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NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PALIWA STAŁE

Podczas jednej z ostatnich se-
sji Rady Miejskiej Damian Bar-
tyla wyznał, że miasto zamierza 
uzyskać spory dochód ze sprze-
daży Elektrociepłowni Szombier-
ki. Prezydent miał prowadzić już 
od pewnego czasu rozmowy z in-
westorem zainteresowanym tą 
lokalizacją. Problem w tym, że wła-
ścicielem nieruchomości jest pry-
watna spółka Fortum. Regionalna 
Izba Obrachunkowa wszczęła 
w tej sprawie postępowanie -  
o temacie szerzej informujemy  
w artykule „Budżet Bytomia kolej-
ny raz do poprawy” (s. 4).

Teraz Damian Bartyla podpi-
sał list intencyjny ze przedsiębior-
stwem SFW Energia, które jest 
zainteresowane budową w Byto-
miu zakładu ciepłowniczego. Mia-
sto ma pomóc jej we wskazaniu 
nieruchomości, gdzie firma mo-
głaby zrealizować swoją inwesty-
cję. W doniesieniach medialnych 
od razu pojawiły się domysły, że 
pewnie chodzi o zabytkową EC.

My też w mijającym tygodniu 
informowaliśmy na łamach na-
szego internetowego wydania, że 
prawdopodobnie to SFW Ener-
gia jest tajemniczym inwesto-
rem, który ma przejąć zabytkową 
Elektrociepłownię. Jednak te do-
niesienia nie potwierdzają się. 
Jak ujawnił nam nasz informator 
- list intencyjny, który podpisał 
Prezydent Bartyla ma związek ze 
sprawą, ale to nie ta firma przej-
mie zabytkową Elektrociepłownię 
Szombierki. Więcej szczegółów 
nie znamy. Wiadomo tylko, że 
ściągnięcie SFW wiąże się z roz-
biciem monopolu na dostarczanie 
ciepła w mieście.

Jak informuje Ratusz: "Zgod-
nie z zapisami miasto rozważy też 
propozycje warunków korzystania 

przez firmę z tych nieruchomości. 
SFW Energia po wyborze miejsca 
budowy nowego zakładu wykona 
i przedstawi gminie ofertę cenową 
na dostawę ciepła wraz warunka-
mi, założeniami i koncepcją tech-
niczną zakładu. Wtedy też inwestor 
zaproponuje harmonogram reali-
zacji inwestycji."

Tereny Elektrociepłowni 
Szombierki są świetną lokaliza-
cją pod nowy zakład, gdyż znajdu-
je się tam węzeł ciepłowniczy, za 
pośrednictwem którego ciepłow-
nia mogłaby dystrybuować ener-
gię do miejskiej sieci. Nie może 
jednak być mowy o EC Szombier-
ki, bowiem firma, od której miasto 
zamierza przejąć nieruchomość – 
jak się dowiedzieliśmy - zastrze-
ga sobie w umowie z miastem, że 

w tym miejscu nie może być pro-
dukowane ciepło. Cała sytuacja 
jest bardzo dziwna. Jest bowiem 
prywatną spółkę, która dostarcza 
ciepło bytomianom, od której mia-
sto za przysłowiową złotówkę ma 
przejąć EC, a jednocześnie spro-
wadza się do miasta inwestora, 
który ma być dla niej konkuren-
cją dla Fortum. Jaki interes ma w 
tym Fortum? Nie wiadomo. Kto 
jest tajemniczym inwestorem i 
co czeka EC? Też nie wiadomo. 
Nowa firma w mieście, która ma 
być konkurencją dla dotychcza-
sowego dostawcy ciepła wygląda 
na „szach” ze strony Bartyli. Przy 
czym nie wiadomo czy prezydent 
jest na tyle wytrawnym graczem, 
że przewiduje kilka ruchów na 
przód.     RSz

Szachy na terenie Elektrociepłowni
Prezydent 

Bytomia podpisał list 
intencyjny z firmą, 
która chce uruchomić 
w Bytomiu zakład cie-
płowniczy. Czyżby to 
był tajemniczy inwestor 
dla Elektrociepłowni 
Szombierki? Magistrat 
dementuje te doniesienia.

Zamieść 
ogłoszenie 
za darmo
w internecie, a w gazecie 
tylko za 6,99 zł
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Czytelników tego bloga pozo-
stawiam z pytaniem, dlaczego na 
takowe nie mogła liczyć naczelnik 
Katarzyna Krzemińska, poprzed-
niczka obecnie odchodzącego,  
i grupa ludzi, z którymi pan Bar-
tyla postanowił w swoim stylu za-
kończyć współpracę. O stylu tym 
pisałem już, więc nie będę powta-
rzał. Zaś z pytaniem czytelników 
zostawiam, bo odpowiedzi zapew-
ne nie otrzymamy. Można jedynie 
domyślać się, że pan Bartyla po-
dzielił pracowników na „swoich”  
i „nie swoich”, a w konsekwencji 
„nie swoi” nie mogli i nie mogą li-
czyć na ludzkie traktowanie, a na-
wet na przestrzeganie względem 
nich przepisów prawa pracy…

Ale zajmijmy się geniuszem 
Turzańskiego, bo oto dowie-

dzieliśmy się o jego wiekopom-
nych dokonaniach. Co ciekawe 
nie dostrzegłem w nich najważ-
niejszego – realizacji obietnicy 
Damiana Bartyli: Opracowana zo-
stanie nowa strategia promocji gminy  
z uwzględnieniem potrzeb i zda-
nia mieszkańców, rozpoczęcie 
prac – pierwszy kwartał 2013. 
Ale co tam obietnice! Mamy kon-
kurs Milki, do którego urząd się 
tylko przyłączył. Bytom okazał 
się najmilszym miastem w Polsce! 
Naprawdę. I wygrał superdrogą 
kampanię, na której kształt nie 
miał wpływu i której efektów ja-
koś nie ma…A co każdy z nas z tej 
super-hiperkampanii reklamowej 
pamięta? Na pewno czekoladę,  
z resztą bywa gorzej.

Następnie do osiągnięć Turzań-
skiego dorzuca się… wydawanie 
publikacji. To, że biuro promocji 
wydaje publikacje nie jest żad-
nym odkryciem, do tego zostało 
powołane i to przez lata robiło. 
Nie wiem, dlaczego bytomski.pl 
mówi, że „za jego sprawą miasto 

zwiększyło działalność wydawni-
czą”. Z czterech (!) wymienionych 
tytułów co najwyżej dwa są tytu-
łami nowymi, bo przecież „Bytom 
i okolice” wydano w 2009 roku, 
zaś „Historię Szombierek” dwa 
lata później. Nie sposób zgodzić 
się z tezą, że miesięcznik „Rynek 
7” obecnie zyskał na wartości… 
Zmiana linii pisma z miesięczni-
ka kulturalnego na nie wiadomo 
o czym, zmiana formatu i papieru, 
grafiki, a przede wszystkim pozio-
mu tekstów - wszystko to spo-
wodowało, że niestety pismo to 
z pewnością nie zachęca do mia-
sta… Zaś poza jego granice wypro-
wadziła je pani Katarzyna, a nie 
pan Krzysztof.

Również i ona wprowadzi-
ła regularne spotkania w Biurze 
Promocji, z tym że wówczas wa-
runkiem odbywania się wydarze-
nia była, co jest logiczne, promocja 
miasta. Biuro w końcu na to otrzy-
muje środki na działalność. Obec-
nie bierze się, co popadnie, albo 
co się podoba organizatorom…
Krzysztof Turzański zmienił też 
stronę internetową. Teraz połowę 
ekranu zajmuje baner, a pierw-
szą informacją jest doniesienie 
o wynajęciu odkurzacza na psie 
ekskrementy…

Działania promocyjne Bytomia 
za prezydenta Bartyli są prowa-
dzone chaotycznie, wykorzystują 
wcześniej wprowadzone narzę-
dzia i działania. Brak im polotu, 
odkrywczości, otwarcia, odwa-
gi, co mogłoby skutkować choć-
by nagrodą za tę działalność. Nie 
słyszałem o większej kampanii 
skierowanej do inwestorów, na 
których tak prezydentowi zależy. 
Zaś doniesienia medialne? Braku-
je mi w nich dobrych informacji o 
sukcesach prezydenta Bartyli, zaś 
nie znam nikogo, kto nie słyszałby 
o skatowanym dziecku. I nie pisał-
bym o tym, gdyby referendyści nie 
lamentowali tak nad doniesienia-
mi medialnymi za mojej kadencji. 
Jako prezydent rok po roku gości-
łem na ogólnopolskim Festiwalu 
Promocji Miast i Regionów, gdzie 
zauważano działania promocyjne 
prowadzone w naszym mieście, 
czy to nagrodą czy wyróżnieniem. 
Na międzynarodowym festiwalu 
filmowym nasz film promocyjny 
zdobył też dwie główne nagro-
dy. W tym kontekście wynoszenia 
pod niebiosa osiągnięć Turzań-
skiego nie mogłem pozostawić 
bez komentarza.

 

Okazuje się 
jednak, że władze naszego 
miasta potrafią się właściwie 
rozstawać z pracownika-
mi. Oto bowiem zgotowały 
naczelnikowi Turzańskiemu 
publiczne pożegnanie. 

Turzański zajmował się promo-
cją naszego miasta niewiele po-
nad rok. Funkcję kierownika Biura 
Promocji Bytomia objął w styczniu 
2013 r. W tym krótkim czasie uda-
ło mu się zdziałać całkiem sporo. 
Przede wszystkim wykorzystał po-
prawiającą się opinię mieszkańców 
o swoim mieście i wraz z lokalnymi 
mediami zaangażował bytomian 
do walki o tytuł Najmilszego Mia-
sta w Polsce w plebiscycie Milki. 
W efekcie Bytom otrzymał pozy-
tywną promocję na skalę ogólno-
polską, podczas której zachwalano 
jego walory w telewizji TVN, roz-
głośniach RMF FM i RMF Maxx, 

a także w dużych tytułach praso-
wych i portalach internetowych. 
Ponadto w ramach finału plebiscy-
tu zorganizowano wielką imprezę 
na Rynku transmitowaną na głów-
nej antenie TVN. Tak potężnej kam-
panii reklamowej Bytom nie miał 
jeszcze nigdy.

Za jego sprawą miasto zwięk-

szyło działalność wydawniczą. 
Biuro Promocji Bytomia wydało 
przewodniki "Spacerem po Byto-
miu", "Bytom i okolice", "Miecho-
wice i okolice" oraz monografię 
"Historia Szombierek". Z kolei miej-
ski miesięcznik "Rynek 7", który w 
ostatnich latach stracił na warto-
ści przeszedł gruntowne zmiany. 

Zmieniła się szata graficzna, for-
mat, papier i sposób dystrybucji, 
dzięki czemu tytuł zaczął trafiać 
także poza granice miasta. Prze-
obrażenia doznała również strona 
internetowa magistratu.

Sukcesem okazały się gadżety 
promocyjne wydane z okazji jubile-
uszu 760-lecia nadania praw miej-
skich. Kalendarze cieszyły się taką 
popularnością, że trzeba było je 
dwukrotnie dodrukowywać, a ko-
szulki z wizerunkiem Śpiącego Lwa 
rozeszły się już niemalże w ilości 
tysiąca sztuk.

Choć władze miasta zerwały ze 
strategią promocji ustanowioną 
przez ich poprzedników, to Turzań-
ski nie przygotował nowego doku-
mentu. Pod względem formalnym 
owiana złą sławą "Energia Kultury" 
i granatowe logo wciąż obowiązują, 
ponieważ radni nie podjęli stosow-
nej uchwały w tej sprawie, lecz w 
praktyce wydział kierowany przez 
Turzańskiego działał według inne-
go planu.

Turzański zanim zaczął kie-
rować bytomską promocją był 
dziennikarzem Dziennika Zachod-
niego i Telewizji Silesia, wydawcą 
miesięcznika "Przegląd Piekarski"  
i doradcą burmistrza Tarnow-
skich Gór. W 2010 roku ubiegał się 
o fotel prezydenta Piekar Śląskich 
uzyskując 36% głosów, wtedy też 
został radnym. Po zakończeniu 
pracy w bytomskim ratuszu zo-
stał dyrektorem w jednej z kato-
wickich firm.

Ponieważ urząd nie miał czasu 
na zorganizowanie konkursu 
przed odejściem Turzańskiego, na 
jego stanowisko tymczasowo zo-
stał zatrudniony Marcin Cholewiń-
ski. To absolwent Górnośląskiej 
Wyższej Szkoły Handlowej w Ka-
towicach, przez blisko dziesięć lat 
pracował w koncernie Polskapres-
se, wydawcy Dziennika Zachodnie-
go. Pełnił tam funkcję specjalisty w 
dziale marketingu, a następnie peł-
nił obowiązki dyrektora oddziału. 

Prezydent Damian Bartyla za-
powiedział, że prawdopodobnie  
w przyszłym tygodniu zostanie 
ogłoszony konkurs na naczelni-
ka wydziału.

Cholewiński zamiast Turzańskiego
Bytom ma nowego 

szefa promocji. Krzysztof 
Turzański, dotychczaso-
wy naczelnik Wydziału 
Promocji i Kontaktów  
z Mediami przeszedł do 
katowickiej firmy.

Przed kilkoma tygodniami ujaw-
niliśmy, że zarząd wojewódz-
twa rozważa likwidację Muzeum 
Górnośląskiego. Gdy dowiedzia-
ła się o tym opinia publiczna mar-
szałek wystosował propozycję do 
prezydenta Damiana Bartyli doty-
czącą współprowadzenia instytucji.  
W czwartek Sekuła osobiście 
dyskutował na ten temat z radny-
mi w trakcie obrad komisji Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 
Rady Miejskiej. Spotkanie trwało 
blisko trzy godziny, ale mimo to 
nie zaowocowało żadnymi kon-
kretnymi decyzjami.

Podczas obrad prezydent za-
pewnił, że jest zdeterminowany, 
by zatrzymać muzeum w Byto-
miu. Władze gminy rozważają 
nawet przejęcie placówki od wo-
jewództwa. Na przyszły tydzień 
zaplanowano roboczą naradę  
w tej sprawie.

Marszałek spotkał  
się z radnymi

Mirosław Sekuła 
rozmawiał z rajcami o przy-
szłości Muzeum.
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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

    

Od 2003 roku, kiedy to uczest-
nicy pracowni modelarskiej MDK 
nr 2 wystąpili z propozycją zor-
ganizowania zawodów mode-
larskich, festiwal z lokalnego 
wydarzenia urósł do rangi po-
ważnych międzynarodowych za-
wodów, stając się jednocześnie 
wielkim świętem braci modelar-
skiej. Również w tym roku w po-
kazach wzięła udział rekordowa 
ilość wystawców i gości. Na fe-
stiwal przybyło ponad 500. mo-
delarzy z siedmiu państw, którzy 
wystawili przeszło 1300 modeli, 
wykonanych z różnych materia-
łów. Impreza przyciągnęła też do 
Szombierek kilka tysięcy entuzja-
stów tego hobby.

Prezes Stowarzyszenia IPMS 
Polska Marcin Chruścielewski pod-
kreślał, że "bytomski festiwal jest 
największą modelarską impre-
zą w Polsce i jedną z większych 
w tej części Europy". Natomiast 
prof. Jerzy Buzek, obejmując Pa-
tronat Honorowy nad impre-
zą, w specjalnie skierowanym 

liście do IPMS Polska stwierdził, że 
"dzięki takim przedsięwzięciom mło-
dzież ma pozytywne wzorce działa-
nia, poszerzając swoje umiejętności  
i zainteresowania."

Efekty pracy modelarzy, bio-
rących udział w zawodach, moż-
na było podziwiać na specjalnie 
przygotowanych stoiskach wy-
stawowych. Znalazły tam swoje 
miejsce najefektowniejsze minia-
tury, pogrupowane pod kątem 
materiału wykonania, skali jak 
również tematu. Odwiedzających 
festiwal zachwycały wspaniałe 
dioramy, przedstawiające sceny 
batalistyczne z różnych okresów 
historii, ale i drobne scenki ro-

dzajowe. Nie zabrakło też mo-
deli współczesnych ciężarówek 
czy samochodów wyścigowych. 
Natomiast fani tematyki fantasy, 
mogli odnaleźć wspaniałe mo-
dele postaci bohaterów, znanych 
sobie z gier komputerowych, lite-
ratury i kinematografii.

W hali „Na Skrapie” znaleź-
li również swoje miejsce han-
dlowcy, oferujący fanom modeli 
redukcyjnych cały asortyment nie-
zbędny do uprawiania tej pasji. Na 
stoiskach można było zaopatrzyć 
się we wszelkie artykuły niezbędne 
dla początkujących jak i zaawanso-
wanych miłośników modelarstwa, 
począwszy od prostych modeli po-

listyrenowych czy kartonowych  
a skończywszy na precyzyjnych ae-
rografach i specjalistycznych far-
bach. Nie zabrakło również stoisk 
czołowych producentów branży 
modelarskiej z kraju i zagranicy.

Wszyscy przybyli zgodnie po-
twierdzali, że tegoroczne zawo-
dy należały do udanych, tak pod 
względem ilości ich sympatyków 
jak i samych eksponentów. Po-
chwały płynęły również w stronę 
organizatorów, którzy dostoso-
wując się do rangi wydarzenia, 
wraz z "Euro Pucharami" i "Czar-
nymi Diamentami" wręczali cen-
ne nagrody.

Warto również podkreślić, że 
w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Plastikowych Modeli 
Redukcyjnych w Bytomiu rozgry-
wane są memoriały: legendy ślą-
skiego modelarstwa - Edward 
Boni oraz pierwszego dowód-
cy 304 Dywizjonu Bombowe-
go Polskich Sił Powietrznych  
w Wielkiej Brytanii, cichociem-
nego - płk Jana Białego. Obaj pa-
nowie o końca II WS byli na stałe 
związani z Bytomiem.

Modelarstwo redukcyjne to 
nie tylko sposób spędzania wol-
nego czasu. Z racji swojej specyfi-
ki hobby to rozwija umiejętności 
manualne, plastyczne jak i tech-
niczne. Bezsprzecznie pełni też 
rolę edukacyjną. A co najważniej-
sze: nigdy nie jest za późno, by 
zacząć z nim swoją przygodę.

Bartosz Miracki

Wielki mały świat
W ostatni 

weekend, w hali sportowej 
"Na Skarpie",  odbył się XI  
iędzynarodowy Festiwal 
Plastikowych Modeli 
Redukcyjnych Bytom 2014. 

- LECZENIE LASEROWE ZMIAN 
CUKRZYCOWYCH,

- LECZENIE LASEROWE ZAĆMY 
WTÓRNEJ,

- LECZENIE LASEROWE JASKRY,
- DROBNE ZABIEGI 

OKULISTYCZNE,

- POLE WIDZENIA,
- USG OKA,
- OCT,
- ANGIOGRAFIA,
- PACHYMETRIA,
- TONOMETRIA,
- TOREFRAKTOMETRIA,

- USŁUGI KOMERCYJNE,
- USŁUGI ABONAMENTOWE,
- PAKIETY DIAGNOSTYCZNE,
- DOBÓR KOREKCJI OKULAROWEJ,
- DOBÓR KOREKCJI 

SOCZEWKOWEJ,
- NA MIEJSCU SALON OPTYCZNY

PORADNIA 
OKULISTYCZNA 

DLA DZIECI I 
DOROSŁYCH

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES ŚWIADCZEŃ PONADTO:

Bytom, Powstańców Warszawskich 64
tel. 32 745 42 37 | tel. kom. 603 20 46 46
www.okulistyka.zbmzdrowie.pl | e-mail: okulistyka@zbmzdrowie.pl
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Przedstawiane w telewizyjnych 
serialach nowoczesne komisaria-
ty polskiej Policji dotąd były czystą 
fikcją stworzoną przez filmowców 
próbujących naśladować amery-
kańskie produkcje. Rzeczywistość 
niestety jest inna. Funkcjonariusze 
często pracują w starych, obskur-
nych budynkach, i nierzadko na 
sprzęcie przyniesionym z własnych 
domów. Jak wskazują statysty-
ki, większość z 5,2 tys. policyjnych 
obiektów została wybudowa-
na przed rokiem 1960 i nie odpo-
wiada wymogom określonym dla 

obiektów użyteczności publicznej. 
W 2012 roku Rzecznik Praw Oby-
watelskich skontrolował 48 jedno-
stek Policji najniższego szczebla. 
Stwierdzono wówczas, że wiele z 
nich znajduje się w stanie znacz-
nej degradacji technicznej, a wa-
runki pełnionej tam służby urągają 
godności ludzkiej, a w skrajnych 
przypadkach na utratę zdrowia w 
związku z panującym w nich zawil-
goceniem, grzybem, nieszczelnymi 
oknami etc.

To jednak ma się zmienić za 
sprawą Programu Standaryzacji 
Komend i Komisariatów, który roz-
począł się w zeszłym roku. Za jego 
sprawą obiekty Policji mają uzy-
skać jednakową identyfikację za-
projektowaną przez bytomskie 

studio Idee, ale przede wszystkim 
mają zostać gruntownie zmoder-
nizowane. Celem jest usunięcie 
barier architektonicznych, pod-
wyższenie jakości obsługi obywa-
teli, poprawa warunków pracy i 
ujednolicenie wizerunku komend i 
komisariatów. Aby to osiągnąć rząd 
zamierza wydać ok. 1 mld zł.

Program objął również bytom-
ską komendę przy ul. Powstańców 
Warszawskich. Firma Budowlana 
Sikora z Nowego Targu od listopa-
da prowadzi w niej prace podzie-
lone na dwa etapy. W pierwszym 
gruntowny remont przechodzą 
wnętrza, natomiast drugi obejmie 
termomodernizację elewacji i wy-
mianę stolarki okiennej. Zadanie 
nie jest proste, gdyż jest realizowa-
ne w budynkach, w których wciąż 
pracują funkcjonariusze. Wymaga 
to więc „gimnastyki” wykonawcy 

oraz wyrozumiałości policjantów. 
Inwestycja potrwa do końca paź-
dziernika przyszłego roku i będzie 
kosztować ok. 2,5 mln zł. Z pewno-
ścią dzięki niej na estetyce zyska pl. 
Targalskiego, przy którym nie będą 
już straszyć brudne i rozsypujące 
się elewacje budynków Policji.

Bytomska komenda 
Policji przechodzi metamorfozę. 
Funkcjonariusze wreszcie będą 
pracować w warunkach odpowiada-
jącym współczesnym standardom.

Niebezpieczne  
wypalanie traw

Reklama

Do szpitala trafiła ofiara pożaru traw 
na nieużytkach w Karbiu. 55-letni męż-
czyzna w bardzo ciężkim stanie trafił do 
siemianowickiego Centrum Leczenia 
Oparzeń, a policja wyjaśnia, jak doszło 
do nieszczęścia. Z kolei w Stolarzowi-
cach zapalił się dom mieszkalny.

10 marca w godzinach popołu-
dniowych straż pożarna otrzymała 
wezwanie do pożaru przy ulicy Po-
piełuszki w Karbiu. Palił się obszar 
nieużytków o powierzchni około 50 
m kwadratowych. Choć pożar nie był 
duży i został ugaszony przed przyjaz-
dem strażaków przez pracującego w 
pobliżu mężczyznę, silnie poparzona 
została jedna osoba.

Leżący obok palących się traw męż-
czyzna miał groźne poparzenia rąk i 
nóg (od I do III stopnia). Został natych-
miast przewieziony do siemianowic-
kiego Centrum Leczenia Oparzeń, a jego 
stan był na tyle ciężki, że rozważano na-
wet amputację części kończyn. Nie wia-
domo jak doszło do tragedii – policjanci 
aktualnie badają jej okoliczności. Nie-
wykluczone, że to mężczyzna zaprószył 
ogień. Pod uwagę jest jednak brana tak-
że wersja, w której znalazł się on w za-
sięgu ognia i nie zdążył uciec.

Już w tym roku strażacy odnotowa-
li prawie 90 interwencji w takich spra-
wach, a jedna z nich dotyczyła domu, 
który zapalił się od takiego wypala-
nia trawy. Policja i strażacy apeluje do 
wszystkich osób noszących się z zamia-
rem wiosennego wypalania traw, aby 
zaniechały tego zwyczaju.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PALIWA STAŁE
723 643 739

ul. Północna 70
41-902 Bytom

723 643 739
723 139 690

Na ostatniej sesji radni prze-
głosowali zmiany w budżecie, tym 
samym łatając dziurę budżetową, 
która powstała po wycofaniu się 
władz z dzierżawy Bytomskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
(BPK). To z tytułu tej prywaty-
zacji miasto miało otrzymać 100 
mln zł. Powstałą dziurę budżeto-
wą załatano zapisami o sprzeda-
ży gruntów należących do miasta 

oraz zabytkowej Elektrociepłow-
ni Szombierki, której właścicie-
lem jest prywatne konsorcjum 
Fortum. I to właśnie ten zapis ma 
być przedmiotem postępowania 
RIO.

Władze Bytomia zostały we-
zwane do złożenia wyjaśnień 
- potwierdził Paweł Drzazga  
z RIO i 27 marca na kolegium ma-
ją przedstawić swoje stanowisko  
w tej sprawie.

O takim scenariuszu mówili 
podczas uchwalania budżetu rad-
ni opozycyjni. "Takie działanie jest 
najprawdopodobniej niezgodne  
z ustawą o finansach publicznych  
i jako takie może zostać zakwestio-
nowane przez RIO" - cytowaliśmy 
stanowisko PIS w artykule „Dziura 
budżetowa załatana, niesmak po-
został” z 6 marca 2014r.

Jeśli 27 marca przedstawiciele 
miasta nie zdołają obronić swo-
ich racji, to władze Bytomia czeka 
kolejna potyczka o kształt budże-
tu miasta.

Budżet Bytomia  
kolejny raz do poprawy

Radny Bytomia, 
były wiceprezydent, Mariusz 
Wołosz z Bytom Przyjazne 
Miasto poinformował 
internautów nieoficjal-
nie, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa (RIO) wszczęła 
postępowanie unieważniają-
ce wprowadzenie do budżetu 
miasta po stronie dochodów 
wpływu ze sprzedaży nieru-
chomości niebędącej własno-
ścią gminy. RIO potwierdza 
te doniesienia.

Służby porządkowe mają jednak 
nowy pomysł na walkę z psimi od-
chodami. Prócz rozstawiania no-
wych koszy na tego rodzaju odpady 
(pojawią się one już wkrótce w róż-
nych dzielnicach Bytomia), miast 
zainwestowało także w oczyszcza-
nie terenów zielonych przy pomo-
cy specjalnie przeznaczonych do 
tego celu odkurzaczy.

Urządzenie przetestowano 
już oczyszczając trawniki, m.in. 
przy Placu Akademickim, Placu 
Sikorskiego i Placu Hiolskiego. 
Miejski Zarząd Zieleni i Gospo-
darki Komunalnej zapowiada, że 

to dopiero początek i pracow-
nicy ze sprzętem do oczyszcza-
nia regularnie będą się pojawiali 
w naszym mieście. Tego rodzaju 
odkurzacze wykorzystywane jest 
także do usuwania liści.

Wykupienie usługi oczyszcza-
nia terenów zielonych nie zwalnia 
jednak mieszkańców z obowiązku 
sprzątania po swoich psach. Każ-
dy właściciel powinien zawinię-
te w woreczek odchody swojego 
pupila wyrzucić do specjalnie wy-
znaczonego na ten cel kosza. BT

Właściciele czwo-
ronogów w Bytomiu, mimo 
licznych apeli, nadal nie 
wywiązują się z obowiązku 
sprzątania po swoich zwie-
rzętach. Problem powraca 
każdego roku po zimie,  
a specjalnie przygotowane 
kosze nadal nie są w pełni 
wykorzystywane.

Wiosenna walka  
z psimi odchodami

Urządzenie przetestowano już 
oczyszczając trawniki, m.in. 
przy Placu Akademickim, Placu 
Sikorskiego i Placu Hiolskiego.

Nowe oblicze komendy
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Mieszkaniec powiadomił  
o zdarzeniu, a policjanci z Byto-
mia zatrzymali 22-latka, który  
w nocy niczym kot chodził po 
dachu kamienicy przy ulicy 
Józefczaka i kradł kable ante-
nowe. Bytomianin został już 
przesłuchany. Śledczy ustala-
ją straty. Może mu grozić na-
wet do 5 lat więzienia.

W nocy z środy na czwartek 
jeden z mieszkańców ulicy Jó-
zefczaka zauważył, jak po dachu 
jednej z kamienic chodzi mężczy-
zna. Powiadomieni o zdarzeniu 
stróże prawa z komisariatu przy 
ulicy Rostka zatrzymali 22-latka.

Jak się okazało, mężczyzna 
chodząc po dachu obcinał ka-
ble antenowe. Młodzieniec był 
pijany. Badanie wykazało u nie-
go ponad 1,5 promila alkoholu  
w organizmie. Z relacji śledczych 
wynika, że 22-latek chciał sprze-
dać kable na złomie. Policjanci  
z komisariatu ustalają straty 
spowodowane przez bytomia-
nina. Może mu grozić nawet do  
pięciu lat więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
37-letniego właściciela mieszka-
nia, kamienicy przy ul. Korfantego, 
w którym wybuchł pożar. Byto-
mianin miał w organizmie ponad 
2,5 promila alkoholu. Ewakuowa-
no 12 mieszkańców, którzy nie 
odnieśli obrażeń. Nie znaleziono 
ofiar. Trwa wyjaśnianie okoliczno-
ści pożaru.

W ubiegłym dyżurny komen-
dy miejskiej został poinformo-
wany o pożarze kamienicy przy 
ulicy Korfantego. Miejsce zdarze-
nia zabezpieczali funkcjonariusze 
bytomskiej komendy a akcję ga-
śniczą prowadzili strażacy.

Na miejscu ewakuowano 12 
mieszkańców kamienicy. Nikt nie 
ucierpiał. W pogorzelisku straża-
cy nie znaleźli nikogo. Z ustaleń 
wynika, że spłonęło jedno z miesz-
kań. Po akcji gaśniczej mieszkańcy 
wrócili do domów.

Policjanci zatrzymali 37-letnie-
go właściciela mieszkania, któ-
ry był pijany. Badanie wskazało  
u niego ponad 2,5 promila alko-
holu w organizmie. Na chwilę 

obecną nie są znane okoliczno-
ści pożaru. Teraz biegli wyjaśnia-
ją przyczyny pożaru. Jeżeli okaże 
się, że pożar spowodował 37-la-
tek, to może mu grozić nawet do 
10 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia przejęli 
prawie 100 litrów alkoholu i blisko 
1300 sztuk papierosów bez pol-
skich znaków akcyzy. Kontrabandę 
zabezpieczono u 48-letniej byto-
mianki. Kobietę zatrzymano.

Co jakiś czas policjanci przej-
mują i zabezpieczają „lewy towar”. 
Tym razem kryminalni z bytom-
skiej komendy obserwowali lokal 
przy ulicy Skromnej.

Po l i c j a n c i   z a b e z p i e c z y l i  
w mieszkaniu oraz piwnicy pra-
wie 100 litrów alkoholu oraz blisko 
1300 sztuk papierosów różnych 
marek.

Stróże prawa zatrzymali 48-let-
nią bytomiankę, u której przeję-
to kontrabandę o czarnorynkowej 
wartości około 1,5 tysiąca złotych. 

Teraz za ten czyn grozi jej 
grzywna, a nawet do 3 lat pozba-
wienia wolności.

Policjanci z Bytomia przeję-
li ponad 120 kilogramów tytoniu 
bez polskich znaków akcyzy. Czar-
norynkowa wartość przejętego 
towaru to ponad 50 tysięcy zło-
tych. Zatrzymany 40-letni mężczy-
zna usłyszał już zarzuty.

Stróże prawa zarekwirowa-
li ponad 120 kilogramów tyto-
niu. Czarnorynkowa wartość 
towaru niewiadomego pocho-
dzenia oszacowano na ponad 50 
tysięcy złotych. Zatrzymania do-
konali bytomscy policjanci z wy-
działu zwalczającego przestępstwa 
gospodarcze. Zatrzymany to 40-let-
ni mieszkaniec naszego wojewódz-
twa, który kontrabandę przewoził 
w swoim samochodzie.

Mężczyzna usłyszał już zarzu-
ty. Prokurator zastosował wobec 
niego poręczenie majątkowe. Za 
to przestępstwo grozi mu do 3 lat 
więzienia oraz grzywna.

Kryminalni z bytomskiej ko-
mendy zatrzymali 3 mężczyzn. Po-

Złodziej „kot„ zatrzymany Pożar w kamienicy 

„"Lewy"„ alkohol i papierosy

Złapani podczas odbierania okupu 
za telefon

„Lewy„ tytoń przechwycony

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Reklama

dejrzewanych o pobicie i kradzież 
telefonu 24-latkowi oraz o żąda-
nie okupu w zamian za jego zwrot. 
Z relacji śledczych wynika, że po-
krzywdzony wieczorem przecho-
dził tunelem przy dworcu PKP  
w Bytomiu. Na przeciwko niego 
przechodziło 3 młodych mężczyzn 
w wieku od 17 do 19 lat. Doszło 
między nimi do zaczepki w wyni-
ku której 24-latek został uderzony 
w twarz i upadł na ziemię. Podczas 
zajścia wypadł mu telefon komór-
kowy. Młodzi bytomianie zabrali 
telefon wartości ponad 2000 zło-
tych i uciekli. Kolejno na numer te-
lefonu 24-latka zadzwoniła jego 
dziewczyna. Połączenie odebrał je-
den z napastników, który zażądał 
za zwrot telefonu kilkuset złotych. 
Kobieta zgodziła się i umówiła ze 
sprawcami na odbiór telefonu. Po-
wiadomienie o zdarzeniu poli-
cjanci oczekiwali na napastników, 
których następnie zatrzymali.

Skradziony aparat telefoniczny 
odzyskano. Śledczy przesłucha-
li 2 mężczyzn, natomiast 19-la-
tek usłyszał już zarzuty. Odpowie 
przed prokuratorem. Grozi mu do 
8 lat więzienia.
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Mecz wyjazdowy inaugurujący rundę 
wiosenną, Polonia Bytom przegrała z Gry-
fem Wejherowo, wynikiem 3:1.

Początki pojedynku zapowiadały się cał-
kiem dobrze. Kamil Walesa strzelił gola w 
19. minucie, ale jeszcze w trakcie pierwszej 
połowy meczu drużyna gospodarzy odrobi-
ła straty i wyrównała wynik do 1:1.

Druga połowa meczu od początku na-
leżała do drużyny Gryfu Wejherowo. Rafał 
Siemaszko w 51. minucie zyskał dla swo-
jego zespołu prowadzenie i mimo wielu 
prób, Polonii nie udało się wyrównać wyni-
ku. W ostatniej minucie pojedynku zespół 
gospodarzy wyprowadzając kontrę zdobył 
kolejny punkt i zakończył mecz wynikiem 
3:1. Gryf Wejherowo wykorzystał tu zamie-
szanie powstałe po rzucie wolnym na swo-
jej połowie.

Kolejny mecz Polonia Bytom rozegra na 
wyjeździe, w najbliższą sobotę 22 marca, z 
MKS Kluczbork.

Ostatnie spotkanie tenisistów Carbo-
-Koks z Palmiarnią Zielona Góra zakończyło 

się sukcesem bytomskich zawodników. Po-
lonia wygrała wynikiem 3:0. Oznacza dla 
nas także awans na 4. miejsce w tabeli su-
perligii.

W pierwszej partii spotkania Tomas 
Konecny pokonał Mateusza Gołębiow-
skiego, uzyskując wynik 3:0. Mimo iż za-
wodnicy Palmiarni Zielona Góra walczyli 
do samego końca, to Poloniści okazali się 
lepsi. W decydujących setach zwyciężyli: 
Jakub Kosowski i Radek Mrkvicka.

Sukces Polonii pozwolił jej awansować 
na czwarte miejsce w tabeli superligii. To 
ogromna szansa - jeśli zawodnikom uda 
się utrzymać tę pozycję do końca rundy 
zasadniczej, awansują do play-off. Ozna-
cza to także szansę na walkę o tytuł Mi-
strza Polski.

22 marca, czyli w najbliższą sobotę, piłkarze 
Szombierek Bytom zainaugurują rundę wio-
senną III ligi.

Piłkarze zmierzą się z zespołem Polonii Ła-
ziska Górne. Obecnie, po rundzie jesiennej, 
Szombierki Bytom z 16 punktami na koncie  
i bilansem bramkowym 29:27, zajmują 9. miej-
sce w tabeli. Najbliższy mecz odbędzie się na 
stadionie przy ulicy Frycza – Modrzewskiego 
i rozpocznie się o godzinie 15.00.

Ważny do 30.04.2014

Reklama



7www.bytomski.pl piątek, 21 marca 2014

Spotkanie | Islandia trzeci żywioł
21 Mar 2014, 17:00
MBP, pl. Sobieskiego 3

Wernisaż | Kadry kreślone piórem
21 Mar 2014, 18:00
Muzeum Górnośląskie, pl. Sobieskiego 2

Impreza | Old school Friday
21 Mar 2014, 21:00
Stara Platforma, Rynek 26

Impreza | Fraj Daj Party
21 Mar 2014, 23:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Gry | Becekowy Pokój Gier
22 Mar 2014, 13:30
Becek, pl. Karin Stanek 1

Koncert | Cisza Jak Ta
22 Mar 2014, 18:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Koncert | Pilar
22 Mar 2014, 20:30
Museum Music Republic, pl. Sobieskiego 2

Impreza | Old’s Cool Party
22 Mar 2014, 21:00
Klub Brama, ul. Chrobrego 1

Koncert | Move Me TaTo
22 Mar 2014, 21:00
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2

Koncert | The Dumplings
23 Mar 2014, 20:30
Fantom, pl. Karin Stanek 1

Teatr | Nabucco
23 Mar 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

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

Spotkanie | Tropem Werwolfu
27 Mar 2014, 17:30
Biuro Promocji Bytomia, 
Rynek 7

Teatr | Don Carlos
27 Mar 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Jakby miało trwać wiecznie 
27 Mar 2014, 18:00 
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

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

Impreza | Karaoke
27 Mar 2014, 21:00
Pin-Up, pl. Kościuszki 1

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
2D dubbing

16:00 A 

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
3D napisy

20:15 A

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 
3D dubbing

11:30 A

Akademia wampirów 13:30, 16:45, 19:00, 21:15

Karol, który został świętym 10:30, 12:30, 14:30

Muppet: Poza prawem - dubbing 10:00, 12:20, 14:40, 17:00

Muppet: Poza prawem - napisy 19:20, 21:40

Need for Speed 10:20, 13:00, 15:40, 18:20, 21:00

300: Początek imperium 2D 15:45

300: Początek imperium 3D 18:00, 20:15 B, 22:00 A

Facet (nie)potrzebny od zaraz 14:00

Jack Strong 20:45

Kamienie na szaniec 10:00, 15:00, 17:30, 20:00

Non-Stop 19:45, 22:00 B

Obietnica 12:10, 16:30, 18:40

Witaj w klubie 12:30, 18:30, 21:00

Wkręceni 14:15

Cinema City

Becekino

Bytom uzyskał prawa miejskie 
na 3 lata przed Krakowem, 22 
lata przed Gliwicami i aż 611 
lat przed Katowicami.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PRZEPREMIEROWE

REPERTUAR PREMIEROWE  
 

REPERTUAR BIEŻĄCY

 
Obietnica

21 Mar, 18:00, 20:00
22 Mar, 20:30
23 Mar, 15:00, 19:30
24 Mar, 17:30
25-27 Mar, 18:00, 20:00

Ojciec Szpiler 21-27 Mar, 19:00

Rolling Stones w blasku świateł 23 Mar, 17:00

Wilk z Wall Street 24 Mar, 19:30

Kraina Lodu 2D 10:00

LEGO   Przygoda 2D 11:45 B, 16:00 B

Pan Peabody i Sherman 2D 11:00, 15:30

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

Rodzinka nie z tej ziemi 11:15

A - tylko w środę i czwartek
B - oprócz środy i czwartku
! - tylko w piątek i sobotę

KINO FAMILJINE

+8C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+10C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+16C

+16C

+15C

+19C

+19C

+16C

+9C

Młoda wokalistka ma na swo-
im koncie już wiele sukcesów - 
jej debiutancką płytę „The first 
look” nominowano do Fryderyka 
w kategorii Fonograficzny Debiut 
Roku. Artystkę zgłoszono także 
do Mateuszy Trójki - Nagrody 
Muzycznej Programu 3 – w kate-
gorii debiut. Zapraszamy do obej-
rzenia klipu zapowiadającego 
nową płytę artystki, która swoją 
muzyczną drogę rozpoczęła wła-
śnie w Bytomiu.

Marta Król niejednokrotnie 
prezentowała już przed bytomia-
nami swój talent. Jej najnowszy 
teledysk do piosenki „Thank God 
I’m a woman” był kręcony w Mu-

zeum Górnośląskim. Co ciekawe, 
scenografię do niego stworzono 
jednie ze stylizowanej sofy, na 
której siedzą bohaterki piosenki 
- kobiety. Premierę całej płyty, 
której tytuł brzmi tak samo, jak 
singla, zaplanowano na 29 kwiet-
nia. Można będzie na niej zna-
leźć dziesięć utworów łączących  
w sobie elementy jazzu i popu.

Marta Król jest absolwent-
ką Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej. Wielokrotnie była 
laureatką festiwali wokalnych  
o charakterze ogólnopolskim oraz 
międzynarodowym. Wśród jej 
większych sukcesów znaleźć moż-
na chociażby: I miejsce na Ogól-

nopolskim Festiwalu Młodych 
Wokalistów Debiuty w Lublinie, 
Grand Prix Ogólnopolskiego Festi-
walu Piosenki Angielskiej w Brze-
gu w 2006 r. oraz udział w finale 
Międzynarodowego Festiwalu Wo-
kalistów Carpathia Festival w Rze-
szowie.

Zeskanuj kod, żeby zobaczyć teledysk Kadr z nowego teledysku bytomskiej wokalistki

W świetlicy GS trwa spotkanie przedwyborcze. Kandydat na senatora 
mówi do zgromadzonych: 
- Chcę was uwolnić od komunizmu, anarchizmu, klerykalizmu... 
-  A macie panocku coś na reumatyzm?

- Antek pożycz mi 200 złotych.
- No dobrze, ale mom przy sobie ino sto.
- No to dej te sto, a drugie sto będziesz mi winien - pado Francek.
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Stowarzyszenie Moje Miasto 
co roku organizuje konkurs na 
najlepszą i najgorszą ubiegło-
roczną inwestycję w regionie. 
W minionych latach naszemu 
miastu dwukrotnie przyznano 
Betonową Kostkę za przebudowę 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i Bytomskiego Centrum Kultu-
ry, które jurorzy skrytykowali za 
brzydotę i brak funkcjonalności.

Tym razem jednak mamy szan-
sę zdobyć wreszcie Superjed-
nostkę wręczaną za najlepsze 
projekty. Do nagrody nomino-
wano Ogród Różańcowy i Ośro-
dek Edukacyjno-Kulturalny im. 
ks. Gerwazego Gorczyckiego po-
wstałe przy rozbarskim kościele 
św. Jacka. Martyna Fołta z SMM 
chwali Medusę Group - autora 
projektu - za stworzenie przy-
jaznej, estetycznej i funkcjonal-
nej przestrzeni publicznej, która 
jej zdaniem bardzo dobrze ko-
responduje z otoczeniem, nato-
miast parafię za zdobycie się na 
odwagę, by połączyć nowoczesną 

prostotę z neostylową świątynią.
Rzeczywiście, trudno teraz 

przejść obojętnie obok św. Jacka. Tam-
tejszy ogród wyróżnia się nietypową 
formą. Nie ma tam zwykłych trawni-
ków i rabat kwiatowych. Zieleniec zo-
stał pozielony na trójkątne skrawki,  
w których zasadzono różnego rodza-
ju rośliny. Nocą w oczy rzucają się ku-
liste lampy nawiązujące do legendy o 
paciorkach różańca św. Jacka.

Wyjątkowy jest również pa-
wilon mieszczący Ośrodek Edu-
kacyjno-Kulturalny. Choć nie 
sprawia takiego wrażenia, składa-

ją się na niego dwie kondygnacje. 
To pierwszy w Bytomiu budy-
nek z zielonym dachem porośnię-
tym trawą. Co ciekawe, w ciepłe 
dni jego górna kondygnacja może 
służyć jako amfiteatr dzięki skła-
danym, przeszklonym ścianom.

Stowarzyszenie Moje Miasto cze-
ka na propozycje kolejnych inwestycji 
zasługujących na wyróżnienie, bądź 
potępienie. Pomysły można zgłaszać 
na poniższe adresy e-mail: superjed-
nostkakatowice@gmail.com oraz be-
tonowakostka@gmail.com.

Reklama
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Reklama

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 identy�ikacji wizualnej, ponie-
waż przedmiotom nadawał specy-
�iczne 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.

Superjednostka zamiast Betonowej Kostki?
Zagospodarowanie 

terenu wokół kościoła św. 
Jacka zostało nominowane 
do nagrody Superjednostka.

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z E


