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Z WAMI OD 12 LAT

Bat na dłużników czynszowych
MIASTO \ Lokatorzy Bytomskich Mieszkań narobili długów na ponad 374 mln złotych. Jest szansa, że uda się lepiej 
ściągać należności. Zarządca gminnych lokali podpisał porozumienie z Krajowym Rejestrem Długów.

Jaki jest stan bytomskich 
kamienic, doskonale widzimy 
każdego dnia. Kiedy miesz-
kańcy narzekają na sypią-
ce się nieruchomości, miej-
skie władze odpowiadają, że 
nie mają odpowiednich środ-

ków, by na bieżąco o nie dbać. 
Trudno się dziwić skoro byto-
mianie nie są skorzy do regu-
larnego opłacania czynszów.

Walka z dłużnikami
Skala zadłużenia wobec By-

tomskich Mieszkań, które za-
rządzają gminnymi lokalami 
mieszkalnymi i użytkowymi, 
jeży włos na głowie. Obecnie 
wynosi ponad 374 mln zło-
tych! Gdyby ta kwota znala-
zła się w kasie zarządcy, to na 

pewno łatwiej byłoby zadbać 
o należyty stan budynków.

Władze BM postanowiły 
zacząć walczyć z dłużnikami. 

ciąg dalszy na str. 3
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POLITYK A \ Kibice \ Kibice \ pogodzili się z faktem, że Polonia Bytom przez długi czas nie bę-
dzie mieć swojego domu. Miejskie władze jednak cały czas analizują temat. Możliwe, 
że decydujący głos będą mieć mieszkańcy.

Stadion piłkarski przy ulicy 
Olimpijskiej ostatnio dwukrot-
nie gościł piłkarzy IV-ligowej 
Polonii Bytom. To tam niebie-
sko-czerwoni rozgrywali me-
cze Pucharu Polski na szcze-
blu okręgowym. Podopieczni 
Marcina Domagały odpadli 
w drugiej rundzie z GKS-em 
Radziechowy-Wieprz po kon-
kursie rzutów karnych (w me-
czu 1:1). Był to jednak przy-
gnębiający widok, bo trybuny 
świeciły pustkami. Bytomia-
nie nie mogli ich wpuścić.

 – W stanie, w którym obec-
nie jest nasz stadion, nie nada-
je się on do regularnego użytko-
wania. A na pewno nie pozwala 
na użytkowanie go z udziałem 
kibiców. (...) Mówiąc w dużym 
uproszczeniu, ten stadion w pe-
wien sposób stanowi „dowód 
w sprawie”. To był teren budo-
wy, proces inwestycyjny nie po-
szedł po myśli żadnej ze stron. 
Rozegrał się najczarniejszy ze 
scenariuszy. Dziś mamy więc 
rozgrzebany po nim teren i wza-
jemne roszczenia z wykonawcą
— tłumaczy w portalu sport-
slaski.pl prezes Bytomskiego 
Sportu Sławomir Kamiński.

Polonia cały czas gra go-
ścinnie na stadionie Szombie-
rek i to na pewno nie zmie-
ni się przez najbliższych kil-
ka lat. Przebudowa obiektu 
przy Olimpijskiej zakończyła 
się klapą. Firma S-Sport wy-

powiedziała umowę, a wcze-
śniej, co tylko się dało, roze-
brała. Zdemontowano krzeseł-
ka, na złom wywieziono zada-
szenie trybuny, a na szczęście 
w stanie nienaruszonym po-
została murawa. Dzięki temu 
nadal można tam trenować. 
Pytanie jednak, co dalej?

Na razie priorytetem jest 
nowe lodowisko. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji już ogłosił 
przetarg. Stadion musi pocze-
kać, co za każdym razem pod-
kreśla prezydent Mariusz Wo-
łosz. Możliwe jednak, że o bu-
dowę miejskiego obiektu dla 
piłkarzy zapyta mieszkańców 
w specjalnym referendum.

 – Miasto obecnie ma wie-
le ważniejszych spraw. W śro-
dowisku sportowym zdania są 
podzielone. Wiele osób mówi, 
że zamiast wydawać 100 mln 
zł na stadion, lepiej, by w kil-
ku częściach miasta powstały 
boiska z niewielką widownią, 
z których korzystałyby dzieci 
i drużyny seniorskie. Być mo-
że o stadion zapytamy samych 
mieszkańców w referendum — 
komentuje prezydent w roz-
mowie z „Radio Piekary”.

Nadal jednak nie ma decy-
zji, gdzie ewentualnie miał-
by zostać wybudowany no-
wy stadion. Pewne jest, że 
nie powstanie on w  obec-
nym miejscu, czyli przy uli-
cy Olimpijskiej.

 – Od początku mówiłem, że 
ta lokalizacja ma wartość sen-
tymentalną, bo to teren trud-
ny geologicznie. Dzisiaj nikt 
nie buduje stadionu w niecce. 
Wchodzenie w ten projekt, to 
generowanie problemów. Gdy-
by miał budować stadion, to 
na pewno nie w tym miejscu — 
tłumaczy Wołosz.

Obecnie jedną z rozważa-
nych lokalizacji jest Rozbark. 
Jest plan, by tam powstał 
obiekt lekkoatletyczno-piłkar-
ski. Mówi się o dwóch warian-
tach. Pierwszy to teren, na 
którym obecnie jest stadion 
GKS Rozbark, a drugi to dział-
ka przy ul. Kilara między ko-
palnią a Urzędem Pracy.

 – Różne warianty są anali-
zowane. Będziemy musieli po-
kazać ludziom możliwości i za-
grożenia każdej lokalizacji. Roz-
bark ma swoje wady i zalety, ale 
według mnie to jedna z lepszych 
lokalizacji. Zdecydowanie lepsza 
niż Olimpijska, bo to dla mnie 
temat zamknięty — dodał pre-temat zamknięty — dodał pre-temat zamknięty
zydent w „Radio Piekary”.

Na razie pozostaje cierpli-
wie czekać na kolejne ruchy 
władz w tej kwestii. Referen-
dum na pewno pozwoliłoby 
raz na zawsze zamknąć dys-
kusje, czy mieszkańcom By-
tomia naprawdę zależy na no-
woczesnym stadionie. Z dru-
giej strony wiąże się to jed-
nak z kosztami. 

Będzie referen-
dum stadionowe?
Będzie referen-
dum stadionowe?
Będzie referen-Szykuj się do Półmaratonu!

SPORT \ Przed nami kolejna edycja Bytomskiego Półmaratonu. 14 września 2019 
roku najlepsi biegacze, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, już po raz 11. przebiegną 
21 kilometrów ulicami Miechowic.

Choć bieg odbędzie się do-
piero jesienią, to zapisy już ru-
szyły. Bytomski Półmaraton 
to wydarzenie, które na do-
bre wpisało się do kalendarza 
sportowych imprez. Co wię-
cej, należy do największych 
biegów tego typu organizowa-
nych w południowej Polsce.

Początek półmaratonu za-
planowano na godzinę 11.00, 
a zakończenie na godz. 14.00. 
Start i metę ulokowano na par-
kingu Centrum Handlowe-
go Atrium Plejada. Trasa bie-
gu tradycyjnie będzie wiodła 
ulicami Miechowic. Zawodni-
ków obowiązuje limit czasowy 
pokonania trasy, wynoszący 3 
godziny. Ci, którym nie uda się 
dobiec do mety do godz. 14.00, 
muszą przerwać bieg i przy-
jechać do punktu docelowego 
mikrobusem z napisem „ko-
niec półmaratonu”. Każdy, kto 
ukończy półmaraton w regu-

laminowym czasie otrzyma 
pamiątkowy medal, a najlepsi 
biegacze zostaną uhonorowani 
rozmaitymi nagrodami finan-
sowymi oraz rzeczowymi.

Bytomski Półmaraton od lat 
przyciąga rzesze miłośników 
biegania. Do udziału zachęca 
także atrakcyjna nagroda, po-
nieważ wśród uczestników, 
którzy w  regulaminowym 
czasie ukończą bieg, zostanie 
rozlosowana główna nagroda 
imprezy, czyli samochód oso-
bowy. Jest jednak pewien wa-
runek. Sponsor zastrzegł, że 
zostanie ona wręczona, gdy 
liczba uczestników przekroczy 
1200. Czy w tym roku uda się 
pobić rekord frekwencji? Są na 
to spore szanse.

Kto może wziąć 
udział ?

Aby dołączyć do grona 

uczestników Bytomskiego 
Półmaratonu wystarczy dobra 
kondycja, zamiłowanie do bie-
gania i... ukończony 18. rok ży-
cia. Wyjątek stanowią 16-lat-
kowie i  17-latkowie, którzy 
mogą wziąć udział w biegu, 
ale muszą okazać organizato-
rom pisemną zgodę rodziców.

Start w półmaratonie jest 
płatny. Opłata uiszczona do 31 
lipca wynosi 60 zł, od 1 do 31 
sierpnia – 80 zł, od 1 do 8 wrze-
śnia – 100 zł. Z kolei w Biurze 
Zawodów w dniach 11, 12 i 13 
września zapłacimy 120 zł.

Do udziału w biegu moż-
na zapisać się przez internet. 
Organizatorami biegu są: Mi-
chał Napierała, Towarzystwo 
Tenisa Stołowego Polonia By-
tom oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Bytomiu. Na-
tomiast patronat na imprezą 
objął prezydent Bytomia, Ma-
riusz Wołosz. 
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ZBIÓRK A \ Urocza czteroletnia bytomianka zmagająca się ze złośliwym nowotwo-
rem ma szansę przeżyć, dzięki wsparciu tysięcy internautów. Rodzinie udało się uzbie-
rać pieniądze na pierwszy etap leczenia, ale to nie koniec walki. Jeśli terapia będzie 
przynosić pozytywne skutki, to potrzebne będą środki na dalsze leczenie.

Bat na dłużni-
ków czynszowych
Efektem jest podpisanie po-
rozumienia z Krajowym Re-
jestrem Długów. Dzięki temu 
osoby uchylające się od ter-
minowego uiszczania opłat 
mogą zostać wpisane do bazy 
dłużników.

 – Podjęliśmy więc walkę 
z dłużnikami uchylającymi się 
od płacenia należnych mia-
stu opłat. Musimy być bardziej 
skuteczni w zakresie kontroli 
zarządczej — mówi dyrektor 
Bytomskich Mieszkań Graży-
na Bujnicka-Moździerz.

Do KRD mogą zostać wpi-
sani zarówno najemcy loka-
li mieszkalnych, jak i przed-
siębiorcy, którzy nie płacą 
za lokale użytkowe. Pierwsi 
wystarczy, że będą zalegać 
co najmniej 200 zł i nie ure-
gulują zobowiązania w ciągu 
30 dni. W przypadku przed-

siębiorców kwota minimalna 
wynosi 500 zł. Pierwsze we-
zwania do zapłaty zostaną ro-
zesłane już w czerwcu.

Co oznacza tra-
fienie na listę 

Krajowego Rejestru 
Dłużników?

 Taka osoba będzie mieć 
trudności z otrzymaniem kre-
dytu lub kupienia czegoś na 
raty. W ten sposób na pewno 
nie uda się ściągnąć wszyst-
kich długów, ale część osób 
na pewno skłoni do spłacenia 
zaległości.

To nie koniec zmian, bo 
niebawem wejdą kolejne, któ-
re uderzą w zadłużonych loka-
torów. Bytomskie Mieszkania 
chcą wprowadzić m.in. wodo-
mierze przedpłatowe dla tych, 
którzy nie płacą za wodę.

W Bytomiu problem z nie-
płaceniem za lokale gminne 

jest bardzo duży. W dodatku 
często dłużnikami są osoby, 
które mają dochody, a  i  tak 
unikają opłat, bo do tej pory 
nikt od nich nie wymagał spła-
ty zaległości. Kilka lat temu 
władze wpadły na pomysł, że 
dobrym rozwiązaniem będzie 
abolicja, ale niewielu miesz-
kańców z  niej skorzystało. 
W ciągu dwóch lat do kasy By-
tomskich Mieszkań wpłynęło 
łącznie 4 mln zł.

Dłużnicy cały czas mogą 
odpracować swoje zaległości 
np. roznosząc listy, sprząta-
jąc pustostany, czy porząd-
kując tereny zielone. Z takiej 
opcji jednak także niewiele 
osób korzysta. Można rów-
nież podpisać ugodę, dzięki 
której dług jest rozkładany 
na raty. Warunkiem jednak 
jest terminowe płacenie ko-
lejnych czynszów.  

 ciąg dalszy 
ze str. 1

Pewnego dnia u Mai Krza-
czek  pojawił się siniak pod 
oczkiem, który nie chciał 
zejść. W lutym ustalono, że 
nie jest to efekt nieszczęśli-
wego wypadku, lecz jeden 
z pierwszych objawów neu-
roblastomii IV stopnia - no-
wotworu złośliwego. Badania 
wykazały, że stadium choro-
by jest bardzo zaawansowane, 
z przerzutami do mózgu, brzu-
cha i klatki piersiowej. Dziew-
czynka ma w głowie trzy gu-
zy o łącznej wielkości 14 cm, 
a w jej brzuszku kryje się ko-
lejny, 10-centymetrowy.

Niemal natychmiast po 
diagnozie stworzono plan le-
czenia małej Mai. Dziecko 
jest w trakcie chemioterapii, 
a wkrótce lekarze zamierza-
ją przeprowadzić autoprzesz-

czep. Niezbędne jest leczenie 
przeciwciałami anty-GD2, aby 
zwiększyć szanse pacjentki na 
przeżycie. Te nie są natomiast 
refundowane przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, dlatego 
rodzina poprosiła o pomoc na 
portalu SiePomaga.pl.

Reakcja internautów była 
ekspresowa. W zaledwie 8 dni 
uzbierano całą kwotę. Pienią-
dze pozwolą na sfinansowa-
nie pierwszego uderzenia, na 

które składają się dwa cykle 
leczenia. W planach jest jed-
nak 6 do 8 podań przeciwciał, 
dlatego zbiórka wciąż trwa 
i  wszystkie środki zostaną 
przeznaczone na dalsze etapy 
leczenia. W chwili pisania tego 
tekstu na koncie fundacji znaj-
dowało się już 411 tys. zł.

Do zbiórki na kontynuowa-
nie terapii Mai Krzaczek moż-
na przyłączyć się na stronie 
www.siepomaga.pl/majcia. 

Maja ma szansę
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W  Polsce sukcesywnie 
wdraża się programy po-
wszechnego dostępu do defi-
brylacji. Urządzenia te znajdu-
ją się w rozmaitych zakładach 
pracy, urzędach i instytucjach 
na terenie całej Polski. Najwię-
cej z nich ulokowano w War-
szawie, Krakowie oraz w Ka-
towicach. Wzorem w  tym 
względzie może być Tauron. 
W 54 miejscowościach na po-
łudniu Polski (m.in. we Wro-
cławiu, Opolu, Katowicach, 
Krakowie, Jaworznie, Będzi-
nie, Bielsku Białej, Gliwicach, 
Legnicy czy Tarnowie), w bu-
dynkach należących do spółki 
umieszczono ponad 100 defi-
brylatorów AED. Firma prze-
szkoliła też blisko 10 tys. pra-
cowników z obsługi urządzeń 
ratujących życie. W Bytomiu 
obecność defibrylatorów AED 
nie jest nowością, jednakże te-
raz pojawią się kolejne cztery. 

Jak informuje magistrat, mia-
sto przeznaczyło na ich zakup 
20 tys. zł.

Po co AED?

D e f i b r y l a t o r y  A E D 
umieszczane są w miejscach 
publicznych po to, aby moż-
na było z nich błyskawicznie 
skorzystać, zanim na miejscu 
zdarzenia pojawi się wykwa-
lifikowany zespół karetki po-

gotowia. Urządzenie jest pro-
ste w obsłudze, ponieważ sa-
mo instruuje użytkownika, 
co należy zrobić. AED auto-
matycznie określa rytm ser-
ca u osoby bez pulsu i  jeśli 
rozpozna go jako migotanie 
komór, użyje impulsu elek-
trycznego, by przełączyć ser-
ce w miarowy rytm zatoko-
wy. Zgodnie ze statystykami, 
8 na 10 osób odzyskało akcję 
serca po użyciu defibrylatora 

w krytycznych pierwszych 
minutach po zatrzymaniu 
krążenia. Przyjmuje się, że 
szanse na przeżycie osoby, 
u której doszło do zatrzyma-
nia akcji serca, z każdą minu-
tą spadają nawet o 7-10 pro-
cent. Jeżeli urządzenie zosta-
nie użyte w pierwszych 5 mi-
nutach po zatrzymaniu krą-
żenia, szanse na przeżycie 
znacznie wzrastają. 

112 \ Deszczowy piątek 10 maja nie był najszczęśliwszym dniem dla kierowców po-\ Deszczowy piątek 10 maja nie był najszczęśliwszym dniem dla kierowców po-\
ruszających się po śląskich drogach. W zaledwie kilka godzin doszło do kilkunastu 
wypadków. Jeden z nich miał miejsce w Bytomiu.

BEZPIECZEŃSTWO \ Miasto wzbogaciło się o cztery defi brylatory AED. Nowe urządzenia ratujące życie nie-
bawem pojawią się w instytucjach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców. Będą dostępne w Urzędzie Miej-
skim przy ul. Parkowej 2 i Smolenia 35, Biurze Promocji Bytomia (Rynek 7) i Urzędzie Stanu Cywilnego (Olejnicza-
ka 22).dzin doszło do kilkunastu wypadków. Jeden z nich miał miejsce w Bytomiu.

TURYSTYKA \ Tarnowskie Góry, Bytom oraz Zbro-
sławice zostały objęte Szlakiem Srebra i  Wody. Turyści 
na jego trasie będą mogli zwiedzić wiele zabytkowych 
miejsc, a trzy atrakcje pochodzą z naszego miasta.

112 \ Ktoś usilnie próbował sparaliżować tegoroczne matury. Wiele szkół w całym kra-
ju otrzymało informację o podłożeniu bomby. Proceder niestety nie ominął Bytomia.

W  piątek, 10 maja, póź-
nym popołudniem na ul. Sto-
larzowickiej doszło do groźne-
go zdarzenia drogowego. Ze 
wstępnych ustaleń policji wy-
nika, że kierowca audi tt nie 
dostosował prędkości do wa-
runków panujących na dro-
dze. W wyniku tego stracił pa-
nowanie nad kierownicą i ude-
rzył z impetem w drzewo.

Jak informują przedstawi-
ciele OSP w Stolarzowicach, 
otrzymali zgłoszenie o godz. 
18.40. W akcji uczestniczyły 
zastępy 417-21, 417-43, zastęp 
JRG Bytom oraz dwa radiowo-
zy wydziału ruchu drogowego 
KMP Bytom. Działania podję-
te przez strażaków polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia, kierowaniu ruchem oraz 
przeszukaniu okolicy w celu 
odnalezienia kierowcy.

Zdjęcia dokumentujące 
stan samochodu po wypadku 
są wstrząsające. Pojazd nie-
mal poskładał się jak harmo-
nijka. Patrząc na fotografie 
wydawać by się mogło, że kie-
rowca nie miał szans na prze-
życie. Okazuje się jednak, że 
nic mu się nie stało. Opuścił 
auto zaraz po zdarzeniu, we-
zwał lawetę, a następnie od-
dalił się od pojazdu, ponieważ 
bardzo się spieszył. Straża-

cy zorganizowali nawet akcję 
poszukiwawczą, ponieważ 
nie było jasne w jakim stanie 
może być kierowca. Jednak-
że w  finale ten sam zgłosił 
się na policję. Z relacji świad-
ka zamieszczonej na facebo-
okowym profilu „Informacje 
drogowe Bytom i okolice” wy-
nika, że kierowca przed przy-
jazdem służb ratunkowych ga-
śnicą próbował zgasić dymią-
ce się elementy pojazdu. 

Koszmarny wypadek w lesie

fot. Facebook/OSB Bytom-Stolarzowice

Wszędzie scenariusz był ta-
ki sam. Szkoła otrzymywała e-
-maila z informacją o podłoże-
niu bomby. Tego typu pogróż-
ki dostało mnóstwo placówek 
oświatowych w całym kraju. 
W ten sposób ktoś próbował 
sparaliżować matury w Polsce.

Wszystko zaczęło się w po-
niedziałek przed egzaminem 
pisemnym z języka polskiego. 
Następnego dnia przed ma-
turą z matematyki sytuacja 
się powtórzyła. Bytomscy 
uczniowie odczuli to na wła-
snej skórze.

Małgorzata Węgiel-Wnuk, 
rzeczniczka Urzędu Miasta 
poinformowała nas, że alarm 
bombowy wszczęto w  aż 
ośmiu bytomskich szkołach: 
Państwowych Szkołach Bu-
downictwa, Elektroniku przy 
ulicy Katowickiej, Liceum 
Ogólnokształcącym przy ul. 
Żeromskiego, Zespole Szkół 

Administracyjno-Ekonomicz-
nych i  Ogólnokształcących 
przy ul. Webera, Zespole Szkół 
Mechaniczno-Elektronicz-
nych, I Liceum Ogólnokształ-
cącym, IV Liceum Ogólno-
kształcącym oraz Niepublicz-
nym Zespole Placówek Oświa-
towych im. J. Lennon’a.

Do wszystkich szkół we-

zwano strażą pożarną i poli-
cję. Na szczęście nigdzie nie 
było żadnej bomby. — Szkoły 
zostały sprawdzone przez sa-
perów i niczego nie znaleziono. 
Egzaminy maturalne odbyły się 
zgodnie z planem we wszystkich 
jedenastu szkołach — mówi 
Małgorzata Węgiel — Wnuk. 

Terror maturalny

Mamy defi brylatory AED

fot. G. Goik/UM Bytom

Szlak Srebra i  Wody ma 
być nową atrakcją turystyczną 
w naszym regionie. W ten spo-
sób Tarnowskie Góry chcą wy-
korzystać pogórnicze zabytki, 
które zostały wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Szlak będzie obejmować 
także atrakcje na terenie Byto-
mia oraz Zbrosławic.

Turyści, którzy będą podą-
żać tą trasą, będą mogli od-
wiedzić 16 miejsc. W naszym 
mieście wybrano Srebrną Gó-
rę, kamieniołomy Blachówka 
i Bobrowniki oraz Górnoślą-
ską Kolej Wąskotorową. Pozo-
stałe atrakcje to:

 – Zabytkowa Kopalnia Sre-
bra — Sztolnia Czarnego Pstrą-
ga — roznos i portal wlotu Głę-
bokiej Sztolni Fryderyk — hał-
da popłuczkowa kopalni Fry-
deryk — teren dawnej kopalni 
Fryderyk — krajobraz pogórni-
czy XIX wieku — park miejski 
w Tarnowskich Górach — Ry-

nek w Tarnowskich Górach — 
muzeum w Tarnowski Górach 
— kościół ewangelicki — ko-
ściół św. Piotra i Pawła z kapli-
cą św. Barbary — dzwonnica 
— skansen maszyn parowych

Podczas oficjalnej prezen-
tacji nowego szlaku omówio-
no strategię marketingową. 
Głównym celem jest przycią-
gnięcie turystów, którzy znaj-
dują się w promieniu 100 km 
od Tarnowskich Gór, a jest ich 
około 5 mln. Twórcy liczą, że 
atrakcje przyciągną rodziny 
z dziećmi.

W celu promowania i zarzą-
dzania szlakiem powstanie Lo-
kalna Organizacja Turystycz-
na. W jej skład wejdą przed-
stawiciele samorządu, metro-
polii, zarządcy atrakcji, a tak-
że przedsiębiorcy. LOT sam 
ma prowadzić działalność go-
spodarczą, a także ubiegać się 
o środki zewnętrzne. 

Powstaje szlak UNESCO
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Dekadę po tym, jak otwar-
to pierwszy skatepark w By-
tomiu powstaje kolejny obiekt 
dla miłośników sportów eks-
tremalnych. Prace przy je-
go budowie dobiegają końca. 
Otwarcie już wkrótce.

Spot w Parku Kachla ofi-
cjalnie oddano skaterom do 
użytku w połowie 2009 roku. 
Dziesięć lat później bytomscy 
pasjonaci jazdy na rolkach, de-
skach i hulajnogach otrzymają 
do dyspozycji nową miejsców-
kę. W ramach dużego unijnego 
projektu pod nazwą „Stworze-

nie przyjemnych i bezpiecz-
nych przestrzeni dla miesz-
kańców Rozbarku” u zbiegu 
ulic Musialika i  Alojzjanów 
stworzono zupełnie nowy 
skatepark. W miejscu dawne-
go boiska trawiastego powsta-
ła duża, betonowa płyta, na 
której ustawiono profesjonal-
ne przeszkody z laminowanej 
sklejki pokrytej kompozytem.

Rozbarski skatepark wyko-
nała firma Techramps należą-
ca do grona polskich liderów 
w tej branży. Na styku Aloj-
zjanów i Musialika znalazły 

się m.in.: quater pipe, funbox 
z grindboxem i poręczą, blank 
ramp, piramida oraz wall wi-
de. Teren dookoła otoczono ży-
wopłotem z tui.

Skatepark jest już niemal 
gotowy. Do zrobienia zosta-
ły już tylko drobne prace wy-
kończeniowe. Inwestor - Miej-
ski Zarząd Zieleni i Gospodar-
ki Komunalnej - planuje otwo-
rzyć obiekt wraz z pozostały-
mi atrakcjami stworzonymi 
w ramach unijnego projektu 
na początku czerwca. 

Przyzwyczailiśmy się, że 
Fight Club Bytom jest gwa-
rancją sukcesów. Niemal każ-
de zawody Jiu-Jitsu z udzia-
łem zawodników bytomskiego 
klubu kończą się przywiezie-
niem worka pełnego medali. 
Nie inaczej było w Krakowie, 
gdzie w połowie kwietnia od-
był się Puchar Polski.

Tradycyjnie świetnie spi-
sała się Karolina Chłobuszew-
ska, która zdobyła złote meda-
le w kategorii senior w rywa-
lizacji w kimonie i bez kimo-
na. Na najwyższym stopniu 
podium stawali także Marcel 
Ścigała, Martyna Ball, Emilia 
Jagielska i Dominik Sietko.

Łącznie zawodnicy FC By-

tom zdobyli w Krakowie dzie-
więtnaście medali. Osiem by-
ło koloru złotego, sześć srebr-
nego, a pięć brązowego. Oto 
lista medalistów.

Mateusz Flasz — dwa sre-
bra Marcel Ścigała — złoto 
i srebro Karolina Chłobuszew-
ska — dwa złota Martyna Ball 
— dwa złota Mateusz Siwy — 
brąz Szymon Pyrdol — brąz 
Emilia Jagielska — dwa złota 
Paulina Karczewska — dwa 
srebra Oskar Urbański — dwa 
brązy Emil Rosik — brąz Do-
minik Sitko — złoto i srebro

To nie koniec pasma suk-
cesów. Najnowsze wieści do-
tarły z Paryża, gdzie odbywał 
się turniej Grand Slam Paris 

Open. Karolina Chłobuszew-
ska wywalczyła srebrny me-
dal w rywalizacji seniorek do 
57 kg. Lepsza była tylko Fran 
Vanderstukken z Belgii. 

• część działek nr 34, 35, 36, 132/122, 135/65, 138/66, 141/67, 144/68, 131/69, 136/65, 
139/66, 142/67, 145/68, 120 położony�  w Bytomiu przy Rynku,

• część działki nr 2806/340 położonej w Bytomiu w Parku Miejskim im. F. Ka� la,
•  część działek nr 1102/12, 1111/12 położony�  w Bytomiu przy ul. Stolarzowi� iej,
• część działki nr 1660/9 położonej w Bytomiu przy ul. Karpa� iej.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Zieleni i Go� odarki Komunalnej
informuje o  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń MZZiGK
w  Bytomiu przy ul. Smolenia 35, na okres 21 dni, tj. od 
07.05.2019 r. do 28.05.2019 r., wykazu nieruchomości stanowią-

cych własność gminy Bytom, przeznaczonych do:

POLITYKA \  Zapłacimy więcej za wodę płynącą w naszych kranach i ścieki odpro-
wadzane z naszych mieszkań. W drugiej połowie maja zaczną obowiązywać nowe tary-
fy. Podwyżkę szczególnie krytykują spółdzielnie mieszkaniowe, a władze bronią się, że 
decyzję podjęli poprzednicy.

Od pewnego czasu ostat-
nie słowo w  sprawie wyso-
kości opłat za wodę ma nowa 
krajowa instytucja: Państwo-
we Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. Aby podnieść 
lub obniżyć stawki dostawcy 
muszą wcześniej zwrócić się 
do niego o zgodę. Ono z kolei 
weryfikuje, czy proponowa-
ne zmiany rzeczywiście wy-
nikają z realnych kosztów za-
opatrzenia mieszkańców, a nie 
są podyktowane np. chęcią fi-
nansowania przez samorzą-
dowców różnych zachcianek 
nie związanych z działalnością 
wodociągową.

Bytomskie Przedsiębior-
stwo Komunalne wystąpiło 
do Wód Polskich z wnioskiem 
o zmianę taryf już w marcu ze-
szłego roku. Poproszono wów-
czas o zatwierdzenie stawek 
na okres trzech lat, lecz pod-
wyżki zaplanowano dopiero 
na maj 2019 r., a więc w bez-
piecznym momencie, bo już 
po wyborach. Ta strategia nie 
przyniosła pożytku poprzed-
niej ekipie rządzącej, która 
ostatecznie przegrała wal-
kę o głosy bytomian, ale Wo-
dy Polskie przychyliły się do 
wniosku BPK.

Efekty tamtej decyzji odczu-
jemy po 22 maja. Tego dnia obo-
wiązujące w Bytomiu ceny za-
opatrzenia w wodę oraz odbioru 
ścieków wzrosną odpowiednio 
o 0,57 proc. oraz 2,40 proc. do 
poziomu 5,76 zł/m3 i 8,76 zł/m3.

Przeciwko tym zmianom 
głośno protestują przedsta-
wiciele tutejszych spółdzielni 
mieszkaniowych. W związku 
z wprowadzeniem nowych ta-
ryf konieczne będzie dokona-
nie odczytów liczników wo-
dy. Spółdzielnie będą musia-
ły zapłacić za tę usługę 1,80 zł 
od jednego mieszkania, czyli 
w sumie wydadzą na to kilka-
dziesiąt tysięcy złotych.

Prezesi spółdzielni uważa-
ją, że wprowadzenie nowych 
stawek powinno się przesu-
nąć na czerwiec lub sierpień, 
gdy przeprowadza się stan-
dardowe odczyty. Dzięki temu 
możliwe byłoby uniknięcie do-
datkowych kosztów i poinfor-
mowanie wszystkich miesz-
kańców o zmianach w tary-
fach. Zaś władze miasta twier-
dzą, że jest już na to za późno. 
— Proszę zwrócić uwagę, że nie 
ma żadnej podstawy prawnej, 
żeby zmienić datę wejścia w ży-
cie. Reguluje to ustawa — po-

wiedział prezydent Mariusz 
Wołosz w wywiadzie dla Radia 
Piekary. — Będziemy już dzisiaj 
działali, żeby kolejne okresy były 
w innych terminach, bo to z du-
żym wyprzedzeniem można zro-
bić — wyjaśnił.bić — wyjaśnił.bić

To prawdopodobnie nie bę-
dzie jedyna podwyżka w naj-
bliższym czasie. Prezydent 
wyjawił w  tym samym wy-
wiadzie, że do ratusza trafiło 
pismo z Górnośląskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów o pla-
nowanej zmianie ceny wody 
dostarczanej do Bytomia. Gdy 
do tego dojdzie, to BPK będzie 
musiało znów wprowadzić ko-
rekty do swojej taryfy.

Szef Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Marek Stal-
mach na łamach lokalnych 
mediów i  w  internecie we-
zwał władze Bytomia do pod-
jęcia publicznej debaty w dzie-
dzinie organizacji gospodarki 
wodno-kanalizacyjnej w mie-
ście. Wkrótce będzie trzeba 
bowiem podjąć również trud-
ną decyzję w sprawie finanso-
wania utrzymania kanalizacji 
deszczowej, a to z pewnością 
także nie spotka się z pokla-
skiem ze strony mieszkańców.

Ceny wody 
pójdą w górę

• oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy lub doty� czasowego Dzierżawcy:

FC Bytom rządzi
SPORT \  Niedawny Pucharu Polski w Jiu-Jitsu został zdominowany przez bytom-\  Niedawny Pucharu Polski w Jiu-Jitsu został zdominowany przez bytom-\
skich zawodników. Teraz napłynęły do nas świetne wieści z Paryża, gdzie odbyły się 
zawody wielkoszlemowe.

SPORT \ Dekadę po tym, jak otwarto pierwszy skatepark w Bytomiu powstaje ko-
lejny obiekt dla miłośników sportów ekstremalnych. Prace przy jego budowie dobie-
gają końca. Otwarcie już wkrótce.

Drugi skatepark dla Bytomia
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Noc Muzeów ma długą tra-
dycję. Po raz pierwszy zosta-
ła zorganizowana z sukcesem 
22 lata temu w Berlinie. Inicja-
tywa okazała się tak popular-
na, że w jej organizację szyb-
ko włączyły się inne europej-
skie miasta. Polska dołączyła 
do tego grona dopiero w 2003 
roku. Wtedy pierwsze nocne 
zwiedzanie zaoferowało Mu-
zeum Narodowe w Poznaniu. 
Pomysł podchwycono w Kra-
kowie i w Warszawie. Kilka 
lat później muzealna rewolu-
cja ogarnęła całą Polskę.

Co w Bytomiu?

Wystawy, happeningi, pre-
lekcje, spotkania, warsztaty 
— to tylko niektóre atrakcje, 
które zaplanowano w ramach 
Europejskiej Nocy Muzeów 
w Bytomiu. Impreza z roku 
na rok napiera coraz większe-
go rozmachu. Tegoroczna edy-
cja odbędzie się bowiem nie 
w jednym, a w trzech obiek-
tach ulokowanych na kultu-
ralnej mapie miasta.

Muzeum 
Górnośląskie

Hasłem przewodnim wy-
darzeń organizowanych 
w  Muzeum Górnośląskim 
będą „Piękne historie”. Tę 
wyjątkową noc zainauguru-
je o godz. 18.00 pamiątkowe 
zdjęcie uczestników, które 
zostanie wykonane techni-
ką sprzed stu lat (przed bu-
dynkiem przy ul. W. Korfan-
tego 34).

W  S a l i  Kolum nowej 
w godz. 18.00 — 24.00 zapla-
nowano wydarzenie pt. „Idzie-
my do fotografa! Noc z retro 
fotografią w  atelier fotogra-
ficznym z epoki”. Pracownicy 
Działu Historii Muzeum Gór-
nośląskiego w  Bytomiu za-
aranżowali atelier fotograficz-
ne z epoki, które będzie otwar-
te tylko przez jedną noc. Zwie-
dzający nie tylko zobaczą ory-
ginalne fotografie, ale i spró-
bują swoich sił wcielając się 

w fotografów sprzed stulecia.
Z kolei w Wozowni urzą-

dzona zostanie galeria offto-
wa, której kuratorem będzie 
Michał Rejner, młody i  nie-
zwykle zdolny artysta, któ-
ry wystawia swoje obrazy 
w USA. W programie wyda-
rzenia ujęto także prelekcje 
z pokazami multimedialnymi. 
O godz. 18.15 Małgorzata De-
rus opowie o strojach uwiecz-
nionych na kliszach, nato-
miast na 21.30 zaplanowano 
wystąpienie Macieja Dronia 
pt. „Uchronić od zapomnie-
nia, czyli jak opiekować się 
rodzinnymi zbiorami zdjęć”. 
Dodatkowo, o godz. 19.00 hi-
storyczka sztuki Iwona Mohl 
zabierze uczestników muze-
alnej imprezy w podróż przez 
epoki, podczas której będzie 
można poznać nie tylko kano-
ny piękna od czasów starożyt-
nych, ale również wziąć udział 
w warsztatach wiązania szat 
antycznych, pokazie makijażu 
z różnych epok oraz popisach 
barberów z Akademii Beren-
dowicz&Kublin (gmach przy 
ul. Korfantego).

Miłośnicy historii w „Mu-
zealnym salonie piękności” 
będą mogli podziwiać nie tyl-
ko wyjątkowe wystawy orga-
nizowane w Muzeum Górno-
śląskim, ale i przyjrzeć się pra-
cy konserwatorów przywra-
cających piękno muzealnym 
obiektom i  zobaczyć efekty 
ich działań.

Będzie też okazja do wzię-

cia udziału w szeregu warsz-
tatów. Na godz. 18 zaplanowa-
no warsztaty międzypokole-
niowe „Lustereczko powiedz 
przecie, kto jest najpiękniej-
szy w świecie” (godz. 18.00, 
gmach przy pl. Jana III So-
bieskiego). Natomiast o godz. 
19.30 odbędą się warszta-
ty plastyczne „Sztuka dla 
każdego” (gmach przy ul. 
Korfantego).

Wyjątkową noc zwieńczy 
(22.30 — 24.00) półtorago-
dzinne widowisko multime-
dialne łączące muzykę z obra-
zem. Występ muzyczny Van-
dersona zostanie połączony 
na żywo z projekcją animacji 
holenderskiego grafika Juliu-
sa Horsthuisa, wykorzystu-
jącego w prezentacji technikę 
wizualizacji fraktali. Pokaz 
odbędzie się w Sali Gorczyc-
kiego przy ul. Korfantego 34. 
Wstęp wolny.

Noc Żywych 
Obrazów w SqArt 

Gallery

W  organizację tegorocz-
nej Nocy Muzeów włączyła 
się także SqArt Gallery, czy-
li galeria sztuki współcze-
snej mieszcząca się przy uli-
cy Wrocławskiej 32/34, gdzie 
zaplanowano happening bę-
dący interaktywną grą. Insty-
tucja znajduje się w dawnej 
szwalni Zakładów Odzieżo-
wych Bytom, co też skrzętnie 
wykorzystali organizatorzy. 

Przewodnikiem śmiałków 
chętnych do zwiedzenia wy-
jątkowych przestrzeni kryją-
cych w sobie ciekawe ekspo-
naty będzie duch Zygmunta 
Gorzyckiego, legendarnego 
bytomskiego krawca. Tej no-
cy odwiedzający SQArt Galle-
ry spotkają ożywione postacie 
z obrazów i fotografii, a także 
samych artystów. Początek za-
planowano na godz. 19.00.

Miechowicki schron

Trzecim przystankiem na 
trasie bytomskiej Nocy Mu-
zeów będzie schron w Mie-
chowicach. Członkowie Sto-
warzyszenia Pro Fortalicium 
przygotowali dla miłośników 
militariów moc atrakcji. Zwie-
dzający zobaczą m.in. wy-
stawę upamiętniającą wyda-
rzenia ze stycznia 1945 roku 
zwanych Tragedią Miecho-
wicką oraz dwanaście nowych 
ekspozycji. Początek zwie-
dzania o godz. 18.00 przy ul. 
Kasztanowej.

Komunikacja au-
tobusowa na Noc 

Muzeów

Podczas Europejskiej Nocy 
Muzeów uruchomiona zosta-
nie bezpłatna linia autobusowa, 
która będzie woziła miłośników 
muzealiów pomiędzy instytu-
cjami kultury na trasie Bytom 
— Chorzów — Katowice. 

Spędź noc w muzeum
KULTURA\ Nadchodzi wyjątkowa noc. Jedyna taka, podczas której otworem przed zwiedzającymi stają insty-
tucje kultury. Europejska Noc Muzeów, bo o niej mowa, odbędzie się w sobotę, 18 maja, w Muzeum Górnośląskim, 
SqArt Gallery oraz w schronie przeciwlotniczym w Miechowicach.

SPORT \ W Bytomiu objawił się kolejny sportowy ta-
lent, który świetnie sobie radzi na międzynarodowej 
arenie. Daniel Poniedziałek wywalczył złoto w mistrzo-
stwach Europy w kulturystyce.

Zawody odbyły się w kata-
lońskiej miejscowości Santa 
Susana w Hiszpanii. W kate-
gorii do 100 kilogramów star-
tował Daniel Poniedziałek po-
chodzący z  Bytomia. Nasz 
kulturysta zrobił najlepsze 
wrażenie na sędziach, którzy 
uznali, że zasługuje na złoty 
medal mistrzostw Europy.

25-latek wygrał ze swo-
im rodakiem Bartoszem 
Zimnym, a na trzeciej pozy-
cji znalazł się Juan de dios 
Romero. Dla Poniedziałka 
jest to największy sukces 
w  dotychczasowej karierze 
kulturystycznej.

 – Dalej do mnie nie dotarło 
i nie chce mi się wierzyć, ale za-
wsze powtarzam, że ciężka pra-
ca popłaca i w moim przypad-
ku się udało! Pewnie minie kil-

ka dni, jak to wszystko do mnie 
dotrze. Wczoraj nie potrafiłem 
opanować łez do wieczora, ale 
to świadczy o tym, jak bardzo 
nam na czymś zależy — ko-
mentuje na Facebooku.

Bytomianin tym sportem 
zainteresował się jeszcze jako 
nastolatek. Dopiero w wieku 
22 lat zaczął podchdzić do te-
go profesjonalnie. W 2017 ro-
ku rozpoczęły się jego regular-
ne starty w zawodach, z któ-
rych często przywoził złote 
medale. Wtedy też został mi-
strzem Polski juniorów.

Na co dzień pracuje jako 
trener personalny, dzięki cze-
mu może w pełni skupić się na 
pracy nad swoim ciałem. Po-
zostaje życzyć, aby kolejnym 
krokiem w jego karierze był 
medal mistrzostw świata. 

Mamy mistrza 
w kulturystyce

W sobotę 11 maja kilka mi-
nut po godzinie 21:00 bytom-
ska straż pożarna otrzymała 
zgłoszenie o wybuchu pożaru. 
Ogień pojawił się w jednym 
z mieszkań w kamienicy przy 
ulicy Brzezińskiej 5. Na miej-
sce przyjechało aż dziesięć 
zastępów straży pożarnej. Po-
nadto sciągnięto również Poli-
cję i pogotowie ratunkowe.

Strażacy gasili ogień do go-
dziny 1:00 w nocy. Wcześniej 
ewakuowano aż 17 osób. Było 
także ryzyko, że ogień się roz-

przestrzeni, ale na szczęście 
udało się temu zapobiec.

Najważniejsze, że nikt nie 
ucierpiał. Mieszkanie jednak 
jest doszczętnie spalone. Na 
razie nie wiadomo, co było 
przyczyną pożaru. Możliwe, 
że odpowiada za to instalacja 
elektryczna. Sprawa będzie te-
raz badana przez specjalistów.

Lokatorzy pozostałych 
mieszkań wrócili już do swo-
ich domów. Zagrożenie zosta-
ło wyeliminowane. 

112 \ To była bardzo niespokojna noc dla mieszkańców 
jednej z kamienic przy ulicy Brzezińskiej. Pod nieobec-
ność lokatora w mieszkaniu wybuchł pożar.

Pożar doszczętnie 
strawił mieszkanie
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WYWIAD \ Rozmowa z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim

Panie Ministrze ostatnio wie-
le się słyszy, o końcu węgla 
w Polsce. Czy Polska energe-
tyka może w najbliższych la-
tach funkcjonować bez tego 
surowca?

Panie redaktorze, nikt od-
powiedzialny kto ma choć ele-
mentarna wiedzę na temat pol-
skiej energetyki, nie powinien 
tak mówić. Polska energetyka 
jest i przez najbliższe lata bę-
dzie oparta na węglu. Jako Mi-
nisterstwo Energii podejmuje-
my szereg działań, aby miks 
energetyczny Polski był coraz 
bardziej zielony. Rosnące za-
potrzebowanie na prąd, wyni-
kające z rozwoju przemysłu, 
chcemy zapewniać energią 
z odnawialnych źródeł ener-
gii. Przykładem są działania 
dotyczące stworzenia mor-
skich farm wiatrowych, ja-
kie podejmujemy w ostatnim 
czasie. Ich budowa da polskiej 
energetyce ponad 10GW mocy 
wytwórczej więcej.  Węgiel to 
nie tylko energetyka. Polska 
Grupa Górnicza czy Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa inwestu-
ją ogromne środki w technolo-
gie zgazowywania węgla, czy 
pozyskiwania z niego wodoru, 
będąc w tym zakresie najbar-
dziej innowacyjnymi podmio-
tami w Europie. Pamiętajmy, 
że górnictwo w ostatnich 4 la-
tach przeszło głęboką restruk-
turyzację. Sytuacja spółek wę-
glowych w 2015 roku była ka-
tastrofalna - stały przed bardzo 
realną groźbą upadłości. Było 
wiele głosów, że z tej zapaści 
branża już się nie podniesie. 
Konieczne były natychmiasto-
we działania. Dzięki wspólne-
mu zaangażowaniu i dialogo-
wi ze stroną społeczną dziś ko-
palnie są sprawie działającymi 
przedsiębiorstwami, przyno-
szą zyski, dają stabilne miejsca 

pracy, a Polsce bezpieczeństwo 
energetyczne. W wojewódz-
twie śląskim jest około trzech 
milionów osób w wielu pro-
dukcyjnym. 300 tysięcy pra-
cuje w górnictwie i jego otocze-
niu. To aż 10%! Kolejne dziesiąt-
ki tysięcy związane są z prze-
mysłem. Nie możemy dopuścić 
do ich likwidacji. Bytomianie 
dobrze pamiętają skutki likwi-
dacji kopalń i dużych zakła-
dów przemysłowych, ogromne 
bezrobocie, ubóstwo dużej czę-
ści mieszkańców miasta. Zro-
bię wszystko by taka sytuacja 
się nie powtórzyła. Będę wal-
czył o polski przemysł, którego 
serce bije na Śląsku.   

W Bytomiu pozostała już tyl-
ko jedna kopalnia. Jaka jest jej 
przyszłość?

Kopalnia Bobrek jest świet-
nym przykładem skutecznej 
restrukturyzacji. W 2014 ro-
ku była już u progu likwidacji. 
Wtedy przejął ją Węglokoks 
Kraj i połączył z Ruchem Pie-
kary w jedną kopalnię dwu-
ruchową. Spółka świetnie so-
bie radzi, daje stabilne miejsca 
pracy, przynosi zysk, angażu-
je się też w życie miasta. Ostat-
nio firma przeznaczyła 200 ty-
sięcy złotych na zakup nowo-
czesnego echokardiografu dla 
Szpitala Specjalistycznego nr 
4. Wiemy, że w Ruchu Pieka-
ry kończy się już węgiel, wy-
dobycie będzie tam prowadzo-
ne do 2020 roku. Nikt nie stra-
ci pracy. Część osób skorzysta 
z odejścia na emeryturę. Uru-
chomiony zostanie proces alo-
kacji pomiędzy ruchami, bo to 
właśnie w Bobrku prowadzo-
ne będzie wydobycie. Plano-
wane są duże inwestycje, spół-
ka skupi się na produkcji wy-
sokiej jakości węgla, tak więc 
mieszkańcy Bytomia mogą 

być spokojni – Bobrek jeszcze 
wiele lat będzie fedrował.

Na Śląsku niezwykle ważnym 
tematem jest zanieczyszcze-
nie powietrza – zwłaszcza 
smog.

Pamiętajmy – główną przy-
czyną smogu jest spalanie 
śmieci i paliwa niskiej jakości. 
Wprowadzone zostały prze-
pisy regulujące dwie niezwy-
kle istotne sprawy. Pierwsza 
to ustawa o jakości paliw sta-
łych, która zakazuje sprzeda-
ży detalicznej najgorszej jako-
ści węgla, a po drugie w 2017 
roku zostało wydane rozpo-
rządzenie w sprawie wyma-
gań dla kotłów, które dopusz-
cza do sprzedaży tylko te o naj-
lepszych parametrach. Czyli 
z rynku eliminujemy tak zwa-
ne „kopciuchy” i najgorszej ja-
kości paliwo do nich. Ponad-
to uruchomiliśmy program 
„Czyste Powietrze”, wspiera-
my prosumentów oraz elek-
tryczny transport. To co przed 
nami, to uzyskanie wsparcia 
– głównie z funduszy europej-
skich – na inwestycje wspiera-
jące walkę ze smogiem, czyli 
modernizację ciepłowni i roz-
wój sieci ciepłowniczej. Dzięki 
podłączaniu kolejnych domów 
do centralnego ogrzewania 
możemy dalej ogrzewać je wę-
glem spalanym w sposób dużo 
czystszy. Będziemy wspierać 
projekty takie jak ten realizo-
wany przez Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Byto-
miu. Mieszkańcy regionu za-
sługują na oddychanie czy-
stym powietrzem.

Bytom znalazł się w grupie 
miast objętych wsparciem 
w ramach Obszarów Strate-
gicznej Interwencji. Już dzi-
siaj widać, że mityczne 100 

milionów euro dla Bytomia 
nie rozwiąże strukturalnych 
problemów miasta. Czy By-
tom ma szansę liczyć na po-
moc, która ostatecznie za-
mknie jego przemysłową 
przeszłość i pozwoli na nowy 
start?

W  Ministerstwie Ener-
gii zdajemy sobie doskonale 
sprawę jakie koszty związane 
z przemysłem wydobywczym 
i jego likwidacją poniosły takie 
miasta jak Bytom. Dobrze, że 
udało się skierować do miasta 
środki, które pozwalają na jego 
częściową rewitalizację. Jed-
nakże sama struktura priory-
tetowa OSI i kierunki, na któ-
re samorząd mógł skierować 
fundusze unijne powoduje, 
że nie rozwiązujemy podsta-
wowych problemów, jakie po-
wstały po zamknięciu kopalń 
i hut. Podstawą jest wyznacze-
nie nowego kierunku rozwoju 
miasta przez władze samorzą-
dowe. My jako rząd nie zastą-
pimy w tym samorządowców. 
Dobrze się stało, że w końcu po 
wielu latach do Bytomia zawi-
tała Katowicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna. Miasto też 
aktywnie korzysta ze środ-
ków z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska na rekul-
tywację terenów poprzemy-
słowych. Przykładem dobrej 
współpracy między samorzą-
dem a spółkami skarbu pań-
stwa jest centrum logistyczne, 
które powstało na części tere-
nów po KWK Centrum. Mam 
nadzieję, że ożywienie gospo-
darcze i firmy, które zaczęły 
się lokować w Bytomiu w cią-
gu ostatnich 6 lat dadzą impuls 
do dalszego rozwoju. Z mojej 
strony mogę zapewnić, że jako 
rząd będziemy wspierać finan-
sowo rekultywację terenów 
poprzemysłowych i przywra-

canie ich dla nowych aktywno-
ści gospodarczych. Zrobię rów-
nież wszystko, aby chronić ten 
przemysł, który posiadamy, bo 
my Ślązacy widzieliśmy co nie-
sie za sobą jego nieprzemyśla-
na likwidacja.

To co w Bytomiu niestety wią-
że się z terenami poprzemy-
słowymi to nielegalne skła-
dowanie i przetwarzanie od-
padów. Walka z mafią VAT-
-owską przynosi efekty, a co 
z mafią śmieciową?

Jest to jeden z  ważniej-
szych tematów, nad którymi 
pracuje Ministerstwo Środo-
wiska wraz z Ministerstwem 
Sprawiedliwości. Temat wy-
stępuje na terenie całej Polski, 
ale Śląsk jest jednym z najbar-
dziej narażonych na ten pro-
ceder regionów Polski. Widać 
też dużą aktywność służb, 
które w ostatnim czasie rozbi-
ły na terenie Małopolski i wła-
śnie Śląska jedną z zorganizo-
wanych grup zajmujących się 
tym procederem. W zeszłym 
roku udało się znowelizować 
przepisy, które ułatwiają od-
powiedzialnym służbom sku-
teczną walkę z tym procede-
rem. Dzięki tym zmianom na 
nieuczciwych przedsiębiorców 
w zeszłym roku nałożono mi-
liony złotych kar. Konieczna 
jest dalsza zmiana przepisów 
i zwiększanie odpowiedzial-
ności karnej dla osób kieru-

jących tym procederem. Co 
ważne nie możemy zostawić 
gmin samych sobie w walce 
z usuwaniem skutków zanie-
czyszczenia powstałego w wy-
niku prowadzenia nielegalnego 
składowania i przetwarzania 
odpadów.

Skutkiem Pańskich działań 
jest też głośny „Program dla 
Śląska”. Co bytomianie po-
winni o nim wiedzieć?

Ponad 50 miliardów zło-
tych na 70 projektów, które 
będą motorem napędowym 
regionu. Stawiamy na zwięk-
szenie innowacyjności prze-
mysłu, inwestycje rozwojowe, 
infrastrukturę transportową, 
ale także poprawę jakości śro-
dowiska i podnoszenie kwali-
fikacji mieszkańców naszego 
regionu. Chcemy maksymal-
nie wykorzystać potencjał wo-
jewództwa śląskiego w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Jestem 
przekonany, że razem z no-
wym zarządem wojewódz-
twa dobrze wykorzystamy te 
ogromną szansę na rozwój na-
szego regionu. 

Węgiel ma przyszłość

ul. Witczaka 12,
tel. 32 282 35 25

C E N T RU M
ROWEROWE

www.rb-rowerek.pl



8 www.bytomski.plponiedziałek, 13 maja 2019

Zapraszamy na
półkolonie językowe!

II Turnus
26.08 - 30.08.2019

Co oferujemy?
- profesjonalną opiekę w godzinach 8:00 - 16:00
- min. 2h warsztatów z j. angielskiego z doświadczonym lektorem
- przygodowe projekty językowe
- pełne wyżywienie i napoje
- dodatkowe atrakcje: zajęcia w terenie, projekty plastyczne itp.

I Turnus
- Summer fun - letnie zadania
- In the ocean - mieszkańcy oceanu
- Fruit smoothie - owocowe szaleństwo
- Visiting Britain - wizyta w Brytanii
- Pirate's party - poszukiwania skarbu

Informacje i zapisy:
Bytom ul. Woźniaka 78, tel. 32 787 70 60

II Turnus
- Across the world - w podróży dookoła świata
- In the jungle - dzikie zwierzęta
- Summer fashion - moda wakacyjna
- Let's go camping! - na biwaku
- Back to school - szkolne przygody

I Turnus
1.07 - 5.07.2019

Cena 
za turnus

300zł

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat

BYTOM, CHRZANOWSKIEGO 6
nr.tel. 513-700-762

PIEKARY ŚLĄSKIE
ul. Bednorza 4
41-946 Piekary Śląskie
tel. 504032873

BYTOM
ul. Drzymały 8/0221
41-902 Bytom
tel.  501055830

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

tel. 501 055 830 

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

tel.  504 032 873

e-mail: kredyty-pozyczki@dg�nanse.pl

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

tel. 501 055 830 

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

tel.  504 032 873

e-mail: kredyty-pozyczki@dg�nanse.pl

KREDYTY – POŻYCZKI – CHWILÓWKI – ODDŁUŻENIA

Fotografia raportażowa, 
okolicznościowa,
sesje w plenerze.

Zachowaj najpiękniejsze
momenty życia w kadrach

...już na zawsze.

Masz połączenie mentalne z kimś, na kogo opinii bar-
dzo Ci zależy. Dlatego: do przodu! Nie udawaj głup-
szego, niż jesteś. Nie brakuje Ci wszak polotu tylko 
odwagi.

Teraz masz przewagę. Jesteś pociągający o wie-
le bardziej, niż zazwyczaj. Nie zdziw się, jeśli 
bedziesz zauważony. Szykuj się też na mocne 
doznania miłosne.

Przed Tobą kilka dni radości. Twój umysł błyszczy, 
a ciało puszcza oko. Dlatego odpuść. I idź w tan, 
gdzie dusza Cię poniesie.

Czas na przełom w sprawach sercowych. Nie 
bądź bezbronny i pamiętaj, że jeśli oczekujesz 
rozczarowania, ono się pojawi. Dlatego kochaj 
intensywnie!

Oho! Szykuje się romansik! Idź z prądem, bez 
snucia scenariuszy. Relacje buduje się z obu stron, 
a zatem działaj.

Twoja energia jest energią miłości. Wyrów-
naj wibracje a to, kim jesteś, na pewno nie 
zawiedzie tego, z kim jesteś.

Szykuj się na podróż edukacyjną i nowe wyżyny 
romantyczności. Miłość w równym stopniu będzie 
stymulować Twoje ciało, serce i umysł.

Twój partner jest skałą i opoką - nie zapominaj 
o tym. Dostosuj swoje oczekiwania do siebie, 
a wszystko będzie dobrze.

Weź coś na uspokojenie, za bardzo Cię nosi. 
Zamiast mieszać, pocałuj i przytul - i siebie, 
i partnera. Troska o siebie to także dbałość o har-
monię.

Szykuj się na kolejny obrót spraw. Znowu wszyst-
ko stanie na głowie, i to w najbardziej ekscytują-
cy sposób, jaki jesteś sobie w stanie wyobrazić.

Czas na zabawę - gorącą i zniewalającą. Pamiętaj 
jednak, że jesteś tak postępowy, iż większości 
zwykłych śmiertelników jest trudno za Tobą 
nadążyć. A w grze warto mieć przeciwników.

Temat wiodący: życie miłosne. To Ci się spodoba! 
Koniec z zaklęciami seksualnymi z przeszłości, 
idzie nowe!

Śląskie Manewry, czyli zlot 
pojazdów militarnych, są już 
stałą atrakcją w naszym mie-
ście. W tym roku odbędzie się 
piętnasta edycja. Organizator 
podał już datę. Wojskowe po-
jazdy będzie można oglądać 
od 31 maja do 2 czerwca.

Zmieni się lokalizacja obozo-
wiska, w którym będą przeby-
wać uczestnicy. Tym razem po-
jazdy militarne opanują Szom-
bierki, a dokładnie teren, gdzie 
znajduje się Szyb Krystyna.

To nie pierwsza zmiana 
w piętnastoletniej historii tej 
imprezy. Miłośnicy militariów 
w przeszłości okupowali inne 
zakątki Bytomia.

 – Pierwsze zloty odbywa-

ły się w Dolomitach (w miejscu 
obecnego Stok — Sport Dolina 
— Bytom), następnie niewie-
le dalej w okolicach Blachów-
ki. Później tereny po dawnej 
KWK Powstańców Śląskich, 
by na swoje 10-lecie zawędro-
wać do Miechowic. Początko-
wo tereny dawnej KWK Mie-
chowice, a do zeszłego roku te-
ren przy ul. Elektrownia przy 
Atrium Plejada — wspominają 
organizatorzy.

Na razie nie jest jeszcze 
znany szczegółowy plan trzy-
dniowego zlotu. W poprzed-
nich latach największym za-
interesowaniem cieszył się 
przejazd parady ulicami mia-
sta i postój na Rynku. 

Z Miechowic 
do Szombierek
KULTURA \ Na przełomie maja i czerwca Bytom 
znowu zostanie opanowany przez pojazdy militarne. W 
tym roku uczestnicy Śląskich Manewrów spotkają się w 
nowej lokalizacji.

Baran 21.03‒19.04

Byk 20.04‒20.05

Bliźnięta 21.05‒21.06

Rak 22.06‒22‒07

Lew 23.07‒22.08

Panna 23.08‒22.09

Waga 23.09‒22.10

Skorpion 23.10‒21.11

Strzelec 22.11‒21.12

Koziorożec 22.12‒19.01

Wodnik 20.01‒18.02

Ryby 19.02‒20.03


