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4 Aktualności

Przed remontem kamienica przygnębiała szarością Tak prezentuje się dzisiaj

Niezwykle efektowna i cenna boazeria ścienna

Tym zabytkiem jest pochodzące 
z początku XX wieku wyposażenie 
sklepu mięsnego: boazeria, czyli 
ścienne płytki oraz posadzka.

Branża mięsna przy Bytomskiej 
9 ma ponad stuletnią tradycję. 
Na przełomie XIX i XX wieku wła-
ścicielem kamienicy i sklepu z wę-
dlinami był mistrz rzeźnictwa Josef 
Kantner. Po przyłączeniu Górnego 
Śląska do Polski w 1922 r. Kantner 
pozostał w Mysłowicach i dalej pro-
wadził sklep w tym samym miejscu. 
W czasach współczesnych zmieniali 
się właściciele i najemcy, ale mięsem 
i wędlinami przy Bytomskiej han-
dlowano aż do 2011 roku.

W przeszłości poprzedni dzier-
żawcy nieodpowiednio obeszli się 
z historycznymi płytkami. Posadz-
ka, bez zgody konserwatora zabyt-
ków i wiedzy administrującego 
sklepem MZGK, została pokryta 
nowoczesną podłogą, a boazerię 
zaklejono tapetą. Na szczęście Za-
kład odsłonił zabytki spod skry-
wających je warstw i szuka teraz 
dla pomieszczenia nowego, odpo-
wiedzialnego najemcy. MZGK za-
dbał także o odpowiednią oprawę 
cennego wnętrza dawnego sklepu, 

przeprowadzając kompleksowy 
remont elewacji budynku.

Historyczny charakter w y-
posażenia lokalu wyklucza pro-

wadzenie w nim dzia ła lności 
handlowej, stąd przy Bytomskiej 
mile widziane jest np. stowa-
rzyszenie miłośników historii 

Uratowana historia
Czy wiedzieliście, że budynek przy ul. Bytomskiej 9 kryje w sobie jeden z ośmiu wyjątkowych obiektów, 
jakie znajdują się w naszym mieście i są wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa śląskiego?

Mysłowic lub punkt informacji 
turystycznej.

To jeszcze nie wszystko
Plany remontowe MZGK przy 

ul. Bytomskiej nie ograniczają się 
tylko do budynku numer 9. Elewa-
cja sąsiedniej – pięknej i podnisz-
czonej kamienicy pod siódemką 
również będzie odnawiana. Rewi-
talizacja przywróci dawny blask 
efektownym, stuletnim płaskorzeź-
bom, które zdobią frontową ścianę 
tego budynku. Na ukończeniu jest 
także projekt modernizacji elewacji 
Bytomskiej 6. Projekt jest na etapie 
uzgodnień dokumentacji z konser-
watorem zabytków.

Natomiast w narożnej kamienicy 
Bytomska – Żwirki Wigury Zakład 
wykonał już prace zabezpieczające. 
Przemurowano już część przemar-
zniętych ścian nośnych. Usunięte 
zostały niebezpieczne fragmenty 
gzymsu, a ubytki zostaną uzupełnione 
zamówionymi na miarę elementami, 
które w magazynie MZGK czekają 
na montaż i sprzyjającą tego typu 
robotom pogodę. W przyszłości kom-
pleksowy remont fasady budynku zo-
stanie powierzony zewnętrznej firmie.
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