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Obecnie wielki staw leżący na grani-
cy trzech dzielnic ― Miechowic, Karbia 
i Dąbrowy Miejskiej ― służy wyłącznie 
wędkarzom. Pasjonaci łowienia ryb 
upodobali go sobie ze względu na duże, 
nawet kilkunastokilogramowe oka-
zy, które można w nim złapać. Każdego 
dnia zbiornik jest ze wszystkich stron 
otoczony wędkarzami, choć koło węd-
karskie dzierżawi jedynie teren będący 
w zarządzie Nadleśnictwa Brynek obej-
mujący tylko linię brzegową w północ-
nej części jeziora.

Od lat Wiesław Kurnik, prezes klubu 
Zefir, stara się o udostępnienie Brantki 
na potrzeby szeroko rozumianej rekre-
acji. Zefir działa od przeszło pół wieku 
i tworzy jeden z najlepszych zespołów 
polskiego narciarstwa wodnego, a tym-
czasem w swoim rodzimym mieście 
nie ma obiektu, na którym ten sport 
mógłby być uprawiany. Sześć lat temu 
w porozumieniu z miastem klub zorga-
nizował nad Brantką imprezę dla dzie-
ci, podczas której młodzi bytomianie 
mogli spróbować swoich sił na nartach 
wodnych. Niestety wędkarze wówczas 
wszczęli awanturę, a po dwóch dniach 
w niewyjaśnionych okolicznościach 
zniszczone zostały pływające pomosty 
zwodowane przez członków Zefira.

Kurnik jednak nie porzucił swoich 
planów. Wraz z prezydentem Damia-
nem Bartylą dwukrotnie spotkali się 
z wiceministrem sportu w sprawie bu-
dowy nad Brantką ośrodka wypoczyn-
kowego. Zgodnie z koncepcją miałaby 
tam powstać piaszczysta plaża dla kil-
ku tysięcy osób, jedyny w południowej 

Polsce duży wyciąg narciarstwa wod-
nego oraz cała infrastruktura towarzy-
sząca. Udało im się uzyskać wstępną 
deklarację o możliwości dofinansowa-
nia połowy kosztów inwestycji przez 
ministerstwo. Zdaniem Wiesława Kur-
nika to duża szansa dla Bytomia, po-
nieważ ośrodek rozwiązałby problem 
braku miejsc do wypoczynku nad wo-
dą i pozwoliłby na odmianę wizerunku 
miasta, gdyż Brantka stałaby się celem 
podróży dla wielu narciarzy wodnych 
z połudnowych regionów kraju. Pre-
zes Zefira podkreśla, że niewielu ludzi 
stać na wyjazdy za granicę, czy nawet 
urlop w Polsce, dlatego dzięki tej inwe-
stycji bytomianie mieliby możliwość 
aktywnego wypoczynku we własnym 
mieście, natomiast tutejsze dzieci mo-

głyby zacząć uprawiać kolejną dyscy-
plinę sportową zamiast szukać mniej 
pożytecznych rozrywek.

Przeciwnicy utworzenia kąpieli-
ska nad Brantką podnoszą argument, 
iż pod wodą znajduje się wiele róż-
nych obiektów, które mogłyby zagra-
żać bezpieczeństwu pływających tam 
ludzi. Nurkowie z Zefira badali dno 
i potwierdzili, że w jeziorze są zatopio-
ne m.in. maszyny, lecz w opinii Kurni-
ka ich wydobycie na powierzchnię nie 
jest większym problemem i w skali ca-
łej inwestycji nie stanowiłoby to duże-
go kosztu. Z ust przeciwników padają 
również zarzuty wobec czystości wo-
dy, lecz jeszcze niedawno nad Brantką 
można było spotkać raki, co wskazuje, 
że staw nie jest poważnie zanieczysz-

czony. Za to obecnie pływa w nim 
sporo sumów i sandaczy, które są na-
turalnymi wrogami raków, stąd też 
ich populacja się zmniejszyła.

Ośrodek wypoczynkowy nad 
Brantką miałby wiele atutów wzglę-
dem innych kąpielisk w okolicy. Przede 
wszystkim pod względem skomuniko-
wania. Tuż obok przebiegają tory kolejki 
wąskotorowej oraz Obwodnica Północ-
na, więc dotarcie na miejsce nie stanowi-
łoby dla nikogo problemu. Dzięki temu 
z pewnością zarówno mieszkańcy By-
tomia, jak i miast ościennych, chętnie 
wybieraliby wypoczynek nad bliższą 
Brantką, niż zatłoczonym Chechłem.

Czy wizja Wiesława Kurnika zo-
stanie kiedyś zrealizowana? W tej 
chwili nie wiadomo. Ze względu na 

nieuregulowany stan prawny tere-
nów, na których znajduje się Brant-
ka miejscy urzędnicy wstrzymują 
się od deklaracji, choć przyznają, że 
zamierzeniem władz wobec tego je-
ziora jest rekreacja. Gmina zawarła 
ugodę z Kompanią Węglową i Spółką 
Restrukturyzacji Kopalń w sprawie 
odprowadzania wód z niecek bezod-
pływowych, w ramach której ma zo-
stać przeprowadzona modernizacja 
systemu ich odwadniania. W celu jej 
sfinansowania ma zostać skierowany 
wniosek do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Gdy znajdą się na to pienią-
dze, niewykluczone, że nad Brantką 
powstanie kąpielisko. 

Wyciąg narciarski i kąpielisko nad Brantką
Brantka to największy zbiornik wodny w Bytomiu. Co rusz powraca pomysł udostępnienia jej bytomianom do kąpieli w gorące dni. Czy kiedykolwiek do tego dojdzie?

Tomasz Grula ― szef bytomskich 
struktur TR ― zgodził się na krótką roz-
mowę z nami o pomyśle likwidacji Straży 
Miejskiej oraz o nadchodzących wyborach 
samorządowych i kampanii wyborczej.

Bytomski.pl: Panie Tomaszu, 
traktuje Pan zbieranie podpisów 
bardziej jako początek waszej 
kampanii w wyborach samorządo-
wych czy to tak na poważnie?

T.G. Na poważnie to jedno i drugie. 
To dobra okazja, aby zmobilizować się 
przed wyborami, a przy tym faktycznie 
załatwić istotny problem. Ponadto przy 
progu lekceważenia bytomian przez BiS 
tak naprawdę to jeden z niewielu proble-
mów, które można załatwić tą drogą.

Bytomski.pl: A Pana zdaniem SM 

w Bytomiu to jakiś istotny problem?
T.G. Tak, moim zdaniem, to istotny 

problem finansowy.
Bytomski.pl: Ile kosztuje nas 

Straż Miejska?
T.G. O ile pamiętam w tegorocz-

nym budżecie to 4 150 000 zł.
Bytomski.pl: Ale jakąś pracę 

w mieście strażnicy chyba wykonują?
T.G. I owszem. Pytanie tylko, czy jest 

miarodajna. Wracając do Pana poprzed-
niego pytania, chcę dopowiedzieć, że nie 
jest kluczowym w naszym przedsięwzię-
ciu moje zdanie. Zapewne orientuje się 
Pan, że w wyniku fatalnego działania SM 
w innych miastach kierownictwo naszej 
partii zaleciło posłom złożenie zapytań 
władzom miast w przedmiotowej spra-

wie. W Bytomiu postanowiliśmy zrobić 
o krok więcej i przeprowadziliśmy w okre-
sie luty-kwiecień 2013 ankietę wśród 
mieszkańców, stawiając pytanie, czy uwa-
żają, że należy zlikwidować SM, czy wie-
dzą jaki jest zakres działań, czy wykonują 
swoje zadania właściwie. Opinia ankieto-
wanych spowodowała, że zbieramy dziś 
podpisy pod tym projektem.

Bytomski.pl: Nie wykonują wła-
ściwie swoich zadań, ale to nie zna-
czy, że konieczna jest likwidacja. 
Czy waszym zdaniem istnieje jed-
nak taka potrzeba?

T.G. SM otrzymała w czasie swojego 
działania poszerzone uprawnienia. Ra-
diowozy, posiadanie broni, różne środki 
przymusu bezpośredniego, to powodu-

je, że często wchodzi w rolę policji i zatra-
ciła pierwotną formułę, do której została 
powołana. To nie o to chodzi. Mieli pełnić 
służebną rolę dla społeczności lokalnej, 
tymczasem zamiast być opiekuńczy sta-
ją się represyjni. Przykład: pani kwia-
ciarka otrzymuje mandat za wystawione 
kwiaty w wazonie przed witryną swojej 
kwiaciarni, a w sklepiku obok tego same-
go dnia wystawiają mandat za zbyt małe 
ceny na półkach pod towarami.

Bytomski.pl: Jakie są to inter-
wencje? Zaznajomili się Państwo 
z tematem? W powszechnej świa-
domości to wystawianie manda-
tów za złe parkowanie itp. Ktoś to 
musi robić. Jak nie SM, to kto?

T.G. Parkowaniem zajmowała się 

wcześniej policja, myślę, że teraz też 
by chyba sobie poradzili, prawda?

Bytomski.pl: Rozumiem Pana za-
rzut do SM ― ale taka rola straży miej-
skiej była chyba zawsze ― ściąganie 
kotka z drzewa znamy tylko z filmów. 
SM zawsze znana była z mandatów za 
złe parkowanie, psie kupy, złe ceny, nie-
legalny handel na chodniku itp. Ale ktoś 
to musi robić. Jak nie będzie straży, to 
policja będzie się tym zajmowała?

T.G. Kotek też stworzenie boże i nie lek-
ceważyłbym takiej istoty, a skoro zawsze 
wlepiała mandaty, to znaczy, że nigdy nie 
poczuła roli do jakiej została powołana. 
Policja jest o niebo lepiej wyszkolona, ma 
o wiele większe możliwości i lepiej będzie, 

Straż Miejska do likwidacji - tego chce Twój Ruch
W tym tygodniu swojego kandydata na prezydenta ogłosił Sojusz Lewicy Demokratycznej. Opisywaliśmy też przejście Adriana Króla z SLD do BAS - Bytomianie 

Aktywni Społecznie. Teraz kolej na Twój Ruch (TR). Rozpoczęli ostro. Chcą likwidacji Straży Miejskiej. W tym tygodniu swoją kampanię wyborczą rozpoczął TR. Dość nietypowo 
- zaczęli zbierać podpisy pod projektem uchwały dotyczącej likwidacji Straży Miejskiej. Muszą uzbierać ponad 13 tyś. podpisów, co jest raczej mało realne, jednak daje dosko-
nałą okazję do zaprezentowania się wyborcom. Podobnie uczynił Tomasz Chojnacki, który zaczął zbierać podpisy w sprawie zlikwidowania strefy płatnego parkowania.

dokończenie na s. 3
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Potwierdzenie zgłoszenia otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail.

Masz pytania, zadzwoń! 
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom 
Tel.: (32) 39-67-145

Znajdź nas na Facebooku!
www.facebook.com/BPKBytom

Zgłoś stan licznika przez Internet!

Wystarczy tylko:
• wejść na naszą stronę internetową: www.bpk.pl, 
• kliknąć w znajdujący się po lewej stronie link  

„Prześlij stan licznika”,
• wypisać formularz  i gotowe!

Jak pisaliśmy wcześniej poprzed-
ni dyrektor obu placówek, Dominik 
Abłamowicz, został odwołany z po-
wodu „prowadzenia działań odbie-
gających od zobowiązań określonych 
w umowach pomiędzy nim a Zarzą-
dem Województwa zawartych przed 
powołaniem go na dyrektora obu mu-
zeów”. Z nieoficjalnych źródeł wiado-
mo jednak, że przyczyną pozbawienia 
go funkcji miał być opór przeciwko łą-
czeniu obu placówek oraz sporządze-
niu ekspertyzy uzasadniającej taką 
decyzję. Funkcję Dominika Abłamowi-
cza przejęła Alicja Knast, która ma po-
kierować pracą Muzeów do 2021 roku.

O Muzeum i Dyrektorze Abłamo-
wiczu pisaliśmy w materiale: „W kulu-
arach o muzeum bytomskim”.

Dominik Abłamowicz z powoda-
mi odwołania go z funkcji nie zgadza 
się i w związku z tym wydał stosowne 

oświadczenie, które jest dostępne na 
stronie internetowej muzeum ― prze-
czytaj…

Nowa dyrektor placówek jest absol-
wentką muzykologii na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Wcześniej pracowała w charakterze ad-
iunkta w Muzeum Narodowym w Po-
znaniu, a także była pracownikiem 
naukowym University of Plymouth 
i wykładowcą w London Metropolitan 
University. Była także odpowiedzialna 
za rozwój Muzeum Fryderyka Chopina 
w Warszawie oraz powołanie nowej 
instytucji kulturalnej w ramach Naro-
dowego Instytutu Fryderyka Chopi-
na. W swoim dorobku ma także wiele 
dużych projektów muzealnych, m.in. 
pełniła funkcję dyrektora generalnego 
wystawy głównej Muzeum Historii Ży-
dów Polskich w Warszawie.

Abłamowicz  
odwołany

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał nowego dy-
rektora Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu. Od 23 lipca funkcję tę pełnić będzie Alicja Knast. 
Dotychczasowy dyrektor, Dominik Abłamowicz, został odwołany.

gdy miasto zafunduje dodatkowe etaty po-
licji, tak aby było więcej patroli w dzielni-
cach, a brak wpływu środków z mandatów 
i tak będzie bardziej opłacalny niż utrzy-
manie tej formacji.

Bytomski.pl: A proponując takie 
rozwiązanie w Bytomiu, wiecie, ile 
interwencji rocznie wykonuje SM? 
I jakiego rodzaju to interwencje?

T.G. Jakieś tysiące panie redakto-
rze, lecz to chyba nie w ilości mierzo-
na winna być skuteczność, a w realnym 
działaniu. To opinia i oczekiwania miesz-
kańców są dla nas wykładnikiem, a nie 
statystyka SM. Ponadto ta statystyka też, 
jak wiemy, musi się zgadzać i nie dziwią 
w związku z tym okresowe nagonki.

Bytomski.pl: Oczywiście, że nie 
ilość, ale trzeba wiedzieć, jakiego ro-
dzaju to interwencje. I co z tymi, które, 
nazwijmy to, są z powołania? Nie odpo-
wiedział Pan na to pytanie ― wszystko 
chce Pan scedować na Policję?

Zdecydowanie podpisuję się pod 
tą opinią. Zaznaczam, że to nie jest wy-
łącznie mój głos w tej sprawie. Roz-
ważaliśmy co prawda możliwość 
przeobrażenia, naprawienia tej for-
macji, jednak przyjmując, że pracuje 
tu około 80 pracowników, z czego zu-
pełnie niewielu zobaczymy na ulicy, a 

jeżeli już to na głównych traktach osie-
dli, to zrozumiałym staje się, że biu-
rokratyczna wewnętrzna machina 
nie pozwoli na te zmiany. Wiele osób, 
z którymi rozmawiamy, twierdzi, że 
zdecydowanie urośliby strażnicy w ich 
oczach, gdyby systematycznie stanęli 
przy skwerkach najliczniej „obsrywa-
nych” przez psy, których właściciele 
powinni być w pierwszej kolejności 
mobilizowani do porządku.

Bytomski.pl: Jeśli policja ma za-
stąpić SM, to jakoś nie mogę sobie 
wyobrazić policjanta, który inter-
weniuje w sprawie np. reklamowych 
plakatów w miejscach niedozwolo-
nych lub zaśmieconych terenów.

T.G. Tereny zaśmiecone są nadal, po-
mimo istnienia SM. Praktyka pokazuje 
(chodzi o miasta, które zlikwidowały 
SM), że policja z wielkim powodzeniem 
zastępuje straż miejską. Nie zaobser-
wowali żadnego negatywnego efektu 
tej decyzji, np. w statystykach dotyczą-
cych przestępczości.

Bytomski.pl: Dobrze. Porozmawiaj-
my jeszcze chwilę o Twoim Ruchu w By-
tomiu. Na szczeblu krajowym Leszek 
Miller coś „kręci” ostatnio z Januszem 
Palikotem. A w Bytomiu prowadzicie z 
SLD jakieś wspólne działania?

T.G. Znam wiele osób z bytomskie-
go SLD . Tworzymy wspólnie (czy to 
się komuś podoba czy nie) bytomską 
lewicę. Oczywiście rozmawiamy, ale 

działań nie prowadzimy.
Bytomski.pl: A kandydata na 

prezydenta będziecie mieć swo-
jego czy poprzecie (lewicowego) 
Krzysztofa Wójcika?

T.G. Z tą odpowiedzią pozwoli pan, 
że się wstrzymam. Będziemy stopnio-
wać napięcie, ale to jeszcze nie czas. W 
przeciwieństwie do niektórych opinii 
twierdzę, że są osoby, które doskona-
le nadają się jako kandydaci. Jesteśmy 
jednak pewni, że musi to być osoba, 
która zrobi porządek w finansach mia-
sta i posiadająca doświadczenie.

Bytomski.pl: Kończąc, proszę po-
wiedzieć naszym czytelnikom, jak 
idzie zbieranie podpisów i ile udało się 
zebrać. Orientacyjnie potrzeba wam 
ponad 13 tyś.. To trochę utopijne.

T.G. W dniu inauguracji zebraliśmy 
282 podpisy w dwie godziny. Planuje-
my cyklicznie we czwartki zabiegać o 
poparcie na Dworcowej, a w inne dni 
pojawimy się w dzielnicach. Obecnie 
w ramach wolontariatu rozeszły się 
karty. Przyznam, że nie wiem gdzie, 
ale mój zarząd to kontroluje. Utopię 
zaserwowali nam Rajcy BIS i zrobili to 
celowo, jednak właśnie ta inicjatywa 
jako jedna z niewielu może przynieść 
sukces wbrew ich założeniom i meto-
dyce działania.

Bytomski.pl: Dziękujemy za roz-
mowę.

T.G. Ja również dziękuję. 

Bytomska Straż Miejska do 
likwidacji - tego chce Twój Ruch
dokończenie ze s. 2
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Ogień strawił dach kościółka

Kościół od dwóch lat stoi pusty. Pa-
rafia w wyniku licznych szkód gór-
niczych 29 marca 2012 roku została 
zamknięta przez nadzór budowlany. 
Decyzja była oczywista: szkody są tak 
duże, że zagrażają bezpieczeństwu. Od 
tego czasu parafianie muszą spotykać 
się w kaplicy znajdującego się obok 
Domu Opieki.

Zgodnie z zawartą z Kompanią Wę-
glową ugodą sądową Kościół miał zo-
stać wyremontowany do czerwca tego 
roku. Tymczasem po terminie, kiedy 
gotowy budynek miał zostać oddany 
do użytku, udało się zaledwie przeka-
zać plac budowy wykonawcy. To jed-
nak nie koniec: nadal brakuje pełnej 

dokumentacji ― opinii Sanepidu, od-
stępstwa PPOŻ, a także informacji na 
temat odwodnienia terenu.

Jak dwuletnie opóźnienie w budo-
wie tłumaczy Kompania? Ich zdaniem 
remont opóźnił się, bo zwiększono za-
kres prac. Innego zdania jest jednak 
proboszcz parafii ks. Jan Kurko.

 ― To nieprawda. Wszystkie prace 
wynikają wprost z dokumentacji i spo-
sobu naprawy. Gdyby Kompania podję-
ła decyzję o zwiększeniu zakresu prac, 
ktoś odpowiadałby za to karnie. Nie 
można bezprawnie wydawać publicz-
nych pieniędzy, a w ugodzie zakres re-
montu został jasno określony ― mówi.

Na czym dokładnie polegać ma re-

mont? Budynek Kościoła musi zostać 
wyprostowany, bo największym pro-
blemem jest jego wychylenie. Wcze-
śniej należy jednak m.in. wzmocnić 
obiekt konstrukcyjnie i zabezpieczyć 
spękania. Prócz tego wykonane ma-
ją zostać prace wykończeniowe we-
wnątrz budynku. Kompania ma także 
naprawić organy. Cały remont ma kosz-
tować co najmniej 7 milionów złotych.

Kiedy można spodziewać się po-
nownego otwarcia obiektu?

 ― Jest szansa na to, że spotkamy się 
w Kościele na Boże Narodzenie 2015 
roku ― podsumowuje proboszcz, ks. 
Jan Kurko. 

Kościół w Miechowicach nadal pusty
27 września 2012 roku Kompania Węglowa zawarła ugodę sądową z parafią ewangelicko-

-augsburską w Miechowicach. Na jej mocy do końca czerwca 2014 roku zabytkowy kościół miał zostać 
wyremontowany, a wszystkie górnicze szkody miały zostać usunięte. 4 lipca 2014 roku plac budowy 
przekazano firmie, która zajmie się remontem. Czas opóźnienia budowy: dwa lata.

Polonia Bytom szykuje się do startu 
w nowej, trzecioligowej rzeczywistości. 
Zespół powierzono Jackowi Trzecia-
kowi, co jest dla niego sporym wyzwa-
niem. Mając bardzo mało czasu musiał 
stworzyć niemal zupełnie nowy zespół.

Pierwsze odpowiedzi na temat si-
ły niebiesko-czerwonych miały paść 
w minioną sobotę. To wtedy bytomia-
nie rozegrali rundę przedwstępną Pu-
charu Polski. Rywalem na stadionie 
przy ulicy Olimpijskiej była trzecioli-
gowa Łysica Bodzentyn.

Piłkarze Polonii musieli się sporo 
namęczyć, aby awansować do kolej-
nej fazy pucharu. Jedynego gola w 32. 
minucie strzelił Kamil Walesa. Zwy-
cięstwo zatem skromne, ale na tym 

etapie przygotowań należy cieszyć 
się z każdego sukcesu.

Cały czas trwają też prace nad wzmoc-
nieniem zespołu. W starciu z Łysicą nie 
zobaczyliśmy bowiem wszystkich, któ-
rzy będą reprezentowali Polonię w no-
wym sezonie. Kto zatem zasilił bytomski 
zespół w minionym tygodniu?

Trzeciak włączył do pierwszej dru-
żyny trzech wyróżniających się junio-
rów, którymi są Dawid Gargasz, Adam 
Derewońko oraz Dawid Skrzypiński. Na-
stępnie zakontraktowano Bartłomieja 
Gwiaździńskiego z Odry Wodzisław Ślą-
ski i Rafała Sadowskiego z Zagłębia So-
snowiec (wypożyczony na rok).

Pojawiła się także informacja, że 
do Polonii wróci Krzysztof Michalak, 

który ostatnio grał w barwach GKS-
-u Bełchatów. Czy na tym zakończy 
się budowanie kadry na nowy sezon? 
Można przypuszczać, że to jeszcze nie 
koniec ruchów transferowych przy 
Olimpijskiej.

W najbliższą sobotę kibice zno-
wu mogą zobaczyć, jak prezentuje 
się zespół Jacka Trzeciaka. Polonia 
miała rozpocząć rozgrywki ligowe, 
ale mecz z Ruchem Zdzieszowice zo-
stał przełożony. Spowodowane to jest 
awansem do rundy wstępnej Pucha-
ru Polski, w której bytomianie zagra-
ją z Pelikanem Łowicz. Mecz odbędzie 
się w sobotę na stadionie przy Olim-
pijskiej o godzinie 18. 

Raport z Polonii: zwycięstwo 
w PP i kolejne transfery

Paula Kania znakomicie radziła so-
bie na tureckich kortach. Zawodniczka 
Górnika Bytom szła jak burza w tur-
nieju deblowym, w którym jej partner-
ką była Oksana Kałasznikowa z Gruzji.

Nasza reprezentantka musiała się 
mocno wysilić, aby znaleźć się w fina-
le. Wraz z partnerką stoczyły bardzo 
zacięty bój z ukraińskim duetem Anna 
Tatiszwili/Waleria Sołowiewa, który 
zakończył się super tie-breakiem.

Półfinał nie zaczął się najlepiej, bo 
para Kania/Kałasznikowa przegra-
ła pierwszego seta 6:7 (w tie-breaku 
4:7). Potem udało się odrobić stratę 
zwyciężając w drugim secie 6:4. Su-
per tie-break był niezwykle zacięty 
i skończył się zwycięstwem 12:10 de-
bla z bytomianką w składzie.

W finale już tak kolorowo nie było, 
a to za sprawą duetu Misaki Doi/Eli-
na Switolina. Pierwszy set był jeszcze 
w miarę wyrównany, bo Kania z Kałasz-
nikową przegrały 4:6. Niestety, druga 
i zarazem ostatnia partia była już spa-
cerkiem dla rywalek, które wygrały 6:0.

Drugie miejsce w Stambule i tak 
jest świetnym wynikiem zawodniczki 
Górnika Bytom. W dodatku na otarcie 
łez otrzymała 6 400 dolarów do po-
działu z gruzińską partnerką.   RCz

Kania przegrała 
dopiero w finale

Tenisistka Górnika 
Bytom pokazała, że bardzo do-
brze czuje się w grze deblowej. 
Turniej w Stambule na pewno 
będzie miło wspominać.

W poprzednim sezonie Szombier-
ki Bytom do samego końca walczy-
ły o utrzymanie w III lidze. Działacze, 
a także trener Krzysztof Górecko dostali 
zatem jasny sygnał, że latem potrzebne 
będą solidne wyzwania. Na razie więcej 
jednak mówi się o bolesnych stratach.

Klub z Modrzewskiego stracił aż czte-
rech zawodników, którzy stanowili o si-
le zespołu. Treningów z Szombierkami 
nie wznowili Kamil Thiel, a także Hubert 
Jaromin. W dodatku Łukasz Cymański 
wrócił z wypożyczenia do Zagłębia So-
snowiec, a Krzysztof Urbaniak przeniósł 
się do BKS-u Bielsko-Biała. Ostatnim 
ubytkiem jest Sebastian Radek.

Trwają prace nad tym, aby w ich 
miejsce pozyskać wartościowych za-
wodników. „Zieloni” na razie potwier-
dzili cztery transfery. Z GKS-u Katowice 
sprowadzono Rafała Kulińskiego oraz 
Adama Toszka.  Ponadto z MKS-u Klucz-
bork sprowadzono Mateusza Śliwę, 
a z Górnika Zabrze Mateusza Lebka.

Bytomianie już w sobotę rozpoczną 
rozgrywki ligowe. Pierwszym rywa-
lem będzie Pniówek Pawłowice Ślą-
skie, z którym Szombierki zagrają na 
wyjeździe. Nie można wykluczyć, że 
do tego czasu uda się jeszcze sfinalizo-
wać kolejne transfery. 

W Szombierkach 
wiele się zmieniło

Przy ulicy Modrzewskiego 
także trwają przygotowania do 
nowego sezonu III ligi opolsko-ślą-
skiej. Fani „Zielonych” mają trochę 
powodów do zmartwień.

W sobotę następny pucharowy test, w którym być może zobaczymy nowych zawodników. 
Budowa zespołu przy Olimpijskiej wciąż trwa.

O złym stanie jedynej drewnianej 
świątyni w Bytomiu alarmowaliśmy 
już kilkakrotnie. Niestety jej właściciel 
― parafia ewangelicka z Miechowic ― 
nie miał środków na remont nieużyt-
kowanego obiektu, a miasto nie było 
zainteresowane jego przejęciem, rów-
nież tłumacząc się brakiem pieniędzy. 
Kościółek natomiast coraz bardziej 
niszczał. Proboszcz porozumiał się 

z Muzeum Górnośląskim Parkiem Et-
nograficznym, które wyraziło zaintere-
sowanie przeniesieniem go do nowej 
części chorzowskiego skansenu.

Niestety na niekorzyść świątyni 
działał upływający czas i nawiedza-
jący go wandale. Ostatniej zimy za-
walił się dach nad ołtarzem, a w środę 
w środku wybuchł pożar. Strażacy zo-
stali wezwani do akcji ok. 19:40 i po 

dziesięciu minutach byli już na miej-
scu. Do pomocy przy gaszeniu we-
zwali jednostkę z Chorzowa. Spłonęła 
1/4 dachu, dwa pomieszczenia maga-
zynowe i dzwonnica. Przyczyna poża-
ru nie jest jeszcze znana, ale strażacy 
nie wykluczają podpalenia.

Od dawna dało się łatwo wejść do 
środka, ponieważ wykonane zabezpie-
czenia okien i drzwi zostały zniszczo-

ne, a jeszcze wcześniej budynek został 
podkopany. Tak więc podłożenie ognia 
w środku kościoła nie stanowiło więk-
szego problemu.

Historia lubi się powtarzać. 
W 1982 roku dwukrotnie podpalono 
drewniany kościółek św. Wawrzyń-
ca w Parku Kachla. Dziś przypomina-
ją o nim tylko kamienne fundamenty 
obok skateparku. Oby tylko świątynia 

z Bobrka w pełni nie powtórzyła je-
go dziejów. Ogień nie strawił w pełni 
kościółka w parku, ale zamiast zostać 
naprawionym, został rozebrany. We-
dług relacji jego pozostałości zostały 
zdeponowane w chorzowskim skan-
senie, skąd zniknęły w niewiadomych 
okolicznościach. Zabyktu ostatecznie 
nigdy nie odbudowano, choć co chwila 
powraca pomysł jego rekonstrukcji... 

Wczoraj wieczorem strażacy zostali wezwani do pożaru drewnianego kościółka na Bobrku. 
Spłonął dach zabytkowej świątyni.

Spłonęła 1/4 dachu, dwa pomieszczenia magazynowe i dzwonnica. 
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Kolejny złodziej łańcuszków  
w rękach policjantów

Policjanci z Bytomia zatrzymali po 
pościgu 35-latka, który zerwał z szyi 
kobiety złoty łańcuszek.

Do zdarzenia doszło po godzinie 
20.00 na ul. Chrzanowskiego w By-
tomiu. Jak ustalili śledczy, mężczy-
zna podbiegł do 19-latki i zerwał z jej 
szyi złoty łańcuszek, po czym uciekł. 
Powiadomieni o zdarzeniach poli-
cjanci wkroczyli do akcji. Kryminalni 
z bytomskiej komendy zauważyli ucie-
kającego mężczyznę, który rysopisem 
przypominał sprawcę kradzieży. Na-
tychmiast rozpoczęli za nim pościg. 
Po kilkuset metrach stróże prawa za-
trzymali złodzieja. Okazał się nim być 
35-letni mieszkaniec Bytomia. Męż-
czyzna został zatrzymany i trafił do 
policyjnego aresztu. Zebrany przez 

śledczych materiał dowodowy pozwo-
lił na przedstawienie bytomianinowi 
zarzutu. O jego dalszym losie zdecydu-
je sąd. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Zatrzymani za włamanie  
do sklepu

Policjanci z Bytomia poszukiwa-
li sprawców włamania do sklepu przy 
ul Grottgera. Przestępstwo miało miej-
sce początkiem czerwca tego roku. 
Sprawcy ukradli pieniądze oraz róż-
nego rodzaju towary. Pokrzywdzo-
ny straty oszacował na około 6,5 tys. 
złotych. Kryminalni z bytomskiej ko-
mendy zajmujący się tą sprawą za-
trzymali wczoraj 26-latka, który noc 
spędził w policyjnym areszcie. Dzisiaj 
rano w ręce kryminalnych trafił jego 2 
lat młodszy kolega. Bytomianie usły-

szeli już zarzuty. Teraz o ich losie zde-
cyduje prokurator. Grozi im nawet do 
10 lat więzienia.

Udając inspektora BHP,  
oszukał swoją firmę

Stróże prawa z bytomskiego wy-
działu zwalczającego przestępczość 
gospodarczą zakończyli sprawę 
46-letniego oszusta. Z relacji śled-
czych wynika, że mieszkaniec Opo-
la sfałszował dokumenty, zgodnie 
z którymi miał posiadać wykształce-
nie technika bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Dzięki nim znalazł zatrudnie-
nie w opolskiej firmie. Piastował tam 
funkcję kierownika do spraw BHP 
i  zajmował się szkoleniami z tego za-
kresu. 46-latek swojemu pracodawcy 
przedstawił dokumenty fikcyjnej fir-

my z Bytomia, która to miała prowa-
dzić szkolenia BHP. Płatnikiem była 
opolska firma. Pieniądze za wymyślo-
ne szkolenia trafiały na konto 46-lat-
ka. Mężczyzna w latach 2008 ― 2013 
oszukał pracodawcę na kwotę ponad 
40 tys. złotych. Opolanin usłyszał już 
zarzuty. Prokurator zastosował wobec 
niego poręczenie majątkowe w kwo-
cie 7 tys. złotych. Grozi mu teraz do 8 
lat więzienia.

Zatrzymana za oszustwo

W poniedziałek po południu by-
tomscy policjanci zostali wezwani 
do centrum handlowego. Na miejscu 
pracownicy ochrony wskazali kobie-
tę, która oszukała sklep. Mundurowi 
ustalili, że 29-latka zamieniła pudeł-
ka kosmetyków. Droższy produkt wło-

żyła do pudełka z tańszego i zapłaciła 
o 45 złoty mniej. Zdarzenie to zareje-
strowały kamery monitoringu sklepu. 
Mieszkanka Piekar Śląskich została 
ujęta przez pracowników ochrony za 
kasami i po zapłaceniu mniejszego 
rachunku. Zatrzymana spędziła noc 
w policyjnym areszcie. Dzisiaj śledczy 
z komisariatu przy ul. Chrzanowskie-
go przedstawili 29-latce zarzut. Grozi 
jej teraz do 8 lat więzienia. 
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Informuje młodszy aspi-
rant Tomasz Bobrek, 
rzecznik prasowy 
Komendy miejskiej Policji 
w Bytomiu

Skrzyżowanie już przesunięte
Kierowcy mogą już korzystać 

z przesuniętego o kilkadziesiąt me-
trów skrzyżowania ul. Wyzwolenia 
z Zabrzańską.  Dzięki temu zabiego-
wi ta pierwsza znów stała się dwukie-
runkowa, a z osiedla ponownie da się 
wyjechać w dwóch miejscach. 

Nowa sygnalizacja na ul. Zabrzań-
skiej została dostosowana do po-
zostałych świateł na drodze i w ten 
sposób powinna się poprawić płyn-
ność ruchu. Dawny wyjazd z ul. 
Wyzwolenia  został zamknięty i prze-
kształcony w parking.

Siłownia plenerowa i park 
linowy w Szombierkach

Tuż obok Hali „Na Skarpie” ru-
szyły prace przy budowie pierw-
szej w Bytomiu zewnętrznej siłowni 
oraz parku linowego. Na plenerową 
"siłkę" będzie się składać 17 przy-
rządów do ćwiczeń dla dzieci i mło-
dzieży, natomiast park linowy będzie 
posiadać trzy warianty tras o zróż-
nicowanych poziomach trudno-
ści. Inwestycja jest realizowana przy 
współudziale środków unijnych.  Kosz 
budowy wyniesie prawie 453 tys. zł 

Na kole bez Bytom
Szykuje się rowerowy weekend 

w Bytomiu. W piątek o 18:00, jak co mie-
siąc, z Rynku w trasę wyruszy Bytomska 
Masa Krytyczna, której uczestnicy kolej-
ny raz poprzez tłumny przejazd przypo-
mną, że rowerzyści są pełnoprawnymi 
uczestnikami ruchu na drodze.

Z kolei w niedzielę również z Ryn-
ku wystartuje 8. Bytomski Rowerowy 
Rajd Rodzinny.  Kilka pokoleń rowe-
rzystów zwiedzi Bytom na dwóch 
kółkach. Trasa będzie wiodła przez 
Śródmieście, Stroszek, Stolarzowice, 
Miechowice, Karb, Bobrek, Szombier-

ki, Łagiewniki i Rozbark. Udział w obu 
imprezach jest bezpłatny.

Rycerska się rozkręca

W ostatni piątek ulicę Rycerską 
przy Rynku nawiedziły prawdziwe 
tłumy. Przyciągnął je koncert zespo-
łu Te Skapsie zorganizowany przez 
włascicieli tamtejszych lokali gastro-
nomicznych. Następnego dnia po raz 
pierwszy odbył się tam Pchli Targ, na 
którym każdy mógł sprzedać co chciał.

W ten piątek o 20:00 na Rycerskiej 
znowu zabrzmi muzyka. Tym razem 

wystąpi duet Kamastruna, który za-
prezentuje repertuar różnych artystów 
w akustycznej aranżacji. Za to kolejny 
Pchli Targ zaplanowano na 9 sierpnia.

Powstała elektrownia słoneczna

Zakłady Conbelts S.A. zainwesto-
wały w energię odnawialną. Przy 
wsparciu WFOŚiGW na ich terenie po-
wstała elektrownia słoneczna złożo-
na z 432 modułów fotowoltaicznych 
polikrystalicznych o mocy 240W. In-
stalacja jest w stanie wyprodukować 
w ciągu roku 102 400 kWh. 

Tutaj nas znajdziesz: Urząd Miejski ul. Parkowa 2 | Urząd Miejski ul. Smolenia 35 | Biuro Promocji Miasta Rynek 7, Centrum: Bacara, Suplement, Pub 14, 
Herbaciarnia Herbata, Pub na Rycerskiej, Radio Pub, Enter, Alter Ego, Gotyk, Blender, Stara Platforma, Lokalny Patriota, Becek, Miejska Biblioteka Publicz-
na, Muzeum Górnośląskie, Solo Pizza (Agora Bytom), Kawiarnia Pod różą (Agora Bytom), Hotel Bristol, Kebap Rycerska, City Kebab, Kebar, Cafe Amor, Piz-
zeria Riposta, Pub na Krakowskiej, Naleśnikarnia Klimat ul. Józefczaka 10, Witor: Delikatesy ul. Strzelców Bytomskich, Stroszek: Sklep ABC ul. Szymały, Sklep 
Kasia ul. Szymały, Sklep Firmowy ul. Wojciechowskiego, Piekarnia ul. Narutowicza, Bar Piwny TEYKA, Bar Piwny PIGWA ul. Hlonda, Miechowice: Apteka Wi-
taminka, Piekarnia Kwapisz, Piekarnia Jerszy, Silesia Club, Szombierki: Stary Ratusz, Sklep mięsny ul. Orzegowska, Rozbark: Piekarnia Słoneczna, Piekarnia 
Cukiernia ul. Witczaka, Łagiewniki: Piekarnia i cukiernia ul. Cyryla i Metodego, Bar u Richata ul. Cyryla i Metodego.

W nocy z 5 na 6 czerwca strażacy 
zostali wezwani do pożaru na drugim 
piętrze pustostanu naprzeciw dawnej 
kopalni Rozbark. Ewakuowano wów-
czas mieszkańców sąsiednich kamienic, 
ale na szczęście nikomu nic się nie stało.

18 lipca ok. 16:00 strażacy ponow-
nie musieli interweniować w tej samej 
kamienicy. Ogień pojawił się na najwyż-
szym piętrze. Choć wejścia do budynku 

były zamurowane, to w środku znaj-
dowały się ślady obecności nieupraw-
nionych osób, co może wskazywać na 
umyślne zaprószenie ognia.

Opuszczona kamienica znajduje się 
w ofercie inwestycyjnej Bytomia. Po 
dwóch pożarach miasto raczej nie po-
winno liczyć na uzyskanie wysokiej 
kwoty z jej sprzedaży... 

ZNOWU płonęła kamienica  
na Chorzowskiej

Ledwo minął miesiąc od pożaru w opuszczonej kamienicy przy ul. 
Chorzowskiej, a na jej ostatnim piętrze znowu pojawił się ogień.

W ubiegły piątek rano około godziny 
9.20 oficer dyżurny bytomskiej komen-
dy został powiadomiony o wypadku 
do jakiego doszło przy ul. Bończyka. 
Z wstępnych informacji wynikało, że 
pracownik budowlany remontujący 
dach budynku spadł na ulicę.

Na miejscu załoga karetki pogotowia 
stwierdziła zgon budowlańca. Policjan-
ci potwierdzili tożsamość mężczyzny, 

którym okazał się 63-letni mieszkaniec 
Mikołowa. Ustalono, że był on pracow-
nikiem firmy budowlanej remontującej 
kominy w tej kamienicy.

Policjanci wraz ze strażakami za-
bezpieczali miejsce wypadku. Wezwa-
na na miejsce prokurator prowadziła 
oględziny miejsca zdarzenia oraz wy-
dawała dalsze polecenia. Stróże pra-
wa zabezpieczyli dokumentacje firmy, 

w której pracował 63-latek. Teraz oko-
liczności tragicznego w skutkach zda-
rzenia wyjaśniają bytomscy śledczy. 

Śmiertelny upadek z dachu
Bytomscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach zdarzenia. Z dachu 3 piętrowej 
kamienicy spadł 63-letni mężczyzna. Mieszkaniec Mikołowa poniósł śmierć na miejscu.



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

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

Praca dla Opiekunek osób 
starszych w Niemczech 
Legalne zatrudnienie, wysokie zarob-
ki. Wymagana znajomość j. niemieckie-
go i doświadczenie. ATERIMA (nr cert. 
7085) tel.: 32 506 55 88

Dodatkowy zarobek 
Praca przy ankietach, czytanie e-ma-
ili, udział w kampaniach reklamowych. 
Praca dla wszystkich bez wychodzenia z 
domu. Więcej szczegółów na:  
www.szybkiedolary.cba.pl

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

49 zł

10MODUŁÓW
Twoja reklama w rozmiarze

tylko
zadzwoń: 
32 720 28 60

10 cm x 5 cm

5MODUŁÓW

Reklama na tej stronie już od 25 zł! Dzięki niej dotrzesz do tysięcy klientów! zadzwoń: 32 720 28 60

25 zł
4,9 cm x 5 cm

Twoja reklama w rozmiarze

jedynie

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z N E
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Wycieczka rowerowa do 
węzła kolejowego w Tar-
nowskich Górach, CSW 
Kronika, Rynek 26, g.10:00

61. Bytomska Masa Kry-
tyczna, Rynek, g.18:00

Plenerowy koncert duetu 
Kamastruna, ul. Rycerska, 
g.20:00

Biuro Dźwięku - publiczna 
sesja, Jazz Club Fantom, pl. 
Karin Stanek 1, g.20:00

Karaoke, Klub Gotyk, ul. 
Kościelna 2, g.21:00
 

Kino plenerowe, Szyb 
Krystyna, ul. Zabrzańska, 
g.21:15

Becekowy Pokój Gier, Be-
cek, pl. Karin Stanek 1, 
g.13:30

2. Szombierki Rally Sprint, 
Stadion GKS Szombierki, 
ul. Modrzewskiego, g.10:30

8. Rodzinny Rajd Rowero-
wy, Rynek, g.11:00

Kuratorskie oprowadzanie 
po wystawie „Kolory miasta 
w sztuce nieprofesjonalnej”, 
Muzeum Górnośląskie, ul. 
Korfantego 34, g.12:00

Koncert finałowy Mi-
strzowskiego Kursu Ope-
rowego, Opera Śląska, ul. 
Moniuszki 21, g.18:00

Eko-Jarmark, pl. Sobieskie-
go, g.12:00-18:00

Wernisaż wystawy „Świat 
zmysłów”, Muzeum Gór-
nośląskie, ul. Korfantego 
34, g.17:00

Karaoke, Klub Pin-Up, pl. 
Kościuszki 1, g.19:00

Jam session blues i okolice, 
Klub Brama, ul. Chrobrego 
1, g.21:00

Czarownica 2D dubbing 10:00, 12:15, 14:30

Gang wiewióra 2D 10:45, 12:45, 14:15

Jak wytresować smoka 2  2D 13:15. 17:45

Jak wytresować smoka 2  3D 11:00, 15:30

Rio 2 2D 11:30

Samoloty 2 2D 10:30, 14:30, 16:30

Samoloty 2 3D 12:30, 18:30

Herkules 2D 11:00, 15:20, 19:40

Herkules 3D 13:10, 17:30, 21:50

Sex Tape 20:00

Ewolucja planety małp 2D 15:40, 21:00

Ewolucja planety małp 3D 13:00, 18:20

Noc oczyszczenia: Anarchia 16:45, 19:00, 21:15

Pożądanie 17:15, 20:30, 22:30!

Rodzinne rewolucje 14:45, 22:00

Step Up: All in 3D 10:30, 11:45, 16:15, 18:45, 21:15

Transformers: Wiek zagłady 2D dubbing 13:45

Transformers: Wiek zagłady 3D dubbing 17:00

Transformers: Wiek zagłady 3D napisy 20:15

Zbaw nas ode zlego 2D 19:15, 21:45

Cinema City

Drewniany kościółek na Bobrku powstał w 
1932 r. w ciągu zaledwie kilku miesięcy. 
Było to możliwe dzięki konstrukcji z prefa-
brykatów. Jego projekt stworzyła pracow-
nia Kurta Nietzschego, a budową zajęła się 
firma Christoph und Unmack. Bliźniacza 
budowla znajduje się w Mikulczycach.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

POKAZY ORZEDPREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY

! tylko pt, sob

KINO FAMILJINE

W sądzie na ławce w poczekalni siedzioł jeden górnik. Naroz się z jed-
nej sali drzwi otwierają i woźny woło:

 ― Powódka!
 ― A ten górnik wstoł prędko i pado:
 ― Jak po wódka to i mie zaroz pół litra ja?

Plenerowe BCKino
"Dzień świra"

25 lipca, g. 21:15
Szyb Krystyna, ul. Zabrzańska

Nie przegap! Rajd w Szombierkach

+16C

+21C

sobota

piątek

rano

rano

rano

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+24C

+27C

+30C

+31C

+19C +27C

+27C

Becekino

Już w niedzielę odbędzie się kolejna edycja Szom-
bierki Rally Sprint. W programie: rajd samochodowy, 
symulator jazdy i pokazy ratownictwa drogowego.

W najbliższej edycji udział weźmie prawie 60 ze-
społów. Wyznaczone dla nich zostaną dwa odcinki 
drogi o długości 2,5km. Na każdym z nich uczestnicy 

pojawią się dwa razy. Prócz tego ścigający się będą mo-
gli raz przejechać trasę, aby się z nią zapoznać.

Impreza odbędzie się przy stadionie GKS Szombierki, 
a jej początek zaplanowany jest na 10:30. Wstęp na jest 
bezpłatny. Przejazdy samochodów będzie można bez-
piecznie obserwować ze skarpy obok hali sportowej.



 8 www.bytomski.plpiątek, 25 lipca 2014

Początków naszego Muzeum szu-
kać musimy w roku 1909, kiedy to dwaj 
lokalni kolekcjonerzy ― kupiec hur-
townik Simon Macha i nauczyciel ry-
sunku Hans Bimler ― powzięli zamiar 
udostępnienia swoich zbiorów sze-
rokiemu ogółowi mieszkańców mia-
sta, i w ślad za tym zainteresowania ich 
utworzeniem ośrodka zajmującego się  
poznawaniem i popularyzowaniem 
wiedzy na temat przeszłości Byto-
mia i jego najbliższej okolicy. Tworzo-
ne przez nich kolekcje składały się 
głównie z ceramiki śląskiej, odlewów 
z huty w Gliwicach i Berlinie, starych 
widoków  i fotografii Bytomia i okoli-
cy, a także broni oraz obrazów malar-
stwa XVIII i XIX wieku. Wraz z kilkoma 
innymi bytomianami Bimler i Macha 
już rok później tworzą Bytomskie To-
warzystwo Historyczno ― Muzeal-
ne, którego podstawowym zadaniem  
było ― jak zapisano w Statucie Towa-
rzystwa ― gromadzenie rzeczy daw-
nych, zabytków przyrody, przedmiotów, 
dzieł sztuki i przemysłu, dokumentów 
i książek związanych z Górnym Ślą-
skiem, a szczególnie z miastem Bytom, 
przechowywanie ich i udostępnianie 
w powstającym bytomskim muzeum.  
Borykając się z ciągłymi trudnościami 
lokalowymi, w roku 1922 zarząd By-
tomskiego Towarzystwa Historyczno 
― Muzealnego powziął plan rozbudo-
wy dotychczasowej siedziby poprzez 
dobudowanie  do istniejącego budyn-
ku kolejnego piętra. Po zakończeniu, 
sfinansowanych z miedzy innymi do-
finansowania bytomskiego magistra-
tu, ale przede wszystkim z zaciągniętej 
na ten cel pożyczki prac budowlanych, 
podwoje Muzeum w Bytomiu uroczy-
ście otwarto 25 marca 1925 roku. Już 
cztery lata później rozpoczęto jednak 
budowę nowej, bardziej reprezenta-
cyjnej siedziby Muzeum. Inwestycja ta 

rozpoczęła się w czerwcu 1929 roku, 
a zakończona została już rok później, 
przy czym jednak prace wykończenio-
we sal przeznaczonych dla muzeum 
trwały jeszcze do roku 1932. Podsta-
wowym zadaniem Muzeum w Byto-
miu było ukazanie bogactwa kultury, 
rozumianej oczywiście szowinistycz-
nie wyłącznie jako kultura niemiecka, 
na Górnym Śląsku. Cele przyświeca-
jące twórcom muzeum precyzował 
napis umieszczony przy wyjściu z eks-
pozycji: Pomóż nam badać, pomóż 
nam uczyć, / pielęgnować to co wła-
sne, bronić się przed tym co obce, / 
czcić nasze miasto i nasz region.

Po agresji Niemiec na Polskę, 1 wrze-
śnia 1939 roku, muzeum w Bytomiu sys-
tematycznie powiększa swoje zbiory. 
Od 1941 roku trwa tworzenie galerii 
malarstwa niemieckiego, skupiają-
cego dzieła powstałe na przestrzeni 
dwóch ostatnich stuleci. Działalność 
ta uzyskała mocne wsparcie same-
go gauleitera Prowincji Górnośląskiej 
Fritza Brachta, a za jej głównego po-
mysłodawcę uznaje się Ernsta Könige-
ra,  ówczesnego kustosza bytomskiego 
muzeum i prawą rękę dyrektora pla-

cówki dr. Frantza Pfützenreitera. On 
też został osobą odpowiedzialną za 
wybór i zakup eksponatów. Nad fi-
nansowanym ze środków Prowincji 
przedsięwzięciem czuwał radca kra-
jowy Georg Kate, późniejszy starosta 
krajowy Górnego Śląska. Do bytom-
skiego muzeum zostały także zwiezio-
ne eksponaty zrabowane z Muzeum 
Śląskiego w Katowicach, którego 
gmach, jako będący symbolem i wy-
razem polskości Niemcy postanowili 
zrównać z ziemią. 

Nie narzekając na brak środków fi-
nansowych Königer  ruszył w podróż 
po Rzeszy, gdzie stał się stałym by-
walcem galerii, muzeów i aukcji dzieł 
sztuki. Utrzymywał także bezpośred-
nie kontakty z licznymi marszanda-
mi i prywatnymi właścicielami dzieł 
sztuki. Prowadząc taka politykę, by-
tomskie muzeum  w latach trzydzie-
stych i czterdziestych XX wieku mogło 
poszczycić się już około 120 dziełami, 
malowanymi różna techniką,  z prze-
wagą płócien pokrytych farbami olej-
nymi, ale też szkicowanymi ołówkiem 
i drzeworytami. Odnajdujemy wśród 
nich kilka obrazów Wilhelma Kuhner-

ta, Sigfrieda Haertela, Eugena Burker-
ta, Gustava Klimta, Adolfa von Menzel, 
Ludwiga Petera Kowalskiego, Friedri-
cha von Amerling i pojedyncze: Ru-
dolfa Misliwietza, Hanny Nagel,  Hansa 
Zimbala, Daniela Chodowieckiego, 
Kerstinga, Roberta Ru a, Georga Ner-
licha, Louisa Gurlitta, Adolfa Liera, 
Ludiwga Willroidera, Carla Schucha, 
Wilhelma Trübnera, Carla von Piloty, 
Andreasa Achenbacha, Karla Hegeme-
istera czy Anselma Feuerbacha.

Od roku 1942, podobnie jak na in-
nych terenach III Rzeszy, także i w By-
tomiu rozpoczyna się akcja wywozu 
dzieł sztuki. W zamyśle jej organizato-
rów, ma ona ratować cenne ekspona-
ty przed potencjalnym zniszczeniem 
ich w wyniku alianckich bombardo-
wań. W praktyce jednak sprawia, iż 
wiele cennych zabytków zaginie i nie 
zostanie odnalezionych po dziś dzień. 
Bytomskie zbiory, wraz z cenniejszy-
mi dziełami zagrabionymi z Muzeum 
Śląskiego w Katowicach ewakuowano 
przede wszystkim do Prudnika i Mie-
dar. W tej pierwszej miejscowości 
zbiory ukryte zostały w klasztorze 
franciszkańskim, w drugiej przystanią 
w ich wędrówce stał się pałac baronów 
von Fürstenberg. Warto przypomnieć, 
iż prudnicki klasztor był jedną z tzw. 
„skrytek” wrocławskiego konserwato-
ra sztuki Gintera Grundmanna. Tenże, 
po otrzymaniu specjalnego polecenia 
rozpoczął przygotowania do wytypo-
wania i zorganizowania na terenie Dol-
nego Śląska specjalnych skrytek, 
w których umieszczone miały zostać 
najcenniejsze zabytki i dzieła sztuki. 
Głównym zadaniem Grundmanna było 
zabezpieczenie dzieł sztuki pochodzą-
cych z kościołów, muzeów i klasztorów. 
Eksponaty były wywożone w głąb Dol-
nego Śląska i ukrywane przeważnie 
w pałacach i zamkach. Lista miejsc, ja-
ką opracował Grundmann obejmuje 
80 pozycji, przy czym przypuszcza 

się, iż mogą to być dane niepełne. 
Sporządzony przez wrocławskie-

go konserwatora wykaz przygotowa-
nych skrytek odnalazł po zakończeniu 
działań wojennych Józef Gębczak, pol-
ski historyk sztuki i archiwista. Jemu 
także udało się rozszyfrować zapi-
ski Grundmanna i przekazać polskiej 
ekipie rewindykacyjnej poszuku-
jącej zrabowanych i wywiezionych 
przez Niemców dzieł sztuki wskazów-
ki dotyczące miejsc, w których ukry-
te miały zostać poszukiwane przez 
nią cenne muzealia. Jak wspominał 
po latach te wydarzenie sam Gębczak: 
„Wśród dokumentów urzędu konser-
watorskiego Grundmanna szczegól-
ną wartość miały te, które zawierały 
informacje o miejscach ukrycia zbio-
rów (Bergungsorte). Nazwy miejsco-
wości z reguły były zaszyfrowane. 
Nawet zespoły zabytków miały okre-
ślenia szyfrowe, którymi np. oznacza-
no skrzynie. Tajemnicą miało pozostać 
― co i gdzie wywożono. Transporty od-
bywały się przeważnie nocą i często 
pod osłoną wojskową. Zarówno roz-
szyfrowanie, jak i zestawienie miejsc 
ukrycia nastręczało duże trudności. 
Właśnie bowiem w pomieszczenia 
urzędu konserwatora Grundmanna w 
gmachu Muzeum Sztuk Pięknych tra-
fiła bomba i wszystko przysypała gru-
zem zawalonych sklepień. W czerwcu 
1945 roku odkopywałem rozrzuco-
ne skoroszyty, teczki i luźne akta, któ-
re Niemcy pozostawili na biurkach, 
opuszczając 15 stycznia 1945 roku 
biura konserwatora Grundmanna 
wraz z całą ludnością nieprzydatną do 
potrzeb twierdzy, w jaką zmieniono 
Wrocław.  Na podstawie informacji za-
wartych w znajdowanych aktach usta-
lono nazwy miejscowości, do których 
Niemcy wywozili zbiory”. 

Maciej Bartków

Utracona kolekcja sztuki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Część II.

Nie tylko dzieła „sztuki zdegenerowanej”, o jakich pisaliśmy w poprzednim numerze stały się ofiarą specyficznej polityki kulturalnej prowadzonej przez III 
Rzeszę. Równie często nie mniej ciekawe, a często wręcz tragiczne były także losy tych arcydzieł, które traktowano z należnym im pietyzmem i szacunkiem. Szczególnie 
ciężkie chwile zbiory kulturalne, w tym także te będące własnością bytomskiego Muzeum, przechodziły w czasie ostatnich miesięcy II wojny światowej.

Klasztor w Prudniku, w którym ukryto wywiezione z Bytomia eksponaty.

Bytom Film Festiwal odbędzie się 
dopiero w drugiej połowie września, 
lecz obecnie trwa nabór filmów do Kon-
kursu Kina Niezależnego. O przyznaniu 
nagród ― Bytomskich Lwów ― zadecy-
duje jury, w skład którego wejdą reży-

serzy Mieczysław Szelmalikowski oraz 
Leszek Staroń. Ponadto zostanie przy-
znana również nagroda publiczności. 
Na pokazy dziesiątki filmów zakwalifi-
kowanych do konkursu zostanie prze-
znaczony cały jeden dzień festiwalu.

19 września organizatorzy zapew-
nią nie lada gratkę dla miłośników hi-
storii Bytomia. Zwykle nasze miasto 
sprzed lat można oglądać na nierucho-
mych obrazach: pocztówkach, fotogra-
fiach, rycinach. Natomiast pierwszego 
dnia bytomskiego festiwalu zostaną za-
prezentowane dwa przeszło pięćdzie-
sięcioletnie filmy oraz współczesny 
dokument zawierający wiele archiwal-
nych materiałów.

Obfitującym w największą liczbę 
wydarzeń będzie drugi dzień festi-
walu. Wówczas publiczność zapozna 
się z twórczością Mieczysława Szel-

malikowskiego, na którą składają się 
średnie i krótkie metraże poświęco-
ne m.in. 750-leciu Bytomia, tąpaniom, 
Operze Śląskiej i zakładom przemy-
słowym. Bohater retrospektywy 
wraz z Leszkiem Staroniem przepro-
wadzą warsztaty, odsłaniające kulisy 
produkcji filmów.

Więcej informacji na temat Bytom 
Film Festiwal można odnaleźć na jego 
oficjalnej stronie www.bytomfilmfesti-
wal.org. Impreza odbędzie się 19 ― 21 
września w Bytomskim Centrum Kul-
tury. Jej organizatorem jest Towarzy-
stwo Miłośników Bytomia. 

Filmowy Bytom
Nasze miasto doczekało się własnego festiwalu filmo-

wego. Podczas trzydniowej imprezy zobaczymy archiwalne produk-
cje związane z Bytomiem oraz współczesne kino amatorskie.

Więcej informacji na temat Bytom 
Film Festiwal można odnaleźć na 
jego oficjalnej stronie www.bytom-
filmfestiwal.org. Impreza odbędzie 
się 19 - 21 września 


