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Budżet kolejny raz
przekroczy 1 mld zł!
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SAMORZĄD \ Mimo trwającej epidemii roczny budżet Bytomia ma po raz kolejny przekroczyć miliard złotych. Władze miasta chcą przeznaczyć na inwestycje
ponad 140 milionów złotych. Kontynuowane będą trwające projekty, ale również zostaną rozpoczęte kolejne przedsięwzięcia.
W ostatni poniedziałek przed
świętami radni zbiorą się na jednej z najważniejszych sesji w mijającym roku. Podejmą bowiem
decyzje o finansach miasta na kolejne 12 miesięcy. Zgodnie z przygotowanym projektem, budżet
na 2021 rok po raz drugi w historii przekroczy 1 mld zł. Największa część tej kwoty – przeszło
340 mln zł – zostanie przeznaczona na oświatę i wychowanie,
niemal tyle samo pochłonie pomoc społeczna i ochrona zdrowia – ok. 330 mln zł. Kolejnym
istotnym wydatkiem będzie gospodarka mieszkaniowa, na którą zaplanowano 133 mln zł, natomiast gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie
kosztować 99 mln zł, a wydatki
na transport i łączność wyniosą
ok. 60 mln zł.
– W 2021 roku przede wszyst-

kim musimy utrzymać tempo realizowanych inwestycji, które są
niezbędne dla dalszego rozwoju
miasta – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. – W przyszłorocznym budżecie, który
ponownie przekroczy 1 mld zł,
czekają nas kolejne inwestycje
drogowe, sportowe, jak również związane z budownictwem
mieszkaniowym oraz infrastrukturą miejską – dodaje prezydent
Mariusz Wołosz.
W tym roku Bytom zamierzał
wydać 147 mln zł na inwestycje.
W 2021 r. wysokość nakładów inwestycyjnych ma być podobna,
bo ma wynieść 141 mln zł. Miasto będzie kontynuować rozpoczęte wcześniej projekty, jak np.
budowę lodowiska przy ul. Pułaskiego, rewitalizację Kolonii Zgorzelec, czy renowację budynku
Młodzieżowego Domu Kultu-

ry nr 1, ale zamierza rozpocząć
także nowe. Wśród nich znajdą się m.in. budowa nowego
przedszkola w Miechowicach,
stworzenie wodnego placu zabaw w Parku Kachla, termomodernizacje kolejnych budynków
oświatowych, a także przebudowa kilku ulic (w tym Smolenia,
Nawrota, Nickla, Tysiąclecia).
W budżecie zabezpieczono też
środki na wkład własny do przebudowy deptaka na ul. Dworcowej, modernizację ul. Węglowej,
która ma skomunikować wielkie tereny inwestycyjne w sąsiedztwie centrum logistycznego Mostvy, a także na budowę
dodatkowej drogi dojazdowej
do strefy inwestycyjnej na terenach po dawnej KWK Powstańców Śląskich.
– W 2021 roku planujemy także przeznaczyć środki finansowe

na modernizację budynków miejskich. Zmodernizowane zostaną między innymi budynki przy
ul. Musialika za 1,4 mln zł oraz
będziemy kontynuować rewitalizację Kolonii Zgorzelec, na którą
w przyszłym roku planujemy wydać ponad 2,7 mln – mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach dokonała już oceny projektu uchwały
budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej. W obu przypadkach opinia składu orzekającego jest pozytywna. Teraz
decyzję w sprawie przyjęcia
tych dokumentów musi podjąć Rada Miejska. Sesja odbędzie się 21 grudnia o godzinie
9:30. Ze względu na trwającą
pandemię radni będą obradować w trybie zdalnym
.

Projekt Budżetu Miasta Bytomia
na 2021 r.
Dochody budżetu ogółem:

1 019 642 164 zł

Wydatki budżetu ogółem:

1 093 596 728 zł

Oświata i wychowanie

340 mln zł

Pomoc społeczna
i ochrona zdrowia

133 mln zł

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

99 mln zł

Administracja

60 mln zł

Transport i łączność

60 mln zł

Kultura fizyczna

24 mln zł

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

16 mln zł

Kultura i ochrona dziedzictwa

8 mln zł
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Shop
Silesia

Barber
Shop
Silesia

www.tattooshopsilesia.pl

www.barbershopsilesia.pl

tel. 780 102 702

tel. 780 090 080

ul. Kwietniewskiego 5, 41-902 Bytom

Wszystkim naszym Klientom życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością.
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Kolej wjedzie w XXI wiek
INWESTYCJE \ Nadchodzi wielka inwestycja, która znacząco zmieni standard infrastruktury kolejowej w Bytomiu. Polskie Linie Kolejowe zawarły umowę
na modernizację tzw. Węglówki. To po niej poruszają się m.in. pociągi do Katowic
i Tarnowskich Gór.
Przed wojną z Bytomia do
Berlina kursował pociąg zwany Latającym Ślązakiem, który rozwijał prędkość 160 km/h.
Był to wówczas najszybszy pociąg spalinowy na świecie. Patrząc na stan torowisk w Bytomiu i całej infrastruktury pasażerskiej aż trudno w to dziś
uwierzyć. Pociągi wloką się tu
z prędkością zaledwie kilkudziesięciu kilometrów na godzinę i zaledwie na kilku odcinkach wyremontowanych
w ostatnich latach mogą bardziej się rozpędzić.
Mimo to kolej w Bytomiu powoli odzyskuje pasażerów. Rosnąca liczba kursów, niska cena
biletów, przepełnione autobusy i zakorkowane drogi skłaniają coraz więcej mieszkańców
do korzystania z oferty przewozowej Kolei Śląskich. O ile
kilka lat temu pasażerowie doczekali się remontu dworcowego holu i tunelu pod peronami,
to same platformy na naszej

głównej stacji prezentują się fatalnie. Podobnie jest też na innych bytomskich przystankach,
ale na szczęście ma się to wkróce zmienić.
Po wielu perypetiach przetargowych (unieważnienia postępowań, odwołania oferentów itp.) PKP PLK wreszcie podpisały kontrakt na realizację inwestycji pod nazwą „Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku
Chorzów Batory – Nakło Śląskie”. Wykonawcą została firma
PORR S.A., która za zaprojektowanie i zmodernizowanie 80 km
torów i sieci trakcyjnej otrzyma
1,2 mld zł. W ramach prac odnowione zostaną także perony na stacjach znajdujących się
przy trasie, w tym m.in. Bytom,
Bytom Karb i Bytom Północny,
który zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami zostanie przesunięty w pobliże ul. Strzelców Bytomskich, co sprawi, że przystanek stanie się bardziej dostępny
dla mieszkańców Vitoru. Ponad-

BIPH

to stacje zostaną wyposażone
w nowe nagłośnienie, oświetlenie, oznakowanie, ławki oraz
wiaty, natomiast na bytomskim
dworcu zostanie wyremontowana zabytkowa hala peronowa – jedna z zaledwie trzech takich w Polsce.
– Modernizacja linii kolejowej nr 131 będzie milowym krokiem do nowoczesnej i przyjaznej kolei w województwie śląskim. Prace, które obejmą m.in.
wymianę sieci trakcyjnej, budowę i przebudowę peronów, pozwolą osiągnąć większe prędkości pociągów, przy zachowaniu najwyższych standardów
bezpieczeństwa. Transport
szynowy stanie się bardziej
przystępny również dla osób
niepełnosprawnych. Inwestycja znacząco poprawi stan infrastruktury w regionie, a co
za tym idzie – jakości życia jego mieszkańców – powiedział
Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski.

Bytomska Izba
Przemysłowo–Handlowa

BIZNES \ Lokalni przedsiębiorcy mają powody do dumy. Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa, która zrzesza firmy z naszego miasta, działa już od 25 lat.
Mimo upływu czasu wciąż się rozwija i przyciąga kolejnych członków.
BIPH pierwotnie działała
pod nazwą Stowarzyszenia Inwestorów Krajowych i Zagranicznych, lecz wkrótce przyjęła obecny szyld. Od 1995 r. izba
zrzesza przedsiębiorców oraz
inwestorów z obszaru Bytomia, aby zacieśniać współpracę
między nimi, wspierać rozwój
przedsiębiorczości w mieście
i reprezentować interesy środowiska biznesowego przed administracją państwową i lokalną. W ćwierćwiecze izby śmiało
można przyznać, że powyższe

cele udaje się z powodzeniem
realizować.
Przedstawiciele BIPH przez
szereg lat wspierali przedsiębiorców w Bytomskiej Radzie Biznesu przy prezydencie miasta,
uczestniczyli w konsultacjach
dotyczących bieżących decyzji
władzy samorządowej, w tym
m.in. w zakresie umów dzierżawy, wykupu lokali użytkowych,
zwolnień od podatku od nieruchomości dla inwestorów
prowadzących nowe przedsięwzięcia, jak również innych istot-

nych dokumentów (np. Gminnego Programu Rewitalizacji, czy
Strategii Rozwoju Miasta „Bytom 2020+”).
2020+” ).
Jednym z głównych elementów działalności izby jest poszerzanie kontaktów biznesowych
zarówno w wymiarze lokalnym,
jak i międzynarodowym, dlatego nawiązano współpracę z izbami przemysłowo-handlowymi
z Niemiec i Ukrainy, członkowie
BIPH uczestniczyli w szkoleniach
biznesowych organizowanych
za granicą, a także byli obecni

Inwestycja będzie mieć wielką skalę. Oprócz wymiany samego torowiska i trakcji kolej
wybuduje lub przebuduje łącznie 29 obiektów inżynieryjnych
na trasie. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
i sprawności ruchu pociągów
na Węglówce w Bytomiu zostanie wybudowane Lokalne Centrum Sterowania, które zostanie wyposażone w nowoczes-

ny system sterowania ruchem
kolejowym.
Zanim to nastąpi, wykonawca musi przygotować niezbędną dokumentację projektową, która będzie powstawać
przez cały przyszły rok. Prace
budowlane zaplanowano na lata 2022 – 2024. Po ich przeprowadzeniu pociągi pasażerskie
będą mogły jeździć z prędkością do 140 km/h, a towaro-

we do 120 km/h. Dzięki temu
niebagatelnie skróci się czas
ich przejazdu, który teraz np.
na trasie z Bytomia do Katowic wynosi już tylko 26 minut.
Warto podkreślić, że powyższa inwestycja będzie miała duży wpływ na komfort podróżowania do Pyrzowic, ponieważ to
właśnie po tej linii będą kursować pociągi na lotnisko
.

na spotkaniach gospodarczych
przeprowadzanych przez konsulat RP w Ostrawie.
Na lokalnym gruncie bytomska izba regularnie organizuje
przeróżne wydarzenia, wśród
których można wyróżnić Śniadania Biznesowe łączące szkolenia specjalistyczne z mniej oficjalnym networkingiem, Kiermasze Promocyjno-Handlowe, Seminaria Gospodarcze
MŚP Miasta Bytomia poświęcone analizie ekonomicznej firm,
omówieniu ważnych spraw dotyczących gospodarki i przedsiębiorczości oraz nowych instrumentów i narzędzi, czy też
doroczne Pikniki Biznesu i Sportu, będące okazją do spotkań

pomiędzy właścicielami i szefami bytomskich firm z trenerami i zawodnikami tutejszych
klubów sportowych.
Dziś Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa skupia w swoim gronie blisko 70 podmiotów
gospodarczych. Lista członków
obejmuje zarówno duże firmy,
jak np. Węglokoks-Kraj sp. z o.o.,
Orzeł Biały S.A., bądź Mostva sp.
z o.o., ale też małe przedsiębiorstwa, jak np. dobrze wszystkim
znany sklep rowerowy RB Rowerek Roman Badura. W izbie
mile widziani są wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość ich obrotów, liczbę pracowników, czy posiadany majątek.
Liczy się zaangażowanie i chęć

do współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta.
Jubileuszowy rok 2020 zbiegł
się z pandemią koronawirusa.
W tym trudnym czasie działalność BIPH jest szczególnie istotna. Zarząd izby stale zapewnia
bytomskim przedsiębiorcom
wsparcie w rozwiązywaniu
problemów ekonomicznych,
organizacyjnych i prawnych,
a także pomaga w zdobywaniu
nowych partnerów i klientów, co
pozwala im łatwiej odnaleźć się
w nowych realiach rynkowych.
Dzięki temu można pokusić się
o prognozę, że BIPH podoła wyzwaniom kolejnego ćwierćwiecza swojego istnienia
.

ma 25 lat
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POWIATOWY URZĄD PRACY W BYTOMIU

Z OKAZJI

Świąt
Bożego Narodzenia,
ŻYCZYMY WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM
DUŻO RADOŚCI, SPOKOJU ORAZ
NAJPIĘKNIEJSZYCH CHWIL SPĘDZONYCH
W RODZINNYM GRONIE.

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu składa serdeczne podziękowania wszystkim pracodawcom,
a także przedsiębiorcom za współpracę w tym jakże trudnym, bo dotkniętym skutkami pandemii
roku 2020. Dziękujemy za okazane zrozumienie sytuacji oraz bezpośrednią pomoc w ograniczaniu
negatywnych skutków bezrobocia w naszym mieście.
Licząc na dalszą owocną współpracę, wyrażamy nadzieję, iż nasze wspólne działania
przyczynią się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, a tym samym zmniejszenia liczby osób
pozostających bez zatrudnienia oraz zagrożonych jego utratą. Zachęcamy do skorzystania z usług
Urzędu Pracy, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, jak również z innych form wsparcia,
takich jak.: staże, prace interwencyjne, doposażenia stanowisk pracy, dotacje, etc. Zapewniamy,
iż jesteśmy gotowi i otwarci na podejmowanie kolejnych wspólnych inicjatyw, które przyczynią się
do podniesienia jakości świadczonych usług.
Dziękując serdecznie za dotychczasową współpracę,
pragniemy z okazji Świąt Bożego Narodzenia

NIECH W KAŻDYM DOMU
ZAGOŚCI ŚWIĄTECZNA ATMOSFERA.

Wesołych Świąt!
ŻYCZĄ
JAKUB CHEŁSTOWSKI
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WRAZ Z ZARZĄDEM.
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W

igilia to pracowity czas dla aniołów.
Pod choinki - zielone jak nadzieja,
Kładą prezenty - namiastki spełnionych życzeń,
Smukłymi dłońmi osłaniają wszystkie dobre myśli,
A potem...
Pod białe skrzydła biorą cały świat,
Tworząc cudowny - jak lukrowany piernik - czas,
W którym nikt nie strąca bombek - naszych kruchych marzeń...
Pozostańmy pod ich skrzydłami przez cały nadchodzący rok!
Cudownych i wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia,
zdrowia i szczęścia. Niech Nowy Rok 2021 przyniesie wszystkim
tak wyczekiwany powrót do normalności.
Szczęśliwego Nowego Roku życzą Zarząd oraz pracownicy
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

oraz zbliżającego się Nowego 2021 Roku
złożyć Naszym Wszystkim Klientom i Przyjaciołom
serdeczne życzenia, dużo radości
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz samych sukcesów w pracy zawodowej
Niech poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Dyrekcja oraz Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu
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Celna ponownie otwarta Pandemia zbiera żniwo

INWESTYCJE \ Ulica Celna jest znów przejezdna. Robotnicy zakończyli prace
przy remoncie tamtejszego wiaduktu.
Droga łącząca dwie ważne
bytomskie trasy – DK94 i DK11
– została ponownie udostępniona kierowcom po ponad miesięcznym remoncie wiaduktu
nad torami kolejowymi. Z tego
powodu ul. Celna była zamknięta na odcinku od węzła z al. Nowaka-Jeziorańskiego do skrzyżowania z ul. Zachodnią.
Prace rozpoczęto 2 listopada. Początkowo w planach była
jedynie wymiana dylatacji na całej szerokości obiektu oraz betonowanie przęsła i przyczółka
w rejonie osadzania dylatacji.
W trakcie robót stwierdzono
jednak, że nawierzchnia jezdni
na całym wiadukcie oraz jego

się zauważyć podwyższoną liczbę zgonów w naszym
mieście. W październiku zmarło niemal 60 proc. więcej ludzi, niż przed rokiem!

dojazdach również nadaje się
do wymiany, dlatego zdecydowano się rozszerzyć zakres prac.
Z tego względu termin oddania wiaduktu po remoncie
przesunął się o dwa tygodnie.
Za to dzięki temu na wiosnę
nie będzie potrzeby ponownego zamykania obiektu, by położyć nowy asfalt na jezdni.
Ostatecznie w ramach inwestycji drogowcy wymienili dylatacje stalowe, wykonali betonowanie przęsła i przyczółka
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Dziękując
za dotychczasową współpracę i zaufanie
pragniemy złożyć serdeczne życzenia
zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz powodzenia w realizacji
wszystkich planów w nadchodzącym
Nowym 2021 Roku.
w imieniu
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
życzy
Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki
Henryk Dolewka
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ZDROWIE \ W porównaniu z ubiegłym rokiem da

w rejonie osadzania dylatacji,
wyremontowali chodniki przy
dylatacji, osadzili wpusty deszczowe, wymienili przerdzewiałe osłony trakcyjne i położyli
nową nawierzchnię o łącznej
powierzchni ok. 650 m2. Wartość wszystkich prac wyniosła
blisko 440 tys. zł.
11 grudnia droga została ponownie otwarta. W związku
z tym na swoją stałą trasę wrócą również autobusy linii 167

.

Ostatnie dane z Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu są niepokojące. Od sierpnia wyraźnie
wzrosła liczba zgonów. W sumie
od początku roku do końca października zmarło już 1 865 osób.
– Takiej tendencji, jak obecnie Urząd Stanu Cywilnego nie
odnotował we wcześniejszych
latach – poinformowała Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowa Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
W pierwszej połowie roku
statystyki zgonów w Bytomiu

były podobne, jak przed rokiem. W lutym, kwietniu i lipcu
zmarło nawet mniej ludzi, niż
w analogicznych miesiącach
2019 roku. Niestety w sierpniu
zanotowano 13,5 proc. więcej
zgonów, we wrześniu było ich
już 18,75 proc. więcej, a w październiku aż 59,3 proc. więcej
niż rok temu.
Dotąd w Bytomiu zmarło ponad 60 osób z powodu zarażenia koronawirusem, natomiast
zgonów ogólem jest jeszcze
więcej. Z tego względu można

przypuszczać, że COVID-19 nie
przyczynia się bezpośrednio
do zanotowanych wzrostów,
ale spowodował ograniczenia
w dostępie do służby zdrowia,
co z kolei może przekładać się
na ilość bytomian, którzy zmarli w ostatnim czasie
.
Statystyki zgonów w Bytomiu
w latach 2019 i 2020

miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

2019
186
190
160
222
169
163
195
177
144
155

2020
198
165
189
182
169
170
173
201
171
247

Bytom w świątecznej oprawie
MIASTO \ W naszym mieście pojawiło się dokładnie 106 sztuk dekoracji świątecznych. Gdzie je można znaleźć?
Każdy na pewno już widział
piękną choinkę na Rynku. Miejski Zarząd Dróg i Mostów, który
co roku zajmuje się montażem
dekoracji świątecznych w Bytomiu, zlecił również instalację
przestrzennych konstrukcji 3D,
które są oświetlane energooszczędnymi diodami LED. Jak co
roku, pojawiły się również dekoracje świetlne na drzewach przy

Urzędzie Miejskim w Bytomiu.
Gdzie możemy znaleźć świąteczne dekoracje w Bytomiu?
Iluminacje pojawiły się m.in. przy
ul. Dworcowej, pl. Sikorskiego, pl. Wolskiego, pl. Szalonka
w Łagiewnikach, skwerze Bonczola w Miechowicach, a także
w Parku Konopnickiej w Bobrku. Ponadto świąteczny klimat
zaczęły tworzyć także miejskie

latarnie i główne skrzyżowania.
Przejeżdżając ul. Wrocławską,
Piłsudskiego, Strzelców Bytomskich czy niedaleko pl. Sobieskiego, na pewno nie umknie to naszej uwadze.
Zarówno montaż, utrzymanie, oświetlenie jak i serwis tegorocznego świątecznego wystroju będzie kosztować nasze
miasto około 230 tys. zł
.
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Z okazji nadchodzących

Świąt wypełnionych radością

Świąt Bożego Narodzenia

i miłością,

składamy najserdeczniejsze życzenia

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego

zdrowia, spokoju oraz wielu nadziei
na nadchodzącą przyszłość.
Niech Błogosławieństwo płynące

wszelkie marzenia,

z Betlejemskiego żłobka napełni

pełnego optymizmu, wiary,

Państwa siłą na każdy kolejny dzień

szczęścia i powodzenia
życzy
Jacek Wieczorek
Zakład Usługowy Konserwacja
Terenów Zielonych

Nowego 2021 Roku!
W imieniu zarządu i pracowników

Andrzej Panek
PREZES

Małgorzata Adamczewska
WICEPREZES

Bytomska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
REKLAMA

Na ten wyjątkowy czas
Świąt Bożego Narodzenia
składam Państwu życzenia
wielu głębokich, radosnych przeżyć
oraz ciepłej świątecznej atmosfery.
Niech te piękne, rodzinne święta,
w blasku świec i przy dźwiękach kolęd,
będą okresem wytchnienia i reﬂeksji.
Życzę również wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2021 roku.
Oby spełnił pokładane w nim nadzieje
i przyniósł sukcesy w realizacji
osobistych planów i zamierzeń.

Wojciech Szarama
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Komisji Kontroli Państwowej
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SAMORZĄD \ W nadchodzącym roku województwo śląskie dalej będzie stawiać na inwestycje. Wśród

fot. Tomasz Żak / UMWS

wielu projektów, które mają zostać zrealizowane, jest m.in. modernizacja siedziby Opery Śląskiej w Bytomiu.

Przyszły rok dla samorządowych budżetów będzie wyjątkowo trudny w związku z sytuacja gospodarczą w czasie
pandemii koronawirusa. W województwie śląskim spadek dochodów prognozuje się na 14%,
co związane jest z mniejszymi
wpływami do budżetu z CIT
i PIT. Podobna sytuacja jest
w zdecydowanej większości
województw. Tylko w czterech z nich: lubelskim, podkarpackim, warmińsko – mazurskim i zachodnio – pomorskim
planowane są wyższe dochody
niż roku bieżącym.
Najwyższe dochody zaplanowało województwo mazoREKLAMA

wieckie, kolejne jest małopolskie, a śląskie zajmuje 3 miejsce.
Podobnie jest ze spadkiem dochodów. Najwyższe przewiduje
się budżecie województwa mazowieckiego – ponad 300 mln
zł. Kolejne są województwa małopolskie i śląskie – spadek o ok.
270 mln zł. Województwa mazowieckie i śląskie przewidują
też najwyższy spadek wydatków – o około 8%.
Planowane dochody budżetu województwa śląskiego
na przyszły rok wynoszą blisko 1,7 mld złotych i są o ponad 14% niższe niż w roku bieżącym. Wydatki zaplanowano na poziomie blisko 2 mld zł,
o blisko 8% mniej niż w tym roku. Budżet został zrównoważony przychodami w kwocie ponad 372 mln zł, z czego większość to środki z kredytów.
– Zdecydowanym priorytetem dla Zarządu i Sejmiku jest
zrównoważony rozwój województwa śląskiego. Przygotowaliśmy rekordowy budżet, w którym aż 39,5% wydatków to tzw.
wydatki majątkowe. Na inwestycje przeznaczamy ponad 775 mln
zł. To dalsza modernizacja Parku
Śląskiego i Planetarium Śląskiego.
Priorytetowe zadania to również

inwestycje drogowe, ochrona ta w Sztafetach, Drużynowych
zdrowia i działania mające na ce- Mistrzostwa Europy oraz Melu poprawę jakości powietrza. moriałów: im. Janusza KusocińKonsekwentnie zwiększamy wy- skiego i Kamili Skolimowskiej.
datki na kulturę. Czekają nas rówWśród wydatków na zadanież światowej rangi wydarzenia nia własne od lat w budżecie
na Stadionie Śląskim – podkre- województwa śląskie dominuje
śla Jakub Chełstowski, marszałek transport i komunikacja, w tym
województwa śląskiego.
przede wszystkim wydatki
Kluczowe inwestycje zapla- na drogi wojewódzkie. Na zadanowane na przyszły w budże- nia drogowe zaplanowano blisko
cie województwa śląskiego 550 mln zł. To m.in. etapy budoto modernizacja i rozbudowa wy Regionalnej Drogi Racibórz
Planetarium Śląskiego, któ- – Pszczyna, przebudowa drogi
re będzie funkcjonowało jako wojewódzkiej nr 933 czy drugi
Śląski Park Nauki oraz realiza- etap przebudowy DW 791 na odcja projektów własnych w ra- cinku od DK1 do DK 78. Ponad
mach Regionalnego Programu 182 mln zł pochłonie organizoOperacyjnego: będzie to budo- wanie i dotowanie regionalnych
wa i modernizacja dróg woje- kolejowych przewozów pasawódzkich, modernizacja Opery żerskich wykonywanych przez
Śląskiej i projekt „Promocja go- spółki POLREGIO i Koleje Śląskie.
spodarcza regionu oraz dziaKolejne miejsce zajmują wyłania związane z tworzeniem datki na oświatę i edukacyjną
przyjaznych warunków do in- opiekę wychowawczą, co ma
westowania i eksportowania” związek z inwestycją w Planeskierowany do przedsiębior- tarium Śląskim. Kolejne są wyców. Dotyczy to także promo- datki na administrację publiczcji Stadionu Śląskiego. Kocioł ną, kulturę i ochronę dziedziCzarownic od sierpnia tego ro- ctwa narodowe oraz na kulku jest oficjalnym Narodowym turę fizyczną, co związane jest
Stadionem Lekkoatletycznym, z utrzymaniem Stadionu Śląa w przyszłym roku będzie zaś skiego i organizacją imprez
gospodarzem aż czterech du- sportowo-kulturalnych
.
żych imprez: Mistrzostwa Świa-

Kolejny fragment
ul. Szyby Rycerskie
odnowiony
INWESTYCJE \ Każdy odnowiony kawałek drogi
cieszy kierowców. Miasto właśnie zakończyło remont
kolejnego fragmentu ulicy Szyby Rycerskie. Właśnie
oddano do użytku 300-metrowy odcinek jezdni.

fot. UM Bytom

Województwo z budżetem

Ulica Szyby Rycerskie w sukcesywnie przechodzi metamorfozę. Do użytku oddano kolejny,
wyremontowany odcinek drogi
o długości 300 m. Wykonane
prace objęły sfrezowanie starej
nawierzchni jezdni oraz ułożenie
nowej o grubości od 5 do 7 cm.
Oczyszczono także pobocza
i wyprofilowano rowy. Modernizacja następnego odcinka drogi
zapewni większy komfort jazdy
kierowcom, którzy dojeżdżają
do przedsiębiorstw, czy zakładów położonych w tym rejonie.
Koszt tej inwestycji wyniósł około 160 tys. zł.

To kolejna modernizacja tej
drogi. W kwietniu tego roku został gruntownie przebudowany
odcinek od strony ul. Łagiewnickiej: oczyszczono, udrożniono
i rozbudowano istniejącą kanalizację deszczową, ułożono krawężniki i chodniki. Nie obyło się
oczywiście bez prac bitumicznych. Cała inwestycja kosztowała wówczas 1,2 mln zł, z czego niecałe 550 tys. zł pokryto
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Prace zakończono w połowie września i oddano
ulicę do użytku
.
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Wesołych Świąt
życzy

NIERUCHOMOŚCI

LAUREAT KONKURSU

2020
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Rozbark doczeka się boiska Miasto rozdaje
śpioszki
INWESTYCJE \ Kompleks piłkarski na Rozbarku będzie kolejnym w naszym mieście, na terenie którego

sterstwie Sportu Anna Krupka
przedstawili kolejne rozstrzygnięcia w tegorocznym programie „Sportowa Polska". To już
piąte i ostatnie rozdanie środków w tej edycji. Na dofinansowania inwestycji w rozwój lokalnej infrastruktury sportowej resort przeznaczy rekordową kwotę w wysokości 314 milionów złotych (dla porównania w dwóch
poprzednich latach średnia wynosiła ok. 271,5 mln zł).
– Zdajemy sobie sprawę,
że nowoczesne obiekty sportowe są niezbędne, aby każdy
obywatel, w każdym wieku, miał
możliwość uprawiania sportu
i podejmowania aktywności ruchowej. To podstawa zdrowego społeczeństwa. Dlatego też
na rozwój infrastruktury sportowej kładziemy szczególny nacisk
zarówno w wymiarze wyczynowym – wspierając sportowców
zawodowych, jak i powszechnym
– dbając o wszystkich obywateli
– powiedział Piotr Gliński.
Poprzez program „Sportowa Polska” ministerstwo wspiera zadania inwestycyjne zwiąREKLAMA

inwestycji: obiekty szkolne, modernizacja obiektów służących
klubom sportowym oraz pozostałe ogólnodostępne obiekty.
O środki mogli się starać gospodarze obiektów ogólnodostępnych, które umożliwiają masowe uprawianie sportu. W sumie
w ramach tegorocznej edycji
programu przyznano wsparcie
dla 223 inwestycji.

Na Rozbarku
powstanie boisko ze sztuczną
nawierzchnią
Wśród dofinansowanych
projektów znalazła się przebudowa boiska treningowego
GKS Rozbark w Bytomiu. Nasze
miasto uzyskało na ten cel jedną z większych dotacji w ostatnim rozstrzygnięciu. Ministerstwo Sportu przekaże na tę inwestycję 2 059 900 zł. Dzięki
temu mieszkańcy dzielnicy doczekają się boiska z prawdziwego zdarzenia, o które starali się
w poprzedniej edycji Budżetu
Obywatelskiego. Projekt zyskał

fot. UM Bytom

znajdzie się pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu pokaźnego dofinansowania z Ministerstwa Sportu.
MIESZKAŃCY \ Miasto Bytom i Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej ruszają ze wspólną akcją promocyjPodczas konferencji praso- zane z obiektami sportowymi
ną. W jej ramach świeżo upieczeni rodzice będą otrzywej wicepremier Piotr Gliński na terenie całego kraju. Funduoraz sekretarz stanu w Mini- sze przyznawano na trzy grupy
mywać... niemowlęce body dla swoich maluszków.

wówczas największe poparcie
bytomian, co pozwoliło przeprowadzić koniecznych prace,
bez których przebudowa boiska nie byłaby możliwa.
Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego trybuna stadionu GKS Rozbark była wyłączona z użytku
z uwagi na pogarszający się
stan obiektu i istniejące zagrożenie dla przebywających tam
kibiców. Problem stanowił mur
oporowy osuwający się w stronę boiska treningowego. Miasto
zleciło wykonanie ekspertyzy
technicznej, w której również
określono niezbędne naprawy. Następnie wybrany w drodze przetargu wykonawca rozebrał mur oporowy trybuny,
po czym go odtworzył, odnowił
strefę oparcia na fundamentach
stalowej konstrukcji zadaszenia,
zabezpieczył ją antykorozyjnie
i pomalował. Ponadto wyre-

montowano schody od strony
boiska treningowego i wyprofilowano skarpę. Do świąt Bożego Narodzenia wykonawca ma
jeszcze przemalować dach i odświeżyć znajdujący się na nim
napis „GKS Rozbark”
Rozbark”. Koszt wykonania ekspertyzy i przeprowadzeniu robót budowlanych
wyniesie w sumie 425 tys. zł.
Po zrealizowaniu prac na
trybunie droga do przebudowy boiska treningowego jest
otwarta. Zgodnie z planami
w miejscu zrytej przez dziki płyty ma powstać nowoczesne pole
do gry ze sztuczną nawierzchnią
i oświetleniem. Obiekt ma zostać
także ogrodzony i wyposażony
w system monitoringu. Jak informuje klub, przetarg na wybór
wykonawcy ma zostać ogłoszony w styczniu 2021 roku. Boisko
powinno być gotowe na początku 2022 roku
.

Pierwsze paczuszki z sympatycznym podarkiem już trafiły
do pierwszych rodziców. Jednymi z nich byli mama i tata bliźniaków Oliwii i Natana, które
urodziły się 22 listopada. Śpioszki wręczyli im osobiście prezydent Mariusz Wołosz oraz prezes PEC Bytom Henryk Dolewka.
– Każde dziecko, które przychodzi na świat w naszym mieście, to nadzieja, że poza piękną historią, czeka nas wspaniała
przyszłość – powiedział Mariusz
Wołosz. – Chcąc przywitać nowo narodzonych mieszkańców
Bytomia, przygotowaliśmy wraz
z PEC Sp. z o.o. drobny upominek, który podkreśli związek
najmłodszych bytomian z naszym miastem – dodał.
Na dziecięcych body umieszczono piktogram z uśmiechniętą literką B, który jest znany m.in.
z koszulek i toreb dostępnych
już od dłuższego czasu w Biurze
Promocji Bytomia. Z kolei na pleckach nadrukowano logo PEC
Bytom i firmowy slogan „Otula-

my ciepłem”
ciepłem”.. Grafiki występują w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, niebieskim
i różowym. Materiał, z którego
uszyto ubranka to ekologiczna bawełna, a całość jest zapakowana w kartonowe pudełko
z życzeniami dla noworodka i jego rodziców.
Śpioszki są rozdawane od
wtorku, 1 grudnia w Urzędzie
Stanu Cywilnego. Otrzymują je
rodzice, którzy przyjdą zarejestrować narodziny. W ten sposób oprócz numeru PESEL i meldunku dostają dla swojego dziecka również coś materialnego
i namacalnego.
– Mamy nadzieję, że ten
drobny powitalny prezent wywoła uśmiech na twarzach rodziców. Łącznie przygotowaliśmy 2,5 tysiąca śpioszków, które będą dostarczać ciepło – podobnie jak nasza spółka, która dostarcza ciepło do 36 tys.
mieszkań w Bytomiu – stwierdził Henryk Dolewka, prezes
PEC Bytom
.
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Zależy Ci na Twojej Wspólnocie Mieszkaniowej?
Szukasz dobrego Zarządcy? Potrzebujesz zmiany?
Cenisz przejrzystość, jawność, sprawną komunikację
oraz współpracę w zarządzaniu nieruchomością?

Na
Święta
Życzymy Wam
spokoju, zdrowia,
oraz karpia smacznego.
Pozostajemy z Wami blisko,
mimo dystansu społecznego . . .
zespół m4
Jeszcze będzie normalnie,
jeszcze będzie przepięknie …

Jedyny licencjonowany prywatny zarządca w Bytomiu odznaczony prestiżową statuetką
Lider Zarządzania oraz Złotym Medalem Zasłużony dla Gospodarki Nieruchomościami:
M4 Twój Zarządca Nieruchomości – Wojciech Kowalczyk wraz z Zespołem zapraszają do Współpracy
Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu Bytomia w zakresie kompleksowego zarządzania budynkami:
√ pełna obsługa techniczna budynku od bieżących konserwacji
po generalne remonty, przeglądy, nadzory, odczyty
i plombowanie wodomierzy
√ obsługa księgowo-finansowa: prowadzenie bieżącej księgowości,
dokonywanie płatności, rozliczenia roczne, tworzenie i weryfikacja
planów gospodarczych, pozyskiwanie i rozliczanie kredytów
i rożnych form wsparcia finansowego prowadzonych inwestycji.
√ obsługa prawna: przygotowywanie wszelkich umów, porozumień,
prowadzenie windykacji pozasądowej i sądowej, prowadzenie
postępowań administracyjnych, sądowych, w tym spadkowych
√ reprezentacja Wspólnoty przed wszelkimi instytucjami,
bankami, urzędami, sądami oraz w codziennych kontaktach
z kontrahentami i sąsiadami

Ty śpisz spokojnie,
a my dbamy o Twoje interesy!

ul. Woźniaka 68

ul. Zamenhofa 2,4,6

ul. Didura 9

ul. Axentowicza 5

ul. Woźniaka 37-39

Bytom, ul. Woźniaka 39/9, tel. 602 784 809 lub 32/281 55 53, wojciech.kowalczyk@poczta.onet.pl
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Nie tylko torowisko

INWESTYCJE \ Ulica Frycza Modrzewskiego od lat należy do najgorszych
dróg w Bytomiu. Dziury i koleiny to codzienność poruszających się po niej kierowców. Ulica jednak wreszcie doczeka się solidnego remontu.

REKLAMA

dokumentację i uzyskać niezbędne pozwolenia, to drogowcy mogliby przejść do działania jeszcze
w 2021 roku.

a budowa ma nastąpić najpóźniej w 2022 r.
ŚRODOWISKO \ Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych zma– Cały czas staramy się pozyskiwać fundusze na moderniza- ga się z nieustannym zaśmiecaniem trasy bytomskiej atrakcji turystycznej.
cję
dróg w Bytomiu. Tym razem Zamiast przeznaczać środki na utrzymanie zabytkowego taboru, organizaSą też pieniądze
także o środki
na przebudowę zaaplikowaliśmy
w ramach Funduszu Inwestycji cja musi tracić pieniądze na wywożenie cudzych odpadów.
ul. Nickla
Lokalnych. Dziękuję za wsparcie
Dotacja z Rządowego Fun- wszystkim osobom zaangażowaduszu Inwestycji Lokalnych wy- nym w przygotowanie wniosku
starczy również na przebudowę oraz radnemu Maciejowi Bartulicy Nickla w Miechowicach.
kowowi oraz Kamilowi Jaszcza– Drugą ulicą, jaką planuje- kowi, Dyrektorowi Biura Poselmy przebudować z Funduszu skiego Mateusza MorawieckieInwestycji Lokalnych jest jedna go w Katowicach, którzy pomoz głównych dróg w Miechowi- gli rozwiązać nam problem zaistcach – ulica Nickla. Zakres prac niały na etapie składania wniosku
przewiduje nie tylko moderniza- – mówi prezydent Bytomia Mację drogi na odcinku 1,4 km, ale riusz Wołosz.
również wykonanie oraz przebuŁącznie ze środków RFIL
dowę istniejących ciągów pieszo– do Bytomia trafi 15 mln zł.
rowerowych na odcinku prawie
– Nie byłoby tych pieniędzy
1,3 km – powiedział Michał Bieda, gdyby nie działania podjęte osozastępca prezydenta Bytomia.
biście przez bytomianina, Kamila
W planach jest także prze- Jaszczaka, Dyrektora Biura Mabudowa lub stworzenie nowych teusza Morawieckiego w Katowiprzejść dla pieszych, a także bu- cach – mówi radny Maciej Bartdowa nowego ronda na skrzy- ków. – Cieszę się, iż kolejne ulice
Strona SGKW na Facebooku jące tam śmieci. To nie pierwMiłośnicy kolei wąskotorożowaniu z ulicą Daleką, które miasta, po latach zaniedbań, zo- jest pełna zdjęć z prac wolon- sza taka akcja, bo zaledwie kilka wej apelują do osób mieszkama zapewnić większą przepu- staną wyremontowane. Szcze- tariuszy, którzy od lat zupełnie tygodniu temu wolontariusze jących w pobliżu torów, aby
stowość. Podobnie, jak w przy- gólnie raduję się z remontu ulicy za darmo odnawiają stare wago- uzbierali cały wagon różnego reagowali od razu, gdy widzą,
padku inwestycji w Szombier- Nickla, jednej z ważniejszych ulic ny, naprawiają tory, czy remon- rodzaju odpadów z okolic ulic że ktoś wyrzuca odpady na tekach, prace projektowe ruszą Miechowic – dodaje
. tują zabudowania najstarszej nie- Łokietka i Okólnej. Stowarzy- reny kolejowe, a nie dopiero
na początku przyszłego roku,
przerwanie czynnej kolei wąsko- szenie regularnie sprząta tereny po fakcie, gdy ustalenie sprawtorowej w Polsce. Niestety tym przy torach do Miasteczka Ślą- ców jest już wręcz niemożliwe.
razem stowarzyszenie zamieś- skiego, ale jest to walka z wiatraNasza redakcja przypomina,
ciło mniej przyjemne obrazki... kami, bo trasa jest bardzo szyb- że pozbywanie się śmieci po laŚląskie Centrum Medycyny Sądowej
Na opublikowanych fotografiach ko zaśmiecana.
sach nie jest konieczne, bo każw Bytomiu
możemy zobaczyć masę śmieci,
– Wytłumaczcie nam jednak dy mieszkaniec Bytomia może
jakie ludzie podrzucają na tereny jedną rzecz – sskoro
koro można napi- bezpłatnie oddać np. stare opoprzy ul. Piekarskiej 103
bytomskiej
wąskotorówki.
sać
do
Straży
Miejskiej o śmie- ny, meble, zepsute sprzęty RTV
tel. 665 100 353
–
Dzisiaj
zebraliśmy
grupę
ciach
leżących
przy torach, to i AGD, gruz itp. w Punkcie Selekwww.scms.com.pl
wolontariuszy i pojechaliśmy dlaczego nikt nie zadzwoni tywnego Zbierania Odpadów
na Suchą Górę pozbierać to, do nich, gdy zauważy grupy ludzi Komunalnych przy al. Jana Paco ktoś nam podrzucił. Efekt? tam biesiadujących i zostawiają- wła II 10. Urządzenia elektryczOferujemy pełną gamę badań
Po trzech godzinach zebraliśmy cych po sobie butelki i inne od- ne i elektroniczne można rówhistopatologicznych i cytologicznych:
35 szt. 120 litrowych worków pady? – pyta SGKW na FB. – Gdy nież za darmo i zupełnie legalnie
butelek, puszek po piwie, bu- ktoś wyciąga ze śmietnika stare wyrzucać do specjalnych pojem• badania immunohistochemiczne
telek PET, pampersów z zawar- krzesła, fotele i szafki i urządza ników rozstawionych w kilkuna• cytologiczne z materiału dostarczonego- cytologia ginekologiczna,
tością i wielu innych rzeczy. Po- sobie knajpę pod krzakami, to te- stu różnych miejscach na terenie
nadto z krzaków wyciągnęliśmy go też nikt nie widzi? Ktoś wyno- miasta. Z kolei podczas remonmateriał z biopsji
19 opon, szafki meblowe w ca- si z garaży stare opony (przypo- towania mieszkania lub domu
• cytologiczne z wykonaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
łości i w kawałkach, plastikowe minamy, na odcinku kilkuset me- można raz w roku zamówić konpod kontrolą USG
krzesła oraz monitor kompute- trów znaleźliśmy 19 sztuk) albo tener lub big-bag, które miasto
rowy – napisali przedstawiciele wyrzuca przez płot ogródków bezpłatnie podstawi pod wska• możliwość uzyskania wyniku w dniu badania
SGKW na FB. – OK, było to na na- działkowych reklamówki pełne zany adres i po trzech dniach
• pełny zakres badań w dziedzinie medycyny sądowej oraz szeroki
szym terenie więc to zabraliśmy, śmieci to tego również nikt nie roboczych odbierze. Więcej
zakres opiniowania medyczno-sądowego w sprawach karnych
ale niestety zapłacimy też za wy- zauważył? Czy może po pro- o możliwościach legalnego powóz na wysypisko – dodali.
stu łatwiej jest zwalić wszyst- zbywania się odpadów w Bytooraz cywilnych
Wspomniane porządki przy ko na nas, bo „społeczniaki po- miu można przeczytać na strotorach były spowodowane skar- sprzątają”? – piszą członkowie nie Urzędu Miejskiego
.
gą do Straży Miejskiej na zalega- stowarzyszenia.

Zapraszamy do współpracy gabinety lekarskie

fot. SGKW

Na początku listopada informowaliśmy o wyłonieniu wykonawcy przebudowy infrastruktury tramwajowej wzdłuż ulicy
Frycza Modrzewskiego w Szombierkach. Inwestycja ma objąć
również remont skrzyżowania
z ul. Zabrzańską i wprowadzenie
na nim zmian w organizacji ruchu, z czego najbardziej zauważalną będzie montaż sygnalizacji świetlnej.
Teraz wiadomo, że zakres
prac na ul. Modrzewskiego zostanie znacznie rozszerzony. Będzie to możliwe za sprawą dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto pozyskało środki, dzięki którym zostanie
sfinansowana przebudowa drogi
na całej jej długości od granicy
z Rudą Śląską do skrzyżowania
z ul. Zabrzańską. Roboty obejmą nie tylko modernizację samej
jezdni, ale także przebudowę lub
budowę przystanków komunikacji miejskiej, sygnalizacji świetlnej,
ciągu pieszo-rowerowego oraz
przejść dla pieszych.
Prace projektowe mają rozpocząć się w 2021 roku, natomiast realizacja części budowlanej przypadnie na 2022 r. Jeśli uda się szybciej przygotować

Ktoś podrzuca
śmieci na tory
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KUPIĘ GARAŻ
Tel.

504 028 586
KUPIĘ:
REKLAMA

MIESZKANIE, DOM, DZIAŁKĘ,
WARSZTAT,
UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCIACH.
PŁACIMY GOTÓWKĄ,
POMAGAMY
W ZAŁATWIENIU FORMALNOŚCI.

Tel.
REKLAMA

736 016 723

REHABILITACJA

❄ SALON MEDYCZNY ❄ WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU

Drodzy pacjenci, klienci i przyjaciele,

na nadchodzący czas świąteczny Bożego Narodzenia życzymy Wam,
radości z bycia razem, zdrowia, które daje poczucie swobody i szczęścia,
wiary oraz nadziei, oświetlającej kolejne dni i dającej pogodę ducha

w Nowym Roku,

zespół rehabilitantów i pracowników Rehan

Zapraszamy:
Bytom Stroszek ul. Przerwy – Tetmajera 1a/5
tel. 533 830 030, 533 830 031, 32 283 00 30
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www.bytomski.pl

Nakrętki
Wołosz
na
czele
zgromadzenia metropolii

POLITYKA \ Mariusz Wołosz przejął od Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta Sosnowca, obowiązki prze-

do kosza

wodniczącego Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jego kandydatura została jednogłoś- MIASTO \ Zbiórki plastikowych nakrętek od bunie przyjęta przez członków zgromadzenia.
telek od lat pomagają wielu potrzebującym w całej
Polsce. Od pewnego czasu w różnych miastach pojaPod koniec listopada odbyła mie online, no ale to jest kolejwiają się specjalne pojemniki na zakrętki. Teraz stasię comiesięczna sesja Zgroma- ny taki etap, w którym trzeba
nęły również w Bytomiu.
dzenia GZM. W jej trakcie prezy- się sprawdzać na innym polu,
dent Sosnowca złożył rezygna- więc będziemy nadal póki bęcję z pełnionej przez siebie funk- dzie taka konieczność realizocji. – Zgodnie z naszymi ustale- wali nasze spotkania w trybie
niami co roku przedstawiciel online. Mam nadzieję, że wiosną
kolejnego podregionu jest prze- wszystko się unormuje – dodał.
wodniczącym zgromadzenia,
Prezydent Sosnowca zaproz czego bardzo się cieszę, że ta- ponował wybór Mariusza Wo- cją przez GZM ustawowych zakie zasady zostały podjęte i są łosza na przewodniczącego. dań. Zgromadzenie pełni rówone dalej respektowane. Bardzo W głosowaniu tajnym wszyscy nież funkcję kontrolną wobec
dziękuję za ten rok współpracy, członkowie Zgromadzenia GZM zarządu metropolii.
za możliwość prowadzenia se- poparli tę propozycję i tym saW skład prezydium Zgromasji, mogę tylko i wyłącznie żało- mym prezydent naszego miasta dzenia GZM wchodzi przewodwać, że mogłem to pełnić tylko przez kolejny rok będzie prze- niczący i maksymalnie trzech
przez drogę elektroniczną, nie wodniczył obradom jedne- wiceprzewodniczących. Wraz
osobiście, bo zawsze dużo lepiej go z najważniejszych organów z objęciem nowej funkcji przez
mi się współpracowało i współ- metropolii, który tworzą pre- Mariusza Wołosza, nowym wipracuje w sposób bezpośredni zydenci, burmistrzowie i wójto- ceprzewodniczącym na jego
– powiedział Arkadiusz Chęciński. wie ponad 40 gmin zrzeszonych miejscu został prezydent Ty– Dziękuję za wybór – powie- w związku.
chów – Andrzej Dziuba. Pozodział Mariusz Wołosz po głoZgromadzenie Metropolii stałymi członkami prezydium
sowaniu. – Nie są to łatwe cza- jest organem uchwałodawczo- są: Andrzej Kotala – prezydent
sy, ja również, a i pewnie jak -kontrolnym. Jego członkowie Chorzowa oraz Adam Neumann
większość z pań i panów wolą podejmują uchwały dotyczące – prezydent Gliwic.
spotkania, które są spotkania- sposobu, formy i finansowania
Decyzja zgromadzenia wskami bezpośrednimi niż w syste- projektów związanych z realiza- zuje, że pozycja Bytomia w me-

fot. Waldemar Jasiniok

tropolii coraz bardziej się umacnia. W zeszłym roku do zarządu
związku powołano Jacka Brzezinkę, ówczesnego radnego
i dawnego posła na Sejm z Bytomia. Do tamtego momentu Bytom był jedyną ze stolic
pięciu podregionów metropolii, które nie miały swojego
przedstawiciela w zarządzie
GZM. Z ramienia podregionu
bytomskiego członkiem zarządu była Karolina Wadowska,
reprezentantka Piekar Śląskich,
która wówczas uzyskała większe poparcie zgromadzenia, niż
kandydat wyznaczony przez
poprzednie władze Bytomia.

Szpitale dostaną szczepionki
ZDROWIE \ Znamy listę szpitali, w których będzie szczepiony personel medyczny przeciw COVID-19.
Na szczepionki mogą liczyć również pracownicy bytomskich placówek zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia
opublikowało listę szpitali,
w których będzie szczepiony
personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19. Akcja rozpocznie się przed szczepieniem populacyjnym. Odbędzie się głównie w tzw. szpitalach węzłowych, których jest
509 w całym kraju. Wśród nich
są placówki z Bytomia.
– Do 20 grudnia br. szpitale węzłowe będą zbierać dane
personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w konkretnym szpitalu węzłowym – informuje Ministerstwo Zdrowia.
Na liście szpitali, w których
będzie szczepiony personel
medyczny znajdują się także
placówki w Bytomiu. Jak po-

czy się wydaną kilka dni później
decyzją Komisji Europejskiej
– podaje Ministerstwo Zdrowia.

Dla kogo pierwsze szczepionki?

daje Ministerstwo Zdrowia,
na szczepionki mogą liczyć
pracownicy Szpitala Specjalistycznego nr 1 przy ul. Żeromskiego, Szpitala Specjalistycznego nr 2 przy ul. Batorego oraz
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 przy Alei
Legionów.

– Szczepionka przeszła już
m.in. szczegółowe badania laboratoryjne. Na obecnym etapie specjaliści z 27 krajów UE
dokonują oceny dokumentacji.
Do 29 grudnia Europejska Agencja Leków zadecyduje o dopuszczeniu szczepionki do dystrybucji. Wspomniany proces zakoń-

Przypomnijmy, że pierwsze dawki szczepień mają zostać przeznaczone dla osób,
które są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem. Na pierwszy miejscu są
pracownicy ochrony zdrowia,
pracownicy domów pomocy
społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej. Szansę na pierwsze
szczepionki ma również personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych .

Materiał, z którego są wy- go (przed biblioteką), pl. Stakonane nakrętki posiada wy- nek (przy Beceku), ul. Parkowej
soką cenę w skupach surow- (przy wejściu do urzędu) oraz
ców wtórnych. To polietylen ul. Smolenia (również przed
o dużej gęstości, posiadający urzędem).
podwyższoną wytrzymałość
– To już kolejna proekolomechaniczną i większą odpor- giczna akcja, w którą zaangażoność na czynniki chemiczne, niż wało się nasze miasto w trosce
tworzywo PET, z którego pro- o środowisko. Jego ogromną
dukuje się butelki. Nakrętki są wartością jest też wymiar spochętnie skupowane też z tego łeczny, bo dochód ze skupu zewzględu, że koszty ich składo- branych nakrętek przekazany
wania są względnie niskie, po- zostanie na pomoc osobom
nieważ zajmują mniej miejsca potrzebującym. Zachęcam
przy porównywalnej wadze np. do włączenia się w tę inicjatydo plastikowych butelek.
wę w trosce o przyrodę i druKażdy z nas kupuje prze- giego człowieka – namawia preróżne produkty w butelkach, zydent Mariusz Wołosz.
po których później pozostają
Nakrętki zebrane w koszach
nakrętki. Dlatego w ich zbie- ustawionych w powyższych loranie mogą się włączyć wszy- kalizacjach pomogą między inscy, bo wystarczy ich po pro- nymi braciom Bartkowi i Łukastu nie wyrzucać do śmietnika szowi Jaszczur, którzy od uropo wypiciu napoju, czy zużyciu dzenia zmagają się z chorobą,
płynu do mycia podłóg. Trze- którą dotychczas nie udało
ba je tylko odkładać, a później się w pełni zdiagnozować. Nie
przekazać organizacjom, któ- słyszą, nie widzą, poruszają
re gromadzą je, aby zebrać po- się na wózkach inwalidzkich,
trzebne środki na rehabilitację natomiast karmienie odbywa
osób niepełnosprawnych lub się metodą dojelitową. Jedyinne cele charytatywne.
ną pomocą dla chłopców jest
W tym tygodniu na bytom- droga i intensywna rehabilitaskich ulicach pojawiły się spe- cja w specjalistycznych ośrodcjalne pojemniki na nakrętki kach. Dzięki nakrętkom będą
wykonane przez pracownię mogli ją kontynuować.
kowalstwa artystycznego GaZbiórkę nakrętek dla braci
lerii Stalowe Anioły. Posiadają Jaszczur od dawna prowadzi
nietypowy design, a na każdym już bytomska korporacja Taumieszczono logo z charakte- xi Rabat. Dzięki ogólnodostęprystyczną literą B z uśmiechem. nym pojemnikom ilość zakrętek
Ustawiono je w pięciu lokaliza- na pewno znacznie wzrośnie.
cjach: na Rynku, pl. Sobieskie-
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Grzegorz Tobiszowski:

O

sprostać wyzwaniom!

przyszłości polskiej gospodarki, wyzwaniach stojących przed Unią Europejską, ale i przed woj. śląskim rozmawiamy z jednym z najaktywniejszych polityków tego regionu, byłym wiceminister energii w latach 2015-2019, a obecnie Posłem do Parlamentu Europejskiego
Grzegorzem Tobiszowskim, reprezentującym Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Koniec 2020 r. przynosi nam

by Turoszowa czy Bełchatowa.

większym stopniu, by starannie

negocjacji w sprawie Funduszu

przyjęcie unijnego budżetu.

Fundusz Sprawiedliwej Trans-

dobrać narzędzia mające ożywić

Sprawiedliwej Transformacji

Jaki Pan oceni tę decyzję?

formacji może zostać przezna-

gospodarki właśnie takich krajów

zwiększono środki na infrastruk-

Jako wiceminister energii

czony m.in. na takie działania jak

jak Polska.

turę związaną z tym paliwem. To

uchronił Pan branże górniczą

temu handlu uprawnieniami do

ważne z punktu widzenia trans-

przed bankructwem. Dziś sły-

emisji CO2, które dla polskiego

Ponieważ moja aktywność

tworzenie nowych miejsc pracy,

w Parlamencie Europejskim jest

inwestycje (również te służące

Uczestniczył Pan jako kon-

ściśle związana z przemysłem

walce ze smogiem), ale także na

trsprawozdawca z ramienia

formacji energetycznej.

i gospodarką, to chciałbym oce-

rekultywację terenów pokopal-

grupy EKR w pracach Komisji

Nie ma Pan wrażenia, że krąży

nić to, co wydarzyło się na szczy-

nianych, szkolenia pracowników

Przemysłu PE nad „Nową stra-

błędne przekonanie, że nasz

cie przywódców UE właśnie z tej

czy aktywizację bezrobotnych.

tegią przemysłową dla Euro-

kraj jako jedyny sprzeciwia się

perspektywy. Przyjęcie budżetu

To niezwykle ważne, by umoż-

py". Jakie były Pana główne

dbaniu o środowisko?

pozwala przede wszystkim uru-

liwić lokalnym interesariuszom,

postulaty?

chomić Fundusz Sprawiedliwej

stronie społecznej i politykom

Transformacji. Jego wielkość uda-

realizację projektów transforma-

ło się uzgodnić podczas trialo-

oraz w oparciu o racjonalność.

W czasie pandemii postulowałem
wraz z wieloma innymi osobami
o zamrożenie europejskiego sys-

szymy, że pomimo tego suk-

przemysłu oznaczają 5,5 mld zł.

cesu branża jest nierentowna.

To środki, które można prze-

Czy trwale?

znaczyć na inwestycje, m.in.
w polską energetykę, aby stała

Sytuacja w polskim przemyśle

się bardziej efektywna i ekolo-

w 2015 była dramatyczna. Z jed-

giczna. Solidarność europejska

nej strony ogromne protesty

powinna uwzględniać różnice

To bardzo krzywdząca opinia,

społeczne związane z groźbą

i uwarunkowania poszczególnych

Zwracałem uwagę m.in. na ko-

biorąc pod uwagę twarde dane.

likwidacji górnictwa, a z drugiej

krajów, a nie zmuszać do decy-

cyjnych zgodnych z potrzebami

nieczność opracowania komplek-

Jak podaje Eurostat w Polsce w la-

potrzeba zbudowania miksu ener-

zji gospodarczych, które będą

gu pomiędzy przedstawicielami

i oczekiwaniami mieszkańców

sowego i rzetelnego raportu na

tach 2006-2018 udział stałych

getycznego, który byłby odpowie-

poszczególne kraje czy regiony

Parlamentu

każdego kraju, każdego regionu

temat stanu gospodarki EU, który

paliw kopalnych w wytwarzaniu

dzią na wyzwania ekologiczne

pauperyzować.

określone przez Unię Europej-

Europejskiego, Rady UE

europejskiego. Musimy zapro-

ma być podstawą odbudowy w re-

energii elektrycznej spadł w naj-

(reprezentowanej przez Pre-

ponować racjonalną przyszłość,

aliach pandemii COVID-19. Dziś

większym stopniu w Europie!

ską. To czas trudnych rozmów

zydencję Niemiecką) i Komisji

wskazać, gdzie ludzie z sektorów

musimy przede wszystkim pomóc

Zmniejszył się o 13 %, podczas

ze stroną społeczną, bankami
i inwestorami oraz przedstawicie-

Europejskiej. Z zawartego poro-

schyłkowych znajda pracę, któ-

naszym branżom, naszym firmom

gdy w Niemczech uległ obniżeniu

zumienia wynika, że do Polski

ra przecież ma nie tylko wymiar

wznowić produkcję i zatrudnienie,

o 11 %, a w całej UE o 10 %. Pamię-

lami UE. W efekcie uzyskaliśmy

ma trafić 20% całego budżetu

ekonomiczny.

a dopiero na kolejnym etapie mo-

tajmy, że nasz miks energetyczny

zgodę na historyczne odcho-

Funduszu, to jest ok. 16 mld zł.
Na co zostaną przeznaczone

żemy nałożyć na nich dalsze obo-

wyrasta z historycznych uwarun-

dzenie od węgla z polskiego

Czyli w wyniku transformacji

wiązki i wymagania sprzyjające

kowań. My proces obecnie prze-

systemu energetycznego przy

nikt nie może zostać w tyle.

transformacji gospodarki europej-

prowadzamy i powinniśmy być

wsparciu technologii gazowych,

skiej. Sektorem niezwykle waż-

w nim wspierani, a nie zmuszani

jądrowych czy OZE. Jeśli dziś

nym jest przemysł energochłonny

do tego, by stać się rynkiem zbytu

w koszcie wytwarzania 1 MWh
energii z węgla niemal połowa

te pieniądze?
To przecież jedna z głównych
Są tak naprawdę podstawą

idei powstania UE, opierająca się

i ochrona jego konkurencyjności

zakupu taniej energii z państw,

przemian związanych z realizacją

właśnie na solidarności i wsparciu.

względem krajów spoza Euro-

które zaczęły swoją transformację

to klimatyczny podatek unijny, to

postanowień Europejskiego Zie-

Grupa EKR, w której funkcjonuje

py, niespełniających wymogów

w stronę OZE znacznie wcześniej.

proszę mi pokazać biznes, który

lonego Ładu. Tak więc to istotna

wielokrotnie postulowała o to,

środowiskowych. Innym ważnym

Dla przykładu Francja rozpoczęła

w takim modelu będzie rentowny.

wiadomość dla mieszkańców

by mądrze zarządzać procesem

aspektem, który poruszałem jest

go już w latach 70. Droga ku neu-

Modelu, w którym administracyj-

polskich regionów górniczych

przekwalifikowania pracowników

podkreślenie ważnej roli gazu

tralności klimatycznej Europy: tak!,

nie podwyższamy koszt ener-

– Śląska, Zagłębia, Wałbrzycha,

sektorów, których proces trans-

w europejskim przemyśle. Dlate-

ale tylko w poszanowaniu specyfi-

gii z surowca tradycyjnego.

Konina, a w przyszłości – choć-

formacji będzie dotyczył w naj-

go cieszyć może fakt, że podczas

ki każdego, w tym naszego, kraju

Grzegorz Tobiszowski
były wiceminister energii w latach 2015-2019,
a obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego

Z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia, życzę,
aby ten czas wniósł do naszych domów pokój i nadzieję.
Niech te Święta pomogą nam odnaleźć wiarę
w lepsze jutro, nadzieję na zgodę i miłość.
Wzmocnią nas duchowo w tak trudnym dla nas wszystkich czasie,
tak byśmy mogli skutecznie realizować nasze plany i zamierzenia.
W nadchodzącym 2021 r. życzę wiele zdrowia,
pomyślności i Bożego błogosławieństwa.

„Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy,
kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności”
J 12, 46

Grzegorz Tobiszowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
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Hybryda w służbie Policji

Na lodowisku
praca wre

BEZPIECZEŃSTWO \ Odpowiednie wyposażenie funkcjonariuszy pełniących
służbę w terenie jest niezbędne. Bytomska policja otrzymała nowy samochód,
który będzie wykorzystywany podczas codziennych patroli naszego miasta.

Od 11 grudnia, na bytomskich dy oraz usprawni patrolowanie
fot. KMP w Bytomiu
INWESTYCJE Z przyjemnością patrzy się na postęp prac przy przebudowie ulicach możemy spotkać nowy ulic w mieście oraz obsługę zdabytomskiego lodowiska. „Stodoła” jest już tylko przykrym wspomnieniem, a wyko- oznakowany samochód policji rzeń drogowych.
– hybrydową Toyotę Corolla. ZaCorolla jest kolejnym hynawca idzie jak burza, realizując kolejne prace. Jakie są plany na najbliższe tygodnie?
kup
tego
auta
był
możliwy
dzięki:
brydowym
modelem gamie
fot. UM Bytom
Lodowisko przy ul. Pułaskieśrodkom pieniężnym przekaza- Toyoty. Corolla Touring Sports
go od wielu miesięcy jest wielnym przez miejski samorząd, go- (właśnie ten model samochokim placem budowy. Na szczęśtówce z Wojewódzkiego Fundu- du otrzymała bytomska pocie nie ma żadnych poślizgów,
szu Ochrony Środowiska i Go- licja) to przestronne kombi, nież Toyota Safety Sense, czyli
spodarki Wodnej w Katowicach które posiada panoramiczny zestaw systemów bezpieczeńa nawet jest szansa, że inwestyoraz budżetowi Komendy Wo- dach i dużo miejsca w bagaż- stwa aktywnego, które monitocja warta prawie 40 mln zł zostanie zakończona przed planojewódzkiej Policji w Katowicach. niku. Jego moc maksymal- rują przestrzeń wokół pojazdu
wanym terminem. Na razie jedSamochód zapewni bytomskich na wynosi 122 km, a przyspie- i alarmują o potencjalnych zanak nikt nie chce niczego obiefunkcjonariuszom z Wydziału sza od 0-100 km/h w ciągu grożeniach
.
cywać, a wykonawca po prostu
Ruchu Drogowego komfort jaz- 11,1 s. Samochód posiada rówrobi swoje.
roboty w układzie drogowym płyt aluminiowych z wizerunJuż z daleka widać, jak wiele od strony frontowej. Co jed- kiem hokeisty, a także krzesełek
wykonano w domu hokeistów nak najciekawsze, to trybuny na trybunach, gdzie zakończyły
Polonii Bytom. Obecnie trwa- mają być już gotowe pod mon- się już prace żelbetowe” – czyją prace montażowe elewacji taż krzesełek. A jakie są plany tamy na stronie Urzędu Miasta.
po północnej i południowej stro- na początek 2021 roku?
Lodowisko ma zostać odda- SPORT Niedawno otwarty klub Fitness World w Szombierkach nie ma szczęśnie. Wykonawca chce to skoń„Konsorcjum Firm: Meritum ne do użytku w 2021 roku, ale cia. Bytomianie mogli z niego korzystać zaledwie dwa tygodnie, bo wkrótce rząd
czyć do 31 grudnia tego roku.
Grupa Budowlana z Krakowa jeszcze nie jest znany dokładny
zamknął tego typu obiekty w ramach walki z epidemią koronawirusa. Teraz siPlan zakłada, aby jeszcze i Przedsiębiorstwo Produkcyjno termin. Trzeba więc cierpliwie
w 2020 roku zakończyć mon- i Usługowe Concret z Tychów czekać i obserwować, jak daw- łownia zamierzała znów otworzyć się dla klientów, ale kolejny raz zaostrzono
taż stolarki okiennej i drzwio- planuje rozpoczęcie prac zwią- na „Stodoła” zamienia się w du- pandemiczne obostrzenia...
wej zewnętrznej. Trwają także zanych z montażem na elewacji mę naszego miasta
fot. UM Bytom
.
W listopadzie informowaliśmy o złożeniu przez sieć Fitness World wniosku o upadłość. Firma 5 października oficjalnie otworzyła swój oddział
w Bytomiu, w hali po dawnym
HISTORIA Ściana szczytowa bloku przy ulicy Strzelców Bytomskich została supermarkecie Tesco przy
udekorowana muralem. To efekt kolejnego projektu Stowarzyszenia Jarmark ul. Karpackiej, a już 17 października musiała go znów zamknąć. talentów w wielu organizacjach. pory istniała bowiem furtka,
Kultury. Tym razem mural nawiązuje do Bitwy Warszawskiej.
Wprowadzono wówczas ogra- Dla nas zaś – elementem leżą- z której korzystało coraz więMural powstał na budynku dla Wolności Europy. Wspólnie już Hotelu Lomnitz. Społeczni- niczenia dotyczące m.in. bran- cym u podstawy wszelkiej dzia- cej siłowni. Mogły w nich ćwiprzy ul. Strzelców Bytomskich świętujmy stulecie Bitwy War- cy przy wsparciu sponsora zre- ży fitness. Spółka utraciła przez łalności – skomentował sprawę czyć osoby, które przygotowy9, obok sklepu Black Red Whi- szawskiej”. Inicjatorem projek- witalizowali również przejście to możliwość zarobkowania, Artur Białkowski, Dyrektor Za- wały się do zawodów sportote. Jego autorem jest Piotr Graf. tu było Stowarzyszenie Jar- z ul. Katowickiej na Krakowską, a w następstwie tego również rządzający ds. Usług Bizneso- wych. Dzisiejszego popołudnia
Artysta stworzył obraz przed- mark Kultury.
gdzie z kolei wykonano mural zdolność bieżącego regulowa- wych w Medicover Polska.
minister zdrowia Adam Niestawiający duchy marszałka JóTo kolejny mural stworzo- upamiętniający Powstania Ślą- nia zobowiązań.
Dzięki wsparciu inwesto- dzielski poinformował jednak
zefa Piłsudskiego i polskich żoł- ny za sprawą tej organizacji. skie. Natomiast w październiW środę, 16 grudnia na stro- ra 19 klubów Fitness World o dodatkowych obostrzeniach,
nierzy walczących z czerwony- Wcześniej Jarmark Kultury od- ku Jarmark Kultury zorgani- nie Fitness World – Bytom, w całej Polsce będzie mogło które ograniczą ten proceder.
mi demonami na tle panoramy nowił podcienia na ulicy Gli- zował 400 ml Graffiti Festival, Szombierki pojawił się wpis, wznowić działalność. Członko- Zgodnie z nimi infrastruktura
współczesnej Warszawy, na- wickiej tworząc w nich obra- w ramach którego w tunelu w którym poinformowano, stwo klubowiczów ma zostać sportowa ma być dostępna
tomiast poniżej umieścił napis zy przedstawiający dawny Ko- pod dworcem kolejowym po- że placówka jednak nie zniknie odmrożone w dniu otwarcia wyłącznie w ramach sportu
„Za wolność” na biało-czerwo- misariat Plebiscytowy, który wstał szereg murali nawiązują- z mapy dzielnicy.
wszystkich punktów, a niewy- zawodowego. Deklarowanie
nej wstędze.
mieścił się niegdyś po drugiej cych do legend bytomskich
– Już inwestycja w OK Sy- korzystane środki z karnetów przygotowań do zawodów
Lokalizacja muralu nie jest stronie ulicy w nieistniejącym
. stem ukazywała nasze holi- mają zostać przeksięgowane więc już się na niewiele zda,
przypadkowa, bowiem udział
styczne pojmowanie pakietów na poczet 14 dni od momentu ponieważ tym razem obiekw Bitwie Warszawskiej brał
pracowniczych. Naturalnym ponownego uruchomienia filii. ty sportowe będą otwarte
m.in. 1. Pułk Strzelców Bytomrozwinięciem pakietu medycz– Stale monitorujemy sy- jedynie dla profesjonalnych
skich. Odegrał on bardzo ważnego idącego w parze z szerokim tuację związaną z pandemią zawodników.
ną rolę, broniąc fortów Zegrze
dostępem do oferty placówek Covid-19 i na bieżąco aktualiDecyzja rządu kolejny raz
i Dębe oraz walcząc z Armią
sportowych, jest własna sieć ta- zujemy wytyczne obowiązują- komplikuje plany sieci Fitness
Czerwoną w rejonie Przedmośkich placówek. Wspólnym mia- ce w Polsce. Powrót na siłow- World. Zapowiedziane obcia Warszawskiego. Powstanie
nownikiem pozostaje dbałość nie będzie zgodny ze wszelkimi ostrzenia mają obowiązywać
muralu zostało dofinansowao zdrowy tryb życia, co jest prio- zaleceniami – informuje sieć do 17 stycznia, ale raczej nikt
ne przez Ministerstwo Obrony
rytetem dla wielu świadomych na swojej stronie internetowej. nie łudzi się, że rządzący koNarodowej w ramach „PrograPolaków, a także kluczowym eleNiestety na przeszkodzie lejny raz zdecydują się je przemu 1920 – polskie zwycięstwo
mentem work-life-balance dla znów stanęła epidemia. Do tej dłużyć..
.

\

Siłownia ma pecha
\

Patriotyczny blok

fot. Roksana Druszcz

\
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życzy
cała załoga z Lewiatana

Sklep Lewiatan (Szombierki)

Sklep Lewiatan (Szombierki)

Sklep Lewiatan (Szombierki)

ul. Nowakowskiego 13, Bytom

ul. Wyzwolenia 125, Bytom

ul. Mazurska 3, Bytom

Czynny w godz.:

Czynny w godz.:

Czynny w godz.:

Pon-Sob: 07-21

Pon-Sob: 07-21

Pon-Sob: 07-21

Niedziela: 10-18

Niedziela: nieczynne

Niedziela: 10-18
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wybudują drogę

miliony na

usunięcie odpadów

ŚRODOWISKO \ NFOŚiGW oraz WFOŚ przekażą miastu Bytom blisko 4 mln

INWESTYCJE \ Bytom i Radzionków łączą siły. Doczekamy się asfaltowej zł na usunięcie i zutylizowanie odpadów porzuconych na prywatnej działce w Ładrogi, która będzie łączyła ul. Kadłubka z ul. Długą. W planach jest także przy- giewnikach. Sprawa jest o tyle poważna, że substancje, które tam zeskładowano
są bardzo szkodliwe dla zdrowia.
gotowanie znajdujących się tam terenów pod inwestycje mieszkaniowe.

Mieszkańcy ulicy Kadłubka ale również przygotowanie
już od dłuższego czasu narze- znajdujących się tam terenów
kają na barak asfaltowej dro- pod inwestycje mieszkaniowe
gi, dzięki której mogliby bez- – mówi prezydent Bytomia Mapiecznie dojechać do swoich riusz Wołosz.
domów. Niestety, teren należy
W końcu doczedo dwóch gmin, wobec czego
kamy się asfalBytom nie był w stanie zagwatowej drogi
rantować im odpowiednich warunków. Na szczęście już jest
inaczej. 14 grudnia Bytom połąPorozumienie pozwala
czył siły z Radzionkowem, żeby na przygotowanie dokumenskomunikować tamtejsze dział- tacji projektowej, kosztorysu,
ki z ul. Długą i przygotować je który uwzględnia zarówno budo budowy kolejnych bu. Włoda- dowę drogi będącej przedłużerze tych dwóch miast podpisa- niem istniejącej ulicy Kadłubli porozumienie, dzięki któremu ka, jak i łączącej się z ul. Dłubędą możliwe prace budowlane. gą wraz z obiektami inżynierii
– Dzisiejsze porozumienie, drogowej. W planach jest takjakie podpisaliśmy z gminą Ra- że powstanie chodnika, ścieżdzionków z pewnością zadowo- ki rowerowej, oświetlenia, ale
li mieszkańców ulicy Kadłubka także budowę sieci wodooraz potencjalnych inwestorów. ciągowej, kanalizacji sanitarJego celem jest nie tylko budo- nej, deszczowej oraz kanału
wa drogi łączącej ul. Kadłubka technologicznego.
z ul. Długą, co wpłynie na kom– Droga, która powstanie
fort mieszkających tam osób, będzie przebiegać w graniREKLAMA

cach miasta, a jej realizacja jest
szansą na rozwój znajdujących
się tam terenów, tym bardziej,
że są one głównie przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe – mówił Bernard Skibiński, zastępca burmistrza
Radzionkowa.
Koszt sporządzenia takiej
dokumentacji będzie opiewał
na kwotę ok. 400 tys, zł. Całe
przedsięwzięcie ma sfinansować gmina Bytom i Radzionków oraz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
a także Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Radzionkowie.
Jeśli te plany wejdą w życie,
w przyszłości możemy się spodziewać potencjalnych inwestorów, którzy będą zainteresowani budownictwem mieszkaniowym na tym terenie. Jakby nie patrzeć, sama lokalizacja
jest bardzo zachęcająca .

Równo dwa lata temu na terenie przy ul. Szyby Rycerskie
pracownicy Wydziału Inżynierii
Środowiska wraz z policjantami
ujawnili odpady znajdujące się
w zniszczonych 200-litrowych
beczkach, 1000-litrowych mauzerach oraz 25-litrowych puszkach. Później to miejsce było
jeszcze wielokrotnie odwiedzane przez specjalistów, którzy pobrali ok. ćwierć tysiąca
próbek nieznanych substancji
z pojemników.
– Szczegółowa ekspertyza
wykazała, że odpady zawierają substancje rakotwórcze, łatwopalne, toksyczne, stanowiące zagrożenie dla środowiska
i zdrowia ludzi. Odpady te zostały sklasyfikowane jako odpady z produkcji, przygotowania,
obrotu produktów chemii organicznej, barwników i pigmentów, farmaceutyków, tłuszczów,
środków dezynfekujących i kosmetyków, klejów, farb i lakierów, farb drukarskich, m.in.
odpadów z rozpuszczalników
– stwierdził prezydent.
Aby zutylizować je zgodnie
z obowiązującymi przepisami
trzeba wydać miliony złotych.
Nic więc dziwnego, że przestępcy śmieciowi postanowili porzucić na opuszczonym
terenie, zamiast płacić za ich
zneutralizowanie. Tymczasem

z problemem zostało miasto
i jego mieszkańcy, którzy żyją
i pracują w pobliżu tych szkodliwych substancji.

nia odpadów niebezpiecznych,
a z takimi mamy do czynienia
w Bytomiu – powiedział Jacek
Ozdoba, wiceminister Klimatu

Na szczęście udało się pozyskać dofinansowanie ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 mln 245 tys.
zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w kwocie 608 tys. zł. Pieniądze
te pozwolą na usunięcie i zutylizowanie 263 mauzerów, 198 beczek i 50 puszek o łącznej wadze 364 ton. W sumie cała akcja
będzie kosztować 4 mln 56 tys.
736 zł, z czego z budżetu Bytomia będzie trzeba wyłożyć zaledwie 5 proc. tej sumy.
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wspiera samorządy w zakresie unieszkodliwie-

i Środowiska podczas briefingu
prasowego na Rynku. – Dzięki tej
dotacji za kilka miesięcy nielegalne wysypisko zniknie i przestanie
zagrażać środowisku i zdrowiu
mieszkańców Bytomia – dodał.
Odpady powinny zostać
usunięte z terenu w Łagiewnikach do końca przyszłego roku. W tej chwili trwają prace
związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej załadunku, transportu
i utylizacji tych odpadów. Równolegle śledztwo w sprawie
składowania niebezpiecznych
substancji przy ul. Szyby Rycerskie prowadzi prokuratura

.
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Lodowisko
Robisz
zakupy
już otwarte i wspierasz Polonię
REKREACJA \ Choć ostatnio pogoda przypomina

bardziej wiosnę, niż zimę, to w Parku Kachla urucho- SPORT \ 26 listopada o godzinie 19:20 zaprezentowany został całkowicie nowy kanał komunikacji sympatyków
miono ślizgawkę plenerową. To drugi sezon, w którym bytomskiej Polonii z klubem. Światło dzienne ujrzała dedykowana aplikacja, oparta na systemie Sportbonus.
będzie można pojeździć na łyżwach w tym miejscu.

Bytomskie lodowisko pod
chmurką jest jednym z największych w okolicy. Pierwotnie rozkładano je na Rynku, by
po kilku latach przenieść je
na plac Sobieskiego. Od zeszłego roku ślizgawka funkcjonuje
na terenie basenu odkrytego
w parku miejskim.
6 grudnia wiceprezydent
Adam Fras wraz z młodymi hokeistami Polonii Bytom dokonał
otwarcia lodowiska plenerowego w tym sezonie. Ze względu
na obowiązujący reżim sanitarny w związku z epidemią na tafli
może przebywać maksymalnie
50 osób.
Lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
REKLAMA

10:00 do 20:30 oraz w weekendy od 9:00 do 21:00 (także
w okresie świątecznym i w ferie). Bilet wstępu na 1 godzinę
kosztuje 5 złotych, za wypożyczenie łyżew na 1 godzinę trzeba zapłacić 6 zł, natomiast cena
ostrzenia wynosi 7 zł
.

Dzięki aplikacji sympatycy
bytomskiej Polonii otrzymują
nowinki z życia klubu na wyciągnięcie ręki. Funkcjonalności jakie zawarte zostały w aplikacji to
m.in.: bieżące aktualności, galerie zdjęć, materiały video, terminarze gier, tabele oraz relacje live
ze spotkań drużyny w lidze czy
sparingach. To dla klubu niewątpliwie historyczny dzień i przełomowy projekt, który wymaga
stałego rozwoju, ogromu pracy
i stałej interakcji z fanami.
Model funkcjonowania aplikacji opiera się jednak przede
wszystkim na zebraniu przez
klub jak największej grupy firm
oraz sklepów. Kibice integrują
swą kartę płatniczą z aplikacją,
zapewniają firmom obrót, ro-

bią zakupy – czy to stacjonarnie, czy internetowo – sklep zarabia, a procent z każdej transakcji wędruje do klubowej kasy
na realizację konkretnego celu.
– Na przełomie lipca i sierpnia odbyliśmy kilka spotkań
z przedstawicielami firmy Sportbonus. Przekazali nam kilka cennych wskazówek, jak podejść
do tematu aplikacji, jakie są
szczegóły techniczne. Zadanie
jest trudniejsze o tyle, że stan
pandemii nie ułatwia pozyskiwania stacjonarnych sklepów,
pozamykane są choćby lokale
gastronomiczne, trudno przekonać podmioty gospodarcze,
by grały z nami w jednej drużynie. Dopiero gdy uświadomimy,
że tak naprawdę nic to ich nie

kosztuje – my dzięki kibicom nakręcamy obrót, a oni przekazują
procent na obrany cel – można
osiągnąć porozumienie. Aplikacja podzielona jest na sklepy internetowe i stacjonarne. Internetowe – to największe marki,
jak Allegro, Pyszne.pl czy Media Expert. Stacjonarnych partnerów mamy na start około
20 i stale chcemy tą liczbę powiększać, by wspierać lokalnych
przedsiębiorców w tym trudnym okresie – opowiada Rafał
Rymarz, Marketing Manager
bytomskiego Klubu.
Zaletą aplikacji jest jej transparentność. Kibice wiedzą
w czym konkretnie pomagają
klubowi oraz kiedy i jak ten korzysta z zebranych środków.
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Złote panie, brązowi panowie
SPORT \ W zaledwie trzy dni rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Polski w tenisie. Górnik Bytom znowu pokazał siłę, a szczególnie drużyna kobiet. Nasze
zawodniczki zdobyły złoto w Zielonej Górze. Słabiej spisali się panowie, którzy
na własnym obiekcie sięgnęli po brąz.

Drużynowe Mistrzostwa Pol- z BKT Advantage Bielsko-Biała.
ski kobiet zorganizowano na kor- W deblu Fręch i Falkowska wytach w Zielonej Górze. Górnik grały z Mają Chwalińską i Terezą
Bytom wysłał tam mocno obsa- Smitkovą 6:2, 6:0. W indywidudzoną drużynę. Liderką zespołu alnych starciach Fręch była lepbyła indywidualna mistrzyni Pol- sza od Chwalińskiej (6:3, 6:4),
ski Magdalena Fręch. Razem z nią Falkowska ograła Smitkovą (7:6,
rywalizowały Weronika Falkow- 6:2), a Podlińska pokonała Paska, Magdalena Hędrzak, Mar- trycję Niewiadomską (6:1, 6:0).
celina Podlińska, Rozalia Grusz- Do pełni szczęścia zabrakło
czyńska, Karolina Bartusek i Oli- tylko wygranej Gruszczyńskiej,
via Bergler.
która uległa Lindzie Noskovej
Pierwszymi rywalkami byto- (3:6, 2:6). Porażka jednak nic
mianek były tenisistki Parku Teni- nie zmieniła, bo Górnik wygrał
sowego Olimpii Poznań. Było tro- 4:1 i zdobył mistrzostwo Polski
chę emocji, ale nasze zawodnicz- w rywalizacji kobiet.
ki wygrały 4:2 i awansowały dalej.
– Byłyśmy cały czas skonW następnej rundzie AZS Poznań centrowane i nie lekceważyłyzostał rozbity 5:1 i tenisistki Górni- śmy nikogo. Ja dzisiaj jestem
ka zameldowały się w finale.
z siebie dodatkowo zadowolona,
W meczu o złoto zawod- bo pokonałam Smitkovą, a doniczki z Bytomia zmierzyły się piero po meczu dowiedziałam
REKLAMA
się od koleżanek, że ona kiedyś
była w czołowej 50-tce rankingu WTA. Forma cieszy, tym bardziej że zaraz lecę do Tunezji,
minimum formalności gdzie zagram w trzech turniejach
ITF w Monastyrze, więc święta
Sprawdź naszą ofertę spędzę poza domem – mówiła
po sukcesie Falkowska.
tel. 32/280 40 70
W tym samym czasie w Bytomiu o Drużynowe Mistrzostwo

POŻYCZKI
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Polski walczyli mężczyźni. Tutaj Górnik wystawił dwa zespoły. Pierwszy był złożony z Wojciecha Marka, Karola Krawczyńskiego, Mikołaja Lorensa, Martyna Pawelskiego, Davida Poljaka i Macieja Ziombera. Z kolei
w drugim znaleźli się Nikodem
Barcik, Alan Bojarski, Wojciech
Kasperski, Jan Kopcik, Filip Wrona i Aleksander Zdzuj.
Drugi zespół nie sprawił niespodzianki i już w pierwszym
spotkaniu przegrał 0:5 z AZS Poznań. Koledzy z pierwszej drużyny jednak nie zawiedli i rozpoczęli turniej od wygranej 4:2 nad
WKS-em Grunwald Poznań. Potem jednak lepsi byli zawodnicy
Beskidów Ustroń, którzy zwyciężyli 3:2 i zameldowali się w finale.
Bytomianom pozostała gra
o 3. miejsce. Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters
jednak nie sprawiła żadnych
problemów. Tenisiści Górnika
wygrali 4:0 i tym samym zostali
brązowymi medalistami Drużynowych Mistrzostw Polski.
– Dzisiaj był trudny dzień,
bo tu na naszych kortach w Bytomiu o brąz grała męska drużyna, a cały czas byłem w kontakcie z naszą ekipą w Zielonej
Górze. I co chwilę się dowiadywałem o wyniki dziewczyn w finale. No i obydwa mecze udane dla nas, wiec można powiedzieć, że tegoroczna Barbórka
będzie udana – mówił po zawodach dyrektor Górnika Dariusz
Łukaszewski
.
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Polonia zakończyła
rundę zwycięstwem

SPORT \ Piłkarze Polonii Bytom udają się na przerwę zimową jako druga dru-

żyna III grupy III ligi. Niebiesko-czerwoni prawie zrównali się punktami z Ruchem
Chorzów, ale „Niebiescy” rzutem na taśmę ograli rezerwę Górnika Zabrze.

fot. Polonia Bytom

Pod koniec listopada Po- świadczenie przed powrotem ma grać coraz lepiej w piłkę
lonia Bytom rozegrała ostat- do walki o ligowe punkty.
i być może już w zimie będzieni mecz ligowym w tym roku.
Na liście sparingpartnerów my testować nowe ustawienie.
Na stadionie w Szombierkach mamy I-ligową Odrę Opole. Są Mamy to w głowach, zobaczyzmierzyła się ze Stalą Brzeg. także czołowe kluby II ligi, czy- my czy zawodnikom się to spoStrata punktów przez niebie- li Górnik Polkowice, GKS Kato- doba i zobaczymy, jak szybko
sko-czerwonych byłaby du- wice i Skra Częstochowa. Jest wdrożą się w nowe role – tłużą niespodzianką, więc pod- nawet Wieczysta Kraków, która maczy Rakoczy.
opieczni Kamila Rakoczego nie wprawdzie gra w lidze okręgoJak wygląda kwestia transfemogli rozczarować kibiców.
wej, ale w swoich szeregach ma rów? Wszyscy przede wszystBramka padła błyskawicz- znane nazwiska, a największą kim czekają na decyzję Adama
nie, bo już w czwartej minu- gwiazdą drużyny jest Sławomir Żaka. Najlepszy strzelec III ligi
cie Dawid Krzemień pokonał Peszko. Czy przez całą zimę po- ma propozycję z Odry Opole.
bramkarza gości. Pomocnik przeczka nie będzie zawieszona Nic jednak nie jest przesądzoPolonii otrzymał świetne po- zbyt wysoko?
ne. Jeżeli odejdzie, to trenerzy
danie za obrońców, których
– Mamy bardzo dobrych już mają listę zawodników, któnastępnie zwiódł przyjęciem sparingpartnerów z wyższych rzy mogliby go z powodzeniem
i po chwili cieszył się z gola.
lig. Grając z lepszymi zespoła- zastąpić. Wszystko jednak zaleMożna było liczyć na to, mi, my jako zespół się rozwijamy, ży od tego, jak będzie wyglądać
że kolejne bramki będą kwestią widzimy które elementy taktycz- budżet Polonii na najbliższy rok.
czasu, ale już żadnej nie zoba- ne można poprawić i zobaczyć
Bytomianie już od pewneczyliśmy. To nie było spotka- mankamenty. To bardzo ważny go czasu testują jednego zanie, do którego zawodnicy czas, aby Polonię Bytom solidnie wodnika. To Kordian Górka,
będą wracać wspomnieniami. przygotować do kolejnej rundy który jeżeli podpisze kontrakt,
Najważniejsze, że trzy punk- – tłumaczy trener Kamil Rakoczy to w niebiesko-czerwonych
ty zostały w Bytomiu. Taki był w rozmowie z Rafałem Ryma- barwach na razie będzie grać
główny cel ostatniej kolejki run- rzem na oficjalnej stronie klubu. do końca sezonu. Jesienią tego
dy jesiennej.
Pierwszy trening zaplano- roku był bez klubu, a wcześniej
Niebiesko-czerwoni wios- wany jest na 11 stycznia. To przez trzy sezony był zawodniną nie zamierzają odpuścić. jednak nie oznacza, że piłka- kiem Elany Toruń. To boczny
Świadczy o tym nawet plan zi- rze przez ponad miesiąc się obrońca, który ma II-ligowe
mowych przygotowań. Byto- obijają. Wszyscy dostali indy- doświadczenie. Za kilka tygomianie będą się mierzyć z wy- widualne rozpiski z ćwiczenia- dni przekonamy się, kto jeszżej notowanymi rywalami, a to mi. W 2021 roku mają stawić się cze zasili Polonię.
może dać bardzo cenne do- na zajęcia w formie i pokazać,
Polonia Bytom
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że choć grają w III lidze, to są – plan zimowych sparingów:
profesjonalistami.
16.01 – Odra Opole
Trener Rakoczy będzie mieć (12:00, Bytom)
dwa miesiące, aby przygoto- 23.01 – Wieczysta Kraków
wać Polonię do rundy wiosen- (11:00, Bytom)
nej. Pierwszy mecz ligowy jest 30.01 – GKS Katowice
zaplanowany na 13 marca, a ry- (12:00, do ustalenia)
walem będzie Gwarek Tarnow- 6.02 – Skra Częstochowa
skie Góry. Możliwe, że wów- (11:00, Częstochowa)
Wykonaj badanie rtg lub tomografii
czas zobaczymy inny styl gry 12.02 – Górnik Polkowice
komputerowej klatki piersiowej aby ocenić
bytomskich piłkarzy, bo sztab (do ustalenia)
tkankę płucną pod katem zmian zapalnych.
20.02 – Hutnik Kraków
szkoleniowy zamierza zimą tro(11:00, Bytom)
chę poeksperymentować.
27.02
– Polonia Nysa
TEL 32 621 26 09 / 32 621 26 01
– Jako trenerzy musimy się
(11:00, Bytom)
ciągle rozwijać, stale się szkoli- 6.03 – gra wewnętrzna
NEFROLUX SP.J.
my, a dzięki temu chcemy też (11:00, Bytom)
.
ul. Szpitalna 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
rozwijać swój zespół. Polonia

Przeszedłeś
zakażenie covid-19?
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W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok
pragniemy serdecznie podziękować tym,
którzy w minionych, niezwykle trudnych miesiącach
wspierali nas w niesieniu pomocy i ratowaniu ludzkiego życia.
Wszystkim Mieszkańcom, Pacjentom, Pracownikom, Współpracownikom,
oraz Kontrahentom życzymy zdrowia, radości, optymizmu,
czasu spędzonego w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codzienności.
Niech nadchodzący czas wypełniony będzie ludzką miłością i życzliwością,
niosąc spokój ducha i pewność lepszego jutra!

Zarząd
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Sp. z o.o.
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