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Z WAMI OD 12 LAT

Nauczyciele dalej strajkują
POLITYKA\ Trwa strajk nauczycieli. W Bytomiu do ogólnopolskiej akcji włączyło 
się 78 placówek oświatowych. Przed nami egzamin ósmoklasisty i matury.

Czy uda się je przeprowadzić bez problemów?

Pracownicy oświaty, jak 
sami mówią, nie walczą tylko 
o podniesienie wynagrodzeń 
oraz zwiększenie wydatków 
na oświatę i większą subwen-
cję na rzecz placówek eduka-
cyjnych przekazywaną samo-
rządom, ale o godność. Rząd, 
choć deklaruje wolę zawarcia 
porozumienia, nie przygoto-
wał żadnej nowej propozycji.

Strajk poprzedziło refe-
rendum strajkowe przepro-
wadzone w bytomskich szko-
łach przez Związek Nauczy-

cielstwa Polskiego. Jego or-
ganizację w naszym mieście 
poparło 3633 spośród 4584 
uprawnionych do głosowania. 
Po fiasku niedzielnych roz-
mów, w poniedziałek 8 kwiet-
nia większość nauczycieli od-
mówiła wykonywania swoich 
obowiązków, przystępując do 
ogólnopolskiej akcji. W By-
tomiu do strajku przyłączyło 
się 78 placówek oświatowych, 
w tym: 25 podstawówek, 14 
szkół ponadpodstawowych, 
32 przedszkola, 2 szkoły spe-

cjalne, 2 młodzieżowe domy 
kultury oraz Przychodnia 
Pedagogiczno-Psychologiczna.

Jak informuje Małgorzata 
Węgiel-Wnuk, rzecznik praso-
wy UM w Bytomiu, są też pla-
cówki oświatowe, w których 
nauczyciele lub wychowaw-
cy nie przystąpili do strajku. 
W grupie tej znajdują się m.in. 
Przedszkola nr 4, 12, 18, 43, 
49, 51, 52, 53, 56, 58, 62.

ciąg dalszy na str. 7
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112 \  Głupi \  Głupi \ żart i brak wyobraźni nastolatków miały poważne konsekwencje. Jeden 
samochód doszczętnie spłonął, a ogień uszkodził trzy garaże.

112 \  We \  We \ wtorek, 2 kwietnia, przed godziną 13 na obrzeżach Bytomia wybuchł ol-
brzymi pożar. Spekulowano, że pali się wysypisko śmieci. Okazuje się jednak, że to zły 
trop. Tym razem mieliśmy do czynienia z pożarem podkładów kolejowych.

112 \  Na \  Na \ węźle Drogi Krajowej 88 i 94 w Bytomiu doszło do groźnego wypadku. Kierują-
ca samochodem osobowym nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu.

13-latkowie podpalili garaże Wielki pożar na Brzezińskiej

Wypadek z udziałem radiowozu

Do zdarzenia doszło w tym 
tygodniu przy ulicy Strzelców 
Bytomskich na terenie dziel-
nicy Stroszek. Policja i straż 
pożarna otrzymały zgłosze-
nie o palących się garażach. 
Udało się szybko opanować 
żywioł i okazało się, że w jed-
nym z garażów stał zaparko-
wany samochód.

Auto doszczętnie spłonę-
ło i nadaje się tylko na złom. 
Właściciel oszacował straty na 
14 tys. złotych. Do tego należy 
doliczyć straty właścicieli po-
zostałych dwóch garaży, gdzie 
na szczęście nie było pojazdów.

Policja szybko ustaliła, kto 
stoi za podpaleniem. Najpierw 
zatrzymano jednego 13-latka, 
a następnie trzech jego kole-

gów w  tym samym wieku. 
Nastolatkowie za swój nieod-
powiedzialny żart odpowie-
dzą przed sądem.   – Informację o  zdarzeniu 

otrzymaliśmy tuż przed godziną 
13.00. Jesteśmy w trakcie gasze-
nia pożaru – wyjaśnia Dariusz 
Szczęsny, oficer prasowy Ko-
mendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Bytomiu.
Rzecznik PSP zaznaczył 

także, że nie było żadnego za-
grożenia dla budynków znaj-
dujących się w okolicy miejsca, 
w którym wybuchł pożar. Nie 

ma także poszkodowanych.
W  akcji gaśniczej wzięło 

udział 13 jednostek straży po-
żarnej. Bytomskich straża-
ków wspomagali koledzy m.in. 
z Zabrza oraz Chorzowa.  

Zdarzenie miało miejsce 8 
kwietnia około 21:10 na skrzy-
żowaniu ul. Miechowickiej 
z al. Nowaka-Jeziorańskiego. 
Radiowóz jadący na sygnale 
od strony Miechowic uderzył 
w  samochód skręcający na 
DK88 w kierunku Zabrza.

Kierowcy obecni na miej-
scu szybko udzielili pomocy 
poszkodowanym i  wezwali 
służby ratownicze. Na miejsce 
wysłano Pogotowie Ratunko-
we oraz Straż Pożarną.

W radiowozie znajdowało 

się trzech policjantów i cywil, 
natomiast w osobowym volks-
wagenie była tylko kierują-
ca. Wszystkie osoby trafiły do 
szpitala, ale dwie z nich zosta-
ły zwolnione do domów jesz-
cze tego samego dnia. Dwóch 
policjantów zatrzymano na 

dłuższą hospitalizację.
Okoliczności zdarzenia 

będzie wyjaśniać prokuratu-
ra. Sprawą najprawdopodob-
niej zajmie się jednostka Po-
licji z innego miasta. Obecnie 
trwa zbieranie materiałów 
dowodowych.  

fot. Rafer (forum Bytomski.pl)

BEZPIECZEŃSTWO \  Jedna \  Jedna \ z najbardziej uczęszczanych ulic zyska postrach na 
miłośników szybkiej jazdy. Jest szansa, że dzięki temu stanie się bezpieczniej.

Pojawi się nowy fotoradar

Główny Inspektorat Trans-
portu Drogowego w listopadzie 
ubiegłego roku otrzymał wnio-
sek o  instalację stacjonarne-
go fotoradaru na ulicy Karola 
Miarki w Bytomiu. Prośba zo-
stała przeanalizowana i uzna-
no, że urządzenie do pomiaru 
prędkości przyda się w tym 
miejscu naszego miasta.

 – GITD przeprowadził ocenę 
zasadności ww. lokalizacji oraz 
dokonał sprawdzenia możliwo-

ści technicznych instalacji urzą-
dzenia. Przeprowadzone czyn-
ności, w szczególności analiza 
informacji o zdarzeniach dro-
gowych uzyskanych z Komen-
dy Miejskiej Policji w Bytomiu, 
uzasadniły wpisanie lokalizacji 
do „wykazu wniosków o instala-
cję stacjonarnych urządzeń reje-
strujących” – czytamy w odpo-
wiedzi GITD.

Już rozpoczęły się wstępne 
prace w tej sprawie. Fotoradar 

zostanie sfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Spójności. 
Na razie jednak nie wiadomo, 
w którym miejscu dokładnie 
stanie fotoradar przy ulicy 
Karola Miarki. Jego instalacja 
ma jednak zostać wykonana 
w „pierwszej kolejności”.

To dobra wiadomość, bo na 
tej ulicy nie brakuje kierow-
ców, którzy szaleją za kierow-
nicą. Często dochodzi tam do 
wypadków samochodowych, 
a także zdarzały się sytuacje, 
gdy poszkodowanymi by-
li piesi. Obecność fotoradaru 
z pewnością wielu kierowców 
skłoni do popuszczenia nogi 
z gazu.  
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Cechą osób zawodowo 
zajmujących się opieką jest 
wrażliwość na problemy in-
nych żywych istot. Dlate-
go agencja A&J Partners nie 
tylko wspiera osoby starsze 
w ich codziennym funkcjono-
waniu, ale także bezdomne 
zwierzęta.

Czworonogi są z nami na 
dobre i na złe. Darzą ludzi bez-
graniczną miłością. Nierzad-
ko są traktowane, jak kolejny 
członek rodziny. Niestety nie 
wszystkie zwierzaki mają ty-
le szczęścia. Wiele z nich ży-
je przez długie lata w schroni-
skach, z tęsknotą patrząc każ-
dego dnia na świat za kratami.

Załoga A&J Partners po-
stanowiła pomóc psiakom 
i kotom ze ośrodka Psitulm-
nie w Zabrzu. W tym celu zor-
ganizowali zbiórkę, w ramach 
której każdy może przekazać 
na rzecz schroniska specjali-
styczne karmy, gumowe za-

bawki, legowiska, żwirki dla 
kotów, drapaki, bądź środki 
do dezynfekcji. Przyjmowane 
są również niepotrzebne ko-
ce, kołdry i ręczniki, więc za-
miast wyrzucać można je od-
dać dla zwierząt. Dary moż-
na przynosić do biura A&J 
Partners w Bytomiu przy ul. 
Dworcowej 25. Zbiórka po-
trwa do 18 kwietnia.

U podstaw działalności 
A&J Partners jest opieka nad 
potrzebującymi. Firma od kil-
kunastu lat zajmuje się po-
średnictwem pracy, przede 
wszystkim w zawodzie opie-

kunek osób starszych w Niem-
czech. Agencja zapewnia swo-
im podopiecznym profesjo-
nalną kadrę, a pracownikom 
pełne wsparcie począwszy od 
darmowego kursu językowe-
go, przez organizację wyjaz-
du, po atrakcyjne zarobki.

Więcej informacji można 
uzyskać w siedzibie A&J Part-
ners w Bytomiu, na stronie in-
ternetowej www.opiekunki.
ajpartners.pl oraz pod nume-
rami telefonów 32 395 88 83 
i 660 509 081.
www.opiekunki.ajpartners.pl

Z miłości do wszystkich żywych istot

t.: 32 395 88 83, 660 509 081www.ajpartners.pl

112 \ Na \ Na \ stadionie w Szombierkach powiało grozą. Po-
jawił się tam oddział uzbrojonych policjantów. Czy do-
szło do starcia z kibicami?

POLITYK A \  Ambicje \  Ambicje \ polityków z naszego miasta rzadko kiedy sięgają dalej niż do Warszawy. Niewielu z nich 
decyduje się, by podjąć walkę o mandat europosła. Tym razem nie jest inaczej. W wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego Bytom będzie mieć tylko dwie reprezentantki.

Ćwiczenia Policji na 
stadionie Szombierek
Ćwiczenia Policji na 
stadionie Szombierek
Ćwiczenia Policji na 

Uspokajamy. To tylko 
ćwiczenia. Szombierski sta-
dion przemienił się na je-
den dzień w prawdziwy po-
ligon. To tutaj zorganizowa-
no szkolenie Nieetatowego 
Pododdziału Policji Komendy 
Miejskiej Policji w Bytomiu, 
w którym wzięło udział 40 
mundurowych.

Bytomscy policjanci szko-
lili swoje umiejętności na wy-
padek konieczności działania 
podczas zbiorowego zakłó-
cenia bezpieczeństwa i  po-
rządku publicznego. Nie jest 
to żadne novum, ponieważ 
takie zajęcia odbywają się 

regularnie.
 – Trwające kilka godzin 

szkolenie miało przede wszyst-
kim na celu wypracowanie za-
sad współdziałania policjan-
tów, którzy w przypadku zbio-
rowego zakłócenia bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, 
będą interweniować w podod-
działach zwartych – informu-
je oficer prasowy bytomskiej 
policji.

Mundurowi ćwiczyli pod 
okiem komisarza Norberta 
Wlazło, zastępcy naczelnika 
wydziału prewencji bytom-
skiej KMP.  

ul. Świętochłowicka 30
41-909 Bytom

+48 32 386 91 79
/impulsbytom

Emeryci i renciści od poniedziałku do 
piątku do godz. 14 otrzymują rabat 20% 
na usługi strzyżenia

 z KARTĄ STAŁEGO KLIENTA na każda szóstą usługę 
w naszym salonie. Karta dostępna w salonie-50%

Bytomianki do Europarlamentu!

Bytomianom niezbyt czę-
sto udaje się wspiąć na wyż-
sze szczeble władzy. Jednym 
z głównych powodów jest ma-
łe zainteresowanie wybora-
mi. Mieszkańcy Bytomia nie-
chętnie biorą udział w głoso-
waniach, dlatego nie stano-
wią znaczącej siły politycznej. 
Poparcie tej garstki osób, któ-
re chodzą na wybory nie jest 
w stanie zadecydować o suk-
cesie poszczególnych kandy-
datów. W efekcie w naszym 
okręgu zwykle wygrywają po-
litycy z innych, nawet mniej-
szych miejscowości, w któ-
rych da się bardziej zmobili-
zować elektorat.

Za miesiąc odbędą się wy-
bory do Parlamentu Europej-
skiego. Tak, jak w poprzed-
nich, z Bytomia wystartują 
w nich wyłącznie kobiety. W 
2014 roku zdecydowały się na 
to trzy kandydatki, lecz żadna 
z nich nie zdobyła mandatu. 

W tym roku na listach znaj-
dziemy dwa nazwiska z na-
szego miasta. Czy tym razem 
się uda?

Jedną z bytomskich kandy-
datek jest obecna radna miej-
ska - Joanna Stępień. To eko-
nomistka będąca od lat proku-
rentem i udziałowcem w spół-
ce kapitałowej. W latach 2011 
- 2015 była Pełnomocnikiem 
Marszałka Województwa Ślą-
skiego ds. Organizacji Poza-
rządowych i Równych Szans. 
W 2012 r. po raz pierwszy zdo-
była mandat radnej i dwukrot-
nie uzyskać reelekcję. Z tego 

względu od lat jest kojarzo-
na z Platformą Obywatelską, 
ponieważ do tej pory kandy-
dowała z list tej partii, lecz w 
wyborach do PE zasiliła szere-
gi Wiosny Roberta Biedronia. 
Na liście wyborczej otrzyma-
ła numer 4.

Drugą kandydatką z Byto-
mia jest Barbara Słania. Jest 
socjologiem z dyplomem Mię-
dzywydziałowych Indywi-
dualnych Studiów Humani-
stycznych na Uniwersytecie 
Śląskim. Od lat jest związa-
na z Partią Razem. W swojej 
działalności koncentruje się na 

wspieraniu społeczności lokal-
nych. Kilkakrotnie startowała 
w różnych wyborach, ale do-
tąd nie uzyskała mandatu. Na 
liście Partii Razem otrzymała 
9. miejsce.

Z uwagi na dalekie pozy-
cje na listach szanse obu kan-
dydatek są raczej niewielkie. 
Najpewniej więc Bytom po 
raz kolejny nie będzie posia-
dać swojego przedstawiciela 
w europejskich strukturach. 
Wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego odbędą się w dniu 
26 maja 2019 roku.  
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INWESTYCJE\ Mieszkańcy Karbia przez długi czas domagali się budowy mar-
ketu w swojej dzielnicy. Narzekali, że muszą daleko jeździć, żeby zrobić większe za-
kupy. To już się zmieniło. W ostatnich dniach na Karbiu został otwarty już drugi 
dyskont.

Otwarto drugi market na Karbiu

Już w  2014 roku radny 
Krzysztof Gajowiak zapowia-
dał rychłą budowę marke-
tu na Karbiu. Na ruchliwym 
skrzyżowaniu ul. Konstytu-
cji z Miechowicką rozwieszo-
no wtedy duży baner z infor-
macją, że w 2015 r. rozpocz-
nie się w tym miejscu pierw-
sza duża inwestycja handlowa 
w dzielnicy.

Mieszkańcy czekali jednak 
na swój pierwszy market aż 
do lipca 2017 roku. Wówczas 
przy ulicy Konstytucji rozpo-
czął działalność sklep sieci 
Dino. Dla poprzednich władz 
było to aż tak ważnym wy-
darzeniem, że przeprowadzo-

no uroczystą ceremonię, pod-
czas której prezydent Damian 
Bartyla i radny Krzysztof Ga-
jowiak dokonali przecięcia 
wstęgi, otwierając zaledwie 
400-metrowy obiekt – jeden 
z najmniejszych w Bytomiu.

Aby doprowadzić do budo-
wy kolejnego marketu w dziel-
nicy miasto zainwestowało 
ok. 3 miliony złotych z wła-
snego budżetu w przebudowę 
dróg w rejonie dawnego zakła-
du Linodrutu. Prace rozpoczę-
ły się już kilka miesięcy po od-
daniu do użytku sklepu Dino.

Ten kosztowny wydatek 
przyniósł oczekiwany sku-
tek, bo u zbiegu ulic Konsty-

tucji i Wrocławskiej powstał 
właśnie drugi market w Kar-
biu. Jest on trzykrotnie więk-
szy od poprzedniego. Jego 
powierzchnia wynosi ponad 
1200 m2.

Początkowo planowano 
w tej lokalizacji budowę skle-
pu sieci PoloMarket, lecz osta-
tecznie w dzielnicy zdecydo-
wało się zainwestować Netto. 
Jego drugi obiekt w Bytomiu 
został otwarty w czwartek, 
11 kwietnia. W budynku mar-
ketu działają również stoiska 
piekarni Emilia Kristof oraz 
firmy wędliniarskiej Madej 
Wróbel.  

KULTURA \ Bytomskie Centrum Kultury niemal zburzono i wzniesiono na nowo. Gmach przy placu Karin Sta-\ Bytomskie Centrum Kultury niemal zburzono i wzniesiono na nowo. Gmach przy placu Karin Sta-\
nek przeszedł prawdziwą rewolucję. Dziś to inne miejsce.

RANGKING \  Przedstawiamy drugą część naszego \  Przedstawiamy drugą część naszego \
rankingu bytomskich ośrodków szkolenia kierowców. 
W tym wydaniu prezentujemy wyniki zdawalności eg-
zaminów praktycznyc

Wielkie zmiany w Beceku
Ranking szkół nauki jazdy 2018

Z zewnątrz Becek wygląda 
podobnie. Zmienił się jedynie 
kolor elewacji, zniknął daszek 
na wieży, za to pojawiły się 
nowe detale architektonicz-
ne i nocna iluminacja. Najpo-
ważniejsze prace wykonano 
w środku budynku. Aby zre-
alizować plany, robotnicy mu-
sieli wyburzyć niektóre ścia-
ny, a nawet stropy pomiędzy 
kondygnacjami. We wnętrzu 
przeprowadzono zupełną de-
molkę, ale efekt był jej wart.

Budowlańcom udała się 
rzecz niebywała. Choć budy-
nek wcale nie urósł, to dziś 
placówka dysponuje znacznie 
większą ilością powierzchni 
do organizacji najróżniejszych 
imprez. Oprócz sal ToTu, Ki-
-Nowej i  Akwarium, Becek 
posiada teraz jeszcze kilka no-
wych sal. Wśród nich jest Glo-
ria z widownią amfiteatralną 

na 95 miejsc oraz nowocze-
snym sprzętem projekcyjnym 
umożliwiającym wyświetla-
nie nawet filmów 3D. Ponad-
to wygospodarowano jeszcze 
trzy mniejsze sale wielofunk-
cyjne, w których można zorga-
nizować konferencje, warszta-
ty, szkolenia itp.

Dawniej Becek był „ska-
zany” na zaledwie dwie sa-
le. Jedną dużą, mieszczącą 
aż pół tysiąca widzów oraz 
znacznie mniejszą Akwa-

rium. Seanse kinowe, kon-
certy i  spektakle teatralne 
dało się zrealizować tylko 
w pierwszej z nich, ponieważ 
druga nadawała się wyłącz-
nie do organizacji spotkań 
i warsztatów. W ostatnich la-
tach powstała jeszcze salka 
Ki-Nowa, ale ze względu na 
„kompaktowe” wymiary (tyl-
ko 30 miejsc) jest przezna-
czona wyłącznie do wyświe-
tlania filmów. W Beceku więc 
dało się zorganizować albo 

bardzo duże wydarzenia, al-
bo bardzo małe.

Dzięki unijnemu dof i-
nansowaniu możliwe było 
przebudowanie Bytomskie-
go Centrum Kultury w  ta-
ki sposób, aby niegdysiejsza 
siedziba bractwa strzeleckie-
go stała się bardziej wszech-
stronna. Przeznaczono na to 
w sumie 7,8 miliona złotych. 
Poza utworzeniem nowych 
sal placówka zyskała nowo-
czesne wyposażenie, w tym 
m.in. oświetlenie sceniczne, 
nagłośnienie, mechanikę za-
plecza sceny i system moni-
toringu. Ponadto budynek 
został dostosowany do prze-
pisów przeciwpożarowych 
i potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Prace przeprowadziły 
firmy Castori z Bytomia oraz 
TBM Software z Warszawy.  

Co roku setki bytomian 
starają się o uzyskanie upraw-
nień do kierowania samocho-
dami osobowymi. Decyzja o 
wyborze szkoły nauki jazdy 
ma duży wpływ na to, czy uda 
się zdobyć „prawko” za pierw-
szym podejściem. Postanowi-
liśmy pomóc aspirującym kie-
rowcom przedstawiając wy-
niki największych ośrodków 
działajcych w Bytomiu. 

W poprzednim numerze 
opublikowaliśmy klasyfika-

cję pod względem zdawalno-
ści „teorii”. Tymczasem po-
niżej przedstawiamy, które 
szkoły mogą poszczycić się 
najlepszymi wynikami egza-
minów praktycznych, a więc 
tych sprawiających najwięk-
sze trudności kursantom.

Nasze zestawienie przygo-
towaliśmy na bazie kwartal-
nych raportów Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Katowicach za 2018 rok.
  

Sezon golfowy w Bytomiu wystartował!

PP ole golfowe w Szombierkach przebudziło się na wiosnę. Za nami już pierw-
szy turniej, a przed nami otwarcie re� auracji z widokiem na � aw i rozległą szy turniej, a przed nami otwarcie re� auracji z widokiem na � aw i rozległą 

zieloną murawę.

W  sobotę 6 kwietnia od-
był się Turniej Otwarcia Se-
zonu 2019 w Szombierkach. 
Udział wzięli głównie człon-
kowie Armada Golf Club, 
lecz wśród nich znaleźli się 
również przedstawiciele Ślą-
skiego Klubu Golfowego 
z Siemianowic Śląskich, Sier-
ra Golf Clubu z Wejherowa, 
Gliwickiego Klubu Golfowe-
go oraz Tyskiego Klubu Gol-
fowego. Zawody wygrał re-
prezentant tego ostatniego 

- Marek Zdziebczok, a wraz 
z nim na kolejnych stopniach 
podium stanęli Aleksander 
Chaba i Henryk Bryniak.

Sezon rozpoczęty, więc te-
raz golfiści będą coraz czę-
ściej rywalizować ze sobą na 
bytomskim polu. To oznacza, 
że do życia ponownie wra-
ca restauracja plenerowa po-
łożona nad samym brzegiem 
największego zbiornika wod-
nego na terenie klubu golfo-
wego w Szombierkach. Jed-

nak, żeby podziwiać wspa-
niałe widoki i  skosztować 
przysmaków szefa kuchni 
wcale nie trzeba być posiada-
czem Zielonej Karty. Srebrne 
Stawy Golf Club Restaurant 
ugości każdego.

Otwarcie restauracji na 
polu golfowym odbędzie się 
w piątek, 26 kwietnia. Szcze-
gółowe informacje na temat 
oferty można znaleźć na stro-
nie Srebrne Stawy Golf Club 
Restaurant na Facebooku.

1. 
2. 
3.  
4.
5. 

MAXel
Zebra 
Cross 
Evolution
Roma

49,70%

39,92%

39,63%

32,30%

29,92%

szkoła zdawalność praktykipozycja
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BEZPIECZEŃSTWO \  Sporo \  Sporo \ się ostatnio dzieje na bytomskich ulicach. MZDiM łata dziury, maluje pasy, 
a niebawem w całym mieście pojawią się nowoczesne lampy. Ta inwestycja ma przynieść wielkie oszczędności.

Będzie jaśniej i bezpieczniej
Małe rzeczy, a cieszą. Tak 

można podsumować działania 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mo-
stów po przyjściu wiosny. Zima 
zawsze powoduje nowe uszko-
dzenia jezdni, które mogą być 
bardzo niebezpieczne dla kie-
rowców. Dlatego od kilku tygo-
dni miejska jednostka pracuje 
na terenie całego Bytomia i na-
prawia najgroźniejsze ubytki.

To nie wszystko, bo od kil-
ku dni w wielu miejscach moż-
na spotkać także pracowni-
ków, którzy malują znaki po-
ziome. W pierwszej kolejno-
ści odświeżane są przejścia 
dla pieszych, znaki stop oraz 
ustąp pierwszeństwa. Następ-
nym etapem będzie odmalo-
wanie linii przerywanych, cią-
głych, strzałek oraz miejsc wy-
łączonych z ruchu.

Największą rewolucję jed-
nak przejdzie miejskie oświe-
tlenie. Bytom nocą nie pre-
zentuje się najlepiej. Lampy 
są przestarzałe, klosze pożół-
kłe, a światła często źle usta-
wione. Niebawem to się zmie-

ni. Władze miasta podpisały 
umowę z firmą, która w ca-
łym mieście ma wymienić aż 
2230 opraw.

Nowe oświetlenie będzie 
LED-owe. W dodatku będzie 
wyposażone w system reduk-
cji mocy, co oznacza, że w go-
dzinach nocnych automatycz-
nie będzie maleć natężenie 
światła. Będzie nie tylko bez-
pieczniej, ale przede wszyst-
kim taniej. Obecnie miasto 
płaci rocznie około 535 tys. zł, 
a po inwestycji rachunki mają 
spaść do 289 tys. zł rocznie.

 – Będzie jaśniej i bardziej 

komfortowo. Ale też bezpiecz-
niej – odczują to wszyscy miesz-
kańcy: zarówno spacerowicze 
w parku, jak i kierowcy. Nowe 
oświetlenie będzie doświetlało, 
ale nie oślepiało – komentuje 
prezydent Mariusz Wołosz.

W całym Bytomiu jest po-
nad 10 tys. punktów oświe-
tleniowych, ale zdecydowana 
większość należy do Tauro-
na. Miasto odpowiada za 2870 
lamp i większość z nich zosta-
nie wymieniona. Całość inwe-
stycji ma kosztować 3,4 mln 
złotych. W budżecie zabezpie-
czono na ten cel 508 tys. zł, 

a pozostała kwota ma pocho-
dzić z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego) oś priorytetowa: 
IV. Efektywność energetycz-
na, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna.

Nowe oświetlenie zyska 
m.in. park miejski, rynek, pla-
ce Sikorskiego i Akademicki, 
najbardziej ruchliwe ulice, ale 
także wiele ulic w Śródmieściu 
i dzielnicach.  

 Tour de Pologne bez premii

SPORT \  Poznaliśmy trasę tegorocznego Tour de Po-\  Poznaliśmy trasę tegorocznego Tour de Po-\
logne. Niestety, w tym roku nie będzie w Bytomiu lotnej 
premii, ale kolarze przejadą ulicami naszego miasta.

TRANSPORT \  Została już tak naprawdę kosmety-\  Została już tak naprawdę kosmety-\
ka i wykonawca najważniejsze prace ukończył miesiąc 
przed terminem. Na wiadukcie kierowcy w końcu mogą 
swobodnie korzystać z obu pasów.

To będzie już 76. edycja To-
ur de Pologne, który jest naj-
większym wyścigiem kolar-
skim w naszym kraju i zalicza 
się do rangi World Tour. Kola-
rze będą rywalizować od 3 do 
9 sierpnia. Bytomian najbar-
dziej zainteresuje drugi etap, 
który zaplanowany jest na nie-
dzielę 4 sierpnia.

Kolarze wystartują w Tar-
nowskich Górach, gdzie cze-
ka ich 32-kilometrowa pętla. 
Następnie pojadą w  kierun-
ku Piekar Śląskich, gdzie bę-
dzie pierwsza lotna premia. 
W ostatnich latach druga by-
ła w Bytomiu, ale w tym roku 
tak nie będzie.

Kolarze jednak przejadą 
ulicami naszego miasta. Tra-
sa będzie taka sama jak w ze-
szłym roku. Do Bytomia wja-
dą po Obwodnicy Północnej, 

skąd zjadą na ul. Dworską. 
Dalej trasa powiedzie ulicami 
Powstańców Śląskich, Witcza-
ka i Piłsudskiego. Następnie 
przez plac Sobieskiego poja-
dą ul. Kwietniewskiego, Wro-
cławską, Kolejową, pl. Wol-
skiego i przejadą pod wiaduk-
tem w kierunku Łagiewnik. 
Z ul. Świętochłowickiej skręcą 
w ul. Tulipanów i wjadą na te-
ren Chorzowa.

Druga lotna premia znajdu-
je się w Siemianowicach Ślą-
skich, a trzecia w Katowicach. 
W stolicy naszego wojewódz-
twa zakończy się drugi etap.

W ubiegłym roku Tour de 
Pologne zakończył się klapą 
na Górnym Śląsku. Wielu ki-
biców obeszło się smakiem, 
bo w wyniku pomyłki kola-
rze przejechali znacznie wcze-
śniej.  

Przez większą część ubie-
głego roku i początek obecne-
go ulica Wrocławska nie była 
ulubionym odcinkiem kierow-
ców. Wszystko przez liczne 
utrudnienia, a te najczęściej 
dotyczyły wiaduktu. Z powo-
du szkód górniczych koniecz-
na była wymiana dylatacji, co 
wymuszało zamykanie jedne-
go pasa.

Prace jednak były koniecz-
ne, bo wiadukt był już w tak 
złym stanie, że jeszcze tro-
chę i zostałby całkowicie za-
mknięty. Mieszkańcy musie-
li zatem uzbroić się w cierpli-
wość i dostosować się do pa-
nujących warunków.

Można już jednak ogłosić, 
że to koniec utrudnień. Kilka 
dni temu udostępniono kie-

rowcom oba pasy i tak już zo-
stanie. Prace przy wymianie 
dylatacji zostały zakończone, 
a wykonawcy pozostała już 
tylko kosmetyka.

 – Podjęliśmy działania, aby 
zapewnić czystość jezdni i na 
terenie pod wiaduktem. Mię-
dzy innymi został uprzątnięty 
gruz, a uporządkowania wy-
magają jeszcze chodniki i zej-
ścia na stację kolejową – mó-
wi na stronie Urzędu Miasta, 
zastępca dyrektora MZDiM.

Remont wiaduktu przepro-
wadziła spółka Węglokoks, 
która sfinansowała inwesty-
cję w ramach likwidacji szkód 
górniczych. Czas zakończenia 
prac kończył się w maju i wy-
konawca bez problemu się 
w nim zmieści.  

Wiadukt znów przejezdny

Zatrzymaj wspomnienia

fotografia reportażowa
sesje w plenerze
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INWESTYCJE \ Secesyjne kamienice stanowiły niegdyś wizytówkę Bytomia. Dziś większość z nich znajduje się \ Secesyjne kamienice stanowiły niegdyś wizytówkę Bytomia. Dziś większość z nich znajduje się \
w fatalnym stanie i zamiast zachwycać – straszy. Niebawem może się to zmienić.

KULTURA \ Młodzież z seniorami ramię w ramię 
tworzyli wielkanocne ozdoby. W Biurze Promocji Byto-
mia odbyły się wiosenne warsztaty wykonywania świą-
tecznych dekoracji.

ZDROWIE \ Spółka Węglokoks sfi nansowała nowoczesny sprzęt dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Dzięki niemu lekarze mogą szczegółowo \ Spółka Węglokoks sfi nansowała nowoczesny sprzęt dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Dzięki niemu lekarze mogą szczegółowo \
badać serca.

Ruszy rewitalizacja Śródmieścia

Miasto szykuje się do rewi-
talizacji Śródmieścia. W pla-
nach jest odnowa niektórych 
budynków oraz wyburzenie 
kilku kamienic znajdujących 
się w  fatalnym stanie tech-
nicznym. Inwestycję wartą 
ponad 20 mln przeprowadzą 
Bytomskie Mieszkania.

W mieście znajduje się wie-
le zdegradowanych obiektów. 
Niektóre kamienice już daw-
no przeznaczono do rozbiór-
ki. Część z nich nie doczekała 
się profesjonalnego demonta-
żu i zdążyła się zawalić. Teraz 
zostaną przeprowadzone pla-
nowane wyburzenia. Zgodnie 
z Gminnym Programem Rewi-
talizacji, obszar po wyburze-
niach nie będzie już przypomi-

nał obrazów z końca II wojny 
światowej, ponieważ zostanie 
odpowiednio zagospodarowa-
ny. Powstaną zielone enklawy 
chwilowego wypoczynku. Li-
fting czeka również bytom-
skie podwórka. Działania te 
mają prowadzić do uporząd-
kowania przestrzeni publicz-
nej oraz przywróceniu atrak-
cyjności i charakteru central-
nym przestrzeniom miasta.

Rewitalizację zainicjuje 
kompleksowa odnowa sied-
miu kamienic znajdujących 
się przy ulicach Piłsudskiego 
i Kwietniewskiego. Wyremon-
towane zostaną klatki schodo-
we, dachy, a lokatorzy, którzy 
do tej pory korzystali z toalet 
mieszczących się na półpię-

trach, w częściach wspólnych 
budynku, zyskają w  końcu 
prywatne łazienki. To zdecy-
dowanie podniesie nie tylko 
komfort życia, ale i wartość 
lokalu i  z  opóźnieniem po-
zwoli wkroczyć w XXI wiek... 
Co więcej, mieszkania zosta-
ną wyposażone w indywidu-
alną instalację centralnego 
ogrzewania.

Jednak remonty to nie 
wszystko. Niektóre kamieni-
ce i oficyny nie nadają się do 
zamieszkania, a ich stan za-
graża życiu bytomian, dlatego 
też zostaną wyburzone. Jako 
pierwsze z powierzchni mia-
sta znikną budynki, oficyny 
oraz zabudowania gospodar-
cze zlokalizowane przy uli-

cach Piłsudskiego, Żeromskie-
go, Piekarskiej, Siemianowic-
kiej i Katowickiej.

Zgodnie z  planem pro-
jekt powinien zakończyć się 
w drugim kwartale 2021 ro-
ku, a  jego realizacja zapew-
ni odpowiednią infrastruktu-
rę mieszkaniową i przestrzeń 
dla mieszkańców obszaru re-
witalizacji. Co ważne, przed-
sięwzięcie zrealizowane zo-
stanie w systemie „zaprojek-
tuj i wybuduj”.

Wpływ na kształt projek-
tu mieli nie tylko urzędni-
cy, ale i  bytomianie, którzy 
wzięli udział w konsultacjach 
społecznych prowadzonych 
w 2018 roku.  

 Szpital z nowoczesnym echokardiografem
Fundacja im. Św. Barba-

ry zwróciła się z prośbą do 
Węglokoksu o zakup nowo-
czesnego sprzętu do badania 
serca. Górnicza spółka posta-
nowiła sfinansować nowo-
czesny echokardiograf, który 
kosztował 200 tys. złotych.

 – Aby móc skutecznie le-
czyć, musimy zrobić dobrą dia-
gnozę. Ten aparat dokładnie 
obrazuje nam struktury ser-
ca, dzięki temu możemy ocenić 
ewentualne zaburzenia w bu-
dowie, jak i jego funkcji. W na-
szym oddziale leczymy głównie 
osoby po zawale lub ze stabil-
ną chorobą wieńcową i nieste-
ty z coraz większą grupą cho-

rych z  niewydolnością serca
– komentuje w portalu wnp.
pl dr n.med. Aleksander Wło-
darczyk, kierownik Oddziału 
Kardiologii.

Sprzęt z  najwyższej pół-
ki już jest wykorzystywany 
przez specjalistów. Lekarze 
codziennie wykonują około 
30 badań. 

Echokardiograf jest wyko-
rzystywany zarówno przez 
pacjentów przebywających 
na oddziale, jak i  tych, któ-
rzy są pod opieką poradni 
kardiologicznej.

Kardiolodzy z Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycz-
nego nr 4 w Bytomiu to jed-

ni z najlepszych specjalistów 
w tej dziedzinie w okolicy. Co 
roku leczą ponad 1600 pacjen-

tów z chorobami sercowymi.  

Świąteczne 
warsztaty
Świąteczne 
warsztaty
Świąteczne 

Wydarzenie w  sali przy 
Rynku 7 zorganizowała fir-
ma A&J Partners. Do udzia-
łu zaproszono m.in. studentki 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku i członków Klubu Seniora. 
Razem z nimi ozdoby przygo-
towywały dzieci i młodzież 
z  Bytomia. Uczestnicy do 
tworzenia dekoracji wykorzy-
stali najróżniejsze materiały, 
w tym także przedmioty co-
dziennego użytku. Wspólnie 
„wyprodukowali” prawdziwe 
cudeńka: jajeczka w koron-

kowych ubrankach, zajączki 
z mikrofibry i kolorowe kart-
ki wielkanocne.

W trakcie warsztatów or-
ganizatorom udało się zbudo-
wać przyjazną atmosferę. To 
znakomity dowód, że przed-
stawiciele zupełnie różnych 
pokoleń są w stanie znaleźć 
wspólny język i potrafią do-
brze się dogadać. A&J Part-
ners zapowiada, że to nie ko-
niec niespodzianek dla byto-
mian - kolejne są szykowane 
na maj i czerwiec.  



www.bytomski.pl poniedziałek, 15 kwietnia 2019 7

ul. Witczaka 12,
tel. 32 282 35 25

C E N T RU M  ROW E ROW E
sprzedaż – naprawa

www.rb-rowerek.pl

Informator Bytomski
GAZETA BEZPŁATNA

NUMER ZAMKNIĘTO:
14 kwietnia 2019
www.bytomski.pl
WYDAWCA: Bytomski Biznes
REDAKTOR NACZELNY: Daniel Lekszycki
Kontakt:
E-MAIL: redakcja@bytomski.pl
REKLAMA: tel. 504 747 507,
reklama@bytomski.pl
SKŁAD: www.zeld.pl
DRUK: Polska Press Sp. z o.o.
KOLPORTAŻ: AS-Media

Za treść ogłoszeń i reklam
redakcja nie odpowiada.

Strajk do odwołania

Choć ZNP zapowiadało, że 
będzie to strajk do odwołania, 
niewielu przypuszczało, że po-
trwa on dłużej niż jeden dzień. 
W obliczu zbliżających się eg-
zaminów gimnazjalnych zwo-
łano tzw. rozmowy ostatniej 
szansy. Negocjacje przedsta-
wicieli rządu z nauczyciela-
mi prowadzone we wtorek, 9 
kwietnia, w Centrum Partner-
stwa Społecznego Dialog prze-
biegały w nerwowej atmosfe-
rze. Finalnie nie udało się za-
wrzeć porozumienia. Pojawi-
ły się także informacje o moż-
liwości zaostrzeniu strajku, 
a nawet o okupacji szkół – do 
czego oczywiście nie doszło.

– Spotkanie było stratą cza-– Spotkanie było stratą cza-– S
su. Rząd nie przedłożył żadnej 
nowej propozycji. Podtrzymał 
niedzielne porozumienie za-
warte z NSZZ Solidarność, jako 
propozycję do rozmów z nami, 
mimo, że zostało to odrzucone 
przez związki zawodowe. Nie 
ma żadnych przesłanek do tego, 
żebyśmy rozważali zawieszenie, 
bądź ograniczenie akcji strajko-
wej – komentował Sławomir 
Wittkowicz, przewodniczący 
Wolnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność-Oświata”.

A co działo się 
w Bytomiu?

Bytomski magistrat nie po-

został obojętny na zaistniałą 
sytuację. Już w poniedziałek, 
8 kwietnia, prezydent Ma-
riusz Wołosz wraz ze swoimi 
zastępcami: Michałem Bie-
dą, Waldemarem Gawronem 
i Adamem Frasem objeżdżał 
bytomskie szkoły i przedszko-
la, rozmawiając z nauczycie-
lami. Powołano także zespół 
kryzysowy oraz wyznaczo-
no koordynatorów odpowie-
dzialnych za kontakt z  po-
szczególnymi placówkami 
oświatowymi.

– Spotkałem się ze strajku-
jącymi nauczycielami m.in. 
ze Szkół Podstawowych nr 3, 
9 i 46, szkół ponadpodstawo-
wych oraz z  wychowawcami 
przedszkoli. Nad dziećmi, któ-
re przychodzą do przedszkoli 
i szkół w Bytomiu jest sprawo-
wana opieka. Będziemy na bie-
żąco kontrolować sytuację. Pro-
simy rodziców o wyrozumiałość 
– mówił prezydent Mariusz 
Wołosz.

Dodatkowo, magistrat zor-
ganizował opiekę nad dziećmi 
pracowników urzędu, którzy 
mogą w czasie strajku przy-
prowadzać swoje pociechy 
do pracy. Tylko w poniedzia-
łek z pomocy tej skorzystało 
14 pracowników. Dzieciom za-
pewniono rozmaite rozrywki: 
zwiedzały świeżo wyremon-
towany Becek, Teatr Rozbark, 
gdzie wzięły udział w warszta-
tach. Odwiedziły też Miejską 
Bibliotekę Publiczną oraz Halę 
na Skarpie.

Jak poinformowało biu-

ro prasowe urzędu miejskie-
go, w większości opiekę nad 
przedszkolakami i uczniami 
8 i 9 kwietnia przejęli rodzi-
ce. Do szkół podstawowych, 
w których nauczyciele brali 
udział w strajku pierwszego 
dnia strajku przyszło 95 dzie-
ci, drugiego – 70 dzieci. Z kolei 
do szkół ponadpodstawowych 
pierwszego dnia strajku przy-
szło 73 dzieci, drugiego – 63 
dzieci, natomiast do 32 przed-
szkoli biorących udział w straj-
ku pierwszego dnia – 220 
dzieci, drugiego – 240 dzieci.

Głos w sprawie nauczycieli 
zabrali także bytomscy rajco-
wie. Podczas ostatniej sesji ra-
dy miasta przyjęli stanowisko 
popierające wzrost wynagro-
dzeń dla nauczycieli i pracow-
ników niepedagogicznych. Za-
apelowali też o podjęcie kon-
struktywnego dialogu w celu 
zapewnienia właściwych wa-
runków do przeprowadzenia 
egzaminów.

Dialogu brak, ale 
apele były

Do nauczycieli apelowa-
ła też Urszula Bauer, Śląska 
Kurator Oświaty, a także wo-
jewoda oraz marszałek woje-
wództwa śląskiego. W wyniku 
braku porozumienia z rządem 
i  nieotrzymaniem akcepto-
walnej przez ZNP propozycji, 
postanowiono o kontynuacji 
strajku w czasie egzaminów 
gimnazjalnych.

A te, pomimo wielu kom-

plikacji, doszły do skutku. 
Wszystkim dyrektorom by-
tomskich szkół udało się 
skompletować zespoły nad-
zorujące przebieg egzaminów 
gimnazjalnych, więc w środę, 
10 kwietnia, rozpoczęły się 
one w 16 bytomskich placów-
kach edukacyjnych zgodnie 
z planem.

– Do 10 kwietnia chęć pra-
cy w zespołach nadzorujących 
zgłosiło ponad 900 osób z kwali-
fikacjami do zajmowania stano-
wiska nauczyciela. Wizytatorzy 
na bieżąco przekazują dyrekto-
rom kontakt do osób posiadają-
cych kwalifikacje pedagogiczne. 
Dyrektorzy szkół mogą zmienić, 
uzupełnić skład zespołu nadzo-
rującego nawet w dniu egzami-
nu – informowała Anna Kij, 
rzecznik prasowy Kuratorium 
Oświaty w Katowicach.

Egzaminy gimna-
zjalne napisane, 

czas na sprawdzian 
ósmoklasisty

Jak sytuacja wygląda-

ła w  naszym mieście? – 
W dniach 10, 11, 12 kwietnia 
egzaminy gimnazjalne odbyły 
się bez przeszkód we wszyst-
kich 16 szkołach. Komisje zo-
stały powołane zgodnie z pro-
cedurami. Do egzaminu we-
dług danych Systemu Infor-
macji Oświatowej (dane na 
dzień 30 września) powin-
no przystąpić 1137 uczniów – 
wyjaśnia Małgorzata Węgiel-
-Wnuk, rzecznik prasowy UM 
w Bytomiu. Zapewnia także, 
że komisje egzaminacyjne, 
które będą przeprowadzać eg-
zamin ósmoklasisty 15 kwiet-
nia zostały już powołane.

Tegoroczne egzaminy gim-
nazjalne przeszły do histo-
rii. Nie tylko za sprawą straj-
ku nauczycieli, ale warto pod-
kreślić, że były to już ostatnie 
egzaminy, ponieważ od przy-
szłego roku gimnazja ulegają 
wygaszeniu.

Z kolei w poniedziałek, 15 
kwietnia, rozpoczynają się eg-
zaminy, do których przystą-
pią ósmoklasiści. Pojawiają się 
sygnały, że w niektórych pla-

cówkach edukacyjnych skom-
pletowania zespołów nadzo-
rujących jest problematyczne.

Impas trwa, a  strajk się 
przedłuża. Jak się okazuje eg-
zaminacyjny maraton to nie 
jedyny problem, który nale-
ży rozwiązać w ciągu kilku 
najbliższych dni. Warto za-
uważyć, że maturzyści nieba-
wem powinni ukończyć szko-
łę i przystąpić do egzaminu 
dojrzałości. Nie będzie to jed-
nak możliwe, jeżeli nie zo-
staną sklasyfikowani. Czasu 
jest coraz mniej. Czy uda się 
w terminie wystawić oceny 
końcowe? W zasadzie rodzice 
muszą być powiadomieni na 
miesiąc przed zakończeniem 
roku szkolnego o ocenach nie-
dostatecznych swoich dzieci, 
a do końca przyszłego tygo-
dnia powinny się odbyć kon-
ferencje klasyfikacyjne, które 
zatwierdzają oceny końcowe. 
W  przeciwnym razie matu-
rzystom grozi nawet powta-
rzanie roku.  

 ciąg dalszy 
ze str. 1

Nauczyciele dalej strajkują
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Baran 21.03‒19.04
Bez względu na to, co planujesz na najbliższe dwa 
tygodnie, będziesz w to w pełni zaangażowany. O ni-
czym nie zapomnisz. A potem rozkwitniesz.

Bliźnięta 21.05‒21.06
Każdy widzieć Cię będzie jako nagrodę do 
zdobycia, taką masz aurę! Nie pozwól jednak, by 
te szarady trwały zbyt długo, każdą górę da się 
przecież zdobyć.

Rak 22.06‒22‒07
Skoncentruj się na sprawach domowych i aspi-
racjach zawodowych, a efekt Twoich działań 
przejdzie Twoje oczekiwania. Poradzisz sobie ze 
wszystkim.

Lew 23.07‒22.08
Czas na ekstrawagancję! Wydaj więcej pieniędzy, 
wykonaj gest, o którym zawsze marzyłeś, a nie 
miałeś odwagi. Bądź wyjątkowy!

Panna 23.08‒22.09
Czas na połączenie miłości i pieniędzy. 
Zbieraj pro� ty, korzystaj z radości życia, 
niczego nie chomikuj na przyszłość. Żyj tu 
i teraz!

Waga 23.09‒22.10
Emocjonalne ciepło i harmonia pojawią się, 
gdy uświadomisz sobie, że razem z partnerem 
kochacie się do obłędu… tylko różnicie stylem tej 
miłości. Do przodu, inżynierze miłości!

Skorpion 23.10‒21.11
Musisz określić, ile jesteś w stanie płacić za mi-
łość. Nie powinieneś brać wszystkich obciążeń na 
siebie. Rekreacja służy związkom.

Strzelec 22.11‒21.12
Bądź gotów na zmianę scenerii. Nadchodzi 
punkt zwrotny. Pojawią się nowe znajomości 
o romantycznych horyzontach rozwoju.

Koziorożec 22.12‒19.01
Twój klan potrzebuje nowej krwi, dlatego 
wprowadź do niego nowo poznane osoby. Wtedy 
zrobi się intensywniej, a poziom fermentu Cię 
uskrzydli.

Wodnik 20.01‒18.02
Natchnie Cię moc! Twoje umiejętności konwer-
sacji sięgną zenitu – dogadasz się z każdym i na 
każdy temat. Ba, nawet będziesz w stanie zrobić 
na tym interes.

Ryby 19.02‒20.03
Pomyśl dwa razy nad tym, co zamierzasz, bo 
będziesz w stanie zrobić wszystko. Planety 
wzmocnią każdy z Twoich gestów, więc działaj 
rozważnie.

Byk 20.04‒20.05
Pamiętaj, że nie jesteś aktorem z mydlanej opery. 
Zaangażuj się w związek, otwierając oczy i serce 
na osobę Ci bliską. Przed Tobą ekscytująca, 
romantyczna przygoda.

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

tel. 501 055 830 

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

tel.  504 032 873

•	 Na oświadczenie do 25 tyś zł
•	 Z komornikiemdo 100 tyś zł
•	 Na spłatę zobowiązań bankowych
i pozabankowych

•	 Bez ZAŚWIADCZEŃnawet zwpisami
wbazach BIK, BIG, KRD InfoMonitor

•	 Pożyczka dla FIRMod 1 dnia działalności
naOŚWIADCZENIE bez ZUS i US

KREDYTY–POŻYCZKI –
CHWILÓWKI –ODDŁUŻENIA

e-mail: kredyty-pozyczki@dgfinanse.pl

Zapraszamy na
półkolonie językowe!

II Turnus
26.08 - 30.08.2019

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

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

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

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

I Turnus
1.07 - 5.07.2019

Cena 
za turnus

300zł

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat

Poświęcą pokarmy 
w strojach rozbarskich

Tegoroczne uroczyste 
błogosławienie święcon-
ki w parafii świętego Jacka 
na Rozbarku odbędzie się 
jak zawsze w Wielką Sobo-
tę o godzinie 14.00. Jednak-
że w tym roku. z uwagi na 
gruntowny remont, będzie 
to miało miejsce w dolnym 
kościele. Jak co roku, w wy-
darzeniu weźmie udział licz-
na reprezentacja rozbarczan 
kultywujących tradycję Gro-
mady Rozbarskiej, ubrana 

w pieczołowicie przechowy-
wane stroje odziedziczonych 
po przodkach.

To już ósma odsłona wy-
jątkowego święcenia po-
karmów. Przypomnijmy, że 
zwyczaj ten przywrócono 
w 2012 roku, a inicjatorami 
odrodzenia tradycji byli ks. 
proboszcz Tadeusz Paluch 
oraz Piotr Mankiewicz, wła-
ściciel Muzeum Chleba w Ra-
dzionkowie.  

KULTURA \ Rozbark słynie z bogatych tradycji kulty-\ Rozbark słynie z bogatych tradycji kulty-\
wowanych od wielu pokoleń. Jedną z nich jest zwyczaj 
święcenia pokarmów na stół wielkanocny w  rozbar-
skich strojach.


