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Polecamy |

NAKŁAD: 5 TYS. EGZ.

Krótko | Karb

IV MIECHOWICKA JESIEŃ Z KABARETEM JUŻ W SOBOTĘ 2.09 PIĘKNIEJE PARK KONOPNICKIEJ

Przebudowa terenów zielonych, odtworzenie alejek,
wyprofilowanie toru saneczkowego oraz pielęgnacja zadrzewienia - to prace, które
wykonuje Miejski Zarząd
Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Parku im. Marii Konopnickiej w Bytomiu – Karbiu. Ich koszt to prawie 80
tysięcy złotych.

2 WRZEŚNIA PORAZ CZWARTY NA TERNIE K. S. SILESIA MIECHOWICE, ODBĘDZIE SIĘ JESIEŃ Z KABARETEM. POLECAMY!

H
DODATEK
BYTOMSKI

WŁADZE MIASTA WALCZĄ O CZYSTY BYTOM
TRWA WYJAŚNIANIE W SPRAWIE NIELEGALNEGO SKŁADOWANIA ŚMIECI PRZY UL. DZIERŻONIA - TERENIE
BYŁEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO MIECHOWICE

T

uż po tym, jak do
Urzędu
Miejskiego
w Bytomiu wpłynęła
informacja o zalegających
na końcu hałdy odpadach
komunalnych na miejscu
przeprowadzono wizję lokalną z udziałem zastępcy
prezydenta Bytomia Bożeny Mientus, pracowników
Wydziału Inżynierii Środowiska, straży miejskiej oraz
policji.

W tym wypadku prezydent
Bytomia nigdy nie wydawał
decyzji dotyczącej składowania jakichkolwiek odpadów, a sygnały o zalegających śmieciach pojawiły się
dopiero w sierpniu. Wysypisko musiało powstać
stosunkowo niedawno. Ze
wstępnych ustaleń wynikało, że taka
ilośćopadów
mo-

gła zostać przewieziona
przez kilkanaście ciężarówek.
Hałdę od ponad 20 lat rekultywowano i to z bardzo
dobrym skutkiem. W latach
90-tych decyzją ów- c z e -

snego prezydenta miasta
nakazano przeprowadzenie
rekultywacji tego pogórniczego obszaru (od 2012 roku
obowiązek przywrócenia
terenowi walorów przyrodniczych spoczywa na
Spółce Restrukturyzacji Kopalń).

Prace budowlane w parku
rozpoczęły się już w połowie czerwca. Teraz widać
już pierwsze efekty – odtworzone zostały alejki, przebudowano i uporządkowano
tereny zielone, dzięki czemu

S.8 | SZEREG KONTROLI NA TERENACH PRZY M1

S.9 | KONIECZNA ZMIANA PRAWA

S.9 | ŚMIECI NA POGÓRNICZEJ HAŁDZIE

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ:

www.GazetaMiechowic.pl
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Wszystkie
wykonywane
prace w Parku im. Konopnickiej są finansowane z budżetu miasta.

Historia |

RATUSZ MIECHOWICKI

Ratusz miechowicki z lat
1927- 1928 wzniesiony został
według projektu Eugeniusza
Waltera i Józefa Wieczorka.

WIĘCEJ NA TEMAT:

będą możliwe nowe nasadzenia drzew i kwiatów.
Warto dodać, że część parku,
która do tej pory nie była
własnością gminy, została
w 2016 roku przejęta w formie darowizny od Kompanii
Węglowej. To umożliwiło
rozpoczęcie aktualnie trwających prac, których celem
jest przywrócenie blasku
temu miejscu, chętnie odwiedzanemu przez mieszkańców Karbia.

Jego powstanie było wymuszone brakiem odpowiedniego budynku, zastąpił on
wcześniejszy obiekt, mieszHISTORIA |

czący się w dwukondygnacyjnym, neogotyckim budynku przy ulicy Zamkowej
5. W tym czasie członkowie
komisji gminnych musieli
także korzystać z pomieszczeń w innych miechowickich domach.
kontynuacja, strona 6
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INAUGURACJA W SP 26

„DINO” RÓWNIEŻ W MIECHOWICACH

4 WRZEŚNIA 2017 ROKU W SZKOLE PRZY ULICY NICKLA 19 ROZPOCZNIE SIĘ KOLEJNY ROK SZKOLNY. PO 18 LATACH W MURY
TEJ PLACÓWKI PONOWNIE ZAWITAJĄ UCZNIOWIE PIERWSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26

T

egoroczne wakacje były
wyzwaniem dla społeczności Kennedy’ego.
Trwały bowiem intensywne
prace adaptacyjne. Większość
projektu wykonano metodą
gospodarczą, przy udziale pracowników szkoły. Pomagali

rodzice.
Na najmłodszych uczniów
szkoły czeka gruntownie
wyremontowany specjalnie
wydzielony segment budynku. Z ogromną przyjemnością
przebywa się w przestronnych, jasnych i kolorowych

klasach, nowej świetlicy, szatni, specjalnej salce do wychowania fizycznego i na korytarzach. Klasy są wyposażone
w nowe meble, niezbędne
pomoce i sprzęty, a wszystko
pachnie nowością i świeżością.
Ten niekwestionowany kom-

SZYB „JAN” PRZESZEDŁ DO HISTORII
Zakończono likwidację szybu
‚Jan” znajdującego się w miechowickim lesie. Zgłębiono
go w 1972 r. na potrzeby kopalni Powstańców Śląskich,

jako szyb wentylacyjny. Jego
głębokość wynosiła 751,5 m.

Na powierzchni znajdowała

fort będzie sprzyjał trudom
codziennej nauki.
Zapraszamy miechowiczan
do odwiedzin szkoły w dniu
inauguracji roku szkolnego.
Uroczystość w szkole podstawowej rozpocznie się o 10:00,
a w pozostałych klasach o 9:00.

NOWY BLOK PRZY
REPTOWSKIEJ

się charakterystyczna żelbetowa wieża basztowa natomiast dziś w tym miejscu jest
betonowy korek nadszybowy z tablicą pamiątkową.

Karb doczekał się w końcu pierwszego marketu o
którym dyskusje trwały od
dłuższego czasu, natomiast
Miechowice już mają ich kilka od dawna.
Mimo to, od mieszkańców
okolic ul. Francuskiej i Racjonalizatorów
docierały informacje, że stamtąd
mieszkańcy mieli daleko do
jakiegogokolwiek z więk-

PLAC ZABAW NA DOMKACH FIŃSKICH
Długo oczekiwany plac zabaw już się pomału krystalizuje. Jest gotowy pierwszy
etap czyli zamek ze zjeżdżalnią i piaskownicami dla naj-

Będzie sąsiadował z przedszkolem i nowo wybudowaną przychodnią lekarską.
Wykonano już płytę fundamentową dla 4-piętrowego
budynku mieszkalnego, który ma dysponować windą
oraz dwu, trzy i czteropokojowymi mieszkaniami przy ul.
Reptowskiej.

szych sklepów.
Jak poinformował nas Radny Pan Krzysztof Gajowiak
(był m. in. zaangażowany w
powstanie tak oczekiwanej
przez mieszkańców inwestycji na Karbiu), pilotuje on
sprawę mającego powstać
drugiego w Miechowicach
marketu polskiej sieci "Dino".
Budynek będzie usytuowany między domkami fińskimi przy ul. Francuskiej.

młodszych.
W drugiej kolejności powstanie tam siłownia na powietrzu oraz boisko.
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RUSZA BUDOWA HALI TENISOWEJ

PRAWIE 3,7 MLN ZŁ BĘDZIE KOSZTOWAŁA NOWA HALA TENISOWA, KTÓREJ BUDOWA ROZPOCZNIE SIĘ W SIERPNIU
PRZY UL. TARNOGÓRSKIEJ W BYTOMIU

I

nwestycję
realizowaną
przez Górnik Bytom dofinansują wspólnie gmina
Bytom oraz Ministerstwo
Sportu i Turystyki, które
łącznie przekazały w formie
dotacji prawie 3 mln zł.
Decyzja o dofinansowaniu
inwestycji ze strony miasta – kwotą 1 mln 499 600
zł – zapadła w czerwcu br.
Całość inwestycji będzie

kosztowała około 3,7 mln
złotych, z czego prawie 3 mln
zł to dotacje Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz gminy Bytom /1,5 mln zł dotacji
MSiT oraz 1 499 600 zł gminy Bytom/. Budowa nowej
hali na cztery korty, łącznika między halą a budynkiem
klubowym rozpocznie się
w sierpniu. Z kolei dotychczasowy balon pneumatyczny zostanie rozebrany,

BUDOWA DOMU OPIEKI

a w jego miejsce powstaną
otwarte korty.
Przypomnijmy, że w 2016
roku Górnik Bytom był
jednym z najlepszych klubów tenisowych w Polsce,
ale również organizatorem
wielu prestiżowych imprez,
jak: Halowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Kobiet, Pucharu Śląska Juniorów – ITF grade 2, Mi-

BYŁA SZKOŁA IDZIE POD MŁOTEK
Gmina Bytom ma na sprzedaż kilka budynków zlokalizowanych w różnych rejonach miasta, a wśród nich
znalazł się obiekt w Miechowicach usytuowany przy
ul.Stolarzowickiej 19, w którym kiedyś mieściła się szkoła podstawowa, a potem Gimnazjum nr 13. To juz drugi
przetarg dotyczący sprzedaży tego obiektu, tym razem
wartość nieruchomości wyceniono na 1,2 mln zł.

Postępy przy budowie nowego domu opieki na terenie
ośrodka Matki Ewy są coraz
bardziej widoczne.
Powstaje zupełnie nowy
obiekt który ma zastąpić dotychczasowy, mimo że nie
taki stary, ale w fatalnym

stanie technicznym. Jest on
przechylony aż o 2 metry z
powodu szkód górniczych.
Ponieważ był już prostowany, zapadła decyzja o całkowitym wyburzeniu, jak tylko nowy zostanie oddany do
użytku.

strzostw Polski Młodzików
i Młodziczek, Drużynowych
Mistrzostw Polski Juniorek i Mężczyzn, Halowych
Drużynowych Mistrzostw
Polski Młodzików i Kadetów oraz XXIII Turnieju
„Czarne Diamenty". Na swoim koncie klub i jego reprezentanci mają złote medale
Mistrzostw Polski, ale także
sukcesy na arenach międzynarodowych.

Interwencja |

REMONT PASAŻU

Na wskutek działań i po
licznych
interwencjach
dzielnicowego aspiranta
Krzysztowa Niedźwieckiego oraz Gazety Miechowic,
doczekaliśmy się w końcu
remontu okolicy Carrefour’a Express, czyli dróg dojazdowych do pawilonów
handlowych oraz parkingu

pod marketem. SM Miechowice - bo do niej należy
ww. teren - zareagowała
pozytywnie na zgłoszony problem, który nękał
mieszkańców, jak i klientów robiących zakupy, którzy byli zmuszani manewrować między dziurami
i kałużami przez wiele lat.

NOWA CIEPŁOWNIA JUŻ GOTOWA

SCHRON NA POSIADŁOŚCI
Na terenie byłej szkoły
znajduje się nasz miechowicki schron, który z mozołem został częściowo
odrestaurowany i wraz
z wystawami i muzeum został udostępniony do zwiedzania. Na szczęście w zapisach warunków przetargu
sprzedaży jest zobowiązanie, aby przyszły nabywca
zapewnił dostęp do schronu.

Obiekt który powstał na terenie elektrociepłowni Miechwice jest gotowy do pracy.
Będzie pomagać zasilać nas
w szczytowym poborze zapotrzebowania na ciepło
oraz w okresie letnim w
ciepłą wodę. Głównym do-

stawcą ciepła do Bytomia
i Miechowic będzie teraz
ciepłownia Zabrze z której
nitka jest budowana do nas
i zastąpi obecną starą elektrownie Miechowice przewidzianą z czasem do wygaszenia.
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PIÓREM RADNEGO

TOMASZ WAC

RADNY DZIELNICY MIECHOWICE

SZKOŁY NA MIARĘ POTRZEB
PONAD 1 MLN 600 TYS. ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ OTRZYMAJĄ CZTERY BYTOMSKIE ZESPOŁY SZKÓŁ

Od

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW
MIECHOWIC
PIERWSZY WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA W GODZ. 18-19 W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 26 PRZY ULICY
NICKLA 19.
SERDECZNIE ZAPRASZAM!

REKLAMA

1
września
uczniowie Technikum nr 2
w Państwowych Szkołach
Budownictwa - Zespołu
Szkół, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych,
Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, będą mogli
skorzystać z m.in. z kursów
i szkoleń
podnoszących
umiejętności zawodowe, doradztwa edukacyjno – zawodowego, a także odbyć staż
czy praktyki u pracodawcy.

– wyjaśnia Wioletta Kazior-Klimowicz.

Co istotnie, w ramach tego
projektu nie będą tworzone
grupy szkolne, a indywidualnym wsparciem objęci zostaną konkretni uczniowie.
Oznacza to, że w przypadku
doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniowie będą
mogli zapisać się na kurs prawa jazdy czy zdobyć kwalifikacje na operatora wózków
widłowych lub innych zgodnych z ich kierunkami nauki
i kompetencjami. Nie bez znaczenia jest fakt, że podczas
całego procesu kształcenia
szkoła będzie współpracować z pracodawcami – mówi
Wioletta Kazior–Klimowicz

Projekt „Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy”, który
poprowadzi firma Syntea SA
wpartnerstwie zgminą Bytom,
realizowany jest w ramach
Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego
– konkurs nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-134/16.

Warto dodać, że to kolejny
projekt, który miasto realizuje dla bytomskich szkół zawodowych. Przypomnijmy,
że do 2019 roku Bytom wraz
z Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną oraz innymi
partnerami realizuje projekt „Kariera i Kompetencje
- zwiększenie dopasowania
systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”.

z Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego w Bytomiu.
Na „Szkołę na miarę potrzeb
rynku pracy” złożą się nie
tylko kursy kwalifikacyjne
oraz praktyki i staże zawodowe dla uczniów, ale też
szkolenia dla nauczycieli zawodu. Proponowane formy
doskonalenia zawodowego
nauczycieli czy instruktorów
praktycznej nauki zawodu
będą prowadzone we współREKLAMA

pracy z przedsiębiorcami lub
pracodawcami działającymi
na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła.
Do istotnych problemów,
z którymi borykają się szkoły biorące udział w projekcie
można zaliczyć brak nowoczesnego wyposażenia pracowni, odpowiednich pomocy dydaktycznych. Dlatego
też projekt obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni,

w których młodzi szlifują
swoje umiejętności zawodowe.
Dzięki inwestycji w zaplecze
dydaktyczne, młodzież będzie korzystała z najnowocześniejszych technologii, co
z pewnością wpłynie na jakość kształcenia. Zakupiony
sprzęt będzie mógł być wykorzystywany do celów edukacyjnych w placówkach, również po zakończeniu projektu

Warto zaznaczyć, iż w konkursie akceptację uzyskały
zaledwie 4 wnioski konkursowe. Całkowita wartość
projektu to 1.743.998,21 zł,
a otrzymane dofinansowanie
wynosi 1.656.798,30 zł. Projekt potrwa do końca sierpnia 2019 roku.

str. 5

GAZETA

Bytom - Miechowice, wrzesień 2017, nr 2 (10)
www.GazetaMiechowic.pl

MIECHOWIC

HISTORIA

KALENDARIUM MIECHOWIC
ROK 1919

LATA 1919 – 1927, OPRACOWAŁ DR A. KUBACZ

I 1919
Członkowie
Komunistycznej
Partii Polski
przyczyniają
się rozpoczęcia
kolejnego strajku
na kopalni.

1919
W Miechowicach powstała Polska Organizacja Wojskowa,
którego miejscowym komendantem został Józef Cichowski.
W skład tej paramilitarnej organizacji weszli przedstawiciele
znanych rodzin miechowickich (Lasczyk, Cichowski, Muc,
Burczyk).

I.1919
Rozbrojenie jednostki niemieckiej w
Miechowicach przez polski oddział
POW- u.

1920
W Miechowicach na ul. Hindenburgstrasse 43 (obecnie Frenzla) powstało
kino na 500 miejsc.

22/23. 03. 1921
W Miechowicach miała miejsce
prowokacja przygotowana przez
braci Kortyków (w starciach zginęło 7
osób). Większość z nich to żandarmi
z Miechowic (Klipsch, Neutrich, Gretschner), Karbia, Rozbarku i Bobrka.
Polacy stracili 1 osobę i 5 rannych.

ULICA J. FRENZLA. POCZĄTEK XX WIEKU

1923
W Miechowicach otwarto
szkołę średnią.

1923
Klaus Tiele-Winckler odsprzedał spółce
„Preussengrube” majątek miechowicki
wraz z terenami rekreacyjnymi wokół
Wzgórza Gryca.

1925
Nastąpiło odsłonięcie pomnika miechowiczan poległych podczas I wojny
światowej.

FOT: FOTOPOLSKA (3)

1925-1929
Na terenie gminy miał miejsce
(z inicjatywy H. Lazarka) rozwój
infrastruktury
komunalnej i budownictwa mieszkaniowego.

1924
L. Chrobok
przyczynił się do
otwarcia „izby
regionalnej” w
szkole I.

1920
W gminie
zorganizowano
strajk szkolny
na terenie
gminy w
obronie języka
polskiego.

5. 04.1920
W katastrofie na
kopalni „Castellengo” (Rokitnica) zginęło 6
miechowiczan

MAJ 1921
Podczas III powstania w Miechowicach
zginął Antoni Wolny oraz dyrektor
kopalni H. Kocks (zastrzelony w zamku).

20. 01. 1920
Na terenie wsi
powołano do
życia oddział
polskiej organizacji „Sokół”.

21.-27. 08. 1920
Miechowice
opanowane przez
powstańców.

1920-1922
Okres dużej migracji ludności, gwałtownie zwiększyła się liczba rzemieślników
na terenie gminy (do ponad 80).

20 MARCA 1921
W plebiscycie
większość
mieszkańców
głosowało za
przynależnością Miechowic
do Polski.

1922
Apogeum ataków Selbschutzu na domy
miejscowych
Polaków.

1924
Wybory parlamentarne w Miechowicach wygrali komuniści (1962 głosów),
na drugim miejscu partia „Centrum”,
następnie niemieccy, Deutsche Volkspartei, partia polska, socjaldemokraci
oraz kilka małych partii.

1925
Budowa przepompowni i sieci wodociągowej na wzgórzu Gryca. Wodę
transportowano do Bytomia i Karbia z
zakładów w Zawadzie k. Pyskowic.

1925
Przedłużenie linii
tramwajowej do
Rokitnicy.

1925
W Miechowicach otworzył swoje atelier fotograf Josef Popelka, posiadający swój zakład przy ul. Zamkowej 5.
W latach 1906-1910 prowadził zakład
w Królewskiej Hucie.

SZKOŁA I WILLA LARISCH, PRZY UL. RACJONALIZATORÓW

PO 1927
Projekt
budowy
drogi łączącej
Miechowice
ze Stolarzowicami.

1923
Na terenie Miechowic wzniesiono kilkanaście
baraków dla
przesiedleńców.

7.11.1919
W wyborach gminnych zwycięża narodowa lista polska, dużą ilość głosów otrzymuje także miejscowa
komórka PPS. Socjaliści niemieccy byli mocno podzieleni i wystawili odrębne listy z ramienia Socjaldemokratycznej Partii Miechowice oraz drugą utworzoną przez Niezależną Partię Socjaldemokratyczną.

MAJ 1926
Poświęcenie nowo odlanych dzwonów dla parafii św. Krzyża.

ULICA J. FRENZLA.LATA 30. XX WIEKU

1926
Włączenie
obszaru dworskiego (Gutsbezirk) do gminy
Miechowice.

1926
Powstanie i uruchomienie Szybu
Północnego.

1927-28
Budowa nowego ratusza i willi burmistrza Lazarka (ostatecznie ukończony
w pocz. lat 30.)

1927-1929
Początek gazyfikacji Miechowic, podłączonych do rurociągu biegnącego od gazowni zabrzańskiej, w kierunku Mikulczyc, Rokitnicy, poprzez Miechowice,
Karb - Bobrek do osiedla Borsigwerk. W pierwszym okresie rurociągi położono na terenie gminy od szkoły średniej poprzez część ul. Kościelnej (ob. Warszawskiej), skręcając wzdłuż ul. Zamkowej, a następnie biegły w kierunku budowanego ratusza. Do rurociągu biegnącego z Zabrza podłączono też tereny
„Ostoi Pokoju”, gdyż rury układano wzdłuż ul. Friedenshortstrasse (dziś Matki Ewy). Gazyfikacją objęty został wówczas fragment ul. Hindenburgstrasse
(dzisiaj Frenzla) w rejonie Grytzbergu. Do powstałej sieci podłączono pobliskie domy mieszkalne.

1926
Odnowienie parku i zieleńców
wokół Wzgórza
Gryca.

1926
Budowa hali sportowej i kompleksu
placów sportowych na miejscu dawnych szybów kopalni „Maria”, obok na
hałdzie powstał tor saneczkowy i trasa
narciarska.

1927
Otwarcie Szkoły
Leśnej „Waldschule”.

1927
Udostępnienie dla publiczności Parku
Miechowicko- Rokitnickiego (teren
znajdujący się wokół pałacu był niedostępny do 1938 roku).

1927-1933
W Miechowicach funkcjonował oddział terenowy Urzędu
Zatrudnienia w Bytomiu (Arbeits Beuthen Nebenstellen
Miechowitz), od 1934 roku funkcjonował on w Wieszowej.
Przewodniczącym biura był Leuschner, który został zastąpiony przez Meyera. Pozostali pracownicy biura to: pani Lambor
oraz panowie Kytzka, Klimpsch, Kalka i Kowollik.

1927
Początek
budowy bloków
mieszkalnych
w rejonie Grytzberga.
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W

1906 roku pojawiła
się sprawa wzniesienia mieszkania
dla naczelnika gminy. W 1927
roku pod budowę nowego ratusza rozważano kilka lokalizacji. Jedną z nich miała być
parcela na placu Słoneczny.
Ostatecznie zdecydowano się
na działkę przy Hindenburgstrasse, przylegająca do „Ostoi
Pokoju“. Niewątpliwie przeważyło w tym wypadku to, iż
teren ten usytuowany w centrum gminy, przy ważnej drodze przelotowej.
Obiekt wybudowano w duchu architektury republiki
weimarskiej. Budowla ta
była różnie oceniana. Projekt E. Waltera przewidziany
do realizacji zajął 4. miejsce
w konkursie rozpisanym
przez władze gminne (został
on jednak zmieniony). Uczestniczyło w nim 13 architektów,
głównie ze Śląska (niektórzy
przysłali kilka wersji, stąd
jury oceniało 17 nadesłanych projektów). Przyjęto ją
ze względów oszczędnościowych. Najlepszy okazała się
jednak koncepcja Friedricha
Meyera z Bytomia. Projekt ten
określono jako „wybitnie monumentalny”. Drugie pierwsze miejsce (drugie nie przyznano) zajął Oskar Goltz
z Opola, a trzecie Theodor Ehl z Bytomia.
Rzeźby, reliefy
i herb gminny
wykonała fir-

PODŁOŻENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO, 1927 ROK

RATUSZ, ROZBIÓRKA

HUGO LAZAREK 1878-1931 BURMISTRZ MIECHOWIC

RATUSZ MIECHOWICKI, 1970 ROK.

ma kamieniarska Louisa
Rosenthala z Bytomia. Prace
murarskie prowadziły firmy
W. Glatzela z Miechowic, H.
Rösnera, żelbetowe zaś M. Nachfolgera z Bytomia. Ciekawy
był wystrój wnętrza sali sesyjnej, w którym znajdowały
się okazałe żyrandole w stylu
art deco. Sala ta mieściła się
na pierwszym piętrze, nad
nią wznosiła się wieżyczka.
W oknach widniały witraże
o tematyce górnośląskiej (np.
symbole górnika). W 1929
roku od strony podwórza do
głównego korpusu przylegał
budynek straży pożarnej. Do
budynku przeniesiono także
bibliotekę publiczną, w ramach której funkcjonowała
czytelnia. W pomieszczeniu
tym odbywały się odczyty
i zebrania miejscowych stowarzyszeń. Od 1933 roku w ratuszu funkcjonowała kaplica S.
A., w której organizowano różne uroczystości o charakterze
„pseudoreligijnym“. W ratuszu
umieszczono także kolumnę
pogotowia i siedzibę niemieckiej kasy chorych (kierował
nią K. Niketta). W obiekcie
znalazło się pomieszczenie na
salę do badań rentgenowskich.

MIECHOWIC

ECHOWICKI

M KUBACZ, ZDJĘCIA UDOSTĘPNIŁ JAN HODOR

W 1940 roku w bocznej części
gmachu znalazły się lokale,
w których umieszczono miejscową kolumnę sanitarną
i zarząd Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Mieszkańcy
w ratuszu mogli korzystać
z usług miejscowego oddziału
Powiatowej Kasy Oszczędnościowej. Sam gmach był
ciekawym przykładem modernizmu w duchu architektury weimarskiej. Burmistrz
Lazarek miał też do dyspozycji
mieszkanie (willę). Zwolniony był on z opłat za jej użytkowanie. Oprócz tego były
tam zwolnione od czynszów
mieszkania dla dwóch rodzin.
Łącznie w ratuszu pomieszczeń mieszkalnych było 10.
W budynku ochotniczej straży
dyspozycji było 5 mieszkań.
Tuż po wojnie umieszczono

w niej składnicę biblioteczną,
która w 1946 roku liczyła 211
tomów. Szybko się on jednak
wzbogacał, gdyż w 1949 roku
było już w zasobach 850 woluminów. Na jej potrzeby powołany gminny Komitet Biblioteczny. Dzięki jego staraniom
pozyskano dużo książek z Ministerstwa Oświaty. Po wojnie
na etacie zatrudniano 1 osobę,
co bardzo utrudniało jej funkcjonowanie. Z tej przyczyny
księgozbiór udostępniano 3
razy w tygodniu bibliotekarka była zajęta wymienianiem
pozycji w Bibliotece Powiatowej w Bytomiu. Dzięki temu
miano ludność przyzwyczajać do polskiej książki. Po 1945
roku dosyć często organizowano Dni Czytelnictwa i inne
tego typu imprez. W następnych latach umieszczono
w obiekcie Dom Kultury.
W 1994 roku ten monumentalny gmach ratusza z powodu szkód górniczych został
wyburzony. Przy okazji przepadło wiekszość cenniejszych
elememtów wyposażenia, takich jak witraże czy tralki
w poręczach.

ROZBUDOWA RATUSZA, LATA 70. XX WIEKU

URZĘDNICY RATUSZA
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SZEREG KONTROLI PRZY M1

OD PAŹDZIERNIKA 2015 PRACOWNICY WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA PRZEPROWADZILI SZEREG KONTROLI NA TERENIE PRZY UL. MAGDALENY

W

łaścicielem terenu
przy ul. Magdaleny jest Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne. 5 maja 2015 r. BPK podpisało z Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji umowę na
wyrównanie gruntów przy
ul. Magdaleny/Strzelców Bytomskich. Ta umowa została
skutecznie wypowiedziana
przez BARI i wygasła z 28 lutego 2017 r.
Od tego czasu teren nie znajduje się w dyspozycji Bytomskiej Agencji Rozwoju
Inwestycji z wyłączeniem
trwających obecnie odbiorów
polegających na wykonaniu
i uformowaniu skarp, wykonaniu odwiertów kontrolnych w miejscach wskazanych przez właściciela terenu
– Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne w Bytomiu oraz
dokonaniu obmiarów geodezyjnych nawiezionego nakła-

du. Prace przeprowadzane
w ramach umowy przez wykonawcę nadzorowane były
przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Bytomiu. Teren podlegał kontroli

go w Bytomiu oraz instytucje
zewnętrzne. Wszelkie przeprowadzane
sprawdzenia
i kontrole nie wykazały nigdy
żadnych nieprawidłowości,
a dostarczane zleceniodawcy

marca tego roku pracownicy
Wydziału Inżynierii Środowiska (wcześniej – Wydział
Ekologii) przeprowadzili szereg kontroli na terenie przy ul.
Magdaleny. Ustalenia poczy-

w zezwoleniu przedsiębiorca przekazywał dokument
potwierdzający przekazanie
odpadów firmie posiadającej
zezwolenie na gospodarowanie tymi odpadami lub doku-

JUŻ 15 STYCZNIA 2016 R. PREZYDENT BYTOMIA DAMIAN BARTYLA
WYGASIŁ UDZIELONE ZEZWOLENIE NA WYPEŁNIANIE TERENU, A
ROK PÓŹNIEJ – W LUTYM 2017 R. UDZIELIŁ FIRMIE ZEZWOLENIA, ALE
TYLKO I WYŁĄCZNIE NA UTWARDZANIE POWIERZCHNI TERENU, CZYLI
ZMIERZAJĄCE DO ZAKOŃCZENIA TEJ DZIAŁALNOŚCI.

również z uwagi na wydane
przez marszałka województwa oraz prezydenta Bytomia decyzje administracyjne
w zakresie gospodarowania
odpadami. Wydział Inżynierii
Środowiska Urzędu Miejskie-

karty odpadów wykazywały
zgodność z kodem nakładów
wskazanych w pozwoleniu
wydanym dla wykonawcy
przez Urząd Marszałkowski.
Od października 2015 roku do

nione podczas tych kontroli
były podstawą do egzekwowania usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.
Każdorazowo, w przypadku
stwierdzenia przyjęcia odpadów nieuwzględnionych

ment potwierdzający zwrot
odpadów do ich wytwórcy
u którego nastąpiło błędne
sklasyfikowanie odpadu.
Pismami z marca 2016 r.,
lipca 2016 r., sierpnia 2016

r. i września 2016 roku zgłaszano zarówno Marszałkowi
Województwa Śląskiego oraz
Śląskiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska uwagi dotyczące
prowadzenia
działalności
niezgodnie z udzielonym zezwoleniem. Już 15 stycznia
2016 r. prezydent Bytomia
Damian Bartyla wygasił
udzielone zezwolenie na wypełnianie terenu, a rok później – w lutym 2017 r. udzielił
firmie zezwolenia, ale tylko
i wyłącznie na utwardzanie
powierzchni terenu, czyli
zmierzające do zakończenia
tej działalności. Obecnie na
obszarze przy ul. Magdaleny są prowadzone odwierty,
które wykonuje BARI. To rutynowe działania, które dają
odpowiedź, czy odpady zwiezione przez przedsiębiorcę
odpowiadają tym wskazanym w raportach.
Materiał: UM Bytom
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KONIECZNA ZMIANA PRAWA

KILKA LAT WALKI O CZYSTE POWIETRZE, STOSY DOKUMENTÓW PRZESŁANYCH DO SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ZGŁOSZENIA KIEROWANE DO
STRAŻY MIEJSKIEJ I POLICJI, DZIESIĄTKI KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU EKOLOGII URZĘDU MIEJSKIEGO W BYTOMIU – TAK WYGLĄDA
BATALIA Z NIEUCZCIWYMI PRZEDSIĘBIORCAMI, KTÓRZY NA TEREN BOBRKA ZWOŻĄ NIELEGALNE ODPADY

P

ka, nie posiadamy narzędzi,
by sprawdzać, co faktycznie
przewożą kierowcy – zaznaczył komendant. Choć stróże
prawa pobrali próbki do badań z jednego z transportów
i przekazali je prokuraturze,
do tej pory nie poznali wyników ekspertyz. W takich sytuacjach przedsiębiorcy czują
się bezkarni.

ohutniczy teren w Bobrku, na którym od lat
składowane są odpady
komunalne jest własnością
osób fizycznych. I właśnie oni
- przedsiębiorcy zwracali się
do prezydenta miasta i marszałka województwa śląskiego o zgodę na wypełnianie
terenów niekorzystnie przekształconych.

Ponieważ prezydent miasta
nie może nie wydać zezwoleń na prowadzenie działalności zgodnej z prawem, zgody te otrzymywali. Co istotne
– obowiązkiem gmin takich
jak nasza – zdegradowana
poprzez
wielopokoleniową
działalność przemysłową jest
rekultywacja tych obszarów.
Rewitalizację prowadzi się
właśnie poprzez przetwarzanie w tym miejscu odpadów
innych niż niebezpieczne.
Z czasem okazało się jednak,
że właściciele firm rekultywujących teren przy ul. Pasteura
wysypują w dzielnicy śmierdzące,
uniemożliwiające
mieszkańcom normalne funkcjonowanie śmieci. Odpady
te były niezgodne z kodami
odpadów znajdującymi są
w pozwoleniach na prowadzenie działalności. Już po pierwszych sygnałach dotyczących
nieprawidłowości prezydent
cofnął decyzje na przetwarzanie odpadów – pierwsza zapadła już w 2014 roku. W mocy
pozostaje jedynie zezwolenie
wydane przez marszałka województwa śląskiego. Jednak
i ono ma przestać obowiązywać jeszcze w sierpniu – taką

deklarację złożył Łukasz Tekeli
– dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
Kiedy decyzję wydaje Marszałek Województwa Śląskiego, a kiedy prezydent
miasta?
Dla działalności obejmujących wypełnianie terenów
niekorzystnie
przekształconych, jeśli ilość umieszczanych w wyrobisku lub
zapadlisku odpadów jest nie
mniejsza niż 10 Mg na dobę
lub całkowita pojemność wyrobiska jest nie mniejsza niż
25 000 Mg zezwolenia wydaje Marszałek Województwa
Śląskiego. Prezydent wydaje
zezwolenia na gospodarowanie odpadami np. przetwarzanie odpadów w instalacjach czy zbieranie odpadów.

Jakie kroki podjął Urząd
Miejski w Bytomiu, by ukrócić nielegalny proceder?
Wszystkie doniesienia, sygnały płynące od mieszkańców do Urzędu Miejskiego
w Bytomiu były przez pracowników
weryfikowane. W przypadkach, gdy
stwierdzono
jakiekolwiek
nieprawidłowości dotyczące
działalności objętych zezwoleniem marszałka pracownicy Wydziału Ekologii (dziś
Wydział Inżynierii Środowiska) przeprowadzali kontrole, a ustalenia z nich przekazywali marszałkowi oraz
Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
w Katowicach. W każdym
z takich wypadków zabiegali
o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania
uciążliwości. W sytuacjach,

gdy nieprawidłowości dotyczyły gospodarowania odpadami przez przedsiębiorców,
którym prezydent udzielił
zezwoleń stosowano procedurę cofnięcia decyzji.
W ciągu ostatnich kilku tygodni zacieśniono współpracę z WIOŚ-em oraz
marszałkiem. Z inicjatywy
prezydenta w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie
z mieszkańcami poświęcone
problemowi
niewłaściwego składowania odpadów.
W odpowiedzi na zaproszenie Damiana Bartyli pojawili
się na nim parlamentarzyści,
przedstawiciele WIOŚ-u, wojewody śląskiego, marszałka,
policji, straży miejskiej oraz
radni.
Jeszcze w lipcu prezydent
porozumiał się z kierownic-

twem bytomskiej policji,
czego efektem są stałe, całodobowe patrole policji i straży miejskiej w rejonie ul. Pasteura.
Podczas ożywionej dyskusji
z mieszkańcami wybrzmiał
apel władz miasta o zmianę
prawa. - Ustawodawstwo nie
sprzyja walce gmin z procederem nielegalnego składowania odpadów. Prawo nie
zabezpiecza interesu miast
i sprawia, że samorządy mają
związane ręce – zwrócił się
do parlamentarzystów Damian Bartyla.
Wtórował mu Karol Fajer – komendant Komendy
Miejskiej Policji w Bytomiu.
- Mimo przeprowadzonych
w ciągu zaledwie 10 dni 130
kontroli ciężarówek wwożących śmieci na teren Bobr-

By jak najszybciej uporać się
z problemem unoszącego się
nad dzielnicą fetoru podjęto
prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego miejsce deponowania odpadów. - Rozpoczniemy także badania gruntów. W ten
sposób sprawdzimy czy
odpady składowane na terenie pohutniczym stwarzają
zagrożenie dla środowiska,
życia i zdrowia mieszkańców
– zdradza Marek Gorzkowski,
naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Ponadto prezydent Damian
Bartyla zwrócił się do przychodni lekarskich z rejonu
Bobrka oraz graniczących
z nim Szombierek i Karbia
z prośbą o wskazanie, czy
w ostatnim czasie zwiększyła się liczba mieszkańców
skarżących się na dolegliwości związane z deponowaniem odpadów. Z pierwszych
informacji,
jakie
otrzymaliśmy z placówek
medycznych nie wynika,
aby ta liczba wzrosła.
Materiał: UM Bytom

WŁADZE MIASTA WALCZĄ O CZYSTY BYTOM
KONTYNUACJA ZE STRONY 1

Wciąż nie wiadomo, kto wysypał w tym rejonie śmieci - czynności w tej sprawie
prowadzi policja oraz Wydział Inżynierii Środowiska
Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Jedno jest pewne:

są to śmieci nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia
ludzi z uwagi na miejsce,
w którym je zdeponowano
w oddaleniu od miejsc zamieszkiwania. Beczki, które dodatkowo odkryto na

miejscu zostały sprawdzone
przez strażaków ze specjalistycznej grupy chemicznej
z Katowic-Piotrowic. Okazało się, że w środku znajdowały się wyłącznie odpady
komunalne.

Prezydent miasta, tuż po
otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu wezwał właściciela
terenu do usunięcia zalegających tam śmieci oraz do
monitorowania tego terenu,
a w razie potrzeby do zablo-

kowania go w taki sposób, by
uniemożliwić wjazd.
Prezydent Bartyla pozostaje także w stałym kontakcie
z policją oraz strażą miejską.
Materiał: UM Bytom
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DOCENIONY DZIELNICOWY

UWAGA NA OSZUSTÓW!

ASPIRANT GRZEGORZ MILEWSKI LAUREATEM KONKURSU „POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”

wicach. Dzielnicowy został
jednym z pięciu laureatów
ogólnopolskiego
konkursu „Policjant, który mi pomógł”. W niedzielę podczas
centralnych
obchodów
Święta Policji z rąk Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza
Błaszczaka,
Komendanta
Głównego Policji nadinsp.
dr Jarosława Szymczyka
oraz Kierowniczki Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” Pani Renaty Durdy aspirant Milewski
otrzymał pamiątkową statuetkę oraz list gratulacyjny.

A

spirant Grzegorz Milewski z komisariatu
w Miechowicach został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Policjant,
który mi pomógł”. W trakcie centralnych obchodów
Święta Policji dzielnicowy
został uhonorowany statuetką oraz dyplomem, które
odebrał z rąk Komendanta

Głównego Policji nadinsp.
Jarosława Szymczyka oraz
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.
„Wyróżnia się wyjątkowym
osobistym zaangażowaniem
i oddaniem na rzecz pomocy
osobom doznającym przemocy. (...) zwraca uwagę na

sytuację dzieci i reaguje, podejmując adekwatne działania, mające na celu zapewnienie im bezpieczeństwa.
(...) wykazuje się kompetencją, determinacją oraz konsekwentnym działaniem (...)
nie bagatelizuje problemów
(...), służy wsparciem”- to
aspirant Grzegorz Milewski
z komisariatu I w Miecho-

REKLAMA

Ideą konkursu organizowanego przez Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy jest wyróżnienie policjantów
podejmujących
wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.
Konkurs objety jest patronatem Komendanta Głównego Policji.

Pracownik
administracji,
wodociągów, funkcjonariusz
Policji, czy wnuczek - to tylko
kilka metod, jakimi posługują
się sprawcy dokonujący kradzieży i oszustw na szkodę
osób starszych. Bytomska
Policja apeluje o rozwagę. Nie
dajmy się oszukać!
Do zdarzenia doszło wczoraj około południa. Z mieszkającą przy ul. Francuskiej
seniorką skontaktował się
telefonicznie
mężczyzna.
Rozmówca przedstawił się
jako jej syn i poinformował,
że miał wypadek i potrzebuje pieniędzy. Pokrzywdzona
była przeświadczona, że faktycznie rozmawia z synem. Po
krótkiej rozmowie seniorka
powiedziała, że pożyczy pieniądze. Wtedy oszust oznajmił, że po pieniądze przyjdzie
za chwilę koleżanka z kolegą. Sytuacja nie wzbudziła

podejrzeń starszej kobiety i
przygotowała kilkadziesiąt
tysięcy złotych. Po jakimś
czasie przed jej mieszkaniem
pojawiła się widziana jej po
raz pierwszy w życiu kobieta
z mężczyzną. Nie przedstawiając się kobieta powiedziała, że przyszła po pieniądze, a
seniorka bez zastanowienia
wydała jej gotówkę. Po jakimś
czasie zorientowała się, że została oszukana.
PAMIĘTAJMY:
•
nie należy przelewać lub
przekazywać pieniędzy
obcej osobie
•
Policjanci nigdy nie proszą o przelanie pieniędzy
na konto lub przekazanie im gotówki osobiście
•
będąc w domu zawsze
zamykajmy drzwi
•
jeśli musimy wpuścić do
domu obcą osobę, nie pozostawiamy jej nawet na
chwilę samej w mieszkaniu

REKLAMA

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

•

•

Świadczymy usługi
w zakresie ubezpieczeń:
majątkowych (OC, AC, NNW, Assistance)
osobowych (indywidualne, grupowe)
•
turystycznych

Nasza oferta obejmuje wiele towarzystw, m.in:
TUiR Warta - HDI • Ergo Hestia • Compensa •
Generali • Gothaer • i inne
Jesteśmy z Państwem od 2001r.
Firmę prowadzimy rodzinnie
i dbamy aby Państwo czuli się u nas
jak w domu. Zapraszamy!
Nasz adres: Bytom, ul. Reptowska,
przy markecie Carrefour
Tel.: 32 / 280-44-69, 501 786 578
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KRONIKA POLICYJNA
OSZUSTWA, KRADZIEŻ, ALKOHOL I NARKOTYKI

PRAWIE 2,5 PROMILA I KOLIZJA
W niedzielę popołudniu na
ulicy Powstańców Śląskich
doszło do kolizji drogowej.
Kierujący samochodem osobowym marki BMW najechał na stoisko z kwiatami
i zniczami. Mężczyzna kontynuując jazdę stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i uderzył w słup latarni
oświetleniowej, a następnie
w zaparkowany pojazd Daewoo, który przemieścił się
na pojazd marki Renault,
a ten na Hyundai. Następnie kierujący BMW uderzył
w elewację budynku oraz
drzwi wejściowe. Badanie
stanu trzeźwości mężczyzny
wykazało prawie 2,5 promila
alkoholu w organizmie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.
Grozi mu utrata prawa jazdy
i 2 lata więzienia. Decyzją
prokuratora został objęty policyjnym dozorem.
DOZÓR POLICYJNY ZA KRADZIEŻ
ROZBÓJNICZĄ
Do zdarzenia doszło w piątek
przy ulicy Konstytucji. Mężczyzna najpierw spożywała
alkohol z koleżanką, a potem
zabrał jej telefon komórkowy, gdy kobieta próbowała
go odebrać to ją uderzył. Na
tą sytuację zareagowała ich
koleżanka, która na miejsce
wezwała partol policji. Na
widok policjantów mężczyzna zaczął uciekać. Po chwili
sprawca był już w rękach policji. Grozi mu nawet do 10 lat
więzienia
19-LATEK STRACIŁ PRAWO JAZDY

ZA PRĘDKOŚĆ
Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 23:50 na
ul. Strzelców Bytomskich.
Z ustaleń policjantów drogówki wynika, że 19-letni
kierowca BMW jechał ze
znaczną prędkością w terenie zabudowanym. Stróże
prawa przy użyciu „laserowego” urządzenia sprawdzili,
jak szybko porusza się samochód. Okazało się, że młodzieniec pędzi z prędkością 111
km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60
km/h. Policjanci zatrzymali
BMW do kontroli. Kierowca
posiadający uprawnienia od
7 miesięcy został ukarany
mandatem karnym i stracił
prawo jazdy.
SKŁADOWANE ODPADY POD
STAŁĄ KONTROLĄ BYTOMSKICH
STRÓŻY PRAWA
Uciążliwości związane ze
składowaniem
odpadów
uprzykrzają życie mieszkańcom Bobrka. Jak twierdzą
obywatele fetor pochodzi
z terenu znajdującego się
przy ul. Pasteura, gdzie działa kilka firm zajmujących się
odpadami. Każdego dnia ciężarówki zwożą w to miejsce
odpady. W walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami pomagają bytomscy mundurowi. Stałe patrole kontrolują
pojazdy wjeżdżające na teren byłej Huty Bobrek. Policjanci sprawdzają, czy kierowcy posiadają stosowne
zezwolenia, czy nie przewożą materiałów niebezpiecznych oraz czy przestrzegają

przepisów prawa o ruchu
drogowym.
UJĘTA NA KRADZIEŻY SŁUCHAWEK
Policjanci z komisariatu I zatrzymali 26-latkę podejrzaną o kradzieże słuchawek
w centrum handlowym
w Miechowicach. Kobieta
została ujęta przez ochronę
sklepu. Bytomianka usłyszała już zarzut. Grozi jej do 5 lat
więzienia.
Wczoraj po południu oficer
dyżurny bytomskiej komendy został powiadomiony o kradzieży sklepowej.
Ochrona centrum handlowego w Miechowicach ujęła
kobietę, która usiłowała wynieść ze sklepu słuchawki nie
płacąc za nie. Stróże prawa
ustalili, że jest to 26-letnia
mieszkanka Bytomia, która
nie po raz pierwszy dopuściła
się kradzieży. Z relacji śledczych z komisariatu przy ul.
Stolarzowickiej wynika, że
kobieta schowała łup w specjalnie przygotowanej na tą
okoliczność torbie. 26-latka
trafiła do policyjnego aresztu.
Teraz o jej losie zdecyduje sąd.
Grozi jej do 5 lat więzienia.

KRYMINALNI PRZEJĘLI PONAD
2000 DILERSKICH DZIAŁEK NARKOTYKÓW
Ponad 2000 działek dilerskich środków odurzających
nie trafi na bytomskie ulice.
Kryminalni z komisariatu
w Miechowicach prowadzili działania przeciwko
przestępczości
narkotykowej. Wynikiem ich pracy
było zatrzymanie 27-latka,
który w pokoju hotelowym
ukrywał narkotyki. Śledczy
przejęli ponad 1400 działek
dilerskich marihuany oraz
prawie 700 porcji amfetaminy, a także zabezpieczyli
wagę i woreczki strunowe.
Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Prokurator zastosował wobec niego
poręczenie majątkowe oraz
objął go policyjnym dozorem. Za posiadanie znacznej
ilości środków odurzających
w więzieniu może spędzić
nawet 10 lat.
USIŁOWAŁA OSZUKAĆ SENIORKĘ
Za podżganie do podrobienia
podpisu oraz wprowadzenie w błąd seniorki odpowie
20-letnia mieszkanka Bytomia. Kobieta została zatrzy-

NOWA SIEDZIBA REDAKCJI I SKLEPU KOMPUTEROWEGO
redakcja GAZETY MIECHOWIC
oraz SKLEP KOMPUTEROWY
wraz z SERWISEM LAPTOPÓW
i SERWISEM TELEFONÓW GSM
mieści się w pawilonie
przy ul. Bławatkowej.
Serdecznie zapraszamy!

mana wczoraj przez policjantów z Miechowic. O jej
dalszym losie zadecyduje
teraz sąd.
Wczoraj do mieszkania
70-latki przy ulicy Braci
Śniadeckich przyszła młoda
kobieta podająca się za pracownika firmy energetycznej. 20-latka wykorzystując
wiek lokatorki podsunęła jej
do podpisu umowę o świadczenie usług dostawy gazu
i prądu. Ponieważ właściciela
mieszkania nie było na miejscu, namówiła seniorkę, by
złożyła podpis także za niego. Gdy próbowała opuścić
budynek została zatrzymana
przez córkę 70-latki. Przybyli
na miejsce stróże prawa ustalili, że oszustka przy zawieraniu umowy wprowadziła
seniorkę w błąd co do firmy,
którą reprezentuje. Kobieta
została przewieziona na komisariat. Teraz o jej dalszym
losie zadecyduje sąd.
POLICJANCI ODZYSKALI TELEFON
Skradziony w lutym tego
roku telefon komórkowy
odzyskali kryminalni z komisariatu przy ul. Chrzanowskiego. Do zdarzenia doszło
na terenie centrum handlowego. W sprawie zatrzymano 47-letniego mieszkańca
Bytomia. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, do
którego się przyznał. Za przestępstwo to grozi mu 5 lat za
kratkami.
Pod koniec lutego br. policjanci zostali poinformowani
o kradzieży telefonu na terenie centrum handlowego.

Stróże prawa natychmiast
przystąpili do poszukiwania
sprawcy oraz skradzionego
przedmiotu. We wtorek kryminalni odzyskali wartą 1,7
tys. złotych komórkę. Wczoraj zatrzymano podejrzanego o dokonanie kradzieży
47-latka. Jak ustalili mundurowi bytomianin sprzedał
łup w jednym z miejscowych
lombardów. Złodziej usłyszał już zarzut, do którego się
przyznał.Grozi mu kara nawet 5 lat więzienia.
UPRAWIAŁ KONOPIE W MIESZKANIU
Kryminalni z bytomskiej
komendy zatrzymali 22-latka, który uprawiał w swoim
mieszkaniu konopie indyjskie. Stróże prawa zabezpieczyli kilka sadzonek tej rośliny oraz prawie 30 działek
dilerskich gotowej marihuany. Mężczyzna usłyszał już
zarzuty posiadania i uprawy
środków odurzających, za co
grozi mu do 3 lat więzienia.
Kryminalni zajmujący się
zwalczaniem przestępczości
narkotykowej uzyskali informację o osobie, która w domu
ma uprawiać sadzonki konopi indyjskich. Wczoraj policjanci zatrzymali 22-latka,
podejrzanego o to przestępstwo. W mieszkaniu mężczyzny przy ul. Rydza Śmigłego
stróże prawa zabezpieczyli
kilka sadzonek zakazanej
rośliny oraz prawie 30 porcji
gotowej marihuany i wagę.
Bytomianin usłyszał już zarzuty, za które może trafić do
więzienia nawet na 3 lata.
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GORĄCO WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!!!

NIE ZABRAKNIE RÓWNIEŻ DOBREGO JEDZENIA.

MIĘDZY INNYMI WESOŁE MIASTECZKO, STRZELNICA SPORTOWA, SZKOŁA JAZDY ORAZ LOTERIA FANTOWA Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI!

BĘDZIE RÓWNIEŻ SPORO DODATKOWYCH ATRAKCJI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH.

GWIAZDĄ WIECZORU BĘDZIE KABARET KOŃ POLSKI - MARIAN I HELA, ORAZ ZESPÓŁ DISCO GRUPA DEJW.

2 WRZEŚNIA NA TERENIE KLUBU SPORTOWEGO SILESIA MIECHOWICE.

IV MIECHOWICKA JESIEŃ Z KABARETEM

