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 – Dzisiaj rano podpisałem Dzisiaj rano podpisałem 
stosowny akt notarialny zwią-stosowny akt notarialny zwią-
zany z zakupem terenu przez zany z zakupem terenu przez 
nowego inwestora, który w naj-nowego inwestora, który w naj-
bliższym czasie zainwestuje tu bliższym czasie zainwestuje tu 
ponad 20 mln zł ponad 20 mln zł – powiedział 
prezydent Mariusz Wołosz.prezydent Mariusz Wołosz.

 – Nasza firma zajmuje się Nasza firma zajmuje się 
produkcją opraw oświetlenio-produkcją opraw oświetlenio-
wych stosowanych do ledów – wych stosowanych do ledów – 
podkreśla Adam Sikora, wła-podkreśla Adam Sikora, wła-
ściciel PHU Cora. Siedziba fir-ściciel PHU Cora. Siedziba fir-
my znajduje się w Piekarach 
Śląskich. Od ponad 20 lat pro-
dukuje i eksportuje oświetle-
nie do 30 krajów na całym 
świecie. Gdzie? – Sprzedaje-świecie. Gdzie? – Sprzedaje-
my oświetlenie naszym sąsia-
dom, ale także i do takich eg-
zotycznych krajów jak Emi-zotycznych krajów jak Emi-
raty Arabskie czy Australia – 
dodaje Adam Sikora. Obec-
nie zakład zatrudnia 21 osób, 

ale kooperuje też z przed-
siębiorstwem zatrudniają-
cym kolejne 26 osób.

Teraz będzie miał swo-
ją siedzibę także w Byto-
miu. Inwestor wybuduje za-
kład produkcyjny, magazy-kład produkcyjny, magazy-
ny oraz biuro na terenie Ka-ny oraz biuro na terenie Ka-
towickiej Specjalnej Strefy towickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej przy ul. Ha-Ekonomicznej przy ul. Ha-
kuby. Będzie to drugie przed-kuby. Będzie to drugie przed-
siębiorstwo działające w tym siębiorstwo działające w tym 
miejscu. Przypomnijmy, że miejscu. Przypomnijmy, że 
pierwszym było EPCO Pol-
ska Sp. z o.o., firma produku-
jąca panele do bram segmen-
towych i ogrodzeń.

 – Nasz projekt obejmu-
je budowę nowej hali produk-
cyjno-magazynowo-biurowej 
o powierzchni 6 tys. mkw na 
1,6 hektarowej działce. Planu-
jemy zatrudniać nowe osoby. 

Niestety, nie mogę na dzień Niestety, nie mogę na dzień 
dzisiejszy powiedzieć ile. Jed-dzisiejszy powiedzieć ile. Jed-
nakże obiekt ten będzie przy-nakże obiekt ten będzie przy-
stosowany do pracy 100 osób stosowany do pracy 100 osób 
– zapowiedział Adam Sikora, – zapowiedział Adam Sikora, 
właściciel firmy.właściciel firmy.

Kiedy zakład rozpocz-
nie pracę w Bytomiu? – Je-
żeli znajdzie się wykonawca, 
to jesteśmy w stanie ruszyć 
z budową już w przyszłym ro-
ku. Wszystko zależy od wyko-
nawcy inwestycji nawcy inwestycji – podkreśla. – podkreśla. 
Przetarg na wykonawcę do-Przetarg na wykonawcę do-
piero zostanie rozpisany. Je-piero zostanie rozpisany. Je-
żeli prace ruszą w przyszłym żeli prace ruszą w przyszłym 
roku, firma rozpocznie dzia-roku, firma rozpocznie dzia-
łalność w Bytomiu w ciągu łalność w Bytomiu w ciągu 
najbliższych dwóch lat.najbliższych dwóch lat.

Katowicka Specjalna Stre-Katowicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna w Bytomiu fa Ekonomiczna w Bytomiu 
powoli zaczyna się rozwijać. powoli zaczyna się rozwijać. 
– Chciałem, żebyście państwo Chciałem, żebyście państwo 
wiedzieli, że wpłynęły kolejne wiedzieli, że wpłynęły kolejne 
dwa wnioski o zakup działek dwa wnioski o zakup działek 

w rejonie ulicy Hakuby. Były w rejonie ulicy Hakuby. Były 
oczywiście poprzedzone wie-oczywiście poprzedzone wie-
loma rozmowami, działania-loma rozmowami, działania-
mi i prezentacjami. Teren po-mi i prezentacjami. Teren po-
woli zaczyna żyć woli zaczyna żyć – dodał pre-
zydent. – Rozmawiamy w tej Rozmawiamy w tej 
chwili z pięcioma kolejnymi chwili z pięcioma kolejnymi 
firmami, które są zaintereso-firmami, które są zaintereso-
wane nabyciem terenów znaj-wane nabyciem terenów znaj-
dujących się po drugiej stronie dujących się po drugiej stronie 
ulicy Hakuby. Cieszy nas to, że ulicy Hakuby. Cieszy nas to, że 
rozmawiamy z kolejnymi inwe-rozmawiamy z kolejnymi inwe-
storami, którzy są zaintereso-
wani nabyciem terenów inwe-

stycyjnych, zarówno miejskich stycyjnych, zarówno miejskich 
jak i prywatnych, które dziś 
czekają na nowe inwestycje – 
precyzuje Michał Bieda, wi-
ceprezydent Bytomia.

Prezydent Wołosz dodał 
też, że od niedawna w By-
tomiu działa firma MESco, 
która przeniosła się tutaj 
z Tarnowskich Gór i nie-
dawno świętowała 25-lecie 
istnienia. Jej siedziba znaj-
duje się w dawnej willi bur-duje się w dawnej willi bur-
mistrza Brüninga, która mistrza Brüninga, która 

została odrestaurowana.została odrestaurowana.
 – To firma z dużym potencja-
łem z branży IT, posiadająca 
partnerów na całym świecie – 
zaznacza prezydent. 
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 Planujemy zatrudniać 
nowe osoby. Niestety, nie mogę 
na dzień dzisiejszy powiedzieć 
ile. Jednakże obiekt ten bę-

dzie przystosowany do pracy 
100 osób

tel. 793 355 499 
Bytom, ul.Rycerska 6

     /wyczesanebytom 
     /wyczesanebytom

INWESTYCJE \ W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Byto-W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Byto-W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Byto-

mia pojawił się nowy inwestor. W piątek, 27 września, podpisano umowę sprzedaży mia pojawił się nowy inwestor. W piątek, 27 września, podpisano umowę sprzedaży mia pojawił się nowy inwestor. W piątek, 27 września, podpisano umowę sprzedaży 

działki o powierzchni 1,6 ha wartej 1,2 mln zł. Nabywcą jest Przedsiębiorstwo Han-działki o powierzchni 1,6 ha wartej 1,2 mln zł. Nabywcą jest Przedsiębiorstwo Han-

dlowo Usługowe CORA – Adam Sikora. Firma ta od trzech lat szukała dogodnej lo-dlowo Usługowe CORA – Adam Sikora. Firma ta od trzech lat szukała dogodnej lo-

kalizacji na Śląsku. W końcu znalazła ją w Bytomiu.kalizacji na Śląsku. W końcu znalazła ją w Bytomiu.
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System monitoringu miej-
skiego to skuteczne narzę-
dzie do obserwacji tego, co 
dzieje się na terenie Bytomia. 
Pozwala m.in. na wykrycie 
nielegalnych zrzutów śmieci, 
aktów wandalizmu czy prze-
mocy. Ostatnio wykorzy-
stywane jest coraz częściej 
i efektywniej. Obecnie by-
tomski system monitoringu 
składa się z 63 punktów ka-
merowych. Trzy z nich nieba-
wem zostaną wymienione na 
bardziej nowoczesne. Chodzi 
o kamery nr 7, 17 i 22, znaj-
dujące się przy skrzyżowa-
niu ul. Piastów i Katowickiej, 
skrzyżowaniu ul. Zabrzań-
skiej i Łagiewnickiej oraz ul. 
Zabrzańskiej z Małgorzat-
ki. Najkorzystniejszą ofer-
tę w przetargu złożyła firma 
Microchip S.C. Wrodarczyk, 
A. Kossowski z ul. Józefczaka 
29. I to ona będzie miała za 
zadanie dostarczyć trzy no-
we kamery IP PTZ oraz zde-
montować stare urządzenia.

W Bytomiu kamer suk-
cesywnie przybywa. Nie-
dawno, bo pod koniec grud-
nia 2018 roku, zamontowa-
no 13 nowych urządzeń, któ-
re wzbogaciły miejski moni-
toring. Nowe oczy Wielkiego 
Brata pojawiły się wówczas 

w okolicy ul. Pasteura, a więc 
w pobliżu wysypiska. Ma-
ją pomóc w walce z procede-
rem nielegalnego składowa-
nia odpadów. Kamery zain-
stalowano wówczas też w re-
jonie ulicy Świętochłowickiej 
i Ostatniej, Siemianowickiej, 
Alei Jana Pawła II i ul. Kę-
dzierzyńskiej, ul. Arki Bożka 
i ul. Chorzowskiej, ul. Nickla, 
ul. Frenzla i ul. Francuskiej 
oraz ul. Konstytucji oraz ul. 
Baczyńskiego. Ich rozmiesz-
czenie jest nieprzypadkowe. 
Instalacja urządzeń zosta-
ła poprzedzona rozmowami 
z mieszkańcami i radnymi. 
– Warto dodać, że tylko do li-
stopada 2018 roku operatorzy 
monitoringu miejskiego wykry-
li ponad 2600 zdarzeń, z czego 
większość stanowiło zagrożenie 
w ruchu drogowym – mówił 
wówczas Andrzej Prochotta, 
naczelnik Wydziału Transpor-
tu Lokalnego w Urzędzie Miej-
skim w Bytomiu.

Z kamer korzysta też Miej-
ski Zarząd Zieleni i Gospodar-
ki Komunalnej. – Firma ochro-
niarska na nasze zlecenie za-
montowała kamery m.in. na 
ulicy Brzezińskiej oraz przy 
amfiteatrze w Parku Miejskim 
im. F. Kachla. Posiadają gło-
śniki i czujniki ruchu. Pracują 

przez całą dobę. Dzięki temu 
obniżyliśmy koszty zabezpie-
czenia tych obiektów. Oprócz 
tego kupiliśmy kamerę-pułap-
kę, która służy do wykrywania 
osób, które podrzucają nam 
śmieci w miejscach niedozwo-
lonych – wyjaśnia Robert Bia-
łas, dyrektor Miejskiego Za-
rządu Zieleni i Gospodarki 
Komunalnej w Bytomiu.

Okazuje się, że fotopu-
łapka jest bardzo skutecz-
na. 21 sierpnia na terenach 
poprzemysłowych w Kar-
biu funkcjonariuszom Stra-
ży Miejskiej, dzięki kame-
rze typu „las”, udało się za-
trzymać na gorącym uczyn-
ku kierowcę, który wysypał 
poremontowe odpady w nie-
dozwolonym miejscu. Jesz-
cze wcześniej w tym samym 
miejscu, także dzięki obrazo-
wi z monitoringu, zatrzyma-
no ciężarówkę z 18-tonowym 
materiałem ropopochodnym. 
– Zakup i montaż tego typu 
urządzeń przynoszą olbrzy-
mie korzyści. Gdy sprzątamy 
miejsca, w których ktoś niele-
galnie wysypuje śmieci, zazwy-
czaj po chwili pojawiają się no-
we. Dzięki fotopułapkom udaje 
się zidentyfikować i zatrzymać 
osoby, które to robią – dodaje 
Robert Białas  
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Zapraszamy do Bricomarche 
Bytom ul. Narutowicza 11

Będzie jaśniej na pasach

Kamery do wymiany
BEZPIECZEŃSTWO \ Wielki Brat zyska nowe oczy. 17 września rozstrzygnięto 

przetarg na wymianę kamer monitoringu wizyjnego w naszym mieście. Niebawem 

w trzech miejscach pojawią się nowe urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO \ Na przejściach dla pieszych w kilku dzielnicach Bytomia 

ma się zrobić bezpieczniej. Miejski Zarząd Dróg i Mostów zamierza je dodatkowo 

doświetlić, aby poprawić widoczność pieszych na pasach i w ich okolicy.

W miejscach, gdzie pomi-
mo przepisowych oznako-
wań dochodziło do potrąceń 
pieszych mają stanąć nowe 
latarnie z oprawami LED, 
które będą bezpośrednio 
oświetlać przejścia. Ponadto 
w jezdni zostaną zamonto-
wane tzw. „kocie oczka”, czyli „kocie oczka”, czyli „kocie oczka”
elementy optyczne dodatko-
wo ostrzegające kierowców, wo ostrzegające kierowców, wo ostrzegające kierowców, 
że zbliżają się do pasów. – że zbliżają się do pasów. – 
Miejski Zarząd Dróg i Mostów Miejski Zarząd Dróg i Mostów Miejski Zarząd Dróg i Mostów 
dołoży wszelkich starań żeby dołoży wszelkich starań żeby 
przejścia zostały doświetlone przejścia zostały doświetlone 

jak najszybciej, co poprawi bez-jak najszybciej, co poprawi bez-
pieczeństwo pieszych i pomoże pieczeństwo pieszych i pomoże 
kierowcom prawidłowo oce-kierowcom prawidłowo oce-
niać sytuację na drogach przy niać sytuację na drogach przy 
przejściach przeznaczonych do przejściach przeznaczonych do 
modernizacjimodernizacji – powiedział Pa- – powiedział Pa-
weł Wittich, zastępca dyrek-weł Wittich, zastępca dyrek-
tora MZDiM.tora MZDiM.

Realizacja inwestycji ma Realizacja inwestycji ma Realizacja inwestycji ma Realizacja inwestycji ma 
potrwać do końca listopa-potrwać do końca listopa-
da. Prace obejmą przejścia da. Prace obejmą przejścia da. Prace obejmą przejścia 
w pięciu miejscach: na ul. 
Frenzla (w pobliżu kościo-Frenzla (w pobliżu kościo-Frenzla (w pobliżu kościo-
ła, pomiędzy ul. Dzierżo-
nia i Racjonalizatorów), ul. nia i Racjonalizatorów), ul. 

Witczaka (przy skrzyżowa-
niu z ul. Staffa), ul. Żołnier-
skiej (przy skrzyżowaniu 
z ul. Gombrowicza), ul. Fry-
cza-Modrzewskiego (przy 
skrzyżowaniu z ul. Krupiń-
skiego), ul. Świętochłowic-
kiej (w rejonie skrzyżowania 
z ul. Krzyżową). Koszt inwe-
stycji wyniesie około 200 ty-
sięcy złotych. Środki na ten 
cel pochodzą z budżetu mia-cel pochodzą z budżetu mia-
sta oraz Funduszu Solidar-sta oraz Funduszu Solidar-
ności Górnośląsko-Zagłę-ności Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii. biowskiej Metropolii. 

Bud y n k i  wcho d z ą c e 
w skład Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego 
nr 4 w Bytomiu są w kiepskim 
stanie technicznym. Niedaw-
no na łamach naszego portalu 
informowaliśmy, że 7 lekarzy 
anestezjologów złożyło wypo-
wiedzenia. Medycy wyjaśnia-
li, że o tej decyzji przesądziła 
troska o dobro pacjenta, a do 
tego kroku zmusiły ich złe wa-
runki lokalowe panujące na 
Oddziale Intensywnej Terapii. 
Szacuje się, że remont aneste-
zjologii, który może pochłonąć 
nawet 27 mln zł. Placówka 
otrzymała już 6 mln zł na re-
mont dachów, a prace ruszyły 
w sierpniu tego roku. To jed-
nak kropla w morzu potrzeb.

Konieczne są też remonty 
pozostałych oddziałów. Pod-
czas ostatniej sesji Sejmiku 

Województwa Śląskiego rad-
ni podjęli decyzję o przekaza-
niu bytomskiemu szpitalowi 
25 mln zł. Dzięki dodatkowe-
mu dofinansowaniu uda się 
wyremontować dwa oddzia-
ły oraz aptekę.

Pierwszy z projektów obej-
muje modernizację i wyposa-
żenie apteki szpitalnej, miesz-
czącej się w budynku C2 w SP 
ZOZ WSS nr 4 w Bytomiu. 
Przedsięwzięcie to będzie 
realizowane w latach 2020-
2022 i pochłonie 2,7 mln zł. 
W 2020 roku województwo 
przeznaczy na inwestycję 
880 tys. zł, a w 2021 roku – 
prawie 1,9 mln zł.

Z kolei na wyczekiwa-
ną modernizację Oddziału 
Anestezjologii i Intensyw-
nej Opieki Medycznej, zloka-
lizowanego w SP ZOZ WSS 

nr 4 w Bytomiu, lecznica 
otrzyma 10 mln zł – 1,2 mln 
zł w 2020 roku, 3,9 mln zł 
w 2021 roku i 4,8 w 2022 roku.

Dodatkowe środki zo-
staną też przekazane na re-
mont i rozbudowę Oddzia-
łu Kardiologii. Na ten cel za-
bezpieczono 11,8 mln zł. Wy-
datko zostaną rozłożone na 
trzy lata. 1,5 mln zł leczni-
ca otrzyma w 2020 roku, 
4,6 mln w 2021 roku i 5,6 mln 
w 2022 roku. Pierwsze prace 
już rozpoczęto, a pacjenci le-
czeni są na 8. piętrze bloku C, 
czyli w miejscu laryngologii.

Gdy wszystkie remon-
ty ruszą, szpital przemieni 
się w olbrzymi plac budowy. 
Modernizacja jest jednak ko-
nieczna do dalszego funkcjo-
nowania lecznicy. 

25 milionów
ZDROWIE \ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu otrzyma pra-

wie 25 mln zł z budżetu województwa śląskiego. Pieniądze trafią na konto leczni-

cy w latach 2020-2022. Jak zostaną spożytkowane?

na szpitalmilionówna szpitalmilionów
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Zabytkowa budowla wkrót-
ce zostanie udostępniona dla 
zwiedzających. Prace arche-
ologiczne i remontowe zwią-
zane z jej rewitalizacją ruszy-
ły w styczniu tego roku. Od-
nowa miechowickiego pała-
cu to jeden z projektów znaj-
dujących się na długiej liście 
przedsięwzięć „Gminnego 
Programu Rewitalizacji Bytom 
2020+”. Szacunkowy koszt 
remontu to ok. 9,5 mln zł, 
a prace powinny zakończyć 
się w grudniu 2019 roku.

Jak zmieniał się 
neogotycki gmach?

Elewacja oficyny miecho-
wickiego pałacu została wy-
czyszczona i w niczym już nie 
przypomina czarnej bryły zle-
wającej się z konarami drzew 
otaczającym zabytek. Jak in-
formuje biuro prasowe bytom-
skiego magistratu, wykonano 
już też większość robót mu-
rowych związanych z odtwo-
rzeniem części ścian oficyny, 
przemurowania, montaż be-
lek i nadproży, a także odtwo-
rzono stropy na wszystkich 
kondygnacjach oraz krenelaże 
(zębatych zwieńczeń murów 
obronnych i baszt) w zwień-
czeniach ścian. Ponadto wy-
konano również szyb windy, 
schody wewnątrz oficyny pa-

łacu oraz kanalizację sanitar-
ną i wodociągową.

 – Cieszę się, że już wkrótce 
ten zabytkowy obiekt zostanie 
oddany mieszkańcom naszego 
miasta i będą się w nim odby-
wać wydarzenia kulturalne, hi-
storyczne oraz sportowe – mó-
wi prezydent Bytomia Ma-
riusz Wołosz.

Co jeszcze zostanie 
wykonane?

Konieczne jest jeszcze wy-
konanie kanalizacji deszczo-

wej oraz nasadzenie zieleni. 
Powstaną też nowe chodniki 
i place. Kiedy dobiegną koń-
ca prace remontowe, wzdłuż 
dawnych murów zewnętrz-
nych zostanie posadzony ży-
wopłot, a obrys dawnych mu-
rów pałacu będzie widoczny 
z tarasu widokowego. Poja-
wią się także tablice informa-
cyjne ze zdjęciami i historią 
budynku, który wraz z tere-
nem będzie oświetlony.

 – Obecnie trwają zaawan-
sowane prace związane z tyn-
kowaniem ścian, robotami ele-

wacyjnymi, pokryciem dachu 
oraz wykonaniem instalacji 
elektrycznej wewnątrz obiek-
tu. Warto dodać, że do wyko-
nania pozostały jeszcze podło-
gi, posadzki, stolarka okienna, 
roboty tynkarskie, balustra-
dy oraz wewnętrzne instalacje 
sanitarne, a także prace wy-
kończeniowe klatek schodo-
wych i szybu windy, co umoż-
liwi jej montaż – wylicza Mał-liwi jej montaż – wylicza Mał-liwi jej montaż
gorzata Węgiel-Wnuk, rzecz-
nik prasowy UM w Bytomiu.

Pałac ośrodkiem 
kultury?

Po renowacji pałac będzie 
pełnił rolę ośrodka kultural-
nego. Będą się tu odbywały 
wystawy, występy teatralne, 
koncerty oraz rozmaite wy-
darzenia sportowe. To ważne 
miejsce na mapie Bytomia. 
Tu swoje dzieciństwo spędzi-
ła Ewa von Tiele-Winckler, 
znana jako Matka Ewa, będą-
ca córką Waleski von Winc-
kler i Huberta von Tiele. Ze-
spół pałacowo-parkowy Tie-
le-Wincklerów, na który skła-
dał się nie tylko pałac, ale 
także park oraz zespół den-
drologiczny, trafił do rejestru 
zabytków 30 województwa 
śląskiego czerwca 1995 roku.

Ostatnio coraz większą 
wagę przywiązuje się do re-
nowacji zabytkowych gma-
chów, w szczególności pała-
cowych. Warto w tym miej-
scu przypomnieć o bardzo 
udanej rewitalizacji ponad 
400-letniego kompleksu pa-
łacowo-parkowego Donner-
smarcków w Siemianowi-
cach Śląskich. Po zakończe-
niu prac w obiekcie powstał 
„Pałac inspiracji”, funkcjo-
nuje tu browar, a pałac stał 
się miejscem spotkań m.in. 
seniorów oraz organiza-
cji NGO, które realizują tu 
rozmaite projekty. 

Pałac pięknieje
INWESTYCJE \ Niegdyś neogotycki pałac Tiele-Wincklerów był architektoniczną perełką Miechowic. Dumnie 

wznosił się ponad innymi XIX-wiecznymi zabudowaniami. Tak było do stycznia 1945 roku, kiedy to został spalony 

przez wojska radzieckie. Przez lata jego pozostałości niszczały, a od kilku miesięcy praca w ruinach oficyny pała-

cu wre. Niebawem otrzyma on nowe życie.

Przez ostatnie trzy mie-
siące dziesiątki robotników 
pracowały od rana do wie-
czora przez 7 dni w tygo-
dniu, aby dotrzymać osta-
tecznego terminu przywró-
cenia ruchu tramwajowego. 
W poniedziałek, 23 wrze-
śnia, miał miejsce odbiór 
częściowy robót budowla-
nych (w zakresie torów, sie-
ci i przystanków) oraz tech-
niczne dopuszczenie do ru-
chu tramwajowego. I choć 
po torach mkną już składy 
wiozące pasażerów, to prace 
na ulicy Katowickiej wciąż 
trwają. Te zakończą się do-
piero pod koniec listopada.

 – Zabiegi podjęte przez Za-
rząd Spółki wspierany przez 
władze Bytomia przyniosły 
efekt i faktycznie okres waka-
cyjny i wrzesień to czas, gdy na 
placu budowy działo się wie-
le i postępy widoczne były nie-
mal z dnia na dzień. Dzięki te-
mu wreszcie możemy przywró-
cić pełne połączenie tramwa-
jowe między Bytomiem a Cho-
rzowem i Katowicami – mó-
wi Andrzej Zowada rzecznik 
spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Przypomnijmy, że ruch 
tramwajowy został przerwa-
ny 24 września 2018 roku, 
a ulica Katowicka przemie-
niła się w olbrzymi plac bu-
dowy. Prace modernizacyj-
ne realizowane były od przy-
stanku Arki Bożka do ul. Sie-
mianowickiej oraz od ul. Sie-
mianowickiej do pl. Sikor-
skiego, a odpowiadało za nie 
konsorcjum firm NDI i Bal-
zola. Roboty nieznośnie się 
przeciągały, kolejne termi-
ny oddania realizacji mijały, 
a efektów nie było. Niedawno 

władze Bytomia postawiły 
spółce Tramwaje Śląskie ul-
timatum. Prezydent Mariusz 
Wołosz zapowiadał, że jeżeli 
tramwaje nie wrócą do końca 
września, złoży on wniosek 
o odwołanie Zarządu Spółki 
Tramwaje Śląskie. Nie było 
to konieczne, ponieważ tem-
po prac przyspieszyło i przed 
końcem września pierwszy 
tramwaj wyruszył na tory.

Jak wyjaśnia rzecznik 
Tramwajów Śląskich, moder-
nizacja ul. Katowickiej reali-
zowana jest wspólnie z jed-
nostkami miejskimi i obej-
muje – poza torowiskiem 
– również infrastrukturę 
wodociągową i kanalizacyj-
ną oraz nawierzchnię ulicy, 
chodników, miejsca postojo-
we i oświetlenie. – Trzeba za-
znaczyć, że wznowienie ruchu 
nie jest jednoznaczne z zakoń-
czeniem robót. Wykonawca 
nadal będzie prowadził prace 
przy wykończeniu torowiska 
a także w zakresie drogowym 
zlecanym przez MZDiM. Prio-
rytetem było jednak wznowie-
nie ruchu tramwajów i cieszy-
my się, że to stało się realne – 
podkreśla Andrzej Zowada.

Tramwaje linii 6 obsłu-
guje relację Bytom Szko-
ła Medyczna – Katowice 
pl. Miarki, z kolei tramwa-
je linii nr 19 kursują na tra-
sie: Bytom Stroszek zajezd-
nia – Katowice pl. Wolno-
ści. Pojawiły się też pewne 
zmiany, ponieważ na odda-
nym do ruchu odcinku obo-
wiązuje dodatkowe ograni-
czenie prędkości, a przysta-
nek Bytom Głęboka w stro-
nę pl. Sikorskiego na razie 
nie będzie obsługiwany. 

Tramwaje 
wróciły na 
Tramwaje 
wróciły na 
Tramwaje 
Katowicką
wróciły na 
Katowicką
wróciły na 
KOMUNIK ACJA \ Tramwaje wróciły na ul. Kato-

wicką! Zgodnie z zapowiedziami Zarządu Transportu 

Metropolitalnego pierwszy, dziewiczy niemalże, rejs 

regularnie kursującego tramwaju rozpoczął się nad ra-

nem 26 września.
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Dyrektor Miejskiego Zarządu 
Zieleni i Gospodarki Komunalnej

informuje o wywieszeniu na ta-

blicy ogłoszeń MZZiGK w Bytomiu 

przy ul. Smolenia 35,przy ul. Smolenia 35,przy  na okres 21 dni, ni, 

tj. od 13.09.2019r. do 03.10.2019r., wykazu nieruchomości 09.2019r. do 03.10.2019r., wykazu nieruchomości 

stanowiących własność gminy Bytom, przeznaczonych do: stanowiących własność gminy Bytom, przeznaczonych do: 

oddania w dzierżawę w trybw trybw ie bezprzetargowym na rzecz ie bezprzetargowym na rzecz 

wnioskodawców, zlokalizowanych przy ul. Czackiego oraz wnioskodawców, zlokalizowanych przy ul. Czackiego oraz 

ul. Frenzla celem ustawienia nośników reklamowych
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dr hab. Andrzej Misiołek - mój kandydat do Senatu RP

Polski Teatr Historii

zaprasza na spektakl

"Popie³uszko 
- aposto³ Odwagi"

9 października 2019 godz. 19:00
Opera Śląska w Bytomiu

Wstêp bezp³atny, wejœciówki
do odbioru w kasie Opery

Wydarzenie pod patronatem
Posła Wojciecha Szaramy i Senatora Andrzeja Misiołka

Budżet Obywatelski wró-Budżet Obywatelski wró-
cił do Bytomia. Od tego ro-cił do Bytomia. Od tego ro-
ku każda gmina ma obo-ku każda gmina ma obo-
wiązek przeznaczyć na ten wiązek przeznaczyć na ten 
cel pół procenta swoich wy-cel pół procenta swoich wy-
datków. W naszym mieście datków. W naszym mieście 
oznacza to kwotę w wysoko-oznacza to kwotę w wysoko-
ści ponad 4 mln złotych. To ści ponad 4 mln złotych. To 
sami bytomianie mogli zgła-sami bytomianie mogli zgła-
szać projekty, które powalczą szać projekty, które powalczą 
o fundusze.o fundusze.

Do 10 września można by-Do 10 września można by-
ło składać wnioski. Komisja ło składać wnioski. Komisja 
do spraw weryfikacji i oce-do spraw weryfikacji i oce-
ny miała ręce pełne roboty, ny miała ręce pełne roboty, 
bo łącznie wpłynęło 85 pro-bo łącznie wpłynęło 85 pro-
jektów. Nie wszystkie pozy-jektów. Nie wszystkie pozy-
tywnie przeszły weryfikację, tywnie przeszły weryfikację, 
bo ostatecznie o miejskie fun-bo ostatecznie o miejskie fun-
dusze powalczy 61 wniosków dusze powalczy 61 wniosków 
(52 projekty inwestycyjne (52 projekty inwestycyjne 
i 9 projektów miękkich).

Jest w czym wybierać, 

a najwięcej jest projektów a najwięcej jest projektów 
dotyczących inwestycji dro-dotyczących inwestycji dro-
gowych, budowy parkingów, gowych, budowy parkingów, 
czy placów zabaw. Nie bra-czy placów zabaw. Nie bra-
kuje jednak ciekawych inicja-kuje jednak ciekawych inicja-
tyw. Przykładowo w Rozbar-tyw. Przykładowo w Rozbar-
ku może powstać wybieg dla ku może powstać wybieg dla 
psów, czy boisko ze sztucz-psów, czy boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią na terenie ną nawierzchnią na terenie 
obiektu GKS Rozbark. W Mie-obiektu GKS Rozbark. W Mie-
chowicach można głosować chowicach można głosować 
na tzw. pumptrack, z którego na tzw. pumptrack, z którego 
będzie można korzystać na będzie można korzystać na 
rowerze czy deskorolce.rowerze czy deskorolce.

Jest także pomysł, by Jest także pomysł, by 
w parku im. Franciszka Ka-w parku im. Franciszka Ka-
chla utworzyć wodny plac chla utworzyć wodny plac 
zabaw, czy wybudować bo-zabaw, czy wybudować bo-
isko wielofunkcyjne przy isko wielofunkcyjne przy 
I Liceum Ogólnokształcącym. I Liceum Ogólnokształcącym. 
Już wcześniej wiele mówi-Już wcześniej wiele mówi-
ło się o projekcie utworzenia ło się o projekcie utworzenia 
przystani wodnej na zbiorni-przystani wodnej na zbiorni-

ku Brandka, który został po-ku Brandka, który został po-
zytywnie oceniony.zytywnie oceniony.

Niedługo to bytomianie Niedługo to bytomianie 
zdecydują, które projekty zo-zdecydują, które projekty zo-
staną sfinansowane z Budże-staną sfinansowane z Budże-
tu Obywatelskiego. Głoso-tu Obywatelskiego. Głoso-
wanie będzie trwać od 13 do wanie będzie trwać od 13 do 
28 października metodą tra-28 października metodą tra-
dycyjną oraz elektroniczną.dycyjną oraz elektroniczną.

Niestety, nie wszystko uda Niestety, nie wszystko uda 
się zrealizować, bo łączny się zrealizować, bo łączny 
koszt wszystkich pomysłów koszt wszystkich pomysłów 
to 39 mln zł. Miasto z kolei to 39 mln zł. Miasto z kolei 
przeznaczy zaledwie 4 mln. przeznaczy zaledwie 4 mln. 
Budżet Obywatelski jednak Budżet Obywatelski jednak 
będzie coroczną inicjatywą, będzie coroczną inicjatywą, 
a więc mieszkańcy nasze-a więc mieszkańcy nasze-
go miasta powoli sami będą go miasta powoli sami będą 
zmieniać swoje otoczenie.zmieniać swoje otoczenie.

Pełną listę pozytywnie Pełną listę pozytywnie 
ocenionych wniosków moż-ocenionych wniosków moż-
na znaleźć na stronie Urzę-na znaleźć na stronie Urzę-
du Miejskiego. du Miejskiego. 

61 projektów 
SAMORZĄD \ Komisja weryfikacyjna miała ręce pełne roboty przy ocenie wnio-Komisja weryfikacyjna miała ręce pełne roboty przy ocenie wnio-

sków w ramach Budżetu Obywatelskiego. Bytomianie łącznie zgłosili 85 projektów, sków w ramach Budżetu Obywatelskiego. Bytomianie łącznie zgłosili 85 projektów, 

a pozytywnie oceniono 61. Teraz będzie walka o głosy.a pozytywnie oceniono 61. Teraz będzie walka o głosy.

w Budżecie 
Obywatelskim

Latem tego roku ciężki 
sprzęt wjechał na teren lo-
dowiska przy ulicy Puła-
skiego. W pierwszej kolej-
ności zlikwidowano wały, 
jednocześnie przystępując 
do rozbiórki dachu. Po kil-
ku tygodniach prac niewie-
le pozostało ze „Stodoły”. Te-
raz wyburzane są trybuny, 
a pod gołym niebem pozosta-
ła sama tafla lodowiska, któ-
ra ma zostać wykorzystana 
w nowym obiekcie.

Wszystko przebiega bez 
większych komplikacji, a nie-
bawem rozpocznie się to, na 
co wszyscy czekają, czyli bu-

dowa. Prezydent Mariusz 
Wołosz 19 września zatwier-
dził projekt budowlany i wy-
dał pozwolenie na rozpoczę-
cie budowy.

Harmonogram zakłada, 
że 15 października zakończy 
się etap rozbiórki. Dzięki wy-
danemu pozwoleniu konsor-
cjum firm Meritum Grupa 
Budowlana i Przedsiębior-
stwo Produkcyjne i Usługowe 
Concret będzie mogło płyn-
nie przejść do budowy.

Główna konstrukcja hali 
ma zostać wykonana w tech-
nologii żelbetowej monoli-
tycznej. Dach będzie wspar-

ty na drewnianych dźwi-
garach. Obiekt przy Puła-
skiego zyska nie tylko no-
woczesną halę, ale także 
zostanie rozbudowany bu-
dynek klubowy, w którym 
będą się mieścić m.in. szat-
nie dla zawodników. Po-
wstaną także nowe parkin-
gi. Lodowisko ma powstać do 
30 września 2021 roku.

Cała inwestycja będzie 
kosztować około 40 mln zł. 
Dużą część środków pokry-
je dotacja z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, która wy-
nosi 15 mln zł. 

Lodowisko z pozwoleniem

INWESTYCJE \ Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Z dawnej „Stodoły” 

już prawie nic nie zostało. Teraz czas na budowę nowego obiektu, co nastąpi nieba-

wem, bo prezydent wydał pozwolenie na budowę.
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Do nowopowstającego zakładu produkcyjnego w Bytomiu poszukujemy od zaraz 
kandydata/kandydatów na stanowisko:

Czekamy na aplikacje do 10 października.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o wysyłanie CV ze zdjęciem i numerem referencyjnym na adres mailowy:
rekrutacja.bytom@adres.pl

Oferujemy:
- Pracę w nowoczesnej międzynarodowej �rmie 
- Przyjazną atmosferę w pracy, międzynarodową kulturę
- Współtworzenie młodego, dynamicznego i zmotywowanego zespołu
- Szkolenie i przyuczenie do wymagań i specy�ki zakładu
- Atrakcyjne warunki zatrudnienia
- Pracę na jedną/docelowo na dwie zmiany

Oczekujemy:
- Bieżącego usuwania awarii maszyn i urządzeń, współpracy z serwisami zewnętrznymi w kraju i zagranicą
- Wykonywania napraw oraz diagnostyki układów (pneumatyka/hydraulika/automatyka/elektryka)
- Prowadzenia działań prewencyjnych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zaleceniami producentów i dokumentacją techniczną
- Umiejętności czytania dokumentacji technicznej i schematów elektrycznych, nadzoru nad dokumentacją techniczną w �rmie
- Wyciągania wniosków i wprowadzania działań usprawniających, które zapobiegać będą awariom i przestojom zakładu
- Prowadzenia zapisów dokumentujących przeglądy, awarie i zamówienia części do maszyn
- Umiejętności obsługi narzędzi pomiarowych
- Chęci uczenia się i rozwoju zawodowego

Wymagamy:
- Doświadczenia w obszarze utrzymania ruchu, usuwania awarii (mechanika/elektryka/pneumatyka/hydraulika)
- Inicjatywy i umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów
- Komunikatywności, chęci i umiejętności pracy w zespole
- Determinacji w działaniu, odporności na stres oraz kreatywnego myślenia
- Umiejętności pracy pod presją czasu
- Komunikatywnej znajomości języka angielskiego (inne języki mile widziane) – warunek konieczny

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU
ELEKTRYK/AUTOMATYK/MECHANIK

Ref: PUR/BTM

Zabytkowa kamienica 
przy ulicy Powstańców War-
szawskich 12, w której swoją 
siedzibę ma MDK nr 1, znaj-
duje się w ścisłym centrum 
Bytomia. Codziennie koło 
niej przejeżdża sznur samo-
chodów i mija ją wielu prze-
chodniów. Niestety, jeden 
z najpiękniejszych gmachów 
w mieście zlewa się dziś 
z otoczeniem i od dawna nie 
był modernizowany. Nieba-
wem się to zmieni, a budy-
nek odzyska dawny blask. 
Stanie się tak dzięki grun-
townemu remontowi, obej-
mującemu zarówno prace 
budowlane, jak i renowacyj-
ne oraz instalacyjne.

Jak wyjaśnia Małgorza-
ta Węgiel-Wnuk, rzecznik 
prasowy bytomskiego ma-
gistratu, zakres planowanej 
inwestycji obejmuje: reno-
wację zabytkowych elewa-wację zabytkowych elewa-

cji budynku, renowację/wy-
mianę stolarki okiennej, re-
mont dachu, dostosowanie 
pomieszczeń do obowiązu-
jących przepisów ppoż, BHP 
i sanitarnych, wymianę in-
stalacji centralnego ogrzewa-
nia, a także częściową wy-
mianę instalacji elektrycz-
nej, renowację zabytkowych 
klatek schodowych oraz re-
mont pomieszczeń sanitar-
nych. Obiekt zostanie też do-
stosowany dla osób niepeł-
nosprawnych. Przedsięwzię-
cie to będzie miało znaczący 
wpływ na poprawę estetyki, 
ale przede wszystkim funk-
cjonalności budynku oraz 
umożliwi rozszerzenie oferty 
kulturalnej MDKu.

Inwestycja zostanie zre-
alizowana w formule projek-
tuj i wybuduj. Termin rozpo-
częcia prac nie jest jeszcze 
znany. O sprawie informo-znany. O sprawie informo-

waliśmy na łamach portalu 
bytomski.pl już w styczniu. 
Miasto kilkakrotnie ogła-
szało postępowanie prze-
targowe na wykonanie ro-
bót projektowych i budowla-
nych, jednakże konsekwent-
nie były one unieważniane 
z uwagi to, że wartość ofert 
składanych przez potencjal-
nych wykonawców znacznie 
przewyższała środki prze-
znaczone przez miasto na 
ten cel. Jak informuje ma-
gistrat, w ostatnim przetar-
gu zaoferowano kwotę 8 667 
000 zł i nie został on jesz-
cze rozstrzygnięty. Tymcza-
sem jeszcze w styczniu koszt 
prac oszacowano na prawie 
5 mln złotych.

 – W sierpniu tego roku Ra-
da Miasta zwiększyła środki 
na realizację zadania, a ponad-
to prezydent Bytomia wystąpił 
do Urzędu Marszałkowskiego do Urzędu Marszałkowskiego 

o zwiększenie dofinansowa-o zwiększenie dofinansowa-
nia w ramach RPO WSL 2014-nia w ramach RPO WSL 2014-
2020, poddziałanie 5.3.2 Dzie-2020, poddziałanie 5.3.2 Dzie-
dzictwo kulturowe – OSI. Cze-. Cze-
kamy obecnie na decyzję Urzę-kamy obecnie na decyzję Urzę-
du Marszałkowskiego odno-du Marszałkowskiego odno-
śnie możliwego zwiększenia śnie możliwego zwiększenia 
dofinansowania. Obecnie war-dofinansowania. Obecnie war-
tość całego zadania szacowana tość całego zadania szacowana 
jest na 8 759 687 zł, z tego do-jest na 8 759 687 zł, z tego do-
finansowanie unijne to 4 531 finansowanie unijne to 4 531 
203,46 zł – wylicza Małgorza-– wylicza Małgorza-
ta Węgiel-Wnuk.

Kiedy będziemy mogli Kiedy będziemy mogli 
zobaczyć nowe oblicze by-zobaczyć nowe oblicze by-
tomskiego MDKu? Niepręd-tomskiego MDKu? Niepręd-
ko. Prace nie zostały jesz-ko. Prace nie zostały jesz-
cze rozpoczęte. Cały czas cze rozpoczęte. Cały czas 
czekamy na wyniki prze-czekamy na wyniki prze-
targu. Następnie dojdzie do targu. Następnie dojdzie do 
podpisania umowy z wyko-podpisania umowy z wyko-
nawcą, a wreszcie przeka-nawcą, a wreszcie przeka-
zany mu zostanie plac bu-zany mu zostanie plac bu-
dowy. Będzie on miał około dowy. Będzie on miał około 
13 miesięcy na przeprowa-13 miesięcy na przeprowa-
dzenie inwestycji. dzenie inwestycji. 

MDK do remontu
INWESTYCJE \ Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 czeka metamorfoza, a wszystko za sprawą remontu, który plano-

wany jest już od dawna. Kiedy ruszą prace? Tego jeszcze nie wiadomo.
19 września Mateusz Mo-

rawiecki zjawił się w Ogólno-
kształcącej Szkole Muzycznej 
wraz z ministrem środowiska 
Henrykiem Kowalczykiem. 
To miejsce było nieprzypad-
kowe, ponieważ ta bytomska 
placówka przeszła gruntow-
ną termomodernizację sfinan-
sowaną z pieniędzy central-
nych i europejskich. Premier 
oraz minister podczas swo-
jej wizyty opowiedzieli o pro-
wadzonej przez rząd walki ze 
smogiem. Jej elementami są 
m.in. programy „Czyste powie-
trze” oraz trze” oraz trze” „Termomodernizacja 
państwowych placówek szkol-
nictwa artystycznego”, a tak-
że ustanowienie ostrzejszych 
norm smogowych.

Kolejny raz premier przyje-
chał do Bytomia 25 września. 
Tym razem szef rządu uczest-
niczył w ogłoszeniu wyników 
Centralnych Zawodów Ratow-
nictwa Górniczego. Pierwsze 

miejsce zajęła drużyna Węglo-
koksu-Kraj z KWK Bobrek-Pie-
kary Ruch Bobrek. Tuż za nią 
uplasował się zespół Polskiej 
Grupy Górniczej z KWK My-
słowice-Wesoła. Na podium 
weszli jeszcze ratownicy z Tau-
ron Wydobycie. Mateusz Mo-
rawiecki osobiście wręczył na-
grody uczestnikom zawodów 
i pogratulował zwycięzcom.

Nie da się oprzeć wraże-
niu, że duża aktywność pre-
miera na Śląsku w ostatnich 
tygodniach jest związana ze 
zbliżającymi się wyborami 
parlamentarnymi. Mateusz 
Morawiecki kandyduje bo-
wiem z pierwszego miejsca 
na liście Prawa i Sprawiedli-
wości w okręgu katowickim. 
Nasze województwo było do-
tąd jednym z bastionów Plat-
formy Obywatelskiej. Zoba-
czymy, czy wysiłki prezesa 
Rady Ministrów pozwolą PiS 
„odbić” Śląsk i Zagłębie. „odbić” Śląsk i Zagłębie. „odbić”

Dwa razy Morawiecki
POLITYK A \ Chyba nigdy Bytom nie był tak często od-

wiedzany przez szefów polskiego rządu. Aktualny premier 

przyjechał do naszego miasta aż 2 razy w ciągu 6 dni!
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– Po raz kolejny na sesję 
trafia temat opłaty targowej. 
W związku z tym, że swoje 
uwagi do wcześniej funkcjo-
nującej uchwały zgłosiła Re-
gionalna Izba Obrachunkowa, 
ale też w związku ze słuszny-
mi uwagami części kupców, 
którzy prowadząc sprzedaż 
kwiatów czy artykułów prze-
mysłowych, muszą odprowa-
dzać opłatę na poziomie 40, 
bądź nawet 100 zł dziennie, 
co jest dość dużym obciąże-
niem, postanowiliśmy to zmie-
nić. Opłata ta była pobierana 
w latach poprzednich z różną 
skutecznością. Prezydent pod-
jął decyzję o zaproponowanie 
Radzie Miasta rezygnacji z jej 
pobierania – zaznaczył Mi-
chał Bieda, zastępca prezy-
denta Bytomia.

Wyjaśnił też, że w 2018 ro-
ku z tego tytułu do budżetu 
miasta trafiło 106 tys. zł. – 
Wtedy mieliśmy inkasentów, 

którzy tę opłatę pobierali. Póź-
niej padła propozycja, żeby zaj-
mowała się tym Zieleń Miejska 
i to nie sprawdza się najlepiej
– dodał wiceprezydent. Fak-
tycznie, zgodnie z uchwałą 
z 25 marca 2019 roku, Towa-
rzystwo Sportowe „Szombier-
ki” z siedzibą w Bytomiu po-ki” z siedzibą w Bytomiu po-ki”
bierało opłatę targową na te-
renie Bytomskiego Jarmar-
ku Staroci, natomiast w obrę-
bie wszelkich innych miejsc, 
gdzie prowadzony jest han-
del, pobieranie opłaty nale-
żało do Miejskiego Zarządu 
Zieleni i Gospodarki Komu-
nalnej z siedzibą w Bytomiu. 
Jak się okazuje, ściąganie na-

leżności nie było efektywne.
Mariusz Janas, przewod-

niczący Rada Miasta, zauwa-
żył, że na Stroszku pojawia-
ją się miejsca, gdzie sprze-
dawane są warzywa np. na 
chodniki albo na zieleńcach, 
które są przez to dewasto-
wane. Co w przypadku osób 
sprzedająca rozmaite pro-
dukty m.in. na chodnikach? 
– Ta kwestia będzie egzekwo-
wana przez Straż Miejską. 
Osoba handlująca powinna 
w tym przypadku wnieść opła-
tę za zajęcie pasa ruchu dro-
gowego lub mieć podpisaną 
umowę najmu terenu – wyja-
śnił wiceprezydent.

Drobnych kupców i skle-
pikarzy z pewnością ucieszy 
fakt, że z momentem wej-
ścia w życie nowej uchwały, 
w ich kieszeni zostanie wię-
cej pieniędzy.

W uzasadnieniu uchwały 
czytamy:  W związku z wnio-
skami kupców, którzy poza 
opłatami związanymi z po-
borem opłat targowych na te-
renie gminy Bytom, ponoszą 
również koszty zajęcia nieru-
chomości pod prowadzenie 
handlu (dzierżawa gruntów, 
zajęcie pasa drogowego), li-
kwidacja opłaty targowej jest 
słusznym posunięciem. Oso-
by prowadzące handel na te-
renie miast, w których przy-
padku jest to jedyne miejsce 
pracy, muszą sprostać dużej 
konkurencji centrów handlo-
wych, dyskontów.

Za jej przyjęciem było 
21 radnych, z kolei 2 wstrzy-
mało się od głosu. 

Skorpion 23.10‒21.11
Wyjdą na jaw Twoje sekrety. Dla Ciebie nic nie jest 
proste, zawsze typujesz ekstremalne osiągi. Dlatego 
szykuj się na przełom. 

Gry towarzyskie to będzie to! Nawiązuj znajomo-
ści, bywaj na imprezach. Czasem ulotność ewoluuje 
w rzeczywistość, rzecz tylko w tym, by tej metamor-
fozy nie przegapić.

Strzelec 22.11‒21.12

Będzie głośno! Będzie intensywnie! Przejmiesz kon-
trolę nad światem – a przynajmniej tak Ci się będzie 
wydawać. I to Ci się naprawdę spodoba!

Koziorożec 22.12‒19.01

Zapragniesz wszystkiego co nowe! Sam i w relacji 
intymnej i towarzyskiej. Eksploruj, próbuj, rozwijaj 
się. Sprawdzaj, co Ci odpowiada, a co nie. To czas 
wspaniałej nauki!

Wodnik 20.01‒18.02

Spodziewaj się zwrotu kierunku! Przełamiesz tabu, 
pozwolisz sobie na wielowymiarowość. Twoja strefa 
komfortu się poszerzy właśnie dlatego, że na mo-
ment ją opuścisz!

Ryby 19.02‒20.03

Baran 21.03‒19.04
Oho! Miłość, miłość i jeszcze raz miłość! Ani przez 
chwilę w nią nie wątp! Wtedy wyzwolisz się z wszel-
kich niepewności, a Twój Rambo zorientuje się, że 
jest przez Ciebie uwielbiany!

Byk 20.04‒20.05
Rozmawiaj. Słuchaj. Dialoguj. Przede wszystkim ze 
sobą i z Twoją drugą połową. Mówicie o wszystkim, 
zwłaszcza o najintymniejszych sprawach, to Was 
bardzo zbliży.

Bliźnięta 21.05‒21.06
Akcja samorealizacja! Czerp przyjemność z intelek-
tu… i biologii! Romanse bywają wspaniałe właśnie 
dlatego, że nie mają ciągu dalszego! No, chyba, że 
okaże się, że to materiał na związek.

Rak 22.06‒22‒07
Uwaga, reset! Koniec z zamartwicą wyobrażeń i ro-
mantycznym błotem! Czas na urzekające rozmowy 
i sympatyczne intrygi. Nuta tajemnicy jest przyjem-
na, gdy brzęczy jak złoto!

Lew 23.07‒22.08
Odwagi! Nadchodzi czas stawiania granic i mądrej 
asertywności. Dbaj o relacje i harmonię, inicjuj roz-
mowy na trudne tematy, a będziesz usatysfakcjono-
wany efektami!

Koniec z opłatą targową
MIASTO \ Z Bytomia znika opłata targowa. Radni podjęli decyzję w tej sprawie podczas wrześniowej sesji Rady 

Miasta. Nie należy jej jednak mylić z opłatą za zajęcie pasa drogowego. Jak zapowiada prezydent Mariusz Wo-

łosz, kolejnym krokiem będzie próba usystematyzowania handlu.

Pomysłodawcą i fundato-
rem lodówki społecznej jest 
poseł na Sejm RP Paweł Ko-
byliński. Wcześniej podobna 
lodówka pojawiła się w Gliwi-
cach, a niebawem kolejne zo-
staną ulokowane w Zabrzu, 
Tarnowskich Górach i Kato-
wicach. – W mojej ocenie jest 
to duży eksperyment, pierwszy 
taki w Bytomiu, i chciałbym, 
żeby się udało – zaznaczył 
ostrożnie Mariusz Wołosz, 
prezydent Bytomia.

Jak taka lodówka społecz-
na będzie działała? – Każ-
dy może przyjść i podzielić się 
tym, co ma zbędne lub tym, 
czego ma za dużo. Co do za-
sady powinniśmy się dzielić 
żywnością z najbardziej po-
trzebującymi, ale w przeciw-

działaniu marnowaniu żywno-
ści chodzi o to, żeby jej marno-
wało się jak najmniej. To przy 
produkcji żywności powstaje 
najwięcej zanieczyszczeń i ga-
zów cieplarnianych. Dlatego 
też bez względu na to, jaki jest 
nasz status materialny, mo-
żemy stąd zabierać jedzenie, 
ale i dodawać coś od siebie – 
wyjaśnia Kobyliński.

 – W Polsce marnuje się 

ogromna ilość jedzenia. To 
około 200 kg na osobę rocznie. 
Z tego 40-50 proc. w gospodar-
stwach domowych – zaznacza 
podeł. – Ze statystyk przygoto-
wanych przez Federację Ban-
ków Żywności wynika, że naj-
częściej wyrzucamy produk-
ty świeże, takie jak pieczywo, 
owoce i wędliny. Żywność idzie 
na marne, bo kupujemy wię-
cej, niż jesteśmy w stanie skon-

sumować. A zamiast wyrzucać 
nadmiar żywności, wystarczy 
po prostu się podzielić – precy-
zuje Halina Bieda, radna Sej-
miku Województwa Śląskie-
go, która już podczas konfe-
rencji prasowej, podczas któ-
rej zaprezentowano lodówkę 
społeczną, zostawiła w niej 
sporo żywności.

Zgodnie z informacjami 
Dariusza Kota, dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bytomiu, instytucję tę 
odwiedza od 100 do 150 osób 
dziennie. Dodał też, że dobrze 
byłoby postawić obok lodów-
ki także jakiś pojemnik na 
produkty sypkie. – Ale to po-
mysł na przyszłość. Zobaczy-
my jak sprawdzi się lodówka – 
podkreśla Dariusz Kot. 

Lodówka w bibliotece
MIASTO \ W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu stanęła… lodówka społeczna. Dlaczego? W Polsce 

co roku marnuje się około 9 mln ton żywności. Niezbędne jest zatem przeciwdziałanie marnowaniu się jedze-

nia. W walce tej ma pomóc nie tylko stosowna ustawa, ale i rozmaite przedsięwzięcia lokalne – właśnie takie 

jak wspomniana lodówka.

Panna 23.08‒22.09
Potrzebujesz głębokich rozmów i intensywnych spo-
tkań. Twoje umiejętności komunikacji połączą się ze 
zdolnościami intelektu tak mocno, że będziesz goto-
wy na spotkanie z cieniem.

Waga 23.09‒22.10
Ten czas należy do Ciebie! Jesteś zjawiskowy, rozta-
czasz urok i czar! Ba, okaże się, że niektórzy mają na 
Twoim punkcie bzika! Jesteś mocny, przyciągasz jak 
magnes. Korzystaj, ile sił!


