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Oto Lider Roku 2014
Sebastian Kozielski, Lider Roku 2014 w Bytomiu, na 5.
miejscu w finale wojewódzkim. Gratulujemy! CZYTAJ STR. 8

Rom? To mój
kolega. Tak
jest w Bobrku

Dworzec, owszem,
po remoncie, ale jedno
ważne przejście wciąż
na niego czeka. W tym
roku nie da rady. CZYT. STR. 3

W szpilkach przez rynek? Łatwo nie jest. Sprawdzone!

A Szkoła Podstawowa nr 16 integruje

dzieci ze środowisk romskich
z pozostałymi. Są efekty i... kalendarz

Magdalena Nowacka-Goik
m.nowacka@dz.com.pl
Takiegokalendarzaniewidzieliście! Radosne, uśmiechnięte dzieciaki.
Romskieinieromskie.Razem.Obejmujące się. W kolorowych strojach. Bez
przymusu,spontaniczne.Touczniowie
i uczennice SP nr 16 im. Marii Konopnickiej w dzielnicy Bobrek. Tak, w „tym”
Bobrku, dzielnicy o której mówi się że
jest trudna, zaniedbana, gdzie problemów,zwłaszczazwiązanychzbiedą,nie
brakuje. I mieszka tu sporo Romów.
A zdjęcia zrobione zostały podczas sesji, która jest częścią romskich projektów, wprowadzonych przez szkołę już
w 2012 roku.
W 2013 stworzyli świetlicę integracyjną „Amaro Strychos”. A za swoje
działania otrzymalinagrodęwkonkursie Fundacji na Rzecz Różnorodności
Społecznej. - Do naszej szkoły chodzi
obecnie 22 dzieci z rodzin romskich mówi Dorota Żuber, dyrektorka szkoły. - Z każdym rokiem jest ich coraz
więcej i wszystkie sobie coraz lepiej ra-

dzą. Mamy świadomość, że budowanie dobrych relacji w tak różnym społeczeństwie jest ważne już na tym etapie. I mogę powiedzieć, że nam się tu
udało. Dla naszych dzieci nie ma znaczenia, że ktoś w szkole jest Romem
czy Romką. Dla nich to po prostu kolega i koleżanka. Czasem najlepsza podkreśla.
Dużą rolę w zbliżeniu dzieci odgrywa funkcjonująca od 2 lat świetlicaintegracyjna dla dzieci pochodzenia
romskiego i polskiego „Amaro
Strychos”. Prowadzą ją osoby z odpowiednim przygotowaniem, wśród nich
nauczycielka po studiach o kierunku
romologia i dorosła opiekunka z rodziny Romów . W świetlicy są zajęcia dla
dzieci i rodziców. Poznają kulturę i historię romską. Zapraszani są artyści
romscy. Odbywająsięzajęciajęzykowe
i logopedyczne, warsztaty malarskie,
wspólne wyjścia do kina , teatru czy
muzeum.
-Przełamaliśmy wielebarier,uprzedzeń wobec Romów, ale i odwrotnie.
Dzięki dzieciom. To nas naprawdę cieszy - podkreśla dyrektorka szkoły . a
a Więcejna temat integracjiromskiej
wdzielnicyczytajnastronie4

b Bruk w tak uczęszczanym miejscu jak rynek to zmora pań chodzących w szpilkach - mówi Aleksandra Prajs , prezes
stowarzyszenie „Piękna strona miasta”, które w niedzielę zorganizowało na bytomskim rynku nietypową akcję -... bieganie
na szpilkach. - Nie kochamy bruku, ale nie w tym rzecz, by manifestować tu swoje zadowolenie. Chodziło nam o to, by
podejść do tego problemu na wesoło - mówiła prezeska. Co ciekawe, prócz pań w tej konkurencji wystartowali również
panowie! Czy bytomski rynek i uliczki w centrum są przyjazne dla szpilek czy wózków? Piszcie na: m.nowacka@dz.com.pl
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Denerwują Was
psie kupy? Od 10
marca sprzątają je...
odkurzacze

Głosujcie
na najlepszy lokal
gastronomiczny
w mieście
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Społeczeństwo
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Z ukosa

Jolanta
Pierończyk

mln zł. Tyle będzie kosztować rewitalizacja Parku Miejskiego im. Franciszka Kachla w Bytomiu. W ubiegłym roku
rozpoczęto intensywną przebudowę stawu południowego. Trwają też prace nad oczyszczeniem stawu z mułu
i niepotrzebnych śmieci oraz nad ukształtowaniem linii brzegowej. Zmiany czekają nadbrzeżne loże widokowe i ścieżki
wokół stawu, a także rzeźby pelikanów. Najstarszy i bardzo lubiany na Górnym Śląsku park zmienia się już od 2013
roku. Projekt przebudowy zieleni realizowany jest przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej. IM

Zdjęcie tygodnia

Jajko bywa
mądrzejsze
od kury
FOT. HELENA SKRZIPEK

K

Teatr Rozbark
istnieje już rok
Warsztaty,spektakleiprojekty
społecznetotylkoniektóre
zwydarzeń,którewciąguminionegoroku organizowałdla
swoichmiłośnikówTeatr
Rozbark.7marcaświętował
swojeurodziny.Tegodnia
ogodz.19odbyłosiępremieroweprzedstawieniept.„Oddaję Ci serce”wchoreografii
UriegoIvgiiJohanaGrebena.
Apóźniejimprezataneczna.

FOT. PATRYCJA JANCZUK

ocham debaty oksfordzkie. Za dyscyplinę słowa
i myślenia. Tu nie ma
miejsca na czcze gadulstwo,
potok słów zmierzający w niewiadomym kierunku, upajanie
się własnym głosem. Tu jest
konkret; tu są ściśle określone
ramy czasowe. Tu każde słowo
ma swoje znaczenie i swoją wagę.
Dziś w południe mistrzowie debat oksfordzkich zmierzą się ze
sobą w Bibliotece Śląskiej. Szykuje się erystyka najwyższych
lotów.
Spotkanie to powinno być programem obowiązkowym dla
wszystkich, którzy piastują jakąkolwiek funkcję publiczną
i z różnych powodów stają
przed publicznością. Zobaczyliby, jak wiele można powiedzieć
w cztery minuty. I do tego jak pięknie.
Uczmy się od lepszych, nawet
jeśli mają naście lat. A

Bytom
Piątek, 13 marca 2015

DRUGA STRONA

(IM)

b Na zdjęciu uczestnicy charytatywnego maratonu zumby, który odbył sie w Gimnazjum nr 7
w Bytomiu. Cel? Pomoc czteroletniej Sandrze, która cierpi na mnogie naczyniaki limfatyczne.
Pieniądze można wpłacać na następujący nr konta: 24 1050 0099 6781 1000 1000 0447. (IM)

Nagrodzony w Wiedniu za film o Piekarach Śląskich na przestrzeni wielu lat

13marca

Mówi Marcin
Strzelecki, operator
kamery i montażysta
FOT. PATRYCJA JANCZUK

A Trzynastym wolnym panem stanowym Bytomia w 1896 roku został
hrabia, a od 1901 roku książę Guido
Henckel von Donnersmarck – dyplomata, polityk, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego rodu.
Pochodził ze Świerklańca.

14marca
A W 1941 roku zmarł Hubert Kotzias
– założyciel i kustosz działu przyrody muzeum bytomskiego w latach
1927-1933, nauczyciel i przyrodnik.
W czasie powstań śląskich walczył
przeciwko Polakom w niemieckich
oddziałach ochotniczych tzw.
Freikorpsie.

15marca
A Zmarł w 1925 roku w Bytomiu
Thomas Cieplik, założyciel działającej tu w latach 1910 – 1944 szkoły
muzycznej - Konserwatorium Muzycznego oraz właściciel znanej firmy handlującej instrumentami muzycznymi.

POD NOSEM
MIESZKAŃCÓW
Widokina ulicyśw.KingiwBytomiu-Rozbarkuniezachwycająmieszkańcówiprzechodniów. Wokółsądomy,anaprzeciwkoplaczabawdladzieci,którepowinnyzniego
korzystaćwzadbanym środowisku.Pustebutelkipoalkoholui stosyśmieciwyrzucane
zupełniebezmyślnie,wcale
niesąrzadkościąwtamtej
okolicy.
(IM)

(IM)
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27 lutego w Wiedniu odbierał eś
nagrodę za II miejsce w konkursie filmowym „Moja Polska coraz piękniejsza, czyli 25 lat
zmian w niepodległej Polsce”.
Sukces!
Mój film był wyświetlany
w Instytucie Polski w Wiedniu, gdzie promuje się Rzeczpospolitą Polską. Kawałek
Piekar Śląskich mogłem
właśnie tam pokazać i to jest
dla mnie niezapomniane
przeżycie. Poza tym prezentowane prace będą pokazywane potem w Dublinie, Sofii
i w kolejnych miastach.
W momencie odbierania nagrody odczuwałem radość,
dumę i satysfakcję.
Czym jest dla ciebie ta nagroda?
Każda nagroda jest dopalaczem, dodaje energii do dal-

FOT. MARCIN STRZELECKI / ARC.

Kalendarium Bytomia

szego działania, bo komuś się
spodobało to, co robię, więc
teraz nie mogę się zatrzymywać w mojej pasji. Dostałem
duży puchar wraz z dyplomem, który jest ostemplowany m.in.przez Ambasadę RP
Wydział Konsularny w Wiedniu.
Jak wyglądała uroczystość wręczania nagród laureatom?
Sala instytutu była cała wy-
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pełniona zaproszonymi gośćmi. Nagrodę otrzymałem
z rąk konsula generalnego RP
w Austrii Andrzeja
Kaczorowskiego. Nie obyło
się bez części artystycznej
z udziałem śpiewaczki operowej Sabiny Zapiór i pianistki
Assel Ayapbergenovej.
Wiedeń. Piękna stolica?
Wszystko tam było pięknie
utrzymane, odrestaurowane
i opisane. Zupełnie inny
świat. W Wiedniu mam rodzinę i dzięki temu mogłem
trochę dłużej pobyć także
w samej Austrii.
Nad jakim filmem aktualnie pracujesz?
Opracowuję drugi odcinek
z serii „Japońskie Sztuki Walki”. Miałem okazję przeprowadzić wywiadz senseiem
Rolandem Lajosem, który
przybył na seminarium
Shinkendo do Radzionkowa.
Rozmawiała:
Iwona Makarska

Co, gdzie, kiedy?
13marca
A Dziś o godz. 18. w Miejskim Domu
Kultury w Piekarach Śląskich odbędzie się koncert charytatywny dla
oddziału pediatrycznego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.
Zorganizowany jest w ramach projektu ZWZT „Smile - walczymy
o uśmiech dziecka”.

23marca

A Rozpocznie się szkolenie dla chętnych do stworzenia niezawodowych
rodzin zastępczych, pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wciąż poszukuje kandydatów. Zapisy na szkolenie
przyjmowane są telefonicznie
pod nr tel.: 32 388 61 51, ale także osobiście w siedzibie MOPR
przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (na
trzecim piętrze w pokojach 38 i 35).
Należy pamiętać, że decyzja nie może być pochopna i podjęta
pod wpływem chwili - stawką jest
dobro dziecka.
(IM)
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Dworzec ładny, tunel straszy
A Po ubiegłorocznym remoncie hol

A Tunel zachodni wygląda okropnie.

dworca PKP z przejściem jest nadal ładny Miał być pomalowany do końca 2014 r.
Inwestycje

Bytomianie już się nie wstydzą,
kiedy przechodzą z gośćmi
przez hol bytomskiego dworca
kolejowego. Chociaż można narzekać na różne rzeczy (np. brak
toalet), PKP stanęło na wysokości zadania. Gorzej z tunelem
zachodnim.
Ładny jest nie tylko hol, ale
też przejście pod peronami,
a ostatnio naprawiono wiaty
na peronach. Jeśli jednak przejdziecie parę kroków dalej, żeby
zobaczyć tunel zachodni, możecie być w prawdziwym szoku. Pomazane ściany, wyrwane płytki, sterczące kable, kruszący się beton. Tym tunelem
opiekuje się miasto. W lipcu
2014 roku deklarowano, że
do końca roku tunel zachodni
zostanie pomalowany i wyczyszczony. Czyżby o tym zapomniano? Możemy zrozumieć, że w świetle budowy cen-

FOT. HELENA SKRZIPEK

Magdalena Nowacka-Goik
m.nowacka@dz.com.pl

b Przejście podziemne - tunel zachodni - wygląda brzydko. Ale podobno jest codziennie sprzątane
trum przesiadkowego globalny
remont tego tunelu może nie
jest na pierwszym planie wśród
inwestycji. Ale posprzątać i pomalować to by się przydało...
- To wygląda strasznie – mówi pan Karol, który przynajmniej raz w tygodniu przechodzi tunelem. – Teraz, po upo-

rządkowaniu holu głównego
kontrast jest jeszcze większy.
Tylko w przypadku holu, tam
ludzi jest jak na lekarstwo, bo to
tylko pasażerowie, a pociągów
przez Bytom jedzie niewiele.
Natomiast tunel zachodni łączy
dwie strony miasta i praktycznie co chwilę przechodzą tędy
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ludzie – dodaje. Aleksandra
Szatkowska, rzeczniczka prasowa UM w Bytomiu przyznaje,
że na razie (mimo ubiegłorocznych deklaracji) remontu tu nie
będzie.- Jeśli chodzi o pomalowanie tunelu, to nie dysponujemy obecnie środkami finansowymi, a są to bardzo wysokie

014970937

koszty. Mowa tu o oczyszczeniu ścian i impregnacji niezmywalną powłoką antygraffiti –
wyjaśnia rzeczniczka.
Dodaje jednak, że to przejście jest sprzątane i zamiatane
codziennie. A powierzchnie
przejścia podziemnego wraz ze
ścianami są myte raz w miesiącu. Ostatnie mycie odbyło się
w nocy z 25 na 26 lutego. Nie
pozostaje więc nic innego, jak
czekać, aż miasto przejmie
dworzec razem z terenem wokół dworca autobusowego
pod budowę centrum przesiadkowego. I wtedy dopiero pojawi się zapewne szansa na zmianę oblicza tego miejsca. Tymczasem trwa walka o to, aby
nie rozebrano zabytkowego budynku dworca kolejowego
w Bobrku. Stowarzyszenie Feniks wystąpiło do PKP z wnioskiem o dzierżawę obiektu. A 3
marca Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wysłało
pismo – z prośbą o interwencję
– do powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego w Bytomiu. a
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KRYMINALNE

18-latek ukradł
rusztowanie
Prawie 20 tys. zł strat wyrządził 18-letni chłopak, który
z terenu szkoły przy ul. Grota
Roweckiego, gdzie trwa właśnie remont, ukradł znaczny
fragment rusztowania. Było to
kilkadziesiąt elementów całej
konstrukcji. Funkcjonariusze
już po kilku godzinach wpadli
na trop podejrzanego. Młody
mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za tę kradzież grozi mu nawet do 5 lat więzienia.
(KR)

KRYMINALNE

Pijany muzyk nie dał
spać sąsiadom
Do 10 lat więzienia grozi
50-latkowi, który w sobotę
w nocy zakłócał ciszę, grając
na gitarze. Ale to nie powód zagrożenia tak wysoką karą. Podczas interwencji policji, 50-latek chciał przekonać funkcjonariuszy 400-złotową łapówkę, aby ci odstąpili od czynności. Dodajmy, że mężczyzna był
kompletnie i pijany i miał 3
promile. (KR)

064889021

W skrócie
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
im. F. Chopina w Bytomiu, ul. Moniuszki 17

ZAPRASZAMY!
21.03.2015
godz. 10.00-14.00

KRYMINALNE

Miał 10 tys. „lewych”
papierosów. Wpadł
Do 3 lata więzienia i grzywna grozi 32-letniemu mężczyźnie, w którego mieszkaniu przy ul. Narutowicza policjanci znaleźli ok. 10 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzowych. Mężczyzna
został zatrzymany, teraz o jego losie zdecyduje sąd.

www.muzyczna.bytom.pl
REKLAMA
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b Tak wygląda strona na maj 2015 w kalendarzu
SzkołyPodstawowej nr 16.

FOT. ADAM ANDRECKI

b Która dziewczynka nie marzy, żeby zostać
fotomodelką? Te na zdjęciu na pewno!

FOT. ADAM ANDRECKI

WYDARZENIA

FOT. ALEKSANDRA CIEPLINSKA
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b W Bobrku może być naprawdę tęczowo! O stylizacje zadbały nauczycielki Aleksandra Cieplinska,
Renata Księżopolska, Beata Michalska. Stroje szyto, tylko częściowo pewne rzeczy dokupiono

b Sesja miała być także częścią wspólnej zabawy. I kolejny raz dowód na to, że w takich sytuacjach
wszystkie dzieci cieszą się tak samo. Zdjęcie wykonano w parku miejskim im. Kachla

FOT. TERESA RAŃĆ

FOT. TERESA RAŃĆ

Pełna integracja.
Ta szkoła to
potrafi robić

b Dzieci są bardzo fotogeniczne. A odmiennośc
ich urody - wzbogaca każdą fotografię

Program, w ramach którego SP nr 16 organizuje
sesje zdjęciowe dzieci jest realizowany już
czwarty rok. Pierwsza sesja była w Bobrku,
druga w parku miejskim im. Kachla, trzecia
portretowa w szkole, czwarta - do kalendarza
na 2015 rok. Na zdjęciach - dzieci z rodzin
romskich i polskich. Część zdjęć można oglądać na szkolnych korytarzach, część była już
prezentowana na wystawach. Pieniądze na realizację pochodzą z dotacji wojewody śląskiego. W przyszłym roku, w kwietniu, podczas
Światowego Dnia Romów, szkoła chce pokazać
zdjęcia w Biurze Promocji Bytomia. Toczą się
ustalenia w tej sprawie. Pomysł wspólnych sesji zdjęciowych wpisał się w jeden projekt z kilkoma celami. - Z jednej strony zależało nam
na dowartościowaniu ich, pokazanie ich uroku.
Z drugiej to próba odczarowania w świadomości mieszkańców myślenia, że Rom to brudny
żebrak. My pokazujemy dzieci, pełne wdzięku,
zdolności artystycznych - mówi Dorota Żuber,
dyrektorka szkoły. Autorzy zdjęć, Adam
Andrecki , Teresa Rańć i Aleksandra Cieplinska,
wykonali je nieodpłatnie. Nie są zawodowymi
fotografami, ale efekty ich pracy są doskonałe. A MANO

Temperament, tradycje, zwyczaje. To ich odróżnia, ale nie dzieli. Przyciąga!
Edukacja kulturowa
Wspólnie się bawią, uczą, jeżdżą na wycieczki. Poznają
romską kulturę i zwyczaje.
A za kilka lat będą dobrymi
sąsiadami z dzielnicy.
Magdalena Nowacka-Goik
m.nowacka@dz.com.pl
„Amaro Strychos” to w języku
romani „Nasz strych”. Tak to
miejsce nazwały same dzieci.
To miejsce, przerobione z poddasza, wygląda naprawdę imponująco. Cztery razy w tygod-

niu spotykają się tu na zajęciach
dzieci romskie i polskie. Prowadzi je grupa nauczycieli - pasjonatów romskiej kultury, a rolę doradczyni spełnia jedna
z mam romskich dzieci.
W szkole, chociaż dzieci
romskich jest zaledwie 22, nie
ma mowy o alienacji, wykluczeniu, tworzeniu się podgrup.
- Nasze dzieci zwyczajnie się lubią - mówi Dorota Żuber, dyrektorka SP nr 16. To, że ich rówieśnik jest Romem, dla tych
pozostałych nie jest czymś negatywnym. Wręcz przeciwnie.
Temperament, zdolności artystyczne, to je przyciąga - doda-

je. Parę miesięcy temu zorganizowano dwudniową wycieczkę do Krakowa, pojawił się
problem, bo... wszyscy uczniowie chcieli być z dziećmi
romskimi w jednym pokoju.
Ale i na odwrót jest podobnie.
Szkole udało się przekonać środowiska romskie do integracji
i udziału we wspólnych projektach czy wyjazdach. To oznacza naprawdę duże zaufanie.
- Kiedy organizowaliśmy
sesje zdjęciowe, nie mieliśmy
problemu, żeby przekonać ich
do udziału - mówi dyrektorka.
Podobnie, jeśli chodzi o wyjazd. - Mamy raczej „problem”

tego rodzaju, że jest aż nadmierne zainteresowanie - żartuje dyrektorka. Integracja, polega też na głębszym poznaniu
romskiej kultury i historii, podkreślenie jej wartości. - Okazało się bowiem, że sporo samych
Romów o swojej społeczności
i jej dziejach wcale nie wie tak
dużo. Staramy się też, aby pokazać im takie osoby, które pochodzą z ich środowiska i nie
zatracając więzi, która je z nim
łączy, rozwijają swoje talenty,
stawiają na edukację - mówi
Dorota Żuber. Szkoła zorganizowała więc dzieciom warsztaty ze znaną romską artystką

Małgorzatą Mirgą, plastyczką
z wykształceniem wyższym.
Ale, jak się okazuje, coraz mniej
trzeba przekonywać Romów, że
w edukacji nie powinni odstawać od pozostałych.
Dzieci romskich w szkole
przybywa z roku na rok. Są bowiem tacy, którzy już tę szkołę
skończyli, doceniają wartość edukacji i posyłają tu swoje dzieci. Z myślą, że skończą
nie tylko podstawówkę, ale także gimnazjum, a może i pójdą
dalej? Część obecnych gimnazjalistek, absolwentek SP 16,
wciąż przychodzi do tej szkoły,
biorą udział w zajęciach świet-

licy integracyjnej. - Jedna z naszych absolwentek przyjechała do Bytomia z Nowego Sącza.
Teraz do naszej szkoły chodzi
jej syn. Uczyła się w gimnazjum, ale przerwała naukę z powodu ciąży. Namówiliśmy ją
na powrót i teraz już kończy.
Prowadzi romskie stowarzyszenie. Inna absolwentka, Gabrysia, laureatka ogólnopolskiego
konkursu artystycznego dla Romów, jest w II klasie gimnazjalnej. Bardzo zdolna dziewczynka. To rośnie pierwsze pokolenie, które nie będzie czuło, że
odstaje od swoich rówieśników - mówi dyrektorka. A
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WYDARZENIA
POLICJA

POLICJA

POLICJA

Po służbie zatrzymał
złodzieja roweru

Wpadło trzech
pijanych kierowców

Uszkodził auta
i wybił szybę

Policjantem się jest, a nie bywa - o tym przekonał nas jeden z bytomskich funkcjonariuszy, który po zakończonej
służbie dostrzegał mężczyznę, odpowiadającego rysopisowi złodzieja roweru, którego kradzież zgłoszono pod koniec lutego. Traf chciał, że policjant akurat zajmował się tą
sprawą. Zatrzymany 23-latek
rzeczywiście okazał się poszukiwanym. Grozi mu teraz 5 lat.
A rower wrócił do właściciela.

W minionym tygodniu
bytomska drogówka ponownie wzięła „pod lupę” kierowców. W kilku miejscach naszego miasta funkcjonariusze
przebadali alkomatami blisko
600 osób. Jednak mimo ciągłych apeli i próśb, aby nie
wsiadać „za kółko” po alkoholu, drogówka zatrzymała
w poniedziałek trzech nietrzeźwych kierowców. Mieli
od 0,15 do 0,6 promila alkoholu w organizmie.

Nawet 5 lat w więzieniu może
spędzić 35-letni mieszkaniec
Bytomia, który w niedzielę
nad ranem uszkodził dwa samochody i wybił szybę w oknie mieszkania przy ul. Małachowskiego. Policjanci
po otrzymaniu zgłoszenia
w tej sprawie rozpoczęli poszukiwania wandala. Zatrzymany 35-latek był kompletnie
pijany - miał ponad dwa promile. Mężczyzna usłyszał już
zarzuty.

(KR)

(KR)

(KR)

FOT. KMP BYTOM

Odkurzacze
kontra psie
kupy. Pomogą?

tygodnik//05
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FOT. ARC.

KURSY,
SUPER KON
GRODY!
EXTRA NA
bTaki specjalny odkurzacz usuwa psie odchody w mieście

Iwona Makarska
i.makarska@dz.com.pl
Od 10 marca w śródmieściu na placu Akademickim, placu
Sikorskiego,
na
ulicach
Korfantego i Smolenia, można
zobaczyć już „w akcji” specjalne odkurzacze, które zbierają
psie odchody. Niebawem wjadą
także do poszczególnych dzielnic. Nieczystości usuwane są
z trawników i ulic w mieście. Służy do tego celu sześć odkurzaczy, docelowo będzie jednak więcej, bo aż 12.
Usługa sprzątania psich nieczystości została wykupiona
przez gimnę. Najgorzej jest
wiosną, po roztopach, kiedy zanieczyszczenia najbardziej rzucają się w oczy.
– Choć zima może jeszcze
dać o sobie znać, to na razie aura za oknem jest taka, że należy
zacząć sprzątać. Psie nieczystości to jeden z głównych wymogów przetargu na sprzątanie
miasta – wyjaśnia Krystyna
Ostrowska z Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu.
Urządzenia wyposażone są
w silniki spalinowe i pojemniki,
w których gromadzą się zasysane odchody. Wciągają śmieci
podobnie jak domowe odkurzacze. Jesienią wykorzystuje się je
również do usuwania liści.
Ale psie nieczystości są też
w parkach, gdzie ludzie spacerują, na placach zabaw, użytkowanych przez dzieci oraz na ulicach i chodnikach. Nie brakuje
ich także wokół naszych domów, a to jest najbardziej uciążliwe dla mieszkańców. Chwila
nieuwagi i... można w takie odchody wdepnąć i na długo zostać z ich nieprzyjemnym zapachem na podeszwach butów.

Bo nie każdy pamięta, że posiadanie psa to także obowiązki, takie jak sprzątanie po nim.
A właściciele zwierzaków czasem nie interesują się tym, gdzie
ich pupil załatwi swoją potrzebę.
Jak się okazuje - ta świadomość jednak zmienia się na lepsze. Czy dlatego, że za nieusuwanie psich odchodów grozi
mandat od 50 do 500 zł?
– Dzięki temu, że nagłaśniamy akcję, właściciele psów coraz częściej po nich sprzątają –
mówi Ostrowska. – Dla przykładu widzieliśmy pana, spacerującego ze zwierzakiem i woreczkiem w ręku. Chcemy, żeby
wszyscy właściciele o tym pamiętali – dodaje.
W Bytomiu jest 1300 koszy
na śmieci, w tym około 30 oznaczonych na psie kupy. Pomysł
ze spejcalnymi pojemnikami
jednak nie zdaje egzaminu.
Mieszkańcy miasta wrzucają
do nich też bowiem odpady komunalne, a nawet całe torby ze
śmieciami, nagromadzonymi
w domu.
Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej już po raz
kolejny stara się zaradzić problemowi niesprzątania podczas
spaceru po swoich psach przez
mieszkańców.
Pod koniec kwietnia darmowe torebki i łopatki do sprzątania psich odchodów będą
do pobrania w placówce
MZZiGK przy ul. Smolenia 35
oraz w punkcie informacyjnym
Urzędu Miejskiego w Bytomiu
przy ul. Parkowej 2.
W zeszłym roku na zwierzęce odchody już trafiło do właścicieli psów z Bytomia około
dziewięć tysięcy specjalnych
pakietów. Kolejne 30 tysięcy
rozdali pracownicy Miejskiego
Zarządu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej oraz strażnicy
miejscy. a

14-15 marca

Czytaj dzieciom

bo warto!
www.atrium-plejada.pl

Czyste miasto

ZAPRASZAMY NA MNÓSTWO
ATRAKCJI W ATRIUM PLEJADA:
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Drobne

  

nieruchomości

informuje, że dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi,
w następujących lokalizacjach:

A Księży Las, atrakcyjne M5, ogródek,
garaż, 887-496-647, 732-676-493
właściciel

które wynajmie na dowolną działalność za wyjątkiem sprzedaży
alkoholu.

mieszkania do wynajęcia
A Bytom centrum, 2 p., ku., 82 m2 - do
wynajęcia, tel. 504 365 491.

Oferty prosimy składać w sekretariacie spółdzielni.
Bliższych informacji udziela kierownik
Działu Technicznego, II piętro, telefon 32 386-82-66 wewnętrzny
23 lub sekretariat wewnętrzny 21.



l !!
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mieszkania - sprzedam

ܦ
o powierzchni 29,50 m2 w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 66
ܦ
o powierzchni 90,00 m2 i 73,50 m2 w Rudzie Śląskiej przy ulicy
Kukułczej 1b,

005026934

  

l 



Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wyzwolenia 117
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517 202 678
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zwierzęta
rośliny ogrody
zwierzęta

lokale użytkowe - sprzedam
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A Tarnowskie Góry, sprzedam nieruchomość na wszelką działalność. Dobra
lokalizacja., 884-373-694

ﬁnanse biznes
kredyty, pożyczki
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Chwilówki oraz zastaw 796-435-370

TWOJE BIURO OGŁOSZEŃ

A Kredyty z komornikiem 50tys. PLN

rata 349zł tel. 32/700-70-40, 792115-113

Pożyczki krótkoterminowe bez zbędnych formalności.
Kontakt: 32/260-00-33, 516-516-611

z

tel. 32 242 19 28

606 626 151

'"/+ : ');
!+ -) .+

014728582

OGŁOSZENIA DROBNE
W „DZIENNIKU ZACHODNIM BYTOM”

CO ZROBIĆ, ABY ZAMÓWIĆ
OGŁOSZENIE PRZEZ SMS:

ul. Gliwicka 25
41-902 Bytom
tel. 32 634-24-60
fax 32 634-24-89
e-mail: ogloszenia@dz.com.pl
pn. – pt. 9.00-17.00

A Tylko bankowe z komornikiem, decyzja w 3 dni, 692-768-518, 32/340-05-78

usługi

REKLAMA

Nie należy używać polskich znaków. Pomiędzy wyrazami należy robić odstępy.
SMS z ogłoszeniem może zawierać do 160 znaków, włącznie z kodem rubryki
(jako znak uważamy literę, cyfrę, spację, znak interpunkcyjny itd.).
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby znaków, Dział Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszenia lub jego nieopublikowania.

KROK 2
Wyślij SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7368. Koszt SMS-a 3,69 zł
(3 zł + VAT).
Po weryfikacji ogłoszenia przez Dział Ogłoszeń, pod kątem jego zgodności z zasadami określonymi w regulaminie zamieszczania ogłoszeń przez SMS otrzymasz
potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia ogłoszenia.
Ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu „Dziennika Zachodniego Bytom”,
jeżeli wyślesz je do poniedziałku, do godz. 12.00*.
KODY RUBRYK OGŁOSZEŃ DROBNYCH
W „DZIENNIKU ZACHODNIM BYTOM”:

DZBYSP
DZBYNA
DZBYMO
DZBYNI
DZBYDD
DZBYHA
DZBYZR
DZBYSE

szukam pracy
nauka
motoryzacja
nieruchomości
usługi
handlowe
zwierzęta, rośliny, ogrody
życzenia, podziękowania

Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny jest
w Dziale Ogłoszeń w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25a, oraz na stronach
internetowych „Dziennika Zachodniego” www.dziennikzachodni.pl

005013768

SKLEP „ZA ROGIEM”
tel.

55

981-4

32 2

KROK 1
Wpisz w telefonie komórkowym dowolnej sieci SMS z treścią ogłoszenia, podając kolejno:
+ kod rubryki (wybierając właściwy z listy poniżej)
+ treść ogłoszenia (podając koniecznie numer telefonu kontaktowego;
w przypadku stacjonarnego, należy wpisać numer kierunkowy),
DZBYNI sprzedam tanio dom w pieknej okolicy, tel. (32) 000-00-00

* Dział Ogłoszeń zastrzega sobie prawo
do nieopublikowania ogłoszenia w podanym wyżej terminie z powodów technicznych lub w przypadku przesunięcia
daty wydania.
y W takiej sytuacji ogłoszenie zostanie
opublikowane w pierwszym możliwym
terminie.
y Wszelkie uwagi, pytania oraz reklamacje
prosimy kierować na adres:
Media Centrum, Dział Ogłoszeń, 41-203
Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a, z dopiskiem „Ogłoszenia SMS”.
y Serwis funkcjonuje we współpracy z firmą
Mobiltek sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

A Szukasz pomocy? Nowe oferty kredytowe, 32/340-05-78, 32/717-76-72

budowlano-remontowe
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Firma z dużym doświad. oferuje
usługi sprzętem budowlanym: minikoparki gąsienicowe, koparko-ładowarki 3CX, podnośniki koszowe
na pojeździe o wyskości 14m, 18m,
24m. Więcej informacji pod telefonem nr + 48 668-376-140 lub mail:
sprzet171@gmail.com
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1912/2010 Cookie to jeden z najdłużej
przebywających psiaków w Schronisku. Jest grzeczny i ułożony, sam po
bieganiu wraca do boksu. ADOPCJA
BEZPŁATNA. Schronisko w Bytomiu
32/395-21-75.

DENZEL jest energiczny, ma masę
miłości w sobie. Uwielbia zabawę na
świeżym powietrzu. Pięknie znosi zabiegi pielęgnacyjne, jest bardzo cierpliwy.ADOPCJA BEZPŁATNA.Schronisko w Bytomiu 32/395-21-75.

A Odnawianie wanien Tel. 516-721-210

UL. WOLSKIEGO 6

A Wykończeniówka - kafelki, gładzie,
malowanie, tel. 507-341-531.

REKLAMA

005026866

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-908 Bytom, ul. Wyzwolenia 117
TELEFON: 32 386 82 66
Fax 32 386 82 72
NIP 626-10-08-802

Polecamy odchowane kolorowe kurki nioski HANUSEK ul. Słowiańska 2. Trasa 11, Tarnowskie Góry-Lubliniec tel, 609-664811, 601-524-437, 32/284-78-82
www.odchowalnia-kurek.pl

OGŁASZA PRZETARG W FORMIE LICYTACJI USTNEJ
w dniu 24.03.2015 o godz. 14.30 i 14.45
na ustanowienie odrębnej własności lokalu:
Adres lokalu, opis
Bytom, ul. Józefczaka 47 mieszkanie 3
Opis lokalu:
Mieszkanie na II piętrze w 5-kondygnacyjnym budynku mieszkalnym mającym aktualnie 25 lat, wzniesionym w technologii
tradycyjnej.
Mieszkanie składa się z kuchni, 2 pokoi i łazienki z w.c.
wyłożonej płytkami ceramicznymi. Mieszkanie posiada balkon
wyłożony płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna drewniana,
drzwi drewniane - płytowe.
Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową,
kanalizacyjną, gazową i c.o.

Powierzchnia
użytkowa w m²

50,22 m²

Cena
wywoławcza

Wadium
w zł

Data przetargu ustnego
w siedzibie spółdzielni

76 400 zł

10% ceny
wywoławczej, tj.
7 640 zł

Przetarg ograniczony
o godz. 14.30
Przetarg nieograniczony.
o godz. 14.45

Oferowany w przetargu ustnym lokal będzie zainteresowanym udostępniony do oględzin w dniu 18.03.2015 w godz. od 13.30 do 14.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie wpłaconego do dnia przetargu do godz. 12.00 na rachunek spółdzielni
nr 41 1090 2011 0000 0005 3206 0757 w Banku Zachodnim WBK S.A. oddział Bytom wymaganego dla lokalu wadium.
W sprawach przetargu prosimy kontaktować się z Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową – Kierownikiem Działu Technicznego, II piętro: telefon:
32 386 82 23 lub Sekretariatem 32 386 82 21.
Spółdzielnia jest uprawniona do odwołania przetargu lub zmiany ogłoszenia o przetargu, jak i jego warunków, a także unieważnienia przetargu.
- bez podania przyczyn.
Pełny tekst ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni: http://www.gsmbytom.net/
Uczestnik dla ważności składanej oferty powinien ponadto złożyć, co najmniej w dniu przetargu według wzoru spółdzielni, oświadczenie o
· zobowiązaniu się do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych,
· zapoznaniu się z wyłożonym regulaminem przetargu oraz o zapoznaniu się z rzutem kondygnacji obejmującym lokal oraz oświadczenie o dokonaniu względnie odstąpieniu od oględzin lokalu i akceptacji jego stanu technicznego.

Rudek to mały psiaczek, sięga do
połowy łydki, ma zawadiackie, szczenięce spojrzenie,w którym można
się od razu zakochać. Bardzo przyjacielski i ufny. ADOPCJA BEZPŁATNA.
Schronisko Bytom 32/395-21-75.
REKLAMA
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PRYWATNY GABINET
DENTYSTYCZNY
ALICJA WIESZOŁEK
Bytom, ul. Zamenhofa 2/2
rej. tel. codziennie 32 281-17-38
Stomatologia estetyczna, endodoncja,
korony, protezy.
Umowa z NFZ. IMPLANTY.
WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK KWASEM HIALURONOWYM!

Bytom
Piątek, 13 marca 2015
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Oberschlesien i pan Hilary
A Grają mocno i ostro brzmiącą muzykę typu industrial metal, a słyną z tego, że śpiewają po śląsku
A To właśnie zespół Oberschlesien, który odwiedził przedszkolaki i uczył ich gwary
Czy dzieci szybko zapamiętują śląskie słówka? I tak, i nie.
Sporo zależy od tego na ile dzieci „osłuchały” się z naszą gwarą regionalną w swoich domach. –Niektóre dzieci bardzo
szybko zapamiętują nowe słowa, inne potrzebują na to więcej czasu - dodaje Miller.

Edukacja, muzyka
Kamila Rożnowska
k.roznowska@dz.com.pl

Muzyka „czarna” i groźna,
aonitacysympatyczni

FOT. KAMILA ROŻNOWSKA

Czego szukał pan Hilary albo jak
nazywają się tradycyjne okrągłe
wafle, którymi zajadamy się
w naszym regionie i jak to się
nazywa po śląsku? Gdzie na mapie znajduje się Górny Śląsk i co
oznacza nazwa zespołu
Oberschlesien – na te i wiele innych pytań odpowiadały 6-latki
z przedszkola w Chorzowie,
które w minionym tygodniu
odwiedził zespół Oberschlesien właśnie, a z którym dzieciaki razem przypominały sobie
najważniejsze śląskie słówka.
Czy przedszkolaki zaskoczyły czymś muzyków? –Było bardzo pozytywnie. Same pozytywne emocje – mówił o spotkaniu Adam Jurczyński, gitarzysta Oberschlesien. – Przewspaniale. Dzieci są niewybredne.
Nie potrafią cyganić, bo jeszcze
się tego nie nauczyły. To jest
magia – dodawał z kolei Marcel
Różanka, perkusista grupy, który zakładał zespół razem z Michałem Stawińskim.
Pomysł, żeby zaprosić muzyków do chorzowskiego
przedszkola
pojawił
się
przy
okazji
koncertu
Oberschlesien podczas finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, kiedy to śląska grupa
wystąpiła pod Szybem Prezydent. Jak mówi nam Mariola
Miller, przedszkolanka z „trzynastki” muzycy bardzo mile
przyjęli to zaproszenie. –Pan
Marcel powiedział mi wówczas,
że dla bajtli zawsze znajdą czas
- wspomina Miller.
Pozostało tylko dograć termin, kiedy zespół mógł się zjawić u przedszkolaków. I padło

b Winyl dla gości, kompakt dla dzieciaków. Przedszkolaki przygotowały dla swoich gości płytę winylową z pocztówką przedstawiającą
Chorzów sprzed lat i logiem zespołu Oberschlesien. Muzycy nie pozostali dłużni i podarowali dzieciakom swoją płytę. Kompaktową
właśnie na 5 marca, bo kilka godzin później muzycy wystąpili
ze swim muzycznym widowiskiem na scenie w Chorzowskim Centrum Kultury.
Ale nie było to pierwsze
spotkanie Oberschlesien z dzieciakami. Sami przyznają, że dostają wiele zaproszeń od różnych przedszkoli, szkół czy
ochronek. I chętnie takie zaproszenia przyjmują. – Chcemy też
grać dla dzieci – mówi Różanka.
– Widać to zresztą na naszych
koncertach. Przychodzą na nie
i trzylatkowie i 103-latkowie –
dodaje.
Podczas spotkania z najmłodszymi chorzowianami nie
mogło też zabraknąć muzyki zespołu. Przy piosence „Fuzbalo-
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RADZIONKÓW

Centrum deportacji:
ponad 1000 gości
Otwarte przed dwoma tygodniami muzeum w Radzionkowie na brak gości nie narzeka. Odwiedziło je ponad tysiąc
osób. Kierownik Jakub
Zorzycki przyznaje, że największe wrażenie na zwiedzających robią bydlęce wagony
tzw. krowioki, którymi w 1945
wywożono Ślązaków w głąb
ZSRR. - Izba pamięci zapada
w pamięć. Niektórym osobom
po wyjściu cisną się łzy
do oczu - mówi.
Na zwiedzanie lepiej umówić
się tu więc wcześniej.
(KS)

ki” wszyscy ustawili się w kółku, Marcel Różanka stanął
w środku, a zadaniem pozostałych było naśladowanie jego ruchów.
Przedszkole nr 13, jak i inne
tego placówki realizuje program dydaktyczny, który związany jest z edukacją regionalną,
która ma dzieciakom już
od małego przybliżyć historię,
tradycję i kulturę Górnego Śląska i ich miasta.
Programem tym objęte są
wszystkie
przedszkolaki:
od najmłodszych trzylatków
po grupy starsze, gdzie chodzą
6-latkowie. A co robią podczas
takich zajęć?
Opierają się one na autorskim programie „Chorzów -

004953466

moje miasto”, który został
przygotowany przez pracowników tej placówki.

Tradycja i nowoczesność?
Właśnietak!

Dlatego właśnie są stałymi bywalcami różnych spotkań, które organizowane są np. w muzeum miejskim, a podczas których poznają nie tylko historię
Chorzowa np. poprzez stare
pocztówki, które przedstawiają miasto przed zmianami, które w nim zaszły na przestrzeni
dziejów, ale też poznają historię pieniądza. Poza tym w ramach tych zajęć organizowane
są wycieczki po najbliższej
okolicy albo do Parku Śląskiego.
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Dodajmy, że zwieńczeniem
tego programu jest konkurs
wiedzy o Chorzowie, w którym - jak przekonują pracownicy „trzynastki” - nie jeden
dorosły miałby problem ze
znalezieniem prawidłowej odpowiedzi.
W programie tych zajęć nie
brakuje też czasu na to, by
uczyć dzieci śląskiego. Bo jak
przyznaje nam Barbara Sikora,
dyrektor przedszkola nr 13,
dzieci mówiące w naszej regionalne gwarze to już niestety
rzadkość. –Pamiętam, że kiedy byłam dzieckiem czy nastolatką, to nauczyciele „gnębili”
nas za mówienie po śląsku.
W tej chwili gwara jest promowana - zauważa pani dyrektor.

Właśnie zeszłotygodniowe
spotkanie dzieciaków z grupą
Oberschlesien miało sprawdzić
ich wiedzę z tych śląskich słówek, które już poznały. A w nagrodę dzieciaki otrzymywały
od Marcela Różanki szkloki
i kopalnioki.
Spotkanie z muzykami było
też połączeniem tradycji z nowoczesnością. Bo właśnie
Oberschlesien chce tworzyć
muzykę, która pokazywałaby
śląskość w nowej odsłonie.
„Chcemy pokazać wszystkim, że można pisać, śpiewać
i myśleć po Śląsku. Chcemy zrobić coś normalnego dla Ślązaka
icościekawego,innegodlaludzi,
którzy ze Śląskiem nie mają,
a być może chcieliby mieć coś
wspólnego.Dlanichmamykrótkie, życiowe opowieści z głębokimprzekazem,twardymakcentem oraz potężnym brzmieniem”-takpisząosobienaswojejstronieinternetowejmuzycy.
– Mogłoby się wydawać, że
muzyka,
którą
tworzy
Oberschlesien jest „czarna”
i groźna, ale muzycy są bardzo
sympatycznymi i szczerymi
ludźmi – mówi dyrektorka
przedszkola. –Widać było, że
mieli bardzo fajny kontakt
z dziećmi – dodawałą tuż
po spotkaniu. a

+ Więcej na slaskplus.pl

-70%
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WYPRZEDAŻ
EKSPOZYCJI
OKIEN I DRZWI

Tarnowskie Góry, ul. Styczyńskiego 1
32/ 281 00 05, 606 748 284
godz. 9.00-17.00

Plebiscyty DZ
SebastianKozielskijestnapiątymmiejscuplebiscytunaLidera
Roku2014wwoj.śląskim
A Zwycięzcy etapów miejskich i powiatowych, które przeprowadzane
były na Śląsku od początku lutego,
walczyli od 20 lutego w drugim etapie plebiscytu - tym razem
na szczeblu wojewódzkim.
Bytomskim liderem został Sebastian
Kozielski. Ostatecznie w rywalizacji
wojewódzkiej, zakończonej w środę
11 marca uplasował się na wysokim,
piątym miejscu. To w ielki sukces!
Miał na swoim koncie 2310 głosów.
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Bytom
Piątek, 13 marca 2015

ROZMAITOŚCI
A kim jest nasz bytomianin? Społecznikiem. Dzięki jego akcji „Chcemy remontu dworca kolejowego
w Bytomiu”, którą sam koordynował, udało się doprowadzić do remontu holu dworca PKP. W ostatnim czasie zorganizował też akcję
„Pomóżmy bytomskiej Smerfetce”.
Wydarzenia „Nie! dla zburzenia
dworca kolejowego Bytom-Bobrek”
i taniec Macareny na bytomskim
rynku w lany poniedziałek to także
jego własne inicjatywy. Dziś w naszej
siedzibie w Sosnowcu odbędzie się
gala podsumowująca plebiscyt
na Lidera Roku 2014 woj. śląskiego.
Są na nią zaproszeni wszyscy, którzy
zwyciężyli w pierwszym etapie plebiscytu.

FOT. ARC.

08//tygodnik

Trwaplebiscytnanajlepszylokal
gastronomiczny2015wBytomiu.
A Drodzy bytomianie, gdzie lubicie
coś zjeść dobrze i w przyjemnej atmosferze? Tylko do dziś można zgłaszać propozycje miejsc, które miałyby dołączyć do plebiscytu na najlepszy lokal gastronomiczny 2015 w Bytomiu. Głosowanie rozpoczęło się 6
marca, a potrwa do 27 marca.
Kiedy zamykaliśmy to wydanie naszej gazety, prowadziła restauracja
The Piano przy ul. Strzelców
Bytomskich 87 c. Ma 570 głosów.
Drugi z 352 głosami jest bar Pierożek
Joanna Barton przy ul. Lelewela 2
w Bytomiu-Łagiewnikach. Na trzecim miejscu plasuje się restauracja

Pod Czaplą przy ul. Moniuszki 8.
Zgromadziła 165 głosów.
Pozostałe lokale, a jest ich jeszcze
osiem, są zajmują dalsze pozycje. A są to kolejno: bistro Między
Wódką, a Zakąską na pl.
Grunwaldzkim 6, restauracja
Pod Ratuszem przy ul. Parkowej 2,
Zelter przy ul. Strażackiej 3, Klimat
przy ul. Józefczaka 10, Jazz Club
na pl. Karin stanek, Lucky Luciano
przy Strażackiej 1, bar Pod Kogutem
przy ul. Strzelców Bytomskich 200
oraz Fat Mama’s w parku im F.
Kachla.
Restauracja wybierana jest na trzy
sposoby: przez Facebooka - jedno
kliknięcie to trzy punkty; za pomocą
SMS-ów premium poprzez zakup e-

wydania „Dziennika Zachodniego”;
za pośrednictwem strony
internetowej bytom.naszemiasto.pl
- należy kliknąć przycisk „głosuj za”,
oddając głos na swojego kandydata tam też można znaleźć regulamin
głosowania.
Na zwycięzcę czekają atrakcyjne nagrody, m.in. reklama w tygodniku
powiatowym oraz tygodniowa kampania reklamowa w serwisie
naszemiasto.pl. Lokal ten przechodzi również do drugiego, wojewódzkiego etapu plebiscytu. Konkurs został zorganizowany, by wypromować ciekawe lokale na Śląsku
z wyśmienitym menu i niepowtarzalną atmosferą.
(IM)
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W skrócie

EDUKACJA

Będzie dzień otwarty
szkoły muzycznej

„Czytaj dzieciom, bo warto” tak zatytułowana jest ogólnopolska kampania, która w dniach 14 i 15 marca zawita do CH Atrium Plejada w Bytomiu. Organizatorzy w godz.
od 10 do 18 przygotowali dla
dzieci wiele atrakcji, m.in. grę
w dmuchanego darta, kącik
plastyczny czy malowanie
twarzy. Nie zabraknie również
konkursów z książkowymi nagrodami. Oprócz tego
animatorzy grupy artystycznej Fifik i Pepe oraz Przyjaciele będą zachęcać rodziców
do czytania dzieciom książek
i uświadamiania im jaką książki mają wartość. Odwiedzili
już 13 miast w całej Polsce.

W sobotę 21 marca, w godz.
od 10 do 14 bytomska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I i II Stopnia im. F. Chopina zaprasza rodziców z dziećmi
na Dzień Otwartych Drzwi.
Akcja ma na celu zaprezentowanie działalności placówki
i pokazanie możliwości
kształcenia w niej. W planach
jest zwiedzanie szkoły, a także
lekcje otwarte z instrumentami - dzieci będą mogły przyjrzeć się im, a nawet wziąć
do rąk. Swoje możliwości podczas koncertu przygotowanego na tę okazję zaprezentują
obecni uczniowie szkoły.
W placówce nadal odbywają
się bezpłatne audycje umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych. Maluchy poznają
sposób gry na instrumentach,
ich nazwy i brzmienie. Zajęcia
zaplanowano 21 marca.

(IM)

(IM)

AKCJA

Bo czytanie rozwija
wyobraźnię
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