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KĄTEM oka
Laureatem konkursu na logo
Śląskiej Karty Usług Publicznych
został Aleksander Bąk z Poznania. Twórca freelancer. Specjalista w zakresie tworzenia idei
kreatywnych oraz projektowania
graficznego. Z branżą plastyczną
związany od urodzenia… w rodzinie poznańskich artystów
plastyków. Ilu on nie wymyślił
podobnych znaków, w ilu konkursach na logo nie brał udziału... Trudno zliczyć. Przeglądając
jego portfolio można nazwać
go jednym słowem: „wyjadacz”.
Młodzież powiedziałaby inaczej – że „zakasował” wszystkich.
Przeglądając prace konkursowe
nie sposób nie zgodzić się z jury,
że wybrany został prosty, wyjątkowy i czytelny znak. Rzeczywiście ma miły i przyjazny charakter. Dlatego nie należy obawiać
się, jak zostanie przyjęty przez
mieszkańców naszej aglomeracji. Na pewno to znak markowy,
profesjonalnie zaprojektowany
i oryginalny. Przypomnijmy tylko,
że Śląska Karta Usług Publicznych
ma trafić do mieszkańców aglomeracji śląskiej już za trzy lata.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP szacuje, że w pierwszym etapie trafi ona przynajmniej do 700 000 osób, potem
nawet do miliona mieszkańców,
którzy kartą będą mogli nie tylko
zapłacić za przejazd autobusem
czy tramwajem, ale także załatwić szereg spraw w urzędach
miast. Oprócz tego karta zawierać będzie też nośnik podpisu
elektronicznego i identyfikację
mieszkańca.
Redakcja

W listopadzie 2009 roku
Komunikacyjny Związek
Komunalny GOP ogłosił
konkurs na logo Śląskiej
Karty Usług Publicznych. Był on skierowany
do artystów plastyków,
studentów uczelni artystycznych, twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Konkurs
wzbudził bardzo duże
zainteresowanie, nadesłano 213 prac z różnych
miejsc naszego kraju,
ale nie tylko – napłynęły również prace z Wielkiej Brytanii. Jury wybrało żółto-niebieskiego
ptaszka, autorstwa Aleksandra Bąka z Poznania.
Laureat otrzyma trzy tysiące złotych.
Z 213 prac konkursowych
do dalszego etapu jury zakwalifikowało dziesięć projektów,
następnie dwa do finału. Ostatecznie wygrał żółto-niebieski
ptaszek. Zwycięskie logo pojawi się na tysiącach egzemplarzy
Śląskiej Karty Usług Publicznych
oraz na wszystkich materiałach
związanych z jej promocją, będzie więc niezwykle popularne.
Oprócz nagrody pieniężnej twórca znaku ma ogromną satysfakcję z tego, że wymyślony przez
niego znak będzie rozpoznawal-

UWAGA!
ZMIANIE ULEGA NUMER TELEFONICZNY,
pod którym udzielana jest informacja pasażerska.

Nowy numer infolinii:

32 743 84 46
Dotychczasowy numer
32 251 78 62
przestaje
funkcjonować

Numer bezpłatnej infolinii

800 16 30 30
pozostaje bez zmian

ŚKUP jest też
towarem
Ptaszek
promuje ŚKUP
Pionierzy
„pierwszych
drzwi”

Zwycięskie logo Śląskiej Karty Usług Publicznych

Ptaszek

jest najlepszy!
ny dla milionów mieszkańców
aglomeracji górnośląskiej.
Aleksander Bąk zajmuje się tworzeniem idei kreatywnych oraz komunikacją wizualną. Z branżą reklamową jest związany od 1990 roku,
jako projektant niezależny oraz zatrudniony na stanowiskach kreatywnych w agencjach reklamowych. W uzasadnieniu swojego
werdyktu jury podało, że praca
poznańskiego projektanta spośród
nadesłanych na konkurs wyróżniała się prostotą i oryginalnością
kształtu, jednoznacznością kolo-

REKLAMA

KZK GOP
w Katowicach
informuje

W numerze

ru oraz uniwersalnością. Wybrane logo, zdaniem jury, jest czytelne, co będzie sprzyjać odbiorowi,
wizualizacji i identyfikacji ŚKUP,
a jednocześnie ułatwi zapamiętanie znaku. Jury zwróciło także
szczególną uwagę na miły i przyjazny charakter logo. Uznało, że stylizowany kształt ptaszka kojarzy się
z gołąbkiem, mającym w kulturze
i tradycji Śląska szczególne znaczenie. Natomiast żółto-niebieska kolorystyka znaku nawiązuje
do barw herbu województwa śląskiego. Kolejną zaletą wybranego

logo jest możliwość zastosowania
go na różnych nośnikach i fakturach. Zapewnia to jego dobrą czytelność przy szerokim zakresie interpretacji graficznej.
Wszystkie nadesłane prace w najbliższym czasie zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Śląskiej. Jury zaproponowało
również, aby podczas oglądania
prac udostępnić odwiedzającym
księgę, w której mogliby zaproponować własną nazwę karty.
Katarzyna Migdoł-Rogóż
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Fot. PRIMUM Public Relations

CZYM ŻYJĄ GMINY

KATOWICE/BYTOM/CHORZÓW

w skrócie...

Pasażerowie tramwaju mieli okazję obejrzeć monodramy traktujące o depresji, przygotowane przez studentów
PWST we Wrocławiu

KATOWICE
Miasto Katowice zdobyło drugie i trzecie miejsce w konkursie
„Katowice bez barier”, zorganizowanym po raz pierwszy przez katowickie Centrum Integracja, na budynek użyteczności publicznej najlepiej dostępny dla osób niepełnosprawnych. Najbardziej
przyjaznym budynkiem, zgodnie z werdyktem jury, jest Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Drugą nagrodę
zdobyła Miejska Biblioteka Publiczna za filie przy ulicach Gliwickiej i Ligonia. Na trzecim miejscu uplasował się Teatr Ateneum.

CZELADŹ
Miasto Czeladź przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi”. Projekt obejmuje budowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetu wraz
z siecią WiMAX, będącą nośnikiem Internetu. Celem projektu
jest usprawnienie i ułatwienie dostępu do informacji publicznych
i usług elektronicznych, a także zasobów internetowych.

PIEKARY ŚLĄSKIE
11 lutego br. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbył się wernisaż prac Edeltraudy Jerominek – artystki przez wiele lat związanej
z piekarską grupą „Flek”. Wystawa potrwa do 25 kwietnia. Mecenat nad nią objął Urząd Miasta Piekary Śląskie.

ZABRZE
Od 22 do 26 lutego w budynku Sądu Rejonowego przy ul. 3 Maja 21
w Zabrzu będą odbywały się bezpłatne spotkania, podczas których
ofiary przestępstw będą mogły otrzymać informacje o przysługujących im uprawnieniach. Spotkania organizowane będą w związku
z obchodami „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Informacji
wszystkim potrzebującym będą udzielać przedstawiciele organizacji
pozarządowych. Terminy spotkań na www.um.zabrze.pl.

RADZIONKÓW
Rusza ogólnopolska kampania edukacyjna „Praca na czysto”, mająca na celu promowanie działań proekologicznych w miejscu
pracy. Akcja polega na wyłonieniu i promowaniu urzędów oraz
firm, które przeprowadzają wśród pracowników ciekawe akcje
edukacyjne, dotyczące ochrony środowiska.

„Antydepresyjny”

tramwaj

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Forum Przeciw Depresji 8 lutego 2010 roku na Rynku w Katowicach zawitał „tramwaj antydepresyjny”. Organizatorzy kampanii postawili sobie za cel poszerzenie wiedzy na temat depresji oraz
uświadomienie społeczeństwu, że stanowi ona jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie.
Depresja to poważna, ale uleczalna choroba, która może dotknąć
każdego z nas. To nie tylko zły
nastrój, ale choroba, którą trzeba
leczyć. Na linii łączącej Katowice
z Chorzowem i Bytomiem przez
miesiąc będzie kursował „antydepresyjny” tramwaj edukacyjny. Wybór tramwaju na miejsce
akcji edukacyjnej nie jest przypadkowy. Jest to środek lokomocji, którym codziennie podróżuje wielu pasażerów, co umożliwia
dotarcie do szerokiej grupy osób.
Ambasadorem kampanii, która
w tym roku odbywa się pod hasłem „Oblicza depresji”, jest aktor Sambor Czarnota. Organizatorem Forum Przeciw Depresji
jest Servier Polska, we współpracy z Fundacją ITAKA.
Pasażerowie „antydepresyjnego”
tramwaju mają możliwość zapo-

znania się z problematyką depresji, jej przyczynami i objawami.
Dla wszystkich przygotowano
materiały edukacyjne, ankietę
badającą wiedzę o depresji, a dla
zainteresowanych kupon upoważniający do skorzystania z bezpłatnych konsultacji lekarskich
w wybranych gabinetach. Akcja
jest częścią czwartej edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej
Forum Przeciw Depresji.
W obliczu ciągłego pojawiania się
na drogach ludzkiego życia nowych problemów depresja staje
się coraz częstsza. Według badań
cierpi na nią co dziesiąty Polak, a za dziesięć lat będzie drugą
po nowotworach chorobą, na którą będą zapadali Polacy.
Często ludzie odsuwają się do problemu depresji, bojąc się do niego przyznać albo unikając osób
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przez nią dotkniętych. Konieczne
jest więc pogłębianie świadomości
społeczeństwa na temat depresji,
między innymi dzięki tego typu
akcjom, pomagającym przełamywać bariery niewiedzy i niechęci ludzkiej. Warto więc skorzystać
z przejażdżki „antydepresyjnym”
tramwajem, choćby po to, by dowiedzieć się, czy zimowa chandra
to tylko przemijające przygnębienie wywołane pogodą czy już początek depresji.
Zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie internetowy czat z lekarzem
psychiatrą, 23 lutego (w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją)
między godziną 12 a 16, na stronie
www.forumprzeciwdepresji.pl.
Katarzyna Migdoł-Rogóż
Źródło:
www.forumprzeciwdepresji.pl
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Fot. Marek Piekara

Fot. Marek Piekara

ROZMOWA „SZLAKÓW”

ŚKUP
Czym jest logo?
Logo jest znakiem graficznym, symbolem, który pozwala
na szybkie i jednoznaczne zidentyfikowanie marki firmy, produktu, instytucji, organizacji, przedsięwzięcia, ale także idei czy
programu. Logo to też nowoczesny identyfikator tożsamości. We współczesnym, bardzo
komercyjnym świecie posiadanie logo jest niezbędne, to wymóg rynku. Znaki i symbole odgrywają istotną rolę w promocji.
Są też przyczyną wielkich emocji,
co obserwowaliśmy w przypadku
prezentacji logo mistrzostw piłkarskich Euro 2012.
Według zapowiedzi Śląska Karta
Usług Publicznych ma w znaczący sposób ułatwić życie mieszkańcom aglomeracji. Na ile ważna
jest otoczka tego przedsięwzięcia, na przykład logo?
Śląska Karta Usług Publicznych
w znaczeniu marketingowym
jest towarem. Powinna być łatwo

Fot. Marek Piekara

jest też towarem
O tym, czy logo może pomóc w promowaniu takiego przedsięwzięcia jak Śląska Karta Usług Publicznych i jakie kryteria powinno spełniać, opowiada
prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału
Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
rozpoznawalna, ciekawa graficznie. Logo przyczyni się do większego zainteresowania mieszkańców tym nowym produktem,
a w konsekwencji usługami elektronicznymi, które w wielu krajach są już powszechne. Mieszkańcy regionu dowiedzą się
o zaletach karty, jeśli będzie szeroko znana. Może będzie miała
swoją nazwę własną i stanie się
tak niezbędna, jak karty banko-

matowe? Karta ma obejmować
coraz większą gamę usług. Najczęściej identyfikujemy ją z elektronicznym biletem, ale w przyszłości będziemy mogli za jej
pomocą załatwiać wiele spraw
w urzędach i wielu instytucjach,
na przykład kultury.
Dlaczego zdecydowała się Pani
pomóc w wyborze najlepszego
znaku graficznego?

Otrzymałam propozycję udziału
w jury wybierającym logo karty, ponieważ profesjonalnie zajmuję się mediami, w tym także
wykładam zasady reklamy i public relations. Uczę studentów,
jak promować własne przedsięwzięcia, budować wizerunek
marki w dziedzinie gospodarki i kultury. Obecnie pracujemy
nad zmianą logo Wydziału Radia i Telewizji. Nie jest to łatwa
sprawa.
Czy Pani zdaniem pomysł otwartego konkursu jest dobry? Czy
może lepiej byłoby zlecić opracowanie znaku wybranemu grafikowi?
Logo musi być przygotowane
profesjonalnie. Przy obecnej
konkurencji na rynku nie można pozwolić sobie na uszczerbek na jakości, zważywszy
że rzecz dotyczy bardzo nowoczesnej i uniwersalnej usługi.
Konkurs otwarty zwiększa pulę
pomysłów i koncepcji. Pod uwagę brane były propozycje orygi-

Fot. Anna Koteras

nalne i wysokiej jakości artystycznej.
Jakie kryteria powinno spełniać
dobre logo?
Projektowanie znaków graficznych ma swoje zasady. Znak musi
być przedstawiony skrótowo, nawiązywać do przedmiotu, który
ma symbolizować, wzbudzać pozytywne emocje i przywiązywać
do marki. W przypadku karty pojawiły się ciekawe motywy regionalne. Logo musi być estetyczne
i łatwe do zapamiętania.
Czy widzi Pani zastosowanie
karty ŚKUP dla siebie?
Bardzo czekam na kartę. To usługa, która we współczesnym społeczeństwie, bogatym w informacje
i nowe technologie informacyjne,
powinna być normą. Pewnie zaoszczędzimy czas, energię i pieniądze.
Oby wprowadzenie karty przebiegło szybko i bez przeszkód.

Rozmawiała Anna Koteras
REKLAMA
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RAPORT „SZLAKÓW”

C

hyba nikt nie spodziewał się
tak ogromnego zainteresowania konkursem na logo ŚKUP.
Do KZK GOP napłynęły projekty z całej Polski, a także prace
z Wielkiej Brytanii. – Wiele z nadesłanych propozycji zostało naprawdę profesjonalnie przygotowanych. Jednak sporo twórców
potraktowało temat zbyt dosłownie, to znaczy wykorzystało
w swoich projektach znaną symbolikę, wpisało się w stereotypowe schematy – podsumowuje
konkurs prof. Krystyna Doktorowicz, przewodnicząca jury. Zwycięski znak został wybrany jednogłośnie. – Na naszą ocenę wpływ
miała zarówno skala profesjonalizmu tego logo, jak i wiele jego
innych zalet. Ważne dla nas było
także to, że wybrany znak był jednym z niewielu, który nie odwoływał się do logo KZK GOP – tłumaczy prof. Bogdan Król, członek
jury. Zdaniem dr. Dawida Korzekwy, również zasiadającego w jury
konkursu, bardzo dużo prac skupiało się tylko na nazwie „ŚKUP”,
natomiast wybrany projekt jest
wyraźnym i odrębnym znakiem
z dołączonym podpisem i nazwą.

Niezły dorobek
Aleksandra Bąka, laureata konkursu na logo ŚKUP, zalicza się
do twórców freelancerów. Jest
specjalistą w zakresie tworzenia
idei kreatywnych oraz projek-

Ptaszek

promuje ŚKUP
O wygraną w konkursie na logo Śląskiej Karty Usług Publicznych walczyło 213 projektów, nadesłanych do KZK
GOP przez artystów – twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Specjalnie powołane jury wybrało zwycięskie logo, którym okazał się żółto-niebieski ptaszek, autorstwa Aleksandra Bąka z Poznania.

towania graficznego. Z branżą
plastyczną związany od urodzenia... w rodzinie poznańskich artystów plastyków, a z reklamową
od 1990 roku, jako projektant niezależny oraz zatrudniony na stanowiskach kreatywnych w agencjach reklamowych.
Posiada doświadczenie w pracy zarówno w obszarze reklamy
klasycznej, jak i w ramach marketingu bezpośredniego na rzecz
marek polskich i międzynarodowych. Jest autorem i współautorem zespołowych projektów oraz
kampanii nagrodzonych w konkursach reklamowych Effie, Gol-

den Arrow, KTR, Boomerang,
Złota Strzała oraz Złote Orły,
a także zdobywcą nagród za indywidualne opracowania projektowe. Na swoim koncie ma spore
osiągnięcia w wielu konkursach
na logo. Projektant jest członkiem stowarzyszeń branżowych:
Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA w Polsce, Klubu Twórców Reklamy oraz Stowarzyszenia Ludzi Reklamy.

Przyjazne logo
gwarancją sukcesu
Śląska Karta Usług Publicznych
jest projektem nowatorskim.

KZK GOP jako pierwszy w Polsce zdecydował się połączyć bilet
elektroniczny, kartę miejską oraz
elektroniczną portmonetkę. Dlatego karta będzie nowoczesnym
środkiem płatniczym, pozwalającym na bezgotówkowe dokonywanie płatności za zakup usług
publicznych, a zarazem identyfikatorem użytkownika, pieniądzem elektronicznym oraz biletem komunikacji miejskiej.
Ma trafić do pierwszych mieszkańców aglomeracji śląskiej już
w 2012 roku.
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP szacuje, że w pierw-

Jury konkursu
na logo Śląskiej Karty
Usług Publicznych:
• prof. Krystyna Doktorowicz – przewodnicząca jury
– dziekan Wydziału Radia
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
• prof. Bogdan Król – kierownik Katedry Grafiki Projektowej na Wydziale Projektowym katowickiej Akademii
Sztuk Pięknych,
• prof. Jerzy Wuttke – kierownik Katedry Wzornictwa
na Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach,
• dr Dawid Korzekwa – prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej,
• Marek Kuś – dyrektor BWA
Katowice,
• Roman Urbańczyk – przewodniczący Zarządu KZK
GOP.

Z 213 prac konkursowych do dalszego etapu jury zakwalifikowało dziesięć projektów,
które prezentujemy na str. 4-5. Ostatecznie wygrał żółto-niebieski ptaszek

szym etapie karta trafi przynajmniej do 700 000 osób, a z czasem
nawet do miliona mieszkańców. Zwycięskie logo Śląskiej
Karty Usług Publicznych pojawi się na samej karcie, a także na wszystkich materiałach
reklamowych i promocyjnych
z nią związanych. Wybrany znak
ma sprawić, że karta zostanie zauważona przez potencjalnych
posiadaczy i będzie budzić szereg pozytywnych skojarzeń. Wybrane przez jury logo jest tego
najlepszą gwarancją!
Katarzyna Migdoł-Rogóż
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RAPORT „SZLAKÓW”

UZASADNIENIE WERDYKTU
JURY KONKURSU

Znak należy stosować ze skrótem ŚKUP, wyjątek stanowi zastosowanie znaku jako elementu graficznego .
Szerokość znaku, jak i typografi jest jednakowa.
Kolorystyka typografii powinna zawsze być ciemniejsza niż znak.
Gdy stosujemy gradient do czerni typografia powinna wynosić
100% czerni. W przypadku gdy znak jest jaśniejszy stosujemy C 0
M 0 Y 0 K 70.
rozmieszczenie

wielkości minimalna
20 mm
8 mm

Szerokość minimalna znaku i typografi to 20 na 8 mm.

element graficzny

Znak można zastosować jako element graficzny na kartach,
plakatach i innych grafikach reklamowych.
Zachowujemy wtedy tę samą formę wizulaną znaku.

3/ kolorystyka

2/ forma
Kolorystyka znaku jest również zmienna, w zależności od potrzeb.
Jednakże według głównego zaożenia powinny to być kolory
żywe i energiczne.

Całość zamknięta zostaje liniami pomiędzy najbardziej oddalonymi punktami, czyli na miastach: Gliwce, Tarnowskie Góry,
Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Tychy i Knurów.

Możemy zastosować kolorystykę opartą na gradientach. W tym
momencie całość przyjmuje formę kryształu, a kolory najlepiej
zastosować pokrewne jednego koloru bądź dowolny kolor idący
do bieli lub czerni. Stosując różny kąt nachylenia gradientu dostajemy calkiem inną bryłę, co zwiksza możliwości niepowtarzalności
znaku. W przypadku stosowania pełnych kolorów należy
stosować kolory pokrewne.
Dodatkowym atutem jest możliwość stosowania kolorystyk
typowych dla danej gminy, miasta itp.
3/1 gradient do bieli

0°

Dzięki zamknięciu zewnętrznych punktów otrzymujemy
sześciokąt z liniami dość porównywalnymi, co daje prosty aczkolwiek charakterystyczny kształt łatwy do zapamiętania.
W środku zostało 13 punktów, które można dowolnie łączyć, co
daje nam niemal nieskończona ilość możliwości połączeń.
2/1 przykładowe połączenia

90°

120°

na trzy

230°

3/2 gradient do czerni

na cztery

3/3 gradient kolorów pokrewnych

na pięć

3/4 kolory pokrewne

na sześć

3/5 specjalne

dowolne

Jury konkursu na logo Śląskiej
Karty Usług Publicznych z nadesłanych prac zdecydowanie wybrało projekt graficzny
przedstawiający syntetyczną
formę dwukolorowego ptaszka. Ta praca spośród nadesłanych na konkurs wyróżniała
się prostotą i oryginalnością
kształtu,
jednoznacznością
koloru oraz uniwersalnością.
Zdaniem jury wybrane logo
jest czytelne, co z pewnością
korzystnie wpłynie na odbiór, wizualizację i identyfikację ŚKUP, a jednocześnie
ułatwi zapamiętanie znaku.
Oceniając logo, jury zwróciło także szczególną uwagę
na miły i przyjazny charakter
znaku. Uznało, że stylizowany
kształt ptaszka dobrze kojarzy się z gołąbkiem, mającym
szczególne znaczenie w tradycji i kulturze Śląska. Natomiast żółto-niebieska kolorystyka znaku nawiązuje do
barw herbu województwa śląskiego. Kolejną zaletą wybranego logo jest możliwość zastosowania go na różnych nośnikach i fakturach. Zapewnia
to zachowanie jego czytelności przy szerokim zakresie interpretacji graficznej. Projekt
logo ŚKUP znakomicie sprawdza się przy zmianach jego
wielkości oraz pozwala na zastosowanie szerokiej gamy
kolorów, różnych odcieni szarości, dobrze prezentuje się
także w wersji czarno-białej.
Jury konkursu miało także możliwość zapoznania się
z wizualizacją zastosowania
wybranego logo na różnych
nośnikach i przedmiotach. To
skłoniło komisję do wyrażenia
pozytywnej opinii na temat
możliwości wszechstronnego
wykorzystania znaku w kampanii promocyjnej i marketingowej Śląskiej Karty Usług Publicznych.
Jurorzy żywią przekonanie, że
wybrane logo to znak markowy, profesjonalnie zaprojektowany, czytelny i oryginalny. W swojej opinii jury opierało się na fachowej ocenie
i krytyce profesjonalnych projektantów graficznych oraz
wrażliwości na formę i estetykę pozostałych członków
składu sędziowskiego.
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TAKIE BYŁY POCZĄTKI

Pionierzy „pierwszych drzwi”
T

aką formę „dyscyplinowania” potencjalnych gapowiczów KZK GOP wprowadził
od 14 listopada 2005 roku. Zanotowano wówczas wzrost dochodów Związku pochodzących
ze sprzedaży biletów, „pierwsze
drzwi” już wtedy okazały się więc
sporym sukcesem.
Transgór SA rozpoczął działalność gospodarczą 1 grudnia
1944 roku. Obecnie prowadzi
ją głównie w zakresie przewozów pasażerskich, których udział
w ogólnych obrotach sięga
80 procent. Firma dysponuje zajezdniami w Trzebini i w Mysłowicach, przy czym to właśnie
z Mysłowic wyruszają na trasy
autobusy: 41, 166, 219, 223, 695,
788, 952, 953 i 995, obsługujące gminy KZK GOP. Ogółem
w Transgórze jeżdżą 83 pojazdy,
prowadzone przez 97 kierowców, którzy w skali roku przejeżdżają blisko 6 mln kilometrów. W ubiegłym roku przebieg
wykonany na zamówienie samego tylko KZK GOP wyniósł
2 669 237 kilometrów!
Łącznie z kierowcami taboru
ciężarowego oraz pracownikami
zaplecza technicznego i administracyjnego spółka zatrudnia
174 osoby.

Wygodnie
i ekologicznie
Transgór systematycznie poprawia jakość świadczonych
usług, koncentrując się głównie na stałym unowocześnianiu posiadanego taboru. Wpływa to nie tylko na wygodę
pasażerów, lecz ma także wymierny efekt w zakresie ochrony środowiska. Już na początku

Kiedy w latach 2008 i 2009 KZK GOP ogłosił dwie kolejne edycje konkursu dla kierowców autobusów, którzy
sprzedają najwięcej biletów pasażerom, w obu na czołowych miejscach (drugim i trzecim) znaleźli się pracownicy Spółki Akcyjnej Transgór. Ten fakt nie powinien
dziwić, bo właśnie mysłowicka spółka należy do pionierów inicjatywy wpuszczania pasażerów pierwszymi
drzwiami i umożliwienia kierowcom kontroli biletów.
Fot. Transgór SA

2005 roku we wszystkich pojazdach wprowadzono ekologiczne
paliwo – olej napędowy o nazwie handlowej Biodiesel B20,
będący mieszaniną oleju napędowego pochodzenia mineralnego oraz 20 procent estrów,
paliwa uzyskiwanego w procesie chemicznym z olejów roślinnych. Od wiosny 2008 roku
wykorzystywane jest paliwo pochodzenia całkowicie roślinnego – Biodiesel B100. Biopaliwa
z dodatkiem estrów oleju rzepakowego produkowane są w Rafinerii Trzebinia.
Na tym jednak nie koniec, mysłowicki przewoźnik jest bowiem
także pionierem w zakresie użytkowania taboru napędzanego
sprężonym gazem ziemnym. Już
w styczniu 2006 roku, jako jedni
z pierwszych w południowej Polsce, pracownicy tej firmy wprowadzili do eksploatacji pierwsze autobusy napędzane gazem
ziemnym (CNG). Zastąpienie
tradycyjnego oleju napędowego
paliwem ekologicznym pozwala na obniżenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery, a także znacznie poprawia komfort
podróżowania przez odczuwalne zmniejszenie hałasu pracującego silnika.

Stacja paliw w Trzebini

Nowa siedziba dyrekcji firmy
Transgór w Mysłowicach

Nowe paliwa,
nowe autobusy
Nowoczesność, niestety, kosztuje. Przechodząc na nowe paliwa
trzeba było kupić nowe autobusy, na początek osiem pojazdów VOLVO B10M60. W wyniku porozumienia i umowy
zawartej z Górnośląską Spółką Gazownictwa wybudowano ogólnodostępną stację tankowania pojazdów sprężonym
gazem ziemnym, zlokalizowaną
na terenie zakładu Transgóru
w Trzebini przy ul. Piłsudskiego. Pojemność butli w każdym
autobusie wynosi 1200 litrów,
czyli około 300 m³ sprężonego gazu, co pozwala na około 500 km przebiegu pojazdu
po miejskich trasach, bez potrzeby ponownego tankowania.
Przekracza to znacznie faktyczne dzienne przebiegi autobu-

Autobus z zamontowanymi na dachu zbiornikami na gaz CNG

sów, wynikające z kart kursowych. Autobusy zasilane CNG
obsługują na razie trasy komunikacji miejskiej na obszarze
Chrzanowa, Trzebini i Libiąża.
Nowa stacja paliwowa w Trzebini spełnia wszystkie obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
zgodnie z surowymi normami

Unii Europejskiej. Uwzględniając fakt, że stacja sprzedaje zarówno paliwa tradycyjne (Pb 95,
Pb 98, ON), olej napędowy i benzynę BIO, jak i gazy LPG i CNG,
jest to prawdopodobnie najbardziej uniwersalny punkt sprzedaży paliwa w całej Polsce.
Paweł Wieczorek

UŚMIECHNIJ SIĘ


Niedźwiedź sporządził listę
zwierząt, które chciałby zjeść.
Oczywiście zwierzęta dowiedziały się o tym i wpadły w panikę. Nazajutrz do niedźwiedzia przychodzi jeleń i pyta:
– Niedźwiedziu, jestem na liście?
– Tak.
– Rozumiem. Słuchaj, daj
mi jeden dzień, żebym pożegnał się z rodziną, a potem
mnie zjesz.
Niedźwiedź się zgodził i zjadł
go dopiero następnego dnia.
Następny był wilk. Pyta się
niedźwiedzia:
– Czy jestem na liście?
– Tak.
– Ojej, to straszne, słuchaj, daj
mi jeden dzień, pożegnam się
z rodziną, a potem mnie zjesz.
Niedźwiedź się zgodził i zjadł
wilka dopiero nazajutrz.



Następny przyszedł do niedźwiedzia zajączek i pyta:
– Słuchaj, jestem na liście?
– Oczywiście.
– A nie mógłbyś mnie skreślić?
– Nie ma sprawy.


Złodziej włamał się do domu.
Chodzi po pokojach w poszukiwaniu łupu, przyświecając sobie
latarką. Nagle za plecami słyszy:
– Masz przechlapane u Świętego
Antoniego.
Odwraca się, patrzy, a tam papuga w klatce.
– Aleś mnie przestraszyła! –
mówi złodziej. – To ty mówisz?
– Mówię.
– A jak się nazywasz?
– Maria Magdalena.
– Cha, cha! Trzeba być idiotą,
żeby nazwać papugę Maria Magdalena!

– Niekoniecznie – mówi papuga. – Idiotą trzeba być, żeby rottweilera nazwać Święty Antoni.
Święty Antoni, bierz go!!!


Czym się różni Adam Małysz
od F-16 ?
– F-16 lata niżej i tankuje w locie.

Pewnego dnia brunetka, ruda
i blondynka znalazły lustro
prawdy, które wciągało każdego, kto dopuścił się kłamstwa.
Brunetka stanęła przed lustrem
prawdy i mówi:
– Myślę... że jestem najładniejsza. Minęło 5 sekund i lustro
ją wciągnęło.
Później ruda stanęła i mówi:
– Myślę, że jestem najmądrzejsza. Lustro ją wciągnęło.
Na końcu blondynka:
– Myślę... I nagle lustro ją wciągnęło.

– No to żeby Windows się nie
zacinał.
Rybka na to:
– To już niech będzie ten pokój na świecie.


Kowalski: – Proszę wybaczyć,
panie kierowniku, ale w tym
miesiącu nie dostałem premii...
Kierownik: – Wybaczam panu.




– Jakie są trzy grzechy główne?
– Nieumiarkowanie w jedzeniu, piciu i roszczeniach finansowych.

Pewien informatyk poszedł
na ryby. Złapał złotą rybkę, która
tradycyjnie obiecała spełnić trzy
życzenia. Informatyk mówi:
– Żeby był pokój na świecie.
Rybka mówi:
– Za trudne.

Jedzie rolnik z węglem, dojechał na wieś i krzyczy:
– Węgiel przywiozłem!
A koń się odwraca i mówi:
– Tak, kurdę, Ty przywiozłeś.
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INFORMATOR KZK GOP

Komunikacyjny
Związek Komunalny GOP
w Katowicach
przypomina
I.

Od 1 marca 2010 roku obowiązywać będą
NOWE CENY NIEKTÓRYCH BILETÓW

Opłaty za przejazd jednorazowy
STREFA

NORMALNY

ULGOWY

2,60 zł

1,30 zł

1. W granicach jednego miasta (gminy)
2. W granicach dwóch, sąsiadujących miast (gmin)

3,00 zł

ZACHOWUJE
CENĘ

1,50 zł

3. W granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,00 zł

ZACHOWUJE
CENĘ

2,00 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety w cenie 4,00 zł normalny i 2,00 zł ulgowy, uprawniające
do podróży przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet został zakupiony.
II.

Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) zgodnie z Taryfą: 2,60 zł (nie dotyczy posiadaczy biletów miesięcznych, wakacyjnych oraz kwartalnych przewożących ponadwymiarowy bagaż ręczny lub zwierzę).

III. Bilety miesięczne – imienne
SYMBOL

UPRAWNIENIA

NORMALNY

ULGOWY

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami
na terenie jednego wybranego miasta (gminy).
Bilet autobusowo-tramwajowy.

94 zł

47 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami
na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet
autobusowo-tramwajowy.

112 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego wybranego miasta (gminy).

84 zł

ZACHOWUJE
CENĘ

42 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami
autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi
na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).

100 zł

ZACHOWUJE
CENĘ

50 zł

B. Bilety imienne:
1) kwartalny (na 3 kolejne miesiące), uprawniający do przejazdu
na terenie 2 i więcej gmin:
282 zł
ulgowy: 141 zł,
2) kwartalny (na 3 kolejne miesiące), uprawniający do przejazdu
na terenie 1 gminy:
240 zł
ulgowy: 120 zł.
C. Bilet miesięczny szkolny ulgowy – imienny TS (ważny z legitymacją szkolną), uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy
miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, w dni nauki szkolnej: 36 zł. Bilet obowiązuje na poszczególne miesiące roku szkolnego (od września do czerwca).
Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych
(podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz średnich).
D. Bilet wakacyjny – dwumiesięczny bilet imienny WSC, uprawniający do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub
więcej miast (gmin) przez okres dwóch miesięcy wakacyjnych
(lipiec i sierpień):
190 zł
ulgowy: 95 zł.
V.
1)

2)

56 zł

3)
4)
5)

6)

IV. Pozostałe bilety okresowe autobusowo-tramwajowe:
A. Bilety na okaziciela:
1)

24-godzinny:

12 zł,

2)
3)
4)
5)
6)

48-godzinny:
5-dniowy:
7-dniowy:
14-dniowy:
miesięczny:

20 zł,
32 zł,
36 zł,
66 zł,
130 zł,

ZACHOWUJE
CENĘ

ulgowy

ZACHOWUJE
CENĘ

ulgowy
ulgowy
ulgowy
ulgowy
ulgowy

6 zł
7)

10 zł
16 zł
18 zł
33 zł
65 zł

Do 14 marca 2010 roku ważne będą bilety jednorazowe obowiązujące na terenie
jednego miasta/gminy oraz bilety za przewóz bagażu/zwierzęcia o dotychczasowych nominałach. Po tym terminie bilety te będą ważne jedynie wraz z dopłatą do kwoty wynikającą z aktualnie obowiązującego cennika.

Opłaty dodatkowe
opłata manipulacyjna za zwrot biletu miesięcznego, wakacyjnego lub kwartalnego do 5. dnia miesiąca (pierwszego miesiąca) obowiązywania – 20% ceny nominalnej tego biletu,
opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie §10 „Taryfy przewozu...” – 10 zł,
opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu: 130 zł,
płatna do 7 dni: 90 zł,
opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu płatna
w miejscu kontroli: 70 zł,
opłata dodatkowa za przewóz bagażu (zwierząt) bez ważnego
biletu lub niezgodnie z „Taryfą...” oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie
do ulg: 65 zł, płatna do 7 dni: 50 zł,
opłata dodatkowa za przewóz bagażu (zwierząt) bez ważnego biletu lub niezgodnie z „Taryfą...” oraz za przejazd bez
dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg,
a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg płatna w miejscu kontroli: 45 zł,
opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny: 260 zł.

Ceny podane w pkt. I-IV są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.
W celu umożliwienia płynnej wymiany oraz wykorzystania biletów zakupionych
przed 1 marca 2010 roku bez dodatkowej opłaty ważne będą wszelkie bilety
okresowe, zgodnie z terminem oznaczonym na bilecie, pod warunkiem jego rozpoczęcia przed 1 marca br.

szlaki@kzkgop.com.pl

NAPISZ DO NAS!
ANULOWANIE BILETU
Piszę do Państwa z zapytaniem, czy
dopuszczają Państwo możliwość
udzielenia rabatu na zakup ulgowego
biletu kwartalnego na całą aglomerację przy kasacji mojego obecnego
biletu (również ulgowego, kwartalnego, na jedno miasto). Mój obecny bilet jest ważny w miesiącach styczeńmarzec, jednakże sprawy prywatne
zmusiły mnie do dojeżdżania do innych miast aglomeracji. Czy w takim
wypadku przewidują Państwo możliwość zwrotu mojego obecnego biletu
i zakupu nowego, umożliwiającego
jeżdżenie na terenie całej aglomeracji, z uwzględnieniem rabatu? Bardzo
proszę o odpowiedź.
Z poważaniem
Piotr P.
Szanowny Panie!
Uprzejmie informujemy, że są dwie
możliwości wymiany biletu. Pierwsza, korzystniejsza dla Pana, to przepisanie biletu (przez uprawnionych
pracowników KZK GOP) na inną
osobę, która zwróci odpowiednią
sumę za okres, jaki pozostanie

do wykorzystania. Może Pan również
napisać do KZK GOP pismo (załączając bilet) z prośbą o zwrot kosztów
za okres, jaki pozostaje do wykorzystania. W takiej sytuacji od ceny nominalnej najpierw zostanie odliczone
20 procent kosztów manipulacyjnych
(zgodnie z taryfą KZK).
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 32 743 85 38.
Z poważaniem
Wydział Sprzedaży KZK GOP
CZY MOŻNA KREŚLIĆ PO BILECIE?
Witam!
Mam pytanie na temat biletu miesięcznego, a mianowicie, czy na podpisanym bilecie mogę przekreślić moje imię
i wpisać imię mojej mamy lub siostry?
Bo kupiłem samochód i bilet jest mi już
niepotrzebny. Bilet ważny jest do końca
miesiąca i szkoda, żeby się zmarnowało 104 zł, a tak przynajmniej ktoś inny
by skorzystał. Pytam, bo nie chcę, żeby
w razie kontroli ktoś miał potem kłopoty
i był np. posądzony o fałszerstwo.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Zbyszek

Drogi Panie!
Wszelkich zmian na biletach miesięcznych (w tym zmiany imienia) mogą
dokonać uprawnieni pracownicy KZK
GOP w niżej wymienionych punktach
obsługi:
• Sosnowiec, ul. Warszawska 3/17
(podziemny pasaż handlowy),
tel. 32 360 32 94,
• Gliwice, pl. Piastów 2, tel. 32 270
65 90,
• Bytom, pl. Wolskiego (dworzec autobusowy),
w dni robocze, w godz. od 10.00 do
18.00 oraz w siedzibie KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21a, parter,
pokój nr 010, w godz. 7.00 do 15.00.
Z poważaniem
Wydział Sprzedaży KZK GOP
JAKI BILET KUPIĆ?
Witam!
Mam do Państwa pytanie, które męczy
mnie już od dawna i jest powodem dyskusji ze znajomymi. Mieszkam w Mysłowicach (Kosztowy), dojeżdżam
do pracy według mnie już do Katowic,
a mianowicie do przystanku KOLONIA
STAWISKA, jest to przystanek strefowy.

Moje pytanie brzmi: jaki mam kupować
bilet? Sieciowy czy na teren jednego
miasta? Dodam, że do tej pory kupowałam bilet sieciowy.
Pozdrawiam
Monika S.
Szanowna Pani!
Uprzejmie informujemy, że powinna
Pani dalej kupować bilet SC – sieciowy
i takim się posługiwać na opisanej trasie. Znajomych odsyłam na naszą stronę internetową: www.kzkgop.com.pl/
cennik/strefy/.
Z poważaniem
Wydział Sprzedaży KZK GOP
CZAS ODJAZDU
Chciałbym, żeby wreszcie ktoś zareagował w tej sprawie. Chodzi mi o linię 840.
Bardzo często autobus odjeżdża przed
czasem z przystanku Chorzów Wodociągi. 11 lutego zamiast o 13.21 odjechał o 13.16 i tak się dzieje bardzo często, szczególnie w weekendy. Bardzo
prosiłbym o interwencję w tej sprawie,
ponieważ, szczególnie zimą, nie mam
zamiaru być na przystanku 20 minut

wcześniej albo zgadywać, o ile wcześniej przyjedzie autobus.
Z poważaniem
Adrian M.
Szanowny Panie!
W nawiązaniu do skargi w sprawie
wcześniejszego odjazdu autobusu linii 840 z przystanku Chorzów
Wodociągi uprzejmie informujemy, że zgodnie z warunkami
umowy zawartej przez KZK GOP
z przewoźnikiem, tj. PKM Gliwice
Sp. z o.o., odjazdy powinny odbywać się zgodnie z założonym rozkładem jazdy i każdy stwierdzony
przypadek przyspieszonego odjazdu jest bezwzględnie karany.
W związku z tym o powtarzających
się zdarzeniach poinformujemy
przewoźnika w celu wyjaśnienia
całej sytuacji, a także przeprowadzimy kontrolę na wymienionej
przez Pana linii. W imieniu KZK
GOP przepraszamy za wszelkie
niedogodności i utrudnienia, jakich Pan doznał.
Wydział Prasowy KZK GOP
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ichałkowice to ośrodek
przemysłowy ważny dla
Rzeszy i swych niemieckich właścicieli aż do końca II wojny
światowej, a jednocześnie miejsce bogatej działalności społecznej i kulturalnej tutejszej Polonii,
nierozerwalnie związane z tak
wybitnymi bojownikami o Polskę, jak ks. Antoni Stabik czy powstańcy śląscy z oddziałów Karola Gajdzika, Walentego Fojkisa
i Marcina Watoły, którzy chwycili za broń walcząc z niemieckimi dywersantami o kopalnię
„Michał” w sierpniu 1939 roku.
To wreszcie silny ośrodek harcerski, słynący publiczną egzekucją
Józefa Skrzeka „Gromka” – wybitnego i uwielbianego harcmistrza, oraz Pawła Wójcika, powieszonych po torturach w grudniu
1941 roku.

Fot. Paweł Wieczorek

Fot. pl.wikipedia.org

Ród Rheinbabenów najdłużej po Mieroszewskich panował w Michałkowicach i najbardziej przyczynił się
do obecnego wyglądu parku i „Zameczku”

Po „Zameczku”

krążą duchy...

Michałkowice to zderzenie kontrastów. Jedna z najstarszych osad średniowiecznego Górnego Śląska, dziś pozbawiona urody, zabudowana przypadkowymi blokami
dzielnica Siemianowic. W starym centrum znajduje się Park Górnik z neogotyckim
Pałacem Rheinbabenów, zwanym „Zameczkiem”. Polski to zabytek czy niemiecki?
Jakie te mury kryją tajemnice?
Fot. Paweł Wieczorek

W „Zameczku” mieści się dzisiaj
m.in. Dom Techniki

Fot. pl.wikipedia.org

Fot. Paweł Wieczorek

NA SZLAKACH Z KZK GOP

Duchy historii
– Kiedyś z kolegami baliśmy się
wchodzić do piwnic czy na najwyższe piętro. Zawsze słyszeliśmy, że po zameczku krążą jakieś duchy... – wspomina Janina
Strutyńska, mieszkanka Michałkowic. Czy chodzi o duchy poległych i pomordowanych
obrońców polskości Michałkowic z lat 1919-1945? Zwiedzałem „Zameczek” w środku dnia,
więc niezręcznie było o to pytać Jana Ostrowskiego, administratora mieszczącego się tu dziś
Domu Techniki. Skądinąd wiadomo jednak, że Ostrowski wersję o duchach potwierdza... Istotnie, wśród mieszkańców krąży
legenda, jakoby jeden z właścicieli „Zameczku” miał tu popełnić samobójstwo. Jednak
w dokumentach, które się zachowały, nie ma na ten temat żadnej wzmianki. – Szczypty niesamowitości temu miejscu dodają
także informacje o nieodkrytych
do końca przejściach podziemnych – mówił w jednym z wywiadów Ostrowski.
Na dodatek prace historyków dowodzą, że ziemia michałkowicka nasiąkała krwią już znacznie
wcześniej – właściwie od początku. A początek ten sięga XIII wieku. Wymieniane w dokumentach
kościelnych daty z XIV i początków XV wieku przypominają
nam, że Michałkowice powstawały w czasach, gdy kształtowała

Rheinbabenowie zmienili styl architektoniczny budowli na neogotycki i przekształcili ją w zespół dworsko-ogrodowo-krajobrazowy

Swoją siedzibę w „Zameczku” ma
także Fundacja Tradycji i Zabytków Górnictwa „Michał”

się w tych okolicach granica państwowa, która przetrwała wieki:
polsko-czeska. Nie była to bynajmniej granica spokojna – zarówno Władysław Łokietek, jak
i Kazimierz Wielki toczyli wojny
z Czechami, próbując odzyskać
dla Polski utracony Śląsk, potem nastąpił niezmiernie krwawy okres wojen husyckich, które
prawie nie ogarnęły wprawdzie
państwa polskiego, ale już czeski
Śląsk jak najbardziej.
Później nastały czasy władania
nad Michałkowicami sławnej rodziny Mieroszewskich, którzy michałkowickim dworem zarządzali
najdłużej. Z ich czasów pochodzi
najstarsza zachowana część „Zameczku” – piwnice. Mieroszewscy herbu Ślepowron to stary ród
rycerski, którego początki sięgają czasów piastowskich, a pierwsze ziemie nadał im już Władysław Łokietek. Mieroszewscy
uczynili wiele dobrego dla swych
rozległych włości, w tym dla Michałkowic, ale trzeba pamiętać,

rowaną. Z pewnością otoczono go drewnianym parkanem,
być może dodatkowym płotem
z drewnianą wieżą obronną nad
wrotami, zapewne wzmocnionymi żelaznymi ćwiekami i osadzonymi na mocnych żelaznych zawiasach.
Ostatnim Mieroszewskim władającym dworem w Michałkowicach był Jan Krzysztof. Około
1740 roku wydał on jedyną córkę
Józefę za pruskiego podporucznika Franciszka Schwellengröbela. Piętnaście lat później dobra
rycerskie – Michałkowice – przeszły we władanie pruskiego rodu
Schwellengröbelów, a następnie
Rheinbabenów. To oni najdłużej,
po Mieroszewskich, panowali
w Michałkowicach i najbardziej
przyczynili się do obecnego wyglądu parku i „Zameczku”. Właśnie ród Rheinbabenów zmienił
styl architektoniczny budowli na neogotycki, przekształcając jednocześnie jego otoczenie
w zespół dworsko-ogrodowo-

że byli rodem rycerskim, zatem
wojowniczym i skorym do zwady. Jak wspomina Zdzisław Janeczek, autor monografii o „Zameczku” i jego właścicielach: „(...)
Konflikt między stanowym państwem bytomskim i Mieroszewskimi a biskupami krakowskimi i mieszczanami czeladzkimi
trwał blisko trzysta lat (…) Przy
tak burzliwym usposobieniu kolejne procesy graniczne przemieniały się w nieprzerwane pasmo
zbrojnych najazdów, wojennych
gwałtów i rabunków, podpaleń
(…) Ogólny bilans tych krwawych zajść, świadczących o nieokiełznanej porywczości i dzikości obyczajów był przerażający”.

Zamek
czy „Zameczek”?
W tej sytuacji również dwór Mieroszewskich musiał wyróżniać
się obronnością, choć zachowane do dziś piwnice nie wskazują
jednoznacznie, czy był budowlą
drewnianą, czy potem także mu-

Od 1975 roku dworek podlega
administracji kopalni „Siemianowice”

krajobrazowy. Obiekt był otoczony przez rozległy park, w którym
można było napotkać liczne groty i kaplice, oraz wspaniały staw.
Przy końcu parku znajdowały się
zabudowania gospodarcze – stajnia, szklarnia, kotłownia, chlewy,
stodoła oraz dom mieszkalny dla
leśniczego i ogrodnika zamkowego. W 1906 roku architekt Louis
Dame zaprojektował rozbudowę pałacu w stylu romantycznego neogotyku. Wtedy to powstał
ogród zimowy – pawilon dobudowany prostopadle do skrzydła zachodniego. Nad wejściem
głównym, w trójkątnym zwieńczeniu pseudoryzalitu, umieszczona jest data 1870.

„Zameczek” dzisiaj
Po wojnie gospodarzem parku
i budowli stała się dyrekcja kopalni „Michał”, przekształcając „Zameczek” w dom kultury. Od wielu lat swoją siedzibę
mają tu aż trzy zespoły muzyczne, w tym miejscowy chór. To tutaj, zawsze w czwartki, odbywają się koncerty. Wystawy swoich
dzieł prezentują tu też artyści
z branży plastycznej. Swoją siedzibę ma tu także Fundacja Tradycji i Zabytków Górnictwa „Michał”, a na honorowym miejscu
umieszczono w szklanej gablocie historyczny sztandar tej kopalni. Od 1975 roku „Zameczek”
podlega administracji kopalni
„Siemianowice”, która umieściła
w nim Klub Technika.
Architektura obiektu w zasadzie
pozostała już bez zmian, mimo
licznych remontów. Stosunkowo
nieźle zachowało się wyposażenie, w niewielkim tylko stopniu
rozszabrowane przez kolejnych
właścicieli, którzy w zabytkowych
pomieszczeniach widzieli „mienie
poniemieckie”. Ocalały mury i nastrój dawnych lat, stare drewniane
boazerie, ozdobne lampy i kominek w holu, z charakterystycznymi
mosiężnymi i zdobnymi drzwiczkami. Po prawej stronie zachowała się duża sala balowa, z ogromnymi oknami i sceną, a tuż za nią
zapierający dech w piersiach
ogród zimowy – oranżeria, w której króluje zieleń, a przez witraże
promienie słoneczne igrają na kamiennej posadzce.
Paweł Wieczorek

