
Polacy nie stronią od al-
koholu. Jak wynika z ra-
portu Agencji badawczej 
Nie l s en  n a s i  r o d ac y 
w 2018 roku wydali na al-
kohol ponad 34,2 mld zł, 
z czego 16,7 mld zł na pi-
wo i 11,4 mld na wódkę. 
Polska uchodzi też za jed-
nego z największych pro-
ducentów wódki w Unii 
Europejskiej, a nawet 
na świecie – za Ro-
sją, USA i Ukrainą. 
Wpływy z produkcji 
tego trunku co roku 
zasilają budżet pań-
stwa, z tytułu pła-
conej akcyzy, kwotą 
ok. 7,7 mld zł.

Z uwagi na to, 
że w godzinach noc-
nych w pobliżu wie-
lu sklepów monopo-
lowych dochodzi do 
niebezpiecznych zda-

rzeń, coraz więcej miast de-
cyduje się na wprowadzenie 

zakazu handlu wyskoko-
wymi trunkami po godz. 
23. W Chorzowie nocną 
prohibicję wprowadzono 
już w 2000 roku. Ogra-
niczone godziny sprzeda-
ży alkoholu obowiązują 
także w Tychach, Mysło-
wicach, a także w Kato-

wicach. W Bytomiu 
działa to od 1 lipca 
2018 roku.

Jaki wpływ ma 
prohibicja na mia-
sto i mieszkańców 
Bytomia? O to, jak 
zakaz sprzedaży al-
koholu w godzinach 
nocnych w płyną ł 
na miasto i miesz-
kańców zapy tal i -
śmy oficera praso-
wego bytomskiej po-

licji, asp. szt. Rafa-

ła Wojszczyka.
– W z w ią zku 

z  wprowadzeniem 
ograniczenia godzin 
handlu alkoholem, 
na terenie podległym 
KMP w Bytomiu za-
obserwowano spa-
dek interwencji po-
licji w godzinach po-
między 23.00 a 5.00 
– wyjaśnia asp. szt. 
Rafał Wojszczyk. – 
Spadek ten stwierdzo-
no zarówno w rejonach 
sklepów monopolowych, 
jak też w miejscach wska-
zanych przez dzielnicowych 
jako te, w których dochodzi 
nagminnie do łamania prze-
pisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi – do-
daje oficer prasowy.

Analizie poddano okres 
od 1 lipca do 31 grudnia 

2017 r., porównu-
jąc go do analogicz-
nego okresu roku 
2018 r. – Stwierdzo-
no, że nastąpił spa-
dek o 44,4 proc., czy-
li o 99 (z 223 do 124) 
odnotowanych inter-
wencji. Zmalała tak-
że o 31,5 proc., czy-
li o 635 (z 2045 do 
1410) liczba ujawnio-
nych wykroczeń do-
tyczących łamania 

przepisów wymienio-
nej ustawy. Odnotowa-
no również zmniejszenie 
o 35,7 proc., czyli o 20 
(z 56 do 36) liczby wska-
zanych w Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa 
miejsc spożywania alkoho-
lu w miejscach niedozwo-
lonych – wylicza asp. Szt. 

Rafał Wojszczyk.
Jak się okazuje prohibi-

cja ma wpływ na poziom 
bezpieczeństwa w mieście. 
– Na podstawie przeprowadzo-
nej analizy oraz spostrzeżeń 
funkcjonariuszy można stwier-
dzić, że wprowadzenie ograni-
czenia godzin sprzedaży alko-
holu przyczyniło się do zmiany 

zachowań obywateli. Z prze-
kazanych przez kierowników 
dzielnicowych informacji wyni-
ka, że ograniczenie handlu al-
koholem jest postrzegane pozy-
tywnie przez mieszkańców By-
tomia – podkreśla oficer pra-
sowy KMP w Bytomiu     .

www.twitter.com/BytomskiPLwww.youtube.com/bytomskiplwww.facebook.com/bytomskipl/ www.instagram.com/bytomskipl/
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Z WAMI OD 12 LAT
Z WAMI OD 12 LAT

Prohibicja przyniosła spokój

Placówka inna niż wszystkie - radosna i roześmiana, jak nasze dzieci

ul. Wrocławska 32, Bytom Square
www.tika.com.pl | tel: 533 123 455 | sekretariat@tika.com.pl

Nowe przedszkole w centrum Bytomia

112 \ Bytom jest jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym wprowadzono nocną prohibicję. Oznacza to, że alkohol można kupić tu wyłącznie do godziny 23.00. 

Miłośnicy mocnych trunków muszą się zatem zaopatrzyć w napoje wcześniej, albo... pojechać na wycieczkę szlakiem sklepów monopolowych do ościennych miast.

przy barber shop silesia
Nowe studio tatuażu

www.taaooshopsilesia.pl

Bytom, ul. Kwietniewskiego 5 
(wejście przez Barber Shop Silesia) 

tel: 780 102 702

tattooshopsilesia/tattooshopsilesia/
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112 \ Kradzież samochodu, spektakularne włamanie do sklepu i kolejna kra-

dzież... W nocy z soboty na niedzielę (2 na 3 listopada) w Bytomiu doszło do nie-

codziennego zdarzenia. Nieznani sprawcy ukradli volkswagena, po czym wjechali 

nim w sklepową witrynę.

Na grupie facebookowej 
Informacje drogowe Bytom 
i okolice syn właścicieli po-
jazdu napisał, że auto skra-
dziono z parkingu znajdują-
cego się pomiędzy ulicą Ma-
łachowskiego 1 a Tatrzańską 
3 w Bytomiu-Szombierkach. 
Dodał też, że samochód po-
służył złodziejom do wywa-
żenia drzwi do Rossmana 
w C.H Szombierki.

Informację o zdewastowa-
niu witryny wspomnianego 
sklepu potwierdza mł. asp. 
Anna Lenkiewicz, zastępczy-
ni oficera prasowego KMP
w Bytomiu. – Nieznany spraw-
ca kierując kradzionym samo-
chodem wjechał w drzwi skle-
pu Rossmann w Szombierkach 
– precyzuje mł. asp. Anna 
Lenkiewicz. Złodziej ukradł 
perfumy... Nie wiemy jeszcze 
jaka była ich wartość, ponie-

waż policja obecnie prowadzi 
postępowanie w tej sprawie.

Właściciele skradzione-
go pojazdu proszą o pomoc 
w ustaleniu sprawcy kradzie-
ży. Chodzi o volkswagena gol-
fa 3 z rocznika 1991, w kolo-
rze ciemnego brązu. Zazna-
czają też, że: Auto posiada 
charakterystyczną tylną szy-
bę w miejscu uszczelki skle-

joną czarnym silikonem oraz 
szyberdach jest 3 drzwiowe. 
Po włamaniu do Rossmana 
był brak przedniej tablicy re-
jestracyjnej nr SY 57133 (zo-
stała na wejściu do sklepu 
stąd wiemy od policji co i jak).

Osoby, które widziały ten sa-
mochód proszone są o kontakt
z komisariatem policji .

Wjechał autem do sklepuWjechał autem do sklepuWjechał
MIASTO \ Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Bytomiu zmieni lokalizację. 

Niebawem będzie mieściło się przy ul. Krakowskiej 20.

Do tej pory biuro znajdowa-
ło się w prywatnej kamienicy 
przy ulicy Krakowskiej 32/2. 
Teraz się to zmieni. W ramach 
inwestycji realizowanej przez 
miasto lokal użytkowy miesz-
czący się na parterze budynku 
przy ul. Krakowskiej 20 w By-
tomiu ma zostać przebudo-
wany. Właśnie tam zostanie 
przeniesiony punkt SPP.

Jak informuje Paweł Wit-
tich, zastępca dyrektora ds. 
technicznych w Miejskim Za-
rządzie Dróg i Mostów w By-
tomiu, obecnie firma, która 
zapewnia obsługę Strefy Płat-
nego Parkowania wynajmu-
je biuro od prywatnego wła-
ściciela. Mieści się ono w bra-
mie, na I piętrze kamienicy. 
– Od klientów Strefy; szczegól-
nie tych, którzy nie mieszkają 
w Bytomiu, słyszeliśmy, że trud-
no im znaleźć biuro. Osoby star-
sze, niepełnosprawne skarżą się 
na konieczność wdrapywania 

się po krętych schodach na pię-
tro. Nowe biuro SPP lokalizuje-
my na parterze budynku przy 
ul. Krakowskiej 20, bo zależy 
nam na zwiększeniu dostęp-
ności dla wszystkich korzysta-
jących ze Strefy Płatnego Par-
kowania. Będzie je łatwo zna-
leźć, bo jest w centrum miasta 
i w centrum strefy, gdzie po-
bieramy opłaty – wyjaśnia Pa-
weł Wittich.

Zapewnia też, że lokal bę-
dzie wyróżniał się szyldem 
i wystrojem wnętrza, a osoby 
z ograniczoną ruchowością 
będą mogły wejść do niego 
prosto z ulicy. Tuż przed biu-
rem pojawią się także miej-
sca parkingowe dla klientów. 
– Lokal przejdzie generalny re-
mont zanim przejmie rolę no-

wego biura SPP. Przeprowadza-
my zmianę wizerunkową Strefy 
Płatnego Parkowania. Nowe-
mu, estetycznemu wyglądowi 
biura, będą towarzyszyły no-
we stroje pracowników i nowe 
standardy obsługi – wylicza Pa-standardy obsługi – wylicza Pa-standardy obsługi –
weł Wittich.

Co ciekawe, nowa lokali-
zacja posiada jeszcze jeden 
plus. To lokal miejski, więc 
niezależnie od tego, jaka fir-
ma będzie operatorem Stre-
fy, biuro pozostanie w tym 
samym miejscu.

Należy dodać, że ogłoszo-
no także przetarg na obsługę 
strefy płatnego parkowania 
w okresie od dnia 1 stycznia 
2020 do 21 marca 2021 roku. 
Jego rozstrzygnięcie nastąpi 
w połowie listopada   .

Strefa do nowego miejsca
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MIASTO \ Konkurs rozstrzygnięty. Bytomskie Mieszkania mają nową szefową. Została nią Monika Trzcionkowska, która wcześniej pracowała w magistracie w Pieka-

rach Śląskich, a także w Tarnowskich Górach. Na stanowisku zastąpi Grażynę Bujnicką-Moździerz.

Informację o wynikach 
konkursu opublikowano 
29 października, a nowa 
dyrektor objęła swój urząd 
5 listopada. Monika Trzcion-
kowska posiada imponujący 
życiorys zawodowy. Jest ar-
chitektem, a studia magister-
skie ukończyła na Wydziale 
Architektury i Urbanistyki 
Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach. Dodatkowo, jest też 
absolwentką studiów pody-
plomowych na Uniwersyte-
cie Śląskim na Wydziale Pra-
wa i Administracji w zakre-
sie Administracji i Zarządza-
nia i stypendystką Departa-
mentu Stanu USA w zakresie 
stażu zawodowego w insty-
tucjach rządowych, samo-
rządowych i pozarządowych 
w USA – International Visi-
tors Leadership Program. 
Posiada nieograniczone 

uprawnienia budowlane do 
projektowania architekto-
nicznego, a także uprawnie-
nia rzeczoznawcy ds. higie-
niczno-sanitarnych nadane 
przez Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego.

Jak informuje Aleksan-
dra Szatkowska, rzecznik 
prasowy Bytomskich Miesz-
kań, nowa dyrektor Bytom-
skich Mieszkań ma 25-letnie 
doświadczenie w pracy sa-
morządowej. Zanim podjęła 
pracę w Bytomiu, do 4 listo-
pada, pełniła funkcję głów-
nego specjalisty Wydziału 
Inwestycji i Gospodarki Ko-
munalnej w Urzędzie Miasta 
Piekary Śląskie. Zajmowała 
się tam m.in. planowaniem 
i nadzorowaniem gmin-
nych inwestycji. Wcześniej, 
przez ponad 20 lat praco-
wała w Urzędzie Miejskim, 

w rodzinnym mieście, czyli 
w Tarnowskich Górach.

Karierę zawodową rozpo-
czynała od pracy na stano-
wisku młodszego referenta 
w Referacie Rozwoju Miasta 
Wydziału Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta. 
Później pełniła m.in. funk-
cję głównego specjalisty Wy-
działu Inwestycji i Remon-
tów, kierownika Referatu 
Promocji Miasta, inspektora 
Wydziału Architektury, Wy-
działu Architektury i Nadzo-
ru Budowlanego. Piastowała 
także stanowiska w Refera-
cie Zagospodarowania i Roz-
woju Miasta.

Dodatkowo, już po raz 
trzeci pełni funkcję nadzor-
czą nad Zarządem Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, jako czło-
nek Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Gwa-

rek” w Tarnowskich Górach. rek” w Tarnowskich Górach. rek”
Aktualnie jest też przewodni-
czącą Komisji Rady Nadzor-
czej ds. Gospodarki Zasoba-
mi Mieszkaniowymi.

Monika Trzcionkowska jest 
też w pewien sposób związa-
na z Bytomiem. – Jako archi-
tekt wykonała szereg projek-
tów i realizacji renowacji ele-
wacji zabytkowych kamienic 
w Tarnowskich Górach, Byto-
miu m.in.: kamienica przy ul. 
Dworcowej 11, ul. Dworcowej 
25-27 czy ul. Piłsudskiego 7), 
jak i w okolicznych miastach. 
Za projekty otrzymała wie-
le prestiżowych nagród i wy-
różnień – wylicza Aleksan-
dra Szatkowska.

Na swoim koncie ma rów-
nież udział w międzynaro-
dowym projekcie rewitali-
zacji byłego klasztoru Domi-
nikanów w San Giminiano. 

Po jego zakończeniu zosta-
ła ekspertem Fundacji Ro-
mualdo del Bianco we Flo-
rencji, a w 2018 roku nomi-
nowano ją do nagrody „Mo-
dernizacja Roku 2017” za pro-dernizacja Roku 2017” za pro-dernizacja Roku 2017”
jekt Rozbudowy Bazy Spor-
towej na Terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Piekarach Śląskich. Ma 
także swój udział w akcji, 
która zakończyła się wpisa-
niem podziemi bytomsko-

-tarnogórskich na światową 
listę dziedzictwa kulturo-
wego UNESCO oraz w pra-
cach na rzecz wpisania mia-
sta Tarnowskie Góry na listę 
bezpiecznych wspólnot SA-
FE COMMUNITIES Świa-
towej Organizacji Zdrowia 
WHO (wpisano w 2008 r.), 
za co w 2012 roku otrzymała 
brązowy medal Rzeczpospo-
litej Polskiej „Za zasługi dla 
obronności kraju” .

Bytomskie  Mieszkania mają nową dyrektor
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REWITALIZACJA \ Park przypałacowy w Miechowicach znów wygląda jak park. 

Zieleniec – podobnie jak fragmenty posiadłości Tiele-Wincklerów – został poddany re-

witalizacji. Prace dobiegły już końca.

Inwestycja rozpoczęła się 
pod koniec wakacji. Na jej 
realizację miasto pozyskało 
środki z Unii Europejskiej 
w ramach projektu „Odno-
wa zieleni w parkach miej-
skich w Bytomiu”. Wartość 
prac wyniosła 1,7 mln zł. 
Wykonawcą była firma Eu-
rotech z Zabrza.

Przez ostatnie lata zie-
leniec był tak zaniedbany, 
że tylko od frontu przypomi-
nał park, zaś w głębi stał się 
dziki, niczym las. Dzięki do-
tacji możliwe było odnowie-
nie ponad 4 tysięcy metrów 
kwadratowych alejek i 9 tys. 
m2 trawników, po których 
niegdyś przechadzali się 
członkowie rodziny Tiele-
-Wincklerów. Ponadto utwo-
rzono oczko wodne wraz ze 
ścieżką dydaktyczną, posta-
wiono pergole oraz bramy 

wejściowe do parku, a także 
nasadzono niemal 13,5 tys. 
sztuk bylin, przeszło 8,5 tys. 
krzewów i prawie 50 no-
wych drzew. Aby przywró-
cić parkowi uporządkowany 
charakter przeprowadzono 
również zabiegi pielęgnacyj-
ne w koronach drzew oraz 
usunięto te, które stwarza-
ły zagrożenie.

30 października inwesty-
cja została oficjalnie zakoń-
czona, co jednak nie ozna-
cza końca zmian w miecho-
wickim parku. Wzdłuż alejek 
ułożono system pod przyszłą 
instalację elektryczną, która 
posłuży m.in. do oświetlenia 
parku. Miejski Zarząd Ziele-
ni i Gospodarki Komunalnej 
planuje także postawić w par-
ku szalet bezobsługowy, lecz 
do kolejnego przetargu nikt 
się nie zgłosił i nie wiado-

mo, czy uda się w końcu zna-
leźć wykonawcę.

Ciągle trwa jeszcze od-
budowa ocalałego fragmen-
tu pałacu Tiele-Wincklerów. 
Obecnie zakończyły się pra-
ce przy elewacji, która zy-
skała jasny, piaskowy kolor. 
Właśnie powstaje kanalizacja 
deszczowa, chodniki, mała 
architektura i są prowadzone 
nasadzenia roślin, w tym ży-
wopłotu. Na terenie dawnej 
posiadłości pojawią się też ta-
blice informacyjne z opisem 
jej historii i zdjęciami archi-
walnymi oraz oświetlenie.

SAMORZĄD \ W połowie października rozstrzygnięto przetarg na zakup prądu. 

Okazuje się, że miasta Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej za prąd w latach 2020-

2021 zapłacą prawie 400 mln zł. Jest drożej, a podwyżki nie ominą też Bytomia.

Postępowanie przetargo-
we udało się rozstrzygnąć 
po trzech miesiącach. Ja-
ko najkorzystniejszą wybra-
no ofertę Taurona, który do-
starczy 976 MWh za 398 189 
981,63 zł. Dzięki wspólne-
mu przetargowi gminy mogą 
uzyskać korzystniejszą cenę 
i to na okres aż dwóch lat.

W grupie zakupowej utwo-
rzonej przez Górnośląsko-Za-
głębiowską Metropolię znala-
zło się 113 uczestników, a za-
kupiona w przetargu energia 
dotrze do 326 jednostek or-
ganizacyjnych samorządów 
– m.in. szkół i przedszkoli, 
szpitali, muzeów i teatrów, 
urzędów oraz zakładów ko-
munalnych. Okazuje się, 
że pomimo tego, że wynego-
cjowana stawka jest korzyst-
niejsza od dotychczasowej, to 
dla wielu podmiotów zrzeszo-
nych we wspomnianej gru-
pie zakupowej oznacza to re-
kordową podwyżkę za prąd. 
Dlaczego? Ma to związek 
z obowiązującym w tym roku 
ustawowym „zamrożeniem”
aktualnych cen do poziomu 
z 2018 roku. Przypomnijmy, 
że w lipcu tego roku stawka 
za prąd została zrównana do 

poziomu ceny obowiązującej 
w 2018 r., która była mniejsza 
o ok. 60 proc.

– To drugi grupowy za-
kup energii elektrycznej re-
alizowany przez Metropolię. 
W ten sposób chcemy zapew-
nić atrakcyjne cenowo dosta-
wy prądu. Stojąc na czele naj-
większej w Polsce grupy zaku-
powej, dzięki wysokiemu wo-
lumenowi zamówienia mamy 
większą siłę negocjacyjną i mo-
żemy uzyskać korzystniejsze 
stawki u sprzedawców – wy-
jaśnia Kazimierz Karolczak, 
przewodniczący GZM.

Grupa zakupowa zo -
stała utworzona nie tylko 
w przypadku zakupu prądu. 
W maju powstała także liczą-
ca 21 gmin grupa zakupowa 
gazu, a sam przetarg ogło-
szono na początku paździer-
nika. O tym, kto wygra do-
wiemy się dopiero na począt-
ku listopada.

Bytom wyda ponad 
100 zł więcej za 1MWh

– Gmina Bytom w ro-
ku 2020 i 2021 zamierza na-
być 33 tysiące MWh energii 
elektrycznej dla swoich jed-

nostek. Koszt zakupu oszaco-
wano na ok. 13 mln zł. Nad-
mieniam, że średnia cena net-
to energii w roku 2018 r. wy-
nosiła 206,34 zł za 1 MWh. 
W wyniku przetargu na lata 
2020-2021 wynegocjowano 
średnią cenę netto na pozio-
mie 329,71 zł za 1 MWh – in-
formuje Tomasz Sanecki 
z biura prasowego bytom-
skiego magistratu.

Miasto zaoszczędzi jed-
nak wiele dzięki nowemu 
oświetleniu ulicznemu. Kil-
ka dni temu na łamach por-
talu bytomski.pl informo-
waliśmy, że na słupach 
znajdujących się przy Ryn-
ku montowane są nowocze-
sne lampy LED. Moderni-
zacja trwa, a wymianie ule-
gnie aż 2230 opraw w ca-
łym mieście. Dzięki tej in-
westycji roczne koszty ener-
gii elektrycznej mają spaść 
z 535 tys. zł do 289 tys. zł. 
Nowe oprawy są energoosz-
czędne i potrzebują o 47% 
mniej prądu, aby dawać ty-
le samo światła, co stare. 
Dodatkowo, wprowadzona 
zostanie też redukcja mocy 
w godzinach późnonocnych.

Pałacowy park wypiękniał Prąd dla miast będzie droższy

KULTURA \ Bytomskie Centrum Kultury od chwili otwarcia swojej siedziby po prze-

budowie nie zwalnia tempa. Jesień przy placu Karin Stanek będzie pełna ciekawych 

wydarzeń. Przedstawiamy program Beceku na najbliższe tygodnie.

Ważne miejsce w listopa-
dowym repertuarze zajmuje 
Bytomska Jesień Literacka, 
która jest organizowana już 
od 13 lat. W tych trzech sło-
wach głównej nazwy wyda-
rzenia od lat kryje się wyjąt-
kowa poezja, literatura, teatr 
oraz muzyka. To nie są banal-
ne, wybrane na ostatni mo-
ment propozycje. Wszystko 
jest przemyślane i czarujące. 
Widz musi być odpowiednio 
słowem i dźwiękiem dopiesz-
czony. Na to coroczne wyda-
rzenie przychodzą też wy-
jątkowi ludzie, którzy od lat 
są wyznawcami prawdziwej 
kultury – takiej przez duże K. 
W ramach Bytomskiej Jesieni 
Literackiej odbędzie się wrę-

czenie nagród Prezydenta By-
tomia w dziedzinie kultury 
MUZA 2019. Podczas uroczy-
stości zostaną zaprezentowa-
ne piosenki Agnieszki Osiec-
kiej w jazzowej odsłonie.

W tym miesicu oprócz Dni 
Literatury Becek zaprasza 
15 listopada na VI Galę Ho-
norowych Dawców Nadziei, 
wydarzenia organizowanego 
przez Fundację Dom Nadziei, 
zaś 29 listopada na Andrzej-
ki z Becekiem, czyli występ 
Michała Wójcika z kabare-
tu Ani Mru Mru w solowym 
programie: Live – volume 1. 
Z kolei 30 listopada odbędzie 
się koncert: Piosenka jest do-
bra na Wszystko – projekt AS 
Aktywny Społecznie, realizo-

wany przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Przez cały listopad dla mi-
łośników kinematografii jest 
oczywiście dostępne BCKi-
no, które dzięki nowym sa-
lom wyświetla wiele premier 
w doskonałej jakości dźwięku 
i obrazu oraz w wyjątkowo 
niskich cenach. Dzieci i ca-
łe rodziny będą mogły zoba-
czyć m.in. filmy: „Czarowni-
ca 2”, „Bałwanek Shaun”, czy 
„Kraina Lodu 2”, natomiast 
dla dorosłych przygotowano 
dobre, polskie kino: „Ukryta 
gra”, „Supernova” oraz „Supernova” oraz „Supernova” „Jak 
poślubić milionera”, który zo-
baczymy podczas wydarze-
nia Kobiecy Bytom   .

Kulturalna Kulturalna jesień wjesień w Beceku Beceku

Był mistrzem Europy. 
Jest mistrzem świata!
Był mistrzem Europy. 
Jest mistrzem świata!
Był mistrzem Europy. 
SPORT \ Zaledwie w maju informowaliśmy o sukcesie Daniela Poniedziałka na mi-

strzostwach Europy w kulturystyce. Bytomianin tymczasem znów sięgnął po złoto. 

Tym razem został najlepszym kulturystą na naszym globie.

Mistrzostwa świata fede-
racji IFBB World Bodybuil-
ding Championship miały 
miejsce w Fudżajrze w Zjed-
noczonych Emiratach Arab-
skich. Pochodzący z Byto-
mia Daniel Poniedziałek 
wystartował w kategorii do 
100 kilogramów i okazał się 
w niej najlepszym z zawod-
ników. Na podium stanęli 
jeszcze David Ndokuro z Ni-
gerii oraz Hamada Ahmed 
Mohamut z Egiptu.

– ZROBIŁEM TO — spełni-
łem kolejne swoje marzenie zo-

stałem MISTRZEM ŚWIATA 
w swojej kategorii dalej w to 
nie wierze więcej napisze już 
jutro z Polski teraz pakuje się 
na lotnisko, dziękuje Wam!!!! 
– nocą napisał Daniel Po-
niedziałek do swoich fanów 
na Facebooku.

Polska reprezentacja zna-
lazła się w czołówce klasyfi-
kacji medalowej mistrzostw 
IFBB. Reprezentanci nasze-
go kraju zdobyli w sumie 
dwa złote medale oraz jeden 
srebrny. Więcej krążków 
na swoim koncie uzyskały 

tylko Iran, Zjednoczone Emi-
raty Arabskie i Ukraina.

W tym roku Daniel Ponie-
działek odniósł szereg zna-
czących sukcesów. Zajął 2. 
miejsce na mistrzostwach 
Polski oraz wywalczył tytuł 
mistrza Europy. Bytomianin 
zaczął interesować się spor-
tem w wieku 16 lat, a gdy 
miał 22 lata zaczął uprawiać 
go profesjonalnie. Obecnie 
jest zawodnikiem klubu spor-
towego Strong-Life w Czecho-
wicach-Dziedzicach oraz tre-
nerem personalnym   .
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MIASTO \ Dziurawe chodniki, zniszczona nawierzchnia najbardziej reprezentacyjnego placu w mieście i brak ławek – to problemy, które do-

strzegli w Bytomiu uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Dobiegł końca projekt „TU 
mieszkam, TU działam. Akty-
wizacja obywatelska młodzieży 
oraz osób z niepełnosprawno-
ściami z terenu województwa 
śląskiego” dofinansowanego śląskiego” dofinansowanego śląskiego”
ze środków budżetu Samo-
rządu Województwa Śląskie-
go. W jego ramach eksperci 
ze Stowarzyszenia Aktyw-
ności Obywatelskiej Bona 
Fides przeprowadzili warsz-
taty z najmłodszymi miesz-
kańcami Śląska oraz osoba-
mi z niepełnosprawnością, mi z niepełnosprawnością, 
a także seniorami po 80. ro-a także seniorami po 80. ro-
ku życia pochodzącymi m.in. ku życia pochodzącymi m.in. 
z Bytomia, Katowic, Zabrza, z Bytomia, Katowic, Zabrza, 
Strumienia czy Piekar Ślą-Strumienia czy Piekar Ślą-
skich. Ponad setka uczestni-skich. Ponad setka uczestni-
ków zdobyła wiedzę teore-ków zdobyła wiedzę teore-
tyczną oraz praktyczną w za-tyczną oraz praktyczną w za-
kresie aktywności społecznej kresie aktywności społecznej 
i wpływania na swoją okoli-i wpływania na swoją okoli-
cę oraz funkcjonowania sa-cę oraz funkcjonowania sa-
morządu lokalnego. Zajęcia morządu lokalnego. Zajęcia 
odbywały się także w tere-odbywały się także w tere-
nie, a ich uczestnicy diagno-nie, a ich uczestnicy diagno-
zowali problemy i sugerowa-zowali problemy i sugerowa-
li zmiany.li zmiany.

– Dla mnie najistotniej-
sze w tym projekcie jest to, sze w tym projekcie jest to, 
że pokazujemy młodym oso-że pokazujemy młodym oso-
bom, że ich głos jest ważny bom, że ich głos jest ważny 
i że mogą wpływać na swoje i że mogą wpływać na swoje 

najbliższe otoczenie: podwórko, 
osiedle, dzielnicę. Było to nie-
zwykle interesujące móc zoba-
czyć otaczający świat oczami 
najmłodszych – mówi Iwona 
Nowak, wiceprezeska Stowa-
rzyszenia Bona Fides. – Pod-
czas naszych spacerów często 
zwracali oni uwagę na rzeczy, 
które nam dorosłym mogłyby 
zupełnie nie przyjść do głowy. 
Mam nadzieję, że władze do-
cenią zaangażowanie młodych 
mieszkańców i zajmą się choć 
niektórymi zaproponowanymi niektórymi zaproponowanymi 
przez nas miejscami – dodaje.

Zorganizowano także spa-
cery badawcze, podczas któ-
rych identyfikowano pro-
blemy lokalnej społeczności 
i proponowano konkretne 
rozwiązania. Przeprowadzo-
no też fotosondaż, dokumen-
tując w formie zdjęć miejsca 
atrakcyjne i te wymagające 
jakieś naprawy czy zmiany.

– Osoby z niepełnospraw-
nościami rzadko mają moż-
liwość brania udziału w kon-
sultacjach społecznych i wpły-
wania w ten sposób na rozwój 
swoich miejscowości. Jeśli weź-
miemy pod uwagę osoby z nie-
pełnosprawnościami intelek-
tualnymi, to już w ogóle raczej 

nikomu nie przychodzi do gło-
wy zadawanie im pytań o ich 
potrzeby czy problemy, jakie 
dostrzegają w swojej okolicy –
mówi Grzegorz Wójkowski, 
prezes Bona Fides. – A praw-
da jest taka, że oni są takimi 
samymi użytkownikami ulic 
i takimi samymi ekspertami, 
jak inne osoby, jeśli chodzi np. 
o dziury w chodnikach, ławki, 

krawężniki czy przejścia dla 
pieszych. Stąd w ramach pro-
jektu zaangażowaliśmy prawie 
50 osób z niepełnosprawno-
ściami ruchowymi, sensorycz-
nymi i intelektualnymi z 6 róż-
nych miast województwa ślą-
skiego, które oprowadzały nas 
po swoich miejscowościach 
i wskazywały rozwiązania, 
które ułatwiają i utrudnia-
ją bądź wręcz uniemożliwia-
ją im poruszanie się poza do-
mem. Wnioski z tych spacerów 
przekazaliśmy władzom, licząc 
na to, że się nad tym pochy-

lą i będę chciały wprowadzić 
w życie proponowane zmiany 
– dodaje prezes Bona Fides.

Warsztaty
Jak wyjaśniają przedsta-

wiciele Bona Fides, w Byto-
miu już na samym początku 
spaceru mieszkańcom rzu-
ciły się w oczy tory na Pla-
cu Kościuszki, które są tak 
wkomponowane w krajobraz, 
że mało kto jest je w stanie 
zauważyć, dlatego mieszkań-
cy chcieliby, aby tak je ozna-cy chcieliby, aby tak je ozna-
czyć, żeby wszyscy wiedzieli, 
że się tam znajdują. To jednak 
nie jedyny problem zidentyfi-
kowany w mieście. – Podczas 
spaceru uwagę zwracały tak-
że nieobniżone i bardzo wąskie 
chodniczki przy ulicy Józefcza-
ka. Te sprawiają ogromny pro-
blem zwłaszcza dla osób nie-
pełnosprawnych – wskazują 
uczestnicy warsztatów i ra-
dzą, że trzeba zadbać o wła-
ściwe obniżenie chodnika, 
a także w miarę możliwości 
poszerzać jego powierzch-
nię, tak aby można się było 
po nim swobodnie poruszać.

Z kolei na ulicy Piastów 
Bytomskich dostrzeżono 
dziury w chodniku, które po-

wstały w wyniku usunięcia 
drzew, a na ulicy Dworcowej 
w oczy rzuca się nierówna 
nawierzchnia z kostki bru-
kowej. Uwadze mieszkań-
ców nie umknął także stan 
bytomskiego Rynku, które-
go nawierzchnia jest znisz-
czona. Brakuje tu też ławek. 
– Przy projektowaniu nowych 
ławek trzeba wziąć pod uwagę 
także takie, które mają oparcie 
oraz podłokietniki. Pomaga to 
osobom z problemami w poru-
szaniu się w bezpiecznym sia-szaniu się w bezpiecznym sia-
daniu i wstawaniu – podkre-
ślali w raporcie przygotowa-
nym przez Bona Fides.

Są i pewne plusy
Wśród wielu manka-

mentów pojawiło się także 
coś pozytywnego. To stoja-
ki na rowery. Uznano, że są 
one dobrze wkomponowane 
w małą architekturę Rynku. 
Doceniono też obecność ko-
szy na śmieci, które umoż-
liwiają segregację odpadów. 
Podkreślono też, że na Pla-
cu Wolskiego znajduje się 
szeroki, wyrównany chod-
nik bez utrudnień dla pie-
szych, co mocno chwalili 
uczestnicy projektu  .

Bytom oczami mieszkańców

W Polsce co godzinę sta-
wiana jest komuś diagnoza: 
białaczka, czyli nowotwór 
krwi. Dla wielu Pacjentów je-
dyną szansą na wyzdrowie-
nie jest przeszczep szpiku od 
dawcy niespokrewnionego. 
Na całym świecie zarejestro-
wanych jest ponad 30 milio-
nów potencjalnych dawców 
szpiku, jednak ciągle istnieją 
osoby, które poszukują swo-
jego „genetycznego bliźniaka”.

Znalezienie zgodnego daw-
cy to jak szukanie igły w sto-
gu siana. Różnorodność na-
szych genów powoduje, 
że prawdopodobieństwo ich 
powtórzenia wynosi w naj-

lepszym przypadku 1 na 20 
000 osób, ale czasem, przy 
rzadkim genotypie, nawet je-
den do kilku milionów.

By zwiększyć szansę 
na znalezienie dawcy dla pa-
cjentów z białaczką, firma 
A&J Partners postanowi-
ła zorganizować Dzień Daw-
cy Szpiku. Wydarzenie od-
będzie się 19 listopada (wto-
rek) w godzinach 10:00 – 
15:00 w Biurze Promocji Byto-
mia (Rynek 7).

Zarejestrować może się 
każdy zdrowy człowiek po-
między 18 a 55 rokiem życia, 
który waży minimum 50 kg. 
Rejestracja zajmuje chwilę 
i polega na przeprowadzeniu 
wstępnego wywiadu medycz-
nego, wypełnieniu formularza 
z danymi osobowymi oraz po-

braniu wymazu z błony śluzo-
wej z wewnętrznej strony po-
liczka. Jak tłumaczy Adrianna 
Wieczorek, koordynatorka ak-
cji, cała procedura trwa około 
10 minut, ale może uratować 
ludzkie życie.

Pakiet rejestracyjny zo-
stanie wysłany do fundacji 
DKMS. Wyniki badania i da-
ne osobowe wprowadzane zo-
staną do bazy dawców ko-
mórek macierzystych, a za-
rejestrowana osoba otrzyma 
z fundacji informację zwrot-
ną dot. wprowadzenia do ba-
zy dawców.

– Po rejestracji może zda-
rzyć się tak, że przez wiele lat 
nikt się z nami nie skontaktu-
je, lecz jest szansa, że  pewne-
go dnia zadzwoni telefon z in-
formacją, że nasz „genetycz-

ny bliźniak” potrzebuje szpiku 
– wyjaśnia pani Adrianna. 
– Padnie wtedy pytanie, czy 
wciąż jeszcze jesteśmy zdecydo-
wani, by oddać szpik. Bo fakt, 
że w we wtorek wyrazimy chęć 
zostania dawcą szpiku, niczego 
jeszcze nie przesądza. Może się 
równie zdarzyć tak, że o odda-
nie szpiku nigdy nie zostanie-
my poproszeni. Zachęcam jed-
nak wszystkich, by spróbować 
i przyłączyć się do akcji – do-
daje koordynatorka.

Podczas Dnia Dawcy Szpi-
ku w Bytomiu będzie moż-
na także bezpłatnie zbadać 
wzrok oraz dokonać pomiaru 
ciśnienia tętniczego!

Wszyscy, którzy chcą się 
zarejestrować, powinni mieć 
ze sobą dokument tożsamo-
ści z numerem PESEL

Przyjdź i zostań potencjalnym dawcą!

KULTURA \ Agory Bytom obchodzi swoje 9. urodziny! 

Wielkie świętowanie zaplanowano na 16 listopada. Te-

goroczny jubileusz upłynie pod znakiem muzyki młodzie-

żowej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Jak na urodziny przystało, 
tego dnia nie może zabraknąć 
olbrzymiego tortu, konkur-
sów z nagrodami, występów 
oraz koncertu. Gwiazdą wie-
czoru będzie Roksana Wę-
giel, zwyciężczyni The Vo-
ice Kids oraz 16. Konkursu 
Piosenki Eurowizji dla Dzie-
ci. Bytomski koncert zwień-
czy trasę koncertową The 
X Tour Roxie, a zarazem bę-
dzie przedsmakiem Konkur-
su Piosenki Eurowizji dla 
Dzieci 2019, którą piosenkar-

ka poprowadzi 24 listopada 
w Gliwicach.

Koncert Roksany Wę-
giel rozpocznie się o 17.00, 
ale bytomianie będą świę-
tować już od 14.00. O do-
bre humory najmłodszych 
uczestników urodzin Agory 
zadba też trio My3, tworzo-
ne przez Natkę, Julkę i Ge-
fi. Na uczestników wydarze-
nia czeka cała masa atrakcji 
m.in. konkursy, w których 
do wygrania są nagrody rze-
czowe i bony na zakupy .

R E W I TA L I Z A C J A \ 
Akcja – termomodernizacja 

rusza! W Śródmieściu zosta-

nie ocieplonych aż 21 budyn-

ków. Zarząd województwa 

śląskiego właśnie podjął de-

cyzję w tej sprawie.

Bytomskie kamienice zlo-
kalizowane w samym sercu 
miasta zostaną poddane ter-
momodernizacji dzięki dofi-
nansowaniu unijnemu wy-
noszącemu 18,6 mln zł, które 
udało się pozyskać w ramach 
Obszaru Strategicznej Inter-
wencji, a ok. 2,2 mln zł zosta-
nie dołożone z budżetu pań-
stwa. Koszt całej inwestycji 
wyniesie 21,9 mln zł.

Jak informuje bytomski 
magistrat, 21 budynków zo-
stanie nie tylko ocieplonych. 
Czeka je też wymiana okien, 
drzwi oraz systemu ogrze-
wania, a nieekologiczne pie-
ce zostaną zastąpione kotła-
mi gazowymi.

Metamorfozę przejdą bu-
dynki przy ul. Katowickiej 
49, 51, 53, 59, 60; Korfantego 
7, 9, 11; Matejki 39, 46; Staro-
miejskiej 2, 3; Żeromskiego 6, 
14; Kochanowskiego 17; Wit-
czaka 37, 83, 85; Miętkiewi-
cza 5, 7 oraz Józefczaka    .

Ocieplą
kamienice
Ocieplą
kamienice
Ocieplą

„Wnioski z tych spacerów „Wnioski z tych spacerów „Wnioski z tych spacerów 
przekazaliśmy władzom, przekazaliśmy władzom, przekazaliśmy władzom, 
licząc na to, że się nad licząc na to, że się nad 
tym pochylą i będę chciały tym pochylą i będę chciały tym pochylą i będę chciały tym pochylą i będę chciały tym pochylą i będę chciały tym pochylą i będę chciały 
wprowadzić w życie propo-wprowadzić w życie propo-wprowadzić w życie propo-
nowane zmiany”nowane zmiany”

Agora Agora Agora Agora Agora Agora Agora świętujeświętujeświętujeświętujeświętuje
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ŚRODWISKO \ Walka ze smogiem trwa! Służy temu m.in. rozbudowa sieci ciepłowniczej należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, uruchomienie alarmu smogo-

wego i wprowadzenie oczyszczaczy powietrza do przedszkoli.

W środę, 6 listopada, zorga-
nizowano spotkanie, podczas 
którego rozmawiono o spo-
sobach walki z niską emisją. 
Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele władz Bytomia, Ra-
dzionkowa oraz prezes Przed-
siębiorstwa Energetyki Cepl-
nej. Obecnie w zasięgu sie-
ci ciepłowniczej PEC jest już 
60 proc. mieszkańców Byto-
mia i 30 proc. radzionkowian. 
– Ciepło systemowe jest najbar-
dziej ekologicznym ciepłem, ja-
kie można dostarczyć miesz-
kańcom – podkreśla prezy-
dent Wołosz. To także najsku-
teczniejszy sposób walki z ni-
ską emisją. – Kiedy ogrzewamy 
mieszkanie ciepłem z sieci, do 
powietrza trafia nawet 40 ra-
zy mniej pyłów zawieszonych 
i 100 razy mniej rakotwórczego 
benzo(a)pirenu – mówi Henryk benzo(a)pirenu – mówi Henryk benzo(a)pirenu –
Dolewka, prezes PEC Sp. z o.o.

– W Bytomiu niedawno 
zlikwidowano ponad 100 ko-
tłowni w Bytomiu, a w latach 
2000-2018 przyłączyliśmy 
367 nowych obiektów. W tym 
czasie PEC zrealizował inwesty-
cje na łączną kwotę 199,1 mln 
zł, co przekłada na ograni-
czenie emisji pyłów zawieszo-

nych o 100 Mg rocznie. Z ko-
lei emisja CO2 w ciągu roku 
spadła o 14 tys. Mg – dodaje 
Henryk Dolewka. Z sumy też 
aż 105 mln pochodzi z pozyska-
nych środków zewnętrznych.

Poza realizowanymi przez 
siebie przedsięwzięciami, PEC 
stawia także na edukację, pro-
wadząc warsztaty poświę-
cone ekologii w radzionkow-
skich i bytomskich przedszko-
lach oraz szkołach. Tzw. lekcje 
ciepła są popularne i cieszą się 
zainteresowaniem najmłod-
szych mieszkańców naszych 
miast. – Efektywnie walczymy 
ze smogiem i niską emisją. Wy-
dajemy olbrzymie środki na ten 
cel. Działamy w sferze eduka-
cji po to, aby przyszłe pokolenia 
były lepiej wyedukowane, ale 
i po to, by ludzie byli świadomi 
tego, w jakim środowisku żyją –
podkreśla Dariusz Wysypoł, 
kierownik marketingu w PEC. 

Do tej pory z takich zajęć sko-
rzystało ponad 1000 dzieci. 
Program się rozwija, a nieba-
wem zostaną nim objęte kolej-
ne szkoły.

Konkurs dla 
przedszkoli 

To jednak nie wszystko. 
PEC ogłosił też konkurs dla 
przedszkoli, w którym na-
grodami są oczyszczacze po-
wietrza. Aby wziąć w nim 
udział, przedszkolaki muszą 
przygotować film wpisujący 
się w temat: „Ciepło systemo-
we likwiduje smog”. Może być we likwiduje smog”. Może być we likwiduje smog”
to np. piosenka, wierszyk, 
przedstawienie czy krótka 
historia opowiedziana na ry-
sunkach. Termin nadsyłania 
zgłoszeń upływa 25 listopa-
da, zaś nagrody zostaną przy-
znane podczas uroczystej gali 
10 grudnia.

Alarm smo-
gowy w Bytomiu 
i Radzionkowie

Co więcej, 1 listopada uru-
chomiono bytomski i radzion-
kowski alarm smogowy. 

–  Codziennie rano na Facebo-
oku i Instagramie pojawiają 
się nowe informacje na temat 
stanu środowiska. Dzięki temu 
można na bieżąco śledzić zmia-
ny w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza – dodaje Wysypow. 
Dodatkowo, na stronie PECu 
(www.pec.bytom.pl) znajdu-
je się mapa zanieczyszczeń, 
na której można sprawdzić 
jakość powietrza.

Równolegle z inicjaty-
wami realizowanymi przez 
PEC, zarówno władze Byto-
mia, jak i Radzionkowa pro-
wadzą działania zmierza-
jące do ograniczenia smo-
gu. Jak informuje bytomski 
magistrat, w Bytomiu trwa 
właśnie nabór do Programu 
Ograniczenia Niskiej Emi-
sji, w ramach którego miesz-
kańcy mogą starać się o do-
tację do wymiany źródła cie-
pła na bardziej ekologiczne. 
– Kwoty, o które mogą ubiegać 
się bytomianie są o wiele wyż-
sze niż do tej pory. 1,3 mln zł 
– środki pozyskane z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej wystarczą na wy-
konanie ok. 230 inwestycji 
w tej edycji programu. Do 
tej pory zostało podpisanych 
25 umów na realizację inwe-
stycji, wciąż można składać 
wnioski o dofinansowanie do 
podłączenia lokalu do miej-
skiej nitki ciepłowniczej, za-
kupu kotła na biomasę, pie-
ca zasilanego prądem elek-

trycznym czy kolektora sło-
necznego – wylicza prezy-
dent Bytomia.

Do końca roku zwiększy 
się liczba czujek z 11 do 50. – 
My jako miasto wprowadzamy 
kolejnych 50 punktów. Zosta-
ną zlokalizowane w 40 przed-
szkolach, czyli tych miejscach, 
w których mamy do czynienia 
z młodymi obywatelami szcze-
gólnie narażonymi na zmiany 
środowiska. Kolejnych 10 poja-
wi się w przestrzeniach rekre-
acyjnych – podkreśla prezy-
dent Wołosz.

Radzionków po-
maga w wymianie 

starych kotłów

Radzionków także nie 
składa broni, a jak podkre-
śla burmistrz Gabriel Tobor: 
– W latach 1998-2019 gmina 
wsparła finansowo wymia-
nę ponad 820 uciążliwych 
źródeł niskiej emisji na no-
woczesne, ekologiczne i eko-
nomiczne urządzenia grzew-
cze, w kwocie przekracza-
jącej w sumie 3,5 mln zł. 
Mieszkańcy wykazują co-
raz większe zainteresowanie 
przeprowadzeniem moder-
nizacji systemów ogrzewa-
nia. W zeszłym roku gmina 
wsparła finansowo wymia-
nę 96 źródeł ciepła, a w obec-
nym 2019 zawarto już ponad 
120 umów dotacji.

Warto też wspomnieć 
o tym, że w latach 2019-

2021 Radzionków realizuje 
specjalny Program Ogranicze-
nia Niskiej Emisji warty ponad 
670 tys. zł, w ramach którego 
dofinansuje wymianę 114 prze-
starzałych kotłów na nowocze-
sne źródła ciepła i termomo-
dernizację ścian 20 budynków 
jednorodzinnych. Monitoruje 
także jakości powietrza.

Potrzebe są sto-
sowne akty prawne

Działania podejmowane 
przez gminy to nie wszyst-
ko. – Rozwiązujemy problemy, 
które generalnie powinny być 
rozstrzygnięte jednoznacznie 
na wyższym szczeblu, w War-
szawie – podkreśla Gabriel To-szawie – podkreśla Gabriel To-szawie –
bor, burmistrz Radzionkowa. 
– Robimy to co możemy, ale ja-
ko samorządy czekamy na wie-
le rozstrzygnięć, które rozwią-
żą te problemy strategicznie. 
Jesteśmy małymi wysepkami, 
które walczą ze smogiem – do-
daje burmistrz. – Konieczne 
jest też wprowadzenie działań 
sankcjonujących występki po-
wodujące, że smog intensyfi-
kuje się w pewnych okresach. 
Mam na myśli spalanie odpa-
dów w kotłach domowych –
zaznaczył prezydent Wołosz. 
Wspomniał także o dronie 
wyposażonym w mobilne la-
boratorium, który bada skład 
dymu wydobywającego się 
z kominów i sprawdza czym 
palimy w piecach   .
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Skorpion 23.10-21.11
To czas dla Ciebie i Twojego partnera. Zanurzcie się 
w emocje, w świat, w siebie. Nadchodzi ewolucja – 
i wyższy poziom wcielenia Waszej relacji.

Oho! Dobre rady zawsze w cenie - pamiętaj te sło-
wa, gdy cały świat zacznie Ci doradzać. Zaciśnij zęby, 
przetrwaj. I tak zrobisz, jak zechcesz.

Strzelec 22.11-21.12

Satysfakcja to teraz Twoje drugie imię. Dostaniesz 
to, co chcesz, od kogo chcesz i kiedy chcesz. To bę-
dzie stabilne i transformujące doświadczenie.

Koziorożec 22.12-19.01

Rozmowa z przyjacielem uleczy Twoją duszę i po-
zwoli uhierarchizować miłość, oddzielając ją od 
przyjaźni. Poukładaj się w sobie, spokojnie, dasz  radę.

Wodnik 20.01-18.02

Niech Cię nie kusi myśl, że masz coś poświęcać dla 
pracy! Ktoś tu Tobą próbuje manipulować! Zacho-
waj trzeźwy osąd sytuacji − praca to praca, a życie 
jest po pracy.

Ryby 19.02-20.03

Baran 21.03-19.04
Twoje marzenia o idealnej miłości nie spełnią się. 
Oszli� j je rzeczywistością, nadaj bardziej konkretny 
wymiar, a znajdziesz się na drodze, by miłość budo-
wać i rozwijać, zamiast marzyć.

Byk 20.04-20.05
Pełnia uczuć! Nadchodzi czas czerpania przyjem-
ności z bycia pochłoniętym emocjami. Uważaj, żeby 
zbyt wiele sobie nie obiecywać.

Bliźnięta 21.05-21.06
Koniec z rozczarowaniami! Wyciągnij wnioski z lek-
cji, odrób zadanie domowe, otrzep się, wypnij pierś, 
i wio, do przodu! Akceptacja to Twoje słowo − klucz.

Rak 22.06-22.07
Będziesz czuć się kochany − i literalnie, i metafo-
rycznie! Pracą się nie przejmuj więcej, niż jest tego 
warta. Ludzie wokół Ciebie są ważniejsi!

Lew 23.07-22.08
Nie smuć się! To Twój teatr wyobraźni za bardzo się 
nakręcił, za dużo myślisz. Weź oddech, otwórz serce  
− miłość zawsze warta jest wzajemności!

Panna 23.08-22.09
Nie przejmuj się tym, że wydaje Ci się, że czasem 
łatwiej jest żyć osobno niż razem. Miłość to pra-
ca, więc weź się do roboty. Przejmować możesz się 
wszystkim, tylko po co?

Waga 23.09-22.10
Czas erotycznych doznań. Będzie intymnie, emocjo-
nalnie, namiętnie. Uzdrawiaj relacje i buduj więzi. 
Korzystaj z bliskości, odważ się na spontaniczność.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o.
w Świerklańcu zatrudni osoby na stanowisko KIEROWCA AUTOBUSU

Wymagane:Wymagane:
• prawo jazdy kategorii D,

Zapewniamy:Zapewniamy:
• atrakcyjne warunki zatrudnienia,
• opłacanie składek od całości wynagrodzenia,
• bilety uprawniające do bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej,
• przewóz pracowniczy,
• bezpłatny pakiet dodatkowej opieki medycznej,

Kontakt:Kontakt:
• telefoniczny: 32 38 13 338, 32 38 13 315,
• osobisty: 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3, pokój nr 2 lub 16,
• formularz kontaktowy na stronie: www.pkm-swierklaniec.pl

UWAGA:
Dla osób nieposiadających prawa jazdy

kategorii D możliwość refundacji kosztów szkolenia.

OFERTA PRACY
kierowca autobusu

KULTURA \ Zespół Beuthen wraca do gry. Niebawem, 

bo pod koniec listopada, ukaże się jego nowa płyta pt. 

„(Bez)duszny”.

Krążek zostanie wyda-
ny dzięki Zima Records. Jak 
zapewniają artyści będzie 
mrocznie, industrialni i ta-
jemniczo, a wszystko inspi-
rowane jest Bytomiem.

Płyta składa się z ośmiu 
utworów: „Wejdź”, „Pustka 
= początek”, „Na kropli łzy”, 
„Niezgoda”, „Niezgoda”, „Niezgoda” „Nikt nie patrzy”, „Nikt nie patrzy”, „Nikt nie patrzy”
„W myślach”, „W myślach”, „W myślach” „Najlepiej praw-
dę” oraz dę” oraz dę” „Jestem”. 8 kwiet-
nia zespół na swoim facebo-
okowym fanpage’u poinfor-
mował, że w jednym z nich 
(„Na kropli łzy”) gościnnie za-
śpiewała Anja Orthodox, wo-
kalistka Closterkeller.

Przypomnijmy, że zespół 
Beuthen powstał w 2014 ro-
ku. Tworzą go: Michał Urbań-
czyk — gitarzysta, Marek 
Krajcer — wokalista for-

macji oraz muzycy sesyj-
ni: Marek Szumowski, Łu-
kasz Pomietło i Maciej Wró-
bel. Pierwszy mini-album 
„Przewartościowanie” wydali „Przewartościowanie” wydali „Przewartościowanie”
w 2015 roku. Z kolei w listo-
padzie 2016 ukazał się split 
z zespołem This Cold pod ty-
tułem „Listopad”, w którym 
bytomianie zaprezentowa-
li utwór „Zjawa”. O zespole 
pisaliśmy już w 2016 roku, 
przy okazji premiery teledy-
sku „Cienie przeszłości” z pły-„Cienie przeszłości” z pły-„Cienie przeszłości”
ty „Przewartościowanie”   .

Beuthen ma 
nową płytę


