
Z WAMI OD 13 LAT
Z WAMI OD 13 LAT

ul. Piekarska 19,
tel.: (32) 281-01-14
OTWARTE:
poniedziałek – piątek : 9.00 – 17.00
sobota: 10.00 – 13.00
ul. Dworcowa 18, 
tel.: (32) 282-72-04
OTWARTE:
poniedziałek – piątek : 09.00 – 17.00
sobota: 10.00 – 13.00
ul. Św. Cyryla i Metodego 30 A,
tel.: 571-806-973
OTWARTE:
poniedziałek – piątek : 9.30 – 17.00
sobota: nieczynne
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 ul. Gliwicka 27, 
tel.: (32) 768-86-88
OTWARTE:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00
sobota : nieczynne
ul. Piłsudskiego 5,
tel.: (32) 285-29-76
OTWARTE:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00
sobota: 10.00 – 13.00
ul. Bytomska 8,
Punkt Optyczny w Przychodni „Śródmieście” na 2-gim piętrze
OTWARTE:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9.00 – 11.00
wtorek, czwartek : 13.00 – 15.00 jeśli przyjmuje lekarz okulista
sobota: nieczynne

TARNOWSKIE GÓRY

Odwiedź nas, 
sprawdź aktualne promocje 

i wybierz swoje okulary
j ko
ść

badanie okulistyczne wykonywane 
pod kątem okularów przez lekarzy okulistów
Bytom
ul. Piekarska 19, tel. 32 281-01-14 
ul. Dworcowa 18, tel. 32 282-72-04
Tarnowskie Góry 
ul. Gliwicka 27, tel. 32 768-86-88

GABINETY OKULISTYCZNE

www.kasprzak-optyk.pl
www.facebook.com/kasprzak.optyk/

Z WAMI OD 1935 ROKU

10% zniżki 
*o szczegóły pytaj optyka

z tym kuponem

na nowe okulary

REKLAMA

więcej na 
str.  6

1 dzień
2 nawałnice

Pula środków przeznaczo-
nych na realizację pomysłów 
bytomian wynosi 4,7 mln zł. 
– Podczas ubiegłorocznej 
edycji bytomianie przedsta-
wili wiele fantastycznych pro-
jektów dobrze opisanych, uar-
gumentowanych. To czas, by 
wyjąć je z szuflady i raz jeszcze 
zainteresować nimi bytomian. 
Czekamy także na nowe ini-
cjatywy, a tych nie brakuje na-
szym mieszkańcom. Liczymy 
na aktywność bytomian i wie-

rzymy, że inicjatywa ta będzie 
się cieszyć dużym zaintereso-
waniem – mówi zastępca pre-
zydenta Michał Bieda.

Masz pomysł 
i co dalej?
Aby móc złożyć wniosek, 

należy zebrać co najmniej 
50 podpisów od osób, któ-
re popierają proponowaną 
inicjatywę. Następnie pro-
jekty wraz z listami poparcia 
można składać od 12 czerw-

ca do 24 lipca w biurze po-
dawczym Urzędu Miejskiego 
w Bytomiu przy ul. Parkowej 
2, przesyłać listownie oraz 
elektronicznie za pośrednic-
twem platformy ePUAP/SE-
KAP. Z kolei głosowanie ru-
szy 24 września i potrwa do 
8 października 2020 r.

W ubiegłym roku w gło-
sowaniu wzięło udział 27 ty-
sięcy bytomian.

Zgłoś projekt 
do Budżetu
Zgłoś 
do Budżetu
Zgłoś projekt 
do Budżetu

projekt 
MIASTO \ 12 czerwca ruszyła kolejna edycja Bytomskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Bytomianie mogą zgłaszać swoje pomysły aż do 24 
lipca, a realizacja zwycięskich projektów nastąpi w 2021 roku.  czytaj więcej 

na str. 6

NR 09 (37) środa,
24 czerwca 2020 r.
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SPORT \ To nie było widowiskowe spotkanie. Przez 120 minut oglądaliśmy mnóstwo walki, wiele nieskładnych akcji i niecelnych strzałów. Decydujący był gol To nie było widowiskowe spotkanie. Przez 120 minut oglądaliśmy mnóstwo walki, wiele nieskładnych akcji i niecelnych strzałów. Decydujący był gol 
z rzutu wolnego Piotra Ćwielonga. LKS Goczałkowice-Zdrój wygrał 2:0 z Szombierkami Bytom i wywalczył awans do III ligi.z rzutu wolnego Piotra Ćwielonga. LKS Goczałkowice-Zdrój wygrał 2:0 z Szombierkami Bytom i wywalczył awans do III ligi.

Piłkarze Szombierek By-
tom i LKS-u Goczałkowice-
-Zdrój przyjechali do Łazisk 
Górnych, by w barażu roz-
strzygnąć kwestię awansu do 
III ligi. Pandemia koronawirusa 
sprawiła, że Śląski Związek Pił-
ki Nożnej zdecydował się zor-
ganizować tylko jeden mecz 
na neutralnym terenie. Wy-
grany zgarniał wszystko.

Zawodnikom nie dopisała 
pogoda. Cały czas padał inten-
sywny deszcz, który utrudniał 
grę w piłkę. Z pewnością wa-
runki, ale także stawka spotka-
nia sprawiły, że pierwsza poło-
wa nie była zbyt emocjonująca. 
Działo się bardzo niewiele.

Szombierki jednak piłkar-
sko wyglądały lepiej. Zespół 
Janusza Kluge od samego po-
czątku grał wysoko i agresyw-
nie. W efekcie rywale mieli pro-
blem, by swobodnie przedostać 
się pod pole karne bytomian.

W pierwszej połowie żad-W pierwszej połowie żad-
na z drużyn nie wypracowa-na z drużyn nie wypracowa-
ła sobie stuprocentowej sy-ła sobie stuprocentowej sy-
tuacji do strzelenia gola. Były tuacji do strzelenia gola. Były 
stałe fragmenty gry, strzały stałe fragmenty gry, strzały 
z dystansu, ale nie przynosiły z dystansu, ale nie przynosiły 
efektu. Bramkarz Szombierek efektu. Bramkarz Szombierek 
raz musiał trochę się wysilić raz musiał trochę się wysilić 
po strzale z ostrego kąta, ale po strzale z ostrego kąta, ale 
popisał się pewną interwen-popisał się pewną interwen-

cją. Z kolei po drugiej stronie 
najgroźniej było, gdy Tomasz 
Balul znalazł się z piłką w polu 
karnym, ale w ostatniej chwili 
został zablokowany.

Największym wydarze-
niem pierwszej połowy było... 
pojawienie się kibiców Szom-
bierek na stadionie. Spotka-
nie było zamknięte dla pu-

bliczności, ale bytomscy fani bliczności, ale bytomscy fani 
bez żadnych przeszkód weszli bez żadnych przeszkód weszli 
na teren stadionu i dopingo-na teren stadionu i dopingo-
wali swoich piłkarzy.wali swoich piłkarzy.

Wraz z początkiem dru-Wraz z początkiem dru-
giej połowy odważniej ruszyła giej połowy odważniej ruszyła 
drużyna z Goczałkowic-Zdro-drużyna z Goczałkowic-Zdro-
ju. Dzięki temu zrobiło się lep-ju. Dzięki temu zrobiło się lep-
sze tempo tego spotkania. To sze tempo tego spotkania. To 
w zasadzie tyle z pozytywów, w zasadzie tyle z pozytywów, 

bo nadal szeregi obronne obu bo nadal szeregi obronne obu 
zespołów spisywały się nie-zespołów spisywały się nie-
mal perfekcyjnie.mal perfekcyjnie.

Fanom Szombierek zadrża-Fanom Szombierek zadrża-
ło serce, gdy Arkadiusz Latka ło serce, gdy Arkadiusz Latka 
postanowił interweniować postanowił interweniować 
poza polem bramkowym. Pił-poza polem bramkowym. Pił-
ka po kontakcie ze śliską mu-ka po kontakcie ze śliską mu-
rawą prawie go zaskoczyła, rawą prawie go zaskoczyła, 
ale szczęście było po stronie ale szczęście było po stronie 
bramkarza. Niedługo póź-bramkarza. Niedługo póź-
niej mogło być 1:0 dla niej mogło być 1:0 dla „Zie-
lonych”lonych”! Kamil Moritz oddał 
bardzo mocny strzał sprzed bardzo mocny strzał sprzed 
pola karnego, ale piłka odbiła pola karnego, ale piłka odbiła 
się od słupka.

Im bliżej było końca me-Im bliżej było końca me-
czu, tym bardziej żadna z dru-czu, tym bardziej żadna z dru-
żyn nie chciała zaryzykować. żyn nie chciała zaryzykować. 
Ostatecznie skończyło się Ostatecznie skończyło się 
wynikiem 0:0, a to oznacza-wynikiem 0:0, a to oznacza-
ło, że czeka nas dodatkowe ło, że czeka nas dodatkowe 
30 minut dogrywki.30 minut dogrywki.

Niestety, dodatkowy czas Niestety, dodatkowy czas 
gry zaczął się bardzo źle gry zaczął się bardzo źle 
dla Szombierek. Kilka minut dla Szombierek. Kilka minut 

po wznowieniu meczu rywale po wznowieniu meczu rywale 
wywalczyli rzut wolny przed wywalczyli rzut wolny przed 
polem karnym. Piotr Ćwie-polem karnym. Piotr Ćwie-
long zaskoczył bramkarza i dał long zaskoczył bramkarza i dał 
swojej drużynie prowadzenie. swojej drużynie prowadzenie. 
Stracona bramka podłamała Stracona bramka podłamała 
bytomian, którzy do przerwy bytomian, którzy do przerwy 
nie umieli w żaden sposób za-nie umieli w żaden sposób za-
grozić rywalom.grozić rywalom.

W ostatnim kwadransie 
„Zieloni”„Zieloni” postawili wszystko „Zieloni” postawili wszystko „Zieloni”
na jedną kartę. Odważniej ata-
kowali większą liczbą zawod-
ników, ale w tym wszystkim 
brakowało pomysłu. Prze-
ciwnik ani na moment nie 
stracił koncentracji, a jesz-
cze na koniec dołożył jeszcze 
jedną bramkę. To oznacza-
ło, że awans do III ligi wywal-
czył LKS Goczałkowice-Zdrój. 
Szombierki zaprzepaściły 
wielką szansę, choć zawodni-
kom trzeba oddać, że walczyli 
z całych sił. Nowy sezon jed-
nak rozpoczną w IV lidze .
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Szombierki Szombierki zostają w IV lidzezostają w IV lidze

Zawodnikom nie dopisała
 pogoda. Cały czas padał in-

tensywny deszcz, który 
utrudniał grę w piłkę. Z pew-

nością warunki, ale także 
stawka spotkania sprawiły, 
że pierwsza połowa nie była 

zbyt emocjonująca
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DLA 
BYTOMIA:
 340 mln zł dla bytomian w ramach 500+ 

 Ponad 10 mln dla rodziców w ramach 300+

 13 emerytura

 15 mln dofinansowania budowy lodowiska

 7,5 mln na drogi w Bytomiu

 45 mln więcej dochodów budżetowych

Obniżenie stawek podatku PIT

 Prawo własności gruntów
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SPORT \ Ostatni raz najlepsi tenisiści w kraju rywa-
lizowali na bytomskich kortach w 1999 roku. Górnik 
Bytom zgarnął organizację Narodowych mistrzostw 
Polski, które w ostatnich latach odbywały się w po-
bliskich Gliwicach.

W ostatnich latach infra-
struktura Górnika Bytom jest 
regularnie modernizowana. 
To zapewnia nie tylko więk-
szy komfort zawodnikom, ale 
także daje możliwości organi-
zowania dużych imprez. Jedna 
z nich odbędzie się już latem.

Polski Związek Tenisowy 
wyłonił organizatora Narodo-
wych mistrzostw Polski. Naj-
lepszych tenisistów i tenisistki lepszych tenisistów i tenisistki 
w kraju ugości właśnie Bytom w kraju ugości właśnie Bytom 
na kortach Górnika. Zawody na kortach Górnika. Zawody 
mają się odbyć w dniach 12-mają się odbyć w dniach 12-
19 lipca. Na razie nie wiado-19 lipca. Na razie nie wiado-
mo, czy będzie można wpu-mo, czy będzie można wpu-
ścić kibiców.ścić kibiców.

PZT jednocześnie zdradził, PZT jednocześnie zdradził, PZT jednocześnie zdradził, 
że w tym roku będzie rekor-że w tym roku będzie rekor-że w tym roku będzie rekor-
dowa pula nagród w wysoko-dowa pula nagród w wysoko-dowa pula nagród w wysoko-
ści 200 tys. zł. Najlepsi singli-ści 200 tys. zł. Najlepsi singli-
ści otrzymają 27 tys. zł. Z kolei ści otrzymają 27 tys. zł. Z kolei 

w grze podwójnej zwycięzcy 
zgarną 18 tys. zł.

Obsada turnieju nie jest 
jeszcze znana, choć w tej 
chwili wiadomo, że przyje-
dzie czołowy polski tenisista 
Kamil Majchrzak. Można li-
czyć na kolejne gwiazdy, któ-
re na razie nie mogą rywali-
zować w międzynarodowych 
turniejach z powodu pande-
mii koronawirusa.mii koronawirusa.

Mistrzostwa Polski wraca-Mistrzostwa Polski wraca-
ją do Bytomia po 21 latach. ją do Bytomia po 21 latach. 
W 1999 roku na kortach Gór-W 1999 roku na kortach Gór-
nika krajowe tytuły w singlu nika krajowe tytuły w singlu nika krajowe tytuły w singlu 
wywalczyli Mariusz Zieliński wywalczyli Mariusz Zieliński wywalczyli Mariusz Zieliński 
i Joanna Sakowicz. Bytomski i Joanna Sakowicz. Bytomski 
klub w swojej historii miał tyl-klub w swojej historii miał tyl-
ko trzech indywidualnych mi-ko trzech indywidualnych mi-
strzów Polski, a byli nimi Bar-strzów Polski, a byli nimi Bar-
tłomiej Dąbrowski, Grzegorz tłomiej Dąbrowski, Grzegorz 
Panfil oraz Igor Bujdo Panfil oraz Igor Bujdo .

BIZNES \ Tesco Polska znika. Sklepy i magazyny przejmie Salling Group, czyli spółka macierzysta Netto 
Polska. Co więcej, zwiększy też liczbę sklepów do 700.

Jak informuje Karolina Re-
miszewska z biura prasowego 
Netto Polska, Salling Group, 
czyli duńska grupa detalicz-
na będąca właścicielem Net-
to Polska, zawarła umowę z 
brytyjskim detalistą Tesco. 
Transakcja dotyczy przejęcia 
przez Salling Group 301 skle-
pów i dwóch magazynów w 
Polsce. W ramach umowy 
około 7 tys. pracowników Te-

sco zostanie przeniesionych 
do Salling Group.

– Konsolidując obie sie-
ci handlowe na rozwojowym 
rynku, robimy znaczący krok 
w realizacji strategii całej na-
szej grupy, stając się jednym 
z czołowych graczy na jednym 
z największych rynków w Eu-
ropie – mówi Janusz Stroka, 
prezes Netto Polska.

Co stanie się z funkcjonu-

jącymi w Polsce sklepami Te-
sco? Zostaną przekształcone 
w Netto 3.0. Nastąpi to w cią-
gu 18 miesięcy od zakończe-
nia transakcji. Jak podaje biu-
ro prasowe Netto, wartość 
transakcji jest równa Enter-
prise Value (EV) w wysoko-
ści 900 mln zł, jednakże mu-
si ona zostać zweryfikowana 
i zatwierdzona przez urzędy 
regulacyjne. Finalizacja na-

stąpi w czwartym kwartale 
2020 roku.

Obecnie sieć Netto Pol-
ska zatrudnia ok. 5 ,5 tys. 
pracowników. Przypomnij-
my, że pierwszy sklep Net-
to w Polsce został otwarty 
w 1995 roku w Szczecinie i to 
tam znajduje się siedziba fir-
my. W sumie Netto ma pra-
wie 1250 sklepów, które zlo-
kalizowane są w Niemczech, 
Danii i Polsce.

W przypadku hipermar-
ketu przy ulicy Chorzow-
skiej w Bytomiu nie będzie to 
pierwsza zmiana nazwy w je-
go historii. Pierwotnie należał 
on do niemieckiej sieci HIT, 
która w 2002 roku odsprzeda-
ła swój biznes w Polsce brytyj-
czykom z Tesco. Teraz historia 
się powtarza, bo market znów 
przejdzie w inne ręce .

TAURON
w Twoim mieście
Teraz sprawy dotyczące
prądu i gazu załatwisz blisko domu

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

Umów się na wizytę tel.: 791 199 471

REKLAMA

Koniec Tesco Tenisowe 
mistrzostwa na Górniku
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MIESZKAŃCY \ Mieszkańców Bytomia wciąż uby-Mieszkańców Bytomia wciąż uby-
wa. Zgodnie raportem dotyczącym zmian w struk-wa. Zgodnie raportem dotyczącym zmian w struk-
turze ludności opublikowanym przez Główny Urząd turze ludności opublikowanym przez Główny Urząd 
Statystyczny, liczba bytomian w ciągu minionego Statystyczny, liczba bytomian w ciągu minionego 
roku spadła o 1532 osób.roku spadła o 1532 osób.

Według stanu na dzień Według stanu na dzień 
31 grudnia 2019 r. Bytom li-31 grudnia 2019 r. Bytom li-
czył 165263 mieszkańców. czył 165263 mieszkańców. 
W ciągu minionego roku 
w naszym mieście urodzi-
ło się 1388 dzieci, a zmar-
ło 2128 osób – zanotowano 
więc ujemny przyrost natu-
ralny, o 740 osób. Do Byto-
mia w 2019 r. przeprowadzi-
ło się 1257 osób, ale wyjecha-
ło aż 2009 – saldo emigra-
cji też jest ujemne i wynosi 
– 752 mieszkańców. Głów-
ny Urząd Statystyczny po-
daje także liczbę zawartych 

małżeństw i w naszym mie-małżeństw i w naszym mie-
ście w ubiegłym roku było ście w ubiegłym roku było 
ich 800.

Według statystyk opu-Według statystyk opu-
blikowanych przez GUS blikowanych przez GUS 
na 1000 mieszkańców 
w Bytomiu przyrost natu-
ralny wynosi – 4,5, a saldo 
migracji także – 4,5.

Według raportu opu-
blikowanego przez Głów-
ny  U r z ą d  St a t y s t yc zny 
w województwie śląskim 
na 1000 mieszkańców przy-
rost naturalny wynosi śred-
nio – 2,5 , a saldo migracji 

– 1,0. Ujemne wyniki zanoto-
wały także sąsiednie miasta.

W Katowicach przyrost 
naturalny wynosi – 3,5, a sal-
do migracji –do migracji – 2,4. W Rudzie 
Śląskiej przyrost naturalny Śląskiej przyrost naturalny 
to – 1,8, a saldo migracji –– 1,8, a saldo migracji – 3,2.  3,2. 

W Chorzowie przyrost na-
turalny wynosi – 4,9, a sal-
do emigracji – 1,9. W Świę-
tochłowicach przyrost natu-
ralny to – 5,2, a saldo migra-

cji – 4,7. W Siemianowicach 
Śląskich przyrost naturalny 
wynosi – 3,6, a saldo migra-
cji – 1,0, w Piekarach Śląskich 
odpowiednio – 3,3 oraz – 2,0.

W cały kraju w 2019r. 
liczba ludności spadła o 28 

572 osoby i według sta-
nu na 31 grudnia 2019 r. 
wynosi 38 382 576 osób. 
Przyrost naturalny wy-
nosi – 0,9, ale jest dodat-
nie saldo migracji i wyno-
si 0,2. Jak wskazuje GUS 
pozytywnym zjawiskiem 
jest utrzymująca się ni-

ska umieralność niemow-
ląt. Zmarło ok. 1,4 tys. dzieci ląt. Zmarło ok. 1,4 tys. dzieci 
w wieku poniżej 1 roku życia. 
W Bytomiu w ubiegłym roku 
zmarło 8 niemowląt .
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– Zeszłoroczny sukces fre-
kwencyjny zarówno w przy-
padku liczby złożonych wnio-
sków, jak i liczbie bytomian, 
którzy oddali swój głos na po-
szczególne inicjatywy, tylko 
ugruntował w nas przekona-
niu jak cenne jest zaangażo-
wanie mieszkańców w rozwój 
miasta. Dzięki budżetowi oby-
watelskiemu możemy być bli-
żej oczekiwań i potrzeb spo-
łecznych bytomian z różnych 
części naszego miasta – mówi 
prezydent Mariusz Wołosz.

Głosowanie 
tylko przez 
internet

Tegoroczne głosowanie 
będzie się odbywało wyłącz-
nie w formie elektronicznej. 
Natomiast osoby, które nie 
mają dostępu do Internetu, 
będą mogły skorzystać z wy-
znaczonych punktów konsul-
tacyjnych. Co więcej, w głoso-
waniu będą mogły brać udział 
osoby niepełnoletnie. Aby 
to było możliwe, koniecz-
na jest jednak zgoda rodzica 
lub opiekuna.

W odpowiedzi na propo-
zycje zgłaszane przez miesz-
kańców organizatorzy po-
stanowili wprowadzić pew-
ną modyfikację zasad gło-
sowania. Wzorem Marszał-
kowskiego Budżetu Obywa-
telskiego, tym razem każdy 
uprawniony do głosowania 
będzie dysponował nie jed-
nym, a dwoma głosami. Dzięki 
temu każdy będzie mógł od-
dać swój głos na jeden pro-
jekt o wartości od 500 tys. 
zł do 2 mln zł — do wyczer-
pania kwoty 2 mln zł, a drugi 
na projekt o wartości poniżej 
500 tys. zł — do wyczerpania 
puli środków przewidzianych 
w budżecie miasta na BBO 
po uwzględnieniu projektów 
wybranych w pierwszym pro-
gu kwotowym. 

W poprzedniej edycji zgło-
szono 85 projektów, spośród 
których 61 zostało poddanych 
pod głosowanie, ale do reali-
zacji zakwalifikowano jedynie 
jeden projekt społeczny oraz 
dwa projekty inwestycyjne. 
Jak będzie w tym roku? Czy 
uda się zrealizować więcej po-
mysłów mieszkańców?

- Kryzys związany z korona-
wirusem zamyka pierwszy rok 
obecnej kadencji Parlamentu Eu-
ropejskiego. Ten czas czegoś nas 
nauczył?

- Na pewno nauczył nas pokory. 
Musieliśmy zweryfikować dotych-
czasowe wyobrażenia o indywidu-
alnym bezpieczeństwie i między-
narodowej solidarności. Czy jako 
europejska wspólnota nabraliśmy 
też rozsądku? Co do tego mam 
wątpliwości. Radykalizacja polityki 
klimatycznej dowodzi, że ideologia 
i emocje nadal biorą górę nad ro-
zumem. 

- Zielony Ład jest zły? 
- Nie chodzi o to, czy jest zły. 

Rzecz w tym, czy jest realny i wy-
konalny. Polityka klimatyczna jest 
największym i najbardziej kosz-
townym, a jednocześnie najmniej 
uzasadnionym merytorycznie pro-
jektem w historii Unii Europejskiej. 

Zielony Ład zrodził się na radykal-
nych ideach, modzie, buncie mło-
dych pokoleń i frustracji polityków, 
że Unia coraz mniej liczy się w świe-
cie. W dodatku kryzys spowodowa-
ny koronawirusem wzmocnił prze-
konanie, że coś musi się zmienić. 
Niepewność jutra sprzyja wszelkiej 
maści fałszywym prorokom, którzy 
niewiele mają do powiedzenia, ale 
demagogicznymi hasłami potrafią 
porwać tłumy. 

- Fałszywi prorocy są także 
w Parlamencie Europejskim?

- Zwłaszcza tam. Jeszcze niedaw-
no Zielony Ład dzielił europejskich 
polityków na entuzjastów oczekują-
cych neutralności klimatycznej do 
2050 roku oraz realistów przestrze-
gających, że takie tempo zrujnuje 
gospodarkę wielu państw członkow-
skich i miliony ludzi wyprowadzi 
na społeczny margines. W czasach 
pandemii zaktywizowała się trzecia, 

rosnąca w siłę grupa. Oni nie chcą 
czekać do połowy stulecia. Doma-
gają się osiągnięcia neutralności 
klimatycznej już w 2040 roku. Rów-
nie rewolucyjne są ich żądania do-
tyczące redukcji emisji dwutlenku 
węgla do 2030 roku. W międzyna-
rodowych porozumieniach klima-
tycznych, zawartych jeszcze przed 
ogłoszeniem Zielonego Ładu, wciąż 
jest mowa o 40 proc. Tymczasem 
coraz więcej europosłów chce pod-
niesienia tego pułapu do 65 proc. 
I nie są to pojedyncze głosy „zielo-
nych” radykałów. Takie postulaty 
pojawiły się niedawno w oficjalnych 
stanowiskach dwóch wpływowych 
komisji Parlamentu Europejskiego: 
Środowiska, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności oraz 
Rozwoju Regionalnego.

- „Zielonym” jastrzębiem 
nie jest już Frans Timmer-

mans, wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej, który 
chce neutralności klimatycz-

nej w 2050 i redukcji CO2 „tyl-
ko” o 50 proc?

- Nadal jest jastrzębiem, bo 
przecież nie zmienił poglądów. Pa-
radoks polega na tym, że Bruksela 
może się teraz bawić w dobrego 
i złego policjanta. Podprogowy 
przekaz jest taki, że niepotrzebnie 
narzekamy na Timmermansa, bo 
do władzy może dojść na przykład 
szwedzka socjalistka Jytte Gute-
land, która w europarlamencie 
uchodzi za symbol eko-fanatyzmu. 

- W mediach sporym echem 
odbił się list otwarty, jaki skie-
rowała Pani do Fransa Timmer-
mansa.

- Impulsem do napisania listu 
było majowe, internetowe posie-
dzenie „mojej” komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii. Wziął 
w nim udział Frans Timmermans. 
Debata była ciekawa, ale wiceprze-
wodniczący Komisji Europejskiej 
nie rozwiał najważniejszych wąt-
pliwości, które nie dotyczą polityki 
lecz technologii. Podzielam zdanie 
wielu ekspertów, że opierając się 

jedynie na Odnawialnych Źró-
dłach Energii (OZE) nie zapewni-
my światu bezpieczeństwa ener-
getycznego. Można manipulować 
opinią publiczną, ale praw fizyki 
nie da się oszukać. 

- Dlaczego uważa Pani, że na 
OZE nie można oprzeć bezpie-
czeństwa energetycznego?

- Ponieważ wszystkie OZE - 
w szczególności instalacje słonecz-
ne i wiatrowe - nie są w pełni dys-
pozycyjne. Wykorzystanie mocy 
w panelach fotowoltaicznych wy-
nosi około tysiąca godzin rocznie. 
Lądowe farmy wiatrowe mogą 
pracować 2500 godzin. Tymcza-
sem rok liczy 8760 godzin, a gos-
podarka i społeczeństwo potrze-
bują energii w sposób ciągły - 
24 godziny na dobę i siedem dni 
w tygodniu. Ponieważ OZE nie są 
w stanie zapewnić ciągłych dostaw 
energii operatorzy systemów ener-
getycznych muszą utrzymywać 
w stanie gotowości elektrownie 
węglowe, gazowe czy jądrowe. Na 
tym polega największy paradoks, 
a raczej samobójcza idea Zielo-
nego Ładu, że Bruksela chce nam 
odebrać gwarancję bezpieczeństwa 
i równowagi w energetyce. 

- Frans Timmermans jest chy-
ba faktycznie dobrym policjan-
tem skoro dopuszcza gaz jako 
paliwo pośrednie w przechodze-
niu od węgla do OZE. Walczyła 
Pani o to w swojej komisji, choć 
wielu eurodeputowanych chcia-
ło wykluczyć inwestycje gazowe 
z unijnego dofinasowania. 

- Na szczęście w Unii sporo do 
powiedzenia ma jeszcze frakcja 
rozsądku, do której w Parlamencie 
Europejskim należy zaliczyć Euro-
pejskich Konserwatystów i Refor-

matorów. Na szczeblu przywódców 
państw w tym gronie na pewno 
wyróżnia się premier Mateusz 
Morawiecki. Między innymi dzię-
ki jego staraniom z unijnego dofi-
nansowania nie zostały skreślone 
inwestycje gazowe. To ogromny 
sukces i świetna perspektywa dla 
Polski. Dzięki gazoportowi im. Le-
cha Kaczyńskiego w Świnoujściu 
i dostawom z USA, staliśmy się po-
ważnym graczem na europejskim 
rynku tego surowca. Naszą pozycję 
wzmocni gazociąg Baltic Pipe. To 
strategiczny ruch otwierający no-
wy korytarz dostaw z Norwegii do 
Polski i dalej na europejski rynek. 

- Gaz jest strategicznym surow-
cem, ale patrząc na słabość OZE 
i chłonność energetyczną polskiej 
gospodarki i tak nie uciekniemy 
od węgla.

- Dlaczego mamy uciekać? Wę-
giel może dla Polski pełnić - jak 
dotychczas - rolę ostatniej linii 
energetycznej obrony. Energia 
z odnawialnych źródeł jest niepew-
na technologicznie. Gaz ma wię-
cej zalet, ale nie jesteśmy w stanie 
tylko na nim oprzeć narodowego 
bezpieczeństwa energetycznego. 
Atomu nie mamy, więc na razie 
nie ma o czym rozmawiać. Węgiel 
nawet jeśli nie jest już postrzegany 
jako „czarne złoto” to na pewno 
nie zasługuje na miano „czarnego 
luda”, którego można obarczyć wi-
ną za każdy roztopiony lodowiec 
i każdą chmurę smogu. Węgiel jest 
paliwem, któremu w tych trudnych 
czasach warto dać szansę inwe-
stując w nowoczesne, niskoemi-
syjne technologie spalania. Poza 
tym dlaczego Polska ma uciekać 
od węgla skoro nie robi tego świat 
ani nawet Unia Europejska. Nawet 
Niemcy z końcem maja uruchomi-

ły nową elektrownię węglową Dat-
teln 4 w Zagłębiu Ruhry. 

- Sytuacji jaka wytworzyła się 
wokół górnictwa z uwagą i niepo-
kojem przyglądamy się zwłaszcza 
na Śląsku.

- Trzeba się nie tylko przyglądać, 
ale głośno mówić, debatować i od-
kłamywać fałszywe informacje na 
temat górnictwa. Są politycy, tak-
że w Polsce, którzy przekonują, że 
nowe etaty w branży odnawialnej 
energii rozwiążą problem bezrobo-
cia, gdyby upadło górnictwo. My 
na Śląsku tego tak nie postrzegamy. 
Wciąż mamy w pamięci „transfor-
mację” z lat 90., kiedy zlikwido-
wano dziesiątki przedsiębiorstw, 
a setki tysięcy ludzi straciło źródło 
utrzymania, choć obiecywano im 
nowe miejsca pracy. W ubiegłym 
roku naukowcy z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
przygotowali ekspertyzę dotyczącą 
skutków ewentualnego zamknięcia 
Polskiej Grupy Górniczej. Z tych 
wyliczeń wynika, że utworzenie 
nowych stanowisk pracy w miej-
sce likwidowanych etatów w PGG 
oraz sektorach okołogórniczych, 
kosztowałoby około 200 miliardów 
złotych. Mówimy tylko o jednej 
spółce, a przecież w naszym regio-
nie jest wiele większych i mniej-
szych firm żyjących z górnictwa. 
Im głośniej będziemy mówić o tym 
na Śląsku tym jest większa szansa, 
że usłyszą nas w Brukseli.

- Liczy Pani na odpowiedź od 
Fransa Timmermansa?

- Nie chodzi o to, aby mi odpisał, 
ale przynajmniej niech przeczyta 
i weźmie sobie te słowa do serca.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar

Izabela Kloc jest członkiem grupy 
Europejskich Konserwatystów i Refor-
matorów. W Parlamencie Europejskim 
zasiada w Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii.

Unia Europejska potrzebuje rozsądku, 
a nie klimatycznego radykalizmu

Rozmowa z Izabelą Kloc, 
posłem do Parlamentu Europejskiego

Zgłoś projekt  
do Budżetu
Zgłoś 
do Budżetu
Zgłoś projekt  
do Budżetu

projekt  

Tel: 504 028 586

w Bytomiu Bytomiu 
przyrost naturalny przyrost naturalny 

wynosi – 4,5, wynosi – 4,5, 
a saldo migracji a saldo migracji 

także – 4,5

Bytomian Bytomian jest coraz mniejjest coraz mniej

112 \ 18 i 19 czerwca w Bytomiu mieliśmy do czynienia 
z intensywnymi opadami deszczu, a strażacy musieli 
interweniować aż 60 razy!

Jak informuje mł. Ognio-
mistrz Wojciech Krawczyk, 
rzecznik prasowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Bytomiu, 
zgłoszenia dotyczyły głównie 
lokalnych zalań i podtopień 
piwnic, klatek schodowych, 
mieszkań oraz ulic. – Podczas 
interwencji zabezpieczaliśmy 
miejsca zdarzenia, odłączali-
śmy dopływ energii elektrycz-
nej do zalanych obiektów i wy-
pompowywaliśmy wodę z za-
lanych pomieszczeń – doda-

je Wojciech Krawczyk. Wiele 
szkód wyrządziły też połama-
ne drzewa. Jedno z nich zmiaż-
dżyło samochód osobowy.

Okazuje się, że najwię-
cej interwencji odnotowa-
no w rejonie centrum mia-
sta – głównie na ulicy Piłsud-
skiego, Katowickiej czy Fałata 
oraz w dzielnicy Miechowice. 
W działaniach uczestniczy-
ło kilkudziesięciu strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej 
oraz druhów Ochotniczych 

Straży Pożarnych z Górnik, 
Suchej Góry i Stolarzowic.

– W związku z gwałtow-
nymi burzami oraz intensyw-
nymi opadami deszczu, nasz 
zastęp GCBA 417-31, został za-
dysponowany alarmowo do 
5-ciu zdarzeń: ul. Żeromskiego 
– zalana piwnica, ul. Katowicka 
– zalana piwnica, ul. Lazarówka 
– zalane piwnice oraz podwór-
ka, ul. Witczaka – drzewo ude-

rzone przez piorun, ul. Składo-
wa – zalane mieszkania i po-
dwórka – informują strażacy 
z OSP Sucha Góra. Dodają też, 
że: – Prowadząc działania przy 
ul. Składowej, strażacy wraz 
z mieszkańcami rozkładali wa-
ły przeciwpowodziowe z wor-
ków z piaskiem po uprzednim 
ich przygotowaniu. Łącznie 
zostało ułożonych 50 worków 
po około 40 kg .

1 dzień 2 nawałnice
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- Kryzys związany z korona-
wirusem zamyka pierwszy rok 
obecnej kadencji Parlamentu Eu-
ropejskiego. Ten czas czegoś nas 
nauczył?

- Na pewno nauczył nas pokory. 
Musieliśmy zweryfikować dotych-
czasowe wyobrażenia o indywidu-
alnym bezpieczeństwie i między-
narodowej solidarności. Czy jako 
europejska wspólnota nabraliśmy 
też rozsądku? Co do tego mam 
wątpliwości. Radykalizacja polityki 
klimatycznej dowodzi, że ideologia 
i emocje nadal biorą górę nad ro-
zumem. 

- Zielony Ład jest zły? 
- Nie chodzi o to, czy jest zły. 

Rzecz w tym, czy jest realny i wy-
konalny. Polityka klimatyczna jest 
największym i najbardziej kosz-
townym, a jednocześnie najmniej 
uzasadnionym merytorycznie pro-
jektem w historii Unii Europejskiej. 

Zielony Ład zrodził się na radykal-
nych ideach, modzie, buncie mło-
dych pokoleń i frustracji polityków, 
że Unia coraz mniej liczy się w świe-
cie. W dodatku kryzys spowodowa-
ny koronawirusem wzmocnił prze-
konanie, że coś musi się zmienić. 
Niepewność jutra sprzyja wszelkiej 
maści fałszywym prorokom, którzy 
niewiele mają do powiedzenia, ale 
demagogicznymi hasłami potrafią 
porwać tłumy. 

- Fałszywi prorocy są także 
w Parlamencie Europejskim?

- Zwłaszcza tam. Jeszcze niedaw-
no Zielony Ład dzielił europejskich 
polityków na entuzjastów oczekują-
cych neutralności klimatycznej do 
2050 roku oraz realistów przestrze-
gających, że takie tempo zrujnuje 
gospodarkę wielu państw członkow-
skich i miliony ludzi wyprowadzi 
na społeczny margines. W czasach 
pandemii zaktywizowała się trzecia, 

rosnąca w siłę grupa. Oni nie chcą 
czekać do połowy stulecia. Doma-
gają się osiągnięcia neutralności 
klimatycznej już w 2040 roku. Rów-
nie rewolucyjne są ich żądania do-
tyczące redukcji emisji dwutlenku 
węgla do 2030 roku. W międzyna-
rodowych porozumieniach klima-
tycznych, zawartych jeszcze przed 
ogłoszeniem Zielonego Ładu, wciąż 
jest mowa o 40 proc. Tymczasem 
coraz więcej europosłów chce pod-
niesienia tego pułapu do 65 proc. 
I nie są to pojedyncze głosy „zielo-
nych” radykałów. Takie postulaty 
pojawiły się niedawno w oficjalnych 
stanowiskach dwóch wpływowych 
komisji Parlamentu Europejskiego: 
Środowiska, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności oraz 
Rozwoju Regionalnego.

- „Zielonym” jastrzębiem 
nie jest już Frans Timmer-

mans, wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej, który 
chce neutralności klimatycz-

nej w 2050 i redukcji CO2 „tyl-
ko” o 50 proc?

- Nadal jest jastrzębiem, bo 
przecież nie zmienił poglądów. Pa-
radoks polega na tym, że Bruksela 
może się teraz bawić w dobrego 
i złego policjanta. Podprogowy 
przekaz jest taki, że niepotrzebnie 
narzekamy na Timmermansa, bo 
do władzy może dojść na przykład 
szwedzka socjalistka Jytte Gute-
land, która w europarlamencie 
uchodzi za symbol eko-fanatyzmu. 

- W mediach sporym echem 
odbił się list otwarty, jaki skie-
rowała Pani do Fransa Timmer-
mansa.

- Impulsem do napisania listu 
było majowe, internetowe posie-
dzenie „mojej” komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii. Wziął 
w nim udział Frans Timmermans. 
Debata była ciekawa, ale wiceprze-
wodniczący Komisji Europejskiej 
nie rozwiał najważniejszych wąt-
pliwości, które nie dotyczą polityki 
lecz technologii. Podzielam zdanie 
wielu ekspertów, że opierając się 

jedynie na Odnawialnych Źró-
dłach Energii (OZE) nie zapewni-
my światu bezpieczeństwa ener-
getycznego. Można manipulować 
opinią publiczną, ale praw fizyki 
nie da się oszukać. 

- Dlaczego uważa Pani, że na 
OZE nie można oprzeć bezpie-
czeństwa energetycznego?

- Ponieważ wszystkie OZE - 
w szczególności instalacje słonecz-
ne i wiatrowe - nie są w pełni dys-
pozycyjne. Wykorzystanie mocy 
w panelach fotowoltaicznych wy-
nosi około tysiąca godzin rocznie. 
Lądowe farmy wiatrowe mogą 
pracować 2500 godzin. Tymcza-
sem rok liczy 8760 godzin, a gos-
podarka i społeczeństwo potrze-
bują energii w sposób ciągły - 
24 godziny na dobę i siedem dni 
w tygodniu. Ponieważ OZE nie są 
w stanie zapewnić ciągłych dostaw 
energii operatorzy systemów ener-
getycznych muszą utrzymywać 
w stanie gotowości elektrownie 
węglowe, gazowe czy jądrowe. Na 
tym polega największy paradoks, 
a raczej samobójcza idea Zielo-
nego Ładu, że Bruksela chce nam 
odebrać gwarancję bezpieczeństwa 
i równowagi w energetyce. 

- Frans Timmermans jest chy-
ba faktycznie dobrym policjan-
tem skoro dopuszcza gaz jako 
paliwo pośrednie w przechodze-
niu od węgla do OZE. Walczyła 
Pani o to w swojej komisji, choć 
wielu eurodeputowanych chcia-
ło wykluczyć inwestycje gazowe 
z unijnego dofinasowania. 

- Na szczęście w Unii sporo do 
powiedzenia ma jeszcze frakcja 
rozsądku, do której w Parlamencie 
Europejskim należy zaliczyć Euro-
pejskich Konserwatystów i Refor-

matorów. Na szczeblu przywódców 
państw w tym gronie na pewno 
wyróżnia się premier Mateusz 
Morawiecki. Między innymi dzię-
ki jego staraniom z unijnego dofi-
nansowania nie zostały skreślone 
inwestycje gazowe. To ogromny 
sukces i świetna perspektywa dla 
Polski. Dzięki gazoportowi im. Le-
cha Kaczyńskiego w Świnoujściu 
i dostawom z USA, staliśmy się po-
ważnym graczem na europejskim 
rynku tego surowca. Naszą pozycję 
wzmocni gazociąg Baltic Pipe. To 
strategiczny ruch otwierający no-
wy korytarz dostaw z Norwegii do 
Polski i dalej na europejski rynek. 

- Gaz jest strategicznym surow-
cem, ale patrząc na słabość OZE 
i chłonność energetyczną polskiej 
gospodarki i tak nie uciekniemy 
od węgla.

- Dlaczego mamy uciekać? Wę-
giel może dla Polski pełnić - jak 
dotychczas - rolę ostatniej linii 
energetycznej obrony. Energia 
z odnawialnych źródeł jest niepew-
na technologicznie. Gaz ma wię-
cej zalet, ale nie jesteśmy w stanie 
tylko na nim oprzeć narodowego 
bezpieczeństwa energetycznego. 
Atomu nie mamy, więc na razie 
nie ma o czym rozmawiać. Węgiel 
nawet jeśli nie jest już postrzegany 
jako „czarne złoto” to na pewno 
nie zasługuje na miano „czarnego 
luda”, którego można obarczyć wi-
ną za każdy roztopiony lodowiec 
i każdą chmurę smogu. Węgiel jest 
paliwem, któremu w tych trudnych 
czasach warto dać szansę inwe-
stując w nowoczesne, niskoemi-
syjne technologie spalania. Poza 
tym dlaczego Polska ma uciekać 
od węgla skoro nie robi tego świat 
ani nawet Unia Europejska. Nawet 
Niemcy z końcem maja uruchomi-

ły nową elektrownię węglową Dat-
teln 4 w Zagłębiu Ruhry. 

- Sytuacji jaka wytworzyła się 
wokół górnictwa z uwagą i niepo-
kojem przyglądamy się zwłaszcza 
na Śląsku.

- Trzeba się nie tylko przyglądać, 
ale głośno mówić, debatować i od-
kłamywać fałszywe informacje na 
temat górnictwa. Są politycy, tak-
że w Polsce, którzy przekonują, że 
nowe etaty w branży odnawialnej 
energii rozwiążą problem bezrobo-
cia, gdyby upadło górnictwo. My 
na Śląsku tego tak nie postrzegamy. 
Wciąż mamy w pamięci „transfor-
mację” z lat 90., kiedy zlikwido-
wano dziesiątki przedsiębiorstw, 
a setki tysięcy ludzi straciło źródło 
utrzymania, choć obiecywano im 
nowe miejsca pracy. W ubiegłym 
roku naukowcy z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
przygotowali ekspertyzę dotyczącą 
skutków ewentualnego zamknięcia 
Polskiej Grupy Górniczej. Z tych 
wyliczeń wynika, że utworzenie 
nowych stanowisk pracy w miej-
sce likwidowanych etatów w PGG 
oraz sektorach okołogórniczych, 
kosztowałoby około 200 miliardów 
złotych. Mówimy tylko o jednej 
spółce, a przecież w naszym regio-
nie jest wiele większych i mniej-
szych firm żyjących z górnictwa. 
Im głośniej będziemy mówić o tym 
na Śląsku tym jest większa szansa, 
że usłyszą nas w Brukseli.

- Liczy Pani na odpowiedź od 
Fransa Timmermansa?

- Nie chodzi o to, aby mi odpisał, 
ale przynajmniej niech przeczyta 
i weźmie sobie te słowa do serca.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar

Izabela Kloc jest członkiem grupy 
Europejskich Konserwatystów i Refor-
matorów. W Parlamencie Europejskim 
zasiada w Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii.

Unia Europejska potrzebuje rozsądku, 
a nie klimatycznego radykalizmu

Rozmowa z Izabelą Kloc, 
posłem do Parlamentu Europejskiego

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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POLITYKA \ 5 czerwca prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w województwie śląskim. Odwiedził ratowników górniczych w Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego oraz strażaków w nowej strażnicy.

– Swoją wizytę z mieszkań-
cami Śląska rozpoczynam od 
wizyty w Centralnej Stacji Ra-
townictwa Górniczego, miej-
scu, które dla całej społecz-
ności Górnego Śląska ma duże 
znaczenie. To tutaj na co dzień 
pracują i dyżurują ci, którzy 
niosą pomoc – mówił prezy-
dent Andrzej Duda.

Podziękował ratownikom 
za ciężką pracę i zwrócił uwa-
gę na przemiany, jakie zaszły 
w województwie w minionym 
czasie. – Ludzie zaczynają pa-
trzeć dziś na Śląsk inaczej. Dziś 
Śląsk staje się symbolem rozwi-
jającej się polskiej kultury, sym-
bolem odbywających się tu 
wielkich, międzynarodowych 
wydarzeń jak choćby COP24, 
czy symbolem eksplodującej 
ambicją nowoczesnej gospo-
darki. Trudno się zatem dziwić, 
ze Katowicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna została uzna-
na przez tygodnik „Financial 
Times” w 12019 drugą co do 
atrakcyjności, specjalną stre-
fą gospodarczą na świecie. Za-
raz po tej, która jest w Dubaju 
– dodał prezydent.

Wizyta prezydenta Dudy 
przebiegła szybko, a odbyła 
się na placu przed gmachem 

CSRG. Dlaczego odwiedził ra-
towników górniczych? – Otrzy-
maliśmy informację, że pan 
prezydent Andrzej Duda wła-
śnie dzisiaj odwiedzi Śląsk, 
a pierwszym punktem na li-
ście jego podróży znalazła się 
CSRG. Ma to swoje uzasadnie-
nie, ponieważ gościliśmy dziś 
prezydenta po raz pierwszy, 
a prezydent żywo interesował 
się tym jak funkcjonuje CSRG 
i czym dysponuje. Dziś była 
okazja do tego, żeby sam mógł 
się o tym przekonać. Przyglą-
dał się m.in. przewoźnym wy-
ciągom ratowniczym. Przypo-
mnę, że dysponują one linami, 
które mogą zejść na głębokość 
aż do 1300 metrów. Prezydent 
zobaczył też nasze kapsuły, 
z których korzystają ratownicy 
górniczy i wóz bojowy – mó-
wi Robert Wnorowski, rzecz-
nik prasowy Centralnej Sta-
cji Ratownictwa Górniczego 
w Bytomiu.

Pogoda nie sprzyjała orga-
nizacji wydarzeń plenerowych, 
ale pomimo deszczu, przemó-
wienie prezydenta Dudy miało 
miejsce na placu przed budyn-
kiem CSRG. Przesądziły wzglę-
dy bezpieczeństwa. – Reżim sa-
nitarny, który u nas obowiązuje 

również przełożyliśmy na dzi-
siejszą wizytę – mówił rzecznik 
CSRG. – Cała wizyta odbyła się 
na wolnym powietrzu z tej ra-
cji, że budynek, w którym sta-
cjonują ratownicy górniczy jest 
całkowicie odizolowany i nie 
ma tam prawa wstępu żadna 
osoba postronna. Ratowników 
podzielono na trzy zespoły dy-
żurujące, które nie mają ze so-
bą styczności. Jeżeli chodzi 
o sam budynek, wszelkie środ-
ki ostrożności są zapewnio-
ne. Dodatkowo, prowadzimy 
oznowanie pomieszczeń – do-
dał rzecznik prasowy CSRG.

Drugim punktem na trasie 

prezydenta była nowa straż-
nica PSP przy ul. Łużyckiej 21. 
Prezydent Duda dokonał jej 
oficjalnego otwarcia. Podczas 
uroczystości poświęcono no-
wą siedzibę PSP oraz wręczo-
no promesy na zakup 37 no-
wych samochodów ratowni-
czo-gaśniczych dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych województwa śląskie-
go. Promesę otrzymali tak-
że strażacy z OSP w Suchej 
Górze. Wiadomo już zatem, 
że strażacy ochotnicy w koń-
cu otrzymają długo wyczeki-
wany wóz bojowy.

Wśród gości uroczystego 

otwarcia strażnicy znaleźli się 
m.in.: Lidia Burzyńska, Barba-
ra Dziuk, Wojciech Szarama, 
a także wojewoda śląski Ja-
rosław Wieczorek oraz mar-
szałek województwa śląskie-
go Jakub Chełstowski i prezes 
WFOŚiGW Tomasz Bednarek. 
Zapomniano jednak o gospo-
darzu miasta, bowiem wśród 
gości zabrakło prezydenta By-
tomia Mariusza Wołosza.

– Niemal rok temu, 13 listo-
pada 2018 roku wkopany zo-
stał tu kamień węgielny. Ten 
symboliczny moment przy-
niósł nadzieję bytomskim stra-
żakom, że wreszcie, po ponad 

100 latach, zyskają nową siedzi-
bę. Wszystko to stało się moż-
liwe dzięki ustawie moderniza-
cyjnej na lata 2017-2020, która 
dała strażakom woj. Śląskiego 
blisko 67 mln zł – mówił nad-
brygadier Jacek Kleszczewski, 
śląski komendant wojewódzki 
PSP. Dodał też, że umożliwiło 
to długo oczekiwane podwyżki 
uposażeń, uzupełnienie sprzę-
tu i dwie inwestycje budowla-
ne, w tym bytomską komendę.

Przypomnijmy, że obiekt 
uzyskał pozwolenie na użyt-
kowanie 15 marca, a strażacy 
przenieśli się do nowej siedzi-
by 20 maja .

Prezydent odwiedził strażaków i ratowników górniczych

Śląskie Centrum Medycyny Sądowej 
w Bytomiu

przy ul. Piekarskiej 103
tel. 665 100 353

www.scms.com.pl

    • badania immunohistochemiczne

    • cytologiczne z materiału dostarczonego- cytologia ginekologiczna, 

materiał z biopsji

    • cytologiczne z wykonaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 

pod kontrolą USG

    • możliwość uzyskania wyniku w dniu badania

    • pełny zakres badań w dziedzinie medycyny sądowej oraz szeroki 

zakres opiniowania medyczno-sądowego w sprawach karnych 

oraz cywilnych

Oferujemy pełną gamę badań 
histopatologicznych i cytologicznych:

Zapraszamy do współpracy gabinety lekarskie

REKLAMA

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO W BYTOMIU

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

BRANŻE: BUDOWNICTWO, POJAZDY SAMOCHODOWE, 
TRANSPORT DROGOWY, BHP, ADMINISTRACJA, FINANSE

I RACHUNKOWOŚĆ, KADRY I PŁACE
FORMY KSZTAŁCENIA: ZAOCZNA I WIECZOROWA

DODATKOWE KWALIFIKACJE: PRAWO JAZDY KAT. B, C, C+E, 
kwalifikacja wstępna

www.cku.bytom.pl  facebook.com/CKUBytom
 tel.: 32 281 60 76

➢ SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH
➢ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
➢SZKOŁA POLICEALNA
➢ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZPŁATNA NAUKA

REKLAMA
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MIASTO \ Zrujnowany gmach ULa z szarą, zniszczoną elewacją znajdujący się u zbiegu ulic Sokoła i Korfantego to już przeszłość. Teraz w tym miejscu wznosi 
się wyremontowany budynek, który niebawem będzie stanowił siedzibę bytomskich harcerzy. Jego modernizacja właśnie dobiega końca.

Przypomnijmy, że budy-
nek Domu Polskiego, znany 
powszechnie jako UL powstał 
w latach 1910-1922. Przez lata 
stanowił siedzibę wielu orga-
nizacji społecznych i kultural-
nych, które walczyły o zacho-
wanie polskości na Górnym 
Śląsku jak m.in.: Polskiego To-
warzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, Związku Towarzystw „Sokół”, Związku Towarzystw „Sokół”
Polek, Zjednoczenia Zawo-
dowego Polskiego, Polskiego 
Kółka Graficznego czy chó-
rów „Halka” i „Halka” i „Halka” „Jedność”.„Jedność”.„Jedność”

Przed laty mieściła się tu-
taj restauracja, później do-
budowano salę widowisko-
wą, a pod koniec lat 30-tych 
utworzono nawet kino. Orga-
nizowano tu rozmaite uroczy-
stości, ale nie tylko bowiem to 
tu przygotowywano działania 
zbrojne w I powstaniu śląskim. 

Jednym słowem było tu gwar-
no jak w ulu, stąd też powsta-
ła nazwa gmachu. Po II woj-
nie światowej budynek nada-
wał się do rozbiórki, jednak-
że ocalili go miłośnicy historii. 
W 1978 roku gmach przejęło 
Muzeum Górnośląskie.

ZHP kupiło
budynek 
w 2017r. 

Budynek przez lata nisz-
czał, ale w końcu zaintereso-
wali się nim bytomscy harce-
rze. Pięć lat temu postanowili 
urządzić w nim siedzibę hufca. 
Od pomysłu szybko przeszli 
do realizacji. ZHP kupiło bu-
dynek w 2017 roku z własnych 
środków, które zostały zebra-
ne przez Hufiec ZHP w Byto-
miu, a koszt zakupu wyniósł 

300 tys. zł. Następnie spo-
rządzono projekt rewitaliza-
cji i przystąpiono do remontu, 
który rozpoczął się w grudniu 
2019 roku.

– Po przejęciu budynku 
okazało się, że jego stan jest 
znacznie gorszy niż się spo-
dziewano – mówi Bożena 
Mientus, Komendant Hufca 
ZHP Bytom. – Podczas prac 

remontowanych musieliśmy 
wymienić cały strop, a wielo-
krotnie przemurowywane we-
wnętrzne ściany potrzebowa-
ły wzmocnienia. Udało nam 
się jednak pozyskać dodat-
kowe 200 tys. zł, a wykonaw-
cy – zmieścić w harmonogra-
mie prac, dzięki czemu robo-
ty budowlane są już na finiszu 
– dodaje.

Modernizacja za 
prawie 1,7 mln zł
Efekty spektakularnej prze-

miany można podziwiać już od 
kilkunastu dni, a na przełomie 
sierpnia i września harcerze 
zaczną urządzać pomieszcze-
nia. Koszt gruntownego re-
montu „Ula” wyniesie 1 mln „Ula” wyniesie 1 mln „Ula”
682 tys. zł, z czego dofinan-
sowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej to 1 mln 407 tys. zł. 
– Niestety niewiele zachowa-
ło się archiwaliów. Na pod-
stawie jednego zdjęcia z za-
sobów IPN-u udało się odre-
staurować elementy dekora-
cyjne okien. Budynek ma tyl-
ko 300 m². Znajdą się w nim 
dwie sale o charakterze wykła-
dowym oraz kilka małych po-
mieszczeń, które będą służyły 
działalności hufca oraz pro-
wadzonego przez nas Bytom-

skiego Centrum Aktywności 
Społecznej – podkreśla Boże-
na Mientus.

W Bytomskim Centrum 
Aktywności Społecznej, w ra-
mach wsparcia dziennego, bę-
dą m.in. prowadzone zaję-
cia z języka angielskiego czy 
matematyki dla dzieci. Do-
datkowo, realizowane będą 
tu także międzypokoleniowe 
projekty integrujące i akty-
wizujące, warsztaty i spotka-
nia dyskusyjne.

Modernizacja gmachu to 
nie wszystkie pomysły bytom-
skich harcerzy. Planują także 
zagospodarować plac znaj-
dujący się przed budynkiem. 
Może tu pojawić się m.in. sta-
ła plenerowa wystawa pre-
zentująca pamiątki i informa-
cje o historii „Ula”, jak również „Ula”, jak również „Ula”
bytomskiego ZHP .

• boreliozę • choroby nowotworowe • 
cukrzycę • choroby dermatologiczne • 

choroby układu krążenia • choroby układu choroby układu krążenia • choroby układu 
nerwowego • choroby układu pokarmowe-nerwowego • choroby układu pokarmowe-
go • zakażenia bakteryjne i pasożytnicze • go • zakażenia bakteryjne i pasożytnicze • 

infekcje wirusowe ... i wiele innych!

▶ botoks
▶ nici PDO/PLLA
▶ kwas hialuronowy
▶ lipoliza iniekcyjna
▶ mezoterapia igłowa
▶ osocze bogatopłytkowe

  ... i inne!   ... i inne!   ... i inne! 

▶ biorezonans komórkowy 
 na aparatach MORA 
▶ ozonoterapia
▶ hydrokolonoterapia
▶ wlewy kroplowe
▶ leczenie boreliozy
▶ terapia antynikotynowa

DIAGNOSTYKA CHORÓB 
ZA POMOCĄ BIOREZONANSU 

KOMÓRKOWEGO NA APARACIE MORA 
I BADAŃ  LABORATORYJNYCH 
POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ LEKARZA

Zapraszamy do naszej kliniki znajdującej się przy 
ul. Staromiejskiej 13a  w Katowicach 

tel: 888 888 708 lub 881 777 789

klinikavitaleaŚLEDŹ NASZ PROFIL NA BIEŻĄCOŚLEDŹ NASZ PROFIL NA BIEŻĄCO

Klinika VITALEA to placówka wykorzystująca nowoczesne technologie do diagnostyki  to placówka wykorzystująca nowoczesne technologie do diagnostyki i skutecznego leczenia szerokiej gamy schorzeń. Nasi 
lekarze i specjaliści w oparciu o doświadczenia nauk medycznych, fi zycznych i chem i chemicznych, jak również tradycyjną wiedzę holistyczną z pewno-
ścią postawią prawidłową diagnozę, która jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia walki z chorobą. Korzystamyścią postawią prawidłową diagnozę, która jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia walki z chorobą. Korzystamy z nowoczesnych  metod leczenia, 
m.in. takich jak autohemotransfuzja ozonowa czy biorezonans komórkowy aparatami h jak autohemotransfuzja ozonowa czy biorezonans komórkowy aparatami MORA.

www.vitalea.pl

JUŻ WKRÓTCE W NASZEJ OFERCIE ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM: 
HARMONY XL PRO Z CLEARLIFT, PIXEL CO2 Z LITE SCAN, DISCOVERY PICO,

THUNDER MT, LIPOLIFE Z VASCULIFE, KRIOCUUM, ALLIANCE LAB LPG SYSTEMS,
TRIWINGS, ULTRAFORMER, USG VOLUSON S6

LETNIA PROMOCJA!
Przy zakupie 10 zabiegów autohemotransfuzji

11 zabieg GRATIS*
*przy zakupie pakietu płatność z góry

UL UL odzyskał dawny blaskodzyskał dawny blask

REKLAMA
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MIESZKALNICTWO \ Ponad 397 mln złotych – tyle wynoszą zaległości czynszowe mieszkańców Bytomia, a z regulowaniem zobowiązań finansowych spóźnia 
się aż 13 297 osób. Brak wpłat przekłada się na mniejsze wpływy do miejskiej kasy, a to z kolei na mniejsze możliwości inwestycyjne miasta.

Należy dodać, że z poda-
nej sumy 197 mln zł stanowi 
zadłużenie związane z gmin-
nymi lokalami mieszkalnymi 
i użytkowymi, a około 190 mln 
to odsetki od niezapłaconych 
rachunków. – Za te środ-
ki moglibyśmy wyremonto-
wać gruntownie przykładowo 
300 zniszczonych dachów, 
700 zdewastowanych klatek 
schodowych i przeprowadzić 
termomodernizację 120 bu-
dynków. Nie jesteśmy jednak 
w stanie tego zrobić, ponie-
waż lokatorzy nie płacą swo-
ich zobowiązań. Nie płacąc 
czynszów, lokatorzy pozba-
wiają siebie i swoich sąsiadów 
godnych warunków życia. Dla-
tego w budynkach, gdzie lo-

katorzy mają spore zaległo-
ści, nie będziemy prowadzić 
dużych remontów, a jedynie 
doraźne prace zabezpieczają-
ce – mówi prezydent Bytomia 
Mariusz Wołosz.

Rekordzista ma zadłużenie 
wynoszące ponad 460 tys. zł. 
– Najczęściej o remonty naj-
głośniej upominają się te oso-
by, które mają największe za-
ległości w opłacaniu czynszu 
lub w ogóle nie mają prawa do 
korzystania z lokalu. Ostatnio 
głośno w mediach społeczno-
ściowych zrobiło się o dwóch 
kamienicach – w jednej zale-
głości sięgają prawie 450 tys. 
zł w drugiej 140 tys. zł. Gdyby 
oburzeni lokatorzy – zamiast 
straszyć administrację inter-

wencją mediów, opłacili swo-
je zaległości czynszowe, mie-
liby nowy dach i klatkę scho-
dową z prawdziwego zdarze-
nia – podkreśla wiceprezydent 
Waldemar Gawron.

Bytomianie 
w Krajowym 
Rejestrze 
Długów

Eg zek wowanie zadłu-
żeń czynszowych będzie te-
raz bardziej skuteczne? Mia-
sto liczy na to, że tak się sta-
nie. Dlaczego? Otóż, w maju 
2019 roku Bytomskie Miesz-
kania zawarły porozumienie 
z Krajowym Rejestrem Dłu-
gów, co ułatwi proces odzy-

skiwania należności. – Wpis 
do KRD wiąże się z uciążli-
wościami. Nie można wów-
czas wziąć kredytu czy kupić 
sprzętu na raty. Niejednokrot-
nie informacja o możliwym 
wpisie do KRD dyscyplinuje 
lokatorów, dzięki czemu mo-
żemy odzyskać należne nam 
pieniądze – wyjaśnia Monika 
Trzcionkowska, dyrektor By-
tomskich Mieszkań.

W ciągu niecałego roku, 
licząc od maja 2019 do mar-
ca 2020, w Krajowym reje-
strze Długów znalazło się 
800 bytomian, a gmina odzy-
skała 600 tys. zł. – Ściąganie 
długów czynszowych to ko-
nieczność. Pieniądze potrzeb-
ne są na bieżące naprawy i re-

monty w budynkach komunal-
nych – dodaje Trzcionkowska.

Remonty tylko 
tam, gdzie dłu-
gów nie ma

Gmina sprawia sprawę 
na ostrzu noża i kategorycz-
nie zapowiada, że remonty 
budynków będą realizowa-
ne tylko tam, gdzie regular-
nie opłacane są czynsze. Jeśli 
osoba zalegająca z płaceniem 
czynszu nie posiada całej su-
my na jego uregulowanie, dłu-
gi można odpracować wyko-
nując drobne prace porząd-
kowe takie jak: sprzątanie, 
malowanie, prace budowla-
ne czy utrzymywanie czysto-

ści w budynku lub skorzystać 
z ulgi w postaci rozłożenia za-
ległości na raty czy odrocze-
nia terminów zapłaty. Istnie-
je także możliwość zamiany 
mieszkania na mniejsze

Jak precyzuje by tom-
ski magistrat, od kwietnia 
2020 roku zadłużeni loka-
torzy mogą się również sta-
rać o przywrócenie im tytu-
łu prawnego do zajmowane-
go lokalu. Będzie to możliwe 
w przypadku, gdy odpracują 
swój dłub lub będą regulowa-
li należności w systemie ratal-
nym. Co więcej, osoby, które 
maja zawarte umowy najmu 
lokalu, mogą skorzystać z do-
datku mieszkaniowego .

REKLAMA

Świętochłowice są tuż za miedzą!

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ofertami najmu mieszkań do remontu oraz lokali użytkowych na stronie internetowej spółki: www.mpglswietochlowice.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach realizuje zadania Gminy 
związane z zarządzaniem zasobami komunalnymi Świętochłowic. W aktualnie dostępnej ofer-
cie spółki znajduje się blisko 50 lokali użytkowych, które można wynająć poza przetargiem na 
zasadach negocjacji ceny czynszu, w tym wiele z nich znajduje się w dogodnych lokalizacjach, 
szczególnie jeśli chodzi o centrum miasta. Przeznaczenie tych lokali może być różnorodne, to 
np.: sklepy, biura, punkty usługowe, a pamiętać należy, że Świętochłowice są jednym z najlepiej 
skomunikowanych miast regionu śląskiego.  Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości naj-
mu lokali użytkowych w Świętochłowicach zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Eksploatacji 
MPGL pod nr tel.: 32 346 08 54 lub mailowo pod adresem: kontakt@mpglswietochlowice.pl 

MPGL Świętochłowice zachęca również do możliwości najmu mieszkania z zasobów komunal-
nych gminy. Aktualnie dostępnych jest ponad 150 lokali mieszkalnych w opcji do remontu, o które 
wnioskować mogą również mieszkańcy innych miast. Do dyspozycji są mieszkania praktycznie w 
każdej z dzielnic, o metrażach od 10 do nawet 84 m2. Warunkiem najmu jest wykonanie remontu 
według przygotowanego kosztorysu, zaś w zależności od jego wartości, najemca po wykonaniu 
remontu uzyskuje zwolnienie z czynszu na okres od 3 do nawet 12 miesięcy. Szczegółowych in-
formacji w zakresie najmu mieszkań komunalnych w Świętochłowicach udziela Wydział Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pod nr tel.: 32 349 18 35 lub mailowo pod 
adresem: gn@swietochlowice.pl 

WYNAJMIJ MIESZKANIE LUB LOKAL UŻYTKOWY Z ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ŚMIASTA ŚMIASTA WIĘTOCHŁOWICE!

Nie płacisz – nie będzie remontu – nie będzie remontu



środa, 24 czerwca 2020 r.\   11www.bytomski.pl

KOMUNIKACJA \ Po latach zapowiedzi na bytomskim dworcu autobusowym i innych przystankach na-
reszcie mają pojawić się elektroniczne tablice z rozkładem jazdy. Urządzenia będą służyć nie tylko do wy-
świetlania informacji, ale także do poprawy bezpieczeństwa pasażerów.

Elek tronic zne tab l ice 
na przystankach nie są ni-
czym nowym w dużych aglo-
meracjach. W naszej metropo-
lii wciąż jednak są pewną no-
winką. Pierwsze z nich stanęły 
w Katowicach i pięciu innych 
miastach dopiero w 2012 ro-
ku. Montaż zaledwie 77 urzą-
dzeń trwał aż 2 lata i na kolej-
ne trzeba było czekać 6 (!) lat. 
Zarząd Transportu Metropo-
litalnego po przejęciu od KZK 
GOP zadania organizacji ko-
munikacji zbiorowej w naszej 
konurbacji wznowił wyposaża-
nie przystanków w wyświetla-
cze. Przez ostatnich kilka mie-
sięcy oddano do użytku około 
100 nowych tablic, a za 15 mie-
sięcy wszystkie 500 urządzeń 
ma już służyć pasażerom.

– W porównaniu do po-
przednich wersji dodatko-
wymi udogodnieniami jest 
m.in. wyświetlanie informacji 
po ich obu stronach. Ponadto 
są one V-kształtne, dzięki cze-

mu informacje są wyświetlane 
pod innym kątem przez co sta-
ją się bardziej czytelne. To wa-
lory istotne z punktu widzenia 
komfortu pasażera – wskazuje 
Michał Kuliński z Wydziału In-
frastruktury Komunikacyjnej. 
– Na tablicach zainstalowano 
również kamery. To z kolei słu-
ży bezpieczeństwu ich utrzy-
mania – dodaje.

W Bytomiu słyszymy o pla-
nach montażu wyświetlaczy 
od wielu lat. Wygląda na to, 
że wreszcie się ich doczeka-
my. Już w listopadzie ubiegłe-

go roku na dworcu autobuso-
wym przystąpiono do przy-
gotowania instalacji niezbęd-
nych do zamontowania tablic. 
Obecnie są one przykryte 
skrzyniami z płyt wiórowych 
i czekają, by spełnić swoje do-
celowe zadanie.

ZTM poinformował, że do 
metropolii trafi kolejna partia 
sześćdziesięciu wyświetlaczy 
tzw. Systemu Dynamicznej In-
formacji Pasażerskiej. W ciągu 
najbliższych kilku tygodni mają 
zostać zlokalizowane w 12 mia-
stach, w tym m.in. w Bytomiu. 

Do naszego miasta przyjedzie 
najwięcej z nich, bo aż 17.

11 tablic (w tym jedna tabli-
ca zbiorcza) stanie na pero-
nach dworca autobusowego 
na placu Wolskiego, natomiast 
pozostałe zostaną zamonto-
wane na przystankach: Bytom 
Arki Bożka, Bytom Strzelców 
Bytomskich, Bytom Szpital nr 
1, Karb, Miechowice Bławatko-
wa, Stroszek Osiedle.

Gdy te będą już w docelo-
wej lokalizacji, to w kolejnych 
miesiącach do Bytomia powin-
no trafić następnych 19 tablic. 
Przewidziano dla nich miej-
sce na osiedlu Arki Bożka, pla-
cu Sikorskiego, Zamłyniu oraz 
Urzędzie Miasta. – To są urzą-
dzenia, które sprawiają, że ko-
rzystanie z komunikacji miej-
skiej staje się prostsze i wy-
godniejsze – zachwala rzecznik 
prasowy ZTM Michał Wawrza-
szek. Ostatecznie w Bytomiu 
powinno funkcjonować 36 ta-
kich wyświetlaczy .

MIASTO \ Bytom otrzymał dodatkowe środki na 
rewitalizację Śródmieścia i Rozbarku. Kwota dotacji 
wzrosła o 4,6 mln zł.

Pieniądze te zostaną wy-
korzystane na realizację pro-
jektu „Rewitalizacja podob-
szarów 10,11, 12, 13 – Bytom 
Śródmieście, Rozbark” w ra-Śródmieście, Rozbark” w ra-Śródmieście, Rozbark”
mach Obszaru Strategicznej 
Interwencji, który przewidu-
je nie tylko modernizację bu-
dynków mieszkalnych, ale 
także odnowę i ponowne za-
gospodarowanie miejskich 
podwórek (m.in. przy ul. Pił-
sudskiego oraz Kwietniew-
skiego). W planach ujęto też 
wyburzenie niektórych ofi-
cyn. Łącznie zmiany nastąpią 
na 1,22 ha terenu m.in. przy 
ul. Siemianowickiej, Katowic-
kiej, Piekarskiej, Piłsudskiego 
i Żeromskiego, a koszt już te-
raz szacowany był na 25,7 mln 
zł, z czego niemal 23 mln zł 
to dofinansowanie.

O przyznaniu kolejnej do-
tacji dla naszego miasta w śro-
dę, 27 maja, poinformowała 
Izabela Domogała, członek za-
rządu województwa śląskiego. 
– Dziś Zarząd Woj. Śląskiego 
zwiększył poziom dofinanso-
wania projektu pn. „Rewitali-
zacja podobszarów 10, 11, 12,13 

– Bytom Śródmieście Roz-
bark” – napisała za pośrednic-bark” – napisała za pośrednic-bark”
twem mediów społecznościo-
wych Izabela Domogała.

Jak wyjaśnia Michał Bie-
da, zastępca prezydenta By-
tomia, zmiany te były możli-
we dzięki aktualizacji Gmin-
nego Programu Rewitalizacji, 
która wynikała m.in. ze zmie-
niającego się kursu euro i ro-
snących cenach usług. – Pro-
jekt realizowany będzie w sys-
temie zaprojektuj i wybuduj. 
Z dziewięciu części postępo-
wania na zagospodarowanie 
terenów przestrzeni miejskich 
w dwóch z nich rozstrzygnę-
liśmy już przetargi i wkrótce 
podpisane zostaną umowy 
na opracowanie pełnej doku-
mentacji technicznej i wyko-
nawstwo przy ul. Żeromskie-
go i ul. Siemianowickiej – wy-
jaśnia Tomasz Janik, kierownik 
Referatu Rewitalizacji Wydzia-
łu Strategii, Funduszy Euro-
pejskich i Obsługi Inwestora.

Magistrat zapewnia, że pra-
ce budowlane powinny ruszyć 
w przyszłym roku .
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NIEODPŁATNE BADANIA W RAMACH NFZ, 
SZYBKIE TERMINY!

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

SZPITAL NEFROLUX
ul. Szpitalna 6, 41-100 Siemianowice Śląskie

KOLONOSKOPIA
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Więcej Więcej KASY
na rewitalizacjęna rewitalizację

Elektronika na przystankach

RADZIONKÓW \ Przed dwoma laty padła w niej wygrana w Eurojackpot, a w czerwcowy weekend pewien Przed dwoma laty padła w niej wygrana w Eurojackpot, a w czerwcowy weekend pewien 
szczęśliwiec trafił tam „Szóstkę”. Tym samym w mieście przybyło jednego milionera więcej.szczęśliwiec trafił tam „Szóstkę”. Tym samym w mieście przybyło jednego milionera więcej.

Tą szczęśliwą kolekturą jest 
punkt Lotto przy ul. Unii Euro-
pejskiej 8-10 w Radzionkowie. 
21 września 2018 roku odno-
towano w niej wygraną w Eu-
rojackpot w wysokości 304 
838,40 zł. Niecałe dwa lata 

później trafiła się tu znacznie 
większa wygrana...

6 czerwca wylosowano 
w Lotto następujące liczby: 
4, 17, 25, 30, 43, 47. Pewien 
szczęśliwiec wskazał dokład-
nie te liczby właśnie w tej ra-

dzionkowskiej kolekturze. Co dzionkowskiej kolekturze. Co 
ciekawe zakupił tylko jeden ciekawe zakupił tylko jeden 
los i w dodatku na chybił trafił.los i w dodatku na chybił trafił.

Mieszkaniec Radzionkowa Mieszkaniec Radzionkowa 
jest jedyną osobą, która tra-jest jedyną osobą, która tra-
fiła „szóstkę”„szóstkę” w sobotnim lo- w sobotnim lo-„szóstkę” w sobotnim lo-„szóstkę”„szóstkę” w sobotnim lo-„szóstkę”
sowaniu, co oznacza, że na je-sowaniu, co oznacza, że na je-

go konto wpłynie kwota ca-go konto wpłynie kwota ca-
łej kumulacji, czyli aż 7 549 łej kumulacji, czyli aż 7 549 
728,10 zł! Zapisze się też 728,10 zł! Zapisze się też 
w historii miasta jako pierw-w historii miasta jako pierw-
szy zwycięzca głównej nagro-szy zwycięzca głównej nagro-
dy w Lotto dy w Lotto .

Szczęśliwa 
RADZIONKÓW 

Szczęśliwa 
RADZIONKÓW 

kolekturakolektura



#BO_Bytom 
Bytomski Budżet Obywatelski 2020

BO warto, BO mamy 4,7 miliona złotych!

więcej informacji na: www.bytom.pl/bobytom

do 23 września – publikacja wykazu projektów  

24 września - 8 października – #BO_Bytom – głosujemy!

do 22 października – ogłoszenie wyników 

12 czerwca – #BO_Bytom 2020 – czas, start!

do 24 lipca – nabór wniosków 

do 27 sierpnia – ocena projektów

REKLAMA


