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KONIEC UROCZYSTE OTWARCIE MINI MUZEUM DZIEJE

LEGENDY
SZYBU
POŁUDNIOWEGO?

PARAFII I KOŚCIOŁA ŚW. KRZYŻA
W MIECHOWICACH

MIECHOWIC JUŻ 4 CZERWCA

W

O

końcu po blisko 70 latach jest szansa na wyjaśnienie zagadki Szybu
Południowego KWK Miechowice.

G

Marzec jest kolejnym miesiącem, w którym prowadzone
są intensywne prace związane
z rewitalizacją schronu przy
ul. Kasztanowej. Kolejny raz
wielkie podziękowania należą

S

M

azeta Miechowic oraz
Stowarzyszenie na
Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium"
pod egidą którego remontowany jest miechowicki
schron, ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Miechowic na uroczyste otwarcie,
które odbędzie się 4 czerwca 2016 roku o godz. 12.

I

się radnemu rady miejskiej
Tomaszowi Wac, którego
wysiłki i starania spowodowały zamontowanie instalacji
elektrycznej oraz oświetlenia.
Obecnie obiekt czeka na podłączenie do sieci.

C H R O N

E

Zagadki której rozwiązanie podejmowano już kilkakrotnie za
czasów PRL, ale zawsze z jakichś
bliżej nie określonych powodów
nie wyjaśniono, a wszelkie próby dotarcia do dna zasypanego
szybu po rozpoczęciu prac, były
dość szybko blokowane.
kontynuacja, strona 11

E

C H O W I

C

OD OTWARCIA
SCHRONU
DZIELĄ NAS
PONAD DWA
MIESIĄCE

Zasypane zostały wykopy
badawcze, które służyły do
zlokalizowania schronu pod
ziemią. Po uprzednim zabezpieczeniu zostaną zasypane
dwa wejścia do 15 metrowego odcinka schronu, decyzja
zostaje podjęta ze względu
na bezpieczeństwo osób postronnych. Zniszczeniu ule-

gło 35 metrów podziemnego
schronu. Niestety nie mamy
możliwości finansowo-technicznych, aby brakujący odcinek odbudować i połączyć
w całość. Mini muzeum Miechowic oraz izba pamięci tragedii miechowickiej zostanie
utworzona w zachowanym
oraz odnowionym 50-cio
metrowym odcinku schronu.
15 marca w okolicy wejścia
do schronu stanął niemiecki
Einmann-bunker, czyli jednoosobowy schron wartowniczy, w tej chwili jest przez
nas remontowany.
kontynuacja, strona 8

becny kościół pw. św.
Krzyża wzniesiono w latach 1856-1864 w stylu
neogotyckim. Kamień węgielny wmurowano dnia
1 października 1856 roku. Pierwotnie planowano by powstał
on na miejscu poprzedniego.
Na terenie parku był jednak
niestabilny i bardzo podmokły, co uniemożliwiło wzniesienie solidnie posadowionych
fundamentów.
kontynuacja, strona 6

BYTOM GOTOWY

WYWIAD

GOTOWY PROJEKT

DO PROGRAMU 500+

Z PREZYDENTEM BYTOMIA

ODBUDOWY PAŁACU

O

koło 11
tysięcy
bytomskich rodzin
otrzyma
świadczenie
wychowawcze w ramach
rządowego Programu Rodzina 500+. Realizacją programu
w naszym mieście zajmuje się
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który od 1 kwietnia rozpocznie przyjmowanie wniosków.

Będzie można je składać w nowym lokalu przy ulicy Łużyckiej 12 (budynek obok Szkoły Podstawowej nr 51) oraz
w siedzibie Miejskiego Ośrod-

sprawnych).

ka Pomocy
Rodzinie przy
ul. Strzelców
Bytomskich
21
(dostosowany do
obsługi osób
niepełno-

Czeka nas ogrom pracy, ponieważ w krótkim czasie pracownicy będą musieli obsłużyć
wielu klientów. Dlatego też
w początkowej fazie wdrażania programu planujemy
pracę od 7.30 do 18.00 w dni
powszednie w obydwu lokalizacjach.
kontynuacja, strona 4

GM: - Jak Bytom stara się
zachęcić inwestorów do zainteresowania
miastem i do
ulokowania
właśnie tutaj
swoich firm,
zwłaszcza dużych?
Damian Bartyla: - Od kiedy objąłem urząd prezydenta, postawiłem sobie, jako główny cel
rozwój i odbudowę potencjału
gospodarczego, który w wyniku
restrukturyzacji przemysłu ciężkiego bardzo został osłabiony.
Nie muszę nikogo przekonywać,
że to gospodarka jest bardzo

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ:
Str. 1

ważna i wpływa na wszystkie obszary życia. Zacząłem
od przygotowania
konkretnej oferty
dla przedsiębiorców, tak
aby tu, w Bytomiu chcieli lokować swój
kapitał. To przede wszystkim
niższe podatki i bardzo atrakcyjne stawki dzierżawy terenów inwestycyjnych. Nie ma
chyba miasta w Polsce, które
dzierżawiłoby metr kwadratowy terenu pod inwestycje za 10
groszy.
kontynuacja, strona 8

W

reszcie pojawiła się
konkretna szansa uratowania istniejącego
fragmentu pałacu w Bytomiu
Miechowicach o który tak
długo walczyliśmy jako mieszkańcy oraz Gazeta Miechowic.
Prowadziliśmy działania na
rzecz uratowania i jak najszybszego podjęcia kroków,
aby zachować to co pozostało.
Chyba się udało. Ta atrakcja
i pamiątka Miechowic zostanie
uratowana wraz z uporządkowaniem i oczyszczeniem
rumowiska. Odbudowany istniejący fragment będzie przeznaczony na cele kulturalno-wystwowe.
Zapraszamy wszystkich do

zapoznania się z dokładnymi planami i projektem
na nasza stronę internetowa
Gazety
Miechowic
www.gazetamiechowic.pl
kontynuacja, strona 12
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL

AUTOSTRADĄ

MODELARSKI BYTOM 2016

Z BYTOMIA DO CZĘSTOCHOWY

P

asjonaci
modelarstwa
wreszcie mogli zaprezentować światu swoje
misterne dzieła. W większości gotowe modele czekają już
gotowe do wystawienia i konfrontacji w konkursie na najlepsze dzieła w swoich kategoriach. Tak tez się stało, 12
i 13 marca zachwycały zwiedzających na Międzynarodowym Festiwalu Modelarskim.

Najlepsi modelarze z kraju
i zagranicy spotkali się w Bytomiu już po raz trzynasty.
Tradycyjnie w hali na Skarpie
wystawią efekty swojej pracy
przed tysiącami amatorów
modelarstwa. Co roku twórcy
zadziwiają precyzją wykonania prac, ogromną dokładnością w odwzorowaniu oryginałów.
Wystawa modeli to doskonała lekcja historii sprzętów
militarnych z różnych części
świata i różnych okresów historycznych.
Równocześnie wystawie towarzyszyła giełda modelarska.
W tym roku po raz kolejny
zostały też rozegrane memoriały upamiętniające dwóch
bytomian: Edwarda Boniego
- popularyzatora modelarstwa na Śląsku i w Zagłębiu
oraz płk. Jana Białego - pilota, uczestnika trzech wojen,

wielokrotnie odznaczanego
najwyższymi honorami.
Wystawiono
ponad tysiąc
prac, które zobaczyło kilka
tysięcy zwiedzających. Obok
modeli wystawionych w konkursach były także zdalnie
sterowane czołgi, którymi jeżdżono po specjalnie przygotowanym „poligonie”, makieta
kolejki, drony, członkowie
grup rekonstrukcyjnych ubrani
w stroje wojskowe swojej epoki, repliki broni i wiele innych
atrakcji oraz ekspozycji związanej z tematyką modelarstwa
i militariów.
W imprezie bardzo pomagali
harcerze z Miechowickiej 26
Drużyny im. Andrzeja Małkowskiego „Leśni”, którzy
dzielnie uczestniczyli przez
dwa dni wystawy, a bez których organizatorzy wydarzenia nie wyobrażali sobie tego
festiwalu. Są nimi znakomici
modelarze i jednocześnie sędziowie Krzysztof Moskwa
oraz Aleksander Zielony
z Miejskiego Domu Kultury nr
2 w Karbiu, gdzie posiadają
swoją wspaniałą modelarnię
i prowadzą zajęcia dla dzieci
i młodzieży.
Organizatorzy zapewniali, że
każdy gość znajdzie coś dla siebie, a może i zechce spróbować
sił w modelarstwie? Kto wie
jakie w kimś drzemią talenty?

G

DDKiA wreszcie podpisała ostatnią z umów
na budowę odcinka A1
pomiędzy Pyrzowicami a Częstochową. Zgodnie z planem
trasa powinna być gotowa
w 2019 roku.
Wydłużenie śląskiego fragmentu A1 do Częstochowy ma
duże znaczenie dla Bytomia,
ponieważ w tej chwili droga
prowadzi prawie donikąd.
Północny kraniec trasy znajduje się w malutkich Pyrzowicach, gdzie można jedynie
pojechać na lotnisko lub odbić
na wschód do Siewierza i tam
dostać się na główną drogę
do Łodzi i Warszawy. Z tego
względu śląski odcinek A1 nie
jest szalenie atrakcyjną trasą
do podróży na północ kraju.
To się zmieni, gdy autostrada
zostanie wydłużona do Czę-

stochowy. Wówczas Górnośląski Okręg Przemysłowy
i aglomeracja rybnicka zyskają
szybkie połączenie z największym miastem na północy
województwa. Jednak przede
wszystkim znacznej poprawie
ulegnie skomunikowanie ze
stolicą naszego kraju oraz dojazd do węzła A1 i A2 w okolicy Łodzi. To spowoduje, że
nasze miasto znajdzie się na
ważnym szlaku łączącym dwa
krańce Polski.
W sumie budowa 56,9-kilometrowej trasy będzie kosztować
2,1 mld zł. Odcinek będzie
posiadać nawierzchnię betonową. Podróż będzie odbywać
się po dwóch pasach ruchu
w obie strony, lecz pomiędzy
nimi zostanie pozostawiona
rezerwa na dobudowę trzeciego. Budowa całości powinna
potrwać do połowy 2019 roku.

SYNDYK CHCIAŁ SPRZEDAĆ BLOKI PO LINODRUCIE
MIASTO POMOGŁO LOKATOROM

M

ogli być sprzedani,
a stali się właścicielami. Lokatorzy budynków przy ul. Popiełuszki po
bardzo okazyjnej cenie kupili
mieszkania. W transakcji zakupu nieruchomości od syndyka masy upadłościowej pomogło im miasto.
Wiele wskazuje na to, że gdyby nie pomoc Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia, los
mieszkańców budynków przy
ul. Popiełuszki: 7, 7a, 7b i 7c
mógłby być bardzo niepewny.
Syndyk masy upadłościowej
wystawił na sprzedaż budynki będące własnością firmy
Renatrans-Linodrut. Zaoferował lokatorom mieszkania po
cenie rynkowej. Wystawił też

Str. 2

na sprzedaż całe budynki. Jest
w nich 46 mieszkań (z czego 3
były wcześniej wykupione na
własność).
Obawialiśmy się sytuacji,
z jaką w wielu miastach borykają się lokatorzy budynków
wystawianych na sprzedaż –
mówi Andrzej Lorek, prezes
Towarzystwa Społecznego Bytom. Często, kiedy zmienia się
właściciel, czynsze drastycznie
wzrastają. Musieliśmy szybko
i skutecznie zadziałać, żeby
uchronić lokatorów przed niepewnym jutrem.
Dwa budynki przy ul. Popiełuszki, które były własnością
Linodrutu, syndyk wystawił
na sprzedaż za 840 tys. zł.

– ich wartość zaczynała się
od 60 tys. zł.
Dlatego miasto zaproponowało lokatorom pomoc, stwarzając im możliwość kupna
lokalu po okazyjnej cenie.
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Bytomiu stało
się pośrednikiem, który kupił
budynki od syndyka masy
upadłościowej i odsprzedał
lokatorom mieszkania.

W przypadku zakupu całego
budynku pojedyncze mieszkania okazały się tańsze, bo
ich wartość wahała się od 12
do 28 tys. zł. Gdyby lokatorzy

chcieli wykupić mieszkania
od syndyka sami, musieliby
się liczyć z o wiele większymi kosztami, bo lokale zostały
wycenione po cenie rynkowej

GAZETA MIECHOWIC

Władze miasta dwukrotnie
spotkały się z mieszkańcami
zapewniając ich, że to jedyny
sposób na zapewnienie im
bezpieczeństwa w tej sytuacji
– podkreśla Andrzej Lorek,
prezes TBS Bytom. Pięciu lokatorów nie mogło wykupić

mieszkań, ale pozostali (38)
przystali na takie rozwiązanie. Wpłacili nam zaliczkę,
która zawierała tę niższą cenę
mieszkania razem z kosztami notarialnymi. Dzięki temu
TBS mógł odkupić od syndyka
budynki i sprzedać lokatorom
mieszkania.
W domach przy ul. Popiełuszki już zawiązała się wspólnota
mieszkaniowa.
Mieszkańcy
wiedzą, że będą musieli włożyć sporo pracy, żeby odświeżyć klatki schodowe czy ocieplić budynek. Niemniej mają
pewność, że uniknęli czarnego
scenariusza sprzedaży domów
przypadkowym właścicielom,
tak jak stało się to w innych
miastach – dodaje prezes.

REKLAMA
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PIÓREM RADNEGO

STAWIAMY NA ZAWÓD
PIÓREM RADNEGO RADY MIEJSKIEJ TOMASZEM WACEM Z OKRĘGU NR 1 OBEJMUJĄCEGO MIECHOWICE, BOBREK ORAZ KARB

P

onad 1100 miejsc w 35
oddziałach na 50 kierunkach kształcenia czeka na
uczniów ostatnich klas gimnazjalnych w nowym roku szkolnym w Bytomiu. Technik lotniskowy służb operacyjnych,
technik przemysłu mody, to
tylko niektóre nowo wprowadzone. 15 marca można było
się zapoznać z szeroką ofertą
edukacyjną bytomskich placówek podczas Targów Edukacyjnych w Hali na Skarpie
przy ul. Frycza Modrzewskiego.
W Bytomiu obok tradycyjnych
zawodów, takich jak mechanik
samochodowy, elektryk czy
kucharz, na uczniów z naszego
miasta i nie tylko, czekają zupełnie nowe kierunki. Warto
tu wymienić otwierany w nowym roku szkolnym w Technikum nr 4 kierunek technika

T

emat ulic i chodników
co roku budzi zainteresowanie a niekiedy emocje.
Dziurawe chodniki, bądź ich
brak to nadal bolączka wielu
dzielnic. Podobnie jest w naszej dzielnicy.

Kończy się remont, a właściwie wymiana, całego chodnika
na nowy wzdłuż ulicy Elektrownia. Dzięki działaniom radnego Tomasza Wac oraz jego
interpelacji złożonej w 2015 r

lotniskowych służb operacyjnych, czy technika przemysłu
mody w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
i Ogólnokształcących.

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW
MIECHOWIC
PIERWSZY WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA W GODZ. 18-19 W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR. 33 PRZY ULICY
MATKI EWY 9.
SERDECZNIE ZAPRASZAM!

I tak w Techniku nr 1, młodzież może kształcić się
w zawodach kelnera, technika usług gastronomicznych,
technika hotelarstwa. Ciekawą
ofertę ma też wspomniane
Technikum nr 4, gdzie uczniowie uczą się takich fachów,
jak technik awionik, technik
eksploatacji portów i terminali
czy technik cyfrowych procesów graficznych.
W Technikum nr 5 (Zespół
Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących), na uczniów czekają
miejsca w klasach kształcących w zawodach technika
ekonomisty, handlowca, logistyka, spedytora, a nawet tech-

Bytomskie zasadnicze szkoły
zawodowe dla młodzieży oferują m.in. kształcenie w takich
zawodach, jak: kucharz ( ZSZ
nr 1), sprzedawca (ZSZ nr 7),
krawiec (ZSZ nr 8), fryzjer
(ZSZ nr 7) oraz w klasach wielozawodowych, gdzie można
kształcić się w każdym zawodzie – nawet tak rzadkim jak:
kominiarz, blacharz czy lakiernik.
Młodzi są coraz bardziej
świadomi, że mając konkretny fach w ręku, łatwiej
im będzie odnaleźć się na

wymagającym rynku pracy.
Trzeba tu podkreślić rolę
szkół w promowaniu kształcenia zawodowego. Między
innymi dzięki takim przedsięwzięciom, jak Zawód od
podszewki, podczas którego
organizowane są spotkania
młodzieży z profesjonalistami
np. z dziedziny gastronomii,
hotelarstwa czy turystyki.
Są lekcją motywacji, dają
uczniom możliwość spojrzenia na swój przyszły zawód
oczami osoby, która odniosła
sukces – mówi Mariusz Fiszer,
kierownik Referatu Organizacyjnego Wydziału Edukacji
UM w Bytomiu.
Warto zaznaczyć, że w trzecich klasach bytomskich
gimnazjów uczy się obecnie
ponad 1220 uczniów. Decyzję
o wyborze szkoły średniej muszą podjąć do 26 czerwca.

BYTOM GOTOWY

DO PLEJADY

DO PROGRAMU 500+

w tej sprawie, już niebawem
mieszkańcy będą się cieszyć
nową nawierzchnią tego jakże
ważnego ciągu komunikacyjnego. Realizacja tego zadania wiąże się nie tylko z poprawą wizualną tego odcinka, ale przede
wszystkim znaczną poprawa
bezpieczeństwa przechodzących tam osób. Jest to chodnik
z którego codziennie korzysta
wielu mieszkańców udających
się na zakupy w kierunku CH
Plejada.

KONTYNUACJA
ZE STRONY 1
Punkt przy ul. Łużyckiej będzie
funkcjonował także w soboty
w od 8.00 do 16.00 – mówi Rafał Szpak, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Bytomiu.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można
złożyć również przez internet: za pomocą systemów
REKLAMA

CZYTAJ ON-LINE

WARTO TU
WYMIENIĆ
OTWIERANY
W NOWYM
ROKU
SZKOLNYM
W TECHNIKUM
NR 4 KIERUNEK
TECHNIKA
LOTNISKOWYCH
SŁUŻB
OPERACYJNYCH,
CZY TECHNIKA
PRZEMYSŁU
MODY W ZSAEIO

NOWY CHODNIK

REKLAMA

Str. 4

nika organizacji reklamy oraz
technologii odzieży. Także
w Bytomiu kształcić się mogą
wszyscy ci, którzy mają smykałkę do samochodów i motocykli. Mechaników rekrutuje
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
nr 3 oraz Technikum nr 3.

www.GAZETAMIECHOWIC.pl
GAZETA MIECHOWIC

bankowości
elektronicznej
niektórych banków, Platformy Usług Elektronicznych
ZUS, ePUAP oraz portalu
empatia.mrpips.gov.pl.
Przydatne numery telefonów:
• infolinia MRPiPS (ministerstwo): 22 529 06 68
• infolinia
dla
województwa
śląskiego:
32 207 70 05
• informacja
MOPR:
32 388 86 16
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PARAFIA I KOŚCI

NA TLE DZIEJÓW MIECHOWIC, C

niestety już ciała Waleski von
Winckler. Jej zwłoki z woli majora H. Tiele – Wincklera przeniesiono na niewielki cmentarzyk znajdujący się na terenie
rezydencji w Mosznej. W bocznej części krypty zachowały się
elementy dźwigu, który służył
do spuszczania trumien. Jeszcze pod koniec XIX wieku kościół posiadał srebrną osiemnastowieczną
monstrancję
(srebrna, pozłacana, o wysokości 45 cm). Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, iż ufundowała ona została
przez Koschemborową.

KONTYNUACJA
ZE STRONY 1

P

róby ich założenia nie
powiodły się. Ostatecznie
wybrano jednak działkę
na wzniesieniu po drugiej stronie szosy bytomskiej. Okoliczności powstania nowej świątyni stały się przedmiotem kilku
miechowickich legend.

Z uwagi na fakt, że dawny kościół rozebrano dla mieszkańców w miejscu obecnego prezbiterium kościoła św. Krzyża,
wzniesiono tymczasową prowizoryczną kaplicę.

W krypcie kościoła umieszczono 8 trumien z doczesnymi
szczątkami właścicieli Miechowic (I. Aresina, I. Domesa
i jego żony Julianny z d. Fabrizi,
rodu Winklerów). Nie ma tam
Str. 6

ZŁAMANY KRZYŻ NA WIEŻY KOŚCIELNEJ W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH XX W.

Świątynia była stale zagrożona na skutki prowadzonego
w Miechowicach wydobycia.
Spółka „Preussengrube” z prawa patronatu nad świątynią
wywiązywała się słabo. Prace remontowe miały miejsce
w 1924 i w 1929 roku. Dach
był remontowany przez firmę Aloisa Aberta z Gliwic,
większość prac prowadził
pod koniec lat 20. Rosemann
z Miechowic. Po wojnie było
jeszcze gorzej. W latach 50. XX
intensywne wydobycie złóż
pod Miechowicami wyrządziły w świątyni duże szkody
(groźba czasowego zamknięcia
kościoła lub nawet jego wyburzenia). Proboszcz J. Weret

1856-1864
Budowa neogotyckiego kościoła pod
wezwaniem św.
Krzyża.

MONTAŻ NOWEGO KRZYŻA W MIEJSCE ZNISZCZONEGO.
GAZETA MIECHOWIC

Parafia miechowicka od samego początku stanowiła centrum życia społecznego. Od
lat 70. XIX wieku z inicjatywy
miejscowych proboszczów (na
wzór innych parafii) zaczęły
tworzyć się liczne organizacje
o charakterze konfesyjnym.
Najstarszą organizacją na terenie parafii było Bractwo
św. Michała Archanioła powstałe w 1879 roku. W 1893
roku powstaje Towarzystwo
Modlitwy, bractwo różańcowe (nie wiadomo czy miało
zatwierdzenie
kanoniczne),
Żywy Różaniec. W 1901 roku
utworzono stowarzyszenie św.
Rodziny. W tym samym roku
utworzono polską i niemiecką Kongregację Mariańską
Panien. W parafii wielu wiernych wpisało się do III zakonu
franciszkańskiego (świeckiego),
których członków zwano tercjarzami. Organizacja działała
w Miechowicach od 1893 roku.

1862
Wzniesienie
pierwszej remizy
strażackiej.

1801 ROK

Autorem projektu był A. Soller,
zezwolenie na budowę wydał
inspektor budowlany Nottebohn. Wieża w obecnym kształcie została ukończona w 1893
roku. Najcenniejszym element
wśród pięknego neogotyckiego
wyposażenia (ołtarze, ambona,
prospekt organowy) stanowi
Madonna autorstwa Theodora
Kalidego rzeźbiarza spokrewnionego z Franzem Winklerem.
Większość elementów wyposażenia wykonali m. in. rzeźbiarz
Sickinger oraz malarz Fryderyk
Boutwerk. Główny ołtarz św.
Józefa i Marii został odnowiony i oczyszczony z funduszu
spółki „Preussengrube” w 1916
roku. Cennym elementem wystroju są neogotyckie witraże.
Niewątpliwie
najciekawsze
z nich znajdują się w oknach
prezbiterium. Na bocznych
ścianach zawieszone są neogotyckie stacje Drogi Krzyżowej.
Jak słusznie stwierdził J. Hebliński, jednym z najbardziej
interesujących elementów dekoracyjnych jest płaskorzeźba
gwarka, umieszczona w narożu portalu. Postać ta ma twarz
dekarza, który zginął w trakcie
prac budowlanych przy świątyni. Był nim niejaki Sobotta.
Nad wejściem do kościoła
znajduje się empora organowa z nowym instrumentem.
Nad prezbiterium znajdują się
empory, gdzie zasiadali dawni
kolatorzy świątyni.

Do najwybitniejszych proboszczów duszpasterzujących
w nowej świątyni zaliczali się:
Józef Preuss, budowniczy, nowej neogotyckiej świątyni, Jan
Kuboth oraz późniejszy biskup
wrocławski Henryk Marx.

wystąpił z prośbą o budowę
groty lourdzkiej obok obiektu,
w której miały być odprawiane
nabożeństwa. I o dziwo zgodę
taką otrzymał. Do wyburzenia
obiektu nie doszło. Musiano
jednak zabezpieczyć konstrukcję. W latach późniejszych zainstalowano we wnętrzu elementy wzmacniające konstrukcję
(pręty łączące filary). Kolejne
zmiany w otoczeniu kościoła
nastąpiły w roku 1991, kiedy
została wyburzona stara plebania. Na miejscu wzniesiono
nowy budynek. Wraz z wyburzaniem tego obiektu przepadło wiele starych obiektów.

1862
Najstarsze
urzędowe wpisy
do protokołu rady
gminy funkcjonującej w oparciu o
nowe przepisy.

WRZESIEŃ 1865
W miechowickim zamku
gościł pruski minister spraw
wewnętrznych Graf von
Eulenburg.

DZWONY KOŚCIELNE PRZED MONTA
ROZEBRANE POD KONIEC WOJNY NA

NOWE DZWONY INSTALOWANE W L
SCE HISTORYCZNYCH ORAZ EKIPA
DZIŚ NAM DZWONIĄ PANOWIE OD L
WOŹNY, BARAN ORAZ SMYR.

POCZ. LAT 70. XIXW
Budowa pierwszych piętrowych
kamieniczek na
terenie gminy,
wzdłuż drogi wiodącej na Bytom.

1872
Na podstawie nowego
ustawodawstwa pruskiego
wybrano radę gminy. Szkoła
parafialna pod nadzorem
państwa. Na terenie gminy
utworzono Szkolny Związek
Gminny.

1860-1867
Na obszarze Miechowic i na kolonii Karb wzniesiono wiele okazałych budynków. Podobnie było n
miechowickiej części Rokitnicy, wzdłuż tzw. drogi Ronota. Ich wznoszenie było kontrolowane przez
wicieli policji dominialnej.Władze gminy starały się by nowo wznoszone (lub remontowane) obiekt
standardy bezpieczeństwa. Znaczna część budynków została zaopatrzona w ocynkowane dachy. D
kalne lub też obiekty gospodarcze wznoszono zwykle z cegły oraz wapienia.

www.gazetamiechowic.pl
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IÓŁ ŚW. KRZYŻA

CZĘŚĆ 2 - A. KUBACZ, M. TAZBIR

AŻEM NA WIEŻY W 1926 ROKU A
A POTRZEBY WOJSKOWE NIEMIEC.

LATACH 80-TYCH XX WIEKU W MIEJMONTAŻOWA DZIĘKI KTÓRYM DO
LEWEJ: HEPPNER, HODOR, ZICH,

Pod wpływem działalności ks.
A. Ficka z Piekar miechowiccy
księża włączyli się do walki
z rozprzestrzeniającą się plagą
alkoholizmu. Bractwa trzeźwości należały do najstarszych towarzystw w parafii. Informacje
o ich funkcjonowaniu pochodzą z 1844 i 1867 roku. W końcu lat 40. do bractwa zapisało
się ponad 1200 osób (mężczyzn
i kobiet). Miechowiczanie od
lat 40. XIX wieku licznie wpisywali się do ksiąg bractw
funkcjonujących przy kościele
pielgrzymkowym w Piekarach
Śląskich. J. Myszor w swoim opracowaniu wspomniał
o pewnych formach życia religijnego w tej podbytomskiej
parafii. Parafia w Miechowicach należała do tych świątyń,
w powiecie bytomskim, gdzie
najdłużej przetrwał zwyczaj
wygłaszania kazania po zakończonej mszy świętej. W czasie
popołudniowego nabożeństwa
odprawiano litanię loretańską,
która należała do najbardziej
popularnych modlitw w miechowickiej parafii. Co niedzielę
w kościele udzielano sakramentów, zawsze też wygłaszano
kazania. Rzadka duszpasterze
prowadzili nauki dla szerszej
społeczności (dzisiaj zwane naukami stanowymi). Pod koniec
XVIII wieku odpusty odbywały
się na uroczystość świętego
Krzyża (wielki) i św. Barbary.
Pod wpływem franciszkanów
bytomskich w osiemnastym
stuleciu w kościele miechowickim pojawiły się stacje
Drogi Krzyżowej. Tradycje
odprawiania drogi krzyżowej

wznowiono w latach 40. XIX
wieku (pod wpływem działalności księdza Fiecka z pobliskich Piekar). Również w XVIII
wieku zapoczątkowano kult
św. Jana Nepomucena. Na
jego cześć urządzano w parafii
mniejsze odpusty. Z racji nikłej
frekwencji pod koniec XVIII
wieku zamiast nieszporów
w parafii wprowadzono popołudniowe godzinki ku czci św.
Barbary. Ważnym elementem
religijności miechowiczan były
pielgrzymki na Górę św. Anny,
do Piekar, do Pszowa i co jest
wielce prawdopodobnie do
Częstochowy. Od końca XIX
wieku przy parafii rozwinął się
ruch muzyczny. Miejscowi muzycy ubogacali swoją grą uroczystości kościelne. Najczęściej
miało to miejsce w okresie
wielkanocnym i bożonarodzeniowym. Nie zawsze proboszcz
na to wyrażał zgodę, co prowadziło do różnego rodzaju konfliktów, jak np. w 1906 roku
podczas Niedzieli Palmowej,
kiedy orkiestra samowolnie
zaczęła grać, co wzbudziło niezadowolenie proboszcza. Od
najdawniejszych czasów do
największych problemów dotykających samą społeczność
parafii Miechowice należało
pijaństwo i złość.
Starsi mieszkańcy Miechowic
wspominają, iż pomiędzy rezydencją miechowicką i świątynią przebiegał niegdyś tunel.
Częściowo jego sklepienia były
wykonane z cegieł. Od głównej
jego osi odchodziły korytarze
znajdujące się podobną pod

PARAFIA
MIECHOWICKA
OD SAMEGO
POCZĄTKU
STANOWIŁA
CENTRUM ŻYCIA
SPOŁECZNEGO.
OD LAT 70.
XIX WIEKU
Z INICJATYWY
MIEJSCOWYCH
PROBOSZCZÓW
(NA WZÓR
INNYCH PARAFII)
ZACZĘŁY
TWORZYĆ
SIĘ LICZNE
ORGANIZACJE
O CHARAKTERZE
KONFESYJNYM.
NAJSTARSZĄ
ORGANIZACJĄ
NA TERENIE
PARAFII BYŁO
BRACTWO
ŚW. MICHAŁA
ARCHANIOŁA
POWSTAŁE
W 1879 ROKU.

większością dawnej zabudowy starych Miechowic. Zaraz
po wojnie w podziemiach tych
znajdowano przedmioty pochodzące z dawnego pałacu
(np. srebrną tacę lub szable należące do Tiele-Wincklerów).
Po wysadzeniu siedziby TieleWincklerów przejścia te uległy
zasypaniu.
Z architektonicznego punktu
widzenia kościół św.Krzyża jest
zbudowany w w stylu neogotyckim. Konstrukcyjnie jest to
kościół wolno stojący, halowy,
trzynawowy z nawą krzyżową,
jedna wieża nad kruchta wejściowa od strony południowej.
Murowany z cegły, nawa główna oraz nawy boczne nakryte
sklepieniami krzyżowo-żebrowymi z żebrami ceramicznymi
z profilowanej cegły.
Wewnątrz znajduje się empora
chóru muzycznego oraz cztery
małe empory, dwie po bokach
prezbiterium i dwie nad zakończeniami nawy krzyżowej. Nad
skrzyżowaniem naw, na dachu
sygnaturka.
Całość utrzymana w stylu
neogotyckim, z elementami
naśladującymi
architekturę
późnego gotyku płomienistego.
Wyposarzenie wnętrz.
Liczne, ciekawe elementy neogotyckiej dekoracji archite
ktonicznej rzeźbione w szarym
piaskowcu jak laskowania
okien, sterczyny, balustrady
i attyki oraz piękny portal wejścia głównego.

Wewnątrz na szczególną uwagę zasługują bogato rzeźbione
oraz złocone i polichromowane ołtarze, główny i boczny
w nawie krzyżowej od strony
zachodniej a także ambona
z wysokim baldachimem,
utrzymane również w stylu
neogotyckim.
Ołtarz główny oraz ambona
zostały wykonane przez monachijskiego rzeźbiarza Sickingera, natomiast obrazy ołtarzy
bocznych malo
wał Fryderyk
Bouterwerk.
Marmurowa rzeźba Madonny
była ostatnim dziełem w życiu
śląskiego rzeźbiarza Teodora
Kalidego, a marmur potrzebny na tę rzeźbę sprowadzono
z Carrary, we Włoszech.
Pod kościołem znajduje się
krypta, do której 3 sierpnia
1872 r., po wyburzeniu kaplicy
pogrzebowej przeniesiono siedem trumien. Między innymi
spoczęły tam szczątki Marii
von Winckler, fundatorki kościoła.
Wejście do krypty jest z zewnątrz, obok wejścia do zakrystii, od strony placu kościelnego. Przed kościołem na
trakcie prowadzącym do jego
głównego portalu znajduje się
kamienna grupa „Ukrzyżowanie” oraz niewielka statua Św.
Jana Nepomucena pochodząca z XVIII wieku.
dr Adam Kubacz,
mgr inż. arch. Mariusz
Tazbir

KALENDARIUM MIECHOWIC
(WIEK XIX)
1875
Powstaje odrębna
gmina Karb, co
pomniejszyło
obszar gminy
Miechowice.

na terenie
z przedstaty spełniały
Domy miesz-

1884
Pierwsze 2 słupy
latarniane na ulicach Miechowic.

około 1885
Na podstawie ustawy z 1881 roku powołano do życia Okręg Urzędowy
(Amtsbezirk), który podlegał staroście powiatowemu zastępując dawny
zarząd dominialny. Składał się z Naczelnika Gminy oraz 10 ławników
(pełnili rolę zastępców) , którzy reprezentowali gminę Miechowice (2), Karb i
Rokitnicę (po 1) oraz dominium miechowickie (4) i rokitnickie (2).

około 1879
Położenie drewnianych rurociągów-kaszt
do dostarczania wody do wsi, ponieważ
wcześniej doszło do zanikania wody
w miejscowych studniach na skutek
wydobycia rud.

1888
Otwarcie apteki „Mariańskiej”, która początkowo
prowadził Joseph Krause (w 1907 roku pracował w
niej także R. Springer, który potem przejął interes).
Powstała ona na miejscu dawnej posesji należącej od
lat 20. XIX wieku do rodziny Lasczyków.

1894
Powstanie fundacji Valeski („Ostoi
Pokoju”), w tym samym roku
podwyższono wieżę kościoła św.
Krzyża, na której umieszczono zegar firmy pochodzącej z Dolnego
Śląska (Wrocław - Srebrna Góra).
A. Eppner & Comp.

1892
Budowa pierwszych ujęć wodnych
na terenie Miechowic, m. in. przy
budynku szkoły.

GAZETA MIECHOWIC

1897
Otwarcie klasztoru
elżbietanek - Marienkloster.

1899
Pierwsza propozycja uruchomienia
linii tramwajowej
biegnącej przez
Miechowice.

1895
Przedstawiciele władz gminy zawarli
umowę z władzami górniczymi we
Wrocławiu umowę na dostawy wody
(została ona renegocjowana w 1904
roku).

XIX/XX W.
Funkcjonująca od kilkudziesięciu lat rada gminy Miechowice
złożona była się z naczelnika gminy (po kilkunastu latach, po
zwiększeniu się ludności wprowadzono urząd burmistrza), 1-3
ławników, 10- 12 członków.
W skład rady gminnej wchodzili ponadto członkowie różnych
komisji oraz protokolant.
W następnych latach powołano nowe komisje. Był to wynik
rozwoju gminy. Łącznie powstało kilkanaście komisji np.: ds.
elektryfikacji, ds. budowy dróg i kanalizacji, budowlaną, mieszkaniową, opieki socjalnej, ds. szkolnictwa powszechnego i zawodowego, (wyodrębniono komisję zajmującą się sprawami szkoły
górniczej), ds. gminnej straży pożarnej, ds. handlu mlekiem i
przetworami mlecznymi (w ramach profilaktyki zwalczania
chorób płuc, zwłaszcza gruźlicy).
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ROZMOWA NUMERU

WYWIAD Z PREZYDENTEM BYTOMIA
DAMIANEM BARTYLĄ

KONTYNUACJA
ZE STRONY 1
DB: - My taką możliwość stworzyliśmy powołując dwa lata
temu Bytomską Strefę Aktywności Gospodarczej. To działki
w bardzo atrakcyjnych częściach
miasta, blisko autostrady A1,
obwodnicy czy Drogowej Trasy Średnicowej. Przedsiębiorcy
mogą też liczyć na wsparcie
miasta w zakresie formalno –organizacyjnym. Dzięki środkom
unijnym mogliśmy uzbroić tereny po byłej kopalni Powstańców
Śląskich, które zostały włączone
do Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Uzbrojenie naszego terenu we wszystkie niezbędne sieci kosztowało przeszło
20 mln zł, z czego 85 procent
dofinansowała Unia Europejska.
W ciągu kilku miesięcy na tym
terenie wybudowano 2 km drogi
dojazdowej z chodnikami, drogą
rowerową i miejscami parkingowymi. Teren jest oświetlony,
ma sieć elektryczną, gazową,
teletechniczną, wodociągową,
a także kanalizację deszczową
i sanitarną. Mamy też konkretną
ofertę w Miechowicach. To 23
hektary gruntów pod inwestycje
przy drodze krajowej nr 88 (ul.
Elektrowni i Racjonalizatorów).

parkowego. Obiekt jest zabytkiem, w związku z czym wszelkie prace muszą być wykonywane na podstawie pozwolenia
konserwatorskiego i pozwolenia
na budowę, które wydawane
są w oparciu o przedstawioną
dokumentację.
Rewitalizacja
obejmie odbudowę zachodniej
oficyny pałacu, uporządkowanie
i wyeksponowanie rumowiska
pozostałej części obiektu oraz zagospodarowanie terenu. Chcielibyśmy przeznaczyć ten obiekt
na cele rekreacyjno-kulturalne.
Wniosek o dofinansowanie projektu złożymy prawdopodobnie
na przełomie II i III kwartału
2016 roku.

GM: - Co z terenem po byłej kopalni Miechowice? Czy są jakieś plany
i czy będzie on w jakiś sposób zagospodarowany?
DB: - Teren ten należy do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń. Mimo,
iż teren nie jest naszą własnością
to bardzo zależy mi na jego zagospodarowaniu. Już poczyniłem
pierwsze kroki, by zainteresować
nim potencjalnych inwestorów.
GM: - Pojawiły się informacje o re-

witalizacji, a nawet odbudowie
pałacu w Parku Miechowickim.
Czy może Pan zdradzić więcej
szczegółów na ten temat?
DB: - Na ten cel chcemy pozyskać środki unijne w ramach
Obszaru Strategicznej Interwencji. W październiku 2013
r. wykonana została ekspertyza
ruin oficyny pałacu, a w lipcu br.
zawarto umowę na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji zespołu

GM: - Dostaliśmy od mieszkańców informację w sprawie
przeobrażenia jeziorka Brantka
na obiekt rekreacyjny. Czy jest
szansa na to? Tym bardziej, że
w okolicy nie ma nic takiego,
a byłoby to dobre miejsce wypoczynku dla okolicznych mieszkańców?
DB: - Staw Brantka obecnie
wykorzystywany jest przede
wszystkim przez wędkarzy. Marzy mi się jednak, aby miejsce
to miało szerszą ofertę rekreacyjną. Uzależnione jest to od
dofinansowania ze źródeł ze-

STAW BRANTKA
OBECNIE WYKORZYSTYWANY
JEST PRZEDE
WSZYSTKIM
PRZEZ
WĘDKARZY.
MARZY MI
SIĘ JEDNAK,
ABY MIEJSCE
TO MIAŁO
SZERSZĄ OFERTĘ
REKREACYJNĄ.
wnętrznych, o które w następnych latach będziemy zabiegać.
GM: - Zaangażował się pan osobiście w kwestię remontu dróg na
osiedlu domków fińskich. Za niedługo ma ruszyć remont następnych. Czy możemy zapewnić, że
tempo odnowy co roku jakiegoś
odcinka drogi zostanie utrzymane i także druga strona osiedla na
ul. Francuskiej zostanie z czasem
tak pięknie wyremontowana?

DB: - W 2016 roku wyremontowane zostaną dwie ulice na
osiedlu domków fińskich: ulica
Wiśniowa na odcinku od ul.
Francuskiej do ul. Wiosny Ludów
oraz ul. Wiosny Ludów od ul.
Francuskiej do Wieniawskiego.
GM: - Jakie ma Pan plany strategiczne?
DB: - Bytom już teraz wyróżnia
się na tle innych miast w naszym regionie. Mamy ponad
760 letnią historię, piękną tradycję, ciekawą zabudowę architektoniczną z unikatowymi na
skalę regionu secesyjnymi perełkami. Nasze parki zabytkowe już odzyskały dawny blask,
a w najbliższych latach planujemy dalszą ich rewitalizację.
W ciągu najbliższych kilku lat
przeznaczymy 1,5 mld złotych
na różnego rodzaju inwestycje.
Już niedługo Bytom stanie się
jednym wielkim placem budowy. Wszystkie te działania
przełożą się pozytywnie na
rozwój gospodarczy miasta
i lepsze warunki do życia jego
mieszkańców.
GM: - Dziękujemy bardzo za spotkanie oraz poświęcony czas. Życzymy dalszej owocnej pracy na
rzecz naszego miasta

UROCZYSTE OTWARCIE MINI MUZEUM MIECHOWIC
JUŻ 4 CZERWCA (KONTYNUACJA ZE STRONY 1)
Od otwarcia schronu dla społeczeństwa dzielą nas ponad
dwa miesiące, w tym czasie
zostaną zakończone ostatnie
prace związane z malowaniem
obiektów oraz zabudową dodatkowych stalowych drzwi
prowadzących do schronu,
a także zabezpieczenie bunkra.
Musimy także wymienić na
nowe ceglane schody, które
prowadzą do wnętrza. Jednak

najważniejsze i najtrudniejsze
prace to wyposażenie schronu
w eksponaty oraz sprzęt audiowizualny.
Prace, które zostały wykonane
oraz są w realizacji to zasługa
naszych sponsorów, jak zwykle nie zawiedli: Pan mgr inż.
Witold Bodzianowski B.T.B.-Inżynieria Budownictwo Instalacje, Pan Marek Pilarek

właściciel firmy „Aquaren”sp.
Z.o.o . Do grona ludzi życzliwych i wspierających bezinteresownie ten projekt dołączyli
kolejni sponsorzy: Pan Jan
Lenik - Z.P.U.H EKOMET sc.
Oraz Pan Przemysław Karasek
– drukarnia SOLPRINT. Dziękujemy!
Ze względu na ograniczone
gabaryty wnętrza oraz ekspo-

naty, które się w nim znajdą
została ustalona maksymalna
ilość osób jednorazowo zwiedzających na 15-to osobowe
grupy. Jeżeli zainteresowanie
mieszkańców Miechowic okaże się większe schron zostanie
otwarty także w dniu następnym.
Plan otwarcia schronu w poszczególne dni miesiąca zostanie podany w dniu otwarcia.

KUPIMY ZABYTKOWE KOMPUTERY 8 I 16 BIT
ATARI, SPECTRUM, COMMODORE, AMIGA, SCHNEIDER, ACORN, APPLE, AMSTRAD
SKLEP - SERWIS KOMPUTEROWY - NOWY PAWILON, MIECHOWICE, UL. BŁAWATKOWA, TEL. (32) 281-42-55
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KONDYCJA FIZYCZNA NA WIOSNĘ
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

do ćwiczeń bez dostarczenia
sobie dawki energetycznej,
może skutkować osłabieniem
organizmu, zasłabnięciem, zawrotami głowy, bólami głowy
i ogólnym przemęczeniem. Posiłki powinny być lekkostrawne i nieobciążające.

W

iosna zbliża się nieuchronnie. Właściwie już jest, bo zima
tego roku nie pokazała nam
swych uroków w pełni. Kiedy zaświeci mocniej słoneczko, zrobi się cieplej zrzucimy
z siebie grube płaszcze, swetry, kalesony. Niedoskonałości naszego ciała nie da się
ukryć… Dlatego warto już teraz zadbać o naszą kondycję
fizyczną.
Za Wikipedią: „Kondycja –
aktualny stan fizjologiczny
organizmu podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Wynika ona ze stanu
odżywienia i wytrenowania
organizmu, a także zabiegów
pielęgnacyjnych”. Jak z tego
wynika na naszą kondycję
wpływa wiele czynników – to
co jemy, to jak dbamy o wydolność organizmu i jak go
pielęgnujemy.
Regularne ćwiczenia fizyczne
gwarantują bardzo pozytywny

TRENING BEZ
OKREŚLONEGO
CELU MOŻE
SPOWODOWAĆ,
ŻE STRACIMY
MOTYWACJĘ.
TRZEBA
USTALIĆ SOBIE
CO CHCEMY
OSIĄGNĄĆ
I W JAKIM
CZASIE

wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka, dając
równocześnie ogromną dawkę energii do rozwoju między
innymi silniejszego układu
odpornościowego. Zalet posiadania dobrej kondycji jest
nieskończenie wiele, ważne
by być zawsze w formie. Każda aktywność fizyczna nawet
najmniejsza prowadzi do poprawy ogólnego stanu zdrowia. Aby jednak aktywność fizyczna przyniosła oczekiwany
efekt należy się do tego przygotować. I nie chodzi o zakup
drogiego sprzętu, czy wykup
karnetu na siłowni.
Bardzo ważną rzeczą jest unikanie posiłków bezpośrednio
przed wysiłkiem fizycznym.
Ostatni posiłek powinno się
zjeść na 2 godziny przed ćwiczeniami. Dzięki temu unikamy sytuacji, że nagle zrobi
nam się niedobrze, lub jesteśmy zbyt ociężali. Z drugiej
strony należy również pamiętać o tym, że nie spożywanie
posiłków i przystępowanie

Ważnym elementem jest
również odpowiedni strój do
ćwiczeń. Powinien on być
dostosowany do warunków
atmosferycznych, odpowiednio przewiewny, by odprowadzał nadmiar ciepła ze skóry.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń
fizycznych, kobiety powinny dokładnie zmyć makijaż
z twarzy. Dzięki temu skóra
będzie swobodnie oddychać.
Jeśli ćwiczysz w domu zaopatrz się w ręcznik, którym
będziesz usuwać pot ze swojego ciała.

ćwiczymy, nasze ciała dla
schłodzenia wydzielają duże
ilości potu. Bardzo ważne
jest uzupełnianie utraconych
zapasów wody. Starajmy się
wypijać dziennie co najmniej
6 - 8 szklanek wody, plus dodatkową ilość podczas treningów. Aby lepiej się czuć
zaproponujcie swoim znajomym i rodzinie wspólne
treningi. Ćwiczenia w grupie,
szczególnie z bliskimi ludźmi
są nie tylko bardzo przyjemne i dużo ciekawsze, ale także
zwiększają twoją motywację.
No i należy postawić sobie
odpowiednie cele. Realne
cele. Trening bez określonego
celu może spowodować, że

stracimy motywację. Trzeba
ustalić sobie co chcemy osiągnąć i w jakim czasie. I to
realizować systematycznie.
Czasami aktywność fizyczna ograniczona jest naszymi
schorzeniami. Wtedy warto
poradzić się lekarza, który
powie jaka forma aktywności fizycznej jest dozwolona.
Pamiętajmy jednak, że nikomu nie zaszkodzą spacery
codzienne ( szczególnie gdy
możemy spacerować po terenach zielonych ). W ostatnich
latach wielką popularności
cieszy się marsz z kijkami
(nordic walking ) – to dobra alternatywa ćwiczeń dla wszystkich, niezależnie od wieku.
lek. Marek Planer

REKLAMA

Zaczynamy powoli. Zbyt intensywne ćwiczenia, doprowadzą tylko do bólu i zrezygnowania z postanowienia.
A ćwiczyć powinniśmy systematycznie i dokładanie.
Ważne też, aby nie popadać
w rutynę. Dlatego warto
wprowadzać zmiany - zmieniamy ćwiczenia, dni i godziny treningów. Róbmy wszystko, aby się ruszać, ale nie
znudzić. Wybierajmy aktywność fizyczną, którą naprawdę lubimy. Jeśli nie lubimy
biegać, spróbujmy chodzić,
tańczyć lub jeździć na rowerze. Spróbujmy trenować
w domu, jeśli nie lubimy siłowni czy fitness. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne
jest, że będziemy trzymać się
planu, który zaakceptujemy,
niż takiego, który nie sprawia
ci żadnej przyjemności. Gdy

REKLAMA

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
Nasz adres: Bytom, ul. Reptowska, przy markecie Carrefour
Tel.: 32 / 280-44-69, 501 786 578
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SPORT

IDĄ JAK BURZA

PRZYSZŁOŚĆ

GONIĄ

SUPERLIGA I II LIGA TENISA STOŁOWEGO

MIECHOWICKIEGO TENISA W AKCJI

GÓRNĄ POŁOWĘ

T

enisiści Superligi naszego
Miechowickiego klubu 3S
Polonia Bytom zajmują 5
miejsce w tabeli z dorobkiem
34 punktów. Wyprzedzająca
go Dartom Bogoria ma również tyle samo punktów.
TABELA SUPERLIGI TENISA
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KLUB
ASTS "Olimpia-Unia"
KS DEKORGLASS
PKS KOLPING FRAC
DARTOM BOGORIA
3S Polonia Bytom
KST ENERGA-MANEKIN
ZKS PALMIARNIA
ZOOLESZCZ GWIAZDA
MORLINY Ostróda
AZS Politechnika
GMKS Strzelec
LKS

PKT
43
43
40
34
34
28
28
27
20
17
7
3

Następny ważny mecz w 19
kolejce rozegrany zostanie
w poniedziałek 18 kwietnia.
Drużyną z którą zmierzą się
nasi Poloniści jest lider tabeli,
ASTS "Olimpia-Unia" z Grudziądza.

Z

Natomiast tenisiści drugiej ligi
TTS Polonia II Bytom zajmują
pierwsze miejsce po pierwszej
rundzie z 27 pkt. Ich pozycja
jest jednak zagrożona, LZS
BLYSS Kujakowice ma tylko
jeden punkt mniej.

awodnikom Silesii Miechowice brakuje tylko
3 pkt., by wskoczyć do
pierwszej ósemki tabeli Ligi
okręgowej Katowice IV.
TABELA KATOWICE, GR. 4
M
KLUB
M PKT B
1
Warta Zawiercie
16 41 29
2
Orzeł Miedary
16 40 25
3 MKS Siemianowiczanka 16 29 21
4 Odra Miasteczko Śląskie 16 29 8
5
Tęcza Błędów
16 27 13
6
Cyklon Rogoźnik
16 25 10
7 Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 16 24 2
8
Orzeł Nakło Śląskie
16 21 0
9 Unia Dąbrowa Górnicza 15 21 -1
10
Naprzód Lipiny
16 18 -8
11 Silesia Miechowice 16 18 -13
12
Łazowianka Łazy
16 18 3
13
Unia Świerklaniec
16 14 -4
14 Orzeł Biały Brzeziny Śląskie 16 12 -16
15
Sokół Orzech
15 11 -24
16
Polonia II Bytom
16 11 -45

TABELA II LIGI TENISA
KLUB
1 TTS Polonia II Bytom
2 LZS BLYSS Kujakowice
3 Klub AZS PWSZ Nysa
4 ULKTS Sokół Orzesze
5 KS Naprzód Borucin
6 LUKS Węgierska Górka
UKS Dąbrowiak Dąbrowa
7
Górnicza
8
AKS Mikołów
LITS Meble Anders
9
Żywiec

M
15
15
15
15
15
15

P
27
26
24
23
23
21

BILANS
115 35
107 43
110 40
100 50
107 43
94 56

15 18 81 69
15 17 87 63
15 14 79 71

KLUB
MKS Bruk Śląski Skarbek
10
Tarnowskie Góry
MKS Czechowice
11
Dziedzice
12 UKS Huragan Sosnowiec
13 TS Kuźnia Rybnik
LUKS MGOKSiR
14
Korfantów
Klub AZS
15
PWSZ 11 Nysa
16
LKS Rój Żory

M P BILANS
15 11 64 86
15 11 70 80
15 10 55 95
15 8 53 97
15 4 38 112
15 3 33 117
15 0 7 143

REKLAMA

CENY Z MIECHOWIC
BYTOM CENTRUM
ARKI BOŻKA
BLACHÓWKA
BOBREK
DYMITRÓW - OLIMPIJSKA
GÓRNIKI
Str. 10

15zł
17zł
15zł
12zł
13zł
15zł

KARB
ŁAGIEWNIKI
RADZIONKÓW
ROJCA
ROZBARK
STOLARZOWICE

10zł
19zł
20zł
18zł
16zł
13zł

STROSZEK
SUCHA GÓRA
SZOMBIERKI

18zł
19zł
15zł

KATOWICE CENTRUM
TARN. GÓRY CENTRUM
ZABRZE CENTRUM

43zł
28zł
28zł

CHORZÓW CENTRUM
GLIWICE CENTRUM

30zł
42zł

LOTNISKO BALICE
LOTNISKO PYRZOWICE

195zł
65zł
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BEZPIECZEŃSTWO W MIECHOWICACH
W KOMISARIACIE POLICJI W BYTOMIU MIECHOWICACH ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

T

dzaje zidentyfikowanych zagrożeń na lokalnym terenie.

ematem założeń była
Krajowa Mapa Bezpieczeństwa w Polsce. Spotkania takie organizowane są
na terenie całego kraju. Debatę poprowadził Zastępca Komendanta Komisariatu Policji
I W Bytomiu kom. Piotr Misztal. W dyskusji uczestniczyli
przedstawiciele: Spółdzielni
Mieszkaniowej „Miechowice”,
ZBM w Bytomiu, Bytomskich
Mieszkań, kuratorzy Sądu Rejonowego w Bytomiu, Straży
Pożarnej z Górnik oraz Stolarzowic, Straży Miejskiej, radni,
dyrektor Domu Dziecka nr1
w Bytomiu, dyrektor placówki
„Szansa dla Dziecka” w Bytomiu oraz przedstawiciele
Gazety Miechowic w osobach
Mariusza Tazbir i Ireneusza
Okoń.

W trakcie rozmowy podkreślano współpracę wszystkich
podmiotów zaangażowanych
w dbanie o bezpieczeństwo
obywateli. Dzielono się dotychczasowymi doświadczeniami
i rozwiązaniami stosowanymi
w różnych instytucjach. Mapa
zagrożeń będzie istotnym elementem procesu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym,
realizowanym w partnerstwie
międzyinstytucjonalnym i służącym aktywizacji społeczności lokalnych.
Koncepcja mapy zagrożeń:
Mapa określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących w naszym kraju. Pozwoli również
na racjonalne rozmieszczenie
struktur terenowych policji
oraz kierowanie sił i środków
w miejsca, gdzie konieczne
będzie zwiększenie bezpieczeństwa. - Bezpieczeństwo
obywateli i państwa jest
jednym z najważniejszych
priorytetów rządu. Zgodnie
z zapowiedziami MSWiA,
mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego będzie
powstawała przy aktywnym
udziale lokalnych społeczności. Opierać się, więc będzie

Celem spotkania było m. in.
poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych w tym
zakresie oraz rozmowa na
temat koncepcji rozwiązania
systemowego w postaci krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Najważniejszym aspektem spotkania
była dyskusja nad opracowaniem oraz wykorzystaniem
tzw. mapy zagrożeń, narzędzia, które pozwoli rzetelnie
i czytelnie przedstawić ro-

KONTYNUACJA
ZE STRONY 1

Od dawna krążą pogłoski, legendy na temat tego co tam
się może znajdować, może
tam być wszystko i nic... 15
ton złota, dokumenty niemieckie z nazwiskami konfidentów
współpracujących z III Rzeszą,
pomordowani jeńcy wojenni,
bron , amunicja itp.

być? Może obrazy skradzione
z Krakowa, sztaby złota, fragmenty Bursztynowej Komnaty
lub nowoczesny sprzęt, który
chciano uchronić przed nadchodzącą Armią Czerwoną?
A co najbardziej prawdopodobne archiwum gestapo z listami konfidentów, które przepadły bez śladu? Ta ostatnia
opcja wydaje się najbardziej
prawdopodobna co tłumaczyłoby blokowanie prób dotarcia do tego miejsca przez
wcześniejsze władze kopalni
czy miasta w obawie o wyjście
na jaw nazwisk osób ówcześnie żyjących i robiących kariery polityczne w tym rejonie.

Prawdopodobnie zginęło tam
wiele osób, robotnicy przymusowi, głównie obcokrajowcy,
Rosjanie, Francuzi, Anglicy
oraz Belgowie. Miejscowi opowiadali, że nie było to zwykle
zabójstwo, tylko likwidacja
świadków, którzy wykonali
już swoją robotę. Co to mogło

Gdyby takie dokumenty się zachowały, byłaby to rewelacja.
Rodzi się jednak pytanie czy
tyle czasu w wilgoci akta pisane atramentem przetrwały do
naszych czasów i może właśnie
na to liczyli Niemcy...i zainteresowani...że nic nie dotrwa do
momentu ich wydobycia.

D

opiero od niedawna za
tę sprawę ponownie się
zabrano i wykorzystano
w tej kwestii prywatną kopalnię Siltech, dawniej KWK
Pstrowski.

KONIEC LEGENDY
SZYBU POŁUDNIOWEGO?
Po wojnie pojawiły się informacje, plotki, opowiadania świadków, że przed sylwestrem 1945
roku do Szybu Południowego
udała się kolumna ciężarówek
z pobliskiej stacji kolejowej
w Biskupicach, gdzie przybył
pociągiem transport skrzyń.
Opuszczano do wnętrza szybu
duży ładunek, a pomieszczenia na to wcześniej wykonali
wspomniani jeńcy którzy zapłacili za to życiem dla zachowania tajemnicy.
Jeden z przedwojennych górników podobno opowiadał,
że został skierowany do rozładunku pociągu stojącego
na rampie kopalni Miechowice. Ściągał z innymi ciężkie
skrzynie, a gdy skład został

ostrzelany przez sowieckie samoloty ładunek się rozpadł,
a ze skrzyń rozsypało się złoto.
Prawdopodobnie jednak coś
jest w czeluści szybu, gdyż
przemawia za tym kilka istotnych i udokumentowanych
faktów.
Szyb ten zbudowano w latach
1911-17 i został po wyeksploatowaniu złóż węgla w tym
rejonie zamknięty i otamowany w 1934 jako kompletnie
niepotrzebny. Natomiast co
najdziwniejsze, w 1944 roku
opuszczony szyb został rekonstruowany przez wojsko
niemieckie w niewyjaśnionym
celu, a roboty trwały tam nie
rękami lokalnych górników,

GAZETA MIECHOWIC

MAPA
ZAGROŻEŃ
BĘDZIE
ISTOTNYM
ELEMENTEM
PROCESU
ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM, REALIZOWANYM
W PARTNERSTWIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNYM
I SŁUŻĄCYM
AKTYWIZACJI
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH.

m.in. o debaty i konsultacje
społeczne,
zaangażowanie
organizacji pozarządowych,
wojewodów, samorządów, lokalnych mediów oraz innych
zainteresowanych osób, które
posiadają wiedzę na temat
zagrożeń na danym terenie. –
Proces konsultacji będzie się
odbywał w całym kraju.Mapa
ma zawierać informacje m.in.
o przestępstwach pospolitych
i kryminalnych (m.in. bójki,
pobicia, gwałty, zabójstwa,
kradzieże) oraz drogowych.
Ponadto uwzględnione zostaną wybrane kategorie
przestępstw gospodarczych
i narkotykowych.Takie zestawienie pozwoli na określenie
rodzajów zagrożeń w terenie
oraz poczucia bezpieczeństwa Polaków, zarówno tych
zamieszkujących duże miasta,
jak i mniejsze miejscowości. Na jej podstawie łatwiej
będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie
zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie jest
to uzasadnione. Chodzi tu
m.in. o rozlokowanie środków, liczbę funkcjonariuszy
i ich odpowiednie przeszkolenie, a nawet podjęcie decyzji
o odtworzeniu lub utworzeniu nowych komisariatów czy
posterunków.

czy jeńców, jak to opowiadali
miejscowi, tylko sprowadzano
ekipy pracowników przywiezionych aż z Westfalii, i unikano kontaktów z ludnością
miejscową. Prace zakończono
oficjalnie w Wigilię 1944 roku.
Teren był ogrodzony drutem kolczastym i pilnowany
przez wojsko, do którego nikt
postronny nie miał dostępu.
W styczniu 1945 roku został
wysadzony.

całkowita głębokość Szybu
Południowego wynosiła 518
metrów.

Gdyby okazało się, że coś przetrwało, to byłaby sensacja na
skalę światową! Tym razem
udało się dotrzeć w końcu
do tego miejsca. Zdecydowała się na to kopalnia Siltech,
gdyż wszelkie próby dotarcia
z strony KWK Miechowice
jak wcześniej wspomnieliśmy,
były torpedowane.
Przy okazji Siltech poszukuje
nowych złóż węgla, posiada chodniki na głębokości
248 i 380 metrów, natomiast

Nadzór nad pracami górniczymi w tym rejonie prowadzą
prokuratorzy IPN, historycy
i specjaliści, którzy także muszą
wziąć pod uwagę niebezpieczeństwa drążenia chodnika
w tym rejonie. Są tam stare wyrobiska górnicze, teren może
być nawet zaminowany, więc
prace muszą iść bardzo powoli
oraz ostrożnie.
Prawdopodobnie już za niedługo poznamy prawdę skrywaną pod ziemią przez ponad 70
lat, skończy się legenda Szybu
Południowego, będzie to albo
wielki szok, albo rozczarowanie.
Lepiej byłoby, gdyby ta legenda skończyła się wielkim odkryciem i happy endem, dzięki
której Miechowice i Bytom zyskałby wielką sławę.
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PROJEKT ODBUDOWY PAŁACU JEST GOTOWY
KONTYNUACJA ZE STRONY 1

P

rojekt pn. „Rewaloryzacja zespołu pałacowego
Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia
w Bytomiu-Miechowicach”
jest zgłoszony do realizacji
w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji z planowanym dofinansowaniem ze
środków unijnych.

nie terenu w bezpośrednim
otoczeniu obiektu.
W październiku 2013 r. wykonana została ekspertyza
ruin oficyny pałacu, a w lipcu br. zawarto umowę na
wykonanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
rewitalizacji zespołu. Obiekt
jest zabytkiem, w związku
z czym wszelkie prace muszą
być wykonywane na podstawie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na
budowę, które wydawane są
w oparciu o przedstawioną
dokumentację. Opracowana
i zaakceptowana koncepcja
przebudowy pałacu, została
przez wykonawcę dokumentacji złożona do zaopiniowana w Wojewódzkim Urzędzie
Ochrony Zabytków. Trwają
prace dokumentacyjne.

Koszt szacowany wg fiszki OSI
~12,3 mln zł. Wkład własny
15 %, dofinansowanie RPO
WSL na lata 2014-2020 85
%. W budżecie miasta zaplanowano środki stanowiące
udział własny w projekcie
i niezbędne na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po podjęciu
przez IZ RPO WSL uchwały
w sprawie dofinansowania
projektu, środki te zostaną
wpisane do WPF.

Dodatkowo, w związku
z decyzją o odbudowie pałacu (pierwotnie zakładano
zachowanie oficyny pałacu
jako trwałej ruiny), zgodnie
ze zgłoszonymi potrzebami zarządcy obiektu i jego
przyszłego użytkownika tj.
MZZiGK zlecona zostanie
dokumentacja projektowo-

Zgodnie z ostatecznymi ustaleniami, rewitalizacja obejmie przebudowę zachodniej
oficyny pałacu (udostępnienie uzyskanych pomieszczeń
na cele kulturalne), uporządkowanie i wyeksponowanie
rumowiska pozostałej części
pałacu oraz zagospodarowa-

ZGODNIE
Z OSTATECZNYMI USTALENIAMI,
REWITALIZACJA
OBEJMIE PRZEBUDOWĘ ZACHODNIEJ OFICYNY PAŁACU
(UDOSTĘPNIENIE
UZYSKANYCH
POMIESZCZEŃ
NA CELE KULTURALNE), UPORZĄDKOWANIE
I WYEKSPONOWANIE RUMOWISKA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI
PAŁACU ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

-kosztorysowa
instalacji
niskoprądowych.
Zgodnie
z wytycznymi i kryteriami
IZ RPOWSL dla projektu,
obiekt będzie pełnił funkcje
kulturalną.
Prawdopodobny termin złożenia wniosku
o dofinansowanie to przełom
I i II kwartału 2017 r. Czas
niezbędny na wybór wykonawcy oraz realizację robót
budowlanych wg wstępnych
założeń to ok. 14 miesięcy –
jednak przystąpienie do tego
etapu uwarunkowane jest
uzyskaniem dofinansowania.
W związku z pogarszającym się stanem technicznym
obiektu oraz planowanym
terminem pozyskania dofinansowania i rozpoczęcia
prac budowlanych, przeprowadzono roboty zabezpieczające obiektu oficyny pałacu
polegające na zamurowaniu
wszystkich otworów na poziomie piwnic i parteru, podparciu płyty balkonowej oraz
umocowaniu wypadającego
nadproża – zgodnie z decyzją
nakazową PINB i ŚWKZ. Wykonane zabezpieczenie stanowi jednocześnie I etap prac
budowlanych
związanych
z odbudową obiektu.

REKLAMA

NOWOCZESNE ŁAZIENKI
(32) 286 40 02

D
3
T
K
E
J
O
PR
!
S
I
T
GRA

BYTOM - MIECHOWICE ul. J. FRENZLA 30

NOWA SIEDZIBA REDAKCJI I SKLEPU KOMPUTEROWEGO
redakcja GAZETY MIECHOWIC
oraz SKLEP KOMPUTEROWY
z Hali Targowej
wraz z SERWISEM TELEFONÓW GSM
zostały przeniesione
do nowego pawilonu
przy ul. Bławatkowej.

www.gazetamiechowic.pl

WYDAJE: ELMER Technology, ADRES REDAKCJI: Komputery,
Serwis PC, Telefony, Hala Targowa, 41-908 Bytom, Miechowice, ul. Stolarzowicka 37, tel. (32) 281-42-55, E-MAIL:
redakcja@miechowice.info.pl, REDAKTOR NACZELNY: mgr inż.
Mariusz Tazbir, E-MAIL: mariusztazbi@wp.pl, REDAKTOR
TECHNICZNY I GŁÓWNY ADMINISTRATOR: Ireneusz Okoń, E-MAIL: irek@miechowice.info.pl, REDAKTOR PROWADZĄCY: mgr
Tomasz Wac E-MAIL: t.wac@interia.pl, PROJEKT I DTP: Leszek
Waligóra / Presspekt , DRUK: Presspekt.pl, NAKŁAD GAZETY:
5 tys. egz. WYBRANE GRAFIKI: webdesignhot.com . Za
treść reklam redakcja nie odpowiada. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Serdecznie zapraszamy!

Str. 12

GAZETA MIECHOWIC

GAZETA MIECHOWIC

