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ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,
A TAKŻE SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU, ŻYCZY REDAKCJA
Polecamy |

Krótko | Karb

KOLUMNY NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI
w Bytomiu, to miałoby szczególny wydźwięk, gdyż przypomniałoby, że nasze miasto
po kilkusetletniej przerwie
wraz ze Śląskiem powróciło
do macierzy Słowiańskiej jak
za dawnych Piastów Mieszka I i Bolesława Chrobrego,
a także przywołało historię
o próbie heroicznego włączenia do Polski Bytomia w czasie Powstań Śląskich.

100 pomników w całym kraju na stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości,
tak MON chce uczcić nadchodząca wielką rocznicę,
a my chcielibyśmy, aby jeden
z nich stanął na terenie naszego miasta Bytomia!
W związku z rocznicą 100 lat
odzyskania
niepodległości
przez nasz kraj przypadającą w przyszłym roku, Gazeta
Miechowic wychodzi z inicjatywą do władz miasta, aby
Bytom wziął udział w programie postawienia jednego
z nich właśnie na terenie naszego miasta.

Naszą ideą jest stworzenie
w Polsce społecznego ruchu
na rzecz świętowania niepodległości i radości z jej odzyskania – mówi Michał Dworczyk,
sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dla nas na Śląsku, a zwłaszcza

kontynuacja, strona 2
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DODATEK
BYTOMSKI

REMONTY NA KARBIU
Jesień to czas kiedy skumulowało się wiele pozytywnych
działań na Karbiu, pierwsze
inwestycję, remonty które
pozwalają poprawić życie
mieszkańcom. Zaczęło się na
wiosnę od pierwszego mar-

MON ogłosiło właśnie konkurs na projekt takiego obelisku. Projekt artystyczno-architektoniczny zostanie
wyłoniony w ogłoszonym
przez MON konkursie. Mają
przybrać formę kamiennych
kolumn zwieńczonych orłem
w koronie i nawiązywać do
upamiętniania w 1928 roku
dziesięciolecia niepodległości, kiedy dzięki inicjatywom lokalnych społeczności
i władz powstawały w kraju
pomniki niepodległości, często w formie kolumn z orłem
zrywającym się do lotu i ze
zrzuconymi kajdanami.

KRAJOBRAZ

ketu Dino, teraz ruszyły prace przygotowawcze terenu
pod większą inwestycję przy
skrzyżowaniu
Konstytucji
i Miechowickiej.

FOT.: ALEKSANRA KUSTROŃ
Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” zaprasza na rekonstrukcję historyczną Walki
o Miechowice Edycja II, która odbędzie się 27.01.2018r.

w Miechowicach na terenie
podwórka szkolnego byłego
Gimnazjum nr. 13 przy ul.
Kasztanowej .
kontynuacja, strona 2
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SZYB PÓŁNOC

PO REFERENDUM

kontynuacja, strona 9

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom składam Najserdeczniejsze Życzenia
Pokoju, Pojednania i Radości.

planów.

REKONSTRUKCJA WALK
O MIECHOWICE - 27.01.2018R

Niech będzie to czas odpoczynku i wzajemnej
życzliwości. Nadchodzący
Nowy Rok niech przyniesie
spełnienie marzeń i realizacji

Radny Rady Miejskiej Tomasz Wac

Szyb Północ jest nierozerwalnie związany z kopalnią
węgla kamiennego KWK
„Miechowice”.

3

grudnia odbyło się
referendum gminne
w sprawie mojego odwołania. Referendum, co
ważne podkreślenia, zainicjowane zostało przez rządzącą w Radzie Miejskiej

większość, w skład której
wchodzą Radni Platformy Obywatelskiej, Prawa
i Sprawiedliwości i Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.
kontynuacja, strona 3

GAZETA MIECHOWIC

Kopalnią która zmieniła całkowicie oblicze Miechowic,
która wpłynęła na ukształtowanie terenu, jego zagospodarowanie i zabudowę,
układ komunikacyjny. Była
centrum
przemysłowym
i rdzeniem Miechowic wokoło którego się tutaj wszystko
kręciło, to ona ściągła tysiące

ludzi którzy się osiedlili przy
miejscu pracy które dawała.
To dzięki kopalni wybudowano elektrownię Miechowice w latach 50-tych XX
wieku, która w momencie
uruchomienia
posiadała
największą moc w Polsce,
zakłady gumowe górnictwa,
cegielnie. Administrowała
większością zabudowań poza
nowym osiedlem, drogami,
klubem sportowym i wieloma innymi.
kontynuacja, strona 6

str. 2

Bytom - Miechowice, grudzień 2017, nr 3 (11)
www.GazetaMiechowic.pl

INFORMACJE

REKONSTRUKCJA
WALK O MIECHOWICE 27.01.2018R (KONTYNUACJA ZE STRONY 1)

W

rekonstrukcji udział
weźmie 17 grup rekonstrukcyjnych
z Polski, Czech oraz Słowacji
w tym aktorzy teatru „Domino”.
Rekonstrukcja historyczna ma
na celu upamiętnienie tragedii mieszkańców Miechowic,
związaną z wkroczeniem
Armii Czerwonej na teren
Górnego Śląska. Wówczas na
terenie Miechowic wkraczający żołnierze Armii Czerwonej
dopuścili się licznych gwałtów, morderstw i rabunków.
Wśród zamordowanych był
ksiądz Jan Frenzel, który został uprowadzony z jednego
z domów przy obecnej ul. Styczyńskiego i po wielogodzinnych torturach zamordowany
w sąsiednich Stolarzowicach.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja
2015 roku w 70. Rocznicę Tragedii Górnośląskiej 1945 roku:
„70 lat temu Armia Czerwona
wkroczyła na Górny Śląsk. Dla
wielu jego mieszkańców był to

FOT.: ALEKSANRA KUSTROŃ (2)

czas nowej okupacji i terroru.
Dopuszczono się wielu zbrodni i okrucieństw na niewinnych cywilach.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wszystkim
niewinnym ofiarom zbrodni
Armii Czerwonej i komunistycznego aparatu bezpieczeństwa zamordowanym,
poszkodowanym, deportowanym do ZSRR, osadzonym
w więzieniach i obozach.
Pamięć tej trudnej przeszłości powinna być nieustanną
przestrogą przed złem, jakie
niosą totalitarne systemy,
szowinistyczne ruchy i wojny.”
Nadal żyje wiele ofiar przemocy, które nie doczekały
się aktu sprawiedliwości
i uznania swej krzywdy
przez państwo polskie. Dlatego wnioskodawcy uznają,
że przyjęcie uchwały przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie nie tylko aktem
sprawiedliwości, ale także

sygnałem dla nauczycieli,
naukowców, działaczy społecznych i politycznych, aby
spotęgować wysiłki na rzecz
rzetelnego opisania przeszłości i pojednania narodowego.
Planowane rozpoczęcie części oficjalnej 13.30 O godz.
14.00 początek rekonstrukcji.
Wśród imprez towarzyszących planowana jest wystawa broni z prywatnego Muzeum Polskiego Września,
wystawa
upamiętniająca
100-lecie kościoła pw. Bożego
Ciała w Miechowicach, wystawa starych działających
komputerów z możliwością
uruchomienia starych kultowych gier oraz wystawa,
którą zorganizują policjanci
z Komisariatu I oraz KMP Bytom.
Wydarzenie zostanie objęte Patronatem Honorowym
Wojewody Śląskiego.
Ilość miejsc dla publiczności
-OGRANICZONA!

KOLUMNY NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI
kontynuacja ze strony 1
- Ważne jest, aby w przestrzeni publicznej po tych
obchodach pozostały dla
przyszłych pokoleń materialne ślady naszego wspólnego narodowego dziedzictwa, ukazujące zarówno
wartości ogólnonarodowe,
jak i regionalne czy lokalne
odcienie naszej polskiej historii. Powinny one przyczyniać się do budowania naszej
wspólnej polskiej pamięci,
a także ukazywać dziedzictwo materialne i niematerialne ważne dla lokalnych
społeczności, w tym to związane z Kresami I i II Rzeczypospolitej – mówi dr Piotr
Łysoń, pomysłodawca akcji,
fizyk, ekonomista i urzędnik
państwowy. Dodaje, że inspiracją były dla niego pomniki
upamiętniające powstanie
styczniowe w 1863 roku,
które stoją w wielu miejscach, głównie na wschodzie
Polski.
Przewiduje się trzy warianty wielkości pomnika,
niewielkiej kolumny, która
mogłaby stanąć np. na dziedzińcu instytucji, średniego
kilkumetrowego
obelisku
do postawienia na placu lub
skwerze oraz dużego monumentu usytuowanego jako
dominanta w przestrzeni
urbanistycznej lub centralnym miejscu parku.
- Na każdym pomniku zostanie wyodrębnione miejsce
na cztery pamiątkowe tablice. Jedna będzie poświęcona stuleciu niepodległości.

Treść trzech pozostałych
zaproponują
samorządy,
instytucje czy firmy, które
wzniosą obelisk. – Napisy na
nich mogą uczcić wydarzenia ważne dla danej społeczności, związane z historią regionu, np. bitwy, lokalnych
bohaterów czy stacjonujące
tam oddziały – tłumaczy
Ciosek.
Kolejne etapy – realizacyjne,
to wyłonienie miejsc, w których m.in. samorządy będą
chciały zrealizować projekt
, następnie wznoszenie pomników. Inicjatorem budo-

wy mogą być samorządy, bo
to one najczęściej dysponują
terenem
umożliwiającym
ustawienie kolumny, a także
osoby fizyczne lub prawne,
np. kombatanci, grupy rekonstrukcyjne, harcerze i stowarzyszenia proobronne.
Ministerstwo Obrony Narodowej będzie wspierać finansowo realizację projektu.
Finał programu „Kolumny
Niepodległości” planowany
jest w przyszłym roku na listopad.
Mat. MON I Polska Zbrojna

UL. HUTNICZA I CHROBOKA - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!
Uwaga, nie jeździmy na pamięć! Wszystkie skrzyżowania równorzędne to zmiana
jaka od niedawna obowiązuje na ul. Hutniczej i Chroboka
w Miechowicach, czyli chętnie uczęszczanym skrótem
dojazdowym do stacji benzynowej . Nie ma znaków na
skrzyżowaniach więc przypominamy że obowiązuje
tutaj zasada pierwszeństwa
nadjeżdżającego
pojazdu
z prawej strony, dodatkowo
są bardzo wyraźnie namalowane znaki poziome linii zatrzymania na jezdni.
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PIÓREM RADNEGO

TOMASZ WAC

RADNY DZIELNICY MIECHOWICE

NADAL WALCZYMY O BECETKĘ
POJAWIŁA SIĘ SZANSA NA REALIZACJĘ PROJEKTU

J

prezydent Damian Bartyla,
wystosowując protest w tej
sprawie. Protest ów nie został jednak uwzględniony
przez Zarząd Województwa Śląskiego, na co władze
miasta złożyły skargę do
sądu administracyjnego.

est wyrok w sprawie
rozpatrzenia skargi Prezydenta Bytomia na
nieuwzględnienie protestu
przez Zarząd Województwa
Śląskiego dotyczący oceny
formalnej wniosku o dofinansowanie Bytomskiej
Centralnej Trasy Średnicowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził,
że krzywdząca dla miasta
ocena kluczowego projektu została przeprowadzona
z naruszeniem prawa.

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

Budowa tej drogi miała
mieć strategiczne znaczenie
nie tylko dla Bytomia, ale
całego regionu. Mowa o Bytomskiej Centralnej Trasie
Średnicowej – 6,6 km drogi,
która znacznie ułatwiłaby
życie kierowcom i wpłynęła
na poprawę atrakcyjności
m.in. bytomskich terenów
inwestycyjnych.
Przypomnijmy, że Becetka
miała być obwodnicą miasta łączącą ulice Strzelców
Bytomskich,
Olimpijską,
Wrocławską,
Składową,

Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o przychylnym naszej sprawie
wyroku, tym bardziej, iż
mamy poczucie, że przy
ocenie projektu Becetki
potraktowano nas wysoce
niesprawiedliwie – mówi
Damian Bartyla, prezydent
Bytomia. Czekamy teraz
na uzasadnienie wyroku
i będziemy podejmować
dalsze kroki i zabiegać o to,
by ta kluczowa inwestycja
ruszyła.

Zabrzańską i Łagiewnicką.
Miała też skomunikować
plac Wolskiego i zmniejszyć
ruch w centrum miasta.
Bytom złożył dwa wnioski
o dofinansowanie „BeCeTki”.

Pierwszy wniosek na dofinansowanie w wysokości ok.
250 mln. zł przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jednak ze względu na brak środków trafił na
listę rezerwową. Drugi kon-

kurs otrzymał negatywną
ocenę na etapie sprawdzianu
formalnego. W tym przypadku Bytom ubiegał się o ok.
147 mln zł dofinansowania.
Z decyzją tą nie zgodził się

Wyrok jest nieprawomocny. Zarządowi Województwa Śląskiego przysługuje
skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od daty
otrzymania
uzasadnienia
wyroku.
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ROZBIÓRKA PRZY PLACU SŁONECZNYM
UKOŃCZONO PRACE ROZBIÓRKOWE BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY POWSTAŁEJ W LATACH 30-TYCH XX WIEKU

P

Po II wojnie światowej w bu-

Budynek miał bardzo duże
pochylenie, pęknięcia w ścianach zewnętrznych na górze szczeliny przybierające
szerokości kilkunastu centymetrów przez które widać
było niebo i drzewa. Gdyby
nie dość solidne ankrowanie
prawdopodobnie uległby samoistnemu zawaleniu.

dynku utworzono funkcjonująca przez wiele lat szkole
podstawową nr 29, a ostatni
okres w gmachu przy placu
Słonecznym funkcjonował

WYGRANA WALKA O DOJAZD DO BLOKU
Pomimo utrudnień z strony
SM Miechowice Mieszkańcy
bloku przy ul. Reptowskiej
osiągnęli sukces i trwają prace przy budowie dojazdu.
Droga jest prawie na ukończeniu i co najważniejsze
Spółdzielnia nie ma do niej
żadnego prawa gdyż została
wydzielona z terenów mia-

NOWE DOJAZDY
DO PAWILONÓW I PARKING

odwiedzić zamknięty budynek po szkole aby zarchiwizować i zobaczyć w jakim
naprawdę jest stanie technicznym. Zaskoczeni byliśmy ogromem zniszczeń
powstałych przesz szkody
górnicze które w okolicy ul.
Andersa są potężne, widać
co się dzieje z drogą jadąc
w kierunku Reptowskiej.

od koniec lat 20. podjęto
budowę nowoczesnego budynku przy placu
Słonecznym, który ukończono ostatecznie w 1933 roku.
Nowy gmach przy placu
Słonecznym miał pomieścić
szkołę ewangelicką, a nawet
szkołę średnią. Zmodyfikowano plany i powstał tylko
jeden obiekt szkolny (zamiast
dwóch obiektów) oraz dwa
budynki mieszkalne na placu
Słonecznym i budynki tzw.
Zephir Siedlung. Powstał on
w ramach inwestycji DEWOGU czyli małego budownictwa socjalnego.
W szkole uczyło wielu znanych nauczycieli. Wśród
nich znajdował się F. Seiffert,
L. Chrobok, czy J. Korgel.
Przez krótki czas w placówce uczył Józef Rozkwiztalski
(1904), w latach 1920-1922
pełniący funkcję radcy szkolnego w Opolu.

Interwencja |

Zespół Szkół Specjalnych nr 5.
Obiekt ten został opuszczony
ostatecznie w 2012 roku.
Rok temu mieliśmy okazję

Teraz byliśmy tam z obiektywem aby w porannej mgle
uchwycić te ostatnie ujęcia
budynku który za parę dni
będzie pozostanie tylko na
fotografiach i wspomnieniem.

ROSNĄ MURY DINO W MIECHOWICACH

sta. Przypomnijmy akcje polegającą na zasypaniu przez
SM Miechowice poprzedniej
nieremontowanej i dziurawej drogi wywrotką ziemi
gdy mieszkańcy się upomnieli o jej naprawę i w ten sposób
pozbawienia Mieszkanców
okolicznych bloków dojazdu
do własnych mieszkań.

Tereny dojazdowe do pawilonów handlowych i Carrefoura Express na terenie
Spółdzielni Mieszkaniowej
Miechowice doczekały się
generalnego remontu. Dobijaliśmy się już o to od naprawdę dawna. Co prawda
wykonano połowę inwestycji ale mamy zapewnienie od SM Miechowice że
w przyszłym roku zostanie

Budowlańcy chcą zamknąć
zadaszenie przed pierwszymi prawdziwymi opadami
śniegu i mrozami aby można wykańczać wnętrze i
otworzyć już czynny sklep
na wiosnę.

Sklep w tym miejscu jest bardzo oczekiwany i ułatwi życie okolicznym Mieszkańcom
gdyż w pobliżu nie ma gdzie
robić zakupów a istniejący
kiedyś obok sklep przestał
funkcjonować lata temu i to
zmuszało wiele osób zwłaszcza starszych mieszkających
na osiedlu domków fińskich
na długie wędrówki do dalszych placówek handlowych.

Już to co zostało teraz wykonane bardzo poprawiło
sytuacje gdyż ten fragment
czyli wjazdy od ul. Reptowskiej oraz Bławatkowej
był najbardziej zniszczony
i uciążliwy dla klientów
i mieszkańców tutaj robiących zakupy.

NIEBEZPIECZNIE NA BŁWATKOWEJ
Ulica Bławatkowa w Miechowicach, jak wiedzą
mieszkańcy jest jednokierunkowa ale dla przyjezdnych nie jest to takie oczywiste.
Mimo znaku zakazu wjazdu od ul. Stolarzowickiej
dziennie jakiś pojazd a nawet bywa że kilka jedzie
„pod prąd” i robi się niebezpiecznie szczególnie gdy
wjeżdżają na skrzyżowanie
z Reptowską tak jakby tam
także
była dwukierunkowa jezdnia stwarzając
zagrożenie
dla jadących
i skręcających kierowców
właśnie w Bławatkową
gdyż nikt się nie spodziewa
w tym miejscu samochodu

Prace przy budowie minimarektu
miechowickiego
Dino przy ulicy Francuskiej
postępują bardzo szybko.

ona dokończona o pozostałą
część.

w tym kierunku i miejscu!
Zwracaliśmy o tym problemie uwagę Policji i władzom miasta, aby wyraźniej
oznaczyli zakaz wjazdu od
strony Stolarzowickiej, dublując znak zakazu wjazdu
po obu stronach (ten który
jest, znajduje się zbyt daleko
od krawędzi drogi) oraz malując znaki i linie poziome
na jezdni.
Zanim to nastąpi, uczulamy wszystkich jadących
od ul. Reptowskiej i skręcających w Bławatkową,
aby szczególnie uważali na
tym skrzyżowaniu, gdyż
może nas tam nagle zaskoczyć jadący niezgodnie
z przepisami pojazd.
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KONTYNUACJA ZE STRONY 1, AUTOR: MARIUS

ROZBIÓRKA SZYBU, ROK 1999

KOLEJNE ETAPY BUDOWY W 1928 ROKU

Kopalnia „Miechowice” została założona na obszarze kilku
pól górniczych które wcześniej zostały nadane Thiele-Wincklerowi. Obejmowała
ona w 1901 roku powierzchnie ponad 11 mln m2 rozciągając się na osi wschód-zachód
długości 5,5km i szerokości
3,2km licząc w kierunku północ –południe. Zajmowała
znaczną cześć niecki bytomskiej rozciągając się na terenie
dwóch miast Bytomia czyli
Bobrek i Miechowice oraz Zabrza aż do Rokitnicy.

W LATACH
POWOJENNYCH
KOPALNIA
MIECHOWICE
BYŁA ZAWSZE
W CZOŁÓWCE
EKSPORTERÓW,
W 1970 ROKU
ZAJĘŁA PIERWSZE
MIEJSCE

Pierwsze prace przy budowie kopalni to rok 1900 gdy
zaczęto budowę głównego
szybu M-I nazwanego Jelkaschacht i uruchomiono go 21
IV 1900 roku natomiast drugi
szyb M-II zwany Wincklerschacht uruchomiono 11 VII
tego samego roku i rozpoczęto ich głębienie, które trwało
do 1905 roku, kiedy to uruchomiono normalną eksploatację.
Aby tak potężny zakład mógł
funkcjonować niezbędna jest

odpowiednia infrastruktura
w postaci dodatkowych szybów, wentylacyjnych, zjazdowych czy zamułkowych.
przypomnijmy, że w latach
powojennych kopalnia Miechowice była zawsze w czołówce eksporterów, np. w
1970 roku w skali kraju zajęła
pierwsze miejsce.
Szyb Północ był trzecim i największym z szybów, które
tworzyły kopalnie „Miechowice” pozostałe dwa wzniesiono wcześniej.

Był to rok 1927 wtedy właśnie rozpoczęto przygotowania do jego budowy i głębieni.
Szybu Północ gdyż tak go nazwano zgodnie z kierunkiem
w jakim się znajdował od
głównych szybów, i pozostałych Zachodniego oraz Południowego. Podobnie jak przy
głębieniu
głównych tutaj
także napotkano trudności
gdyż geologicznie jesteśmy
położeni na warstwach wapienia.
Wapienie

występujące

w

okolicy Miechowic cechują
się dużą szczelinowatością,
sprzyjają krążeniu wód podziemnych, więc aby budowa
przebiegała bez większych
problemów
postanowiono
zastosować przy głębieniu
szybu najnowszą w owym
czasie metodę tj. zamrażanie
zawodnionych warstw skalnych.
Tylko dzięki temu udało się
sprawnie i szybko postępować z budową gdyż pierwsze
wodonośny pokład napotka-
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SZ TAZBIR, ZDJĘCIA UDOSTĘPNIŁ JAN HODOR

SZYB PÓŁNOCNY, LATA 80, WIDOK OD ÓWCZESNEJ ULICY ARMII CZERWONEJ, DZIŚ KS. JANA FRENZLA

GŁÓWNA BRAMA WJAZDOWA, LATA 90

no już 9 m pod ziemią! Dalsze
poziomy wodonośne napotykano na głębokościach ok
13m, 53m, 90m oraz 150190m( na tej głębokości liczne
wodonośne szczeliny w wapieniu).
Na głębokości 194-205 napotkano groźną kurzawkę
(luźne grunty które w odpowiednich warunkach jak np.
duże nawodnienie zachowują się jak gęsta ciecz w całej
swojej masie wyciskana pod
ciśnieniem wody). Tutaj tak-

że dzięki zamrożeniu szybu
udało się przejść ten najtrudniejszy odcinek, gdyż potem
na większych głębokościach
już nie natrafiono na żadne
problemy i w latach 19281930 wykonano właściwe
głębienie które zakończono
na głębokości 520 metrów.
Był to obiekt złożony z kilkunastu obiektów, składający
się z właściwego szybu wydobywczego, maszynowni,
magazynu, kuźni oraz łaźni
a potem w czasach powojen-

SZYB PÓŁNOC
BYŁ TRZECIM I
NAJWIĘKSZYM Z
SZYBÓW, KTÓRE
TWORZYŁY
KOPALNIE
„MIECHOWICE”
POZOSTAŁE DWA
WZNIESIONO
WCZEŚNIEJ

nych także kolejowej rampy
wyładowczej tzw. most podsadzkowy, gdzie przywożono
do szybu piasek linią kolejową z piaskowni Kotlarnia służący do wykonywania płynnej podsadzki hydraulicznej
w miejsce wyrobisk podziemnych mającej na celu ograniczenie osiadania terenu.
Właśnie dzisiejsze potężne
efekty szkód górniczych które występują na domach i
drogach w Miechowicach są
efektem zaniechania tej me-

WIDOK OD STRONY POŁUDNIOWEJ

tody jako zbyt drogie i wydobycia na zawał.
Dziś po szybie pozostało tylko niewiele śladów, znajdował
się przy dzisiejszej ul. ks.Jana
Frenzla w jego miejscu stoi
sklep Lidl oraz Aldi, główny
wjazd na teren zakładu znajdował się w miejscu wjazdu do
Lidla ,parking przed sklepem to
miejsce studni szybu. Przy szybie znajdował się z wejściem od
strony drogi piętrowy budynek
mieszkalny dla pracowników
zatrudnionych przy szybie.

Jeden z nich był zobowiązany
do wchodzenia co jakiś czas na
samą górę szybu i sprawdzanie
konstrukcji oraz stanu mechanizmu z kołami.
Szyb tak jak całą kopalnie zamknięto w 1999 roku, a cały
proces likwidacji zakończono
w 2005 roku.
Zachowały się jeszcze do teraz pozostałości muru ogradzającego teren szybu i owego budynku za którym teraz
stoją garaże.
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INFORMACJE

REMONTY NA KARBIU
KONTYNUACJA ZE STRONY 1

W wrześniu oddano po rocznym Miejski Dom Kultury
MDK-2 przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 9. Przeprowadzony generalny remont wraz
z podnoszeniem i prostowaniem budynku doprowadził
do uzyskania dodatkowych

pomieszczeń oraz do prowadzenia zajęć w istniejących: 11
pracowniach i 103 kołach zainteresowań. Tygodniowo Dom
Kultury organizuje czas wolny
dla ponad 1450 uczestników,
zapewniając im możliwość rozwijania zainteresowań twórczych takich jak: plastyczne,
muzyczne, aktorskie, wokalne,
literackie, taneczne, sportowe
i naukowe. Warto wspomnieć
iż Młodzieżowy Dom Kultury
2 w Karbiu jest organizatorem
Międzynarodowego Festiwalu Modelarskiego w Bytomiu
który rozgrywany jest na
Hali Sportowej „Na Skarpie”
w Szombierkach. Obecnie w

REKLAMA

REKLAMA

Właśnie
wyremontowano
chodniki i dojścia przy ciągu pawilonów handlowych
wzdłuż ul. Miechowickiej, dalej
także przy tej ulicy na terenie
ogrodów przeprowadzono całkowity remont domu działkowca który był w fatalnym
stanie a teraz może tylko cieszyć swoja nowoczesnością.

pracowniach zapewniono doskonałe warunki do nauki i
rozwijania swoich umiejętności dzieci i młodzieży w nich
uczestniczących. Pracownie
modelarska, plastyczna, muzyczna, artystyczna, naukowa,
salka sportowa, są to miejsca
do których po wejściu nie ma
się zamiaru ich opuszczać. A
wszystko to najważniejsze,
tętniące życiem dzięki dużej
frekwencji dzieci i młodzieży
uczestniczących w zajęciach
oraz wykwalifikowanej kadrze
nauczycielskiej i kierowniczej.
W tych wszystkie działania
jest zaangażowany Rany

Rady Miejskiej Pan Krzysztof Gajowiak z którym postanowiliśmy porozmawiać
na ten temat.
Dzięki bardzo dobrej współpracy z Węglokoksem udało
mi się wyremontować ul.
Worpie od nr 13 do 43. Ulica
ta była niesamowicie dziurawa gdyż właścicielem jej
była Kompania Węglowa
która od lat nic nie robiła że
względu na brak środków
finansowych. Dopiero przejęcie jej przez miasto pozwoliło mi ją wyremontować
- mówi Radny Krzysztof
Gajowiak.

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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BEZPIECZEŃSTWO

GRZEGORZ MILEWSKI

TEL. TEL. 323963518, 727032116, E-MAIL: dzielnicowy.stolarzowicka6@bytom.ka.policja.gov.pl , REJON: Karb: u: Braci Śniadeckich, Miechowicka, Kołłątaja, Karlika, Owocowa, Racławicka, Tomasza, Techniczna, Św. Marka, Krańcowa, Młodzieżowa, Falista, Łanowa,Pocztowa, Popiełuszki - nr nieparzyste, Konstytucji 92-150 parzyste, Konstytucji 97-149 nieparzyste, Mała,Celna, Borowaj, Szyb Pilgera Relaksowa

POLICJANT, KTÓRY POMÓGŁ

ASPIRANT GRZEGORZ MILEWSKI - POLICJANT Z KOMISARIATU I W MIECHOWICACH ZOSTAŁ LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POLICJANT, KTÓRY MI
POMÓGŁ”. DZIELNICOWY Z BOBRKA ZOSTAŁ JEDNYM Z PIĘCIU LAUREATÓW W KRAJU.
służy wsparciem”- to aspirant
Grzegorz Milewski z komisariatu I w Miechowicach.
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.
Swoją służbę w policji rozpoczął w 1999 roku. Po ukończeniu szkolenia podstawowego
swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w służbie
prewencyjnej w ogniwie patrolowo-interwencyjnym.
Po 13 latach służby wybrał
służbę dzielnicowego, czyli
tego policjanta, który utrzymuje bezpośredni kontakt
ze społecznościami lokalnymi, rozpoznaje ich potrzeby
i oczekiwania w zakresie
bezpieczeństwa zarówno indywidualnego, jak i publicznego.

W

yróżnia się wyjątkowym osobistym
zaangażowaniem
i oddaniem na rzecz pomocy
osobom doznającym przemocy. (...) zwraca uwagę na
sytuację dzieci i reaguje, po-

dejmując adekwatne działania, mające na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. (...)
wykazuje się kompetencją,
determinacją oraz konsekwentnym działaniem (...) nie
bagatelizuje problemów (...),

rych prowadzę procedurę
„Niebieskie Karty”- mówi asp.
Grzegorz
Milewski-Muszę
tak robić, bo to są czasem ekstremalne przypadki przemocy, gdzie zdarzają się i noże
i siekiery.
Uratował dziewczynkę, którą od dziadków próbowali
odebrać rodzice. Gdy miała
trzy miesiące, matka oddała ją swoim rodzicom na
wychowanie Potem, gdy
dziewczynka miała sześć lat,
matka próbowała ją odebrać
tylko, dlatego, że między nią
a dziadkami doszło do kłótni.
Wprowadziła w błąd policjantów w Pucku składając
zawiadomienie o uprowadzeniu córki przez dziadków.
Zrobiłem wywiad środowiskowy i okazało się, że dziadkowie wychowują swoją
wnuczkę od wieku niemow-

lęcego – mówi asp. Milewski-.
Odpisałem do policjantów
z KPP w Pucku i skontaktowałem się z dziadkami, informując ich, że mogą wystąpić
do sądu rodzinnego, żeby
uregulować sytuację opiekuńczą dziecka.
Niestety sądy rejonowe
w Bytomiu i Wejherowie,
a potem okręgowe w Gdańsku i Katowicach wymieniały się pismami, przekazując
sobie tę sprawę.
W tym czasie dziewczynka
zachorowała, miała podejrzenie nowotworu i nie można
było zrobić badania histopatologicznego, bo dziadkowie
nie byli prawnymi opiekunami, a rodzice żeby zrobić
im na złość, nie zgodzili się.
I w tej sprawie pisałem do
sądu rejonowego w Chorzowie, wniosek o zezwolenie

na zabieg. Ostatecznie się
udało i doszło do zabiegu,
choć nie za sprawą sądu.
Udało mi się ściągnąć matkę dziewczynki do szpitala
w Chorzowie i przekonać ją,
że najważniejsze jest dobro
dziecka, a nie konflikt z rodzicami –opowiada policjant
– Cieszę się, że dziewczynka
została z dziadkami, bo jest
z nimi bardzo związana. Niestety sądy wciąż nie wydały
żadnych postanowień opiekuńczych w tej sprawie. Dziś
dziewczynka ma 11 lat.
Prywatnie asp. Grzegorz Milewski to pasjonat historii
a szczególnie okresu II wojny
światowej, interesuje się także sportem oraz motoryzacją.
Ze swej strony życzymy asp.
Grzegorzowi Milewskiemu
dalszych sukcesów w życiu
osobistym oraz zawodowym.

REKLAMA

Jego rewir to Karb dzielnica
z dużym bezrobociem, w której jak w soczewce uwydatniają się problemy miasta,
w którym zamkniętych zostało wiele zakładów pracy.
Na problem przemocy w rodzinie znalazł sposób wizyty domowe –Jestem bardzo
częstym gościem w domach
sprawców, u rodzin, w któ-
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BEZPIECZEŃSTWO

ASP. SZT. JACEK WIĘCKOWSKI

TEL. TEL. 323963517, 727032117, E-MAIL: dzielnicowy.stolarzowicka4@bytom.ka.policja.gov.pl, REJON: Bukowa, Jesionowa, Świerkowa, Leszczynowa, Jaśminowa, Jeziorańskiego, Wiśniowa, Francuska, Wiosny Ludów,
Wieniawskiego, Racjonalizatorów, Dzierżonia, Elektrownia, Cisowa, Dębowa, Olchowa, Wiązowa, Wierzbowa, 8 Marca, Zgody, Bogusławskiego, Długosza, Matki Ewy, Dembowskiego, Szyb Zach., Frenzla nparz. 91-133, parz. 94-204

KRONIKA POLICYJNA
OSZUSTWA, KRADZIEŻ, ALKOHOL I NARKOTYKI

PRAWIE 2,5 PROMILA I KOLIZJA
UJĘCI NA GORĄCYM UCZYNKU
Dwie osoby podejrzane
o kradzież zatrzymali stróże
prawa z komisariatu przy
ulicy Stolarzowickiej. Mieszkańcy Czeladzi zostali ujęci
na gorącym uczynku przez
pracowników sklepu. 20-latka i jej młodszy kolega usiłowali wynieść z placówki
handlowej perfumy wartości prawie 600 złotych. Teraz
grozi im kara 5 lat więzienia.
Stróże prawa z komisariatu
I zostali wezwani do sklepu przy Alei Nowaka - Jeziorańskiego. Na miejscu
policjanci zatrzymali dwie
osoby ujęte na kradzieży
przez pracowników. 20-latka wspólnie z młodszym
kolegą usiłowała wynieść
z placówki handlowej perfumy o wartości blisko 600 złotych. Mieszkańcy Czeladzi
dzisiaj usłyszą zarzuty. Grozi
im do 5 lat więzienia.
ZATRZYMAŁ ZŁODZIEJA
Dzielnicowy z komisariatu
w Miechowicach wspólnie
z policjantem referatu kryminalnego zatrzymał złodzieja. 44-letni bytomianin
ukradł stojaki transportowe
o wartości 2 tys. złotych.
Łup odzyskano i zwrócono
właścicielowi. Sprawcy kradzieży grozi 5 lat więzienia.
Wczoraj policjanci z Miechowic zostali powiadomieni o kradzieży stojaków
transportowych z sklepu

dość, że poniesie odpowiedzialność za jazdę pod wpływem alkoholu, to dodatkowo przed sądem tłumaczyć
się będzie z próby przekupstwa stróżów prawa, naruszenia ich nietykalności
cielesnej oraz znieważenia.
Może mu grozić nawet do 10
lat za kratami.

przy ulicy Francuskiej. Informacja ta dotarła także
do dzielnicowego, który
natychmiast przystąpił do
poszukiwania
sprawcy.
W kilka godzin po zdarzeniu policjant odnalazł łup
na pobliskim złomowcu
i ustalił tożsamość sprawcy.
44-letni złodziej został zatrzymany i trafił do aresztu.
Mężczyzna dzisiaj usłyszy
zarzuty. Grozi mu 5 lat więzienia. Skradzione mienie
wartości 2 tys. złotych odzyskano i przekazano właścicielowi.
„DZIEŃ
NIEPODLEGŁOŚCI”
W MIECHOWICACH
Na placu przyszkolnym byłego Gimnazjum nr 13 odbył
się festy z okazji Narodowe-

go Święta Niepodległości.
Udział w nim wzięli również policjanci z Komisariatu w Bytomiu – Miechowicach. Celem wydarzenia
było przybliżenie lokalnej
społeczności aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja
Komenda”. Z najmłodszymi
rozmawiano na temat bezpieczeństwa.

gramu „Dzielnicowy Bliżej
Nas”. W trakcie imprezy
mundurowi zaprezentowali
radiowóz oraz sprzęt, którym na co dzień posługują
się w służbie. Z najmłodszymi omówiono temat bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze, zabaw
na podwórku, przejazdu samochodem i w kontaktach
z obcymi.

Podczas sobotniego festynu, w którym udział wzięli policjanci z Komisariatu
w Bytomiu–Miechowicach
rozmawiano o lokalnych
problemach, zasadach działania aplikacji „Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”,
a także założeniach pro-

JECHAŁ MAJĄC 2 PROMILE
I CHCIAŁ PRZEKUPIĆ POLICJANTÓW
Policjanci z bytomskiej drogówki zatrzymali 69-latka,
który chciał wręczyć im 2
tys. zł łapówki. Mężczyzna
kierował samochodem mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz nie

Do zdarzenia doszło wczoraj
około godziny 17:00 na ulicy Nowaka-Jeziorańskiego
w Bytomiu. Pijany 69-latek jadący fordem mondeo,
został ujęty przez innego
kierowcę, który na miejsce
wezwał patrol policji. Stróże prawa chcieli sprawdzić
stan trzeźwości kierującego, lecz on odmówił poddania się badaniu alkomatem. Podjęto więc decyzję
o pobraniu jego krwi do
badań. W trakcie przejazdu do szpitala zatrzymany
zrobił się agresywny, używając słów wulgarnych
znieważył mundurowych
oraz naruszył nietykalność
cielesną jednego z policjantów. Wynik badania wykazał u niego ponad 2 promile
alkoholu w organizmie. Gdy
bytomianin
uświadomił
sobie,co mu grozi, zaproponował mundurowym 2 tys.
złotych łapówki wzamian
za odstąpienie od czynności. Mężczyzna usłyszał już
zarzuty. Stracił prawo jazdy,
a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu teraz
do 10 lat więzienia.

PODEJRZANY O ROZPROWADZENIE „DOPALACZY” W RĘKACH POLICJANTÓW
Kolejna akcja kryminalnych z komendy przyniosła
efekty. Policjanci zatrzymali
22-latka, podejrzanego o rozprowadzanie niebezpiecznych i zakazanych substancji, czyli tzw. „dopalaczy”.
Funkcjonariusze zapowiadają kolejne kontrole i apelują, że działanie tych środków
może prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu,
a nawet śmierci.
Kryminalni zajmujący się
walką z przestępczością
narkotykową po raz kolejny sprawdzali podejrzane
miejsca, w których mogą być
wprowadzane do obrotu tzw.
„dopalacze”. Efektem ich pracy było zatrzymanie 22-latka, podejrzanego o sprzedaż
„zakazanych
substancji”.
Mężczyzna został ujęty na
gorącym uczynku w budynku przy ulicy Zaułek. Policjanci zabezpieczyli u niego 9
sztuk sztuk „dopalaczy”, które
przekazano do laboratorium
w celu ustalenia ich składu.
O dalszym losie bytomianina
zadecyduje prokurator.
Policjanci
przestrzegają
przed zażywaniem jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. Ich działanie
jest niebezpieczne i może
prowadzić do trwałego
uszczerbku na zdrowiu,
a nawet śmierci.
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Z KOMORNIKIEM
POŻYCZKI POZABANKOWE
KREDYTY
KONSOLIDACJE
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PRACA
DLA OPIEKUNEK
W NIEMCZECH
TEL. 32 289 00 54, 32 289 05 98
PRACA NA WARUNKACH NIEMIECKICH - UMOWA O PRACÊ

41-902 BYTOM, UL. WEBERA 2

www.workcareservice.pl

