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SebastianKozielski, Lider Roku2014wBytomiu, na 5.
miejscuw finalewojewódzkim.Gratulujemy! CZYTAJSTR.8

Rom?Tomój
kolega.Tak
jestwBobrku
A Szkoła Podstawowanr 16 integruje
dzieci ze środowisk romskich
z pozostałymi. Są efekty i... kalendarz

Takiegokalendarzaniewidzieliście! Ra-
dosne, uśmiechnięte dzieciaki.
Romskieinieromskie.Razem.Obejmu-
jące się. W kolorowych strojach. Bez
przymusu,spontaniczne.Touczniowie
iuczenniceSPnr16im.MariiKonopni-
ckiej wdzielnicyBobrek.Tak,w„tym”
Bobrku, dzielnicy o którejmówi się że
jest trudna, zaniedbana, gdzie proble-
mów,zwłaszczazwiązanychzbiedą,nie
brakuje. I mieszka tu sporo Romów.
A zdjęcia zrobione zostały podczas se-
sji, która jest częścią romskich projek-
tów,wprowadzonychprzez szkołę już
w2012roku.

W2013 stworzyli świetlicę integra-
cyjną „Amaro Strychos”. A za swoje
działania otrzymalinagrodęwkonkur-
sie Fundacji na Rzecz Różnorodności
Społecznej. - Do naszej szkoły chodzi
obecnie 22 dzieci z rodzin romskich -
mówiDorotaŻuber, dyrektorka szko-
ły. - Z każdym rokiem jest ich coraz
więcej iwszystkiesobiecoraz lepiej ra-

dzą. Mamy świadomość, że budowa-
niedobrych relacjiw tak różnymspo-
łeczeństwie jestważnejużnatymeta-
pie. Imogę powiedzieć, że namsię tu
udało.Dlanaszychdzieci niemazna-
czenia, że ktoś w szkole jest Romem
czy Romką. Dla nich to po prostu ko-
lega i koleżanka. Czasem najlepsza -
podkreśla.

Dużąrolę wzbliżeniudzieciodgry-
wafunkcjonującaod2 lat świetlicain-
tegracyjna dla dzieci pochodzenia
romskiego i polskiego „Amaro
Strychos”. Prowadzą ją osoby z odpo-
wiednimprzygotowaniem,wśródnich
nauczycielka po studiach o kierunku
romologia idorosła opiekunkazrodzi-
nyRomów .Wświetlicy są zajęcia dla
dzieci i rodziców. Poznają kulturę i hi-
storię romską. Zapraszani są artyści
romscy. Odbywająsięzajęciajęzykowe
i logopedyczne, warsztatymalarskie,
wspólnewyjścia do kina , teatru czy
muzeum.

-Przełamaliśmy wielebarier,uprze-
dzeńwobec Romów, ale i odwrotnie.
Dzięki dzieciom.Tonasnaprawdę cie-
szy-podkreśladyrektorkaszkoły .a

MagdalenaNowacka-Goik
m.nowacka@dz.com.pl

Społeczeństwo

b Brukw takuczęszczanymmiejscu jak rynek to zmorapań chodzącychwszpilkach - mówiAleksandraPrajs , prezes
stowarzyszenie „Piękna stronamiasta”, którewniedzielę zorganizowałonabytomskim rynkunietypowąakcję -... bieganie
na szpilkach. -Nie kochamybruku, ale niew tymrzecz, bymanifestować tu swoje zadowolenie. Chodziło namo to, by
podejść do tegoproblemunawesoło -mówiła prezeska. Co ciekawe, próczpańwtej konkurencjiwystartowali również
panowie! Czybytomski rynek i uliczkiw centrumsąprzyjaznedla szpilek czywózków?Piszcie na:m.nowacka@dz.com.pl
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a Więcejna temat integracjiromskiej

wdzielnicyczytajnastronie4

Dworzec, owszem,
po remoncie, ale jedno
ważne przejście wciąż
na niego czeka.W tym
roku nie da rady. CZYT. STR. 3
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Wszpilkachprzez rynek? Łatwonie jest. Sprawdzone!
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CZYSTEMIASTO

DenerwująWas
psiekupy?Od10
marca sprzątają je...
odkurzacze

str. 5

ROZMAITOŚCI

Głosujcie
nanajlepszy lokal
gastronomiczny
wmieście

str. 8
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KalendariumBytomia

13marca
A Trzynastymwolnympanemsta-
nowymBytomiaw1896rokuzostał
hrabia,aod1901rokuksiążęGuido
HenckelvonDonnersmarck– dy-
plomata,polityk, jedenznajwybit-
niejszychprzedstawicieli tegorodu.
Pochodził zeŚwierklańca.

14marca
A W1941rokuzmarłHubertKotzias
– założyciel ikustoszdziałuprzyro-
dymuzeumbytomskiegowlatach
1927-1933,nauczyciel iprzyrodnik.
Wczasiepowstańśląskichwalczył
przeciwkoPolakomw niemieckich
oddziałachochotniczychtzw.
Freikorpsie.

15marca
A Zmarłw1925rokuwBytomiu
ThomasCieplik, założycieldziałają-
cej tuwlatach1910–1944szkoły
muzycznej -KonserwatoriumMu-
zycznegoorazwłaściciel znanej fir-
myhandlującej instrumentamimu-
zycznymi.
(IM)

mln zł. Tyle będzie kosztować rewitalizacja ParkuMiejskiego im. Franciszka Kachla wBytomiu.W ubiegłym roku
rozpoczęto intensywną przebudowę stawu południowego. Trwają też prace nad oczyszczeniem stawu zmułu
i niepotrzebnych śmieci oraz nad ukształtowaniem linii brzegowej. Zmiany czekają nadbrzeżne lożewidokowe 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 przezMiejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej. IM3

Teatr Rozbark
istnieje już rok

Warsztaty,spektakleiprojekty
społecznetotylkoniektóre
zwydarzeń,którewciągumi-
nionegoroku organizowałdla
swoichmiłośnikówTeatr

Rozbark.7marcaświętował
swojeurodziny.Tegodnia

ogodz.19odbyłosiępremie-
roweprzedstawieniept.„Od-
daję Ci serce”wchoreografii
UriegoIvgiiJohanaGrebena.
Apóźniejimprezataneczna.

(IM)

PODNOSEM
MIESZKAŃCÓW

Widokina ulicyśw.KingiwBy-
tomiu-Rozbarkuniezachwy-
cająmieszkańcówiprzechod-
niów. Wokółsądomy,ana-

przeciwkoplaczabawdladzie-
ci,którepowinnyzniego

korzystaćwzadbanym środo-
wisku.Pustebutelkipoalko-
holui stosyśmieciwyrzucane
zupełniebezmyślnie,wcale
niesąrzadkościąwtamtej

okolicy.
(IM)

FO
T.
H
E
LE

N
A
SK

R
Z
IP
E
K

FO
T.
PA

T
R
YC

JA
JA

N
C
Z
U
K

bNa zdjęciu uczestnicy charytatywnegomaratonu zumby, który odbył siewGimnazjumnr 7
wBytomiu. Cel? Pomoc czteroletniej Sandrze, która cierpi namnogie naczyniaki limfatyczne.
Pieniądzemożnawpłacać na następujący nr konta: 24 105000996781 1000 10000447. (IM)
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Zdjęcietygodnia

27 lutegowWiedniuodbierałeś
nagrodęza IImiejscewkonkur-
sie filmowym„MojaPolskaco-
razpiękniejsza, czyli25 lat
zmianwniepodległejPolsce”.
Sukces!
Mój film byłwyświetlany
w Instytucie Polski wWied-
niu, gdzie promuje się Rzecz-
pospolitą Polską. Kawałek
Piekar Śląskichmogłem
właśnie tampokazać i to jest
dlamnie niezapomniane
przeżycie. Poza tymprezen-
towane prace będą pokazy-
wane potemwDublinie, Sofii
i w kolejnychmiastach.
Wmomencie odbierania na-
grody odczuwałem radość,
dumę i satysfakcję.
Czymjestdlaciebietanagroda?
Każda nagroda jest dopala-
czem, dodaje energii do dal-

szego działania, bo komuś się
spodobało to, co robię, więc
teraz niemogę się zatrzymy-
waćwmojej pasji. Dostałem
duży pucharwraz z dyplo-
mem, który jest ostemplowa-
nym.in.przez Ambasadę RP
Wydział KonsularnywWied-
niu.
Jakwyglądałauroczystośćwrę-
czanianagród laureatom?
Sala instytutu była caławy-

pełniona zaproszonymi goś-
ćmi. Nagrodę otrzymałem
z rąk konsula generalnego RP
wAustrii Andrzeja
Kaczorowskiego. Nie obyło
się bez części artystycznej
z udziałem śpiewaczki opero-
wej Sabiny Zapiór i pianistki
Assel Ayapbergenovej.
Wiedeń.Pięknastolica?
Wszystko tambyło pięknie
utrzymane, odrestaurowane
i opisane. Zupełnie inny
świat.WWiedniumam ro-
dzinę i dzięki temumogłem
trochę dłużej pobyć także
w samej Austrii.
Nadjakimfilmemaktualniepra-
cujesz?
Opracowuję drugi odcinek
z serii „Japońskie SztukiWal-
ki”.Miałem okazję przepro-
wadzićwywiadz senseiem
RolandemLajosem, który
przybył na seminarium
Shinkendo do Radzionkowa.
Rozmawiała:
IwonaMakarska

NagrodzonywWiedniu za film o Piekarach Śląskich na przestrzeni wielu lat Co, gdzie, kiedy?

13marca
A Dziśogodz. 18.wMiejskimDomu
KulturywPiekarachŚląskichodbę-
dziesiękoncertcharytatywnydla
oddziałupediatrycznegoSzpitala
Specjalistycznegonr2wBytomiu.
Zorganizowany jestwramachpro-
jektuZWZT„Smile -walczymy
ouśmiechdziecka”.
23marca
ARozpoczniesięszkoleniedlachęt-
nychdostworzenianiezawodowych
rodzinzastępczych,pełnienia funk-
cjipogotowiarodzinnego lubpro-
wadzenia rodzinnegodomudzie-
cka.MiejskiOśrodekPomocyRodzi-
niewBytomiuwciążposzukujekan-
dydatów.Zapisynaszkolenie
przyjmowanesątelefonicznie
podnrtel.:323886151,ale tak-
żeosobiściewsiedzibieMOPR
przyul.StrzelcówBytomskich21 (na
trzecimpiętrzewpokojach38 i35).
Należypamiętać,żedecyzjaniemo-
żebyćpochopna ipodjęta
podwpływemchwili - stawką jest
dobrodziecka.
(IM)

MówiMarcin
Strzelecki,operator
kamery imontażysta
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K
ochamdebatyoksfordz-
kie.Zadyscyplinęsłowa
imyślenia.Tuniema

miejscanaczczegadulstwo,
potoksłówzmierzającywnie-
wiadomymkierunku,upajanie
sięwłasnymgłosem.Tujest
konkret; tusąściśleokreślone
ramyczasowe.Tukażdesłowo
maswojeznaczenie iswojąwa-
gę.
Dziśwpołudniemistrzowiede-
batoksfordzkichzmierząsięze
sobąwBiblioteceŚląskiej.Szy-
kujesięerystykanajwyższych
lotów.
Spotkanie topowinnobyćpro-
gramemobowiązkowymdla
wszystkich,którzypiastują ja-
kąkolwiekfunkcjępubliczną
iz różnychpowodówstają
przedpublicznością.Zobaczyli-
by, jakwielemożnapowiedzieć
wczteryminuty. Idotego-
jakpięknie.
Uczmysięodlepszych,nawet
jeślimająnaście lat.A

Jajko bywa
mądrzejsze
od kury

Z ukosa

Jolanta
Pierończyk
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KRYMINALNE

Miał10tys.„lewych”
papierosów.Wpadł
Do3 latawięzienia i grzyw-
nagrozi 32-letniemumęż-
czyźnie,wktóregomieszka-
niuprzyul.Narutowicza poli-
cjanci znaleźli ok. 10 tys. pa-
pierosówbezpolskich zna-
kówakcyzowych.Mężczyzna
został zatrzymany, teraz o je-
go losie zdecyduje sąd.
(KR)

Wskrócie

Dworzec ładny, tunel straszy
A Po ubiegłorocznym remoncie hol
dworca PKP z przejściem jest nadal ładny

ATunel zachodniwygląda okropnie.
Miał być pomalowany do końca 2014 r.

Bytomianie jużsięniewstydzą,
kiedy przechodzą z gośćmi
przezholbytomskiegodworca
kolejowego.Chociażmożnana-
rzekaćnaróżnerzeczy(np.brak
toalet), PKP stanęło na wyso-
kościzadania.Gorzejztunelem
zachodnim.

Ładny jest nie tylko hol, ale
też przejście pod peronami,
a ostatnio naprawiono wiaty
naperonach.Jeśli jednakprzej-
dziecieparękrokówdalej,żeby
zobaczyć tunel zachodni, mo-
żecie być w prawdziwym szo-
ku. Pomazane ściany, wyrwa-
nepłytki, sterczące kable, kru-
szący się beton. Tym tunelem
opiekuje się miasto. W lipcu
2014 roku deklarowano, że
do końca roku tunel zachodni
zostanie pomalowany i wy-
czyszczony. Czyżby o tym za-
pomniano? Możemy zrozu-
mieć,żewświetlebudowycen-

trumprzesiadkowegoglobalny
remont tego tunelu może nie
jestnapierwszymplaniewśród
inwestycji.Aleposprzątać ipo-
malować to by się przydało...

-Towyglądastrasznie–mó-
wi pan Karol, który przynaj-
mniej razw tygodniuprzecho-
dzi tunelem. – Teraz, po upo-

rządkowaniu holu głównego
kontrast jest jeszcze większy.
Tylko w przypadku holu, tam
ludzi jest jaknalekarstwo,boto
tylkopasażerowie, a pociągów
przez Bytom jedzie niewiele.
Natomiasttunelzachodni łączy
dwie stronymiasta i praktycz-
nie co chwilę przechodzą tędy

ludzie – dodaje. Aleksandra
Szatkowska,rzeczniczkapraso-
wa UMwBytomiu przyznaje,
żenarazie (mimoubiegłorocz-
nychdeklaracji) remontutunie
będzie.- Jeśli chodziopomalo-
wanie tunelu, to nie dysponu-
jemy obecnie środkami finan-
sowymi,asątobardzowysokie

koszty. Mowa tu o oczyszcze-
niuściani impregnacjiniezmy-
walną powłoką antygraffiti –
wyjaśnia rzeczniczka.

Dodaje jednak, że to przej-
ście jest sprzątane i zamiatane
codziennie. A powierzchnie
przejściapodziemnegowrazze
ścianamisąmyterazwmiesią-
cu. Ostatnie mycie odbyło się
w nocy z 25 na 26 lutego. Nie
pozostaje więc nic innego, jak
czekać, aż miasto przejmie
dworzec razem z terenemwo-
kół dworca autobusowego
podbudowęcentrumprzesiad-
kowego. Iwtedydopieropoja-
wisięzapewneszansanazmia-
nę oblicza tegomiejsca. Tym-
czasem trwa walka o to, aby
nierozebranozabytkowegobu-
dynku dworca kolejowego
w Bobrku. Stowarzyszenie Fe-
niks wystąpiło do PKP zwnio-
skiemodzierżawęobiektu.A3
marca Biuro Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków wysłało
pismo –zprośbąo interwencję
– do powiatowego inspektora
nadzorubudowlanegowByto-
miu.a

MagdalenaNowacka-Goik
m.nowacka@dz.com.pl

Inwestycje

bPrzejście podziemne - tunel zachodni -wyglądabrzydko. Ale podobno jest codziennie sprzątane

F
O
T.
H
E
L
E
N
A
S
K
R
Z
IP
E
K

KRYMINALNE

18-latekukradł
rusztowanie
Prawie20 tys. zł stratwyrzą-
dził 18-letni chłopak,który
z terenuszkołyprzyul.Grota
Roweckiego,gdzie trwawłaś-
nie remont, ukradł znaczny
fragment rusztowania.Było to
kilkadziesiąt elementówcałej
konstrukcji. Funkcjonariusze
jużpokilkugodzinachwpadli
na troppodejrzanego.Młody
mężczyznausłyszał jużzarzu-
ty.Za tękradzieżgrozimuna-
wetdo5 latwięzienia.
(KR)

KRYMINALNE

Pijanymuzykniedał
spaćsąsiadom
Do10 latwięzieniagrozi
50-latkowi,którywsobotę
wnocyzakłócał ciszę, grając
nagitarze.Ale toniepowódza-
grożenia takwysokąkarą.Pod-
czas interwencjipolicji, 50-la-
tekchciałprzekonać funkcjo-
nariuszy400-złotową łapów-
kę, abyciodstąpili odczynnoś-
ci.Dodajmy,żemężczyznabył
kompletnie ipijany imiał 3
promile. (KR)
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Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
im. F. Chopina w Bytomiu, ul. Moniuszki 17
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Program,w ramachktórego SPnr 16 organizuje
sesje zdjęciowedzieci jest realizowany już
czwarty rok. Pierwsza sesja byławBobrku,
drugawparkumiejskim im.Kachla, trzecia
portretowawszkole, czwarta - do kalendarza
na 2015 rok.Na zdjęciach - dzieci z rodzin
romskich i polskich. Część zdjęćmożnaoglą-
daćna szkolnychkorytarzach, część była już
prezentowananawystawach. Pieniądzena re-
alizację pochodzą zdotacjiwojewody śląskie-
go. Wprzyszłym roku,wkwietniu, podczas
ŚwiatowegoDniaRomów, szkoła chcepokazać
zdjęciawBiurze Promocji Bytomia. Toczą się
ustaleniaw tej sprawie. Pomysłwspólnych se-
sji zdjęciowychwpisał sięw jedenprojekt z kil-
koma celami. - Z jednej strony zależałonam
nadowartościowaniu ich, pokazanie ichuroku.
Zdrugiej to próba odczarowaniaw świadomoś-
cimieszkańcówmyślenia, żeRomtobrudny
żebrak.Mypokazujemydzieci, pełnewdzięku,
zdolności artystycznych -mówiDorota Żuber,
dyrektorka szkoły. Autorzy zdjęć, Adam
Andrecki , TeresaRańć iAleksandraCieplinska,
wykonali je nieodpłatnie.Nie są zawodowymi
fotografami, ale efekty ichpracy są doskona-
łe.AMANO

b Takwygląda strona namaj 2015wkalendarzu
SzkołyPodstawowej nr 16.
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bKtóra dziewczynka niemarzy, żeby zostać
fotomodelką? Te na zdjęciu na pewno!
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bWBobrkumoże być naprawdę tęczowo! O stylizacje zadbały nauczycielki Aleksandra Cieplinska,
Renata Księżopolska, BeataMichalska. Stroje szyto, tylko częściowopewne rzeczy dokupiono
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b Sesjamiała być także częściąwspólnej zabawy. I kolejny raz dowód na to, żew takich sytuacjach
wszystkie dzieci cieszą się tak samo. Zdjęciewykonanowparkumiejskim im. Kachla
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bDzieci są bardzo fotogeniczne. A odmiennośc
ich urody -wzbogaca każdą fotografię
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Temperament, tradycje, zwyczaje. To ich odróżnia, ale nie dzieli. Przyciąga!

„Amaro Strychos” tow języku
romani „Nasz strych”. Tak to
miejsce nazwały same dzieci.
Tomiejsce,przerobionezpod-
dasza, wygląda naprawdę im-
ponująco.Czteryrazywtygod-

niuspotykająsiętunazajęciach
dzieci romskie i polskie. Pro-
wadzi jegrupanauczycieli -pa-
sjonatówromskiejkultury,aro-
lę doradczyni spełnia jedna
z mam romskich dzieci.
W szkole, chociaż dzieci
romskich jest zaledwie 22, nie
ma mowy o alienacji, wyklu-
czeniu, tworzeniusiępodgrup.
-Naszedziecizwyczajniesię lu-
bią-mówiDorotaŻuber,dyrek-
torka SP nr 16. To, że ich ró-
wieśnik jest Romem, dla tych
pozostałych nie jest czymśne-
gatywnym.Wręcz przeciwnie.
Temperament, zdolności arty-
styczne, to jeprzyciąga -doda-

je.Paręmiesięcytemuzorgani-
zowano dwudniową wyciecz-
kę do Krakowa, pojawił się
problem,bo...wszyscyucznio-
wie chcieli być z dziećmi
romskimi w jednym pokoju.
Ale i na odwrót jest podobnie.
Szkoleudałosięprzekonaćśro-
dowiska romskie do integracji
iudziałuwewspólnychprojek-
tach czy wyjazdach. To ozna-
czanaprawdęduże zaufanie.

- Kiedy organizowaliśmy
sesje zdjęciowe, nie mieliśmy
problemu, żeby przekonać ich
doudziału -mówi dyrektorka.
Podobnie, jeśli chodzi o wy-
jazd. -Mamy raczej „problem”

tego rodzaju, że jest aż nad-
mierne zainteresowanie - żar-
tujedyrektorka. Integracja,po-
lega teżnagłębszympoznaniu
romskiejkultury ihistorii,pod-
kreślenie jej wartości. - Okaza-
łosiębowiem,żesporosamych
Romów o swojej społeczności
i jej dziejach wcale nie wie tak
dużo. Staramy się też, aby po-
kazać im takieosoby, którepo-
chodzą z ich środowiska i nie
zatracającwięzi, która je z nim
łączy, rozwijają swoje talenty,
stawiają na edukację - mówi
Dorota Żuber. Szkoła zorgani-
zowaławięcdzieciomwarszta-
ty ze znaną romską artystką

Małgorzatą Mirgą, plastyczką
z wykształceniem wyższym.
Ale, jaksięokazuje,corazmniej
trzebaprzekonywaćRomów,że
w edukacji nie powinni odsta-
wać odpozostałych.

Dzieci romskich w szkole
przybywaz rokuna rok. Sąbo-
wiem tacy, którzy już tę szkołę
skończyli, doceniają war-
tośćedukacji iposyłają tuswo-
je dzieci. Z myślą, że skończą
nietylkopodstawówkę,aletak-
że gimnazjum, amoże i pójdą
dalej? Część obecnych gimna-
zjalistek, absolwentek SP 16,
wciążprzychodzidotej szkoły,
biorąudziałwzajęciach świet-

licy integracyjnej. - Jednazna-
szych absolwentek przyjecha-
ładoBytomiaz NowegoSącza.
Teraz do naszej szkoły chodzi
jej syn. Uczyła się w gimna-
zjum,aleprzerwałanaukęzpo-
wodu ciąży. Namówiliśmy ją
na powrót i teraz już kończy.
Prowadziromskiestowarzysze-
nie. Inna absolwentka, Gabry-
sia, laureatka ogólnopolskiego
konkursuartystycznegodlaRo-
mów, jestwIIklasiegimnazjal-
nej.Bardzo zdolnadziewczyn-
ka. To rośnie pierwsze pokole-
nie, które nie będzie czuło, że
odstaje od swoich rówieśni-
ków -mówidyrektorka. A

Edukacjakulturowa

MagdalenaNowacka-Goik
m.nowacka@dz.com.pl

Wspólniesiębawią,uczą, jeż-
dżąnawycieczki.Poznają
romskąkulturęizwyczaje.
Azakilka latbędądobrymi
sąsiadamizdzielnicy.

Pełna integracja.
Taszkoła to
potrafi robić
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Od 10 marca w śródmieściu -
na placu Akademickim, placu
Sikorskiego, na ulicach
Korfantego i Smolenia, można
zobaczyć już „w akcji” specjal-
ne odkurzacze, które zbierają
psieodchody.Niebawemwjadą
takżedoposzczególnychdziel-
nic. Nieczystości usuwane są
z trawników i ulic w mieś-
cie.Służydotegocelusześćod-
kurzaczy,docelowobędzie jed-
nakwięcej, boaż 12.

Usługasprzątaniapsichnie-
czystości została wykupiona
przez gimnę. Najgorzej jest
wiosną,poroztopach,kiedyza-
nieczyszczenianajbardziej rzu-
cają sięwoczy.

– Choć zima może jeszcze
daćosobieznać, tona razieau-
razaoknemjest taka,żenależy
zacząćsprzątać.Psienieczystoś-
ci to jeden z głównychwymo-
gów przetargu na sprzątanie
miasta – wyjaśnia Krystyna
Ostrowska zMiejskiego Zarzą-
du Zieleni i Gospodarki Komu-
nalnejwBytomiu.

Urządzenia wyposażone są
wsilnikispalinoweipojemniki,
wktórychgromadząsięzasysa-
ne odchody. Wciągają śmieci
podobniejakdomoweodkurza-
cze.Jesieniąwykorzystujesię je
równieżdousuwania liści.

Ale psie nieczystości są też
w parkach, gdzie ludzie space-
rują,naplacachzabaw,użytko-
wanychprzezdziecioraznauli-
cach i chodnikach. Nie brakuje
ich także wokół naszych do-
mów,atojestnajbardziejuciąż-
liwe dlamieszkańców. Chwila
nieuwagi i...możnawtakieod-
chodywdepnąć i na długo zo-
staćzichnieprzyjemnymzapa-
chemnapodeszwachbutów.

Boniekażdypamięta,że po-
siadanie psa to także obowiąz-
ki, takie jak sprzątanie po nim.
Awłaściciele zwierzaków cza-
semnieinteresująsiętym,gdzie
ich pupil załatwi swoją potrze-
bę.

Jak się okazuje - ta świado-
mośćjednakzmieniasięnalep-
sze. Czy dlatego, że za nieusu-
wanie psich odchodów grozi
mandatod50do500zł?

–Dzięki temu, żenagłaśnia-
my akcję, właściciele psów co-
raz częściej po nich sprzątają –
mówiOstrowska.–Dlaprzykła-
duwidzieliśmy pana, spaceru-
jącegozezwierzakiemiworecz-
kiem w ręku. Chcemy, żeby
wszyscy właściciele o tym pa-
miętali – dodaje.

W Bytomiu jest 1300 koszy
naśmieci,wtymokoło30ozna-
czonych na psie kupy. Pomysł
ze spejcalnymi pojemnikami
jednak nie zdaje egzaminu.
Mieszkańcy miasta wrzucają
donichteżbowiemodpadyko-
munalne, anawetcałe torbyze
śmieciami, nagromadzonymi
wdomu.

Miejski Zarząd Zieleni i Go-
spodarkiKomunalnej jużporaz
kolejny stara się zaradzić prob-
lemowi niesprzątania podczas
spaceru po swoichpsachprzez
mieszkańców.

Podkonieckwietniadarmo-
we torebki i łopatki do sprząta-
nia psich odchodów będą
do pobrania w placówce
MZZiGK przy ul. Smolenia 35
orazwpunkcie informacyjnym
UrzęduMiejskiegow Bytomiu
przyul. Parkowej 2.

Wzeszłymrokunazwierzę-
ce odchody już trafiło dowłaś-
cicieli psów z Bytomia około
dziewięć tysięcy specjalnych
pakietów. Kolejne 30 tysięcy
rozdali pracownicyMiejskiego
Zarządu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej oraz strażnicy
miejscy.a

bTaki specjalny odkurzacz usuwa psie odchodywmieście

F
O
T.
A
R
C
.

Odkurzacze
kontrapsie
kupy.Pomogą?

IwonaMakarska
i.makarska@dz.com.pl

Czystemiasto

POLICJA

Posłużbiezatrzymał
złodziejaroweru
Policjantemsię jest, a nie by-
wa - o tymprzekonał nas je-
den zbytomskich funkcjona-
riuszy, który po zakończonej
służbie dostrzegałmężczy-
znę, odpowiadającego rysopi-
sowi złodzieja roweru, które-
go kradzież zgłoszonopodko-
niec lutego. Traf chciał, że po-
licjant akurat zajmował się tą
sprawą. Zatrzymany 23-latek
rzeczywiście okazał się poszu-
kiwanym.Grozimu teraz 5 lat.
A rowerwrócił dowłaściciela.
(KR)

POLICJA

Wpadłotrzech
pijanychkierowców
Wminionymtygodniu
bytomskadrogówkaponow-
niewzięła „pod lupę” kierow-
ców.Wkilkumiejscachnasze-
gomiasta funkcjonariusze
przebadali alkomatami blisko
600osób. Jednakmimocią-
głych apeli i próśb, abynie
wsiadać „za kółko”poalkoho-
lu, drogówka zatrzymała
wponiedziałek trzechnie-
trzeźwychkierowców.Mieli
od0,15 do0,6 promila alkoho-
luworganizmie.
(KR)F
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POLICJA

Uszkodziłauta
iwybiłszybę
Nawet 5 latwwięzieniumoże
spędzić 35-letnimieszkaniec
Bytomia, którywniedzielę
nad ranemuszkodził dwa sa-
mochody iwybił szybęwok-
niemieszkania przyul.Mała-
chowskiego. Policjanci
pootrzymaniu zgłoszenia
w tej sprawie rozpoczęli po-
szukiwaniawandala. Zatrzy-
many 35-latek był kompletnie
pijany -miał ponaddwapro-
mile.Mężczyznausłyszał już
zarzuty.
(KR)

REKLAMA 005017640
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Czytaj dzieciom
14-15 marca

bo warto!

ZAPRASZAMY NA MNÓSTWO 
ATRAKCJI W ATRIUM PLEJADA:

Wi-Fi

SUPER KONKURSY,

EXTRA NAGRODY!
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Drobne

nieruchomości

mieszkania - sprzedam

 A Księży Las, atrakcyjne M5, ogródek, 

garaż, 887-496-647, 732-676-493 

właściciel

mieszkania do wynajęcia

 A Bytom centrum, 2 p., ku., 82 m2 - do 

wynajęcia, tel. 504 365 491.

lokale użytkowe - sprzedam

 A Tarnowskie Góry, sprzedam nieru-

chomość na wszelką działalność. Dobra 

lokalizacja., 884-373-694

finanse biznes

kredyty, pożyczki

Chwilówki oraz zastaw 796-435-370

 A Kredyty z komornikiem 50tys. PLN 

rata 349zł tel. 32/700-70-40, 792-

115-113

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

 A Szukasz pomocy? Nowe oferty kredy-

towe, 32/340-05-78, 32/717-76-72

 A Tylko bankowe z komornikiem, de-

cyzja w 3 dni, 692-768-518, 32/340-05-78

usługi

budowlano-remontowe

Firma z dużym doświad. oferuje 
usługi sprzętem budowlanym: mini-
koparki gąsienicowe, koparko-ła-
dowarki 3CX, podnośniki koszowe 
na pojeździe o wyskości 14m, 18m, 
24m. Więcej informacji pod telefo-
nem nr + 48 668-376-140 lub mail: 
sprzet171@gmail.com

 A Odnawianie wanien Tel. 516-721-210

 A Wykończeniówka - kafelki, gładzie, 

malowanie, tel. 507-341-531.

 005008247
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zwierzęta 
rośliny ogrody

zwierzęta

1912/2010 Cookie to jeden z najdłużej 
przebywających psiaków w Schroni-
sku. 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 za-
biegi pielęgnacyjne, jest bardzo cier-
pliwy.ADOPCJA BEZPŁATNA.Schroni-
sko w Bytomiu 32/395-21-75.

Polecamy odchowane koloro-
we kurki nioski HANUSEK ul. Sło-
wiańska 2. Trasa 11, Tarnow-
skie Góry-Lubliniec tel, 609-664-
811, 601-524-437, 32/284-78-82                                                              
www.odchowalnia-kurek.pl

Rudek to mały psiaczek, sięga do 
połowy łydki, ma zawadiackie, szcze-
nięce spojrzenie,w którym można 
się od razu zakochać. Bardzo przyja-
cielski i ufny. ADOPCJA BEZPŁATNA.
Schronisko Bytom 32/395-21-75.

REKLAMA 034612013

TWOJE BIURO OGŁOSZEŃ

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

REKLAMA 005026934

tel. 32 242 19 28
606 626 151

���������	
	��������	
������
��������������	����
��������������	�
���	���

� mile widziane 
prawo jazdy

����%)��*��%��+�,��'�-�$,
-�!�+�-)��$,��.+�$,�����
��+�$,��'"

�
+#
����
)�*
�'"�/��+�:�')���;

!�+�-)��
��.+�

���+���<��)�%�

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

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 
Powierzchnia 

użytkowa w m²
Cena  

wywoławcza
Wadium 

 w zł 
Data przetargu ustnego 
w siedzibie spółdzielni

Bytom, ul. Józefczaka 47 mieszkanie 3
Opis lokalu: 

Mieszkanie na II piętrze w 5-kondygnacyjnym budynku miesz-
kalnym 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. 

50,22 m² 76 400 zł

10% ceny 
wywoław-

czej, tj. 
7 640 zł

Przetarg ograniczony 
o godz. 14.30

Przetarg nieograni-
czony. 

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 doko-

naniu względnie odstąpieniu od oględzin lokalu i akceptacji jego stanu technicznego.

REKLAMA 014728582

KROK 1

KROK 2

��Wpisz w telefonie komórkowym dowolnej sieci SMS z treścią ogłoszenia, po-
dając 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

��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 za-
strzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszenia lub jego nieopublikowa-
nia.

CO ZROBIĆ, ABY ZAMÓWIĆ 
OGŁOSZENIE PRZEZ SMS:

OGŁOSZENIA DROBNE 
W „DZIENNIKU ZACHODNIM BYTOM”

szukam pracy

nauka

motoryzacja

nieruchomości

usługi

handlowe

zwierzęta, rośliny, ogrody

życzenia, podziękowania

*  Dział Ogłoszeń zastrzega sobie prawo 
do nieopublikowania ogłoszenia w po-
danym wyżej terminie z powodów tech-
nicznych lub w przypadku przesunięcia 
daty wydania. 

�  W takiej sytuacji ogłoszenie zostanie 
opublikowane w pierwszym możliwym 
terminie.

�  Wszelkie uwagi, pytania oraz reklamacje 
p r o s i m y  k i e r o w a ć  n a  a d r e s : 
Media Centrum, Dział Ogłoszeń, 41-203 
Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a, z dopi-
skiem „Ogłoszenia SMS”.

�  Serwis funkcjonuje we współpracy z firmą 
Mobiltek sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

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

��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 za-
sadami 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

REKLAMA 004972925

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!

REKLAMA 005022419

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wyzwolenia 117

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

���o powierzchni 29,50 m2 w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 66
���o powierzchni 90,00 m2 i 73,50 m2 w Rudzie Śląskiej przy ulicy 

Kukułczej 1b,

które wynajmie na dowolną działalność za wyjątkiem sprzedaży 
alkoholu.

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.

REKLAMA 005013768

BYTOM 

UL. WOLSKIEGO 6

SKLEP „ZA ROGIEM”

KAFELKI

  W
YPRZEDAŻ O

D 5 zł/m
2tel.

32 281-49-55 

TRANSPORT G
RATIS
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CzegoszukałpanHilaryalbojak
nazywająsiętradycyjneokrągłe
wafle, którymi zajadamy się
w naszym regionie i jak to się
nazywapośląsku?Gdzienama-
pieznajdujesięGórnyŚląskico
oznacza nazwa zespołu
Oberschlesien–na te iwiele in-
nychpytańodpowiadały6-latki
z przedszkola w Chorzowie,
które w minionym tygodniu
odwiedził zespół Oberschle-
sien właśnie, a z którym dzie-
ciakirazemprzypominałysobie
najważniejsze śląskie słówka.

Czyprzedszkolakizaskoczy-
ły czymśmuzyków? –Byłobar-
dzo pozytywnie. Same pozy-
tywne emocje –mówił o spot-
kaniuAdamJurczyński,gitarzy-
sta Oberschlesien. – Przewspa-
niale. Dzieci są niewybredne.
Niepotrafiącyganić,bo jeszcze
się tego nie nauczyły. To jest
magia –dodawał zkoleiMarcel
Różanka,perkusistagrupy,któ-
ry zakładał zespół razem zMi-
chałemStawińskim.

Pomysł, żeby zaprosić mu-
zyków do chorzowskiego
przedszkola pojawił się
przy okazji koncertu
Oberschlesien podczas finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, kiedy to śląska grupa
wystąpiła pod Szybem Prezy-
dent. Jak mówi nam Mariola
Miller, przedszkolanka z „trzy-
nastki” muzycy bardzo mile
przyjęli to zaproszenie. –Pan
Marcelpowiedziałmiwówczas,
żedla bajtli zawsze znajdą czas
-wspominaMiller.

Pozostało tylko dograć ter-
min, kiedy zespółmógł się zja-
wić u przedszkolaków. I padło

właśniena5marca,bokilkago-
dzin późniejmuzycywystąpili
ze swimmuzycznymwidowi-
skiem na scenie w Chorzo-
wskim CentrumKultury.

Ale nie było to pierwsze
spotkanieOberschlesienzdzie-
ciakami.Samiprzyznają,żedo-
stają wiele zaproszeń od róż-
nych przedszkoli, szkół czy
ochronek.Ichętnietakiezapro-
szeniaprzyjmują.–Chcemyteż
graćdladzieci–mówiRóżanka.
–Widać to zresztą na naszych
koncertach. Przychodzą na nie
i trzylatkowie i 103-latkowie –
dodaje.

Podczas spotkania z naj-
młodszymichorzowianaminie
mogłoteżzabraknąćmuzykize-
społu.Przypiosence„Fuzbalo-

ki” wszyscy ustawili się w kół-
ku, Marcel Różanka stanął
wśrodku,azadaniempozosta-
łychbyłonaśladowaniejegoru-
chów.

Przedszkole nr 13, jak i inne
tego placówki realizuje pro-
gramdydaktyczny,któryzwią-
zanyjestzedukacjąregionalną,
która ma dzieciakom już
odmałego przybliżyć historię,
tradycję i kulturę Górnego Ślą-
ska i ichmiasta.

Programem tym objęte są
wszystkie przedszkolaki:
od najmłodszych trzylatków
pogrupy starsze, gdzie chodzą
6-latkowie. A co robią podczas
takich zajęć?

Opierają się one na autor-
skim programie „Chorzów -

moje miasto”, który został
przygotowanyprzezpracowni-
ków tej placówki.

Tradycja i nowoczesność?
Właśnietak!
Dlategowłaśnie są stałymi by-
walcami różnychspotkań,któ-
re organizowane są np. wmu-
zeummiejskim,apodczasktó-
rych poznają nie tylko historię
Chorzowa np. poprzez stare
pocztówki, któreprzedstawia-
jąmiastoprzedzmianami,któ-
rewnimzaszły na przestrzeni
dziejów, ale też poznają histo-
rię pieniądza. Poza tym w ra-
machtychzajęćorganizowane
są wycieczki po najbliższej
okolicy albo do Parku Śląskie-
go.

Dodajmy,żezwieńczeniem
tego programu jest konkurs
wiedzy o Chorzowie, w któ-
rym - jak przekonują pracow-
nicy „trzynastki” - nie jeden
dorosły miałby problem ze
znalezieniemprawidłowejod-
powiedzi.

Wprogramie tychzajęćnie
brakuje też czasu na to, by
uczyć dzieci śląskiego. Bo jak
przyznajenamBarbara Sikora,
dyrektor przedszkola nr 13,
dziecimówiącewnaszej regio-
nalne gwarze to już niestety
rzadkość. –Pamiętam, że kie-
dybyłamdzieckiemczynasto-
latką, to nauczyciele „gnębili”
nas za mówienie po śląsku.
Wtej chwili gwara jest promo-
wana -zauważapanidyrektor.

Czy dzieci szybko zapamię-
tują śląskie słówka? I tak, i nie.
Sporozależyodtegonailedzie-
ci „osłuchały” się znaszą gwa-
rą regionalną w swoich do-
mach. –Niektóre dzieci bardzo
szybko zapamiętują nowe sło-
wa, inne potrzebują na towię-
cej czasu - dodajeMiller.

Muzyka „czarna” i groźna,
aonitacysympatyczni
Właśnie zeszłotygodniowe
spotkanie dzieciaków z grupą
Oberschlesienmiałosprawdzić
ich wiedzę z tych śląskich słó-
wek,które jużpoznały.Awna-
grodę dzieciaki otrzymywały
od Marcela Różanki szkloki
i kopalnioki.

Spotkanie zmuzykamibyło
też połączeniem tradycji z no-
woczesnością. Bo właśnie
Oberschlesien chce tworzyć
muzykę, która pokazywałaby
śląskośćwnowej odsłonie.

„Chcemy pokazać wszyst-
kim, żemożna pisać, śpiewać
imyślećpoŚląsku.Chcemyzro-
bić coś normalnego dla Ślązaka
icościekawego,innegodlaludzi,
którzy ze Śląskiem nie mają,
a byćmoże chcielibymieć coś
wspólnego.Dlanichmamykrót-
kie, życioweopowieści z głębo-
kimprzekazem,twardymakcen-
tem oraz potężnym brzmie-
niem”-takpisząosobienaswo-
jejstronieinternetowejmuzycy.

– Mogłoby się wydawać, że
muzyka, którą tworzy
Oberschlesien jest „czarna”
i groźna, alemuzycy są bardzo
sympatycznymi i szczerymi
ludźmi – mówi dyrektorka
przedszkola. –Widać było, że
mieli bardzo fajny kontakt
z dziećmi – dodawałą tuż
po spotkaniu.a

RADZIONKÓW

Centrumdeportacji:
ponad1000gości
Otwarte przeddwoma tygod-
niamimuzeumwRadzion-
kowienabrak gości nie narze-
ka.Odwiedziło je ponad tysiąc
osób.Kierownik Jakub
Zorzycki przyznaje, że naj-
większewrażenie na zwiedza-
jących robią bydlęcewagony
tzw. krowioki, którymiw 1945
wywożonoŚlązakówwgłąb
ZSRR. - Izba pamięci zapada
wpamięć.Niektórymosobom
powyjściu cisną się łzy
dooczu -mówi.
Na zwiedzanie lepiej umówić
się tuwięcwcześniej.
(KS)

Edukacja,muzyka

KamilaRożnowska
k.roznowska@dz.com.pl

Oberschlesien i panHilary
A Grają mocno i ostro brzmiącąmuzykę typu industrial metal, a słyną z tego, że śpiewają po śląsku
A Towłaśnie zespół Oberschlesien, który odwiedził przedszkolaki i uczył ich gwary
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bWinyl dla gości, kompakt dla dzieciaków. Przedszkolaki przygotowały dla swoich gości płytęwinylową z pocztówką przedstawiającą

Chorzów sprzed lat i logiem zespołuOberschlesien.Muzycy nie pozostali dłużni i podarowali dzieciakom swoją płytę. Kompaktową

+  Więcej na slaskplus.pl
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Tarnowskie Góry, ul. Styczyńskiego 1
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ul.Strażacka3, tel.32786845
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ul.Chorzowska25,

tel.322811401, 322539691, 327868450
www.csrg.bytom.pl
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placJanaIIISobieskiego3, tel.327870601

PowiatowyUrządPracy

ul.Łagiewnicka15

41-902Bytom

Tel. (032)281-70-19,

(032)281-33-07,

(032)389-15-36,

e-mail:urzad@pupbytom.com.pl

MiejskiRzecznikKonsumentówwBytom

ul.Parkowa2,pok.139

tel:322836138,322836177

PowiatowaStacjaSanitarno-Epidemiologicz-
na

41-902Bytom,ul.Moniuszki25,punkt Informacyj-
ny: tel.:323976666,e.mail:ppis@psse.bytom.pl

MiejskiOśrodekPomocySpołecznej

ul.StrzelcówBytomskich16

tel.322818093

322816925

Prokuraturarejonowa

ul.Sądowa2

tel.322817755

322811431

322817462

KuratoriumOświaty,delgaturawBytomiu

ul.J.Smolenia35

tel.323870592

ZUS

ul.Sądowa8

tel.32281191
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SebastianKozielskijestnapią-
tymmiejscuplebiscytunaLidera
Roku2014wwoj.śląskim
AZwycięzcyetapówmiejskich ipo-
wiatowych,któreprzeprowadzane
byłynaŚląskuodpoczątku lutego,
walczyliod20lutegowdrugimeta-
pieplebiscytu- tymrazem
naszczebluwojewódzkim.
BytomskimlideremzostałSebastian
Kozielski.Ostateczniewrywalizacji
wojewódzkiej, zakończonejwśrodę
11marcauplasowałsięnawysokim,
piątymmiejscu.Towielki sukces!
Miał naswoimkoncie2310głosów.

Akimjestnaszbytomianin?Spo-
łecznikiem.Dzięki jegoakcji „Chce-
myremontudworcakolejowego
wBytomiu”,którąsamkoordyno-
wał,udałosiędoprowadzićdore-
montuholudworcaPKP.Wostat-
nimczasiezorganizował teżakcję
„PomóżmybytomskiejSmerfetce”.
Wydarzenia„Nie!dlazburzenia
dworcakolejowegoBytom-Bobrek”
i taniecMacarenynabytomskim
rynkuwlanyponiedziałektotakże
jegowłasne inicjatywy.Dziśwnaszej
siedzibiewSosnowcuodbędziesię
galapodsumowującaplebiscyt
naLideraRoku2014woj. śląskiego.
Sąnaniązaproszeniwszyscy,którzy
zwyciężyliwpierwszymetapieple-
biscytu.

Trwaplebiscytnanajlepszylokal
gastronomiczny2015wByto-
miu.
ADrodzybytomianie,gdzie lubicie
cośzjeśćdobrze iwprzyjemnejat-
mosferze?Tylkododziśmożnazgła-
szaćpropozycjemiejsc,któremiały-
bydołączyćdoplebiscytunanajlep-
szy lokalgastronomiczny2015wBy-
tomiu.Głosowanierozpoczęłosię6
marca,apotrwado27marca.
Kiedyzamykaliśmytowydaniena-
szejgazety,prowadziła restauracja
ThePianoprzyul.Strzelców
Bytomskich87c. Ma570głosów.
Drugiz352głosami jestbarPierożek
JoannaBartonprzyul.Lelewela2
wBytomiu-Łagiewnikach.Natrze-
cimmiejscuplasujesię restauracja

PodCzapląprzyul.Moniuszki8.
Zgromadziła 165głosów.
Pozostałe lokale,a jest ich jeszcze
osiem,sązajmujądalszepozy-
cje.Asątokolejno:bistroMiędzy
Wódką,aZakąskąnapl.
Grunwaldzkim6, restauracja
PodRatuszemprzyul.Parkowej2,
Zelterprzyul.Strażackiej3,Klimat
przyul. Józefczaka10,JazzClub
napl.Karinstanek,LuckyLuciano
przyStrażackiej 1,barPodKogutem
przyul.StrzelcówBytomskich200
orazFatMama’swparku im F.
Kachla.
Restauracjawybierana jestnatrzy
sposoby:przezFacebooka- jedno
kliknięcie totrzypunkty;zapomocą
SMS-ówpremiumpoprzezzakupe-

wydania„DziennikaZachodniego”;
zapośrednictwemstrony
internetowejbytom.naszemiasto.pl
-należykliknąćprzycisk„głosujza”,
oddającgłosnaswojegokandydata -
tamteżmożnaznaleźćregulamin
głosowania.
Nazwycięzcęczekająatrakcyjnena-
grody,m.in. reklamawtygodniku
powiatowymoraztygodniowakam-
pania reklamowawserwisie
naszemiasto.pl.Lokal tenprzecho-
dzi równieżdodrugiego,woje-
wódzkiegoetapuplebiscytu.Kon-
kurszostałzorganizowany,bywy-
promowaćciekawe lokalenaŚląsku
zwyśmienitymmenu iniepowta-
rzalnąatmosferą.
(IM)

Plebiscyty DZ
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Będziedzieńotwarty
szkołymuzycznej
Wsobotę 21marca,wgodz.
od 10do 14 bytomskaOgólno-
kształcąca SzkołaMuzyczna
I i II Stopnia im. F. Chopina za-
prasza rodzicówzdziećmi
naDzieńOtwartychDrzwi.
Akcjamana celu zaprezento-
wanie działalności placówki
i pokazaniemożliwości
kształceniawniej.Wplanach
jest zwiedzanie szkoły, a także
lekcje otwarte z instrumenta-
mi - dzieci będąmogłyprzyj-
rzeć się im, anawetwziąć
do rąk. Swojemożliwości pod-
czas koncertuprzygotowane-
gona tę okazję zaprezentują
obecni uczniowie szkoły.
Wplacówcenadal odbywają
się bezpłatne audycje umuzy-
kalniające dla dzieci przed-
szkolnych.Maluchypoznają
sposób gryna instrumentach,
ichnazwy i brzmienie. Zajęcia
zaplanowano21marca.
(IM)

AKCJA

Boczytanie rozwija
wyobraźnię
„Czytaj dzieciom, bowarto” -
tak zatytułowana jest ogólno-
polska kampania, któ-
rawdniach 14 i 15marca zawi-
ta doCHAtriumPlejadawBy-
tomiu.Organizatorzywgodz.
od 10do 18przygotowali dla
dzieciwiele atrakcji,m.in. grę
wdmuchanegodarta, kącik
plastyczny czymalowanie
twarzy.Nie zabraknie również
konkursówzksiążkowymina-
grodami.Oprócz tego
animatorzy grupy artystycz-
nej Fifik i Pepeoraz Przyjacie-
le będą zachęcać rodziców
do czytania dzieciomksiążek
i uświadamiania im jaką książ-
kimająwartość.Odwiedzili
już 13miastwcałej Polsce.
(IM)

Wskrócie
REKLAMA 005030001


