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W sprawie planów likwidacji 
Muzeum Górnośląskiego wiado-
mo coraz więcej. Jak powiedział 
Jerzy Gorzelik Gazecie Wyborczej, 
aby rozliczyć unijną dotację na bu-
dowę nowej siedziby Muzeum Ślą-
skiego trzeba w nim stworzyć pulę 
nowych etatów. Obecnie pracuje 
tam 120 osób, a docelowo powinno 
180. Zatrudnienie sześćdziesięciu 
ludzi to spory wydatek, natomiast 
w Muzeum Górnośląskim pracu-
je nieco ponad 60 osób. Sposobem 
na zaoszczędzenie byłaby właśnie 
likwidacja bytomskiej instytucji, 
zwolnienie jej pracowników, aby 
za chwilę zatrudnić ich w Muzeum 
Śląskim. W dokumentach pojawi-
łyby się nowe etaty, lecz faktycznie 
nikt nowy nie zostałby zatrudniony.

Po naszych artykułach, w któ-
rych ujawniliśmy plany władz wo-
jewództwa, Urząd Marszałkowski 

zaproponował naszemu miastu 
współprowadzenie Muzeum Gór-
nośląskiego tak, jak ma to miej-
sce w przypadku zabrzańskiego 
Muzeum Górnictwa Węglowego 
i Kopalni Guido. Przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego nie kryją zdzi-
wienia tą propozycją, ponieważ 
wcześniej marszałek nie sygnali-
zował takiego zamiaru, natomiast 
powszechnie wiadomo w jakiej 
kondycji są bytomskie finanse. Zda-
niem wiceprezydent Anety Latacz, 
miasto musiałoby rokrocznie do-
kładać do Muzeum Górnośląskie-
go dwa miliony złotych, których 
obecnie nie ma w budżecie. Spra-
wą zbulwersowany jest poseł Woj-
ciech Szarama. W swoim piśmie do 
marszałka podkreślił swoje słowa 
sprzed dwóch lat, że zamknięcie 
muzeum doprowadzi do jeszcze 
poważniejszej degradacji miasta.

Szef Wydziału Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego, Przemysław 
Smyczek, uważa, że w Bytomiu 
brakuje muzeum miejskiego. Ta-
kie placówki prowadzą bowiem 
wszystkie okoliczne miasta. Bytom 
jednak współfinansuje wystawy i 
publikacje Muzeum Górnośląskie-
go obejmujące swoją tematyką hi-
storię miasta. Z okazji obchodów 
jubileuszu 760-lecia lokacji na po-
czątku tego roku zapowiedziano 
wspólne wydanie przełożonej na 
język polski Kroniki Franza Grame-
ra, pierwszej monografii w dziejach 
Bytomia.

W czwartek prezydent Damian 
Bartyla miał spotkać się z mar-
szałkiem Mirosławem Sekułą w 
sprawie przyszłości Muzeum Gór-
nośląskiego. Ustalenia obu samo-
rządowców nie są jeszcze znane.

Zamkną muzeum dla etatów Prosto na 
wystawyAby rozliczyć dotację na budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego musi w 

nim pracować 180 osób. Brakuje jednej trzeciej z tej liczby. Ratunkiem miała-
by być likwidacja Muzeum Górnośląskiego.

Reklama

Muzeum Górnośląskie to je-
den  z bytomskich skarbów, 
z którego mieszkańcy mogą 
być dumni.

W niedzielę 16 marca zaprasza-
my wszystkich bytomian do Mu-
zeum Górnośląskiego przy placu 
Sobieskiego 2 i ul. Korfantego 34. 
Tego dnia będzie można za darmo 
zwiedzić wystawy stałe, gdzie po-
znacie środowiska przyrodnicze 
Górnego Śląska, dowiecie się jak 
żyli Ślązacy w XIX i XX wieku, zoba-
czycie dzieła malarstwa polskiego, 
a także przekonacie się o bogac-
twie przyrody górnośląskich wód  
i mokradeł.

Zachęcamy do wspólnych 
odwiedzin już od godziny 
11:00. Wstęp wolny!

723 643 739
723 139 690

723 643 739
723 139 690

ul. Północna 70
41-902 Bytom

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PALIWA STAŁE
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Lider RAŚ ubolewa nad plana-
mi obecnego Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego zmierzającymi do 
likwidacji Muzeum Górnośląskie-
go w Bytomiu. Jak się wydaje, Go-
rzelik nie rozumie, że ta „puszka 
Pandory” została otworzona wła-
śnie przez niego. Przypomnijmy. 
W kwietniu 2012 roku Urząd Mar-
szałkowski, w którego ramach oso-
bą odpowiedzialną m.in. za kulturę 
w województwie śląskim jest Jerzy 
Gorzelik informuje o planach likwi-
dacji Muzeum Górnośląskiego jako 
samodzielnej jednostki i włącze-
niu go w struktury powstającego 
Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
Magda Kociołek z Biura Prasowe-
go Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego deklaruje, że 
połączenie obu instytucji miałoby 
nastąpić już w 2013 roku. Władze 
województwa śląskiego zamawia-
ją dwie ekspertyzy na temat zasad-

ności połączenia Muzeum Śląskiego 
w Katowicach z Muzeum Górno-
śląskim w Bytomiu, którego celem 
zostać ma utworzenie jednej insty-
tucji pod nazwą „Muzeum Śląskie”. 
O działaniach tych nie poinformo-
wano nie tylko władz Bytomia ale 
nawet dyrekcji Muzeum Górnoślą-
skiego. Opracowanie jednej z eks-
pertyz powierzono wieloletniej 
znajomej Jerzego Gorzelika – prof. 
Irmie Kozinie. Jak można się było 
spodziewać przygotowany przez 
panią profesor dokument był oczy-
wiście przychylny pomysłom for-
sowanym przez Gorzelika. W opinii 
jednak wielu, opracowanie to by-
ło całkowicie oderwane od rzeczy-
wistości, zawierając w sobie także 
znaczną dawkę treści wręcz absur-
dalnych. Na fakt taki zwracał uwa-
gę między innymi publicysta „Życia 
Bytomskiego” Marcin Hałaś, pisząc: 
„Irma Kozina pisze o standardzie 
rekreacyjno-edukacyjnych, tymcza-
sem muzea nie mają nic wspólnego 
z rekreacją - powinny być w pierw-
szym rzędzie placówkami nauko-
wo-badawczymi, opracowującymi 
zbiory. Inne stwierdzenia Koziny za-
haczają już o absurd. Akcentuje ona 
takie zdanie: >Trudno bowiem po-
godzić się z sytuacją, w której ten 
sam samorząd finansować by miał 
działania konkurujących ze sobą 
jednostek!<. Irma Kozina jest histo-
rykiem sztuki (nie muzealnikiem). 

Samorząd wojewódzki mógłby więc 
z równym powodzeniem zamówić 
u niej analizę dotyczącą połącze-
nia Teatru Śląskiego w Katowicach 
z Teatrem Rozrywki w Chorzowie 
albo Teatru Rozrywki z Operą Ślą-
ską. I owo zdanie mogłoby się tam 
znaleźć - gdyby stosować logikę, że 
jeden samorząd nie powinien utrzy-
mywać dwóch jednostek kultury  
o podobnym profilu”. Kilka miesię-
cy później, za badanie i popularyzo-
wanie historii Górnego Śląska prof. 
Irma Kozina zostaje uhonorowa-
na ustanowioną przez Ruch Auto-
nomii Śląska, na czele którego stoi 
Jerzy Gorzelik, nagrodą im. ks. Au-
gustina Weltzla, tzw. „Górnośląskim 
Tacytem”. Tymczasem jednak, wo-
bec protestu wielu bytomskich śro-
dowisk, forsowana przez Gorzelika 
idea likwidacji MGB jako samodziel-
nej jednostki i uczynienia z niej filii 
Muzeum Śląskiego upada.

Upada jednak nie na długo, bo-
wiem przygotowana przez niego 
koncepcja staje się dzisiaj punktem 
wyjścia dla nowych władz woje-
wódzkich, w których na szczęście 
samego Gorzelika już nie ma. Jak 
przyznała rzecznik Urzędu Marszał-
kowskiego Aleksandra Marzyńska 
„Tematy związane z konsolidacją 
oferty muzealnej są analizowane 
od 2011r.” Nie przeszkadza to jed-
nak jak widać samemu Gorzeliko-
wi, który winą za losy MGB chciałby 
obarczać dzisiaj wyłącznie swoich 
byłych koalicjantów z Platformy 
Obytwatelskiej.

Oczywiście nie było też tak, jak 

chce tego były Członek Zarządu 
Województwa, iż powodem pod-
jętych planów była troska o dalsze 
losy bytomskiego Muzeum. Działa-
nie to wymuszone było tym samym, 
czym wymuszone jest i dzisiaj. Aby 
nie zaszła konieczność zwrotu do-
tacji zewnętrznej jaką Wojewódz-
two otrzymało na budowę nowego 
gmachu Muzeum Śląskiego w Kato-
wicach, placówka ta musi w określo-
nym terminie wykazać się nie tylko 
odpowiednią ilością etatów ale tak-
że odpowiednią ilością eksponatów. 
I tak jak dzisiaj nóż na gardle ma Se-
kuła, tak w 2012 roku tego samego 
noża próbował uniknąć Jerzy Go-
rzelik. Los Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu, jego pracowników czy 
interes bytomian miał w mojej opi-
nii – jeśli w ogóle – to drugo a nawet 
trzeciorzędne znaczenie.

Ubolewa Gorzelik nad brakiem 
zainteresowania dalszymi losami 
MGB posłów PiS, którzy wcześniej 
broniąc bytu placówki w później-
szym czasie nie stali się jego part-
nerami w dyskusji nad przyszłością 
jednostki. Trudno jednak podjąć 
dialog z kimś, kto go nie oferuje. Je-
rzy Gorzelik ani razu nie skierował 
zaproszenia do rozmowy na ten 
temat chociażby do bytomskiego 
posła PiS Wojciecha Szaramy. Za-
pewne zbyt był zajęty walką o odpo-
wiadający jemu i środowisku jakie 
reprezentuje, kształt ekspozycji, ja-
ka miała stać się przewodnią w ka-
towickim Muzeum Śląskim. Warto 
więc przypomnieć w kontekście 
ubolewań Jerzego Gorzelika cho-

ciażby sprawę bytomskiej willi Geo-
rga Brüninga. W grudniu 2012 roku 
poseł Wojciech Szarama w odpo-
wiedzi na głosy wzywające do god-
nego upamiętnienia zasłużonego 
dla Bytomia burmistrza, wyszedł 
z inicjatywą odkupienia od obec-
nego właściciela willi podarowa-
nej Brüningowi przez ówczesnych 
mieszkańców miasta. W związku  
z faktem, iż kupno budynku znacznie 
przekraczałoby szczupłe możliwo-
ści finansowe Gminy Bytom, poseł 
zwrócił się do Jerzego Gorzelika, ja-
ko osoby odpowiedzialnej w regio-
nie za kulturę, z apelem o podjęcie 
niezbędnych rozmów z właścicie-
lami budynku, których efektem by-
łoby odkupienie willi i utworzenie  
w niej placówki kulturalnej. W od-
powiedzi na tę inicjatywę, Jerzy 
Gorzelik w skąpym, siedmiozda-
niowym piśmie, doceniając troskę 
posła o ocalenie od zapomnienia hi-
storii Bytomia zasugerował zwró-
cenie się w tej sprawie do… Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kończąc swój felieton, Jerzy Gorze-
lik wylewa krokodyle łzy nad faktem, 
iż w jego opinii „ani władze lokalne, 
ani wojewódzkie nie zaprzątają sobie 
specjalnie głowy rolą kultury i dzie-
dzictwa kulturowego w życiu miasta 
i regionu”. To oczywiście prawda, ale 
czy wcześniej, gdy ową władzę wo-
jewódzką pełnił sam Gorzelik było 
inaczej? Warto, by Jerzy Gorzelik  
w końcu dostrzegł belkę tkwiącą  
w jego oku, zanim zacznie doszu-
kiwać się źdźbła w oczach swoich 
bliźnich.
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Hipisem nie jestem, ale coraz 
mniej rozumiem, o co chodzi pre-
zydentowi Bytomia. W grudniu 
ubiegłego roku powiedział – prywa-
tyzuję bytomskie wodociągi. Potem 
bronił tego kiepskiego pomysłu jak 
niepodległości. Po dwóch miesiącach 
oświadczył jednak, że nie będzie pry-
watyzacji (i chwała mu za to). W obu 
przypadkach nie potrafił jasno wyja-
śnić, dlaczego raz jest na tak, a raz na 
nie.

Przypomnę – awantura o by-
tomskie wodociągi zaczęła się w od 
uchwalenia budżetu miasta na rok 
2014 w którym zapisano dochody z 

ich prywatyzacji wysokości 100 mln 
zł. Prezydent Bartyla zaczął, zatem od 
czynności, która powinna zakończyć 
procedurę prywatyzacji. W efekcie w 
lutym, gdy wycofał się z pomysłu pry-
watyzacji wodociągów Bytom został 
z uchwalonym budżetem powięk-
szonym o nieistniejące 100 mln zł. Ta 
dziura budżetowa, nie była wynikiem 
jakiegoś nadzwyczajnego kryzysu 
miejskich finansów. To tylko prezy-
dent Damian Bartyla strzelił sobie na 
oczach całego miasta w kolano. Hi-
storia jak z kabaretu gdyby nie to, że 
dotyczy naszym bytomskich publicz-
nych pieniędzy.

Tak czy siak prezydent Barty-
la musiał skonsumować wypieczo-
ny własnymi rękami pasztet za 100 
mln zł. Zastanawiałem się, co ta-

kiego wymyśli, aby wyjść z opresji. 
Oczami wyobraźni wydziałem już na-
szego sympatycznego skarbnika mia-
sta Mariusza Konopkę, w pocie czoła, 
drukującego na domowej drukarence 
brakujące 100 mln zł. Ale bądźmy po-
ważni – jedyny rozsądny ratunek w 
tej sytuacji to zmniejszenie zawyżo-
nych nieodpowiedzialnie o 100 mln 
zł miejskich wydatków. Ale na to trze-
ba odwagi.

Odwagi prezydentowi Bartyli 
starczyło tylko do zmniejszenia wy-
datków o ok. 26 mln zł. Choć realnie 
ta kwota jest mniejsza o 12,5 mln zł 
składki do Komunikacyjnego Związ-
ku Komunalnego GOP, której wpła-
ta została tylko odłożona. Reszta z 
mitycznych 100 mln zł ma zostać 
pokryta dochodami budżetu mia-
sta, o których jeszcze dwa miesią-
ce temu władze Bytomia nie miały 
wiedzy. No cóż brak wiedzy można 
mieć o przyszłej wygranej w toto-
lotka, ale nie o wzroście dochodów 

miasta o plus-minus 74 mln zł. W 
tych planowanych dochodach za-
twierdzonych na sesji Rady Miej-
skiej w dniu 3 marca jedyna realna 
pozycja to prawie 13,5 mln zł nad-
wyżki budżetowej za rok ubiegły. 
Druga pozycja to prawie 16 mln zł z 
tytułu wzrostu różnego rodzaju do-
chodów podatkowych miasta. Ryzy-
kowne posunięcie, sprzeczne z tym, 
co ekipa Bartyli głosiła dotychczas 
o stanie bytomskiej gospodarki, ale 
może się uda. Chociaż słowa – „mo-
że się uda” nie powinny być podsta-
wą planowania budżetu miasta.

Wisienka na torcie nowych do-
chodów to trzecia pozycja – wzrost 
planowanej kwoty, jaką miasto chce 
pozyskać ze sprzedaży nieruchomo-
ści. Dotychczasowy plan przewidy-
wał, iż do budżetu Bytomia w roku 
2014 miało z tego tytułu wpłynąć po-
nad 14 mln zł. W dniu 3 marca doszło 
do cudownego rozmnożenia tej kwo-
ty. Dodano do niej prawie 48 mln zł.

W tym planie cudownego roz-
mnożenia jaśnieje jak Gwiazda Po-
larna kwota 30 mln zł ze sprzedaży 
kompleksu budynków po Elektrocie-
płowni „Szombierki”. Pięknie. Póki, co 
kompleks nie jest własnością miasta. 
Damian Bartyla występuje, więc w 
roli sienkiewiczowskiego Onufrego 
Zagłoby, który zaofiarował królowi 
szwedzkiemu Niderlandy. Ciekawe, 
co na to Regionalna Izba Obrachun-
kowa?

Bądźmy jednak dobrej myśli i za-
łóżmy, iż zgodnie z zapowiedziami 
władz Bytomia miasto przejmie kom-
pleks budynków EC „Szombierki”. 
Kompleks, który od wielu lat próbo-
wał bezskutecznie sprzedać najpierw 
skarb państwa a potem fiński kon-
cern „Fortum”, teraz w ciągu kilku 
najbliższych miesięcy sprzedadzą by-
tomscy urzędnicy. Wygląda to mało 
realnie, ale może się uda? A może jed-
nak Damian Bartyla spodziewa się 
wygranej w totolotka?

Kumulacja w Totolotku

Ubrał się diabeł 
w ornat i na mszę ogonem 
dzwoni – to pierwsze słowa, 
jakie nasuwają się po lek-
turze ubiegłotygodniowe-
go tekstu, jaki na łamach 
–Bytomskiego.pl opubliko-
wał były członek Zarządu 
Województwa Śląskiego 
Jerzy Gorzelik.

Gdybym był 
hipisem powiedziałbym 
przestałem kumać działania 
prezydenta Bartyli.

Belka Jerzego Gorzelika
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Od czasu ogłoszenia zamia-
ru zamknięcia liceum, w szkole 
nie prowadzono naboru. Obec-
nie uczy się w nim ostatnia kla-
sa sportowa, do której uczęszcza 

dziś piętnaścioro uczniów. Jedno-
znacznej przyczyny decyzji likwi-
dacji w uchwale nie podano.

Szkołą sportową w mieście ma 
zostać Zespół Szkół nr 3, na któ-
ry składa się V Liceum Ogólno-
kształcące oraz Gimnazjum nr 4. 
Jednostka zostanie przekształco-
na w szkołę mistrzostwa spor-
towego, skierowaną do uczniów, 
którzy chcą się rozwijać właśnie 
w dziedzinie sportu.

Kwestią niewyjaśnioną do tej 
pory pozostaje sprawa zatrud-
nienia kadry pedagogicznej li-
kwidowanego liceum. Zgodnie  
z wypowiedzą Adama Grzesika,  

z Wydziału Promocji i Kontaktu  
z Mediami UM, decyzje w tej spra-
wie podjęte zostaną do końca 
maja, ale urzędnicy zakładają, że 
wszyscy nauczyciele znajdą pra-
cę w innych placówkach oświato-
wych w mieście.

Zgodnie z ustawą o związkach 
zawodowych, projekt uchwa-
ły musi zostać zaopiniowany 
przez nauczycielskie organiza-
cje związkowe oraz musi zostać 
przedłożony organizacjom po-
zarządowym do konsultacji spo-
łecznych.

Likwidowane liceum miało 
bardzo dobre warunki do edu-

kacji w zakresie sportowym,  
a budynek szkoły dawał ogrom-
ne możliwości eksploatacyjne. 
Kilka lat temu w gmachu szko-
ły uczyło się nawet około 2 ty-
sięcy uczniów. Dyrekcja wpadła 
jednak na pomysł zagospodaro-
wania wolnej powierzchni. Chce 
utworzyć w szkole klasy dla dzie-
ci cierpiących na autyzm i wady 
słuchu. Jest duże zainteresowa-
nie takim oddziałem i dyrekcja 
szkoły widzi w tym szansę. Na-
uczyciele szkoły przeszli już spe-
cjalne szkolenia, a w planach są 
także spotkania z zainteresowa-
nymi rodzicami.

Kupię przedwojenne pocztówki
Kupię pocztówki z przedwojennego
Bytomia (Beuthen) oraz dzielnic.
tel. 668 733 733

Schody z drewna
Oferujemy wykonanie oraz montaż 
schodów z drewna oraz na konstruk-
cjach betonowych .więcej o nas na 
www.admar-schody.pl +48530194419  

Fotograf ślubny
Ślub to jedna z najważniejszych chwil 
w życiu. Warto mieć z niej pamiątkę, do 
której będziecie chętnie powracać na-
wet po wielu latach. Zrobimy dla Was 
piękne zdjęcia tel. 510 605 344 

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

Liga Kobiet Nieobojętnych uzna-
ła, że na tytuł Bytomianki zasługu-
je Veroniq Zafon, fotografka, która 
zasłynęła serią kobiecych aktów 
na industrialnym tle. Bytomiani-
nem Roku 2013 został Piotr Man-
kiewicz, który jest założycielem  
i właścicielem radzionkowskiego 
Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawo-
stek. Na Gali przyznano także wy-
różnienie Anioła Dobrego Gestu, 
które otrzymał ks. Bogdan Peć – dy-

rektor Katolickiego Ośrodka „Dom 
Nadziei” w Bytomiu. Wydarzeniu 
towarzyszyła część artystyczna. 
Wystąpiła na niej Kasia Moś, byto-
mianka i finalistka muzycznego ta-
lent show „Must be the music”.

Muzeum Chleba jest jedną z naj-
większych atrakcji turystycznych 
na Śląsku i zostało wpisane do 
Szlaku Zabytków Techniki oraz do 

Europejskiego Szlaku Dziedzictwa 
Przemysłowego. Jedyne w Polsce 
muzeum o takiej tematyce przycią-
ga tłumy, które chcą zobaczyć cho-
ciażby, jak wyglądała prawdziwa, 
śląska kuchnia, sala lekcyjna, czy 
przedmioty codziennego użytku. 
Znaleźć tam można także wyposa-
żenia wnętrz, pocztówki czy doku-
menty z XIX i XX wieku, a nawet te 

zupełnie archiwalne, z okresu XVI-
-XVII wieku.

Zasługi Bytomianki Roku 2013 
są równie efektowne. Wykonane 
przez nią artystyczne, czarno-białe 
akty są inspirowane tańcem. Prace 
Veroniq Zafon można było oglądać 
m.in. w magazynach: „VIVA”, „Dance 
For Place”, „Camerapixo” i „Gazecie 
Wyborczej”. Prócz fotografowania, 
artystka prowadzi warsztaty foto-
graficzne dla dzieci i młodzieży. To 
jednak nie koniec. Największym 
wyzwaniem są dla niej spotkania z 
kobietami po trudnych przejściach, 
nazywane fototerapią. Veroniq Za-
fon aktywnie uczestniczyła także 
w projektach społecznych i cha-
rytatywnych – aukcja dla Hospi-
cjum Miłosierdzia Bożego z Gliwic, 
przeszczep szpiku kostnego dla 
dziecka z Tarnowskich Górach czy 
projekt Elektrociepłowni Szom-
bierki - „Taniec i akt”.

Gala Kobiet Nieobojętnych za nami
W zeszłym tygodniu w 
Bytomiu odbyła się kolejna 
Gala Kobiet Nieobojętnych. 
Podczas wydarzenia, które 
zorganizowano w Operze 
Śląskiej, przyznano tytuł 
Bytomianki Roku 2013. Po 
raz pierwszy wręczono tak-
że nagrodę dla Bytomianina 
Roku 2013.

    

III Liceum Ogólnokształcące do likwidacji 
III LO, funkcjonujące do-
tychczas w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 przy 
ulicy Arki Bożka 21, ma zostać 
zlikwidowane. Pozostanie 
tylko Gimnazjum nr 5 i klasy 
specjalne. Uchwała o wygasze-
niu liceum przyjęta była już 
w styczniu 2012 roku,  a teraz 
musi zostać skonsultowana.

Reklama
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Uliczka łącząca Rynek z ul. 
Dzieci Lwowskich pamięta po-
czątki miasta. Została wytyczona 
już w średniowieczu i przebiega-
ła wówczas między drewnianymi 
domami dawnych bytomian. Dziś 
znajduje się tam najstarszy w mie-
ście bruk i unikatowe rynsztoki 
wykute w granicie. Dzięki temu, 
że uliczka jest szeroka na zaled-
wie trzy metry ma wyjątkowy kli-

mat jakiego na próżno szukać w 
pobliskich miastach. Dlatego wła-
ściciele galerii Stalowe Anioły zde-
cydowali się organizować tam 
popularne Festiwale Sztuki Wyso-

kiej, które jednak z braku miejsca 
musiały przenieść się na sąsiednią 
ul. Jainty.

Przed dwoma laty miasto sprze-
dało kamienicę przy Gliwickiej 18. 

Jej nowy właściciel wyremonto-
wał front, lecz zrujnowaną oficynę 
przy Zaułku wyburzył. Teraz ro-
botnicy wrócili na miejsce celem 
odbudowy budynku, lecz wbrew 
zaleceniom miejskiego konserwa-
tora zabytków inwestor nie zlecił 
nadzoru archeologicznego, nato-
miast ciężki sprzęt wjeżdżający do 
Zaułka zniszczył zabytkowy bruk. 
Stowarzyszenie Monitoring Za-
bytków oraz Towarzystwo im. I. 
Hakuby zaalarmowały miejskie 
służby, w efekcie czego na miej-
scu przeprowadzono wizytacje 
PINB, MZDiM i bytomskiego kon-
serwatora.

W trakcie jednej z wizji lokal-
nych przedstawiciel Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków 
będący archeologiem natknął się w 
tamtejszym wykopie na kilka sko-
rup naczyń pochodzących ze śre-
dniowiecza. Oficyna bowiem nie 

była podpiwniczona, dlatego nie 
naruszono gruntu, który do dziś 
może kryć przedmioty wyjaśniają-
ce jak wyglądało życie w Bytomiu 
przed wiekami. Ponieważ budowa 
mieści się w strefie ścisłej ochrony 
konserwatorskiej i nadzoru arche-
ologicznego wstrzymano prace do 
momentu przeprowadzenia ba-
dań archeologicznych. Inwestor 
skontaktował się już w tej sprawie 
z Muzeum Górnośląskim i firmami 
wykonującymi takie usługi.

Wykopaliska prowadzono tak-
że zanim rozpoczęto budowę po-
bliskiego centrum handlowego 
Agora. Archeolodzy znaleźli wów-
czas konstrukcje kilku studni oraz 
naczynia z ceramiki i drewna. Eks-
pozycja przedstawiająca efekty 
badań jest dostępna dla każdego 
zainteresowanego na najniższym 
poziomie galerii, naprzeciw wej-
ścia do delikatesów Społem.

Reklama

Nawet opozycja przyznaje - ta-
ka jednostka jest w Bytomiu po-
trzebna. A my możemy jedynie 
dodać, że lepiej późno niż wca-
le. Tworzenie Centrów Integracji 
Społecznej (CIS), bo o tej jedno-
stce mowa, umożliwiła ustawa 
o zatrudnieniu socjalnym z 2003 
roku. W Polsce funkcjonuje od te-
go czasu wiele tego rodzaju pod-
miotów, które również aktywnie 
od dłuższego czasu korzystają ze 
środków unijnych przeznaczonych 
na wsparcie ich działalności.

Jak poinformował nas magi-
strat, do tej pory w Bytomiu zajęcia 

z zakresu aktywnej integracji za-
wodowej i społecznej prowadziła 
firma zewnętrzna, wybrana przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
(MOPR) w drodze ustawy o zamó-
wieniach publicznych. Teraz będzie 
inaczej. Centrum Integracji Spo-
łecznej będzie odpowiedzialne za 
aktywizację społeczno-zawodową 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym: próbujących wyjść z 
bezdomności, osób uzależnionych 
od alkoholu lub narkotyków, osób 
chorych psychicznie, długotrwale 
bezrobotnych, zwalnianych z zakła-
dów karnych oraz osób niepełno-
sprawnych. CIS będzie realizował 
swoje zadania poprzez podwyż-
szanie kwalifikacji lub przekwali-
fikowanie, pomoc w planowaniu 
własnego życia, naukę gospoda-
rowania pieniędzmi itp. Zgodnie 
ze statutem CIS, jednostka będzie 
też mogła organizować różne-
go rodzaju szkolenia, konferencje  

i imprezy kulturalno-oświatowe,  
a wszystko przy współpracy  
z jednostkami miejskimi, organiza-
cjami pozarządowymi i podmiota-
mi gospodarczymi.

O dziwo przy powołaniu kolej-
nej jednostki miejskiej w Bytomiu 
wśród polityków panuje jedno-
myślność. Większość, których py-
taliśmy, popiera powstanie takiego 
centrum i zgadza się, że jednostka 
jest potrzebna - „Popieramy utwo-
rzenie CIS, bowiem instytucja ta 
ma szansę stać się ośrodkiem nio-
sącym pomoc osobom zagrożo-
nym wykluczeniem społecznym 
spowodowanym m.in. długotrwa-
łym bezrobociem, a także oso-
bom niepełnosprawnym. Każda 
nowa inicjatywa, której zadaniem 
jest udzielenie pomocy bytomia-
nom w powrocie na rynek pracy, 
jest godna poparcia” – powiedział 
nam Maciej Bartków, przewodni-
czący PIS w Bytomiu. Podobnie 

sądzi Joanna Stępień z bytomskie-
go PO, pełnomocniczka ds. Orga-
nizacji Pozarządowych i Równych 
Szans w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego – „CIS to 
przede wszystkim  przedsięwzię-
cie edukacyjne,  w którym osoby 
wykluczone, uczestnicząc w różne-
go rodzaju kursach, warsztatach i 
spotkaniach integracyjnych, uczą 
się zachowań społecznych i eko-
nomicznych, przygotowując się do 
pracy na otwartym rynku pracy”.

Jak zauważa pani Joanna Stę-
pień, CIS’y są naturalnym sprzymie-
rzeńcem pomocy społecznej, czyli 
MOPRu, ponieważ zajmują się jej 
podopiecznymi, a jednym z podsta-
wowych celów pomocy społecznej 
są nie tylko funkcje opiekuńcze, ale 
także pomoc w usamodzielnieniu 
się i reintegracji ze środowiskiem. 
Są także sprzymierzeńcem po-
wiatowych urzędów pracy (PUP), 
ponieważ przygotowują ich naj-

trudniejszych klientów do funk-
cjonowania na rynku pracy. Stąd 
tak ważna jest współpraca CISu 
z PUPem oraz MOPRem, lokalny-
mi organizacjami pozarządowymi, 
zajmującymi się rynkiem pracy, sa-
morządem lokalnym oraz lokalnym 
biznesem. Jak zapewnia nas pani 
Joanna, praktyka pokazuje, że choć 
Centra Integracji Społecznej bory-
kają się z kłopotami finansowymi 
i kadrowymi, obejmują swoją pra-
cą „trudniejszych bezrobotnych”, to 
ich praca przynosi wymierne efek-
ty. Część ich uczestników usamo-
dzielnia się, zakładając spółdzielnie 
socjalne, bardzo dobrze odbierane 
przez wspólnoty lokalne i lokalny 
biznes, który zleca im różne prace.

Należy więc mieć nadzieję, że 
ta rzadka zgoda wśród bytom-
skich radnych nie pójdzie na 
marne i niedługo bytomski CIS 
będzie mógł pochwalić się wy-
miernymi korzyściami. 

Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej radni powołali 
nową jednostkę budżeto-
wą, która będzie realizo-
wała zadania z zakresu 
reintegracji zawodowej i 
społecznej. 

Nowa jednostka budżetowa w Bytomiu  

W miejscu wyburzonej oficy-
ny przy ul. Zaułek przedsta-
wiciel Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków znalazł 
kilka średniowiecznych sko-
rup. Takich odkryć może być 
tam więcej.

Odkrycie w Zaułku

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PALIWA STAŁE
723 643 739

ul. Północna 70
41-902 Bytom

723 643 739
723 139 690
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Wszystkie misie maskotki 
wróciły do sklepu.

Policjanci z Bytomia zatrzy-
mali 3 sprawców kradzieży skle-
powej. Ich łupem w Dniu Kobiet 
padły maskotki oraz noże. Po-
dejrzani w wieku od 22 do 26 lat 
usłyszeli już zarzuty. Grozi im te-
raz do 5 lat więzienia.

W minioną sobotę (w Dzień 
Kobiet) trzech sprawców okradło 
sklep przy ulicy Chrzanowskiego. 
Ich łupem padło 6 maskotek oraz 
3 noże. Złodziejami jak wynikało 
ze zgłoszenia byli 2 mężczyźni i 1 
kobieta. Policjanci z komisariatu 
przy ulicy Chrzanowskiego zaj-
mujący się tą sprawą ustalili oraz 
zatrzymali amatorów cudzej wła-
sności. Okazali się nimi 2 byto-
mianie w wieku 24 i 26 lat oraz 
22-letnia przyjaciółka jednego z 
nich.

Śledczy z komisariaty przed-
stawili im zarzuty. Jak ustalono 

motywem kradzieży mogły być 
prezenty z okazji Dnia Kobiet. Te-
raz złodziejom grozi do 5 lat wię-
zienia.

Resocjalizacja nie pomogła. Po-
licjanci zatrzymali podejrzanego o 
liczne włamania do mieszkań oraz 
60-letniego pasera. Przestępstwa 
miały miejsce na przełomie stycz-
nia i lutego tego roku. Ustalono, że 
kradzieży podejrzany dokonywał 
się w czasie przepustek z zakładu 
karnego, gdzie odbywa karę wię-
zienia.

Policjanci z bytomskiej komen-
dy poszukiwali sprawcy włamań 
do mieszkań. Kryminalni prowa-
dzili wzmożone działania opera-
cyjne, typowali sprawców oraz 
prowadzili obserwacje. Stróże pra-
wa ustalili a następnie zatrzyma-
li 33-latka. Mężczyzna przyznał 
się do 4 włamań do mieszkań przy 
ul. Siemiradzkiego, Miechowickiej 

oraz Wyzwolenia.
Przestępstw tych dokonywał 

na przełomie stycznia i lutego te-
go roku. Jego łupem padał głównie 
sprzęt elektroniczny, biżuteria, pie-
niądze. Policjanci odzyskali część 
skradzionych przedmiotów. Byto-
mianin usłyszał już zarzuty. Śled-
czy ustalili, że 33-latek odbywa 
karę więzienia za włamania a prze-
stępstw tych dokonywał w czasie 
jak był na przepustce. Teraz o jego 
dalszym losie zdecyduje sąd.

Za te włamania grozi mu do 10 
lat za kratami. Ponadto kryminalni 
zatrzymali 60-letniego pasera, któ-
ry kupił od 33-latka część skradzio-
nych rzeczy. Mężczyzna usłyszał 
już zarzut. Grozi mu teraz do 5 lat 
więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzymali ki-
bica, który odpalił race na meczu ho-
keja na lodzie. 16-latek racę odpalił 
podczas trwania drugiej tercji będąc 

pod „sektorówką”. Teraz „polonista” 
odpowie przed sędzią rodzinnym.

W ostatnią niedzielę lutego, pod-
czas rozgrywek hokeja na lodzie 
pomiędzy Polonią Bytom a GKS Ka-
towice kibice rozwiesili tzw. „sek-
torówkę” na trybunie. Wtedy też 
kibice odpalili race. Całe zdarzenie 
zarejestrowały kamery monitoringu 
lodowiska. Kryminalni z bytomskiej 
komendy zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości pseudokibiców, po za-
poznaniu się z zapisem kamer usta-
lili i zatrzymali 16-latka. Nastolatek 
przyznał się do przestępstwa. Teraz 
odpowie przed sędzią rodzinnym. 
Policjanci ustalają kolejne osoby, któ-
re odpalili materiały pirotechniczne. 
Zapowiadane są kolejne zatrzyma-
nia.

Ściganie kibiców, którzy odpalają 
środki pirotechniczne podczas me-
czów hokeja czy piłkarskich to nie 
wymysł klubów sportowych. Piro-
technika podczas meczów jest za-
bronione ustawą o bezpieczeństwie 
imprez masowych. 

Złodzieje maskotek zatrzymani. 

Na przepustce więziennej okradał 
mieszkania

Ścigany za odpalenie racy podczas 
meczu

8 lat więzienia za łapówkę w 
kwocie 50zł

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Reklama

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
58-latka, który wręczył im 50 zł. Męż-
czyzna dał „łapówkę” w zamian za 
nie ukaranie go mandatem karnym 
za przekroczenie prędkości w kwocie 
500 zł i 10 punktami karnymi. Teraz 
grozi mu do 8 lat więzienia.

W niedzielę wieczorem policjan-
ci bytomskiej drogówki, zatrzyma-
li do kontroli 58-letniego kierowcę. 
Powodem kontroli było przekrocze-
nie przez niego prędkości o ponad 
50 km/h. W związku z tym wykro-
czeniem stróże prawa chcieli ukarać 
chorzowianina mandatem karnym w 
kwocie 500 zł i 10 punktami karnymi.

Mężczyzna słysząc wysokość man-
datu powiedział do policjantów „czy 
nie można tego załatwić w inny spo-
sób” i włożył do swoich dokumentów 
banknot 50 zł i dał go mundurowe-
mu. W tym momencie stróże prawa 
zatrzymali 58-latka. Dzisiaj mężczy-
zna stanął przed prokuratorem. Grozi 
mu teraz do 8 lat więzienia.



 6 www.bytomski.plpiątek, 14 marca 2014

 
 

Zwycięstwo bytomskich tenisistów
Tenisiści Carbo-Koks TTS Polonia Bytom wygra-

li mecz z zespołem Pogoni Lębork 3:1. Zwycięstwo 
oznacza dla naszych tenisistów już 23 punkty na 
koncie. 

Mecz był bardzo emocjonujący. Przeciwnicy Po-
lonii do końca walczyli o każdy punkt, broniąc się 
przed spadkiem. Tomas Konecny i Jakub Kosowki 
zwyciężyli dwa pierwsze pojedynki z wynikami 3:2. 
Dopiero w trzecim nasz zawodnik, Radek Mrkvicke, 
został pokonany przez Marka Prądzyńskiego. Tym 
samym Pogoń Lębork zdobyła kontaktowy punkt. 
Goście stracili jednak nadzieję na lepsze noty, kiedy 
Tomas Konecny pokonał Bartłomieja Sucha wyni-
kiem 3:2.

Wygrana w meczu daje Polonii pozycję równą 
czwartemu zespołowi z tabeli – Dekorglass Działdo-
wo. Już 18 marca nasi tenisiści zagrają po raz kolej-
ny i zmierzą się w bytomskiej Hali na Skarpie z ZKS 
Palmiarnia Zielona Góra. Rozgrywki rozpoczną się o 
godzinie 18:30. Bytomska szermierka wciąż na wy-
sokim poziomie 
 
 

Bytomska szermierka  
wciąż na wysokim poziomie

Zawodniczki Bytomskiego Towarzystwa Szer-
mierczego osiągają kolejne sukcesy. Wśród nich 
można znaleźć miejsca na podium w turnieju 
„Muszkieter Trophy 2014”, Pucharze Miasta Kalwa-
rii Zebrzydowskiej oraz krakowskim turnieju „Wa-
wel Dragon Trophy”.

Cztery bytomskie zawodniczki w świetnym sty-
lu awansowały do finałowej ósemki w gliwickim 
„Muszkieter Trophy 2014”, a aż trzy z nich zajęły 
miejsca na podium. Wspaniale wypadły: Weronika 
Wiktor, Julia Gwóźdź, Oliwia Włoczka oraz Zuzan-
na Matuszek.

Kolejnym sukcesem na koncie zawodniczek był 
udział w Pucharze Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Srebrny medal wywalczyła tam Oliwia Włoczka. 
Trzecie miejsce zajęła z kolei Patrycja Ziętek. 

Na tym nie koniec zwycięstw – krakowski turniej 
„Wawel Dragon Trophy” zakończył się pierwszym 
miejscem dla Patrycji Ziętek oraz trzecim dla Oliwii 
Włoczki i Julii Gróźdź. 

Serią sukcesów zawodniczki udowodniły wciąż 
bardzo wysoki poziom bytomskiej szermierki.

Jan III Sobieski zawitał w Bytomiu w drodze  
z odsieczą wiedeńską
Polski król wraz ze swoją ciężką jazdą przebywał w na-
szym mieście 19 i 20 sierpnia 1683 roku.

Mądrości
Bytomskie

21 marca w Muzeum Górnoślą-
skim rozpocznie się wernisaż Miło-
sza Kowalewskiego. Ekspozycja nosi 
tytuł „Kadry kreślone piórem” i skła-
da się na nią 41 zdjęć polskich pta-
ków. 

Wystawa potrwa do 21 kwiet-
nia. Na wernisażu będzie można zo-
baczyć zarówno indywidualne, jak 
i zbiorowe ujęcia ptaków, wykona-
ne na Pomorzu Zachodnim i w oko-
licy Kołobrzegu. Autor zdjęć, Miłosz 
Kowalewski jest architektem i za-
palonym fotografem przyrody-or-
nitologiem. Prócz tego pasjonuje się 
żeglarstwem. Już dziś jest laureatem 
międzynarodowych i ogólnopol-
skich konkursów fotografii przyrod-
niczej. Głównymi obiektami jego 
fotografii są ptaki. Miłosz Kowalew-
ski jest także autorem wielu albu-
mów i kalendarzy fotograficznych.

Do fotografowania ptaków ar-
tysta podchodzi metodycznie. Je-
go przygoda z obserwacją ptaków 
zaczęła się od zwykłych spacerów. 
Jak sam twierdzi, dziś sesje zaczy-
na również od wielokrotnej analizy 

– terenu, tła i oświetlenia. Przygo-
towania do sesji trwają czasami do 
kilkunastu tygodni. Do tego nale-
ży doliczyć miesiące lub nawet lata 
obserwacji. To wszystko składa się 
jednak na idealną kompozycje i sa-
tysfakcjonujące efekty. 

Wystawa „Kadry kreślone pió-
rem” jest efektem wielu lat pracy 
– zarówno tej w terenie, jak i tej, po-
legającej na pogłębianiu wiedzy. Jej 
organizatorem jest Agencja Zegart. 
Zaprezentowane fotografie pokażą 
wyłącznie dzikie ptactwo, żyjące na 
wolności. Prace są wykonanym w in-
nowacyjnej technologii ChromaLuxe 
powiększeniem w formacie 100X70 
cm i mają formę paneli fotograficz-
nych z blachy. 

Wernisaż "Kadry kreślone piórem"  
w Muzeum Górnośląskim

REKLAMA 3081507/00
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Finisaż | Kardynał August Hlond 
14 Mar 2014, 17:00
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 34

Wernisaż | Ustka 2013 - wystawa 
poplenerowa
14 Mar 2014, 18:00
MBP, pl. Sobieskiego 3

Teatr | Jak wam się podoba
14 Mar 2014, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Koncert | Marek Miś Akustic Trio 
& STARSI
14 Mar 2014, 20:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Impreza | Festiwal Plastikowych 
Modeli Redukcyjnych
15-16 Mar 2014, 9:00
Hala Na Skarpie, ul. Modrzewskiego 5a

Dla dzieci | Warsztaty Zamkowa przygoda
15 Mar 2014, 10:00
Becek, pl. Karin Stanek 1
 

Dla dzieci | Pan Pająk i jego pająki
15 Mar 2014, 11:30
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2

Teatr | Jak wam się podoba
15 Mar 2014, 18:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Spotkanie | Benefis Tadeusza Kijonki
15 Mar 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Teatr | Straszny Dwór
15 Mar 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Teatr | Zagraj to, czyli 17 tańców o czymś
15 Mar 2014, 19:00
Teatr Rozbark, ul. Dojazd 29

Teatr | Plan B - Hartoffanie Teatrem
15 Mar 2014, 19:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Koncert | Srogo i Peter File
15 Mar 2014, 21:00
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2

Dla dzieci | Tymoteusz wśród 
ptaków - teatr lalek
16 Mar 2014, 10:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Wycieczka | Zwiedź Bytomski 
Teatr Tańca i Ruchu Rozbark
16 Mar 2014, 15:00
Teatr Rozbark, ul. Dojazd 29

Teatr | My Fair Lady
16 Mar 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Spotkanie | Zespół Brasy
18 Mar 2014, 18:00
Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7

Impreza | Jam Session blues i 
okolice
20 Mar 2014, 21:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Obietnica 10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 
18:40, 20:50

Witaj w klubie 14:00, 16:30, 19:00, 21:30

300: Początek imperium 2D 13:30

300: Początek imperium 3D 11:15, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30!

Facet (nie)potrzebny od zaraz 18:30, 22:30!

Jack Strong 18:20, 21:00

Kamienie na szaniec 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 
20:00, 22:30!

Non-Stop 16:15, 19:15, 21:30

Obrońcy Skarbów 13:45

Pompeje 2D 15:10

Pompeje 3D 19:30, 21:40

Ten niezręczny moment 20:30

Wkręceni 13:00, 17:20

Cinema City

Becekino

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY  
 

 
Kamienie na Szaniec

14.03, g. 19:15
15.03, g. 21:15
16:03, g. 19:30
17-20.03, g. 17:15

Scena zbrodni 14-20.03, g. 19:00

Sierpień w hrabstwie Osage 17.03, g. 19:30

Kraina Lodu 2D 11:30

LEGO   Przygoda 2D 11:30, 16:00

LEGO   Przygoda 3D 13:45 

Pan Peabody i Sherman 2D 10:15, 14:45

Pan Peabody i Sherman 3D 12:30, 17:00

Robaczki z Zaginionej Doliny 2D 11:00

Rodzinka nie z tej ziemi 10:00, 12:00 

! - tylko w piątek i sobotę

KINO FAMILJINE+6C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+4C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+12C

+8C

+5C

+16C

+12C

+6C

+7C

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z E

Reklama
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Jeszcze przed modą na prze-
kształcanie przestrzeni  in -
d u s t r i a l nyc h   w   ku l t u ra l n e  
w Elektrociepłowni Szombier-
ki odbywały się Festiwal Muzyki 
Nowej, słynne na cały kraj Mię-
dzynarodowe Konferencje Tańca 
Współczesnego czy mający swo-
ją wierną publikę Festiwal Te-
atromania, dający mieszkańcom 
regionu możliwość zderzenia się 
nie tylko z teatrami niezależnymi, 
offowymi, lecz także z artystami 
znanymi ze scen repertuarowych.

Na Teatromanii się wychowa-
łam i uczyłam teatru. W prze-
strzeniach EC przesiadywałam 

godzinami, m.in. na performance-
’ach Komuny Otwock. Pewnie nie 
wszystko rozumiałam, nie wszyst-
ko do mnie przemawiało; nie każ-
da forma ekspresji poddawała 
się łatwej interpretacji. Ale magia 
miejsca działała zawsze - wielka, 
absolutnie niesterylna hala z gołę-
biami wlatującymi do środka. Ce-
gły, maszyny, przeszklenia - nie 
zawsze kompletne. Półmrok.

Wewnątrz można zobaczyć lam-
py według projektu Petra Berensa, 
niemieckiego architekta, specjali-
zującego się w realizacjach prze-
mysłowych - począwszy od hal, na 
takich formach jak czajniki czy pie-
ce skończywszy. Mówi się o nim ja-
ko o pionierze corporate designu, 
czyli identyfikacji wizualnej, ponie-
waż przedmiotom nadawał specy-
ficzne cechy, tak by kojarzyły się z 
konkretnym obiektem/przedsię-
biorstwem. Między innymi berliń-
ska stacja Moritzplatz zawdzięcza 
mu swój wygląd.

Z zewnątrz budynek elektrocie-
płowni przypomina pruski zamek. 

Ceglane mury, dziedziniec, wyso-
kie okna. Do tego doklejone trzy 
kominy i charakterystyczna wie-
ża zegarowa. Architektów, którzy 
stworzyli wizję całego komplek-
su, nie trzeba przedstawiać chyba 
nikomu, zwłaszcza na Śląsku - są 
to sławni Georg i Emil Zillmanno-
wie, ci sami, którzy odpowiadali za 
kształt Giszowca i Nikiszowca.

O przeszłości obiektu można 
przeczytać wiele. Jego przyszłość 
chyba się jeszcze nie wyklarowała, 
choć opcji jest kilka – jedna zakłada 
stworzenie na jego terenie Śląskie-
go Parku Nauki. Do czasu ogłosze-
nia pewnych informacji pozostaje 
nam łażenie wokół i robienie zdjęć.

MODNE FRELE - Czyli dwie 
kamratki (pol. przyjaciółki) ze Ślą-
ska, które chcą się podzielić ła-
chami (pol. ciuchami) ze swoich 
szranków (pol. szaf). U nas prze-
konacie się, że Śląsk to najbardziej 
klimatyczne miejsce na Ziemi. Bę-
dziemy się starać odczarować pe-
joratywne postrzeganie naszego 
gryfnego regionu.

Modne Frele o zabytkowej 
Elektrociepłowni Szombierki

59zł
90

Oferta specjalna  
dla klientów innych operatorów

Premium Film Pakiet Universe+

130 kanałów 41 HD

15 miesięcy w prezencie

do 6 miesięcy w prezencie

Premium Sport

do 6 miesięcy w prezencie

15 miesięcy w prezencie 59zł

Pakiet Universe+

130 kanałów 41 HD

90

Dekoder mediabox+ 500GB
PVR | 500GB - nagrywasz, cofasz, zatrzymujesz
VOD+ | netVOD+ - wypożyczalnia filmów i seriali
DVBT - cyfrowa telewizja naziemna

+ Standardowa 

instalacja zestawu 

antenowego HD+ 

ZA DARMO*

> Umowa tylko na 15 miesięcy

> HBO na 15 miesięcy GRATIS

>  Premium Sport  
lub Premium Film 
do 6 miesięcy GRATIS

O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA

Zestaw antenowy HD+
z konwerterem typu TWIN

1złod 69zł

a 

a

D

awu 

D+ 

GB

* Usługa instalacji jest usługą własną Dystrybutora. Obejmuje instalację, uchwyt antenowy, mocowania do ściany,  
do 20 m kabla antenowego, złącznik kabla, ustawienie / dostosowanie anteny, dojazd do Klienta i 24 mies. gwarancję.

MIG Piekary l skie ul. Bytomska 204, tel: 32 767 32 00 

MIG Bytom C.H. M1 ul. Strzelców Bytomskich 96, tel: 32 389 89 04 

Miała to być fabry-
ka materiałów wybuchowych. 
Od listopada 1920 roku budy-
nek pełnił jednak funkcję elek-
trociepłowni, jednej z najwięk-
szych w Europie. W późnych 
latach 90. XX wieku zaczęto w 
nim organizować spektakle, 
koncerty, wystawy.


