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Okazały budynek od pewnego czasu 
był wystawiony na sprzedaż. Wbrew 
pozorom jego właścicielem nie była 
Poczta Polska, lecz Orange (Telekomu-
nikacja Polska), któremu obiekt nie był 
już potrzebny do prowadzenia swojej 
podstawowej działalności. Urząd pocz-
towy dzierżawił jedynie pomieszcze-
nia. Na początku tego roku placówkę 
przeniesiono do pobliskiego centrum 
handlowego Agora, w wyniku czego je-
den z najpiękniejszych budynków na-
szego miasta opustoszał.

Na szczęście dawna poczta nie po-
dzieliła losu wspaniałej kamienicy 
przy ul. Chorzowskiej, czy pierwszej ślą-
skiej zajezdni tramwajowej przy ul. Wit-
czaka, które trafiły w niewłaściwe ręce 
i pomimo niezaprzeczalnych walorów 
zabytkowych zostały zrównane z zie-
mią. Jak dowiedziała się nasza redakcja, 
gmach zakupił jeden z najbogatszych by-
tomian, Wiesław Wiśniewski, niegdy-
siejszy właściciel firmy Liberty, a obecnie 
m.in. prezes klubu judo Czarni Bytom.

Za sprawą Wiśniewskiego odnowio-
ne zostały dwie zabytkowe wille przy ul. 
Wrocławskiej. W pierwszej z nich dzia-
łała dawniej spółka Liberty, natomiast 

w drugiej funkcjonuje centrum konfe-
rencyjne i restauracja. Obie są staran-
nie odrestaurowane, dlatego można 
śmiało sądzić że poczta przy ul. Piekar-
skiej również zmieni się na lepsze.

Można się o tym przekonać już teraz. 
Trwa czyszczenie elewacji, które ujaw-
niło spod wielu warstw kurzu prawdzi-
wą, soczystą barwę cegły klinkierowej 
i piaskowca. Efekt jest oszałamiający. Po 
remoncie budynek z pewnością powróci 
na pocztówki.

Na razie nie są znane dalsze plany 
nowego właściciela poczty i nie wia-
domo jaką funkcję będzie pełnić ten 
zabytkowy gmach.

Budynek został wybudowany 
w latach 1906-1909 według pro-
jektu Ewalda von Rechenberga. Za-
stąpił starą siedzibę Cesarskiego 
Urzędu Pocztowego mieszczącą się 
przy pl. Kościuszki, która okazała się 
zbyt mała dla dynamicznie rozwi-
jającego się Bytomia. Gmach przy 
ul. Piekarskiej zachwyca bogactwem 
dekoracji rzeźbiarskich oraz uroz-
maiconą bryłą, dzięki czemu należy 
grona do najwspanialszych budyn-
ków pocztowych na Śląsku. 

Poczta pięknieje
 Zabytkowy gmach poczty przy ul. Piekarskiej pięknieje z dnia na 

dzień. Można już podziwiać pierwsze efekty czyszczenia elewacji.
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Informuje młodszy aspirant Tomasz Bobrek, rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Bytomiu

Policja poszukuje złodziejki 
Bytomscy stróże prawa poszukują 

złodziejki, która podając się za pracow-
nika gazowni ukradła pieniądze 64-latce. 

Z ustaleń wynika, że w ubiegłym 
tygodniu około 12.00 do mieszkania 
64-latki przy ulicy Brzezińskiej przy-
szła kobieta. Przedstawiła się jako pra-
cownica gazowni i poinformowała, 
że w jej mieszkaniu jest nieszczelność 
instalacji gazowej i że jutro przyjdzie 
do niej ekipa aby to naprawić. Jednak 
najpierw musi sporządzić protokół. 
64-latka zgodziła się i wpuściła kobietę 
do mieszkania. Obie panie rozmawiały 
ze sobą dłuższy czas po czym pracow-
nica gazowni wyszła. Następnie po jej 
wyjściu pokrzywdzona zorientowała 
się, że nie ma jej pieniędzy które mia-
ła w torebce. Śledczy ustalili szczątko-
wy rysopis złodziejki. Wiek około 25 
lat, włosy blond spięte w kok. Kobiecie 
grozi teraz do 5 lat więzienia.

Pobił ochroniarza aby 
ukraść kosmetyki za 85 zł 

Stróże prawa z komisariatu w Szom-

bierkach zatrzymali 21-latka. Mężczyzna 
kilka godzin wcześniej ukradł kosmety-
ki w sklepie przy ulicy Pomorskiej i pobił 
pracownika ochrony.

Stróże prawa z komisariatu w Szom-
bierkach zostali wczoraj wezwani do 
sklepu przy ulicy Pomorskiej. Z rela-
cji świadków wynikało, że po godzinie 
14.00 młody mężczyzna ukradł kosme-
tyki, które wyniósł schowane w kurtce. 
Zachowanie jego widzieli pracownicy 
ochrony na monitoringu. Gdy mężczy-
zna przeszedł za kasy nie płacąc za to-
war to pracownicy sklepu chcieli go 
ująć. Między złodziejem a pracowni-
kiem ochrony doszło do szarpaniny 
w wyniku, której 52-latek doznał obra-
żeń. Natomiast rabuś uciekł z kosmety-
kami wartymi niespełna 85 złotych. 
Stróże prawa zapoznali się z nagraniem 
z monitoringu sklepu. Śledczy ustalili 
rysopis przestępcy i rozpoczęli jego po-
szukiwania. Po kilku godzinach w ręce 
policjantów wpadł 21-latek. Mężczyzna 
noc spędził w policyjnym areszcie. Byto-
mianin usłyszał zarzut. Grozi mu teraz do 
10 lat więzienia.

Policjanci odzyskali telefon 
komórkowy 

Stróże prawa z komisariatu przy 
ulicy Chrzanowskiego odzyskali skra-
dziony telefon komórkowy. Telefon 
używał 65-letni bytomianin.

W środę policjanci z komisariatu 
przy ul. Chrzanowskiego zatrzymali 
65-latka. Bytomianin miał przy sobie 
telefon komórkowy, który został skra-
dziony w lipcu tego roku na terenie 
basenu miejskiego. Z relacji śledczych 
wynika, że telefon wartości około 650 
złotych zatrzymany kupił w lombar-
dzie. Mężczyzna został przesłuchany, 
natomiast telefon wróci do swojego 
właściciela. Teraz sprawą zajmie się 
prokurator.

Wyszła z zakupami nie pła-
cąc za nie 

Policjanci z komisariatu przy ul. 
Rostka zatrzymali 26-latkę. Kobieta zo-
stała ujęta przez ochronę bytomskiego 
marketu. 

We wtorek wieczorem stróże pra-
wa z komisariatu przy ul. Rostka zostali 

wezwani do centrum handlowego. Po-
licjanci na miejscu zatrzymali 26-lat-
kę. Kobietę mundurowym przekazała 
ochrona sklepu. Z ustaleń wynika, że 
mieszkanka Bytomia ukradła ze skle-
pu różnego rodzaju artykuły na kwo-
tę prawie 500 złotych. Przestępstwo 
to zaobserwowali pracownicy ochrony 
sklepu, którzy ujęli ją gdy wyszła poza 
sklep. 26-latka noc spędziła w policyj-
nym areszcie. Podejrzana usłyszała już 
zarzut. Grozi jej teraz do 5 lat więzienia.

Mając 2,5 promila alkoholu 
kierował autem bez prawa 
jazdy

Dzielnicowi z komisariatu w Strosz-
ku zatrzymali 32-letniego mężczyznę. 
Kierowca audi miał prawie 2,5 promi-
la alkoholu w organizmie. Bytomianin 
prowadził samochód pomimo, że po-
siadał sądowy zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych. 

We wtorek wieczorem oficer dy-
żurny komisariatu w Stroszku został 
powiadomiony telefonicznie przez 
anonimową osobę, że ulicami osie-

dla prawdopodobnie porusza się pi-
jany kierowca w audi. Dzielnicowi 
z komisariatu przy ul. Łokietka za-
uważyli podejrzany samochód. Stró-
że prawa zatrzymali kierowcę do 
kontroli. Okazało się, że kierujący 
32-letni bytomianin jest pijany i nie po-
siada prawa jazdy. Po przewiezieniu 
do komisariatu mundurowi ustalili, że 
mężczyzna posiada czynny zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych 
wydany przez sąd. Badanie alkomatem 
wskazało u niego prawie 2,5 promi-
la alkoholu w organizmie. Bytomianin 
odpowie teraz przed sądem za złama-
nie zakazu prowadzenia samochodu 
oraz jazdę po pijanemu. Grozi mu do 3 
lat pozbawienia wolności. 
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W połowie października złożono 
zawiadomienie o popełnieniu prze-
stępstwa, a do bytomskiej prokuratury 
sprawa wpłynęła w czwartek. W pro-
ceder mogą być zamieszani policjanci 
z komendy miejskiej w Bytomiu, a tak-
że z jednego z komisariatów. Ofiarami 
funkcjonariuszy miały być dziewczęta 
z trudnych rodzin, z którymi policjan-
ci nawiązywali kontakt po domowych 
interwencjach. Następnie mieli zmu-
szać ofiary do stosunków seksual-
nych, do których miało dochodzić 
w radiowozach i na zapleczu jedne-
go z bytomskich sklepów. W treści nie-
podpisanego jeszcze zawiadomienia 
pojawiają się nazwiska dwóch funk-

cjonariuszy, którzy mają być związani 
z procederem. Jeden z nich ma nawet 
mieszkać z nastolatką. Mówi się także 
o co najmniej dwóch ofiarach.

Sygnałów nie mieliśmy, na 
żadnym szczeblu. O sprawie 
dowiedzieliśmy się z me-
diów ― mówi Anna Lenkiewicz 
z biura prasowego KMP 
w Bytomiu w wypowiedzi dla 
Dziennika Zachodniego

Sprawę badać będzie bytomska 
prokuratura. Jeśli podejrzenia zosta-
ną potwierdzone, postępowanie prze-
niesione zostanie do innej jednostki 

― Chyba że okaże się, iż w sprawę są 
zamieszani funkcjonariusze, z który-
mi na co dzień nie współpracujemy 
― dodaje prokurator Artur Ott, szef 
Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.

Komenda policji nie chce się wypo-
wiadać do czasu wyjaśnienia sprawy 
przez prokuraturę.

 ― Podnoszone zarzuty są niezwy-
kle poważne. Śledczy powinni podejść 
do tego bardzo drobiazgowo i upew-
nić się, czy to nie jest element zemsty 
na policjantach ― mówi Rafał Jan-
kowski, wiceprzewodniczący zarzą-
du wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
w Katowicach.

To niestety nie pierwsze tego ty-

pu oskarżenie w Bytomiu. Kilkanaście 
lat temu prokuratura oskarżyła trzech 
bytomskich policjantów o gwałty na 
dziewczynkach w wieku od 11 do 17 
lat ― pochodzących z patologicznych 
rodzin lub takich, które uciekły z do-
mu. Policjanci tłumaczyli wówczas, 
że to zemsta wielokrotnie zatrzymy-
wanego przez nich Bułgara, który 
przyjmował pod swój dach nastolatki. 
Wówczas sąd skazał jednak policjan-
tów za gwałty.

Należy też pamiętać, że policjan-
tów najłatwiej pomówić ― najła-
twiejsza forma „odegrania się” na 
policjantach to pomówienia ― mó-
wi Rafał Jankowski, wiceprzewodni-

czący zarządu wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów w Katowicach w wypo-
wiedzi dla „Wyborczej”. Mamy bo-
wiem coraz więcej takich przypadków 
i najczęściej ofiarami padają najlepsi 
funkcjonariusze. Często zdarza się, że 
policjanci są zawieszani, a potem kie-
dy nawet wyjaśnienie wskaże, że nie 
byli winni, to opinia zostaje ― dodaje 
Rafał Jankowski z kolei w wypowiedzi 
dla Dziennika Zachodniego.

Zdaniem Rafała Jankowskiego, wi-
ceprzewodniczącego zarządu wo-
jewódzkiego NSZZ Policjantów w 
Katowicach, sprawa powinna być jak 
najszybciej wyjaśniona. 

 

Czy policjanci gwałcili dziewczyny
― Gazeta Wyborcza― donosi, że policjanci z bytomskiej komendy mogli wykorzystywać seksualnie niepełnoletnie dziewczyny pochodzące z patologicz-
nych rodzin. Według informacji gazety mężczyźni groźbami zmuszali, poznane podczas domowych interwencji dziewczyny, do uprawiania z nimi seksu.

Od kilku kadencji o tym, kto będzie 
rządzić Bytomiem decyduje mniej-
szość mieszkańców. Dwa lata temu 
do urn poszło zaledwie 27,9% upraw-
nionych do głosowania. Cztery lata te-
mu frekwencja była lepsza ― 34,59% 
― ale i tak na tle województwa wypa-
dliśmy marnie. Zaangażowanie w wy-
bory było wówczas gorsze jedynie 
w Zabrzu i Sosnowcu, podczas gdy 
w Mysłowicach ponad połowa miesz-
kańców poszła zagłosować.

Czy w tym roku do lokali wy-
borczych zawędruje więcej byto-
mian? Niestety historia wskazuje, 
że słaba frekwencja w naszym mie-
ście to trwały trend. Od dwunastu 
lat mieszkańcy Bytomia są trzecim 

najmniej zainteresowanym wybo-
rami społeczeństwem w wojewódz-
twie śląskim. Choć za każdym razem 
w wyborach samorządowych bierze 
udział więcej bytomian (wyjątkiem 
były przyśpieszone wybory w 2012 
roku), to nasze miasto zawsze jest 
trzecie od końca pod względem po-
ziomu frekwencji w regionie.

Niestety, trzeba szczerze przy-
znać, wina leży po naszej stronie, 
wyborców. Wielu z nas w wyborczą 
niedzielę woli przewracać się z bo-
ku na bok na kanapie zamiast za-
decydować o dalszym losie miasta. 
Narzekają później niemal wszyscy, 
choć Bytomiem rządzą tacy ludzie, 
jakich sami wybraliśmy. I co istotne, 

są wybierani spośród nas, mieszkań-
ców tego miasta.

Nasza redakcja zachęca, aby 16 
listopada do lokali wyborczych po-
szło jak najwięcej bytomian. Wrzu-
cenie karty do urny trwa zaledwie 
kilka minut. Tyle wolnego czasu 
w ciągu dnia na pewno jest w stanie 
znaleźć każdy

Frekwencja na wyborach sa-
morządowych w Bytomiu
2002 r. ― 26,84―
2006 r. ― 31,87―
2010 r. ― 34,59―
2012 r. ― 27,90―

Zbiornik z drewnianym mostkiem 
przerzuconym przez jego środek mar-
nieje już od lat. Główną przyczyną 
problemów są szkody górnicze, które do-
prowadziły do rozszczelnienia dna oraz 
zmiany stosunków wodnych w tym rejo-
nie. Przed laty wybudowano tamę chcąc 
podnieść lustro wody w zachodniej czę-
ści stawu i tym samym uchronić ją przed 
wyschnięciem. To rozwiązanie dało tylko 
chwilowy skutek, bo dziś w zbiorniku na 
próżno szukać wody.

Miasto zamierza przywrócić akwe-
nowi utracony blask. Planowane jest 
odmulenie dna i jego uszczelnienie, 
ukształtowanie i umocnienie skarp, 
wyburzenie niepotrzebnej grobli oraz 
wybudowanie nowych tarasów wi-
dokowych i remont istniejących ga-
binetów. W maju informowaliśmy, że 
miasto uzyskało dofinansowanie z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska w wysokości blisko 1,8 mln zł na 
rewitalizację stawu.

Prace miały pierwotnie ruszyć już la-
tem, ale na przeszkodzie stanęły prze-
dłużające się procedury. Wreszcie we 
wrześniu ogłoszono przetarg na wyko-
nawcę. Co ciekawe Spis Istotnych Wa-
runków Zamówienia w pierwszej wersji 
określał termin na 30 listopada tego ro-
ku, który - jak można się domyślić - był 
niemożliwy do dotrzymania. W doku-

mencie widniała informacja o wystąpie-
niu przez gminę do NFOŚ o wydłużenie 
terminu do 30 czerwca 2015 r., lecz ofe-
renci nie mogli mieć pewności, że fun-
dusz pozytywnie przychyli się do 
wniosku miasta. Dopiero 10 październi-
ka zmieniono SIWZ, w którym pojawił 
się możliwy do zrealizowania termin.

Na przetarg wpłynęły trzy oferty, jed-
nak przez komisję zostały uznane zostały 
tylko dwie. Najlepszą propozycję złożyła 
firma GIJO Kapsa, Seidel z Bytomia, któ-
ra zobowiązała się do wykonania zamó-
wienia za 2,4 mln zł. Jeśli nic nie stanie na 
przeszkodzie to na początek przyszło-
rocznych wakacji staw łabędzi znów bę-
dzie cieszyć oko.

Park Miejski im. Franciszka Kachla 
został założony w drugiej połowie XIX 
wieku na terenach dawnych wyrobisk 
górniczych pomiędzy miastem, a ko-
palnią Centrum. W ten sposób powsta-
ły „zielone płuca” oddzielające Bytom od 
terenów przemysłowych. Na przełomie 
wieków nasz park należał do najpięk-
niejszych na Śląsku. Był ciekawie ukształ-
towany, na jego terenie znajdowały się 
stawy i kanały nad którymi poprzerzu-
cane były malownicze mostki. Jednymi 
z największych atrakcji były Góra Miło-
ści, z której rozpościerał się widok na ca-
łe miasto, ZOO i drewniany kościółek 
z 1530 r. 

Ilu bytomian pójdzie na wybory?
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 Według CBOS aż 70― Polaków jest zainteresowanych nadchodzącymi wyborami 
samorządowymi. To najwięcej w historii tego ośrodka. Czy bytomianie są równie mocno 
zainteresowani?

Wyschnięty 
staw ma odżyć

 Miasto wybrało wykonawcę przebudowy wyschnię-
tego stawu łabędziego w Parku Kachla. Prace potrwają do 
połowy przyszłego roku.
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Kupię przedwojenne pocztówki
Kupię pocztówki z przedwojennego
Bytomia (Beuthen) oraz dzielnic.
tel. 668 733 733

Strony internetowe www
Strony budujemy już od 699 zł.
tel. 505 081 061

Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe poleca usługi w za-
kresie prowadzenia księgowości Twojej 
działalności gospodarczej. 32-3870354 
www.elmarkserwis.bytom.pl

Fotograf ślubny
Ślub to jedna z najważniejszych chwil w 
życiu. Zrobimy dla Was piękne zdjęcia, 
które z dumą będziecie pokazywać ro-
dzinie i znajomym.  tel. 510 605 344

Sprzedam mieszkanie  blisko parku 
Trzypokojowe mieszkanie przy I LO. 
Parkiet, okna PCV, centralne ogrzewa-
nie, kuchnia na wymiar, szafa wnękowa, 
łazienka z kabiną, loggia. Bardzo blisko 
parku, urzędu i Agory. tel: 791 580 338

49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E w internecie, a w gazecie 

tylko za 6,99 zł

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo

ogłoszenia zamówisz na 
www.bytomski.pl/ogloszenia-bytom

VIDEO wywiady / relacje

oglądaj na
www.youtube.com/user/redbytomski

5MODUŁÓW

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie
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To trasa łącząca Tarnowskie Góry 
z Katowicami, która charakteryzuje się 
największym natężeniem ruchu w na-
szym mieście. Ale mieszkańcy Stroszka 
pytają ― po co tak utrudniać?

Remont drogi krajowej nr 11 na od-
cinku około 2 kilometrów był kluczo-
wą dla miasta inwestycją ― poprawił na 
niej bezpieczeństwo, zwiększył droż-
ność i upłynnił ruch. Na trasie pojawiły 
się chociażby dodatkowe pasy do skrę-
tów. Przebudowano odcinek ulicy od by-
łej KWK „Powstańców Śląskich” do ulicy 
Długiej oraz skrzyżowania z ulicami Woj-
ciechowskiego, Hlonda i Łokietka.

Gdzieniegdzie brak oznako-
wania poziomego i jest jeszcze 
kilka niedoróbek

W ramach inwestycji zamontowa-
no dodatkową sygnalizację świetlną 
(chociażby przy przedszkolu), a przy 
skrzyżowaniach postawiono wysep-
ki bezpieczeństwa. Powstały także no-
we chodniki, zatoczki dla autobusów 
oraz ścieżki rowerowe. Inwestycja ob-
jęła również wymianę: oświetlenia, ele-
mentów organizacji ruchu drogowego 

oraz oznakowania. W najbliższych pla-
nach ― do końca listopada ― jest także 
odremontowanie skrzyżowania z ulica-
mi Narutowicza i Sikorskiego.

Ale mieszkańcy pytają

Urzędnicy podają, że remont na tym 
odcinku został zakończony, a radny Mi-
chał Bieda zwraca nam uwagę, że wca-
le tak nie jest ― remont zakończy się jak 
inwestycja będzie odebrana. A do tego 
daleka droga. Trzeba np poprawić zapad-
nięte studzienki ― komentuje sprawę.

Najwięcej kontrowersji budzi jed-
nak brak dwupasmowej jezdni na re-
montowanym odcinku drogi oraz 
dziwne rozwiązanie w Stroszku, na któ-
re zdecydowali się projektanci. O uwa-
gach mieszkańców dotyczących braku 
jezdni dwupasmowej, którzy poddają 
w wątpliwość sensowności takiego roz-
wiązania, pisaliśmy już w maju. Wtedy 
jeszcze urzędujący wiceprezydent Hen-
ryk Bonk tłumaczył to brakiem miej-
sca ― Nie ma na to miejsca. Ten wariant, 
który realizujemy jest optymalny. Trze-
ba wziąć pod uwagę, że ulica Strzelców 

Bytomskich komunikuje tutaj trzy osie-
dla północnej części miasta. Kierowcy 
i tak nie mogliby rozwinąć tu większej 
prędkości, bo jest to teren zabudowa-
ny… ― tłumaczył wtedy.

O dziwnym rozwiązaniu w Strosz-
ku, na które zdecydowali się projektan-
ci, zwrócili nam uwagę nasi czytelnicy. 
Z prostego odcinak drogi zrobiono nie-
potrzebny profil, a do tego wprowa-
dzono nakaz jazdy w prawo ― co 
zmusza kierowców poruszających się 
tą drogą do niepotrzebnego objeżdża-
nia targowiska. Co ciekawe ― w tym 

miejscu nigdy nie było problemów 
z płynnością w ruchu. Po co więc 
wprowadzano zmiany? ― To jest coś 
strasznego.. było dobrze to oczywiście 
musieli zepsuć ― komentuje jedna z in-
ternautek. Zresztą wypowiedzi w po-
dobnym tonie jest więcej.

Koszt inwestycji wyniósł 35 mln 
złotych, a jej połowę dofinansowano 
ze środków rezerwy celowej budże-
tu państwa. Droga krajowa nr 11 ma 
ogromne znaczenie dla Bytomia ― łą-
czy go z Tarnowskimi Górami, Lubliń-
cem i Poznaniem. 

Przebudowa Strzelców zakończona, ale...

―Feralny fragment w Stroszku. 

Ponad 35-milionowa inwestycja drogowa przy ulicy Strzelców Bytomskich została zakończona możemy przeczytać na stronie Urzędu Miasta. 
Ale czy na pewno?

Kiedyś a dziś
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Wybory już za tydzień. Atmosfe-
ra robi się coraz bardziej napięta. Na 
mieście widać coraz mniej płotów, 
które znikają pod reklamami, a gazety 
puchną od ogłoszeń. Zewsząd patrzą 
na nas zatroskane oczy kandydatów 
na radnych i prezydenta. Jeszcze tro-
chę i ostatecznie rozstrzygnie się jacy 
ludzie będą rządzić miastem przez na-
stępne cztery lata.

W ostatnim tygodniu najwięcej wy-
borców określa swoje preferencje po-
lityczne. To właśnie ten moment, gdy 
trzeba zapoznać się z programami i za-
decydować kogo poprzeć. Od tego, ko-
go wybierzemy będzie zależeć czy i jak 
zostanie spożytkowane ponad 400 mln 
zł unijnych funduszy pomocowych na 
rewitalizację Bytomia, czy w końcu uda 
się obniżyć stopę bezrobocia do pozio-
mu sąsiednich miast, czy uda się po-
wstrzymać niż demograficzny, czy będą 
powstawać nowe mieszkania itd.

Aby wybrać mądrze, najlepiej po-
znać wizje kandydatów starających 
się o najwyższy urząd w mieście. Taką 
możliwość dają przedwyborcze deba-
ty. Jedyna w tym roku konfrontacja lide-
rów bytomskich ugrupowań odbędzie 
się zaraz po długim weekendzie, w śro-
dę o godzinie 18:00 w Centrum im. Ger-
wazego Gorczyckiego przy parafii św. 
Jacka. Spotkanie organizuje Inicjatywa 
stowarzyszeń Miasto Dla Mieszkańców 
przy wsparciu Bytomski.pl i Fundacji 
im. Stefana Batorego realizującej pro-
jekt Masz Głos Masz Wybór.

Debata będzie prowadzona przez 
neutralnego moderatora z Fundacji Ba-
torego. Kandydatom zostaną zadane 
pytania o wizję zmiany sytuacji gospo-
darczej miasta, wykorzystanie środków 
unijnych w ramach projektu Obszarów 
Strategicznej Interwencji oraz współ-
pracę z mieszkańcami i organizacjami 
pozarządowymi. Każdy z nich będzie 

mieć limitowany czas na odpowiedź. 
Następnie odbędzie się moderowana 
debata między politykami, a spotkanie 
zakończą pytania publiczności.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc 
(ok. 110) debatę będzie można obser-
wować przez internet. Kilka dni po niej 
opublikujemy relację, z której nieobec-
ni będą mogli dowiedzieć się jakie tezy 
wygłaszały osoby ubiegające się o pre-
zydencki fotel. 

W środę debata
Kampania wyborcza wchodzi na ostatnią prostą. W środę odbędzie się debata z udzia-
łem kandydatów na prezydenta.

Z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc (ok. 110) debatę 
będzie można obserwować 
przez internet. Kilka dni po 
niej opublikujemy relację, z 
której nieobecni będą mogli 
dowiedzieć się jakie tezy 
wygłaszały osoby ubiegają-
ce się o prezydencki fotel.

Prezentowana ceramika to za-
bytki unikatowe w skali europej-
skiej, powstałe w różnych latach, 
w odmiennych technologiach i styli-
stykach, o wyrafinowanych formach 
i zdumiewających dekoracjach. Szcze-
gólny podziw budzi prostokątna taca 
z uchwytami z manufaktury w Prósz-
kowie, o powierzchni niemal w całości 
pokrytej plastyczną dekoracją złożo-
ną z liści i kwiatów, wśród których roz-
mieszczono cztery pojemniczki na 
przyprawy w kształcie kuropatw, ra-
ciborska waza do zupy z uchwytami 
w postaci baranich głów, lśniące figurki 
z Pacykowa czy miniaturowy serwis dla 
lalek sygnowany przez Hutę Franciszka.

Na ekspozycji, przygotowanej w czę-
ści historycznej w całości ze zbiorów 
Działu Sztuki Muzeum Górnośląskie-
go, ukazana zostanie także tzw. „czarna 
porcelana” z I połowy XIX wieku z re-

liefami i srebrnymi bądź żółtymi zdo-
bieniami z manufaktury w Tułowicach, 
a spośród dzieł Konstantego Laszczki 
(1865–1956) – rzeźbiarza, malarza po-
zostającego pod wpływem twórczości 
Augusta Rodina – pojawią się dekora-
cyjny wazon o niezwykłych uchwytach 
w formie chimer czy baśniowa figura za-
klętej w ptaka królowej.

Muzealną kolekcję fajansu, kamion-
ki i porcelany zwanej „białym złotem”, 
powstałej w ciągu trzech minionych 
stuleci, dopełnią współczesne wyroby 
wytwórni z Bogucic, Bolesławca i Ćmie-
lowa. Wystawa objęta jest patronatem 
honorowym m.in. Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego i będzie 
otwarta do 29 marca przyszłego roku. 

Czas trwania wystawy: 5 listopada 
2014–29 marca 2015

Kurator: Iwona Mohl 

Arcydzieła ceramiki polskiej...―  
w Muzeum Górnośląskim

Wykwintne tułowickie kamionki zwane „czarną 
porcelaną”, prószkowskie zastawy czy fajanse 
Konstantego Laszczki to tylko niektóre z eksponatów, jakie 
od 5 listopada można oglądać na wystawie „Arcydzieła 
ceramiki polskiej od XVIII do XXI wieku” w Muzeum 
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Sprintem przez boiska: 
koniec samodzielnego 
panowania

Polonia Bytom nie wygrała trzeciego 
meczu z rzędu, dzięki czemu dogoniła ją 
Odra Opole. Niestety, większość naszych 
klubów zaliczyła słaby weekend.

Jeszcze kilka tygodni temu klub 
z Olimpijskiej szedł jak burza w III li-
dze i pewnie zmierzał po tytuł mistrza 
jesieni. Teraz stanęło to pod znakiem 
zapytania, bo niebiesko-czerwoni za-
liczyli obniżkę formy. Po dwóch remi-
sach (z Odrą Opole i Szombierkami) 
przyszedł czas na pierwszą porażkę 
w sezonie.

Stało się to w piątkowym meczu ze 
Skrą Częstochowa na stadionie w By-
tomiu. Spory w tym udział miał jednak 
arbiter główny, który najpierw podykto-
wał wątpliwą jedenastkę dla gości, a po-
tem nie zagwizdał rzutu karnego dla 
Polonii. Mecz skończył się porażką byto-
mian 1:2, a honorowego gola strzelił Mi-
chał Zieliński.

Przegrana sprawiła, że po wie-
lu tygodniach Polonia nie jest już sa-
modzielnym liderem. Trzy mecze 
z rzędu bez zwycięstwa powodują, że 
Odra Opole zrównała się punktami 
z naszym klubem. Czyżby zespół Jacka 
Trzeciaka pod koniec rundy jesiennej 
znalazł się w dołku?

 ― Czy widzieliście dzisiaj w chło-
pakach z Polonii jakiś dołek? Utrzymy-
wanie się przy piłce, granie, bieganie... 
Ci chłopcy tyle się dzisiaj naharowa-
li, ale to negatywny wynik poszedł 
w świat. Nie widzę u nas dołka ― krót-
ko odpowiada trener.

Skoro była mowa o Odrze, to dodać 
należy, że w piątek mierzyła się z Szom-
bierkami. „Zieloni” mogli zatem pomóc 
Polonii, ale ta sztuka im się nie udała. 
Opolanie na własnym stadionie pew-
nie wygrali 2:0. Do siatki trafiali bracia 
Gancarczykowie, a dokładniej Krzysz-
tof i Mateusz.

W przypadku Szombierek był to 
czwarty mecz bez zwycięstwa. To z ko-
lei sprawia, że zespół Krzysztofa Górec-
ko niebezpiecznie zbliża się do strefy 
spadkowej. Nasz trzecioligowiec zaj-
muje 12. miejsce.

Po dwóch świetnych kolejkach słab-
szy weekend przytrafił się naszym 
klubom z ligi okręgowej, które odno-
towały komplet porażek. Rezerwa 
Polonii przegrała na wyjeździe z naj-
lepszą w tabeli Tęczą Błędów 1:4 (ho-
norowy gol Gwiaździńskiego). Fatalnie 
spisały się Silesia Miechowice i ŁKS Ła-
giewniki, bo oba te zespoły przegrały 
z najsłabszymi drużynami w lidze. Sile-
sia 1:3 z przedostatnim MKS-em Sław-
ków (jedyną bramkę strzelił Suker), 
a ŁKS 0:2 z ostatnim Pionierem Ujejsce.

W A-klasie także nie było powo-
dów do radości. Punkt wywalczyli je-
dynie Czarni Sucha Góra po remisie 
2:2 z Olimpią Boruszowice (gole Za-
machowskiego i Chrysta). Nadzieja 
została rozbita przez LKS Żyglin 0:4, 
Rozbark przez Górnika Bobrowniki 
Śląskie 0:3, a Rodło Górniki nieznacz-
nie przegrał z Orłem Miedary 2:3 (gole 
Harazińskiego i Nowickiego).

Cieszy natomiast to, co wydarzy-
ło się w drugiej grupie B-klasy. Tempo 
Stolarzowice odzyskało fotel lidera po 
zwycięstwie 5:1 nad drugą drużyną 
Zgody Repty Śląskie (do siatki trafia-
li Dubkowiecki dwa razy oraz Krause, 
Stankiewicz i Cisowski). Z kolei Silesia 

II Miechowice pauzowała w weekend.

RELACJA KLUBOWA

Koszykarze Polonii Bytom odnieśli 
trzecie zwycięstwo z rzędu! 

Po pasjonującym meczu i eskala-
cji emocji w IV kwarcie pokonali WKK 
ProBiotics Wrocław 70:65.

Trener Polonii Radosław Kuciński 
od pierwszej minuty do gry naprze-
ciwko wrocławskim dwóm wieżom 
(Bochenkiewicz, Kolowca) desygno-
wał wszystko, co ma najlepszego. Duet 
podkoszowych Woźniak ― Nawrot do-
brze radził sobie pod tablicami i to by-
tomianie kontrolowali deskę po obu 
stronach parkietu w pierwszej odsło-
nie (aż 4 zbiórki w ataku). Pierwsze 
minuty to spora nerwowość w obu eki-
pach ― dużo strat i wiele nietrafionych 
rzutów z czystych pozycji. Zawodnicy 
wyglądali, jakby ich koncentracja była 
wciąż przytępiona egzystencjonalno-
-refleksyjną aurą ostatnich dni. 

Świetnie w spotkanie wszedł by-
tomski skrzydłowy Grzegorz Zadęc-
ki, który już w 13. minucie spotkania 
miał 4 trafione rzuty za trzy. Impono-
wał również Marcin Ecka dynamiczny-
mi penetracjami na lewą rękę i akcjami 
typu drive and dish, kapitalnie kreu-
jąc kolegom otwarte pozycje. Dzięki 
temu, na przerwę Poloniści schodzili 
z 2-punktową przewagą.

Od początku drugiej połowy tre-
ner Kuciński postanowił kontynuować 
swój szalony pomysł na grę tzw. small 
ball naprzeciw wysokiej piątce gości. 
Trójka obrońców (Ecka, Jurczyński, 
Moralewicz) świetnie funkcjonowała 
w zespołowej defensywie. Popisowo 
zagrał zwłaszcza Michał Moralewicz, 
który szalał w kontratakach i nieraz 

zwariowanymi akcjami, co rusz napę-
dzał grę bytomskiego zespołu. 

Wobec dobrej obrony pomalowa-
nego przez gospodarzy, przyjezdni 
kosztem nieprzynoszącej efektów gry 
w low post, postanowili uciec na ob-
wód, co przyniosło wymierny efekt. 
Izolowany na szczycie Igor Wadow-
ski niemal w pojedynkę wyprowadził 
wrocławian na 5-punktowe prowadze-
nie. Szybki run 6-0 Marcina Ecki (trój-
ka z rogu, akcja 2+1) przywrócił 
przodownictwo w meczu gospoda-
rzom na koniec trzeciej ćwiartki. 

Ostatnia odsłona spotkania już na 
trwałe przejdzie chyba do historii Polo-
nii. Wielkie widowisko i jeszcze więk-
sze emocje. Prowadzenie zmieniające 
się co chwilę, akcja za akcję, posiadanie 
za posiadanie. Oba zespoły kurczowo 
trzymały się za łby i żaden nie zamie-
rzał dopuścić. Gdy po dwóch świetnych 
akcjach wrocławskiego skrzydłowe-
go Igora Nizioła ProBiotics był +5, 
wydawało się, że trudno będzie by-
tomian odwrócić losy meczu. Wów-
czas w przepychankę z o dwie głowy 
wyższym Kolowcą wdał się Paweł Jur-
czyński. Zaogniona sytuacja na parkie-
cie lepiej podziałała na Polonię. Na fali 
ogłuszającego dopingu bytomianie do-
prowadzili do remisu. I gdy wojownik 
Jurczyński trafił monstrualną trójkę 
na 3 minuty przed końcem, widow-
nia eksplodowała i zrobiło się tak gło-
śno, jak w Hali na Skarpie nie było już 
dawno. ProBiotics już się nie podniósł, 
bo podniósł się nie mógł. Końcówkę 
zagrał nieefektywnie, a Polonia kon-
trolowała tempo gry. Wynik 70:65 usa-
tysfakcjonował gorące, gotowe bić się 
z Kolowcą trybuny. Bo z Pawłem Jur-
czyńskim się nie zaczyna

Hokej: za mocni na najsłab-
szych, za słabi na całą resztę

Taki wniosek od razu rzuca się 
w oczy patrząc na ostatnie wyczyny 
niebiesko-czerwonych. Polonia jedyne 
punkty zdobywa z katowiczanami.

Hokeiści Polonii Bytom mają już 
za sobą trzynaście spotkań, ale ich do-
robek punktowy jest zdecydowanie 
poniżej oczekiwań. W ligowej tabeli 
zajmują przedostatnie miejsce z dzie-
więcioma oczkami na koncie. Gor-
szy jest tylko HC GKS Katowice, który 
wszystkie mecze przegrał. To właśnie 
ten rywal póki co jest tylko w zasięgu 
niebiesko-czerwonych.

Podopieczni Mariusza Kiecy swoje 
punkty zdobywali jedynie z katowicza-
nami. Nie inaczej było we wtorek, w za-
ległym meczu trzeciej kolejki. Polonia 
rozgromiła przeciwnika 11:2, a do siat-
ki trafiali Bucenko, Meidl (obaj po dwa 
razy), Valecko, Słodczyk, Fabry, Przy-
godzki, Wieczorek, Bajon i Dybaś.

Niestety, dwa wcześniejsze spotka-
nia rozegrane w ubiegłym tygodniu nie 
przyniosły już tyle radości bytomskim 
kibicom. Najpierw było srogie lanie od 
Podhala Nowy Targ, które zwycięży-
ło 9:1 (honorowe trafienie autorstwa 
Słodczyka). Później naprawdę niewiele 
zabrakło, aby zdobyć punkty w starciu 
z Naprzodem Janów.

Kibice zobaczyli bardzo zacięte wi-
dowisko, ale bez szczęśliwego zakoń-
czenia dla Polonii. Naprzód wygrał 5:4, 
a gole dla bytomian zdobywali Meild 
(dwa razy), Słodczyk i Banaszczak.

Teraz wszyscy mają chwilę wy-
tchnienia w związku z meczami 
reprezentacji Polski. Niebiesko-czer-
woni kolejny mecz zagrają 12 listopa-
da, a w zaległym pojedynku rywalem 
będzie Comarch Cracovia. 

Remont dachu lodowiska przy ul. 
Pułaskiego jest bardzo istotny – dla 
mieszkańców miasta korzystających 
z hali, ale także dla męskich i żeńskich 
drużyn hokejowych z Bytomia. Obecnie 
nasze drużyny, kiedy rozgrywają mecz 
u siebie, muszą korzystać z obiektów 
sportowych ościennych miast. Odno-
wienie dachu pozwoli także na organi-
zację w hali innych imprez sportowych. 

Z takiego obrotu sprawy mocno nie-
zadowolony jest Mariusz Wołosz – by-
ły wiceprezydent, wiceprezes Polskiej 
Ligi Hokeja na Lodzie. „Uważam że to 
kolejne wyrzucenie pieniędzy i typo-
we dla obecnej władzy „pudrowanie 
pryszcza”. Zamiast tego powinni wy-
korzystać posiadane materiały i rozpo-
cząć budowę nowego lodowiska i nie 
mydlić oczu „kompleksem sportowy”. 

Ten sezon i tak jest już stracony dla by-
tomskiego hokeja”.

Po wyłączeniu lodowiska z użytku 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zlecił wyko-
nanie ekspertyz. Ich wynik dał zarządcy 
dwie możliwości – kompleksowy re-
mont dachu lub przykrycie lodowiska 
pneumatyczną halą. Choć drugie roz-
wiązanie byłoby bardziej funkcjonalne 
(można je przenosić na dowolny obiekt 
sportowy w każdej chwili), było nieste-
ty zbyt drogie. Zdecydowano się więc na 
rozpoczęcie remontu dachu. Koszt tej 
inwestycji to prawie 1,2 mln zł. 

W ramach remontu zabezpieczo-
ne zostaną antykorozyjne konstruk-
cje, wzmocnione zostaną konstrukcje 
dachu oraz płatwie poprzez wprowa-
dzenie nowych elementów i zadbanie 
o szczelność pokrycia dachu. 

Remontują dach lodowiska
3 listopada ruszył remont dachu bytomskiego lodowiska. Ma potrwać maksymal-

nie dwa miesiące. Przypominamy: lodowisko zostało wyłączone z użytku decyzją PINB w lipcu. 
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Bella i Sebastian 2D 11:20, 13:30, 15:40, 17:50

Dzień dobry, kocham cię! 2D 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 
21:50

Interstellar 2D 10:00, 11:40, 13:20, 15:00, 
16:40, 18:20, 20:00, 21:40

Obywatel 2D 12:30, 17:00, 19:15, 21:30

Śmieć 2D 11:30, 16:30, 19:00, 21:30

Bogowie 12:40, 15:20, 18:00, 20:40

Diabelska Plansza Ouija 20:15

Dracula: historia nieznana 14:10

Furia 18:30

Miasto 44 10:00

REC 4: Apokalipsa 2D 16:15, 22:15!

Udając gliniarzy 14:00, 21:15

Pinokio 10:15, 14:45

Pszczółka Maja 10:00

Pudłaki 12:00

Pudłaki 3D 12:30B

Wakacje Mikołajka 11:15, 14:15

Cinema CityPOKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

KINO FAMILIJNE

! Tyko piątek i sobota

rano

rano

rano

+9C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

+12C

+13C +11C+13C

+13C

+12C +15C+17C

! - tylko w poniedziałek

Gottland 17:00, 19:00

Małe stłuczki 19:30!

Becekino

07.11 - 13.11.2014

W 1901 roku z Mikulczyc do bytomskiego par-
ku miejskiego przeniesiono drewniany kośció-
łek św. Wawrzyńca wybudowany w 1530 r.

Mądrości
Bytomskie

7 listopada
Bytomski Jarmark Staroci, Stadion 
GKS Szombierki, ul. Modrzewskiego 3, 
g.7:00-15:00

Koncert laureatów Konkursu Puzoni-
stów i Tubistów, Szkoła Muzyczna, ul. 
Moniuszki 17, g.16:00

Turniej Jednego Wiersza, Becek, pl. Sta-
nek 1, g.17:00

Koncert grupy O!Ela! Chłopcy z Placu 
Broni, Becek, pl. Stanek 1, g.18:00

Podsumowanie projektu Serce robotni-
ka napędza praca, Teatr Rozbark, ul. Ki-
lara 29, g.19:00

Kalina in DUB, Blender, ul. Powstańców 
Warszawskich 30a, g.21:00

8 listopada
Bytomski Jarmark Staroci, Stadion 
GKS Szombierki, ul. Modrzewskiego 3, 
g.7:00-15:00

Koncert Polskiej Młodzieżowej Orkie-
stry Symfonicznej, Becek, pl. Stanek 1, 
g.17:00

Spotkanie dyskusyjne wokół książki Ka-
rola Sienkiewicza, CSW Kronika, Rynek 
26, g.19:00 

9 listopada
Oprowadzanie po Galerii Malarstwa 
Polskiego, Muzeum Górnośląskie, pl. 
Sobieskiego 2 g.12:00

HartOFFanie Teatrem - Twarze Medei, 
Becek, pl. Stanek 1, g.18:00

Opera Don Giovanni, Opera Śląska, ul. 
Moniuszki 21, g.18:00

10 listopada
Urodziny bytomskiej sceny hiphopowej 
i portalu HHBytom.pl, Blender, ul. Po-
wstańców Warszawskich 30a, g.21:00

12 listopada
Eko-Jarmark, pl. Sobieskiego, g.12:00-
18:00

Debata kandydatów na prezydenta Byto-
mia, Centrum Gorczyckiego przy parafii 
św. Jacka, ul. Matejki 1, g.18:00

Spotkanie Literatura w kuchni. Kuchnia 
w literaturze, Muzeum Górnośląskie, ul. 
Korfantego 34, g.18:00

Gala Honorowych Dawców Nadziei, Be-
cek, pl. Stanek 1, g.18:00

Wernisaż wystawy Drohobycz - miasto 
jedyna na świecie, Muzeum Górnoślą-
skie, pl. Sobieskiego 2, g.14:00

Roz spotkały sie dwie furmanki. 
A byli ci chłopi znajomkami.

 ― Kaj to jedziecie sąsiedzie? ― py-
to sie ten jeden.

 ― A dyć spytejcie o to konia!
 ― No ale chcieliście przecę na targ 

jechać? A to jest w drugą stronę!
 ― Toć prowda prawicie, ale będę 

sie to z koniem wadził? 



Reklama

Reklama

K R E M A T O R I U M

kompleksowe usługi pogrzebowe
przewóz zwłok krajowy i międzynarodowy
Kaplica Ceremonialna z oprawą muzyczną
własne chłodnie i krematorium
bogaty wybór trumien i urn
wieńce, tabliczki i krzyże
grobowce i nagrobki
tanatokosmetyka i tanatopraksja zwłok
sale do organizacji styp

Biuro Obsługi Klienta
czynne: pon.-pt. 8:00-18:00
         sob. 8:00-13:00
tel. 32 281 42 18
      32 281 70 13
fax 32 281 12 31
ul. Piekarska 99, 41-902 Bytom
e-mail: walicki@ka.onet.pl
www.walicki.eu



W trakcie trwającej od piątku do po-
niedziałku akcji „Znicz 2014” nad bez-
pieczeństwem mieszkańców Bytomia 
oraz osób przyjezdnych czuwało po-
nad 220 policjantów wspomaganych 
przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej

To już tradycja – Towarzystwo or-
ganizuje kwestę co roku. W obliczu wy-
darzeń na Ukrainie staje się ona jednak 
coraz ważniejsza. Dotychczas zbierane 
pieniądze przeznaczane były na zakup 
pomocy szkolnej, letni wypoczynek 
dzieci z Kresów, a także popularyzo-
wanie polskiej kultury na Wschodzie. 
W tym roku cel zbiórki zmienił się – 
pieniądze były zbierane na pomoc 
Polakom na Kresach. Fundusze prze-
znaczone zostaną na zaspokojenie ich 
bieżących potrzeb.

W tym roku kwestowano nie tyl-
ko 1 listopada – zbiórka odbywała się 
także 2 listopada na cmentarzach przy 
ulicach: Powstańców Śląskich, Ar-
mii Krajowej i Kraszewskiego. W ak-
cję, jak co roku, zaangażowali się m.in. 
uczniowie bytomskich szkół i artyści 
Opery Śląskiej.

Swoje podsumowanie akcji ZNICZ 
2014 przedstawili także policjanci. 
Podczas minionego weekendu do służ-
by na bytomskich drogach skierowa-
nych zostało ponad 220 policjantów, 
w tym 99 mundurowych z drogów-
ki. Stróże prawa czuwali nad bezpie-
czeństwem osób podróżujących oraz 

odwiedzających groby najbliższych. 
Szczególnym nadzorem objęte zosta-
ły cmentarze znajdujące się przy głów-
nych ciągach komunikacyjnych, a więc 
tam, gdzie ruch pieszych i pojazdów 
był największy. W trakcie działań poli-
cjanci odnotowali 23 kolizje w wyniku 
których nikt nie odniósł obrażeń.

Stróże prawa zatrzymali 4 oso-
by, które kierowały swoimi pojazdami 
znajdując się w stanie nietrzeźwości. 
Badania alkomatem wskazały u nich 

od 0,6 do 2,0 promili alkoholu w organi-
zmie. Policjanci nałożyli 13 mandatów 
karnych za jazdę z niezapiętymi pasami 
bezpieczeństwa. Ukarano 2 pasażerów 
oraz 11 kierowców, którzy w 10 przy-
padkach kierowali samochodem bez 
zapiętych pasów oraz w 1 przypadku 
przewożone było dziecko bez wymaga-
nego fotelika. Policjanci w trakcie czte-
rodniowej akcji wspierani byli przez 17 
strażników miejskich. 

Święto Wszystkich Świętych w Bytomiu

Kwesta na cmentarzu ― fot. UM Bytom 

Towarzystwo 
Miłośników Lwowa zorganizo-
wało tradycyjną, doroczną 
zbiórkę pieniędzy na bytom-
skich cmentarzach. W tym 
roku odbyła się ona pod 
hasłem ―O zmarłych pamiętać, 
żyjących wspierać―.

Nasze Muzeum jest w posiadaniu jed-
nego z największych polskich zbiorów 
przyrodniczych. Można wśród nich zna-
leźć ponad pół miliona egzemplarzy 
zoologicznych, botanicznych i geo-
logicznych z naszej części Europy. 
Kolekcja, która dołączy do Muzeum 
zdecydowanie wzbogaci jego zbiory.  
- Świetnie spreparowana kolekcja 
liczy ok. 200 dermoplastów, głów-
nie zwierząt kręgowych z oko-
lic Rzeszowa i terenów dzisiejszej 
Ukrainy. Perfekcyjnie wykonane 
okazy pochodzą z XX w. To bez wąt-
pienia pierwsza tak interesująca 
oferta sprzedaży od blisko 50 lat 
– mówi Roland Dobosz, kierownik 

Działu Przyrody MGB.  
Kolekcja nie jest jeszcze dostępna dla 
zwiedzających – obecnie jest w de-
pozycie, ale już wkrótce zostanie za-
bezpieczona i ujrzy światło dzienne. 
Planowo nastąpi to w pierwszym 
kwartale przyszłego roku. 

Muzeum Górnośląskie posiada 
już inny, cenny zbiór dermoplastów 
– Ottona Natorpa. Obecnie prócz no-
wej kolekcji instytucja zakupiła także 
urządzenie do próżniowego pakowa-
nia okazów z natury oraz nowoczesny 
sprzęt do digitalizacji mikroskopowej, 
makro- i mikrofotografii.

Nowości w Muzeum

Inicjatywę podpisały m.in. Bytom-
ska Izba Przemysłowo-Handlowa, By-
tomska Rada Biznesu, Cech Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorczości, ale tak-
że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie i Powiatowy Urząd Pracy. Ma ona 
przygotować miasto na unijne środki 
z Obszaru Strategicznej Interwencji /
OSI/ na lata 2014-20, które przezna-
czone zostaną na kompleksową rewi-
talizację miasta.

Zdaniem prezydenta podstawą ich 
skutecznego wykorzystania będzie 
współpraca z mieszkańcami.

 ― Przed nami ogromne wyzwa-
nie, jakim jest odnowa miasta. Przygo-
towujemy się do tego ― od momentu, 
w którym dowiedzieliśmy się o przy-
znaniu Bytomiowi dodatkowych pie-
niędzy w ramach RPO 2014-2020. 
Bytomski Klaster Rewitalizacji jest ko-
lejnym krokiem, w tym kierunku ― mó-
wi Damian Bartyla.

To jednak dopiero początek ― naj-
pierw musi powstać biuro klastrów 
razem zespołem roboczym i zespołem 
ekspertów. Organy te zajmą się m.in. 
analizami problemów i propozycjami 
konkretnych rozwiązań. Całość prac 
prowadzona będzie w gramach grup 
tematycznych przedstawicieli sekto-

rów: kreatywnego, biznesowego, sa-
morządowego i społecznego. 

Podstawą działania klastra ma być 
współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi, które będą przedstawiać po-
trzeby mieszkańców. 

– Mieszkańcy będą również za-
praszani do aktywnego włączania się 
w odnowę danego miejsca. Jeśli jakiś 
przedsiębiorca podejmie się realizacji 
remontu, będzie musiał zadeklarować, 
że zatrudni do realizacji tego projek-
tu osoby bezrobotne, wskazane przez 
MOPR i PUP ― mówi Lucjan Goczoł, kie-
rownik Referatu Planowania Strate-
gicznego i Funduszy Europejskich.

Klaster ma wyróżniać miasto inte-
grując różne sektory na rzecz rewitali-
zacji Bytomia. 

 ― Mam nadzieję, że w ten sposób 
stworzymy modelowy przykład kom-
pleksowej rewitalizacji ― począwszy od 
diagnozy, przez opracowanie dokumen-
tacji, konsultacje społeczne, skończyw-
szy na odnowie budynków i przestrzeni 
publicznych z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii budowlanych ― dodaje 
Izabela Domogała, naczelnik Wydziału 
Strategii i Funduszy Europejskich.

Klaster  
Rewitalizacji 

Przedstawiciele gminy, przedsiębiorców, organi-
zacji pozarządowych i eksperci wyspecjalizowanych dzie-
dzin podpisali Bytomską Inicjatywę Klastrową. To początek 
Bytomskiego Klastra Rewitalizacji. 

 Muzeum Górnośląskie czekało kilka lat na to, by do 
Wystawy Działu przyrody dołączyła ornitologiczna kolekcja 
Edwarda Hanzla. Nareszcie się udało ― bytomianie będą mogli 
oglądać około 200 dodatkowych eksponatów. 

W cyklu naszych przedwyborczych 
wywiadów Mariusz Janas jest kolej-
nym politykiem, który zasiadł przed 
naszymi kamerami i został przepyta-
ny przez Barbarę Taras. Bez wątpienia 
jego wystąpienie jest jednym z naj-
ważniejszych, gdyż jest on przedsta-
wicielem drugiej najpopularniejszej 
polskiej partii, która w Bytomiu posia-
da spore poparcie.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwo-
ści odniósł się do wypowiedzi swoje-
go konkurenta, posła Jacka Brzezinki, 
który stwierdził, że wyborcy głosują na 
konkretnego człowieka. Zdaniem Jana-
sa rzeczywistość jest inna, ponieważ 
ludzie podczas podejmowania decyzji 
o wyborze zwracają również uwagę na 
zaplecze kandydatów.

Ponadto w wywiadzie zostały poru-
szone kwestie stanu finansów Bytomia, 

jego zadłużenia i planu zmniejszenia 
bezrobocia. Mariusz Janas chciałby po-
nownego uprzemysłowienia miasta, 
lecz tym razem opartego o nowe tech-
nologie. Polityk zwrócił także uwagę 
na problem wykształcenia bytomskich 
bezrobotnych, wśród których według 

statystyk jest najwięcej osób po szkole 
podstawowej i zawodowej, a więc bar-
dzo nisko wykwalifikowanych.

Cały wywiad z Mariuszem Janasem 
można obejrzeć w naszym serwisie in-
ternetowym www.Bytomski.pl 

Mamy fachowców, mamy pomysły
Jeden człowiek nic nie zrobi. Za nim musi stać silne ugrupowanie - powiedział w wywiadzie 
dla Bytomski.pl Mariusz Janas, kandydat PiS na prezydenta Bytomia.
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