 
w  bytomskiej jednostce pe-
nitencjarnej rozpoczęły się 
w poniedziałek, 11 marca, i po-
trwają aż do piątku, 15 marca. 
Udało się je zrealizować dzięki 
nawiązaniu współpracy mię-
dzy instytucjami w  ramach 
cyklu wystaw i rezydencji pt. 
„Służbówka”. Osadzeni ma-
ją możliwość tworzenia ręko-
dzieła z ryżu i chleba, a więc 
dość niekonwencjonalnych 
materiałów. Efekty ich pra-
cy będzie można zobaczyć 
w CSW Kronika podczas wy-
stawy Patrycji Orzechowskiej 
pt. „Rękoczyny”. Ekspozycja 
będzie czynna od 25 maja do 
28 czerwca 2019 roku.

„Służbówka” to długofalo-
wy projekt artystyczny ma-
jący na celu aktywizację lo-
kalnych społeczności poprzez 
wprowadzenie sztuki w ich co-
dzienne życie. Nazwa przed-
sięwzięcia nawiązuje do miej-
sca, w  którym prezentowa-
ne są efekty projektu. Ekspo-
zycja ulokowana jest bowiem 
w jednym z pomieszczeń CSW 

Kronika, które niegdyś prze-
znaczone było dla służby. Au-
torzy postanowili zaadapto-
wać je na cele wystawiennicze 
i zachować jego pierwotną na-
zwę. Jak informuje Paweł Wą-
troba kurator z CSW Kronika, 
realizatorzy chcą w  ten spo-
sób symbolicznie odwrócić ro-
le: pomieszczenie galerii ma 
pełnić funkcję służebną spo-
łecznościom wykluczonym, 
być miejscem, w  którym bę-
dą one mogły wyrazić siebie 
w twórczy sposób.

Dzisiejsi więźniowie zaj-
mują się teatrem, śpiewa-
niem, malowaniem obrazów, 

pisaniem wierszy, decoupa-
gem, czy haftowaniem. Sztu-
ka stanowi jedno z  narzędzi 
resocjalizacji, ale pozwala tak-
że na ekspresję artystyczną, 
rozwój pasji, jak i  skłania do 
refleksji nad sobą. Inicjatywa 
realizowana przez CSW Kro-
nika w  bytomskim areszcie 
oddaje głos społecznościom 
niesłyszalnym, defaworyzo-
wanym. – Realizacja zadania 
polega na stworzeniu wysta-
wy wokół problemu konkretnej 
grupy społecznej, wspólnie z jej 
przedstawicielami – wyjaśnia 
Paweł Wątroba.  

W lutym tego roku dotych-
czasowy komendant policji 
w Bytomiu odszedł na emery-
turę. Karol Fajer pełnił służbę 
przez 28 lat. Na to stanowisko 
awansował w 2015 roku, zastę-
pując Andrzeja Szymczyka.

Teraz przyszedł czas na no-
wego człowieka. W  siedzibie 
wojewódzkiej policji oficjalnie 
mianowano nowego inspekto-
ra oraz jego zastępcę. Szefem 
bytomskiej policji został in-
spektor Andrzej Brzozowski, 
a  jego zastępcą nadkomisarz 

Michał Sokołowski.
Obaj funkcjonariusze ostat-

nio pracowali w  Świętochło-
wicach, gdzie pełnili te same 
funkcje. Brzozowski zaczął 
pracować w policji w 1992 ro-
ku. Był m.in. naczelnikiem pio-
nu ds. zwalczania przestęp-
czości gospodarczej w  Cho-
rzowie. Potem został zastępcą 
komendanta w Piekarach Ślą-
skich i  podlegał mu wydział 
kryminalny. Stamtąd trafił do 
Świętochłowic.

Nowy bytomski komen-

dant bardzo dobrze zna się ze 
swoim zastępcą. Brzozow-
ski współpracował z  Soko-
łowskim już w Piekarach Ślą-
skich. Ten drugi wówczas 
był naczelnikiem wydziału 
kryminalnego.

Na koniec ciekawostką jest 
fakt, że dotychczasowy zastęp-
ca komendanta KMP w Byto-
miu podkomisarz Bogdan Ko-
łodziej został mianowany no-
wym szefem policji w Święto-
chłowicach.  

Sprawca zniszczył sześć 
okien w  gmachu byłego Gim-
nazjum nr 13, znajdującego się 
obecnie pod opieką Stowarzy-
szenia Na Rzecz Zabytków For-
tyfikacji „Pro Fortalicium”. Nie 
wiadomo kiedy doszło do zda-
rzenia, ale szkoda została wy-
kryta w czwartek, 7 marca.

– Przychodzę tutaj codzien-
nie i przebywam w budynku wie-
le godzin, ale do tej pory nie przy-
szło mi do głowy, żeby sprawdzać 
stan okien. W czwartek zauwa-

żyłem, że sześć z nich znajdują-
cych się na parterze budynku, od 
strony ulicy Kasztanowej, znisz-
czono, a w kierunku szkoły odda-
no co najmniej 10 strzałów – wy-no co najmniej 10 strzałów – wy-no co najmniej 10 strzałów
jaśnia Ireneusz Okoń, członek 
Stowarzyszenia „Pro Fortali-
cium”. Dodaje także, że jeden 
strzał można jeszcze zakwali-
fikować jako wybryk, zabawę, 
ale dziesięć, to już celowe dzia-
łanie na cudzą szkodę.

Sprawa została zgłoszona 
na policję. W poszukiwania po-

dejrzanego o zniszczenie okien 
zaangażowali się policjanci 
z I Komisariatu Policji w Mie-
chowicach. Dzięki błyskawicz-
nej akcji mundurowych uda-
ło się zatrzymać mężczyznę 
podejrzanego o  zniszczenie 
obiektu.

Zatrzymany 25-latek był 
pod wpływem alkoholu. Po 
wytrzeźwieniu zostały mu po-
stawione zarzuty. Teraz odpo-
wie przed sądem. Grozi mu do 
5 lat więzienia.  

Prestiż Dni Bytomia z roku 
na rok sukcesywnie maleje. Po 
spektakularnej klapie frekwen-
cyjnej ostatniego święta miasta 
pojawiła się szansa na poprawę. 
Tym razem władze miasta po-
zwoliły mieszkańcom na wy-
branie zespołów, które uświet-
nią jubileusz. Do tego celu mia-
ła służyć internetowa sonda, za 
pomocą której bytomianie gło-
sowali na swoich ulubionych ar-
tystów, zarówno na ogólnokra-
jowe gwiazdy, jak i  lokalnych 
muzyków.

W  głosowaniu wzię-
ło udział ponad 2 tys. inter-
nautów. Wśród artystów, na 

których bytomianie odda-
li najwięcej głosów są: Kamil 
Bednarek, Piękni i  młodzi, 
Agnieszka Chylińska, Lemon, 
Coma, Long & Junior, Happy-
sad, Cleo oraz Bezimienni. –
Do nich zostało skierowane za-
proszenie do udziału w Dniach 
Bytomia – zapowiedział prezy-
dent Mariusz Wołosz.

Czy jednak muzycy ci przy-
jadą? Jak poinformował prezy-
dent, ostateczna informacja, kto 
przyjął propozycję i jak będzie 
wyglądał szczegółowy pro-
gram Dni Bytomia, zostanie 
podana niebawem.  

Sztuka w areszcie

DNI BYTOMIA

PIEKARY ŚLĄSKIE
ul. Bednorza 4
41-946 Piekary Śląskie
przy bankomacie PLANET CASH

tel. 504032873

BYTOM
ul. Drzymały 8/0221
41-902 Bytom
witryna parter, wejście od ul. Nawrota

tel.  501055830

PIEKARY ŚLĄSKIE
ul. Bednorza 4
41-946 Piekary Śląskie
przy bankomacie PLANET CASH

tel. 501 055 830 

BYTOM
ul. Drzymały 8/0221
41-902 Bytom
witryna parter, wejście od ul. Nawrota

tel.  504 032 873

e-mail: kredyty-pozyczki@dg�nanse.pl

Tylko teraz zamawiając reklamę w 
naszej gazecie otrzymasz GRATIS 

reklamę na portalu Bytomski.pl o takiej 
samej wartości.

Zamów: 504-747-507 
reklama@bytomski.pl

Nowy komendant Policji

ProFort Centrum ostrzelane


