
W styczniu informowaliśmy, 
że Tramwaje Śląskie z oszczęd-
ności na wielkim przedsięwzię-
ciu modernizacji infrastruktury 
chcą wyremontować jeszcze 14 
kilometrów torowisk, dokupić 
dwanaście nowych, dwukierun-
kowych tramwajów, postawić 

myjnię tramwajową oraz zmo-
dernizować układy sterowania 
ruchem. W planach spółki jest 
również przebudowa torowisk 
na ulicach Jagiellońskiej i Kato-
wickiej. Już wiemy, że w przy-
padku tej drugiej nie ma mowy o 
zwykłym remoncie...

Obecnie na Katowickiej jest 
zwężenie, gdzie tramwaje prze-
jeżdżają jednym torem od ul. 
Głębokiej do ul. Rostka. Na tym 
odcinku torowisko biegnie wy-
dzielonym pasem, po którym nie 
mogą poruszać się inne pojazdy. 

Choć ulica ma przeszło 15 me-
trów szerokości, to samochody le-
dwo się na niej mijają, natomiast 
tramwaje muszą czekać na prze-
jazd, bo muszą wpierw przepu-
ścić składy jadące z naprzeciwka.

Tramwaje Śląskie mają pomysł 
na rozwiązanie tego problemu. 
Spółka ogłosiła przetarg na wy-
konanie projektu modernizacji, z 
którego dowiedzieliśmy się, że za-
miast osobnego, wydzielonego to-
rowiska planowana jest budowa 
dwóch torów na środku jezdni. 
W ten sposób zostaną uzyskane 3 

metry szerokości, co pozwoli po-
szerzyć pasy ruchu do 3,25 m oraz 
wyznaczyć więcej miejsc parkin-
gowych po obu stronach jezdni.

Planowana przebudowa po-
zwoli odetchnąć zabytkowym 
kamienicom i ich mieszkańcom, 
gdyż torowisko ma zostać wy-
konane w technologii zapewnia-
jącej maksymalne wytłumienie 
wibracji, drgań i hałasu. Skończy 
się pękanie ścian w mieszkaniach, 
ponieważ trakcja zamiast do ele-
wacji zostanie przymocowana do 
nowych słupów oświetleniowych.
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Premiera 8 projektów 
w Kronice
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Książka: Werwolf na 
Górnym Śląsku
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www. facebook.pl/bytomski.pl

www. twitter.com/BytomskiPL

www. google.pl/bytomski.pl

www.youtube.com/user/redbytomski

Reklama

Powstanie nowoczesny 
blok szpitala
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Znajdź nas na:

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PALIWA STAŁE
723 643 739

ul. Północna 70
41-902 Bytom

723 643 739
723 139 690

Dwa tory na Katowickiej

Ulicę Katowicką 
czeka rewolucja. 
Tramwaje i samochody 
mają mieć więcej  
miejsca. Jak to możliwe?
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Tu nas znajdziesz: Centrum: Bacara Suplement, Pub 14, Herbaciarnia Herbata, Pub na Rycerskiej, Radio Pub, Enter, Alter 
Ego, Gotyk, Blender, Stara Platforma, Lokalny Patriota, Becek, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Górnośląskie, Solo Pizza, 
Kawiarnia Pod różą, Delikatesy24 ul.Piekarska, Hotel Bristol, Stroszek: Delikatesy 24 ul. Narutowicza, ABC ul. Szymały, Sklep Kasia 
ul. Szymały, Miechowice: Salon fryzjerski Evolution 2, Apteka Witaminka, Piekarnia Kwapisz, Karb: Salon fryzjerski Evolution, Bar 
u Pana Janka, Szombierki: Stary Ratusz, Sklep mięsny ul. Orzegowska, Rozbark: Bar piwny Plus, Delikatesy 24 ul. Głowackiego
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W zeszłym tygodniu informo-
waliśmy, że zarząd województwa 
miał we wtorek zająć się sprawą 
zamiaru likwidacji Muzeum Gór-
nośląskiego. Po tym jak zaczęli-
śmy o to dopytywać ostatecznie 
nie doszło do podjęcia decyzji. Po-
czątkowo Urząd Marszałkowski 
starał się przemilczeć temat i uda-
wać, że nic się nie stało, jednak do-
tarliśmy do porządku posiedzenia 
zarządu, potwierdzającego iż wła-
dze województwa pracują nad li-
kwidacją instytucji.

W poniedziałkowe popołudnie 
Urząd Marszałkowski rozesłał 
komunikat do mediów, w któ-
rym poinformował, iż Mirosław 
Sekuła wystąpił do prezyden-
ta Damiana Bartyli z propozycją 

wspólnego prowadzenia Muzeum 
Górnośląskiego. - Prowadze-
nie Muzeum Górnośląskiego  
z Miastem Bytom pozwoliłoby 
otworzyć przed tą instytucją no-
wą drogę rozwoju uwzględniają-
cą w szerokim zakresie historię i 
specyfikę Bytomia. Przyczynić się 
to może z pewnością do posze-
rzenia oferty muzeum dla miesz-
kańców naszego województwa 
- argumentuje marszałek w pi-
śmie do prezydenta. Wraz z tymi 
słowami przytoczono przykład 
Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu oraz Zabytkowej Kopal-
ni Węgla Kamiennego, finanso-
wane w 51% przez miasto i 49% 
przez województwo.

Wa r t o   p r z y p o m n i e ć ,   ż e  
w zeszłym roku Urząd Marszał-
kowski odmówił współprowa-
dzenia instytucji, która miała być 
następczynią Śląskiego Teatru 
Tańca, jedynej instytucji kultury  

w regionie zajmującej się dzie-
dziną teatru ruchu, posiadającą 
markę rozpoznawalną nie tylko 
w Polsce, ale również daleko poza 
jej granicami. Pomimo negatyw-
nej decyzji marszałka i proble-
mów budżetowych Bytom jednak 
zdecydował się powołać Bytom-
ski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

W przypadku Muzeum Gór-
nośląskiego można spodziewać 
się, że historia potoczy się ina-
czej. Z uwagi na informacje z ze-
szłego tygodnia prawdopodobne 
jest, iż odmowa prezydenta sta-
nie się pretekstem do podjęcia 
decyzji o likwidacji instytucji. 
Województwo boryka się bo-
wiem z poważnymi problemami 
finansowymi, wywołanymi m.in. 
złym zarządzaniem Kolejami Ślą-
skimi, przedłużającą się moder-
nizacją Stadionu Śląskiego oraz 
budową nowej siedziby Muzeum 
Śląskiego w Katowicach, która 

pomimo, że została ukończona, 
to wciąż nie jest pewne kiedy zo-
stanie udostępniona zwiedzają-
cym.

Likwidacja Muzeum Górno-
śląskiego byłaby katastrofą dla 
Bytomia. Jego działalność to nie 
tylko prestiż. Instytucja ta ma 
znaczący wkład w badania histo-
rii Bytomia i jej popularyzacji. W 
ostatnich latach zorganizowa-
no tam wystawy poświęcone tu-
tejszym pomnikom i rzeźbom 
plenerowym oraz historii placu 
Grunwaldzkiego, a także wyda-
no nakładem MG książkę Małgo-
rzaty Kaganiec „Bytom portret 
własny”. Ponadto współpracuje 
z takimi badaczami przeszłości 
naszego miasta jak np. Przemy-
sław Nadolski, czy Edward Wie-
czorek. Gdyby nie ta instytucja, 
dziś wiedzielibyśmy o Bytomiu 
przeraźliwie mało.

DL

Marszałek wystąpił 
do prezydenta z propozycją 
współprowadzenia Muzeum 
Górnośląskiego.

Marszałek chce oddać Muzeum

Ogłoszono przetarg na budo-
wę Śląskiego Centrum Perina-
tologii, Ginekologii i Chirurgii 
Płodu w Bytomiu. Tam lekarze 
będą mogli uratować niemowla-
ki, którym inne szpitale w kraju 
nie są w stanie pomóc.

Przyszłe Centrum powstanie 
na bazie działających w Szpita-
lu Specjalistycznym nr 2 Katedry 
i Oddziału Klinicznego Gineko-
logii, Położnictwa i Ginekologii 
Onkologicznej oraz Oddziału No-
worodków. Już dziś, to jedno z 

niewielu miejsc w Polsce, gdzie 
przeprowadzane są operacje 
płodu znajdującego się w łonie 
matki. Natomiast po zakończe-
niu budowy szpital przy ul. Bato-
rego będzie mógł otoczyć matki 
z zagrożonymi ciążami komplek-
sową opieką zarówno przed na-
rodzinami dziecka, jak i po nich.

Do stworzenia Centrum zo-
stanie wykorzystany stary, obec-

nie nieużywany budynek stojący 
przy ul. Gen. Niedźwiadka-Oku-
lickiego. Czeka go gruntowna 
modernizacja wraz z rozbudo-
wą, za sprawą której zostanie 
połączony z blokiem V. Znajdzie 
się w nim Szpitalna Izba Przy-
jęć z wyodrębnioną poczekalnią 
dla kobiet, Oddziały Położnictwa 
i Noworodków oraz bloki Poro-
dowy (z czterema salami, w tym 

salą cięć cesarskich i dwiema sa-
lami przedporodowymi) i Ope-
racyjny wraz z zapleczem.

W celu przebudowy bloku 
VA konieczne będzie wyburze-
nie przylegających do niego 
dobudówek i rozbiórka dwóch 
pięter. W ich miejsce powsta-
nie nowoczesna konstrukcja 
z żelbetu, stali i szkła, która 
tchnie ducha nowoczesności w 

szpital obchodzący w tym roku 
125-lecie istnienia.

Budowa Śląskiego Centrum 
Perinatologii, Ginekologii i Chi-
rurgii Płodu jest finansowana z 
budżetów państwa, wojewódz-
twa i własnych środków Szpi-
tala Specjalistycznego nr 2. 
Zakończenie inwestycji jest pla-
nowane jeszcze w tym roku, pod 
koniec listopada.     DL

Powstanie nowoczesny blok szpitala
Ogłoszono 

przetarg na budowę 
Śląskiego Centrum 
Perinatologii, 
Ginekologii i Chirurgii 
Płodu w Bytomiu. Tam 
lekarze będą mogli 
uratować niemowlaki, 
którym inne szpitale  
w kraju nie są  w stanie 
pomóc.

W sobotę (1 marca) po go-
dzinie 18.00 ewakuowano blok po od-
nalezieniu niewybuchu w jednym z 
mieszkań.

Informację potwierdził nam mł. asp. 
Tomasz Bobrek z Komendy Miejskiej 
Policji w Bytomiu. W jednym z miesz-
kań znaleziono prawdopodobnie gra-
nat i pocisk artyleryjski z czasów II 
wojny światowej. Znajdowały się one 
w mieszkaniu 20 latka, który mieszkał 
na czwartym piętrze.

Blok w którym doszło do ewakuacji 
znajduje się przy Placu Żeromskiego w 
Bytomiu (przy byłej kopalni Powstań-
ców Śląskich). Całą akcję pirotechni-
ków zabezpieczali strażacy, policja oraz 
pogotowie. Ewakuowano około 70 
mieszkańców tego czteropiętrowego 
budynku, którzy oczekiwali w podsta-
wionych autokarach. Jeszcze przed go-
dziną 21.00 wszyscy wrócili do swoich 
mieszkań.  Informację o niewybuchach 
zgłosił policji anonimowo jeden z lo-
katorów bloku. Mężczyzna, u którego 
znaleziono niewypały oraz jego kole-
ga usłyszeli już zarzuty. Z ustaleń policji 
wynika, że niewypały odkopali w lesie.

Ewakuacja bloku 
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Mirosław Sekuła doskonale zda-
je sobie sprawę z finansowej sy-
tuacji Bytomia. Jego krok uznać 
należy zatem za wstęp do likwi-
dacji placówki. Po spodziewanym 
otrzymaniu odmowy od prezyden-
ta Bartyli zarząd województwa bę-
dzie mógł rozłożyć bezradnie ręce 
i przestawić sejmikowi projekt 
uchwały w sprawie likwidacji pla-
cówki. Marszałek ma nóż na gar-
dle – rozliczenie finansowanego w 
znacznej części ze środków unij-

nych projektu nowego Muzeum 
Śląskiego w Katowicach wyma-
ga stworzenia kilkudziesięciu eta-
tów. Województwa na to nie stać, 
wymyślono zatem wybieg – zwol-
nieni z likwidowanej placówki w 
Bytomiu przyjęci zostaną do ka-
towickiego muzeum i na papierze 
wszystko będzie się zgadzać.

Kiedy w roku 2011 zapro-
ponowałem łączenie (procedu-
ra łączenia przewidziana ustawą 
jest inna niż procedura likwida-
cji) obu instytucji, podkreślałem, 
że w przyszłości może pojawić 
się niebezpieczeństwo likwida-
cji Muzeum Górnośląskiego pod 
presją trudnej sytuacji budże-
towej województwa. Argumen-
towałem, że lepiej uprzedzić to 
zagrożenie, tworząc jedno mu-
zeum z oddziałami w Byto-
miu i Katowicach i wypracowując 
wspólną ofertę programową. Szan-
se na spokojne, przygotowane or-

ganizacyjnie i merytorycznie po-
łączenie przekreśliła deklaracja 
ówczesnego marszałka Adama Ma-
tusiewicza. W ferworze kampanii 
przed przedterminowymi wybo-
rami władz Bytomia zapewnił on, 
że łączenia nie będzie, uspokajając 
słowami: „Stać nas na utrzymanie 
dwóch muzeów”. Okazuje się jed-
nak, że optymizm ten był całkowi-
cie nieuzasadniony.

Zrywając w imieniu Ruchu Au-
tonomii Śląska koalicję z tak nie-
frasobliwą Platformą Obywatelską, 
w zaprezentowanym raporcie ze 
swoich działań zawarłem reko-
mendacje dotyczące również by-
tomskiego muzeum. Wskazałem 
konieczność przygotowania ofer-
ty, która stanowić będzie wobec 
Muzeum Śląskiego w Katowicach 
nie konkurencję, lecz uzupełnienie. 
Zaproponowałem, by , tak jak w 
Katowicach nacisk położony zosta-
nie na historię regionu od rewolu-
cji przemysłowej, tak w Bytomiu 
warto skupić się na dziejach Gór-
nego Śląska przed industrializacją. 
Pozwoliłoby to wykorzystać boga-

te zbiory przyrodnicze i archeolo-
giczne. Niestety, zainteresowanie 
losami Muzeum Górnośląskiego ze 
strony wcześniejszych obrońców 
samodzielności placówki, choćby 
posłów PiS, skończyło się tak nagle, 
jak się zaczęło. Partnerów do dys-
kusji zabrakło.

Zła prognoza z roku 2011 
sprawdziła się szybciej niż się spo-
dziewałem. Likwidacja dokona-
na zostanie zapewne pospiesznie. 
W Bytomiu pozostanie oczywi-
ście część zbiorów. Trudno jednak 
oprzeć się wrażeniu, że ani wła-
dze lokalne, ani wojewódzkie nie 
zaprzątają sobie specjalnie głowy 
rolą kultury i dziedzictwa kultu-
rowego w życiu miasta i regionu. 
Zlekceważono pomysł lokaliza-
cji Centrum Nauki w elektrocie-
płowni „Szombierki”, nie podjęto 
uczciwej dyskusji nad przyszłością 
Muzeum Górnośląskiego. Mar-
szałek Sekuła powiedział kiedyś 
ponoć, że kulturę trzeba mieć w 
domu. Jeżeli nic się nie zmieni, tyl-
ko tyle pozostanie bytomianom.

Reklama

 I oczywiście co nie jest żad-
nym zaskoczeniem, pojawia się 
mnóstwo opinii w tym temacie. Ja 
również mam swój pogląd na "bu-
dować czy nie budować", ale nie 
rozpatruję odpowiedzi na płasz-
czyźnie egzystencjalnej, ale raczej 
przydatności obiektu dla naszego 
miasta. Niewątpliwie w Bytomiu 
potrzebny jest obiekt który będzie 
funkcjonalny, nowoczesny, służący 
całej naszej społeczności naszego 
miasta, tak, który pogodzi zarówno 
amatorów dyscyplin sportowych 

oraz tych, którzy traktują sport jako 
pasję całego życia, jak ktoś powie-
dział, nie samą pracą człowiek żyje.. 
Ale nie tylko z tego powodu uwa-
żam, że miastu potrzebne jest nowe 
lodowisko, czy też nowy stadion, 
kto chodzi na mecze, na ślizgawkę 
do naszej słynnej Stodoły ten wie o 
czym piszę, kto zna zapaleńców ho-
kejowych dbających o nasze przy-
szłe kadry, zna problemy obiektu 
przy Pułaskiego jeszcze lepiej, jest 
nam potrzebne dobre lodowisko, 
zwłaszcza, że mamy narybek, który 
dobrze rokuje na przyszłość, mamy 
system szkolenia, który zapewnia 
nam sukcesy, mamy w końcu sporą 
grupę wspominanych zapaleńców, 
którzy za bytomski hokej dadzą się 
pokroić. To samo można napisać  
o piłkarskiej Polonii, stadion o któ-

ry toczy się bój zapewni miejsce 
grania dla piłkarzy, ale też będzie 
miejscem szkoleniowym dla naszej 
młodzieży oraz miejscem gdzie 
amatorzy będą mogli zadbać o 
swoja kondycję, mam przynajmniej 
taka nadzieję, że z takim również 
zamysłem podchodzi się do budo-
wy kompleksy sportowego.

Moim zdaniem powodów dla 
których warto a nawet należy budo-
wać kompleks sportowy jest wiele, 
problem natomiast jest w szcze-
gółach i w konkretach. To co mnie 
martwi, to czy decyzje o budowie 
takiego obiektu uwzględniają fakt 
korzystania z niego nie tylko spor-
towców, ale wszystkich bytomian 
pragnących zażyć kultury fizycz-
nej w przyzwoitych warunkach, tak 
aby stadion, lodowisko i wszyst-
ko co przy tej okazji powstanie ży-
ło siedem dni w tygodniu. Drugim 
istotnym problemem, który widzę, 
to finanse, nie na samą budowę, 

te się znajdą, ale te, które będą po-
trzebne do utrzymania obiektu po 
jego oddaniu. Albo stadion, lodowi-
ska będą się finansować, nawet nie  
w 100 procentach, ale jednak będą 
dokładać do kosztów, albo obiekt 
będzie marniał. Piszę o tym, aby nie 
popełniać błędów na samym po-
czątku myślenia o inwestycji, jak to 
było z Halą na Skarpie. Warto po-
myśleć o powierzchniach komer-
cyjnych do wynajęcia, wspominał 
kiedyś o tym Tomek Chojnacki, to 
bardzo dobry pomysł poprawiający 
utrzymanie takich obiektów w nor-
malnym cyklu eksploatacyjnym.

Reasumując, jestem na „tak” jeśli 
chodzi o budowę kompleksu przy 
Olimpijskiej, liczę na rozsądek pod-
czas fazy projektowej, liczę na wi-
zję czym ma być obiekt dla Bytomia 
i  jego mieszkańców i mimo 
wszystko liczę na oszczędność pod-
czas samej budowy.

Kultura w domu, 
nie w Bytomiu

Lodowisko, stadion a może 
manna z nieba

Wszystko 
wskazuje na to, że dni 
Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu są policzone. 
Marszałek województwa 
śląskiego zwrócił się do 
władz miasta z propozy-
cją przejęcia instytucji na 
współprowadzenie. 

Po raz kolejny 
w bytomskiej przestrze-
ni publicznej pojawia się 
temat nowego stadionu, 
nowego lodowiska.

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 
zakresie prowadzenia księgowości 
Twojej działalności gospodarczej. 32-
3870354 www.elmarkserwis.bytom.pl

Zostań konsultantką Oriflame
Rejestracja: www.oribiz.pl
Tutaj możesz otrzymać 30% zniżkę w 
Oriflame, Kupować taniej dla Siebie, 
sprzedawać i zarabiać.

Goździk i całus w policzek to za 
mało. Tego dnia kobiety mogą li-
czyć na więcej.

8 marca damy mogą przebie-
rać w ofertach, które umilą im ich 
święto. Z tej okazji księgarnie Ma-
tras dają rabat 30% na literaturę 
kobiecą. Sieć poleca nową część 
bestsellerowej serii o Bridget Jo-
nes, czy "Prawe siostry" Marii Ula-
towskiej.

Do pań uśmiecha się również 
Hotel Rezydencja, zapraszający 
na wieczór przy muzyce w luksu-

sowej restauracji z wyśmienitym 
menu. Ponadto panie będą mogły 
dobrać zapach perfum do osobo-
wości oraz wziąć udział w losowa-
niu atrakcyjnych nagród.

W dniu kobiet damy mogą także 
zapomnieć o przyzwoitości i wy-
brać się do klubu Pin-Up w Ago-
rze. Tam po godzinie 22:00 każda 
z aobejrzeć występ zmysłowego 
tancerza. Co więcej, tego wieczoru 
klub będzie rozdawać wejściówki 
na fitness, solarium oraz bony do 
Pin-Up.

Dzień kobiet dla ciebie
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Zmiany w budżecie przeprowa-
dzono głosami Bytomskiej Inicjaty-
wy Społecznej, Wspólnego Bytomia 
oraz Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej – to nowa, od kilku sesji, niefor-
malna koalicja w Bytomiu. Dziura 
budżetowa została załatana, ale nie-
smak pozostał. W budżecie doko-
nano wielu cięć i oszczędności. A 
niektóre inwestycje przesunięto na 
późniejszy okres. To pozwoliło zna-
leźć około 53 mln zł. Opozycja wi-
dzi jednak zagrożenia i twierdzi, że 
to kreatywna księgowość. „Obcię-
cie o 12,5 miliona złotych, czyli o 
ponad 30%, składki na KZK GOP z 

obowiązkowych w tym roku 30 mi-
lionów, wykreślenie 4 milionów zło-
tych na pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego szpitala to dosłownie 
tworzenie dziury budżetowej, bo te 
wydatki i tak trzeba będzie w tym 
roku ponieść. Co więcej wszystko 
wskazuje na to, że składka do KZK 
GOP w tym roku jeszcze wzrośnie 
bowiem KZK wycofało się z pod-
wyżek cen biletów i zapowiedziało 
przerzucenie kosztów na gminy” – 
mówi nam radny Michał Bieda.

Resztę pieniędzy, tzn. około 47 
mln zł, prezydent planuje pozy-
skać ze sprzedaży nieruchomości. 
I to właśnie ta część budżetu bu-
dzi najwięcej kontrowersji. Braku-
jące 47 mln zł prezydent Damian 
Bartyla chce pozyskać ze sprzedaży 
gminnych nieruchomości, a więk-
szą część ze sprzedaży zabytkowej 
Elektrociepłowni Szombierki (EC). 
Problem w tym, że na tę chwilę wła-
ścicielem tych gruntów jest prywat-
na firma Fortum. Plan prezydenta 
Bartyli polega na przejęciu nieru-
chomości i gruntów EC i odsprze-

daży ich innemu podmiotowi. Jak 
zapewnia sam prezydent, rozmowy 
o przejęciu gmachu trwają, zresz-
tą podobnie jak rozmowy z poten-
cjalnym nabywcą. Za kilkanaście dni 
prezydent obiecał ujawnić szczegó-
ły. Radni jednak pytają, jak można 
wpisywać do budżetu plan sprze-
daży nie swoich gruntów. „Przedsta-
wiona w poniedziałek uchwała to 
dalszy ciąg kreatywnej księgowości. 
Wpisanie do budżetu miasta docho-
dów ze sprzedaży nieruchomości 
nienależącej do miasta wydaje się 
być jawnym złamaniem ustawy o fi-
nansach publicznych” – mówi nam 
radny Michał Bieda. Podobnego 
zdania jest Adrian Król, wiceprze-
wodniczący SLD w Bytomiu. „Nowe-
lizacja budżetu przypomina skok w 
przepaść, skoczyć jest dość łatwo, lą-
dowanie z reguły bywa bolesne. Nie 
widziałem optymistycznego końca 
epopei z BPK w roli głównej, nie wi-
dzę też szczęśliwego końca transak-
cji związanej z EC. To co doradzam 
panu prezydentowi, to szybką i me-
rytoryczną nowelę budżetu” – po-

wiedział nam Adrian Król. Swoje 
stanowisko w tej sprawie przysłali 
nam też radni Prawa i Sprawiedli-
wości, którzy opowiedzieli się prze-
ciwko proponowanym zmiano w 
budżecie. „Nasze największe wątpli-
wości wzbudziła sprawa wpisania 
do budżetu dochodu ze sprzedaży 
EC Szombierki, a więc czegoś czego 
gmina nie tylko, że nie posiada, ale 
nie wiadomo, czy i kiedy posiadać 
będzie. Takie działanie jest najpraw-
dopodobniej niezgodne z ustawą 
o finansach publicznych i jako ta-
kie może zostać zakwestionowane 
przez RIO. Nie udzielono także in-
formacji na temat pozostałych nie-
ruchomości, ze sprzedaży których 
do budżetu wpisano kwotę ponad 
17 milionów złotych. Ponadto nasz 
sprzeciw wzbudziło przełożenie na 
kolejne lata przebudowy skrzyżo-
wania przy ul. Frycza Modrzewskie-
go i remontu dachu budowlanki”.

Innego zdania jest radny Jakub 
Snochowski, który reprezentuje sta-
nowisko bytomskich władz. „Cieszę 
się, że prezydent Bartyla zamiast 

dalszego zadłużania miasta szuka 
innych rozwiązań na zbilansowanie 
budżetu. Szkoda, że jego poprzedni-
cy nie mieli na tyle ambicji, aby szu-
kać innych rozwiązań niż kolejne 
kredyty. Konsekwencje ich działań 
ponosimy do dziś. Dzięki możli-
wości pozyskania dużych środków 
przed nami kluczowe lata dla roz-
woju miasta. Aby je otrzymać, ko-
nieczne jest posiadanie wkładu 
własnego. W 2014 roku nie planuje-
my zaciągać kredytów, co zdecydo-
wanie poprawi sytuację finansową 
Bytomia, a na tę chwilę miasto z pla-
nu sprzedaży gminnych nierucho-
mości już pozyskało około 6 mln zł”.

Jak długo utrzyma się budżet  
w obecnym kształcie? Z tego co uda-
ło się nam ustalić, zapis o pozyska-
niu środków ze sprzedaży gruntów, 
co do których miasto nie ma prawa 
własności, niektórzy radni zamie-
rzają zaskarżyć, a to może mocno 
pokrzyżować plany prezydenta 
Bartyli.

RSz

Dziura budżetowa załatana, niesmak pozostał
Na ostatniej sesji 

radni przegłosowali zmia-
ny w budżecie, tym samym 
łatając dziurę budżetową, 
która powstała po wycofa-
niu się władz z dzierżawy 
Bytomskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego (BPK). To z tytułu 
tej prywatyzacji miasto miało 
otrzymać 100 mln zł.

Muzeum Górnośląskie to jeden  
z bytomskich skarbów, z którego mieszkań-
cy mogą być dumni.

Zapraszamy na wspólne zwiedzanie!  
W niedzielę 16 marca zapraszamy wszystkich 
bytomian do Muzeum Górnośląskiego przy 
placu Sobieskiego 2 i ul. Korfantego 34. Tego 
dnia będzie można za darmo zwiedzić wy-
stawy stałe, gdzie poznacie środowiska przy-
rodnicze Górnego Śląska, dowiecie się jak żyli 
Ślązacy w XIX i XX wieku, zobaczycie dzie-
ła malarstwa polskiego, a także przekonacie 
się o bogactwie przyrody górnośląskich wód  
i mokradeł.

Zachęcamy do wspólnych odwiedzin już 
od godziny 11:00. Wstęp wolny!Pr
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Dzielnica pełna opowieści, nie tylko 
ze względu na sąsiedztwo Waldparku 
Rokittnitz-Miechowitz i jego tajemnic 
(dzisiaj znanego jako Gajdzikowe Gór-
ki i Miechowicka Ostoja Leśna), ale i ro-
snących tu szumnie wierzb. Jedno jest 
pewne – zabrzańska dzielnica ma roki-
tę pod skórą, a jej mieszkańcy za skórą 
mają… czytanie. Właśnie rusza cykl RO-
KITA CZYTA!

Raz w miesiącu w ostatnim przy-
czółku instytucjonalnego życia kultu-
ralnego na Rokicie, czyli w Filii numer 

6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, gro-
no zapalonych czytaczy spotyka się, by 
podyskutować o wybranej książce. Nie 
analizuje, nie bawi się w teoretyzowa-
nie, nie popisuje się erudycją. Rozma-
wia o tym, co książka zmieniła w ich 
myśleniu. Z zapalczywością dzieli się 
emocjami, weryfikuje własne stanowi-
ska, konfrontuje i zderza opinie. Dlate-
go, że książki mącą w głowie.

Pierwsze spotkanie będzie rozmo-
wą o „Morfinie” Szczepana Twardocha. 
Wszystkich chęt nych do dialogu, któ-
rzy nie zgadzają się z jedną, obowiązu-
jącą interpretacją świata, zapraszamy 
12 marca do rokitnickiej biblioteki przy 
ul. Krakowskiej 52, na godzinę 18:00. 
Wstęp wolny, moderować rozmowę 
będzie Magdalena Gościniak.

Rokita czyta!
Zabrze-Rokitnica. Kiedyś 

dzielnica sanatoryjna. Nadal jedyne 
w Europie miejsce, w którym znajdu-
ją się cztery stalowe domy, wkompo-
nowane w Miasto-Ogród. 
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Bytomscy policjanci zatrzymali 3 
osoby podejrzane o kradzież. Męż-
czyźni w wieku od 19 do 29 lat za-
brali żeliwne pokrywy studzienek 
kanalizacyjnych. Łup sprawcy oddali 
na złom. Wszyscy usłyszeli już zarzu-
ty. Teraz im grozi do 5 lat więzienia.

Policjanci z komisariatu w Mie-
chowicach poszukiwali sprawców 
kradzieży pokryw studzienek kanali-
zacyjnych. Przestępstwo miało miej-
sce początkiem stycznia tego roku na 
terenie jednej z firm w Miechowicach. 
Sprawcy zabrali 6 sztuk żeliwnych 
pokryw. Śledczy zabezpieczyli na te-
renie firmy nagranie z kamer prze-
mysłowych. Kryminalni wytypowali, 
ustalili a następnie zatrzymali trzech 
mężczyzn w wieku od 19 do 29 lat. 
Bytomianie usłyszeli już zarzuty. 
Ustalono, że sprzedali łup do jednego 
z punktów skupu złomu. 

Policjanci z Bytomia zatrzyma-
li dwóch mężczyzn. 18 i 24-latek po-
dejrzani są o handel narkotykami. 
Ponadto młodszy z nich trzymał w 
domu około 20 gramów marihuany. 
Bytomianie usłyszeli już zarzuty. Pro-
kurator objął ich policyjnym dozo-
rem oraz poręczeniem majątkowym. 
Teraz grozi im do 10 lat wiezienia.

Kryminalni z bytomskiej ko-
mendy zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej od 
dłuższego czasu rozpracowywali 
miejscowego dilera narkotyków. W 
mieszkaniu 18-latka przy ulicy Le-
gnickiej policjanci przejęli prawie 
20 gramów marihuany. Wraz z nim 
zatrzymano jego 24-letniego kole-
gę. Mężczyźni usłyszeli już zarzu-
ty. Młodszy z nich podejrzany jest  
o handel i posiadanie narkotyków. 
Natomiast 24-latek o pomoc w ich 
sprzedaży. Teraz 18-latkowi grozi 

do 10 lat więzienia a jego starsze-
mu koledze do 3 lat za kratami. Obaj 
stanęli przed prokuratorem, który 
objął ich policyjnym dozorem oraz 
poręczeniem majątkowym. 

Bytomscy policjanci zatrzyma-
li pijaną matkę, która „opiekowa-
ła” się swoją 6-letnią córką. Kobieta 
mając w organizmie ponad 1,5 pro-
mila spacerowała ulicami miasta. 
Grozi jej teraz do 5 lat więzienia.

W sobotę wieczorem oficer dy-
żurny bytomskiej policji został 
powiadomiony przez jednego z 
mieszkańców o tym, że pijana ko-
bieta z małym dzieckiem idzie uli-
cą w centrum miasta. Natychmiast 
na miejsce zostali wysłani policjan-
ci, którzy potwierdzili zgłoszenie. 
37-letnia kobieta w towarzystwie 
24-letniego znajomego miała pod 
„opieką” swoją 6-letnią córkę. Ba-

danie stanu trzeźwości wykazało 
w jej organizmie ponad 1,5 pro-
mila alkoholu a jej towarzysz miał 
ponad 2,0 promile alkoholu w or-
ganizmie. Pijana matka i 24-latek 
trafili do izby wytrzeźwień, nato-
miast jej dziecko zostało oddane 
pod opiekę babci. Należy dodać, że 
w tej sprawie interweniował „przy-
jazny patrol” działajacy w ramach 
programu „Prawo Ochronnym Pa-
rasolem Dziecka”. Bytomianka 
usłyszała już zarzut. Grozi jej teraz 
do 5 lat więzienia.

Policjanci z Bytomia zatrzy-
mali mężczyznę, którego ujęła 
ochrona marketu przy ulicy Cho-
rzowskiej. 30-latek z koszykiem 
wypełnionym zakupami wartości 
ponad 9,5 tys. zł wyszedł przy ka-
sach nie płacąc. Ponadto w chwili 
ujęcia przez ochronę sklepu użył 

wobec nich gazu łzawiącego. Te-
raz grozi mu do 10 lat więzienia.

W środę wieczorem ochro-
na jednego z marketów przy 
ulicy Chorzowskiej ujęła męż-
czyznę, który z koszykiem wy-
pełnionym zakupami przeszedł 
obok kas nie płacąc. Pracowni-
cy ochrony chcieli ująć klienta do 
chwili przyjazdu policji. Wtedy on 
użył wobec nich gazu łzawiącego.  
Wezwani na miejsce mundurowi z 
komisariatu przy ulicy Rostka za-
trzymali niesfornego klienta. Oka-
zał się nim 30-letni chorzowianin. 
Towar, który ukradł odzyskano. 
Mężczyzna miał w koszyku ar-
tykuły spożywcze, przemysłowe 
oraz elektroniczne na kwotę jak 
się okazało ponad 9,5 tys. złotych. 
Mieszkaniec Chorzowa usłyszał 
zarzut. Prokurator objął go poli-
cyjnym dozorem. Teraz grozi mu 
do 10 lat więzienia.

Kradli pokrywy studzienek 
kanalizacyjnych

Diler narkotyków w rękach Policji

Pijana matka spacerowała  
z 6-letnią córką

Miał w koszyku artykuły wartości 
ponad 9,5 tys. zł.

Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna Kronika kryminalna

Reklama
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Piłkarska Polonia Bytom zaprezentowała się w Beceku

We wtorek kibice Polonii Bytom zgromadzili się na pre-
zentacji klubu w Bytomskim Centrum Kultury. Wydarzenie 
rozpoczęło się premierą filmu „Nadejdą jeszcze chwile”, w re-
żyserii Leszka Staronia.

Na prezentację tłumnie przybyli nie tylko kibice Polo-
nii, ale także aktywni działacze klubu, byli piłkarze i przed-
stawiciele władz miasta. Prócz premiery filmu, wydarzenie 
uświetniła część artystyczna oraz występ cheerleaderek.

Tym razem impreza miała także charytatywny cel: do-
chód ze sprzedaży biletów na prezentację przeznaczono na 
leczenie Jasia, który urodził się jako wcześniak z zespołem 
wad wrodzonych.

Podczas uroczystości tradycyjnie podziękowano działa-
czom i byłym zawodnikom Polonii, którzy przez lata praco-
wali na rzecz klubu.

Organizatorami prezentacji był klub Polonia Bytom, Gmi-
na Bytom i Bytomskie Centrum Kultury. Wydarzenie popro-
wadził dziennikarz TVP Katowice, Michał Cader.

Hokeiści zakończyli sezon
Polonia przegrała z wynikiem 1:3, trzecie spotkanie ćwierćfi-

nałowe play-off Polskiej Hokej Ligi. Do półfinału awansował ze-
spół GKS Tychy.

Wtorkowa porażka bytomskich hokeistów poskutkowała za-
kończeniem rozgrywek sezonu 2013/14 na ósmym miejscu. 
Dotychczas nasi zawodnicy w każdym meczu play-off stawiali 
twarde warunki najlepszej drużynie rundy zasadniczej. We wtor-
kowym spotkaniu ponieśli niestety klęskę.

Mimo kontaktowej bramki, którą w drugiej części meczu zdo-
był Drew Akins, Polonii nie udało się doprowadzić nawet do re-
misu. I choć w trzeciej odsłonie zmagań bytomscy zawodnicy 
mieli szansę na wyrównanie wyniku, golkiper klubu GKS Tychy 
nie pozwolił na to. Goście spotkania wygrali, zdobywając trzecią 
bramkę w końcówce meczu, kiedy bytomianie wycofali z bramki 
Davida Okoliczanego.

Hokeistki Polonii Bytom oddały tytuł

Niestety, hokeistki Polonii Bytom tym razem nie zdobyły tytu-
łu Mistrza Polski. Po raz pierwszy mistrzostwo kraju wywalczył 
zespół Unii Oświęcim. Zawodniczki Polonii oddały tytuł po czte-
rech latach.

Poprzednie spotkanie, wygrane przez bytomskie hokeistki w 
pasjonującej dogrywce wynikiem 7:6, rozbudziło nadzieję fanów 
hokeja, że i tym razem może się udać obronić tytuł Mistrza Polski.

Niestety hokeistki Polonii przegrały trzeci, decydujący, mecz o 
złoty medal z zespołem Unii Oświęcim. Spotkanie zakończyło się 
wynikiem 6:3. Tym samym zawodniczki Polonii Bytom zakoń-
czyły sezon 2013/2014 zajmując drugie miejsce.

Bytomianie w Biegu Piastów

Jak co roku, tak i tym razem nie zabrakło bytomskiej 
reprezentacji w Biegu Piastów (BP) na Polanie Jakuszyc-
kiej.

W ramach imprezy BP odbywały się zawody dla dzieci  
i całych rodzin. W tym roku na Polanę Jakuszycką wybra-
ło się około 10 mieszkańców naszego miasta właśnie z 
rodzinami i znajomymi. Bytom był reprezentowany przez 
zgraną grupę osób, którzy kochają biegi narciarskie. By-
tomianie biegli na wszystkich dystansach i choć nikt nie 
stanął na podium, to tak naprawdę nie to liczy się w tych 
zawodach. Była dobra zabawa i zdrowa rywalizacja.

biepiastowBieg Piastów pierwszy raz odbył się w 1976 
roku. Tylko w czasie Stanu Wojennego zawody nie doszły 
do skutku. Odbywają się zawsze w jeden z marcowych 
weekendów. W tym roku zawody trwały 9 dni i odbyło się 
aż 17 biegów narciarskich. Oprócz biegów głównych w ra-
mach BP na dystansach 10, 26, 30 i 50 km odbyły się m.in. 
Światowe Igrzyska Polonijne, finał zawodów Salomon 
Nordic Sunday, Puchar Polski Amatorów oraz dwa Uphil-
l’e, w tym jeden nocny!

Reklama

Księgi handlowe Księgi przychodów i rozchodów
Ubezpieczenia Obsługa Kadrowo Płacowa

RACHUNKOWOŚĆ
UBEZPIECZENIA

Bytom 41-902, ul. Katowicka 17/3
 tel/fax 032-387-03-54, tel. 32 387 03 56, tel. kom 502 640 698 
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Koncert | Od Broadway’u do Hol-
lywood
7 Mar 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Koncert | DYM KNF
7 Mar 2014, 21:00
Piwnice Gorywodów, ul. Strażacka 8

Teatr | Jak wam się podoba
7 Mar 2014, 19:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Koncert | Accordion furioso - Motion Trio
7 Mar 2014, 19:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Teatr | Czterdzieści - Polski Teatr Tańca
7 Mar 2014, 19:00
Teatr Rozbark, ul. Dojazd 29
 
Teatr | Marika - Teatr Naumiony
7 Mar 2014, 19:00
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfantego 34

Teatr | Uroczystość
8 Mar 2014, 16:00
PWST, ul. Piłsudskiego 24a

Koncert | The Royal Pop Classix 
Night
8 Mar 2014, 18:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Wernisaż | Wystawy Katarzyny 
Bochenek i Łukasza Skąpskiego
8 Mar 2014, 18:00
CSW Kronika, Rynek 26

Koncert | Od Broadway’u do Hollywood
8 Mar 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

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

Impreza | Lejdis Night
8 Mar 2014, 21:00
Piwnice Gorywodów, ul. Strażacka 8

Impreza | OH! Give me a.. Women's Day
8 Mar 2014, 22:00
Muzeum Music Republic, pl. So-
bieskiego 2

Kabaret | Mocherowe Berety
9 Mar 2014, 16:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Koncert | Zespół Pieśni i Tańca 
Mały Śląsk
9 Mar 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Teatr | Przygody Kaja i Gerdy
9 Mar 2014, 11:00
Teatr Rozbark, ul. Dojazd 29

Teatr | Kot w butach
11 Mar 2014, 11:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

Warsztaty | Serfowanie zaczyna się 
po pięćdziesiątce
11 Mar 2014, 17:00
Miejska Biblioteka Publiczna, pl. 
Sobieskiego 3

Kabaret | POLIŻ Stand-up
11 Mar 2014, 20:00
Muzeum Music Republic, pl. So-
bieskiego 2

Spotkanie | Żydzi w Bytomiu od 
XVIII w. do 1945 r.
12 Mar 2014, 17:00
Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7

Spotkanie | Rokita Czyta: Morfina
12 Mar 2014, 18:00
MBP filia nr 6, ul. Krakowska 52, 
Zabrze

Spotkanie | Pstrągi Sarmaty i karp 
pieczony zalewany śmietaną
12 Mar 2014, 18:00
Muzeum Górnośląskie, ul. Korfan-
tego 34

Kabaret | Stand up: Nowaczyk i Krzak
13 Mar 2014, 20:00
Muzeum Music Republic, pl. So-
bieskiego 2

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

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

300: Poczštek imperium 2D 13:30 

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

Pan Peabody i Sherman 3D 12:10, 16:30, 18:40 

Pan Peabody i Sherman 2D 110:00, 14:20

72 godziny 21:00 

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

Jack Strong 15:45, 18:15, 20:45

Non-Stop 12:15, 17:00, 19:15, 21:30

Obrońcy Skarbów 14:30, 19:00, 21:30 

Pompeje 2D 15:10 

Pompeje 3D 15:10, 21:40

Ten niezręczny moment 13:45, 20:30 

Wkręceni 13:00, 17:20 

Cinema City

Becekino
Ok. 1860 r. powiat bytomski 
był najludniejszym powiatem 
w państwie pruskim. Zamiesz-
kiwało go 145,5 tys. ludzi.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY  
 

+4C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+2C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+7C

+9C

+8C

+9C

+11C

+11C

+3C

 
Kamienie na Szaniec

07.03 21:30
08.03 21:00
09.03-13.03 17:00 19:15

Duże złe wilki 07.03-13.03 19:00

Kraina Lodu 2D 10:00 

LEGO   Przygoda 2D 10:00, 14:30, 16:45

LEGO   Przygoda 3D 12:15 

Robaczki z Zaginionej Doliny 2D 11:00 

Rodzinka nie z tej ziemi 11:45, 14:00, 16:15 

Skubani 2D 11:30 

! - tylko w piątek i sobotę

KINO FAMILJINE     
      
  

W środę, 12 
marca o godzinie 18.00, 
Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu zaprasza 
na spotkanie: "Pstrągi 
Sarmaty i karp pieczo-
ny zalewany śmietanąz 
cyklu Literatura w kuchni. 
Kuchnia w literaturze".

„(…) Jakkolwiek ryby od cza-
sów pierwotnych musiały być w 
Polsce jednym z głównych źródeł 
pożywienia miejscowej ludno-
ści, to jednak dopiero od czasów 
zaprowadzenia chrześcijaństwa 

i postów obowiązujących, stały 
się w pewnych porach roku nie-
odzownym artykułem żywności. 
Za doby panowania w Polsce Pia-
stów, jadał w poście gmin śledzia, 
możniejsi ryby krajowe lepszych 
gatunków. Śledzie solone rozwo-
żono po kraju w beczkach, albo 
nadziane na rożny (…)” – pisze 
w „Encyklopedii Staropolskiej” 
Zygmunt Gloger i tym samym 
zdradza o czym będzie mowa. 
Zostanie prześledzony motyw 
ryby w Biblii, a prowadząca – 
Jolanta Zaczkowska – opowie o 
różnych gatunkach ryb, które na-
leżały do podstawowego menu 
naszych przodków, nie zabrak-

nie omówienia postów i sposobu 
ich omijania przez pomysłowych 
wielmożów, a że wojna postu z 
karnawałem trwa od momentu 
ustanowienia postu, to i sposo-
by były wielorakie. Zatem będzie 
o karpiach przyrządzanych ze 
słoniną, które postu nie znoszą i 
słynnym bobrowym ogonie, zwa-
nym „pluskiem”, uznawanym za 
danie rybne, a także o „postnych” 
łyskach (ptaki wodne) i… wy-
drach.

Zostanie wspomniany Ol-
brycht Strumieński z Mysłowic, 
autor jednego z pierwszych po-
radników hodowli ryb i przy-
wołane zostanie zapomniane 

wielkie bogactwo ryb w menu 
Polaków. Do powszechnie jada-
nych należały, o czym nie pamię-
tamy, szczupaki, leszcze, okonie, 
sumy, sandacze, liny, węgorze, 
karpie, pstrągi, miętusy, lipie-
nie, brzany, ukleje czy jazgarze, 
a wielką popularnością cieszyły 
się śledzie. Ryby gotowano, pie-
czono, smażono i marynowano, 
podawano je na setki sposobów, 
ażeby urozmaicić postny jadło-
spis, albowiem jak podaje Jędrzej 
Kitowicz postów przestrzegano 
rygorystycznie, a dociekliwi doli-
czyli się w dobie staropolskiej aż 
200 dni postnych w roku. 

Muzeum zaprasza w środę, 12 

marca o godzinie 18.00, do Sali 
Kolumnowej w gmachu przy ul. 
W. Korfantego 34 na wykład to-
warzyszący wystawie: „Przy ku-
chennym stole – wnętrza i smaki 
kuchni śląskiej” i rozmowy o kar-
piach, pstrągach i śledziach w 
kuchni i literaturze.

Termin: 
środa, 12 marca, godz. 18.00
Prowadzi: Jolanta Zaczkowska
Miejsce: Sala kolumnowa, 
Muzeum Górnośląskie w 
Bytomiu, ul. W. Korfantego 34

Pstrągi sarmaty i karp pieczony zalewany śmietaną
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„A Place Where We Could Go” 
realizowany jest we współpracy 
partnerskiej z Icelandic Art Cen-
ter, Reykjavik Art Museum oraz 
Kunsthall Grenland i właśnie do-
tarł do Bytomia.

Rozpoczynająca się w sobotę 
wystawa będzie pierwszą odsłoną 
ośmiu oddzielnych projektów, któ-
re podejmują problematykę miejsc 
naznaczonych stereotypami. Po-
ruszają także kwestie takie, jak ar-
chitektura, język, problematyka 
społeczna, ale również zagadnienia 
związane z tożsamością i przemia-
nami potransformacyjnymi. Celem 
projektu było uwydatnienie zapo-

mnianych lub stworzenie nowych 
przestrzeni mentalnych.

W Kronice zobaczyć będzie moż-
na projekty Magdy Fabiańczyk, Ra-
fała Jakubowicza, Darri Lorenzena, 
Larsa Holdhusa i Frederika Gruy-
aerta, Łukasza Skąpskiego, Kristia-
na Skylstada, Erli S. Haralsdóttir, 
Łukasza Surowca oraz dokumenta-
cja wcześniej zrealizowanej pracy 
site-specific Pawła Kulczyńskiego.

Czego dotyczą prace, które zoba-
czyć będzie można w Kronice?

Jeden z projektów – „Tam, gdzie 
mnie nie było”, Magdy Fabiańczyk – 
porusza problematykę bytomskich 
Romów. Podczas tworzenia projek-
tu artystka gruntownie zwiedziła 
Bobrek i zapoznawała się z kultu-
rą Romów, chociażby, odwiedzając 
ich w mieszkaniach. Autorka była 
także w Szkole Podstawowej nr 16 
oraz poznała Agatę Kołodziejczyk, 
która prowadzi świetlicę romską.

„Authentic post-industrial expe-
rience” Larsa Holdhusa i Frede-
rika Gruyaerta to z kolei projekt 
będący wizją przyszłości śląskich 
miast, zaprezentowaną w formie 

map opatrzo-
nych fotografia-
mi. Powstał on 
podczas poby-
tu w Bytomiu  
i korespondu-
je z programa-
m i   u n i j n y m i 
oraz urzędowy-
mi, które doty-
czą rewitalizacji 
prezentowanych 
obszarów.

Wśród pozo-
stałych projektów znaleźć można 
chociażby „Trace” Erli S. Haralsdot-
tir, będący inspirowanym wizytą 
na Śląsku, cyklem wielkoformato-
wych obrazów. Artystka stworzyła 
je w oparciu o wykonane wcześniej 
fotografie. Całość jest malarskim 
tryptykiem prezentującym kon-
trastujące sfery: arystokratyczną i 
postindustrialną.

Od soboty będzie można zoba-
czyć także projekt „Płyta” nawią-
zujący do robotniczych wieców z 
poznańskich Zakładów Hipolita 
Cegielskiego oraz postaci działacza 

związkowego, Marcela Szarego. Ra-
fał Jakubowicz swoją pracą prowo-
kuje do dyskusji nad przyszłością 
ruchów robotniczych.

Prezentowany już w gliwickiej 
Fabryce Drutu, „Lament” Pawła 
Kulczyńskiego to z kolei akustycz-
na rzeźba nawiązująca do utworu 
„Lamentacje Jeremiasza”. Do stwo-
rzenia dzieła artysta wykorzystał 
nagrania terenowe z budowy gli-
wickiego odcinka DTŚ oraz nagra-
nia chóru i elementy syntetyczne.

Kolejny projekt to rzeźba dłoni, 
autorstwa Darii Lorenzen’a. Pra-

ca była inspirowana wizytami 
w pracowniach rzeźbiarskich 
na Śląsku. Jej ekspozycja ma być 
wsparta projekcją wideo.

Goście Kroniki będą mogli za-
poznać się także z kolejną odsło-
ną projektu filmowego Łukasza 
Surowca – „Szczęśliwego No-
wego Roku 4”. Artysta razem z 
grupą katowickich bezdomnych 
ukazuje towarzyszące ich ży-
ciu poczucie wstydu, zagroże-
nia i samotności. W tej odsłonie 
filmu twórca m.in. razem z bez-

domnymi remontuje zdewastowa-
ny pustostan i organizuje dla nich 
plenerowy pokaz filmowy.

Warto zobaczyć także zapre-
zentowaną przez Kristian Skyl-
stad część abstrakcyjnych obrazów 
powstałych w Bytomiu. Prace 
wykonane są bardzo różnymi tech-
nikami, przez co pozornie sprawia-
ją wrażenie przypadkowości.

Uwieńczeniem całości jest wy-
stawa Łukasza Skąpskiego zatytu-
łowana „Przaja moimu hajmatowi”. 
W projekcie tym udział wzięło wie-
lu artystów.   BT

Tak jest w przypadku nie-
mieckiej grabieży dzieł sztuki czy 
planów nowych broni tzw. „wun-
derwaffe”, tak jest także w przy-
padku działalności legendarnego 
Werwolfu – podziemnej niemiec-
kiej organizacji dywersyjno-sabo-
tażowej.

Śladem tej i kilkudziesięciu in-
nych organizacji niemieckiego pod-
ziemia mających działać na Górnym 
Śląsku w latach 1945 – 1955 podą-
żył bytomianin Maciej Bartków, a 
owocem jego kilkuletnich badań 
jest książka „Werwolf na Górnym 
Śląsku”. Oparta niemal w całości na 
nieznanych wcześniej, nigdy niepu-
blikowanych dokumentach archi-
walnych książka przynosi szereg 
nowych informacji na opisywany 
temat. W przepastnych archiwach 
Instytutu Pamięci Narodowej czy 
Archiwum Państwowego w Kato-
wicach udało się autorowi odna-
leźć dokumenty odnoszące się do 
działalności Werwolfu i innych or-
ganizacji pohitlerowskiego pod-

ziemia na terenie wielu miast 
regionu Górnego Śląska. Ich lek-
tura robi naprawdę porażające 
wrażenie, a zawarte w nich infor-
macje sprawiają, że – jak napisał 
Bartków we wstępie do książki 
– całą dotychczasową wiedzę na 
opisywany temat można tak na-
prawdę wyrzucić do kosza.

Plany zmierzające do utwo-
rzenia niejawnej organizacji 
narodowosocjalistycznej funk-
cjonującej na ziemiach zajętych 
przez aliantów sięgają w swych 
początkach 1943 roku. Wtedy to 
minister spraw wewnętrznych III 
Rzeszy, a zarazem szef SS i Gesta-
po Heinrich Himmler miał zwo-
łać tajne spotkanie, na którym w 
gronie specjalnie dobranej gru-
py ministrów oraz wyższych ofi-
cerów SS opracowano koncepcje 
dzia łań dywersyjnych, które nale-
żałoby podjąć na tyłach wrogich 
wojsk w przypadku konieczności 
odwrotu regularnej armii niemiec-
kiej. „Nawet na tych terenach Nie-
miec, które nieprzyjaciel uzna za 
opanowane – mówił Heinrich Him-
mler 18 paź dziernika 1944 roku 
w przemówieniu radiowym trans-
mitowanym z Prus Wschod nich 
– niemiecka wola walki będzie nie-
ustannie wybuchać płomieniem 

na zapleczu wroga; nasi ochotni-
cy, nieznający lęku przed śmiercią, 
nie ustaną, na podobieństwo wil-
kołaków, w niszczeniu przeciwnika 
i odcinaniu jego życiodajnych arte-
rii. Nasi przeklęci wrogowie muszą 
przekonać się na własnej skórze, iż 
przekroczenie granic Niemiec będzie 
kosztować ich ogromnie wiele ofiar”.

Działalność niemieckiego pod-
ziemia dywersyjno-sabotażowego 
w świetle dotychczasowej literatu-

ry przedmiotu najbardziej roz-
budowaną i aktywną formą 
przyjąć miała na terenie Dolne-
go i Górnego Śląska. Górnośląski 
Werwolf operować miał przede 
wszystkim w Gliwicach, Zabrzu 
i Bytomiu. Na czele bytomskich 
„wilkołaków” stanąć miał Józef 
Kluger, były oficer Wehrmach-
tu, po wojnie pracownik labora-
torium Huty „Bobrek” (wówczas 
„Julia”). To na jej terenie, za spra-
wą dowodzonej przez Klugera 
grupy dochodzić miało do wie-
lu aktów dywersji i sabotażu. Or-
ganizacja posiadać i gromadzić 
miała broń palną, produkować 
środki wybuchowe, organizować 
tajne spotkania podczas których 
nawoływano do oporu i zapew-
niano o szybkim „powrocie” By-
tomia do Niemiec. Przywódca 

organizacji miał także podjąć próbę 
otrucia dwóch ludzi – kierownika 
Wydziału Personalnego Huty i jego 
zastępcy. Dokonać miał tego za po-
mocą wódki, w której rozpuszczono 
truciznę. Najbardziej spektakular-
ną akcją bytomskiego Werwolfu 
miało być wysadzenie górnej części 
hutniczych pieców. Jak czytamy w 
jednym z dokumentów z tamtych 
czasów: „W hucie „Julia” w Bobrku 
daje się zauważyć ożywioną dzia-

łalność gru py dywersyjnej rekrutu-
jącej się z szeregów byłego wojska 
niemieckiego, członków NSDAP 
i młodzieży z szeregów HJ. Grupa 
ta, obsadziwszy pewne stanowiska 
w hucie i zakonspirowawszy się 
w Klubie Sportowym „Odra”, pro-
wadzi planową pracę zmierzającą 
do unieruchomienia, a nawet mo-
że zniszczenia tak ważnego zakła-
du przemysłowego, jakim jest huta. 
Przypuszczalnie są to ludzie pozo-
stawieni lub przysłani na ten teren, 
aby przez sabotaże utrudnić zago-
spodarowanie Śląska Opolskiego”.

Warto przypomnieć, iż „We-
rwolf na Górnym Śląsku” nie jest 
pierwszą pozycją, jaką Bartków po-
święcił tematowi Śląska i Bytomia. 
W roku 2012 na rynku księgarskim 
ukazała się jego pierwsza książka 
„Tajemnica Szybu Południowego” 
poświęcona największej drugo-
-wojennej śląskiej tajemnicy, jaką 
jest zagadka związana z dawnym 
Szybem Południowym nieistnieją-
cej już kopalni „Miechowice”.

„Werwolf na Górnym Ślą-
sku” można kupić już od piątku 
w księgarni „Bytom” mieszczą-
cej się na placu Kościuszki 10. 
Patronat prasowy nad książką 
sprawuje m.in. bytomski.pl.

Książka: Werwolf na Górnym Śląsku
Pomimo faktu, iż od 

zakończenia II wojny światowej 
minęło już blisko 70 lat, okres  
ten nadal obfituje w nieopisane  
i niewyjaśnione do dzisiaj histo-
rie, zagadki i tajemnice. 

Premiera 8 projektów w Kronice
 Już w najbliższą so-

botę, 8 marca, w Centrum Sztuki 
Współczesnej „Kronika„ rozpocz-
nie się wystawa „A Place Where 
We Could Go„. To część programu 
badawczego „Projekt Metropolis„ 
o międzynarodowym charakte-
rze. Wystawa rozpocznie się  
 o godzinie 19:00.


