
Plac św. Barbary znajduje 
się w centralnej części osie-
dla wybudowanego w okre-
sie międzywojennym. Od sa-
mego początku istniał na nim 
plac zabaw. Na starych pocz-
tówkach możemy zobaczyć 
piaskownicę umiejscowioną 
na samym środku placu oraz 
mnóstwo ławek ustawionych 
na jego obrzeżach. Funk-
cja tej przestrzeni nie uległa 
zmianom na przestrzeni lat. 
Plac był kilkakrotnie przebu-
dowywany, ale zawsze służył 
dzieciom do zabawy. Jesz-
cze do zeszłego roku znajdo-
wały się tu m.in. huśtawki, 

zjeżdżalnia, karuzela, stół do 
ping ponga i szutrowe boisko 
do koszykówki.

W ramach unijnego pro-
jektu o wartości ok. 12 mln 
zł postanowiono zrewitalizo-
wać tereny zielone w dziel-
nicy, tworząc na nich atrak-
cje dla mieszkańców w każ-
dym wieku. Inwestycją obję-
to również plac Barbary. Zde-
cydowano się wznieść na nim 
amfiteatr z fontanną posadz-
kową przed sceną. Konstruk-
cja miała jednocześnie pełnić 
funkcję ścianki wspinaczko-
wej dla dzieci, a tuż obok za-
planowano niewielkie tram-

poliny terenowe.
Efekty inwestycji na placu 

św. Barbary wzbudzają jed-
nak duże kontrowersje. Ma-
sywne, betonowe ściany nie 
przypadły do gustu miesz-
kańcom. – Jak dla mnie wy-
gląda to jak straszydło, które 
odstrasza dzieci przed zaba-
wą w tym miejscu – napisa-
ła jedna z internautek. – Plac 
Barbary z betonową sceną to 
koszmar. Jakieś niedokoń-
czone dzieło. Wygląda jak 
stojąca ruina. Zamiast tra-
wy rosną chwasty. Fontan-
na nie działa. Wszyscy wkoło 
mieszkający są w szoku. Tak 

ma wyglądać rozbarski ry-
nek? – żali się na Facebooku 
inna mieszkanka dzielnicy.

Betonowa konstrukcja 
rzeczywiście przytłoczyła 
ten kameralny plac. Urzędni-
cy nieoficjalnie przyznają, że 
scena raczej nie będzie czę-
sto wykorzystywana, ponie-
waż dookoła są same budyn-
ki mieszkalne i organizacja 
imprez w tym miejscu wią-
załaby się z dużymi uciążli-
wościami dla lokatorów. Za-
miast tego rozważają usta-
wienie pod zadaszeniem sto-
łów do gry w szachy i ping 
ponga, aby można było się 
spotykać na placu bez wzglę-
du na pogodę.

W Internecie nie braku-
je pytań o uruchomienie fon-
tanny. Mimo, iż plac został 
już dawno oddany do użytku, 
a wakacje właśnie dobiegają 
końca, to wodotryski wciąż 

nie działają. Powodem jest... 
brak przyłącza prądu. – Nasi 
pracownicy podłączyli gene-
rator, aby sprawdzić, czy fon-
tanna pracuje poprawnie, ale 
żeby uruchomić ją na stałe 
konieczne jest wybudowanie 
przyłącza energii elektrycz-
nej, a tego nie przewidzia-
no w projekcie – powiedział 
nam Robert Białas, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Zieleni 
i Gospodarki Komunalnej. Po-
przednie szefostwo jednostki 
o tym nie pomyślało i teraz 
jest problem. MZZiGK wy-
stąpił do Tauronu o wykona-
nie przyłącza, ale firma jesz-
cze tego nie zrobiła.

Za kolejny bubel moż-
na uznać oś w iet len ie . 
W 2016 r. na prośbę miesz-
kańców w centralnej części 
placu ustawiono latarnię, po-
nieważ nocą panowały tam 
ciemności. Po przebudowie 

znów jest tam ciemno, bo no-
we lampy ustawiono wyłącz-
nie przy jezdni. W efekcie 
mieszkańcy znów narzekają 
na to, że po zmroku na placu 
zbierają się osoby, które pod 
osłoną nocy raczą się alko-
holem, wywołują awantury 
i zaśmiecają okolicę. Co cie-
kawe, w projekcie nie prze-
widziano usunięcia starych 
słupów, więc stoją nieuży-
wane obok nowych.

MZZiGK cały czas sta-
ra się korygować niedocią-
gnięcia unijnego projek-
tu. W ostatnim czasie m.in. 
uzupełniono brakujący frag-
ment promenady do ul. Staf-
fa. Inwestycja niestety nie 
została dobrze przemyślana 
na etapie projektowania, dla-
tego teraz jednostka ma peł-
ne ręce roboty przy usuwa-
niu niedoróbek. 

www.twitter.com/BytomskiPLwww.youtube.com/bytomskiplwww.facebook.com/bytomskipl/ www.instagram.com/bytomskipl/

poniedziałek,NR 16 (20)
02 września 2019

Z WAMI OD 12 LAT

�����������������

Miał być rynek
MIASTO \ W ciągu ostatniego roku w historycznej części Rozbarku wiele się zmie-

niło. Wybudowano promenadę dla spacerowiczów, profesjonalną siłownię plene-

rową ze zmiennym obciążeniem, skate park, zupełnie nowe place zabaw i rozbudo-

wano atrakcje na Szynolu. Zmiany objęły też plac św. Barbary, ale trudno znaleźć 

kogokolwiek, kto byłby zadowolony z tego, co zrobiono z tego miejsca.

Plac Barbary \ ok. 1930 r.

Plac Barbary \ dziś

a wyszedł bubel
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Po służbie zła-
pał złodzieja

112 \ Pewien 26-letni mieszkanie Bytomia ma skłon-

ność do markowych kosmetyków. Jednakże zamiast 

je kupować, woli kraść. W ubiegłą środę wpadł, kiedy 

chciał wynieść ze sklepu zakupy, za które nie zapłacił.

Młody bytomianin został 
zatrzymany przez mundu-
rowego z będzińskiego wy-
działu kryminalnego w jed-
nej z bytomskich galerii han-
dlowych podczas próby kra-
dzieży. Asp. sztab. Krystian 
Ramlow złapał złodzieja 
w swoim wolnym czasie, po-
nieważ wybrał się do galerii 
na zakupy.

Policjant dostrzegł, że 
z jednego ze sklepów wy-
biegł młody mężczyzna, za 
którym w pogoń ruszyła pra-
cownica ochrony. Munduro-
wy zablokował uciekiniero-
wi drogę ucieczki. 26-latek 

postanowił pozbyć się kra-
dzionych kosmetyków, licząc 
na to, że dzięki temu uda mu 
się uniknąć zatrzymania. 
Plan ten jednak nie powiódł 
się, a mężczyzna trafił w rę-
ce mundurowych z bytom-
skiej komendy.

Okazało się, że nie była to 
jego pierwsza kradzież. Byto-
mianin już dwukrotnie okradł 
drogerię. Powiedzenie: „do 
trzech razy sztuka” sprawdziło trzech razy sztuka” sprawdziło trzech razy sztuka”
się i tym razem. Teraz 26-lat-
kowi grozi do pięciu lat więzie-
nia, a o jego dalszym losie za-
decyduje sąd. 

Tegoroczna odsłona popu-
larnej imprezy potrwa trzy 
dni. Rozpocznie się 5, a za-
kończy 7 września. Uczestni-
cy wydarzenia nie tylko zo-
baczą filmy, ale wezmą też 
udział w warsztatach, dys-
kusjach i spotkaniach z wy-
jątkowymi gośćmi. Wśród 
nich znajdą się m.in. Andrzej 
Krakowski oraz laureaci 
Oscara: Ewa Braun i Allan 
Starski. Udział we wszyst-
kich wydarzeniach jest dar-
mowy, jednakże wymagana 
jest wcześniejsza rejestracja.

F i lmy prezentowa ne 
w ramach festiwalu zoba-
czymy zarówno w Bytom-
skim Centrum Kultury, któ-
re jest współorganizatorem 
imprezy, jak i w Cinema Ci-
ty w CH Agora. A w sobotę, 
7 września, w samo połu-
dnie, festiwalowe życie prze-
niesie się do Opery Śląskiej, 

gdzie odbędzie się panel dys-
kusyjny „Nie wszystko złoto, 
co się świeci. Obalamy mity 
o Oscarach”, w którym we-
zmą udział: Ewa Braun, Al-
lan Starski, Andrzej Krakow-
ski, Dominiki Sobolewski 
oraz Maciej Stasierski i Mi-
chał Walkiewicz, redaktor 
naczelny portalu Filmweb.

 – Trzy filary naszego wyda-
rzenia to: miasto, Szkoła Fil-
mowa w Katowicach i Bytom 
Square z uwagi na ogromne 
zaangażowanie pana prezesa 
Olgierda Lizonia w organiza-
cję festiwalu – powiedzieli or-
ganizatorzy podczas ponie-
działkowej konferencji praso-
wej zapowiadającej imprezę.

Bytom Square jest spon-
sorem głównym tegorocznej 
edycji festiwalu. To tam znaj-
duje się SqArt Gallery, pre-
zentująca niebanalne prace 
współczesnych artystów. 

– Galeria, która jest częścią 
działalności Bytom Square to 
otwarta przestrzenia kultu-
ralna. Planuję, że zaraz po fe-
stiwalu galeria będzie czynna 
przez 365 dni w roku i 24 go-
dziny na dobę. Będzie dostęp-
na dla wszystkich chętnych, 
którzy będą chcieli ją zwiedzić 
i zobaczyć nasze prace – zapo-
wiedział Olgierd Lizoń, pre-
zes Bytom Square podczas 

konferencji prasowej. Dodał 
też, że jesienią w galerii bę-
dzie można podziwiać wide-
oarty Lecha Majewskiego.

Pełną listę filmów wraz 
z opisami, a także szczegóły 
dotyczące wszystkich pozo-
stałych atrakcji, można zna-
leźć na stronie internetowej: 
www.festivalbytom.pl 

Rusza Bytom Film Festival
fot: G.goik / UM BYTOMfot: G.goik / UM BYTOM

KULTURA \ Bytom śląską stolicą filmu? Niedawno informowaliśmy o tym, że filmowcy przymierzają się do 

nakręcenia filmu w Hotelu Bristol, a dziś zaprezentowano oficjalny program piątej edycji Bytom Film Festival.
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Kierowca BMW przyje-
chał na teren poprzemysło-
wy w Karbiu, lecz nie zamie-
rzał podziwiać wątpliwych 
uroków tamtejszej fauny 
i f lory. Uknuł plan zakła-
dający pozostawienie tam 
swoich śmieci. Przeliczył 
się jednak, a jego poczyna-
niom przyglądali się straż-
nicy miejscy, którzy zatrzy-
mali go podczas wysypywa-
nia odpadów.

Mężczyzna nie miał po-
jęcia, że miejsce, w którym 
chciał porzucić, a następnie 
spalić śmieci, wyposażone 
jest w fotopułapkę. Jak in-
formuje bytomski magistrat, 
dyżurny straży miejskiej, ob-
serwując poczynania podej-
rzanego powiadomił patrol, 
a mundurowi natychmiast 
udali się na miejsce zdarze-
nia. Udało im się przyła-

pać mężczyznę na gorącym 
uczynku. Został on ukara-
ny mandatami za zaśmiece-
nie terenu oraz niedostoso-
wanie się do przepisów dro-
gowych zakazujących ruchu 
w tym rejonie. Otrzymał tak-
że nakaz posprzątania swo-
ich śmieci oraz przekazane 
ich firmie, która zajmuje się 
utylizacją tego typu odpadów.

Interwencja ta pokazała, 
że kamery typu „las”, są cen-„las”, są cen-„las”
ną pomocą w walce z proce-
derem nielegalnego wysypy-
wania śmieci. Warto dodać, 
że to nie pierwszy incydent 
związany z wyrzucaniem 
odpadów w tym miejscu. 
Niedawno, udało się tutaj za-
trzymać ciężarówkę prze-
wożącą 18-tonowy materiał 
ropopochodny.

Co robić z odpadami, któ-
re powstają po remoncie do-

mu czy mieszkania? Odpady 
budowlane i rozbiórkowe po-
chodzące z nieruchomości 
zamieszkałych, mieszkań-
cy Bytomia, którzy złoży-
li w Urzędzie Miejskim de-
klarację i wnoszą do gminy 
opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mo-
gą bezpłatnie oddać w Punk-
cie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych zlo-

kalizowanym przy Al. Ja-
na Pawła II 10 w godzinach 
pracy składowiska w godzi-
nach pracy składowiska. Je-
żeli odpadów jest dużo, bądź 
nie możemy samodzielnie 
ich przewieźć w odpowied-
nie miejsce należy zamó-
wić kontener o pojemności: 
3, 5 lub 7 metrów sześcien-
nych, albo też bigbag, czyli 
dużą torbę na gruz. 

Zabił 19 lat temu

112 \ Morderca z pewnością myślał, że już nigdy nie 

odpowie za morderstwo, którego dokonał 19 lat temu. 

Sprawą jednak zajęło się policyjne "Archiwum X" i usta-

liło, kto zabił kobietę w 2000 roku w Bytomiu.

19 lat temu bytomska po-
licja otrzymała zgłoszenie 
o odnalezieniu zwłok ko-
biety w jednym z mieszkań 
na terenie naszego miasta. 
Ofiarą była 65-latka. W trak-
cie sekcji zwłok ustalono, 
że morderca ją udusił. Nie-
stety, zebrane wówczas do-
wody nie pozwoliły ustalić 
sprawcy. Ostatecznie sprawę 
umorzono.

Morderca z pewnością po-
czuł się bezkarny, bo kolejne 
lata mijały, a nic nie wskazy-
wało na to, że zostanie odna-
leziony. Na szczęście w po-
licji działa tzw. "Archiwum 
X". To grupa najlepszych po-

licjantów, którzy wracają do 
niewyjaśnionych zabójstw 
sprzed lat. Dzięki nowocze-
snym technologiom czę-
sto udaje im się dotrzeć do 
sprawcy.

Tak właśnie było tym ra-
zem. Najpierw przeanalizo-
wana akta ze śledztwa. Na-
stępnie przekazano materiał 
dowodowy do laboratorium. 
Dzięki temu udało się do-
trzeć do 47-letniego mężczy-
zny, który mieszka niedale-
ko Gliwic. Zebrane materiały 
wskazują, że to on udusił by-
tomiankę w 2000 roku. Teraz 
grozi mu za to dożywocie. 

Przyłapany na wyrzucaniu odpadów
ŚRODOWISKO \ Złapany na fotopułapkę: Pewien kierowca chciał pozbyć się poremontowych odpadów. Za-

miast zamówić kontener na śmieci lub zawieść je do PSZOKu, postanowił porzucić je w niedozwolonym miejscu. 

Nie spodziewał się jednak, że zostanie przyłapany na gorącym uczynku przez straż miejską.

fot. Straż Miejska Bytom
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Foodtrucki wjadą na Rynek
IMPREZY \ Street Food Polska Festival po raz kolejny zawita do Bytomia. We 

wrześniu szykują się aż trzy dni kulinarnej uczty. Wozy sprzedające błyskawicznie 

przyrządzane jedzenie podobijają świat, ciesząc się coraz większą popularnością. 

W naszym mieście też nie brakuje amatorów fast foodów.

Mobilne kuchnie oferują-
ce jedzenie z różnych zakąt-
ków świata pojawią się na 
bytomskim Rynku w piątek, 
13 września. Smakołyków 
serwowanych z żarciowozów 
będzie można skosztować od 
godziny 14.00 do godz. 21.00. 
Z kolei w sobotę (14 września) 
miłośnicy fast foodów będą 
mogli się raczyć rozmaitymi 
frykasami od godz. 11.00 do 

godz. 21.00, a w niedzielę 
o godzinę krócej, bo do godz. 
20.00.

Wśród gastrowozów, które 
mają stanąć na naszym Ryn-
ku będą: Syty Wół (burgery), 
Syta Kura (stripsy, skrzydeł-
ka i krewetki), Pierogowe Lo-
ve (pierogi i kanapki philly 
cheese steak), MacRolls (lo-
dy tajskie). Ta lista jeszcze się 
wydłuży, bo organizatorzy 

codziennie przedstawiają ko-
lejnych uczestników bytom-
skiego zlotu foodtrucków.

Przypomnijmy, że pierw-
sza edycja streetfoodowego 
festiwalu miała miejsce na 
przełomie maja i czerwca te-
go roku. Podobne imprezy od-
bywają się regularnie m.in. 
w Katowicach, Zabrzu czy 
Rudzie Śląskiej. 

KO zaprezentowała kandydatów
POLITYK A \ Koalicja Obywatelska odsłoniła wyborcze karty i zaprezentowała 

pełne listy swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. Wśród pretendujących do otrzy-

mania mandatu poselskiego i senatorskiego znajduje się także kilku bytomian.

13 października wybierze-
my 460 posłów i 100 senato-
rów. Koalicja Obywatelska 
zapowiadała, że przygotuje 
listę złożoną z zawodowych 
polityków oraz społeczników, 
ekspertów, samorządowców 
i organizacje pozarządowe. 
W okręgu nr 29, obejmują-
cym zarówno Bytom, jak 
i Zabrze oraz powiaty gliwic-
ki i tarnogórski, ugrupowanie 
wystawiło 18 kandydatów.

W tej grupie znajdziemy 
troje bytomian. To Krzysztof 
Gawenda – bytomski radny, 
Krzysztof Szczechowski – dr 
nauk medycznych, tutejszy 
lekarz, chirurg naczyniowy 
oraz Jolanta Dziuk sprawu-
jąca funkcję pełnomocnika 
dyrektora ds. zarządzania ja-
kością Szpitala Specjalistycz-
nego nr 2 w Bytomiu. To jed-
nak nie wszystko. Okazuje 

się, że o miejsce w sejmowej 
ławie chce powalczyć dwóch 
gliwiczan związanych z By-
tomiem. Pierwszym z nich 
jest urodzony w naszym mie-
ście Paweł Kobyliński, poseł 
Koalicji Obywatelskiej moc-
no angażujący się od pewne-
go czasu w sprawy Bytomia, 
natomiast drugim jest Le-
szek Jodliński, dawny dyrek-
tor Muzeum Śląskiego i Mu-

zeum Górnośląskiego.
W tym samym czasie za-

prezentowano także kan-
dydatów na senatorów. I tu 
obyło się bez niespodzianek. 
O fotel senatora w okręgu 
nr 71 powalczy Halina Bieda, 
obecnie dyrektor Muzeum 
Powstań Śląskich w Świę-
tochłowicach, a dawniej by-
tomska radna, wiceprezydent 
i komisarz Bytomia. 



szczegóły wkrótce 
na www.bytomski.pl

nagrody o łącznej 
wartości 20 000 zł
funduje Progres24

Siemianowicka 98, Bytom
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Tegoroczny Bytomski Jar-
mark Średniowieczny odbył 
się w miniony weekend. Wy-
darzenie nawiązywało do ro-
ku 1430, gdy pod murami na-
szego miasta stanęła husycka 
armia. Uczestnicy imprezy 
mieli okazję zobaczyć m.in. 
pokazową bitwę, w trakcie 
której użyto prawdziwych 
armat. W programie znala-
zły się również pojedynki na 
miecz i tarcze oraz pełnokon-
taktowe Walki Drużyn Ry-
cerskich przy wykorzystaniu 
różnorodnej broni. Poziom 
starć był bardzo wysoki, po-
nieważ do Bytomia przyje-
chali medaliści Mistrzostw 
Polski i Mistrzostw Świata.

W trakcie jarmarku nie 
mogło zabraknąć atrakcji 
kulturalnych. Odbyły się 
m.in. pokaz Fire Show z ży-
wym ogniem, spektakl śre-
dniowieczny „Za siedmio-
ma wiekami” Teatru Trójkąt ma wiekami” Teatru Trójkąt ma wiekami”
oraz koncert muzyki dawnej 
i występ folkowo-metalowe-
go zespołu Castle Dreams. 

Oprócz tego można było też 
podziwiać pokazy jazdy kon-
nej i sokolników. Dzieci nato-
miast ciągnęły do historycz-
nych kramów ze stoiskami 
rzemieślników.

Bytomski Jarmark Śre-
dniowieczny zorganizowa-
ły wspólnie stowarzyszenie 
Leo Corde i Bytomskie Cen-
trum Kultury. Sponsorem 
głównym wydarzenia była 
firma Węglokoks-Kraj oraz 
marka Skarbek. 

Rycerze osiedlili się w parku
KULTURA \ Park Kachla na dwa dni zamienił się w średniowieczną osadę. Zasiedlili ją rycerze w lśniących 

zbrojach i damy w pięknych sukniach. Wielkie tłumy bytomian przybyły zobaczyć to na własne oczy.

Sponsorem głównym 
wydarzenia byli:
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Bytom jest jedną z naj-
słynniejszych polskich marek 
odzieży męskiej. Jej historia 
sięga 1945 roku i od tego cza-
su ubrania z metką „Bytom”
założyły cale pokolenia Pola-
ków. Choć dziś firma nie pro-
dukuje już garniturów w na-
szym mieście, to ze względu 
na swoją nazwę wciąż jest 
z nim kojarzona.

Rok temu Bytom S.A. zaan-
gażował artystów do udziału 
w konkursie na wzory przed-
stawiające nazwy ośmiu pol-
skich miast: Bytomia, Gdań-
ska, Katowic, Krakowa, Łodzi, 
Poznania, Wrocławia i Szcze-
cina. Projekty oceniało jury 
w składzie: Zbigniew Rogalski 
– artysta wizualny, Michał Ka-
czyński – współzałożyciel Ga-
lerii Raster w Warszawie oraz 
Michał Wójcik i Anna Pacz-
kowska reprezentujący spół-
kę Bytom.

W sumie zgłoszono kilka-
set prac. Spośród nich nagro-
dzono osiem wzorów, z któ-
rych następnie stworzono ar-
tystyczną kolekcję t-shirtów. 
Projekt przedstawiający na-
zwę miasta Bytom przygoto-
wała Katarzyna Jerzyk. Au-
torka nałożyła różne kształty 
w kilku kolorach, co w efek-
cie utworzyło napis. W kon-
kursie wyróżniono też serię 
projektów Łukasza Dukowi-
cza wykorzystujących nowo-
czesną typografię.

Teraz marka rozbudowa-
ła swoją kolekcję koszulek 

z napisem Bytom. W sprze-
daży pojawiły się trzy nowe 
wzory z kolorowym liter-
nictwem. Jeden z nich stwo-
rzono w ramach limitowa-
nej kolekcji powstałej z oka-
zji setnej rocznicy założenia 
szkoły Bauhausu, która wy-
warła ogromny wpływ na ar-
chitekturę dwudziestolecia 
międzywojennego.

Koszulki Bytomia są do-
stępne w cenach od 39,90 zł 
do 99 zl w sklepie interne-
towym marki pod adresem 
www.bytom.com.pl. 

Bytomski Półmaraton to 
coroczna impreza biegowa, 
która z każdą edycją cieszy się 
coraz większym zaintereso-
waniem. W tym roku impreza 
odbędzie się w sobotę 14 wrze-
śnia o godzinie 10. Uczestnicy 
wystartują z parkingu Cen-
trum Handlowego Atrium 
Plejada, a następnie wyruszą 
w trasę, liczącą 10,5 km.

Organizatorzy podczas 
konferencji prasowej po-
chwalili się, że już ponad 
800 zawodników zgłosiło się 
do zawodów. Wszyscy jednak 
liczą, że uda się przekroczyć 
granicę tysiąca. To możliwe, 
bo zapisy trwają do 12 wrze-
śnia i można ich dokonywać 
na stronie www.bytomski-
polmaraton.pl.

Na uczestników będą 
czekać cztery konkurencje. 
Pierwsza to bieg na niespeł-

na 22 km (biegacze zrobią 
dwa okrążenia trasy). Osoby 
nieczujące się na siłach mogą 
wybrać dystans 10,5 km lub 
5 km (nie będzie on klasyfi-
kowany). Będą także zawody 
w nordic walking (10,5 km).

Wśród wszystkich uczest-
ników zostanie rozlosowana 
nagroda w postaci samocho-
du. Dla najlepszych w licz-
nych klasyfikacjach będą tak-
że czekać nagrody finansowe 

i puchary. Dodatkową moty-
wacją będzie fakt, że każdy 
biegacz przyczyni się do ze-
brania pieniędzy na rzecz 
Kingi i Mateusza. To rodzeń-
stwo z Bytomia, które walczy 
z chorobą genetyczną.

Rosnący prestiż Bytomskie-
go Maratonu potwierdza fakt, 
że w tym roku sponsorem ty-
tularnym jedenastej edycji bę-
dzie PKO Bank Polski. 

Zespół Policealnych Szkół 
Medyczno – Społecznych

ZAPRASZA NA KIERUNKI

ul. Wrocławska 120, 41-902 Bytom

medyk.bytom@onet.pl; tel. 32 281 56 11

KSZTAŁCENIA:
    • Technik Usług Kosmetycznych

    • Technik Elektroradiolog

    • Technik Masażysta

    • Opiekun Medyczny

    • Opiekunka Dziecięca

    • Higienistka Stomatologiczna

    • Florysta

    • Technik Sterylizacji Medycznej

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY:
    •  FRYZJER

www.medyk.bytom.pl

NABÓR TRWA !!!

Pobiegnij i wygraj ... Noś się po bytomsku
SPORT \ Organizatorzy liczą, że w tym roku na starcie pojawi się ponad tysiąc 

uczestników. Bytomski Półmaraton wyrósł na jedną z największych tego typu im-

prez biegowych w kraju.

MODA \ Słynąca z garniturów marka Bytom wzbogaciła swoją ofertę o nowe wzo-

ry t-shirtów z miejskimi motywami. Teraz do wyboru jest już 5 różnych nadruków.

...samochód...samochód
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Jeszcze do niedawna by-
tomskie parkomaty były ist-
ną zmorą dla kierowców. 
Notorycznie się zawieszały, 
a ekrany dotykowe nie reago-
wały na polecenia, przez co 
proces płatności bywał cza-
sem niemożliwy. Na szczę-
ście to już sie zmieniło, bo-
wiem urządzenia przeszły 
modernizację, dzięki któ-
rej zaczęły płynniej dzia-
łać i zyskały nowy interfejs 
systemu.

Teraz czeka je kolejne 
unowocześnienie. Radni na 
sierpniowej sesji zadecydo-
wali o poszerzeniu dostęp-
nych możliwości płacenia za 
postój w Strefie Płatnego Par-
kowania o płatności karta-
mi zbliżeniowymi. – Po wej-

ściu uchwały w życie roz-
poczną się testy produkcyjne 
w pierwszych dwóch parko-
matach – powiedział Paweł 
Wittich, zastępca dyrekto-
ra Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów.

Jeśli testy się powiodą, to 
płatności zbliżeniowe zosta-

ną wdrożone na przełomie 
2019 i 2020 roku. Kierowcy 
będą mogli wówczas płacić za 
postój kartami Visa, Master-
card, jak również za pomocą 
polskiego systemu płatności 
mobilnych Blik. Moderniza-
cja automatów będzie koszto-
wać 59 tys. zł.

Obecnie za parkowanie 
można płacić monetami oraz 
przy użyciu Śląskiej Karty 
Usług Publicznych. Ta dru-
ga opcja jest jednak znacznie 
rzadziej wykorzystywana. 
Zamiast tego kierowcy czę-
ściej korzystają z usługi Sky-
cash pozwalającej regulować 
opłaty w bytomskiej SPP za 
pomocą aplikacji mobilnej na 
telefony komórkowe z syste-
mami Android i iOS.

Przypominamy, że opła-
ty za parkowanie obowiązu-
ją wyłącznie w dni robocze 
w godzinach od 9:00 do 17:00. 
Poza tymi godzinami oraz 
w weekendy postój w strefie 
jest darmowy. 

Blikiem za parkowanie
Baran 21.03‒19.04

Twój upór bywa taranem do Twojego sukcesu. Ła-
twiej jest jednak, gdy sam sobie określisz priorytety 
– wtedy nie marnujesz czasu i zasobów na kruszenie 
kopii, gdy nie jest to potrzebne.

Byk 20.04‒20.05
Popracuj nad nawykami. Wpuść trochę świeżości 
do sposobów myślenia i działania. Oczywiście, na 
początku będzie to niewygodne, ale pamiętaj, że 
ulepszeniem jest kropla drążąca skałę.

Bliźnięta 21.05‒21.06
Pamiętaj, nie będzie padać, jeśli weźmiesz ze sobą 
parasol. Bądź prawdziwym panem swojego prze-
znaczenia. Zadbaj o to, by oswajać rzeczywistość, 
która nadchodzi.

Rak 22.06‒22‒07
Nie spiesz się, nie idź na skróty. Zanim przej-
dziesz do kwestii drażliwych w rozmowie z kimś 
ważnym, zapytaj go, jak się czuje. Bądź milszy, niż 
to konieczne.

Lew 23.07‒22.08
Nie da się rozwijać, przebywając w stre� e kom-
fortu. Zrób ten krok. Maszeruj naprzód. To Twoja 
podróż życia. Twoja prawda, nikogo innego.

Panna 23.08‒22.09
Problemy innych nie powinny być Twoimi 
priorytetami. Swoją energię rozdzielaj racjonalnie. 
Nie wszyscy na nią zasługują. Potra� sz świetnie 
zarządzać swoimi granicami. 

Waga 23.09‒22.10
Czasem taktycznie (i taktownie) jest się poddać. Nie 
przekraczaj granic tego, co dla Ciebie jest zrozumia-
łe. Nie przenoś swojej irytacji na ludzi, którzy nie 
mają nic wspólnego z Twoim dylematem.

Skorpion 23.10‒21.11
Praktyka czyni mistrza. Pielęgnuj cierpliwość. 
Zachowaj spokój. Nim coś wypowiesz, zastanów 
się, jak słowa mogą oddziaływać na innych – nie 
wszyscy są w stanie myśleć tak szybko jak Ty.

Strzelec 22.11‒21.12
Porzuć dumę. Porzuć strach. Przywilej przyjaźni 
stoi u Twych bram. Ta oferta pojawi się, nim o 
nią poprosisz. Pamiętaj, że wspólna radość jest 
podwójna.

Koziorożec 22.12‒19.01
Jeśli drżysz tuż przed � nałem – traktujesz 
poważnie to, nad czym pracujesz. Karm swoją 
wiarę, a strach umrze z głodu. Potra� sz. Wiesz, że 
potra� sz. 

Wodnik 20.01‒18.02
Zadawanie mądrych pytań uczy. Jesteś poszuki-
waczem przygód i rozwiązań. Dziel się wiedzą, bo 
nauczając, będziesz się uczył.

Ryby 19.02‒20.03
Uczciwość w zachowaniu buduje miłość i przy-
jaźń. Przyznanie się do błędu zawsze jest niewy-
godne, ale przyjaciel to ten, kto nawet w trudnej 
sytuacji wydobędzie z Ciebie to, co najlepsze.

MIASTO \ Nie będzie trzeba już mieć ze sobą drobniaków, aby zapłacić w automatach parkingowych. Urządzenia 

stojące przy bytomskich ulicach wkrótce będą mogły pobierać opłaty za pomocą kart zbliżeniowych i systemu Blik.

Gdzie się nie obejrzeć, 
tam kryją się komputery. 
Technologia całkowicie zdo-
minowała nasze życie. Coraz 
mniej urządzeń codzienne-
go użytku jest jeszcze analo-
gowych. Konsumenci współ-
cześnie oczekują, że domowe 
sprzęty będą z nimi „rozma-
wiać”. W niektórych przy-
padkach można rozumieć to 
dosłownie, ponieważ z asy-
stentami głosowymi Google, 
czy Alexa można śmiało pro-
wadzić dialog. Po zsynchro-
nizowaniu ich z innymi inte-
ligentnymi sprzętami, da się 
nimi sterować poprzez wyda-
wanie poleceń głosowych.

W zrozumieniu współcze-
snej technologii od lat poma-
gają dzieciom i młodzieży Gi-
ganci Programowania, czyli 
ogólnopolska sieć placówek 
kształcąca młodych ludzi 
w zakresie tworzenia stron 
internetowych, aplikacji mo-
bilnych, a nawet gier kom-
puterowych. – Nauka pro-
gramowania jest inwestycją 

w przyszłość swoich dzieci. 
Dzięki niej zyskują poszuki-
wane kompetencje na ryn-
ku pracy, a także rozwijają 
umiejętność logicznego my-
ślenia, co pomaga im w na-
uce innych przedmiotów – 
mówi Daniel Skuza z bytom-
skiego oddziału Gigantów 
Programowania.

We wrześniu tuż przy 
Rynku rozpoczyna działal-
ność bytomska placówka 
GP. Sala wykładowa zosta-
ła ulokowana na pierwszym 
piętrze kamienicy przy ul. 
Podgórnej 9. Wewnątrz zna-
lazły się profesjonalne sta-
nowiska z komputerami 
i ekranem projekcyjnym. – 
Kursantów będą uczyć oso-
by zawodowo zajmujące się 
programowaniem, które po-
siadają nie tylko wiedzę teo-
retyczną, ale przede wszyst-
kim praktyczną – powiedział 
Daniel Skuza. Nauka w by-
tomskim oddziale Gigantów 
Programowania będzie łą-
czyć się z zabawą. – Dzieci 

na naszych zajęciach będą np. 
tworzyć własne gry, poznając 
przy tym tajniki programowa-
nia – wyjaśnia Skuza.

Właśnie trwają zapisy na 
pierwszy semestr. Oferta Gi-
gantów Programowania jest 
przeznaczona dla uczniów 
w wieku od 7 do 18 lat. Kur-
sanci będą uczyć się w swo-
ich grupach wiekowych, do 
których będzie odpowiednio 

przystosowany program na-
uczania. Lista wszystkich do-
stępnych zajęć oraz formularz 
zgłoszeniowy są dostępne pod 
na stronie internetowej www.
giganciprogramowania.edu.
pl. Więcej informacji można 
uzyskać pod adresem e-mail 
b y t o m @ g i g a n c i p r o -
gramowania.edu.pl  lub 
pod numerem telefonu 
536 202 208. 

Giganci Programowania w Bytomiu

www.giganciprogramowania.edu.pl

KURSY
PROGRAMOWANIA
dla dzieci i młodzieży

ZAPISY 
WYSTARTOWAŁY!

BYTOM

FB: Giganci Programowania Bytom

tel. 536-202-208

EDUK ACJA \ Dziś już nawet pralki i lodówki potrafią wysyłać do nas e-maile, a w wielu domach roboty sprzą-

tają podłogi i myją okna. W Bytomiu rozpoczyna właśnie działalność szkoła Giganci Programowania, która wy-

jaśni najmłodszym jak działają nowoczesne urządzenia oraz nauczy jak się z nimi „dogadać”.


