
We wtorek otrzymaliśmy 
informację, że o 9:00 rozpocznie 
się posiedzenie zarządu woje-
wództwa, na którym miał zostać 
przyjęty projekt uchwały Sej-
miku w sprawie zamiaru likwi-
dacji Muzeum Górnośląskiego. 
Od razu zapytaliśmy o to służby 
prasowe marszałka. Dopiero pod 
koniec dnia otrzymaliśmy odpo-
wiedź, że zarząd nie zajmował się 
takim zagadnieniem.

Nasza redakcja dotarła jed-
nak do Porządku posiedzenia w 
dniu 25 lutego, w którym jed-
nym z punktów była sprawa nr 
KL/16/255/2014 dotycząca 
„przyjęcia projektu uchwały Sej-
miku Województwa Śląskiego 
w sprawie podania do publicz-
nej wiadomości informacji o 
zamiarze i przyczynach likwida-
cji Muzeum Górnośląskiego w 
Bytomiu wojewódzkiej samorzą-
dowej instytucji kultury”. I tym 
razem poprosiliśmy o wyjaśnie-
nia. Zapytaliśmy dlaczego zarząd 
ostatecznie nie zajął się tym pro-

jektem. - To Zarząd Wojewódz-
twa decyduje i tym, jakie sprawy 
są poruszane podczas obrad 
tego gremium. Tematy związane 
z konsolidacją oferty muzeal-
nej są analizowane od 2011r. - 
odpowiedziała nam Aleksandra 
Marzyńska, rzeczniczka Urzędu 
Marszałkowskiego.

Okazuje się, że gmina nie 
była informowana o zamiarze 
likwidacji jedynego muzeum w 
Bytomiu. - Zarówno Urząd Mar-
szałkowski, jak i Muzeum Gór-
nośląskie nie podejmowały (ani 
formalnie, ani nieformalnie) roz-
mów na ten temat z Urzędem 
Miejskim w Bytomiu. Korespon-

dencja w ostatnich miesiącach 
dotyczyła wyłącznie kwestii 
dofinansowania przedsięwzięć 
zaplanowanych przez MG - napi-
sał nam Adam Grzesik, rzecznik 
magistratu.

Zakusy na Muzeum Górno-
śląskie są ściśle powiązane z 
Muzeum Śląskim. W styczniu 
2012 roku Życie Bytomskie poin-
formowało, że zlecono dwie 
ekspertyzy dotyczące pomysłu 
połączenia Muzeum Górnoślą-
skim ze Śląskim. Oba dokumenty 
rekomendowały to rozwiązanie. 
Ideą, za pomocą której tłuma-
czono połączenie, było wyspe-
cjalizowanie obu placówek oraz 

połączenie kolekcji. W kuluarach 
aż huczało od opinii, że Muzeum 
Śląskiemu brakuje zbiorów 
do zapełnienia nowej siedziby 
wybudowanej kosztem 326 mln 
zł na terenach dawnej kopalni 
Katowice. Jest w tym ziarenko 
prawdy, gdyż w magazynach 
Muzeum Górnośląskiego znaj-
dują się aż 3 miliony eksponatów, 
podczas gdy Muzeum Śląskie 
dysponuje zaledwie ok. 80 tysią-
cami. Bytomska jednostka jest 
więc o wiele bogatsza w zbiory, 
choć w powszechnym mniema-
niu katowicka placówka uchodzi 
za ważniejszą.

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 zorganizo-
wano tam wystawy poświęcone 
tutejszym pomnikom i rzeźbom 
plenerowym oraz historii placu 
Grunwaldzkiego, a także wydano 
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.
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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

Chcą zlikwidować Muzeum
W tym tygodniu zarząd 
województwa miał zająć 
się sprawą likwidacji 
Muzeum Górnośląskiego. 
Ostatecznie tego nie 
uczynił, ale temat wciąż 
jest aktualny.
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reklamujemy 

bytomskie 
firmy w 

internecie

505 081 061

biuro@itkomfort.pl

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

wydawca: ITKOMFORT.pl 
druk: Polskapresse sp. z o.o.
nakład: 8 000 egzemplarzy 
Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi w felietonach. W przyszłości 
poszczególne numery tygodnika mogą być rozpowszechniane płatnie. 

redaktor naczelny: Robert Szolka
e-mail: redakcja@bytomski.pl 
tel: 32 720 28 60

reklama: 698 640 494
e-mail: reklama@bytomski.pl
skład: www.zeld.pl

Reklama

Gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  nie 
uregulowała  swoich wymagalnych zobowiązań wie-
rzyciel może sięgnąć, w celu zaspokojenia, do majątku 
jej członków Zarządu, ponieważ w  spółce z o.o. odpo-
wiedzialność za zobowiązania spółki w razie bezsku-
teczności egzekucji ponoszą członkowie jej zarządu, 
czyli osoby które prowadzą sprawy spółki i ją repre-
zentują.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych: jeżeli 
egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, 
członkowie zarządu  odpowiadają solidarnie za jej 
zobowiązania. Jeżeli więc  egzekucja prowadzona 
przeciwko spółce  z o.o. okaże się bezskuteczna  to 
nie znaczy, że wierzyciel nie ma już  żadnych szans na 
odzyskanie pieniędzy.

Wierzyciel będzie mógł przeprowadzić egzekucję z  
majątku  członków zarządu niewypłacalnej spółki i od 
nich domagać się zapłaty długu Spółki.

Za zobowiązania spółki nie odpowiadają  tylko  

obecni członkowie zarządu, ale  także byli członkowie 
,  dla ustalenia odpowiedzialności  istotne jest  kiedy  
powstały zobowiązania.

Członkowie Zarządu  mogą  próbować się  zwol-
nić od odpowiedzialności za zobowiązania Spółki, 
poprzez  wykazanie, że: 1) we właściwym czasie zgło-
szono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto 
postępowanie układowe, 2) niezgłoszenie wniosku o 
ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowa-
nia układowego nastąpiło nie z ich winy, albo że 3) 
pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadło-
ści oraz niewszczęcia postępowania układowego wie-
rzyciel nie poniósł szkody. Ciężar udowodnienia  tych 
okoliczności spoczywa  na  członkach Zarządu, a to 
zgodnie z art. 6 Kodeksu Cywilnego. 

W przypadku  uzyskania   tytułu wykonawczego  na 
członków zarządu można prowadzić  egzekucję  z  ich 
majątku, co   powoduje wzrost szans na odzyskanie   
pieniędzy  przez wierzyciela. 

Czy wierzyciel  jest  bezradny, gdy egzekucja 
wobec spółki z o.o. jest bezskuteczna?To wtedy ma zostać przedsta-

wiony nowy pomysł na załata-
nie dziury budżetowej. Niestety  
w porządku obrad nie znalazły się 
takie pozycje.

Przyczyną przeniesienia sesji  
z lutego na marzec jest dziura 
budżetowa, która musi zostać zała-
tana, więc władza w ten sposób 
daje sobie więcej czasu na znale-
zienie planu awaryjnego. Niestety  
w porządku obrad nadal brak pro-
jektu zmian w budżecie. Opozycja 
już przypomina niespełnioną obiet-
nicę prezydenta Bartyli, a radny 
Michał Bieda ostro komentuje dla 
nas całą sytuację - „Wbrew zapo-
wiedziom prezydent nie przedsta-
wił w lutym pomysłu na załatanie 
100 milionowej dziury w budże-
cie miasta, którą sam wytworzył.  
To oznacza, że jeżeli pojawi się pro-

jekt zmian w budżecie to pojawi się 
w trybie nadzwyczajnym pewnie 
jako ostatnio „za 5” czternasta albo 
może i po godzinie 14.00. W spra-
wach budżetowych, tym bardziej 
w takim wymiarze, to zła prak-
tyka, przypominająca chaos i bała-
gan jaki panował w Polonii Bytom  
w czasach prezesa Bartyli”.

Projekt zmian w budżecie 
zapewne zostanie wprowadzony  
w trybie nadzwyczajnym pod obrady. 
Podobnie zresztą jak uchwała  
w sprawie likwidacji III Liceum Ogól-
nokształcącego przy ul. Arki Bożka. 
Już od roku szkolnego 2012/2013 
szkoła nie prowadzi naboru do klasy I.

Powstanie też nowa jednostka 
budżetowa. Centrum Integra-
cji Społecznej, bo taka będzie jej 
nazwa, ma być odpowiedzialne za 
wykonanie zadań w zakresie rein-
tegracji zawodowej i społecznej 
osób wykluczonych oraz zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym.

Sesja rady miejskiej
Najbliższa sesja bytom-

skiej Rady Miejskiej została prze-
niesiona z 24 lutego na 3 marca.

Galę otworzył przemówieniem 
prezydent Bartyla. Podczas uro-
czystości wspominał on o Józefie 
Wiśniewskim, trenerze i prezesie 
GKS „Czarni” Bytom, który odszedł 
w minionym roku. Prezydent zapo-
wiedział także, że będzie wnio-
skował o upamiętnienie imieniem 
trenera Hali na Skarpie. Wyda-
rzenie uświetnił koncert zespołu 
„Sweet Combo”.

Celem Gali było jednak wręcze-
nie Sportowego Laura Bytomia, 
który przyznawany jest za szcze-
gólne osiągnięcia w sporcie oraz 
Nagrody Gospodarczej Prezydenta 
„POLOTY 2013”, którą wręczono 
bytomskim firmom i mikrofirmom.

Do nagrody za sportowe osią-
gnięcia zgłoszono 40 kandydatów, 
w tym także osoby nominowane 

w kategorii „Mecenas sportu”. 
To wyróżnienie przyznawane jest  
w podziękowaniu za wsparcie 
finansowe dla bytomskiego sportu. 
Nagrodę dla Sportsmenki (seniora) 
wręczono Ewie Koniecznej z Górni-
czego Klubu Sportowego „Czarni” 
Bytom. Zawodniczka zajęła 3 miejsce 
w Grand Prix Seniorek w chorwac-
kiej Rijece oraz 2 miejsce na Indywi-
dualnych Mistrzostwach Polski.

Nagrodę w kategorii Sporto-
wiec/Sportsmenka (junior) otrzy-
mała Arleta Podolak – Mistrzyni 
Świata Juniorek z Ljubljany, brą-
zowa medalistka Mistrzostw 
Europy Juniorek w Sarajevie oraz 

Mistrzyni Polski Seniorek, również 
wywodząca się z „Czarnych” Bytom. 
Laur dla Sportowca (seniora) 
otrzymał Grzegorz Panfil z Klubu 
Sportowego „Górnik”. Reprezento-
wał on Polskę razem z Agnieszką 
Radwańską w turnieju Hopmana  
w Perth oraz został Halowym 
Indywidualnym Mistrzem Polski.

W kategorii „Drużyna” nagro-
dzono pierwszą drużynę męż-
czyzn TMH Polonia Bytom, która 
zdobyła Mistrzostwo I ligi hokejo-
wej oraz awansowała do ekstra-
klasy. Wyróżniono także trenerów 
i działaczy sportowych - wśród 
nich Dariusza Łukaszewskiego 

 z Klubu Sportowego Górnik Bytom 
oraz byłego judokę GKS „Czar-
nych” Bytom Janusza Wojnaro-
wicz. Nagrodzonym „Mecenasem 
Sportu” został Henryk Dolewka, 
prezes Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej.

Do Nagrody Gospodarczej nomi-
nowanych zostało z kolei sześć 
podmiotów w kategoriach: Firma 
Roku i Mikrofirma Roku.

W pierwszej z kategorii nagrodę 
otrzymała firma MAZUR Sp.  
z o.o., Mikrofirmą Roku zostało 
z kolei Studio Fryzur Tomasz 
Małek . Nominacje otrzymali 
także: GAS Engineering Jarosław 
Korczak oraz Firma Handlowo-
-Produkcyjna „KOZA” (w katego-
rii firma) oraz ENERGOWITNET 
Witold Krieser oraz RB Rowe-
rek Roman Badura (w kategorii 
mikrofirma).

Wyróżniono także trzy dyna-
micznie rozwijające się bytomskie 
firmy, przyznając im Nagrody Spe-
cjalne. Wśród nich znalazły się: 
Firma Budowlana GABUD Tade-
usz Gapiński, JATEX FINANSE S.A. 
oraz Sponsor Sp. z o.o. i Sponsor 
PLUS Sp. z o.o.

Sportowe Laury Bytomia rozdane
Po raz kolejny 

bytomscy sportowcy i przed-
siębiorcy spotkali się, by 
odebrać wspólne wyróżnienia. 
W minioną sobotę odbyła się 
Gala Sportu i Biznesu, podczas 
której wyróżniono najlep-
szych sportowców i przedsię-
biorców 2013 roku.
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Jedna z najpiękniejszych i naj-
starszych kamienic przy Rynku 
zostanie odrestaurowana i zmo-
dernizowana. W miejsce gabine-
tów lekarskich znajdą się biura.

Jak możemy dowiedzieć się  
z Cyfrowej Biblioteki Bytomskiej 
Architektury budynek przy ul. 
Rycerskiej 1 został wzniesiony w 
1844 roku, lecz jego obecny wygląd 
jest efektem przebudowy w 1900 
roku. Niewykluczone jednak, że 

zachowały się w nim elementy 
jeszcze sprzed XIX wieku. Będąc  
w Herbaciarni „Herbata” w sąsied-
niej kamienicy warto zwrócić 
uwagę na ścianę przylegającą do 
niego, która powstała nie z cegły, 
tylko z kamienia dolomitowego.

Budynek w północno-wschodnim 
narożniku Rynku pierwotnie mieścił 
w sobie hotel „Pod Białym Orłem” 
prowadzony przez Loebla Beuth-
nera. Później, choć właściciele się 
zmieniali, do końca II Wojny Świato-
wej kamienica zawsze pełniła tę samą 
funkcję. W 1918 r. na pierwszym pię-
trze otwarto kino „Thalia”, a w 1947 
r. Urząd Likwidacyjny wydzierża-

wił budynek firmie „Zakład bada-
nia wody i budowy aparatów”.  
W ostatnich latach działała w nim 
Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów.

Dawny hotel nie imponuje roz-
miarami, ale wciąż zachwyca pięk-
nymi detalami na elewacji. Niestety 
od dłuższego czasu szpeci ją farba 
odpadająca płatami ze ściany. Jest 
szansa, że się to zmieni. W maju 
zeszłego roku kamienicę kupiła 
spółka 4Partners z Katowic, która 
zamierza budynek poddać renowa-
cji i częściowej przebudowie.

Projekt przygotowany przez 
3L Studio z Katowic przewiduje 
odtworzenie detali od strony 

uliczki Targowej i pierwotnego 
koloru elewacji, nadbudowę jed-
nego piętra oraz rozbiórkę ofi-
cyny od placu Grunwaldzkiego.  
W jej miejscu miałaby powstać 
nowa część budynku. Tym razem 
kamienica będzie mieścić w sobie 
siedzibę firmy, natomiast część jej 
powierzchni zostanie przezna-
czona na wynajem. Video:

Dzień Kobiet
8 marca, godz. 18:00 – 00:00

Dedykowane menu
Atrakcje dla ciała i ducha
- dobór zapachów do osobowości
- stanowiska kosmetyczne
- zestawy kosmetyków
- upominki
Losowanie wielu cennych nagród!
Oprawa muzyczna

Rezerwacje lub informacje dodatkowe:
tel. 32 450 25 88, www.RezydencjaHotel.pl 

CENA
OD

120 ZŁ/OS. 

Zaniedbana kamienica zmieni oblicze 

Tak ma wyglądać 
kamienica przy Rycerskiej 1  
po przebudowie wiz. 
Lubienieccy / 3L Studio

Samochód Mazda 323F 2.0 TDI 101 KM 
Przegląd do 27 marca 2014, ubezpie-
czenie OC do 04-09-2014r.
Kontakt po 16-stej 691017302 

Kupię przedwojenne pocztówki
Kupię pocztówki z przedwojennego 
Bytomia (Beuthen) oraz dzielnic.tel. 
668 733 733 
Fotograf ślubny
Ślub to jedna z najważniejszych chwil 
w życiu. Zrobimy dla Was piękne zdję-
cia, które z dumą będz iecie pokazywać 
rodzinie i znajomym. tel. 510 605 344
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

W   p ro g ra m i e  d n i  o t wa r -
tych Bytomskiego Teatru Tańca  
i Ruchu Rozbark w przebudo-
wanej Cechowni dawnej kopalni 
znajdują się m.in. trzydniowe 
warsztaty tańca dla dzieci (ryt-
mika i balet), młodzieży oraz 
dorosłych (taniec klasyczny, 
współczesny, latynoamerykań-
ski, a także zajęcia relaksacyjne 
czy joga). Wśród propozycji dla 
odwiedzających znajdą także 
warsztaty tańca dla seniorów. 
Będzie można zobaczyć także dwa 
spektakle - w piątek, 7 marca, 
spektakl pt. „Czterdzieści” w wyko-
naniu Polskiego Teatru Tańca  
z Poznania oraz w niedzielę przed-
stawienie dla dzieci pt. „Przygody 
Kaja i Gerdy” w wykonaniu Bydgo-

skiego Teatru Lalek Buratino. Na 
zakończenie, w niedzielę plano-
wany jest także dancing. Prócz dni 
otwartych instytucja zapowiada 
także szereg innych inicjatyw, jak 
chociażby warsztaty taneczne 
dla osób niepełnosprawnych czy 
cykliczne dancingi i milongi.

Wydział Teatru Tańca Państwo-
wej Wyższej Szkoły Teatralnej 
zaprasza do siebie w dniach 7 i 8 
marca. Goście będą mogli zoba-
czyć niedawno zmodernizowaną 
siedzibę jedynej w Europie uczelni 
szkolącej tancerzy, a także poznać 
pedagogów, ich warsztat oraz 

wziąć udział w zajęciach polskiej 
techniki tańca, tańca współcze-
snego, bądź form i struktur chore-
ograficznych. 

Na zakończenie każdego dnia 
odbędą się pokazy specjalne spekta-
klu „Jak wam się podoba” w reżyse-
rii Briana Michaelsa.

Taneczne drzwi  
szeroko otwarte

W drugi weekend 
marca Teatr Rozbark  
i Wydział Teatru Tańca otwo-
rzą swoje drzwi dla każdego 
zainteresowanego.

PROJEKTOWANIE
G R A F I C Z E

Ogłoszenia
Bytomski.pl

video
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Mieszkańcy powinni liczyć się 
także z częściowym wyłączeniem na 
czas remontu dojazdu do zabudowy 
mieszkalnej z ulicy.

Prace przy przebudowie są coraz 
bardziej zaawansowane, a od wtorku 
rozpoczęło się układanie kanalizacji 
deszczowej w jezdni. W związku z 
tym wprowadzony został ruch waha-
dłowy oraz objazdy.

Jadąc w stronę Tarnowskich Gór 
przebudowywany odcinek można 
ominąć objazdem wyznaczonym  uli-
cami: Dąbrowa Miejska - Podleśna 
- Suchogórska – Łokietka lub jadąc 
przez Radzionków.

Odcinek objęty pracami zaczyna 
się od wjazdu do byłej kopalni do 
skrzyżowania z ul. Sikorskiego. 
Ruchem steruje sygnalizacja świetlna, 
a jeden z pasów jest wyłączony z 
użytku. Prace remontowe są prowa-
dzone w odcinkach po ok. 50-100 
metrów.

Inwestycja związana z remontem 
jest bardzo duża, a jej koszt wyniesie 
około 30 milionów złotych. Remont 

odcinka od dawna był konieczny – 
to główne połączenie z Tarnowskimi 
Górami i trasa wyjazdowa w kie-
runku północnym. Wprowadzone 
prace mają na celu podniesienie 
bezpieczeństwa przejazdu i zwięk-
szenie przepustowości drogi. Prócz 
wymiany kanalizacji deszczowej 
inwestycja ma objąć m.in. wymianę 
konstrukcji jezdni oraz chodników, 
wprowadzenie nowego oznakowa-
nia i oświetlenia. Mają także powstać 
nowe wysepki oraz zjazdy do bram w 
pobliżu domów oraz ścieżki rowero-
wej. Nawierzchnia w odcinkach prze-
jazdów tramwajowych również ma 
zostać odnowiona.

723 643 739
723 139 690

723 643 739
723 139 690

ul. Północna 70
41-902 Bytom

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PALIWA STAŁE

Reklama

W minioną niedzielę w Bytomiu,  
z udziałem muzyków, rozpoczęła 
się akcja „Nowoczesna Polska - 
PSIjaznA Polska”, która miała na 
celu popularyzację „przygarniania” 
bezpańskich psów oraz mądre opie-
kowanie się swoimi czworonogami.

Zespół Oberschlesien zaanga-
żował się w akcję pozując do sesji 
zdjęciowej z czworonogami. Jak 
twierdzili muzycy, do akcji nie trzeba 
ich było namawiać, bo są miłośni-
kami zwierząt. Zdjęcia wykonano  
w bytomskim schronisku, Elek-
trociepłowni Szombierki oraz  
w ruinach zamku Parku Ludowego.

Sesja ma wspierać nietypową 
akcję Fundacji, której celem jest 
pokazanie, że istnieją w Polsce 

miejsca przyjazne psom, gdzie ich 
sytuacja, dzięki opiece ludzi nie 
jest zła. Odbiorcy akcji mają zoba-
czyć, że w Polsce funkcjonują także 
dobre schroniska, a ich działalność 
wspiera siatka zaangażowanych 
wolontariuszy. Udział sławnych 
osób w inicjatywie Fundacji, ma 
zachęcić ludzi do zainteresowania 
się schroniskami dla zwierzaków.

Akcja ma rozgrywać się w róż-
nych miastach Polski i ma budować 
aktywne postawy społeczności 
lokalnej w celu niesienia pomocy 
zwierzętom. Fundacja chce w swo-
jej inicjatywie wykorzystać także 
tradycje i historie poszczególnych 
społeczności. Uwieńczeniem akcji 
ma być wydanie albumu ze wszyst-
kimi sesjami zdjęciowymi, wyko-
nanymi w różnych częściach kraju, 
z udziałem różnych bohaterów. 
Album ma powstać najdalej za rok 
i zawierać będzie także informacje 
na temat schronisk.

Interesującym pomysłem Funda-
cji jest także stworzenie bazy miejsc 
przyjaznych zwierzętom, w których 
właściciele mogą się z nimi pojawiać 
- np. hoteli czy restauracji.

Oberschlesien promuje  
PSIjaznĄ Polskę

Muzycy z zespołu 
Oberschlesien zdecydowali się 
wesprzeć działalność Fundacji 
Skrzydlaty Pies. W zeszłym roku aż dziewięć 

firm złożyło oferty na trzy działki 
w strefie. Było o co się starać, gdyż 
przedsiębiorstwa nie muszą anga-
żować dużych środków w zakup 
terenów, bowiem gmina dzier-
żawi je na preferencyjnych warun-
kach z możliwością późniejszego 
wykupienia na własność. Ostatecz-
nie miejsca przypadły firmom Gas 
Engineering, Integra oraz Quinto, 
które wspólnie zainwestują tam 
blisko 6 milionów złotych i stworzą 
około 130 miejsc pracy.

Tym razem inwestorzy będą 
mogli starać się o dwie działki 
leżące w sąsiedztwie pierw-
szego etapu BSAG, przy przecięciu 
Obwodnicy Północnej Aglomera-
cji Górnośląskiej z Autostradą A1. 

Pierwsza ma powierzchnię 1,5 ha, 
natomiast druga 1,3 ha. Można na 
nich prowadzić działalność usłu-
gową, handlową i produkcyjną. 
Cena wywoławcza czynszu dzier-
żawnego za metr kwadratowy to 
zaledwie 10 groszy! Firmy, które 
wygrają przetarg będą mogły 
liczyć na wsparcie administracyjne 
Urzędu Miejskiego w załatwieniu 
wszelkich formalności podczas 
realizacji inwestycji.

Firmy zainteresowane tymi 
terenami będą musiały nie tylko 
zaproponować dobrą cenę za 
dzierżawę, ale muszą również 

zagwarantować, że w ciągu trzech 
lat ukończą budowę swoich zakła-
dów oraz zatrudnią w nich liczbę 
pracowników określoną w regu-
laminie strefy (5 osób na pierw-
szy tysiąc m2 i 2 osoby na każdy 
kolejny). Dokładne informacje na 
temat przetargu można znaleźć na 
stronie internetowej urzędu. 

W zeszłym roku do BSAG włą-

czono działki na ul. Dworskiej 
i na terenie dawnej kopalni Roz-
bark. Termin przetargów na ich 
dzierżawę nie jest jednak jesz-
cze znany.

Strefa aktywności czeka 
na kolejnych inwestorów

Mapa terenów I i II etapu 
Bytomskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej przy ul. Hajdy

Miasto ogłosiło 
przetarg na działki w drugiej 
części Bytomskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej. 
Czy i tym razem inwestorzy 
zainteresują się terenami przy 
obowdnicy  i autostradzie?

Cena wywoławcza czyn-
szu dzierżawnego za metr 
kwadratowy to zaledwie 10 
groszy! Firmy, które wygrają 
przetarg będą mogły liczyć 
na wsparcie administracyjne 
Urzędu Miejskiego w zała-
twieniu wszelkich formalności 
podczas realizacji inwestycji.

Utrudnienia na ulicy Strzelców, ruszył remont
Od wtorku w związ-

ku z remontem przy ulicy 
Strzelców Bytomskich kie-
rowcy muszą nastawić się  
na utrudnienia wynikające 
z przebudowy tej drogi.
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Policjanci z bytomskiej komendy 
wyjaśniają okoliczności wypadku, 
do którego doszło na ulicy Konsty-
tucji. 14-letni chłopiec został potrą-
cony przez samochód osobowy na 
oznakowanym przejściu dla pie-
szych.

Do zdarzenia doszło w czwar-
tek 20 lutego około godziny 8:00 
na ulicy Konstytucji. 14-letni chło-
piec podczas przechodzenia przez 
oznakowane przejście dla pieszych 
został potrącony przez kierującego 
samochodem marki Toyota Yaris.

Na skutek wypadku dziecko 
doznało obrażeń ciała w postaci 
wstrząśnienia mózgu. Z wstęp-
nych ustaleń policjantów drogówki 
wynika, że chłopiec najprawdo-
podobniej wtargnął na przejście 
wprost pod nadjeżdżający pojazd. 
Dokładne przyczyny i okoliczności 
zdarzenia wyjaśniają teraz śled-
czy. Kierujący samochodem był 
trzeźwy.

W weekend bytomscy policjanci 
zatrzymali pijaną matkę dwóch, 
3-letnich chłopców. Kobieta wysia-
dała z nimi z autobusu w centrum 
miasta. Niestety to kolejny przypa-
dek w naszym mieście, kiedy poli-
cja jest zmuszona interweniować w 
takiej sprawie.

W sobotę wieczorem oficer 
dyżurny bytomskiej komendy 
został powiadomiony przez jed-
nego mieszkańca, który widział jak 
pijana kobieta z małymi dziećmi 
wysiadła z autobusu w centrum 
miasta. Natychmiast na miej-
sce zostali wysłani mundurowi. 
Zatrzymano 31-letnią bytomiankę. 
Kobieta miała ze sobą swoich 
synów. Chłopcy zostali oddani pod 
opiekę babci. Natomiast ich matka 
trafiła na noc na izbę wytrzeźwień. 
Okazało się, że miała prawie 2,5 
promila alkoholu w organizmie. 
31-latka usłyszała już zarzut. Grozi 
jej teraz do 5 lat więzienia.

5 mężczyzn w wieku od 20 
do 29 lat oraz 19-latka usłyszało 
zarzuty. Przejęto prawie 30 gra-
mów marihuany oraz zabezpie-
czono około 3,5 tys. zł.

Kryminalni z komisariatu w 
Stroszku w weekend prowadzili 
działania wymierzone przeciwko 
handlarzom narkotyków. Poli-
cjanci obserwowali interesujące 
ich mieszkanie w którym może 
dochodzić do sprzedaży środków 
odurzających. Stróże prawa kon-
trolowali osoby z niego wycho-
dzące i zatrzymali 2 mężczyzn 
w wieku 20 i 22 lat, którzy mieli 
przy sobie prawie 10 gramów 
marihuany. Następnie kryminalni 
w mieszkaniu w Stroszku zatrzy-
mali dwóch mężczyzn i 19-letnią 
kobietę. Bytomianka miał przy 
sobie ponad 18 gramów marihu-
any. 29 i 21 latek podejrzani są o 
handel narkotykami.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli 

już zarzuty. Kobiecie oraz 2 byto-
mianom grozi do 3 lat więzienia 
za posiadanie narkotyków. Nato-
miast dwaj dilerzy mogą spędzić 
za kratkami do 10 lat. Teraz o ich 
losie zdecyduje prokurator.

Tarnogórscy policjanci zatrzy-
mali bytomskiego hurtownika 
narkotyków. Sprawca w chwili 
zatrzymania miał w mieszkaniu 
środki odurzające umożliwiające 
wprowadzenie na rynek ponad 
tysiąca gotowych „działek”.

Pierwsze informacje o działa-
niu „hurtowni” dla dilerów zaczęły 
docierać do tarnogórskich anty-
narkotykowych jesienią ubiegłego 
roku. Ustalenia wskazywały na 
osobę nie związaną dotychczas z 
półświatkiem Tarnowskich Gór. 
Śledczy potwierdzali informa-
cje, ustalając personalia sprawcy 
i zawężając obszar jego działania. 
Kryminalni trafili do mieszkania 

25-letniego mieszkańca Bytomia 
wczesnym rankiem, zaskakując 
sprawcę z towarem.

W trakcie przeszukania z uży-
ciem psa tropiącego policjanci zna-
leźli gotowe do sprzedaży narkotyki 
w postaci marihuany, amfetaminy 
oraz mefedronu. Z zabezpieczo-
nego towaru można było przygo-
tować ponad 1000 porcji o łącznej 
czarnorynkowej wartości około 
10 tysięcy złotych. W mieszkaniu 
znaleziono również 3,5 tysiąca zło-
tych, prawdopodobnie pochodzące 
z narkobiznesu oraz dokumenty 
stwierdzające tożsamość innych 
osób. Policjanci zabezpieczyli rów-
nież wagę elektroniczną i woreczki 
służące dilerom do dystrybucji 
środków odurzających.

Zatrzymany usłyszał kilka 
zarzutów, w tym posiadanie i han-
del narkotykami, za które grozi 
mu kara nawet do 10 lat więzie-
nia. Sprawa jest rozwojowa. Kry-
minalni nie wykluczają dalszych 
zatrzymań w tej sprawie.

Reklama

Wypadek na przejściu dla pieszych Kolejna pijana matka zatrzymana Zatrzymana na włamanie

Bytomski hurtownik  
narkotyków zatrzymany

P i e r w s z y   w y p a d e k   m i a ł 
m i e j s c e   w   n i e d z i e l ę   o ko ł o 
godziny 15:00 przy ul. Długiej 
na skrzyżowaniu z ul. Hlonda. 
Z ustaleń wynika, że kierujący 
motocyklem 34-latek jadący ul. 
Długą w kierunku Radzionkowa 
uderzył w osobowe audi. Kie-
rująca autem 18-latka jechała 
od strony Radzionkowa ul . 
Długą i skręcała w lewo w ul. 
Hlonda. Wezwana na miejsce 
załoga karetki pogotowia prze-
wiozła rannego motocyklistę 

do szpitala. Kierujący moto-
rem 34-latek i kierująca audi 
18-latka byli trzeźwi.

Ko l e j n e   z d a r z e n i e   m i a ł o 
m i e j s c e   p r z y   u l i c y   S t r z e l -
c ó w   B y t o m s k i c h   r ó w n i e ż 
około godziny 15.00. Z usta-
leń śledczych wynika, że kie-

rujący motocyklem 31-latek 
mógł wyprzedzać samochody. 
Prawdopodobnie w pewnym 
momencie z drogi osiedlowej 
wyjechała osobówka. Motocy-
klista stracił panowanie nad 
pojazdem i  uderzył w dwa 
samochody. Wezwana na miej-
sce załoga karetki pogotowia 
przewiozła rannego 31-latka 
do szpitala. Kierujący moto-
rem bytomianin oraz kierująca 
mazdą 51-latka i 54-letni kie-
rowca renaulta byli trzeźwi.

Stroszek - Wypadki z 
udziałem motocyklistów

Bytomscy funkcjona-
riusze wyjaśniają okolicz-
ności dwóch wypadków z 
udziałem motocyklistów. 
Obydwa zdarzenia miały 
miejsce w Stroszku.

Kronika kryminalna
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DAAS Basket Hills 
Bielsko Biała - KK 
Polonia Bytom 79:92

19 kolejka 3 ligi koszykówki 
mężczyzn rozpoczęła sie od spo-
tkania niepokonanej drużyny na 
własnym parkiecie DAAS Basket 
Hills Bielsko Biała z naszymi koszy-
karzami.

WynikKKPoloniaBytomDaas-
BaskW wypełnionej hali w Bielsku 
przy głośnym dopingu widzowie 
zobaczyli szybkie i dobre spotka-
nie w wykonaniu obu drużyn. Po 
wyrównanej pierwszej kwarcie, 
kojena odsłona spotkania przy-
niosła zdecydowane prowadze-
nie naszego zespołu. Druga część 
meczu to pościg drużyny z Biel-
ska, która zbliżała się na odległość 
8-10 punktów ale to wszystko na 
co pozwoliła KK Polonia Bytom. 
Wszyscy nasi zawodnicy zasłużyli 
na wyróżnienie za bardzo dobrą 
postawę. Dla KK Polonia Bytom 
najwięcej punktów zdobyli: Grze-
gorz Zadęcki - 28, Marcin Ecka - 20 
oraz Krzysztof Woźniak - 20.

DAAS Basket Hills Bielsko 
Biała - KK Polonia Bytom  

79:92  
(21:23 ; 14:30; 22:20 ;22:19)

Hokeiści w play-off
Drużyna TMH Polonia Bytom 

wygrała w niedzielę niezwykle 
ważne starcie. W spotkaniu derbo-
wym z HC GKS Katowice pokonała 
drużynę, osiągając wynik 5:2.

Dzięki temu zwycięstwu dru-
żyna Polonii ostatecznie przypie-
czętowała awans do fazy play-off 
PHL. Mecz ukończono z wynikiem 
TMH Polonia Bytom – HC GKS 
Katowice 5:2 (3:2, 1:0, 1:0).

W szeregach Polonii bramki 
strzelili:
1:0 – Radek Meidl
2:0 – Drew Akins
3:2 – Jarosław DOŁĘGA
4:2 – Branislav FABRY
5:2 – Marek WRÓBEL

Carbo-Koks Polonia 
Bytom z pucharem 
polski

W niedzielnym turnieju fina-
łowym podczas Pucharu Polski 
w Hali na Skarpie zespół CARBO-
-KOKS TTS Polonia Bytom wywal-
czył Drużynowy Puchar Polski 
Mężczyzn w Tenisie Stołowym. 
Drużyna pokonała UKS Dojlidy 
Białystok, osiągając wynik 4:1.

Zmagania rozegrały się w syste-
mie pucharowym do czterech wygra-

nych setów, a udział wzięły w nich 
cztery drużyny, które zwyciężyły 
wcześniejsze półfinały. Uczestnicy 
otrzymali specjalnie stworzone na tę 
okazję puchary rzeźbione w węglu 
oraz medale.

Pierwsze spotkania półfinałowe 
rozegrały drużyny: CARBO-KOKS 
TTS Polonia Bytom, która pokonała 
GMKS Strzelec Frysztak z wynikiem 
4:0, oraz UKS Dojlidy Białystok, który 
wygrał z drużyną Zooleszcz Gwiazda 
Bydgoszcz 4:3.

Miejsce trzecie w decydujących 
zmaganiach finałowych zdobyli 
zawodnicy z Bydgoszczy, poko-
nując GMKS Strzelec Frysztak 4:1. 
W walce o pierwszą pozycję zwy-
ciężyła CARBO-KOKS TTS Polonia 
Bytom, mimo przegranego z UKS 
Dojlidy Białystok pierwszego seta. 
Ostatecznie spotkanie zakończyło 
się wynikiem 4:1 dla Polonii.

W najbliższy wtorek o godzi-
nie 18.00 Polonia zagra mecz  
z Bogorią Grodzisk Mazowiecki 
w ramach Superligi. Spotkanie 
zapowiada się emocjonująco, 
ponieważ mazowiecka drużyna 
jest liderem tabeli, a bytomianie 
obecnie plasują się na 6 pozycji 
w rozgrywkach. Mecz rozegrany 
zostanie w Hali na Skarpie.

Prezentacja Polonii 
przed rundą wiosenną

J u ż   w   n a j b l i ż s z y   w to re k  
(4 marca) odbędzie się prezen-
tacja pierwszej drużyny Polonii 
Bytom przed rundą wiosenną. 
Wydarzenie będzie miało miejsce  
w Bytomskim Centrum Kultury  
o godzinie 19:00.

Przed prezentacją uczest-
nicy będą mogli obejrzeć pre-
mierę filmu Leszka Staronia pt. 
„Nadejdą jeszcze chwile”. W pro-
gramie przewidziane są także 
występy artystyczne. Organizato-
rami wydarzenia są: K.S. Polonia 

SA, Bytomskie Centrum Kultury 
oraz miasto Bytom.

Podczas samej prezentacji 
zespołu przedstawieni zostaną 
zawodnicy, którzy będą repre-
zentować klub w rundzie wiosen-
nej obecnego sezonu. Sportowcy 
w trakcie wydarzenia otrzymają 
także „pasiaki” w niebiesko-czer-
wonych barwach.

Aby wziąć udział w prezentacji 
należy kupić bilet, z którego zysk 
w całości przeznaczony zosta-
nie na cele charytatywne. Bilety 
można znaleźć w sklepie FANA-
TYK, a ich cena wynosi 10 zł.
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Swoje wrażenia, obserwacje prze-
kazuje w artykułach podróżniczych, 
sportowych (relacjonował Letnie 
Igrzyska Olimpijskie 2012 w Londy-
nie). Pisze blogi i relacje z wypraw.

Współpracował m.in. z por-
talami Onet.pl i Interia360.pl, 
Magazynem Turystyki Górskiej  
i Magazynem „Globtroter”. Jest eks-
pertem w dziedzinie podróży i wspi-
naczki, z jego wiedzy korzystają 
stacje telewizyjne m.in. TVN24. Grze-
gorz Gawlik to także laureat kon-

kursu „Dziennikarz Obywatelski 
2012”, zorganizowanego przez por-
tal „Interia360.pl” oraz plebiscytu na 
„Najlepszy Tekst Redakcyjny 2012 – 
Nagroda Czytelników”. W roku 2013 
wydał powieść sensacyjno-przygo-
dową „Kamień Zagłady”. 

Wystawa PODRÓŻE Z I POD PRĄD, 
połączona będzie z godzinnym 
wykładem Grzegorza Gawlika oraz 
promocją książki „Kamień Zagłady”. 

Wys t awa  o b e j m i e  s wo i m 
zakresem fotografie wykonane 
podczas podróży odbytych, m.in. 
do Indii, Nepalu, Malezji, Austra-
lii czy Indonezji. 

Wystawę będzie można oglądać  

w Galerii BASZTA do 30 kwietnia.

Grzegorz Gawlik 
- podróżnik, alpinista, 
dziennikarz, fotograf oraz 
prawnik. Odbył podróże 
po ponad 60 krajach na 6 
kontynentach. Często wspina 
się i podróżuje samotnie. 

Koncert | Koncert dyplomantów
28 Lut 2014, 17:00
Szkoła Muzyczna, ul. Moniuszki 17

Teatr | Karnawał ze Straussem - 
Baron Cygański
28 Lut 2014, 18:00
Opera Śląska, ul. Moniuszki 21

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

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

Koncert | Forteca
1 Mar 2014, 17:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

Koncert | Hostile Dogs
1 Mar 2014, 21:00
Klub Gotyk, ul. Kościelna 2

Koncert | 3. Urodziny Museum - 
Indios Bravos
1 Mar 2014, 21:00
Muzeum Music Republic, pl. So-
bieskiego 2

Koncert | Chwytak & DJ Wiktor
6 Mar 2014, 21:00
Pin-Up, pl. Kościuszki 1

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

Teatr | Histerie miłosne
2 Mar 2014, 17:00
Becek, pl. Karin Stanek 1

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

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

Zapowiedzi
300 - maraton 21:45 B

Kamienie na szaniec 18:45 D

Non-Stop 10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 
21:30 A, 21:45 B

Ona 11:30, 16:20, 19:00, 21:40

Obrońcy Skarbów 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30!

Ten niezręczny moment 11:00, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50

72 godziny 16:00, 18:30, 21:00

Facet (nie)potrzebny od zaraz 13:15, 18:15, 20:15, 22:15!

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

Masz talent 13:30

Ona 13:30

Pompeje 2D 13:00, 17:20

Pompeje 3D 15:10, 19:30, 21:40 A

Wkręceni 20:45 C, 21:15 D

Cinema City

BecekinoW 1306 r. Maria Bytomska została królową Węgier.
Tego roku córka księcia bytomskiego Kazimierza poślubiła 
króla Węgier Karola I Roberta. Przyczyniła się do nawiąza-
nia bliskich kontaktów polsko-węgierskich w XIV w.

Mądrości
Bytomskie

POKAZY PREMIEROWE

REPERTUAR BIEŻĄCY  
 

+12C

sobota

piątek

rano

rano

rano

+12C

dzień

dzień

dzień

wieczór

wieczór

wieczór

niedziela

+10C

+10C

+9C

+16C

+15C

+15C

+12C

Borgman
28.02-06.03 g. 19:00

Biegnij, chłopcze, biegnij 03.03 g. 19:30

Kraina Lodu 2D 11:15  

LEGO   Przygoda 2D 10:00, 14:20, 16:30

LEGO   Przygoda 3D 12:10, 18:40 C

Robaczki z Zaginionej Doliny 2D 11:00

Rodzinka nie z tej ziemi 10:00, 12:00, 14:00, 16:15

Skubani 2D 11:30

! - tylko w piątek i sobotę A - oprócz czwartku B - tylko w czwartek  
C - oprócz środy i czwartku D - tylko środa i czwartek

Podróże z i Pod Prąd

KINO FAMILJINE     
      
  

Jeden chłop seblekoł sie  
i chcioł sie kąpać w Odrze. Naroz 
zjawio się milicjant i obserwuje 
go. Jak sie już chłop blank seblek 
to milicjant podchodzi bliżej  
i pado:

- Tu nie wolno sie kąpać!
- No to po jakiemu mi tego 

wcześniej nie pedzieli, przecę 
widzieli że sie seblekom?

- Bo seblekać sie wolno!

Roz jeden synek przylecioł do 
piekarni i woło:

- Dejcie mi dwie żymły i jedna 
bułka!

- Przecież to jest to samo - 
pado piekorz.

- Ale kać tam! Żymła jest żymłą 
a bułka - bułką.

Piekorz mu sprzedoł, ale jak 
synek już mioł wyjść ze sklepu, 
pado mu jeszcze roz:

- No dyć pwiedz mi - a to był 
piekorz ze Śląska - no powiedz 
mi czemu to nie jest to samo?

- No bo widzą, te dwie żymły 
są dlo babki i mojej matki, a ta 
bułka jest dlo ciotki, a ona jest z 
Sosnowca.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Miejskie obchody Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych rozpoczną się o 15.00 mszą 
św. w intencji Żołnierzy Wyklę-
tych w kościele pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny przy 
ul. ks. Koziołka 3. Po nabożeństwie 
o 16.00 na Rynku przedstawiciele 
władz miasta, wojska oraz miesz-
kańcy wezmą udział w oficjalnej 

ceremonii. Będzie uroczyste wcią-
gnięcie flagi na maszt, apel pamięci 
oraz pokaz musztry paradnej  
w wykonaniu Orkiestry Wojsko-
wej w Bytomiu. Na zakończenie 
obchodów w Bytomskim Centrum 
Kultury o 17.00 będziemy mogli 
posłuchać okolicznościowego 
koncertu w wykonaniu histo-
ryczno-patriotycznego zespołu 
rockowego „Forteca”.

W hołdzie Żołnierzom Wyklę-
tym - bohaterom antykomu-
nistycznego podziemia, którzy  
w obronie niepodległego bytu 
Państwa Polskiego, walcząc  
o prawo do samostanowienia  
i urzeczywistnienia dążeń demo-
kratycznych społeczeństwa pol-
skiego, z bronią w ręku, jak  
i w inny sposób, przeciwstawili się 
sowieckiej agresji i narzuconemu 

siłą reżimowi komunistycznemu - 
tak ustawa sejmowa z dnia 3 lutego 
2011 roku określa obchodzony  
1 marca Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.

Dzień ten ma przypominać 
i upamiętniać losy polskich żoł-
nierzy, którzy nie godzili się na 
narzucone im siłą: rzeczywistość  
i nowy ustrój. Podejmując nie-
równą walkę, zostali „wyklęci” 
przez powojenny reżim komuni-
styczny, skazujący ich na tortury, 
wieloletnie więzienia, zsyłki oraz 
niejednokrotnie karę śmierci. Tą 
walkę „żołnierze wyklęci” toczyli 
wiele lat po zakończeniu II wojny 
światowej. Sejm ustanawiając  
1 marca dniem pamięci o nich, 
o d d a ł  i m   t y m   s a my m   h o łd  
i wdzięczność za walkę i trud jaki 
wówczas podjęli.

Przez lata władze komuni-
styczne próbowały zatrzeć  
o nich pamięć. Choć byli boha-
terami i walczyli o wolną  
i niepodległą Polskę w czasach 
reżimu komunistycznego, nie 
wolno było o nich nawet wspo-
minać. Mowa o Żołnierzach 
Wyklętych. 1 marca w całym 
kraju uczcimy ich pamięć. Hołd 
oddadzą także bytomianie.
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Wszystko zaczęło się 21 lutego 
1919 roku, gdy zapadła decyzja  
o utworzeniu nowego klubu spor-
towego w Bytomiu. Grupa entu-
zjastów powołała do życia TS 
Poniatowski. Dlaczego na patrona 
wybrano słynnego króla Polski? 
Ta postać jest bowiem synonimem 
walki oraz męstwa i założyciele 
chcieli, aby z takich wartości słynął 
ich klub. Początki były jednak bar-
dzo trudne, bo brakowało dosłow-
nie wszystkiego. 

Przełomowy moment nastą-
pił, gdy rozegrano pierwszy mecz 
w historii Poniatowskiego. Rywal? 
Lokalna Polonia Bytom. Okolicz-

ności były wyjątkowe, bo poje-
dynek zorganizowano na Moltke 
Platz (dzisiejszy Plac Sobieskiego), 
na który przybyło kilkuset kibiców. 
Widzowie zobaczyli wówczas bar-
dzo wysokie zwycięstwo Ponia-
towskiego 4:1. Niestety, w 1922 
zlikwidowano klub i nie funkcjono-
wał przez kolejne 23 lata.

W 1945 roku utworzono RKS 

Szombierki, który nawiązywał do 
tradycji Poniatowskiego. Piłkarze 
przez wiele lat walczyli o awans 
do I ligi, ale z marnym skutkiem. 
Przełom nastąpił tuż po odda-
niu do użytku boiska przy kopalni 
Szombierki. W 1949 bytomski klub 
znalazł się w najwyższej klasie roz-
grywkowej, a w debiucie zostawił 
po sobie dobre wrażenie przegry-

wając z Legią Warszawa 1:2. Co cie-
kawe, w kolejnym roku doszło do 
połączenia Szombierek z klubami 
sportowymi Rozbark, Marchlew-
ski i Dymitrow. Kilka miesięcy póź-
niej zmieniono nazwę na Górnik 
Bytom, która obowiązywała przez 
dziewięć lat. 

Lata 60. przyniosły pierwszy 
sukces w postaci wicemistrzostwa 
Polski. Ponadto klub przeniósł się 
na nowy obiekt przy ulicy Frycza-
-Modrzewskiego. Niewiele póź-
niej zespół przejął Hubert Kostka 
i zaczęła się złota era „Zielonych”. 
Efektem tego było sensacyjne 
mistrzostwo Polski wywalczone 
w 1980 roku. Rok później kibice 
z Szombierek świętowali trzecie 
miejsce w I lidze. Te sukcesy wią-
zały się z występami w europej-
skich pucharach, gdzie bytomianie 
rywalizowali m.in. z Trabzonspo-
rem i Feyenoordem Rotterdam.

Kolejne lata nie były już tak 
udane. Fatalna passa zaczęła się 
w 1993 roku, kiedy to „Zieloni” 
po raz ostatni w historii zagrali  

w  I lidze. Potem było już tylko 
gorzej, a gwoździem do trumny 
okazała się fuzja z Polonią Bytom. 
Twór pod nazwą ASPN GKS Polo-
nia-Szombierki wytrwał niespełna 
1,5 roku i skończył się dla drużyny 
z Frycza-Modrzewskiego wylądo-
waniem w IV lidze.

W 2006 roku Szombierki znala-
zły się w lidze okręgowej, a następ-
nie wobec ogromnego zadłużenia 
zniknęły z piłkarskiej mapy Polski. 
Ten stan rzeczy nie trwał jednak 
zbyt długo. Wraz z nowym sezo-
nem utworzono TS Szombierki 
 i zgłoszono zespół do rozgrywek 
B-klasy. Działacze spłacali dawne 
zobowiązania, a piłkarze w tym 
czasie pokonywali kolejne szcze-
ble ligowe. Problemów, głównie 
finansowych, wciąż nie brakuje, 
ale klub obecnie gra na poziomie 
III ligi. A od pewnego czasu słychać 
odważne głosy, że zespół z bytom-
skiej dzielnicy nie powiedział jesz-
cze ostatniego słowa.

To już 95 lat! Poznaj historię Szombierek
Kilka dni temu kibice 
Szombierek Bytom święto-
wali 95. rocznicę istnienia 
ich klubu. Z tej okazji war-
to zapoznać się z historią 
Zielonych", która jest nie-

zwykle burzliwa oraz pełna 
wzlotów i upadków.

W popularnych opracowa-
niach znajdujemy informację, 
że bytomski sąd zaprojektował 
i wzniósł w 1860 roku miejski 
architekt, Paul Jackisch. Ten 
budynek zachował się i stanowi 
zachodnie skrzydło obecnego 
sądu (widoczne od ul. Wrocław-
skiej i Sądowej). W drugiej poło-
wie XIX wieku powiat bytomski 
był najszybciej rozwijającym się 
rejonem w całym państwie nie-
mieckim i wzniesiony przez Jac-
kischa budynek wkrótce nie mógł 
zaspokoić rosnących potrzeb 
sądownictwa. Dlatego w latach 
1891-1895 dobudowano nowe 
wschodnie skrzydło, w którym 
mieści się m.in. wspomniany 
dziedziniec. Za projektanta tej 
rozbudowy uważany jest bli-

żej nieznany J. Heise. W kilku 
archiwach zachowała się bogata 
dokumentacja budowy, rozpo-
czynająca się już w roku 1890. 
Na poszczególnych projektach 
pojawia się podpisy wielu archi-
tektów i budowniczych z Byto-
mia, Opola i Berlina. W kolejnych 
latach są to podpisy rożnych 
osób. Podpis „J.Heise” pojawia 
się dopiero na rysunkach z 1892 
roku, gdy sąd już wznoszono. 
Heise nie mógł więc być autorem 
planów rozbudowy.

Najstarsze rysunki z datą 9 
sierpnia 1890 podpisali w Byto-
miu królewscy inspektorzy 
budowlani - Blau i Neumann, 
a zaakceptowali z niewielkimi 
zmianami przełożeni w Opolu i 
Berlinie. Plany te odpowiadają 
obecnemu kształtowi sądu – czy 

więc Blaua i Neumanna można 
uznać za autorów?  Branżowy 
tygodnik Zentralblatt der Bau-
verwaltung w grudniu 1896 roku 
opisał budowę naszego sądu, 
koszty jego budowy (684 000 
marek) i osoby odpowiedzialne: 
ogólny nadzór budowlany - radcy 
budowlani Klutmann i Klopsch, 
nadzur na miejscu - królewski 
radca budowlany Blau, prowa-
dzenie robót – Heise, a okresowo 
także Sobociński i Schultz. Blau 
sprawował więc nadzór budow-
lany, a Heise kierował pracami 
– nie byli oni jednak autorami pro-
jektu. Jeśli prześledzimy budowy 
innych państwowych obiektów z 
tego czasu, to zauważymy, że pro-
jekty powstawały najczęściej w 
Berlinie, niekiedy Wrocławiu, a 
miejscowi budowniczowie je tylko 

realizowali. Podobnie musiało być 
z sądem w Bytomiu. 

We wspomnianym tygodniku 
- Zentralblatt der Bauverwaltung 
– w marcu 1891 roku okazał się 
nekrolog Karla Friedricha Endel-
l’a (1843-1891). Endel to dobrze 
znany architekt, który studiował 
we Włoszech, był współzałoży-
cielem wspomnianego tygodnika 
Zentralblatt der Bauverwaltung 
i redaktorem naczelnym Zeit-
schrift für Bauwesen, wysokim 
urzędnikiem w Ministerstwie 
Robót Publicznych, a przede 
wszystkim autorem licznych 
budynków administracyjnych 
i sądowych. We wspominanym 
nekrologu wymienione są m.in. 
sądy na Śląsku – w Katowicach, 
Lublińcu, Strzelcach Opolskich, 
Oleśnicy i... Bytomiu. Na najstar-

szych rysunkach bytomskiego 
sądu są także podpisy Endlla – 
jako akceptującego. Jak można się 
domyślać, akceptacja dotyczyła 
niewielkich zmian wprowadzo-
nych przez Blaua i Neumanna.

Zawsze jednak warto mieć 
wątpliwość. Czy jedna wzmianka 
w nekrologu jest pewnym dowo-
dem, że bytomski sąd zapro-
jektował Karl Friedrich Endell? 
Wątpiący powinni podczas 
wycieczki po Wrocławiu zwie-
dzić Muzeum Narodowe – kie-
dyś budynek Zarządu Prowincji 
Śląskiej wzniesiony w latach 
1883-1886 wg. projektu Endlla. 
Porównując oba budynki, będą 
się mogli przekonać, czy taka 
atrybucja jest słuszna.

Bytomski sąd - jak Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Dziedziniec sądu rejonowego 
to jedno z najpiękniejszych 
i najbardziej niezwykłych 
miejsc w Bytomiu. Każdy, 
kto tam pierwszy raz wcho-
dzi przystaje oczarowany 
niezwykłym widokiem. To 
architektura na najwyż-
szym europejskim poziomie. 
Każdy bytomianin powinien 
ją zobaczyć. My dzisiaj od-
kryjemy autora tego nie-
zwykłego projektu.


