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MIECHOWICKI SCHRON
I MINI MUZEUM OTWARTE I UDOSTĘPNIONE DO ZWIEDZANIA

I

nauguracyjnemu otwarciu
towarzyszyły tłumy mieszkańców przedstawiciele
władz i zaproszeni goście.

Do tego dopisała wspaniała pogoda co było pewnie
dodatkowym powodem tak
udanej imprezy na której
nie zabrakło także specjalnie przygotowanych atrakcji
towarzyszących jak pojazdy
militarne, strzelnica ASG,
Bractwo Kurkowe, przedstawiciele Wojska Polskiego
oraz nieodłączna na takich
imprezach grochówka.
Uroczystość zaczęła się nieco po godz.10.00. 4 czerwca.
Najpierw część oficjalna,
podczas której podziękowaliśmy wszystkim tym, którzy
pomogli nam w remoncie
obiektu.. Podziękowaliśmy
wręczając im pamiątkowe
medale. Swoje słowa uznania wypowiedział Prezydent
Bytomia Damian Bartyla,

a także dowódca 34 DROP
ppłk Grzegorz Gdula. Wielkie podziękowania dla Kompanii Bytom, 34 DROP z Bytomia i WKU Gliwice oraz
dla Pani Beaty Słonkiewicz
za osłodzenie nam imprezy
wspaniałym ciastem. Później zwiedzanie - najpierw
przedstawicieli władz, a później wszystkich chętnych.
W pierwszym dniu otwarcia,
sobotę 4 czerwca zwiedziło
schron a w nim Mini Muzeum Miechowic około 700

osób którzy stali w długiej
kolejce aby zobaczyć pamiątki i lepiej poznać historie
miejsca gdzie się znajdują. Do
dziś zwiedziło schron ponad
1500 osób.
Miechowicki schron wraz
z muzeum został utworzony
przez Panów:
Andrzej Habraszka, Ireneusz
Okoń, Marek Kaczorkiewicz
Wsparcia udzielili: Adam Kubacz, Jan Hodor, Jerzy Lipka,
oraz Mariusz Tazbir.

To dzięki ich ciężkiej pracy
możemy dziś podziwiać to
co powstało z miejsca które
jeszcze rok temu było zalane
ponad metrem wody i zasypane tonami ziemi i gruzu.
Mamy nadzieję że pasja
tych osób oraz zaangażowanie pozwoli przyczynić
się do zainteresowania miejscem w którym mieszkamy
i lepszego poznania naszej
historii.
kontynuacja, strona 11

Każdy obywatel winien być
świadomy rodzajów zagrożeń,
jakie mogą dotknąć jego samego oraz eskalacji tego zjawiska.
Destabilizacja wywołana brakiem poczucia bezpieczeństwa

prace powinny się rozpocząć w
lipcu i jest szansa, że do końca
wakacji będą w końcu drogi po
których będzie można normalnie jeździć i chodzić.
kontynuacja, strona 2

pociąga za sobą skutki nie tylko
w sferze osobistej (psychicznej),
ale w większej skali odciska także piętno na rozwoju gospodarczym i warunkach funkcjonowania współczesnych państw.
Globalizacja, rozwój techniki
oraz integracja międzynarodowa powodują także to, że
dzisiaj nie ma granic dla osób,
grup i organizacji chcących
wywołać zagrożenie, dokonać
bezpośredniego ataku ukierunkowanego na niewinnych
ludzi. Przykładowo, ostatnie
wydarzenia w Paryżu czy Brukseli dotknęły przede wszystkim
ludzi, którzy nigdy nie byli zaangażowani w jakąkolwiek aktywność mogącą stwarzać dla
nich samych zagrożenia natury
terrorystycznej.
kontynuacja, strona 5

WĄSKOTORÓWKA
RUSZA W TRASĘ

B

WIŚNIOWEJ I WIOSNY LUDÓW

Z

K

to i jak strzeże naszego
bezpieczeństwa? Z takimi
hasłami jak poczucie bezpieczeństwa obywateli, służby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, cyberbezpieczeństwo, minimalizowanie ryzyka i, przewidywanie
zagrożeń czy zapobieganie
aktom terroryzmu, spotykamy się w dzisiejszych czasach
właściwie na każdym kroku,
zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w internecie. Dlaczego warto mieć
aktualną wiedzę na te tematy?

ytomska kolejka wąskotorowa znowu wyjedzie
na tory. Już w sobotę, 25
czerwca o 9.00 ze stacji Bytom
Wąskotorówka pierwsi pasażerowie wyruszyli w podróż
do Miasteczka Śląskiego. Kolejka będzie wykonywała w
sobotę i niedzielę wakacji pod
dwa kursy w każdą stronę.

REMONT ULIC
ostał wyłoniony wykonawca i został zakończony przetarg na przebudowę ul. Wiśniowej i ul.
Wiosny Ludów w Bytomiu
Miechowicach. Tym samym

BEZPIECZEŃSTWA

Tradycyjnie, jak co roku,
wąskotorowe pociągi będą
pokonywały 21-kilometrową
trasę z Bytomia przez Dąbrowę Miejską, Suchą Górę,
Zabytkową Kopalnię Srebra,
Tarnowskie Góry i Lasowice
nad zalew w Miasteczku Śląskim.
kontynuacja, strona 2

POROZUMIENIE
W SPRAWIE ELEKTROCIEPŁOWNI

P

odpisano trójstronne porozumienie między Fortum, władzami Bytomia
oraz spółką Rezonator S.A.,
dotyczące sprzedaży Elektrociepłowni Szombierki. Na jego
mocy, wskazana przez władze
miejskie spółka ma zostać nowym właścicielem obiektu.
Zawsze uważaliśmy, że władze samorządowe są najwłaściwszym
podmiotem
do kształtowania przyszłości
obiektu o tak wielkiej war-

Str. 1
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tości historycznej. W ciągu
ostatnich miesięcy rozpatrywaliśmy oferty potencjalnych
nabywców i ostatecznie zdecydowaliśmy się na wybór rekomendowanej przez władze
Bytomia spółki Rezonator S.A.,
z którą w najbliższym czasie
zamierzamy podpisać umowę
sprzedaży
Elektrociepłowni Szombierki – mówi Jacek
Ławrecki, rzecznik prasowy
Fortum.
kontynuacja, strona 2
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
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NOWY KOCIOŁ

POROZUMIENIE

WĄSKOTORÓWKA

ZAMONTOWANO W CIEPŁOWNI

W SPRAWIE ELEKTROCIEPŁOWNI

RUSZA W TRASĘ

kontynuacja ze strony 1
półka Rezonator S.A. planuje powołanie do życia
fundacji pod nazwą „Fabryka Muzyki Generator” i adaptację
historycznej elektrociepłowni na
działalność kulturalną, obejmującą między innymi stworzenie
na jej terenie teatru muzycznego,
studiów nagrań i mediateki. Ponadto do celów fundacji będzie
również należało promowanie
tradycji i dziedzictwa kultury
przemysłowej Górnego Śląska.
Elektrociepłownia Szombierki
jest nie tylko wizytówką nasze-

S
B

udowa ciepłowni na
terenie elektrowni Miechowice postępuje dość
sprawnie. W powstającym
budynku zabudowano niedawno kocioł który posłuzy
do produkcji ciepła dla nas.
Kocioł ma wydajność 25MW
i ma być gotowy pod koniec
tego roku. Spełnia on rygorystyczne normy ekologiczne. W przyszłości planuje sie
rozbudowe o drugi kocioł
w zależności od przyłączeń do
sieci, a docelowa moc ma wynieść minimum 70MW.

Nowa ciepłownia będzie odrębnym systemem choć zlokalizowanym na terenie elektrociepłowni Miechowice.
Będzie obiektem rezerwowym
dla istniejącej infrastruktury

ciepłowniczej w Bytomiu, natomiast latem będzie podstawowym żródłem ciepła dla
Bytomia.

go miasta, ale i całego regionu. Jest to perła architektury
postindustrialnej zaliczana do
bardzo atrakcyjnych obiektów w całej Europie. Wykorzystanie
Elektrociepłowni
do działalności kulturalnej
wpłynie na pozytywny wizerunek Bytomia i województwa
śląskiego w kraju i na świecie.
Bytomianie natomiast będą
mogli korzystać z szerokiej
oferty artystycznej w otoczeniu unikatowej architektury
- powiedział Damian Bartyla,
prezydent Bytomia.

W połowie tego roku ma się
rozpocząć budowa 10-kilometrowego połączenia nitką
ciepłowniczą Bytomia z Zabrzem która będzie schowana
w całości pod ziemią aby nie
szpecić krajobrazu.

kontynuacja ze strony 1
olejka będzie kursować od
25 czerwca do 28 sierpnia
w każdą sobotę i niedzielę
wakacji. Uruchomione zostaną
dwie pary pociągów, w składzie których oprócz lokomotywy spalinowej znajdą się także:
wagony pasażerskie letnie - częściowo otwarte oraz wagon do
przewozu większego bagażu,
rowerów i wózków.

K

Odjazd z Bytomia Wąsk. pierwszy pociąg 9.00 wraca z Miasteczka Śl. o 12.00 natomiast
drugi z Bytomia Wąsk.14.30
a powrót z Misteczka 17.30

Połączenie to jest bardzo
istotne, gdyż w Zabrzu powstanie nowa elektrociepłownia o mocy ok 150MW, która
będzie w okresie jesienno -ziowym zasilać w ciepło Bytom,
natomiast w lato ta w Miechowicach będzie głównie podawać ciepłą wodę dla naszego
miasta.

Cena biletu normalnego kosztuje 10 zł, ulgowy – 6 zł (dzieci
do lat 4 – bezpłatnie), zaś bilety rodzinny (1 osoba dorosła +
dziecko do lat 16) – 13 zł.
Przypomnijmy, że historia GKW

sięga połowy XIX wieku, kiedy
to system transportu oparty na
drogowym przewozie konnym
nie nadążał za intensywnym
rozwojem Górnego Śląska.
W 1857 r. sieć liczyła 75 km
i przewożono nią 250 tysięcy
ton towarów rocznie. Dopiero wielki kryzys gospodarczy
w 20-leciu międzywojennym
zahamował jej rozwój.
Obecnie Kolejka Wąskotorowa
łącząca Bytom z Miasteczkiem
Śląskim jest jedną z głównych
atrakcji na Szlaku Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego. Podróż kolejką od lat cieszą
się ogromną popularnością, nie
tylko ze względu na malownicze
tereny, po których przejeżdża
ciuchcia, ale także na fakt, że
można nią dojechać z Bytomia
do Zabytkowej Kopalni Srebra
w Tarnowskich Górach oraz
nad jezioro Chechło – Nakło.

OBIEKT SPORTOWY

KONIEC MCDONALD’S NA KARBIU

KOLEJNY NA MAPIE BYTOMIA

10 CZERWCA BYŁ OSTATNIM DNIEM RESTAURACJI MCDONALD’S NA KARBIU

Ma

wymiary 30 na 17
metrów, boiska
do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną.
Mowa o kolejnym wielofunkcyjnym boisku sportowym,
które wczoraj /9 czerwca/ zostało otwarte przy MDK nr 2
w Bytomiu.

Boisko zostało wykonane w
ramach budżetu obywatelskiego 2015 roku i kosztowało 119 tysięcy zł. Posiada nie
tylko trzy boiska do gry w:

B
koszykówkę, siatkówkę i piłkę
ręczną, ale także piłkochwyty
oraz piesze dojście ze schodami terenowymi do obiektu.
Ponadto wykonawca boiska z
własnych środków wyrównał
teren wokół, uporządkował
zieleń oraz doposażył obiekt w
bramki do gry w piłkę ręczną.

yła to bardzo popularna i dobrze prosperująca restauracja i jedyna
w rejonie, bardzo często odwiedzana przez mieszkańców
Miechowic, a także klientów
z całej naszej okolicy, gdyż
najbliższe McDrive znajdują
sie w Zabrzu, Chorzowie czy
Tarnowskich Górach. Teraz
aby skorzystac z ich usług
właśnie tam będziemy musieli
się udać.
Decyzja o zamknięciu

stała podjęta ze względu
na bezpieczeństwo klientów oraz załogi, a spowodowana jest niestabilnym
gruntem pod budynkiem
i znacznym przechylem
obiektu.
Są co prawda informację,
że McDonald’s Polska chce
wybudowac nową restaurację przy ul. Strzelców
Bytomskich, ale to zapewne
jeszcze trochę potrwa i raczej nie w tym roku.

zo-

REMONT ULIC WIŚNIOWEJ I WIOSNY LUDÓW
KONTYNUACJA ZE STRONY 1

P

race będą polegały na
przebudowaniu
ul.
Wiśniowej na długości 440,24 m. (o szerokości
5,5m) z przebudową zjazdów
na posesje, budową chodniStr. 2

ka szerokości od 1,5 do 2,0
m, odwodnieniem powierzchniowym poprzez zabudowę
nowych wpustów ulicznych
z przykanalikami do istniejących studni rewizyjnych

kanalizacji deszczowej i zabudowę drenów francuskich.
Natomiast przebudowa ulicy
Wiosny Ludów na długości L = 319,42 m. (szerokość

jezdni od 4,5 m
do 5,0 m.
nawierzchnia z betonu asfaltowego) z budową zjazdów na
poszczególne posesje z kostki
betonowej koloru czerwonego, budową stanowisk po-

GAZETA MIECHOWIC

stojowych dla samochodów
osobowych,
wykonaniem
docelowej organizacji ruchu
w tym urządzenia uspokojenia ruchu, odwodnienie powierzchniowe (oczyszczenie

istniejących wpustów oraz
studni rewizyjnych), zabudowa nowych wpustów, zabudowa przykanalików, zamiana
rowów otwartych na dreny
francuskie i ich zabudowa.

REKLAMA

DO 15 LIPCA
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MIESIĘCZNIE

studiuję, pracuję,
zyskuję
•
•
•
•
•
•
•
•

DYPLOM LICENCJATA

DYPLOM INŻYNIERA

Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Język angielski w biznesie – w przygotowaniu
Pedagogika
Prawo w biznesie
Psychologia w biznesie
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

• Informatyka NOWOŚĆ
• Inżynieria zarządzania
• Logistyka

DO 15 LIPCA

WPISOWE 0 ZŁ 400 ZŁ

www.wsb.pl
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PIÓREM RADNEGO

WIĘCEJ MIEJSC W PROGRAMIE PRAC
PIÓREM RADNEGO RADY MIEJSKIEJ TOMASZEM WACEM Z OKRĘGU NR 1 OBEJMUJĄCEGO MIECHOWICE, BOBREK ORAZ KARB

W

ięcej chętnych niż
miejsc pracy – z taką
sytuacją mierzył się
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizujący w Bytomiu
Program Prac Społecznie Użytecznych. By rozwiązać ten
problem, podjęliśmy uchwałę umożliwiającą zwiększenie
liczby uczestników programu.
Przypomnijmy, że realizowany
od 2008 r. program to szansa
dla bezrobotnych klientów
MOPR, bez prawa do zasiłku,
którzy chcą znaleźć zatrudnienie po często długim okresie
pozostawania bez pracy.
Aktualnie
w
programie
uczestnicy 170 osób, ale
już w lipcu będzie ich 187.
Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej od lipca
do grudnia będziemy reali-

zować nowe zadanie pod
nazwą: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz
zmniejszenia
wykluczenia
społecznego” – edycja 2016
r. – mówi Barbara Ender, kierownik Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie.

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

Warto zaznaczyć, że bytomska oferta, była jedną z 11
wyłonionych spośród 67
zadań publicznych, które
wpłynęły do Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Celem, który
przyświeca naszemu przedsięwzięciu, jest szeroko pojęta reintegracja społeczna
i zawodowa uczestników.
Innymi słowy będziemy dążyć do tego, by podnieść ich

kompetencje angażując w
szkolenia zawodowe i prace
społecznie. Zanim jednak
ruszą Nowe horyzonty warto przypomnieć, że aktualnie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie realizowane są
trzy edycje zajęć w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), w których
uczestniczy 30 osób. To osoby posiadające III profil pomocy określony przez urząd
pracy, a więc takie, które są
na tyle oddalone od rynku
pracy, że wymagają szczególnego wsparcia ze strony
urzędu i innych instytucji
rynku pracy. Uczestnicząc w
PAI, bezrobotni biorą udział
w warsztatach integracyjnych, a także realizują prace
społecznie użyteczne. To dla
nich często pierwszy krok w
kierunku poszukiwania pracy.

AKTUALNIE
W MIEJSKIM
OŚRODKU
POMOCY
RODZINIE
REALIZOWANE
SĄ TRZY
EDYCJE ZAJĘĆ
W RAMACH
PROGRAMU
AKTYWIZACJA
I INTEGRACJA
(PAI)

Zadania, z którymi muszą
się zmierzyć często nie wymagają dużych kwalifikacji,
zatrudniani są na przykład
na stanowisku pomocy kuchennej, biurowej, konserwatora czy portiera. Jednak
warto podkreślić, że wielu z
nich daje z siebie wszystko
i po skończonym programie
zostają u danego pracodawcy zatrudnieni – mówi Ender.
W ubiegłym roku w Pracach
Społecznie Użytecznych wzięło udział 185 osób, a 14 z nich
znalazło pracę (w tym 5 osób
w miejscu wykonywania programu). Wśród tegorocznych
uczestników 9 osób zostało
już zatrudnionych na otwartym rynku pracy. Liczba ta
z pewnością wzrośnie, ale
szczegółowe informacje będą
znane dopiero w pod koniec
b.r. roku.

REMONTY CHODNIKÓW

PLAC ZABAW

PRZY ULICACH RACJONALIZATORÓW, ELEKTROWNIA, REPTOWSKA ORAZ NICKLA

POWSTANIE W MIECHOWICACH?

Z

inicjatywy
Radnego
Rady Miejskiej Tomasza Wac u zbiegu ulic 8
Marca oraz Bukowej odbyły
się dwa spotkania w sprawie
budowy placu zabaw.

W

ostatnich kilku tygodniach dzielnica doczekała się wymiany
nawierzchni kilku chodników.
Tak rzeczywiście wymieniono nawierzchnię chodników

REKLAMA

Str. 4

przy ulicach Racjonalizatorów, Elektrownia, Reptowska
oraz Nickla mówi Radny Rady
Miejskiej Tomasz Wac.
W imieniu mieszkańców na-

szej dzielnicy wielokrotnie
zwracałem uwagę na zły
stan niektórych chodników
w szczególności tych którymi mieszkańcy najczęściej
chodzą do kościoła, przed-

szkola czy szkoły. Złożyłem kilka interpelacji w tej
sprawie i cieszę się, że przyniosło to oczekiwany przez
społeczność naszej dzielnicy
efekt.
REKLAMA
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Oprócz radnego Waca w
spotkaniach tych uczestniczył prezydent miasta pan
Damian Bartyla oraz zastępca dyrektora MZZiGK pani
Krystyna Ostrowska. Radny
zwracał uwagę na fakt iż
w tej części dzielnicy poza
malutkim placykiem zabaw
dzieci tak naprawdę nie mają

gdzie się bawić i budowa
oczekiwanego od wielu lat
przez mieszkańców placu zabaw jest konieczna.
Prezydent miasta pozytywnie odniósł się do pomysłu i
obiecał iż w tym miejscu plac
zabaw powstanie.
W efekcie podczas ostatniej
sesji rady miejskiej wpisano
zadanie budowy placu zabaw
w Miechowicach do wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2016-2018. Rozpoczęcie
prac jeszcze w tym roku.

www.gazetamiechowic.pl

BYTOM, MIECHOWICE, maj - lipiec

Nr 2 (6), MMXVI

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

KONFERENCJA OBEJMUJĄCA SWOJĄ TEMATYKĄ KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA AKADEMI IGNATIANIM
W KRAKOWIE NA KTÓRĄ OTRZYMAŁA SPECJALNE ZAPROSZENIE GAZETA MIECHOWIC. RELACJA I FOT.: RED. MARIUSZ TAZBIR

B

yła to wyjątkowa konferencja, pierwsza gdzie
udało się zaprosić przedstawicieli wszystkich najważniejszych służb działających
w obszarze bezpieczeństwa
publicznego, w tym również
służb specjalnych.

poza granicami naszego kraju
ale i w Polsce (Wrocław). Na
chwilę obecną Polska na mapie Europy stanowi praktycznie ,enklawę bezpieczeństwa”
ale by ten stan utrzymać, to nie
wolno dać się zwieść, że taki
stan będzie trwał zawsze.

Odbyła się 18 MAJA 2016 r.
w krakowskiej Akademii Ignatianum przy ul.Kopernika 26
pt. "ROLA SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I NIEPAŃSTWOWYCH W KSZTAŁTOWANIU
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO", natomiast moderatorem i inicjatorem tego wydarzenia był dr Witold Mazurek,
były funkcjonariusz Agencji
Bezpieczenstwa Wewnętrznego, a obecnie adiunktem AIK
w Krakowie, którego głównym obszarem zainteresowań
naukowych jest fenomen bezpieczeństwa w różnych jego
obszarach.

Kwestie poruszane i omawiane przez zaproszonych
ekspertów którzy byli uczestnikami tego wydarzenia dotyczyły bardzo szerokiego
spektrum tematycznego, poczynając od:

Konferencja dotyczyła kwestii bardzo aktualnej, gdyż
bezpieczeństwo jest teraz
priorytetem wszystkich służb
państwowych jak i nie państwowych w kontekście
nadchodzących Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie,
ogromnego wydarzenia gdzie
trzeba będzie zapewnić kilkuset tysiącom uczestnikom spotkań z Papieżem maksymalne
jak tylko to możliwe bezpieczeństwo a jak wiadomo w takich sytuacjach jest to bardzo
trudne i stanowi ogromne wyzwanie. Już od dawna w tej
kwestii jest wzmożone działanie wszystkich służb, zwłaszcza w obliczu zagrożenia zamachów ktore mialy miejsce
Oczywiście, nie ma dzisiaj jednego całkowicie skutecznego
sposobu ochrony przed atakami
terrorystycznymi, jednakże nie
znaczy to, że nie warto podejmować szerokich działań np.
w celu podnoszenia świadomości o sprawach bezpieczeństwa
u przeciętnego ,,Kowalskiego”.
Przecież, teoretycznie, i on może
stać się świadkiem lub nawet
ofiarą zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.
Warto ponadto uświadamiać
obywateli, że do dbałości o ich
bezpieczeństwo w Polsce zostały powołane wyspecjalizowane

• współczesnego terroryzmu,
sposobów działań osób
w to zaangażowanych, ich
mentalności i metod walki
z nimi,
• wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski - w perspektywie euroatlantyckiej
- przedstawionych przez
pracowników naukowych
Instytut Nauk o Polityce
i Administracji, Akademia
Ignatianum w Krakowie,
• przydatności i sposobów
wykorzystania psychologii sądowej (Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum w Krakowie), do
określenia i wytypowania
potencjalnych sprawców
przestępstw, ich zachowań,
działania i genezy powstania ich przyczyn.
• działalność
edukacyjna
i profilaktyczna CBA ( Gabinet Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego).
• sposobów

zachowania

i przeciwdziałania korupcji,
zwłaszcza u urzędników
w kontaktach z światem
zewnętrznym na styku państwo-obywatel.
• rola Straży Granicznej
w systemie bezpieczeństwa
narodowego - (Komenda
Główna Straży Granicznej)
• szczególnie ważna rola
w nabierającej tempa migracji ludności z bliskiego
wschodu, przemytu ludzi,
towarów i właśnie skutecznego zabezpieczenia granic.
• rola Służby Więziennej
w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa (Działu Ochrony Aresztu
Śledczego w Krakowie),
dotyczyła zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom
aby ich chronić przed niebezpiecznymi przestępcami
a także o ich własną ochronę przed nimi samymi i innymi współwięźniami
• system dozoru elektronicznego - (Ministerstwo
Sprawiedliwości ds. Probacji), nowoczesny system
uruchomiony w 2012 roku
pozwalający na odbywanie
kary w ich własnych domach,
• e-rzeczywistość:
szanse,
wyzwania, ryzyka i zagrożenia dla administracji
i obywatela, obejmujące
bardzo szeroki zakres zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, internetem,
jego usługami, możliwości

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA
KONTYNUACJA ZE STRONY 1, DR WITOLD MAZUREK
służby i instytucje, a pracujący
w nich ludzie to profesjonaliści,
którzy z narażeniem życia będą
wykonywać swoje obowiązki
związane z ochroną obywateli.
Ważnym jest także, by przeciętny ,,Kowalski” posiadał
podstawową wiedzę, na temat
służb i instytucji, które są powołane do ich ochrony. Żeby
wiedział, do jakich służb się
zgłosić w wyjątkowej sytuacji.
GAZETA MIECHOWIC

Ponieważ tak naprawę wszyscy
możemy pomóc zadbać o bezpieczeństwo publiczne, które
jest przecież naszym dobrem
wspólnym.
Okazją do zapoznania się
z kompetencjami i działaniami poszczególnych służb
państwowych w obszarze
bezpieczeństwa, będzie konferencja pt. „ROLA SŁUŻB

wykorzystania w różnych
niecnych celach.
• zagrożenia cyberprzestrzeni i rola Policji w zwalczaniu
cyberzagrożeń
(Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie),
• instytucje i organizacje
romskie oraz ich aktywność – (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Oświęcimiu).
Wszystkie te kwestie mają
ogromny wpływ na bezpieczeństwo obywatela, instytucji i państwa jako całości i są nieodzownym polem do ciągłego działań
służb w każdej jego sferze, dążąc
do ich integracji aby można było
je jak najlepiej i efektywnie wykorzystać zapewniając maksymalny poziom bezpieczeństwa.
Konferencja cieszyła się wielkim
zainteresowaniem wśród słuchaczy, studentów i gości tam
przybyłych a także mediów gdyż
była pierwszym takim wydarzeniem gdzie mogliśmy usłyszeć
od strony praktycznej działania
wszystkich służb powołanych
do zapewnienia bezpieczeństwa.
Na specjalne zaproszenie zostaliśmy także jako redakcja Gazety Miechowic wytypowani do
uczestnictwa w tym wydarzeniu.
Dzięki temu możemy Państwu
przestawić krótką fotorelację,
za co bardzo dziękujemy organizatorom.
Dr Witold Mazurek był moderatorem tej konferencji
PAŃSTWOWYCH I NIEPAŃSTWOWYCH W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO”, która odbędzie się w dniu 18 maja 2016
r. (środa) w godz. od 9:00 do
16:00 w siedzibie Akademii
Ignatianum w Krakowie przy
ul. Kopernika 26, s. 412.
Do zabrania głosu w trakcie
obrad, oprócz pracowników
naukowych Akademii, zaproszeni zostali m.in. Szefowie
służb specjalnych, Policji, Straży
Granicznej, Służby Więziennej,
Straży Miejskiej, Służb Ochrony
i eksperci ds. bezpieczeństwa.
Str. 5
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KS. NORBERT

I JEGO MIECHOWICKIE KORZENIE - A. KUBACZ, MATERIA

Do

najbardziej
znanych
miechowiczan zalicza się
księdza Norbert Bonczyk
(1837-1893),
wieloletniego
administratora parafii mariackiej w Bytomiu, znanego
pisarza i poetę zwanego „śląskim Homerem”. Nazwisko
Bonczek (Banczyk) pojawia
się w wielu miejscowościach
na terenie dekanatu bytomskiego. W źródłach pisanych
nazwisko pojawia się w różnych formach. Do najczęściej
spotykanych należą Bonczik,
Bontzek, Boncyk, Boncek .
Nie wiadomo dlaczego upowszechniła się forma Bończyk, wprowadzona przez
badaczy polskiej literatury,
aczkolwiek nie ma ona uzasadnienia.

Rodzina ta należy do najbardziej zasiedziałych rodzin
chłopskich w Miechowicach.
Przedstawiciele Bonczyków
już od XVII wieku byli spotykani wśród różnych kategorii
chłopów zarówno w części
dolnej, jak i górnej majątku.
W najstarszych aktach nazwisko to zapisywano w wersji
zniemczonej Bontschick. Kolejne wzmianki o tej rodzinie
chłopskiej pochodzą z 1748
roku. Nazwisko to było popularne. W 1 połowie XIX w dokumentach możemy zidentyfikować kilkanaście osób o tym
samym nazwisku. Bonczykowie byli obecni na terenie
Miechowic jeszcze w początkach XX wieku. Przed I wojną światową niejaki Valentin
Bontzek piastował funkcję
gminnego skarbnika, a zarazem był aktywnym członkiem miejscowego oddziału
wschodniopruskiej organizacji pomocowej (Ostpreussenhilfe). Od połowy XIX wieku
coraz więcej miechowiczan
pracowało w przemyśle. Jednym z nich był ojciec księdza
Norberta – Walenty, który
znalazł zatrudnienie na kopalni „Maria”. Na początku
lat 60. XIX jego zarobki jako
sztygara były na tyle wysokie,
że przy ulicy Dolnej (dawnej
Mittelstrasse) wystawił nowy,
solidny budynek. Dom został wzniesiony obok dawnej
chałupy, w której urodził się
ksiądz Bonczyk.
Str. 6

DRUK ULOTNY W FORMIE KARTY POCZTOWEJ WYDANY NA POCZĄTKU XX WIEKU
UPAMIĘTNIAJĄCY DOKONANIA KS. N. BONCZYKA NA POLU SPOŁECZNO-RELIGIJNYM I NARODOWYM.

WSPÓŁCZESNY OBRAZ PRZEDSTAWIAJĄCY PORTRET KS. NORBERTA BONCZYKA
Z CZASÓW MŁODOŚCI.

Bonczyk swoje dzieciństwo
i lata młodzieńcze spędził
w Miechowicach., Jak wielu innych Górnoślązaków
swoją karierę związał z kapłaństwem. Szkołę średnią
ukończył w Gliwicach, studia teologiczne odbył we
Wrocławiu. W latach studiów udzielał się w towarzystwie literatury słowiańskiej
i w Towarzystwie Polskich
Górnoślązaków.
Przełożyło się to na późniejszą jego
działalność, najpierw jako
wikary księdza J. Szafranka,
a następnie w okresie pełnienia funkcji administratora
parafii NMP w Bytomiu (nie
otrzymał on bowiem oficjalnej zgody władz pruskich napełnienie funkcji proboszcza).
Jako znakomity duszpasterz
i uzdolniony organizator przyczynił się do założenia wielu
polskich organizacji. W Bytomiu założył Towarzystwo Św.
Alojzego. Organizacja stała
się bardzo popularna, w ciągu
kilkunastu lat powstały jego
„oddziały” na terenie kilkunastu parafii dekanatu bytomskiego. Dziwnym pozostaje
fakt, że w Miechowicach, wiosce rodzinnej Bonczyka powstało jako jedno z ostatnich.
Popularność alojzjanów i jego
zaangażowanie w odrodzenie
polskości doprowadziło do
tego, że biskup wrocławski
G. Kopp w 1897 roku nakazał
rozwiązane stowarzyszenia
w 1897 roku. Zostało ono
zastąpione organizacjami mariańskimi.
N. Bonczyk zajmował się
przede wszystkim twórczością literacką. Do najbardziej
znanych utworów zaliczał
się „Stary kościół miechowski” oraz „Góra Chełmska”
podejmującą problematykę
pielgrzymowania do sanktuarium na Górze św. Anny.
Bardzo ważnym jego dziełem,
znanym tylko z opisów były
„Pamiętniki szkolarza miechowickiego”. Ksiądz Bonczyk
zajmował się też tłumaczeniem dzieł poetyckich. Wiele
jego prac zaginęło. Jego poematy i poezje silnie związane
są z Górnym Śląskiem. Przede
wszystkim zaś z Miechowicami.
N. Bonczyk mimo wielu obo-

GAZETA MIECHOWIC

wiązków
duszpasterskich
bardzo często przebywać
w Miechowicach. Tam mieszkali jego rodzice, którzy po
śmierci zostali pochowani
na cmentarzu przy kościele
Krzyża św. w Miechowicach.
Nagrobek ten z pięknym tekstem w języku polskim zachował się do chwili obecnej.
Inaczej stało się z drewnianą
chałupą, w której Bonczyk się
urodził. Została ona zburzona w 1937 roku. Nie ma też
kamienicy wzniesionej przez
jego ojca. Z czasów księdza
N. Bonczyka w Miechowicach niewiele się zachowało
prócz nowej świątyni pw. św.
Krzyża wybudowanej przez
ks. Józefa Preussa i resztek
pałacu Huberta Tiele-Wincklera. Obaj zostali wymienieni w utworze „Stary kościół
miechowski”.
Swoją wieś rodzinną z okresu dzieciństwa (i zapewne
tęsknotę za ojcowizną) przedstawił w swoim poemacie
„Stary kościół miechowski”.
Na podstawie poematu można odtworzyć realia życia
mieszkańców w połowie
XIX wieku. Występują tam
autentyczne postacie i opisane są miejsca, które dzisiaj
pozostają nieznane. Bonczyk
wspomniał w utworze wielu znanych mieszkańców ze
swojej młodości: Franciszka
Piątka-sołtysa,
przedstawicieli rodu Bonczyk, chłopów
i zagrodników (Koronowicza,
Laszczyków, chłopa Alberta
Kunę oraz pracowników kopalni „Maria”. W utworze pojawił się chłop Wlazłowskiuczestnik Wiosny Ludów na
Śląsku. Oczywiście występują
także właściciele Miechowic począwszy od I. Domesa
aż po H. Tiele – Winklera.
W poemacie spotykamy także znane osobistości pośrednio związane z właścicielami
tutejszego dominium: M. A.
Nottebohma, rzeźbiarza T.
Kalidego. Ważną postacią był
też miechowicki proboszcz
Józef Preuss. Wymienił także wiele nazw terenowych,
dzisiaj już praktycznie nieznanych za wyjątkiem Szkarotki,
części Miechowic, której nazwa odnosi się okolic placu
Szpitalnego. W XVI wieku

ZDJĘCIE WYKONANE W OKRESIE MIĘDZYWOJEN
NAGROBEK RODZICÓW BONCZYKA ZNAJDUJĄCY

WIDOK CHAŁUPY BONCZYKA NA ZDJĘCIU POCHO

www.gazetamiechowic.pl
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T BONCZYK

AŁY DO FOTOGRAFII W ARTYKULE UDOSTĘPNIŁ JAN HODOR

NNYM LUB TUŻPO II WOJNIE PRZEDSTAWIAJĄCE
Y SIĘ NA CMENTARZU PRZYKOŚCIELNYM.

ODZĄCYM Z POCZ. LAT 30.

w tej części wsi pobierano
myto czyli podatek drogowy.
Zapewne pod koniec XVIII
wieku powstała tam karczma
(zapewne tam gdzie dziś stoi
szpital, dawna fundacja Valeski). W lokalu tym odbyło się
w połowie XIX wieku wesele
znanego chłopa Koronowica, upamiętnione przez N.
Bonczyka w swoim utworze.
W tekście pojawia się także
przysiółek Osiny-stanowiącą
niegdyś kolonię Miechowic
(rejon dzisiejszej leśniczówki. Innym ważny miejscem
były fragment pola o złym
pochodzeniu zwanego Nomiarki (Namiarki)- usytuowanego w części lasu rosnącego
wzdłuż drogi przebiegającej
w kierunku Blechówki. Z innych nazw, które jeszcze można dzisiaj zlokalizować należy
wymienić fragment lasu Zakaźne (Zakazane), znajdującego się przy drodze wiodącej
w kierunku Stolarzowic oraz
pastwisko i pole Żabie kołka,
położone na zachód od Nomiarki.
N. Bonczyk odwołał się także
do początków dziejów Miechowic. W swoim poemacie
podał legendę o Zborowskim
i Wachu, założycielach wsi.
Do pogrzebu i wystawienia
nagrobka dla wuja miały
odnosić się formy nazwy
Miechowic takie, jak : „Mniechowo” , „Mniechowa”, „Miechow”. Oczywiście jest to
tylko piękna tradycja, nie mająca wiele wspólnego z rzeczywistością. Najprawdopodobniej do założenia osady
przyczynili się bożogrobcy
z Miechowa. Nie wiadomo
jednak czy początki osady
można utożsamiać z nazwą
Białobrzezie, wzmiankowaną
w najstarszych bullach papieskich.
Najważniejszym elementem
utworu jest dawny kościół
miechowicki, o korzeniach
średniowiecznych, którego
fundamenty tkwią jeszcze
w ziemi na terenie parku pałacowego. Obecna świątynia
wznosi się na wzniesieniu
niemal naprzeciw dawnej
budowli. Nowy kościół wybudowany został przez księdza J. Preussa. Opisany on

N. BONCZYK
ODWOŁAŁ
SIĘ TAKŻE DO
POCZĄTKÓW
DZIEJÓW
MIECHOWIC.
W SWOIM
POEMACIE
PODAŁ LEGENDĘ
O ZBOROWSKIM
I WACHU,
ZAŁOŻYCIELACH
WSI. DO
POGRZEBU
I WYSTAWIENIA
NAGROBKA DLA
WUJA MIAŁY
ODNOSIĆ SIĘ
FORMY NAZWY
MIECHOWIC
TAKIE, JAK :
„MNIECHOWO”
, „MNIECHOWA”,
„MIECHOW”.
OCZYWIŚCIE
JEST TO
TYLKO PIĘKNA
TRADYCJA, NIE
MAJĄCA WIELE
WSPÓLNEGO
Z RZECZYWISTOŚCIĄ.

został w dopisanym znacznie
później ostatnim rozdziale
utworu. „Stary kościół miechowski” zawiera elementy
symboliczne. Nie przypadkiem świątynia pojawia się
w tytule. Dzwony zawieszone
na wieży regulowały tok życia społeczności. Proboszcz
zaś był panem dla mieszkańców, do którego autorytetu
często się odwoływano. Za
dawną farą, na cmentarzu
znajdowała się szkoła, w której pierwsze nauki pobierał
N. Bonczyk. Wielkim autorytetem dla niego i innych był
wieloletni rektor Paweł Bieneck. Dlatego postać ta często pojawia się w twórczości
miechowickiego księdza. N.
Bonczyk był także autorem
wiersza odnoszącego się do
wesela jednego z miechowickich chłopów – niejakiego
Maja. Można rzec, że „górnośląski Homer” chcąc nie
chcąc stał się osobą, która dokumentowała w dosyć szczegółowy sposób zachodzące
w Miechowicach zmiany społeczne i obyczajowe.
Ks. N. Bonczyk i jego utwór
był przedmiotem analizy wielu historyków i badaczy literatury. Na szczególną uwagę
zasługuje jednak Ludwik
Chrobok, długoletni historyk
w jednej ze szkół miechowickich oraz pasjonat dziejów
gminy. Jego dziełem było
przetłumaczenie kilku ksiąg
„Stary kościół miechowski”
na język niemiecki. Badacz
ten odniósł się w swojej
twórczości do informacji
podanych przez księdza
i weryfikował je. W izbie
regionalnej
zgromadził
wiele przedmiotów z nim
związanych. Sporządził on
dokumentacje fotograficzną
nieistniejącej już zagrody
Bonczyków. Szkoda tylko,
że wiele z tych dokumentów
bezpowrotnie zaginęło. Kilka
fotografii i pamiątek odnoszących się do księdza – poety posiada pasjonat Miechowic – pan Jan Hodor.
Po swojej przedwczesnej
śmierci N. Bonczyk spoczął
w krypcie neogotyckiej kaplicy cmentarza Mater Dolorosa
w Bytomiu.

GAZETA MIECHOWIC

KARTA TYTUŁOWA DO II BYTOMSKIEGO WYDANIA „STAREGO KOŚCIOŁA MIECHOWSKIEGO” Z 1882 ROKU.

ZDJĘCIE PRZEDSTAWIAJĄCE ORYGINALNĄ WSTĄŻKĘ NALEŻĄCĄ DO CZŁONKA
ZWIĄZKU ALOJZANÓW (NA NIEWIELKIEJ PLAKIETCE WIZERUNEK KLĘCZĄCEGO
ŚW. ALOJZEGO, PATRONA STOWARZYSZENIA).

ZDJĘCIE RODZINNE BONCZYKÓW (?) PRZED DAWNĄ CHAŁUPĄ WYKONANE NA
POCZĄTKU LAT 30.
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SPORT

FUTBOL BYTOMSKI SILESIA

13 BYTOMSKI RODZINNY
RAJD ROWEROWY

R

ajd wystartował 26-062016 o godzinie 11.00
Trasa
prowadzona,
była przez dzielnice miasta, Centrum , Rozbark, Łagiewniki, Kolonia Zgorzelec,
Szombierki, Bobrek, Karb,
Miechowice,
Stolarzowice,
Stroszek, Centrum. Dystans
ok. 35 km, po drodze były 3
postoje , prierwszy przy hali
Na Skarpie, drugi na terenie
Sportowej Doliny DSD, trzeci na parkingu M1 Bytom,
gdzie odbyła się prezentacja
miasteczka rowerowego. Zakończenie w Parku Miejskim
Muszla Koncertowa przy ul.
Chrzanowskiego.

S

Udział w rajdzie był bezpłatny. Zabezpieczyła go, Policja, Straż Miejską i medycznie karetka firmy PROMED.
Wsparli rajd również Prezy-

MIECHOWICE

PODSUMOWANIE FATALNEGO SEZONU

dent Bytomia, OSIR, Centrum
Handlowe M1 Bytom, BPK,
A&J Partners, Sportowa Dolina DSD, Centrum Rowerowe
RB Rowerek Roman Badura.

ezon ten okazał się jednym z najsłabszych dla
bytomskiej piłki nożnej
w ostatnich latach.

•

Awans wywalczył tylko jeden
klub, natomiast spadki do niższej ligi zanotowaliśmy aż w 4
innych klubach.

A-klasa :
• Czarni Sucha Góra 7. miejsce, Nadzieja Bytom - 15. miejsce SPADEK,
• Rozbark Bytom - 16. miejsce SPADEK

II liga:
• Polonia
Bytom
11. miejsce

-

III liga:
• Szombierki Bytom
10. miejsce SPADEK

-

Liga okręgowa:

•

Silesia Miechowice
11. miejsce,
Polonia II Bytom
13. miejsce SPADEK

-

B-klasa:
• Tempo Stolarzowice 1. miejsce AWANS,
• Silesia II Miechowice 6. miejsce, Rodło Górniki
- 9. miejsce.

Z

magania w lidze okręgowej dobiegły końca. Silesia Miechowice kończy
sezon na 11-tym miejscu.
TABELA KATOWICE, GR. 4
M
KLUB
M PKT B
1
Warta Zawiercie
30 79 87
2 Unia Dąbrowa Górnicza 30 62 29
3
Orzeł Miedary
30 60 32
4 Odra Miasteczko Śląskie 30 55 20
5 MKS Siemianowiczanka 30 52 38
6
Tęcza Błędów
30 52 19
7
Łazowianka Łazy
30 46 24
8
Orzeł Nakło Śląskie
30 45 3
9
Naprzód Lipiny
30 40 -9
10
Unia Świerklaniec
30 37 3
11 Silesia Miechowice 30 34 -36
12
Cyklon Rogoźnik
30 34 -12
13
Polonia II Bytom
30 26 -74
14 Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 30 24 -40
15 Orzeł Biały Brzeziny Śląskie 30 22 -34
16
Sokół Orzech
30 17 -50

REKLAMA

CENY Z MIECHOWIC
BYTOM CENTRUM
ARKI BOŻKA
BLACHÓWKA
BOBREK
DYMITRÓW - OLIMPIJSKA
GÓRNIKI
Str. 8

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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TOUR DE POLOGNE W BYTOMIU
13 LIPCA PRZEZ CENTRUM BYTOMIA PRZEJADĄ KOLARZE Z NAJWIĘKSZEGO POLSKIEGO WYŚCIGU

FOT.: TOUR DE POLOGNE

o punkty do klasyfikacji generalnej „Premii Specjalnych
73. Tour de Pologne”.

13

lipca czeka nas wielka impreza kolarska
w Bytomiu. Podczas
II etapu 73. Tour de Pologne
najlepsi kolarze na świecie
przejadą ulicami naszego
miasta, walcząc o punkty w
premii specjalnej, /meta będzie przy pl. Jana III Sobieskiego/.

Tour de Pologne rozgrywany
jest w naszym kraju od 1928
roku. To jeden z najważniejszych, obok Tour de France,
Giro d`Italia i Vuelta Epsana,
wyścigów kolarskich, jaki odbywa się na świecie. Po raz
ostatni kolarze zaprezentowali
się na ulicach Bytomia w 1947
i 1948 roku, a więc prawie
70. lat temu. Teraz ponownie
zobaczymy w naszym mieście najlepsze ekipy kolarskie
z Polski, Europy oraz innych
regionów świata. Tegoroczna
edycja Tour de Pologne odbędzie się pod hasłem „Szlakiem

historii”. Zaprezentowane zostaną miasta, które odegrały w
historii naszego kraju szczególne znaczenie. Oczywiście nie
mogło wśród nich zabraknąć
Bytomia, jednego z najstarszych miast w Polsce.
Dla naszego miasta to ogromna promocja nie tylko w kraju,
ale również za granicą. Transmisja z przebiegu Tour de Pologne będzie się odbywać aż
do 120 krajów na całym świecie, a wyścig będzie relacjonowany w 52 językach.
Honorowy patronat nad 73.
Tour de Pologne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda.

REKLAMA

W miarę, jak impreza na pl.
Sobieskiego będzie nabierała tempa wzrosną również
emocje związane z wyścigiem, który do naszego miasta zawita ok. 16.10. Wówczas na ulicach Bytomia – al.
Jana Nowaka Jeziorańskiego,
Dworskiej, Powstańców Śląskich, Sandomierskiej, Witczaka, Matejki, Piłsudskiego,
Kwietniewskiego, Wrocławskiej, Kolejowej, pl. Wolskiego, Łagiewnickiej, Świętochłowickiej, Świętego Piotra
i Tulipanów – zobaczymy
najlepszych kolarzy na świecie. Najwięcej emocji oczywiście nie zabraknie na pl.
Sobieskiego. Tam oprócz imprezy związanej z wyścigiem,
będzie także meta premii
specjalnej, w której czołowi
kolarze świata będą walczyć
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

ORIENTACYJNY CZAS PRZEJAZDU PRZEZ BYTOM
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PIERWSZY PATROL ROWEROWY W BYTOMIU
JEST W MIECHOWICACH!

Od

tego roku po raz
pierwszy bytomscy policjanci do
pełnienia służby, oprócz samochodów i motocykli, wykorzystają także rowery. Ten
środek transportu doskonale
sprawdza się tam, gdzie trudno jest dotrzeć radiowozem.
Umundurowanego rowerzystę
można spotkać w parkach, na
wąskich osiedlowych uliczkach i obszarach leśnych.

W tym roku po raz pierwszy podczas służby w Bytomiu wykorzystany zostanie
policyjny rower. Jednoślad,
jako wyposażenie służbowe,
otrzymał z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dzielnicowy z komisariatu w Miechowicach mł.
asp. Piotr Schoppa. W mie-

siącach letnich policjant do
służby obchodowej będzie
wykorzystywał przydzielony mu jednoślad. W takich
miejscach, jak park miejski
czy wąskie uliczki między
blokami, rower sprawdza się
doskonale. Dotrze wszędzie
tam, gdzie nie wjedzie radiowóz i jest szybszy niż patrol pieszy. Patrol rowerowy
w Bytomiu od czerwca do
końca września będzie pilnować bezpieczeństwa mieszkańców. Taki patrol swoją
obecnością zwiększa bezpieczeństwo osób wypoczywających w parkach, terenach
leśnych czy nad zbiornikami
wodnymi. Rowerowy patrol
oddziałuje
prewencyjnie,
a także podejmuje interwencje wobec sprawców łamania prawa.

KRONIKA POLICYJNA
KRADLI PRĄD W MIECHOWICACH
Policjanci z komisariatu w Miechowicach wspólnie
z pracownikami firmy dostarczającej energię elektryczną sprawdzili stan instalacji elektrycznych
i ujawnili kradzieże prądu. „Lewe” podłączenia
zlikwidowano w 3 mieszkaniach. Sprawcom grozi
teraz kara do 5 lat więzienia.
Kontrolerzy z firmy energetycznej wspólnie
z policjantami z komisariatu w Miechowicach
przeprowadzili działania mające na celu ujawnienie kradzieży prądu. Kontroli dokonano między
innymi w budynkach przy ul. Frenzla, Krańcowej,
Konstytucji. Sprawdzając stan instalacji policjanci ujawnili 3 przypadki podłączenia prądu „na
lewo”. W miejscu, w którym powinien znajdować
się licznik energii, była tzw „skrętka”. Nielegalne
przyłącza zostały zlikwidowane i zabezpieczone
przez prowadzących kontrole instalatorów. Za
kradzież energii elektrycznej sprawcom grozi do
5 lat więzienia.

ŚMIERĆ 19-LETNIEJ MOTOCYKLISTKI
Bytomscy śledczy wyjaśniają okoliczności sobotniego wypadku drogowego, w którym śmierć
poniósła 19-letnia motocyklistka. Ze wstępnych
ustaleń drogówki wynika, że kierująca kawasaki
na prostym odcinku drogi uderzyła w osobowe
suzuki, która wyjechało z bocznej ulicy. Samochodem kierowała 52-letnia zabrzanka.
W sobotę ok godziny 14.30 przy ul. Frenzla doszło
do wypadku drogowego, w którym śmierć poniosła motocyklistka. Z ustaleń drogówki wynika,
że kierująca jednośladem 19-latka, na prostym

odcinku drogi uderzyła w samochód, który wyjechał z bocznej ulicy. Wezwana na miejsce załoga
karetki pogotowia podjęła akcję ratowania życia
bytomianki. Niestety pomimo prowadzonych na
miejscu działań reanimacyjnych młoda kobieta
zmarła. Kierująca osobowym suzuki 52-letnia
zabrzanka była trzeźwa. Droga przez kilka godzin
była zablokowana. Teraz okoliczności wypadku
wyjaśniają bytomscy śledczy.

okazało mężczyznom nie spodobała się ta uwaga. Wraz ze swoimi 3 kompanami zaatakowali
57-latka. Napastnicy dotkliwie go pobili, łamiąc
mu nogę. Mężczyzna trafił do szpitala. Po kilku
godzinach od zgłoszenia kryminalni z komisariatu zatrzymali 5 agresorów w wieku od 17 do
21 lat. Bytomianie usłyszeli już zarzuty. Grozi im
teraz do 3 lat więzienia.

ZŁAMALI NOGĘ 57-LATKOWI BO
ZWRÓCIŁ IM UWAGĘ

Policjanci z Miechowic zatrzymali włamywacza.
16-latek początkiem stycznia tego roku włamał
się do dwóch piwnic przy ul. Młodzieżowej.
Jego łupem padło drewno na opał. Bytomianin
został już przesłuchany jako nieletni sprawca
czynu karalnego. Ponadto okazało się, że uciekł
on z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Teraz odpowie przed sędzią rodzinnym.
Początkiem stycznia tego roku policjanci z komisariatu w Miechowicach zostali powiadomieni o włamaniach do dwóch piwnic przy ul.
Młodzieżowej. Z ustaleń śledczych wynikało, że
łupem sprawcy padło drewno na opał. Straty
oszacowano na kilkaset złotych. Stróże prawa
z komisariatu rozpoczęli poszukiwania włamywacza. Działania operacyjne przyczyniły się do
ustalenia i zatrzymania 16-latka. Ponadto okazało się, że młodzieniec uciekł z Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego. Bytomianin został już
przesłuchany jako nieletni sprawca czynu karalnego. 16-latek odpowie przed sędzią rodzinnym.
Natomiast teraz ponownie trafi do miejsca z którego uciekł.

WPADŁ 16-LETNI WŁAMYWACZ

Policjanci z komisariatu w Miechowicach zatrzymali 5 młodych mężczyzn w wieku od 17 do 21
lat. Bytomianie zaatakowali 57-latka po tym, jak
zwrócił im uwagę aby nie chodzili po dachach
garaży. Napastnicy dotkliwie go pobili, łamiąc
mu nogę. Bytomianin trafił do szpitala. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Grozi im teraz do 3 lat
więzienia.
Wczoraj po południu stróże prawa z komisariatu w Miechowicach zostali poinformowani, że
w rejonie garaży przy ul. Felińskiego doszło do
bójki. Policjanci na miejscu nikogo nie napotkali. Rozpoczęto sprawdzanie szpitali. W jednym z nich kryminalni z komisariatu znaleźli
pokrzywdzonego 57-latka. Z ustaleń śledczych
wynika, że mężczyzna został zaatakowany przez
kilku młodych mężczyzn. Z jego relacji wynikało, że był on przy swoim garażu, gdy zauważył
dwóch młodzieńców, którzy chodzili po dachach
pobliskich garaży. Bytomianin zwrócił im uwagę
aby tak nie robili, bo mogą je uszkodzić. Jak się

WPADLI NA KRADZIEŻY WKRĘTARKI
Policjanci z komisariatu z Miechowic zatrzymali
dwóch złodziei. 20 latek i jego 37-letni kolega w sklepie budowlanym ukradli wkrętarkę
wartości blisko 850 zł. Widzieli to pracownicy
ochrony sklepu, którzy powiadomili policję.
Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im teraz
do 5 lat więzienia.
Ochrona sklepu z materiałami budowlanymi
przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego ujęła
dwóch złodziei. Mężczyzn przekazano mundurowym z komisariatu w Miechowicach.
Z relacji śledczych wynika, że 20 latek i jego
37-letni kolega ukradli wkrętarkę wartą blisko 850 złotych. Zabrzanie ukryli urządzenie
wśród innych zakupów, które zrobili w sklepie. Działanie mężczyzny widzieli pracownicy
ochrony sklepu oraz zarejestrowały to kamery
monitoringu. Złodzieje zostali ujęci w chwili
gdy przekroczyli kasy nie płacąc za wkrętarkę.
Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im teraz
do 5 lat więzienia

WPADŁ PO DWÓCH KRADZIEŻACH
JEDNEGO DNIA
Policjanci z komisariatu w Miechowicach
zatrzymali 24-letniego złodzieja. Mężczyzna
najpierw w nocy ukradł koła samochodowe
a rano okradł kierowcę TIR-a. Stróże prawa
odzyskali część jego łupów. Bytomianin trafił
do policyjnego aresztu. Złodziej usłyszał już
zarzuty. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.
W piątek nad ranem policjanci z komisariatu

w Miechowicach zostali powiadomieni o kradzieży 4 sztuk kół aluminiowych z terenu komisu samochodowego. Okazało się, że sprawca porzucił swój łup w krzakach. Koła wartości
1 tys. złotych wróciły do właściciela. Policjanci
z komisariatu rozpoczęli poszukiwania złodzieja. Po kilku godzinach kryminalni wpadli
na trop sprawcy. Zatrzymano 24-letniego bytomianina. W trakcie jego przesłuchania okazało się, że okradł on również tego samego
dnia kierowcę TIR-a. Zdarzenia miało miejsce
rano przy ul. Konstytucji. Mężczyzna wykorzystał fakt pozostawienie otwartego samochodu przez 61-letniego kierowcę. Ukradł
z auta dokumenty mieszkańca Tychów oraz
100 złotych. Policjanci odzyskali dokumenty.
Złodziej trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia śledczy z komisariatu przedstawili
mu zarzuty. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

OSZUKAŁA SKLEP NA 47 ZŁ, GROZI
JEJ DO 8 LAT WIĘZIENIA
Policjanci z komisariatu w Miechowicach
zatrzymali oszustkę. 56-latka w sklepie przekleiła cenę z tańszego produktu na droższy.
Widzieli to pracownicy ochrony sklepu, którzy
powiadomili policję. Mieszkanka Radzionkowa usłyszała już zarzut. Grozi jej teraz nawet
do 8 lat więzienia.
Wczoraj po południu ochrona jednego ze
sklepów przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
ujęła oszustkę. Kobietę przekazano mundurowym z komisariatu w Miechowicach. Z relacji

śledczych wynika, że 56-latka przekleiła cenę
z tańszego produktu na droższy. Działanie
kobiety widzieli pracownicy ochrony sklepu,
którzy powiadomili stróżów prawa. Jak się
okazało różnica pomiędzy towarami wynosiła
47 złotych. Kobieta chciała oszczędzić przy zakupie dwóch koszulek. Swoim zachowaniem
mieszkanka Radzionkowa dopuściła się przestępstwa oszustwa na szkodę sklepu. 56-latka
usłyszała już zarzut. Grozi jej teraz nawet do 8
lat więzienia.

KRADZIEŻE PRĄDU
Policjanci z komisariatu w Miechowicach
wspólnie z pracownikami firmy dostarczającej energię elektryczną sprawdzili stan instalacji elektrycznych i ujawnili kradzieże prądu.
„Lewe” podłączenia zlikwidowano w 2 mieszkaniach. Sprawcom grozi teraz kara do 5 lat
więzienia. Kontrolerzy z firmy energetycznej
wspólnie z policjantami z komisariatu w Miechowicach przeprowadzili działania mające
na celu ujawnienie kradzieży prądu. Kontroli
dokonano między innymi w budynkach przy
ul. Miechowickiej i Francuskiej. Sprawdzając
stan instalacji policjanci ujawnili 2 przypadki podłączenia prądu „na lewo”. W miejscu,
w którym powinien znajdować się licznik
energii, była tzw „skrętka”. Nielegalne przyłącza zostały zlikwidowane i zabezpieczone
przez prowadzących kontrole instalatorów. Za
kradzież energii elektrycznej sprawcom grozi
do 5 lat więzienia.

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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kontynuacja ze strony 1
dy
odkopywaliśmy
pierwszy raz wejście do
schronu nie spodziewaliśmy się że po roku powstanie
coś z czego będziemy mogli
być tak bardzo dumni, że
wzbudzi takie zainteresowanie oraz stanie się miejscem
w którym będziemy mogli pokazywać historię Miechowic i
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FOTORELACJA Z OTWARCIA SCHRONU
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naszego regionu.
Schron będzie udostępniony
do zwiedzania w wyznaczone
dni czyli 1-szą i 3-cią niedzielę
miesiąca od 14.00 do 18.00.
Znak rozpoznawczy że otwarte, podniesiona flaga narodowa na maszcie.
Specjalne otwarcie schronu
dla większych grup wycieczkowych oraz klas szkolnych

może nastąpić po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pod numerem tel:
Ireneuszem Okoń
- tel. 889 784 581;
Andrzej Habraszka:
- tel. 505 498 479.
Wstęp oczywiście jest bezpłatny! Zapraszamy do zwiedzania!
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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.
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Oferujemy również kompleksowe ubezpieczenia
dla firm, grupowe, oc działalności gospodarczej
oraz ubezpieczenia finansowe, kontraktowe itp.

Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ

Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ

ubezpieczyć
od igły
po helikopter.
Tel. 731 032 ubezpieczycielami
873, 504 032potrafimy
873 ul.
Drzymaływszystko
8/0221,
41-902
Bytom
www.dgfinanse.pl
wejście od ulicy Nawrota WITRYNA PARTER
Tel. 731 032 873, 504 032 873 ul. Drzymały 8/0221, 41-902 Bytom
www.dgfinanse.pl
wejście od ulicy Nawrota WITRYNA PARTER

POŻYCZKI I CHWILÓWKI
Najtańsze OC i AC w mieście
- do 10.000zł bez BIK
W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo ubezpieczenia
- bez ograniczeń wiekowych
komunikacyjne,
POŻYCZKI I CHWILÓWKI
Najtańszesamochodowe
OC i ACOC,
w AC,
mieście
- bez poręczycieli
ubezpieczenie mieszkania, domu,
- do 10.000zł bez BIK
W
ofercie naszej
firmy znajdziecie
Państwo ubezpieczenia
ubezpieczenia
podróżne,
kosztów leczenia,
- z komornikiem!!!
POŻYCZKI
I CHWILÓWKI
Najtańsze
OC
ACOC,
w AC,
mieście
- bez ograniczeń
wiekowych
komunikacyjne,
samochodowe
NNW,
zdrowotne
i inne ipakiety.
- do
bez BIK
bez10.000zł
poręczycieli
domu,
W ofercie naszejmieszkania,
firmy znajdziecie
Państwo ubezpieczenia
POŻYCZKA DO 5.000zł na OŚWIADCZENIE ubezpieczenie
- bez
ograniczeń wiekowych
ubezpieczenia
podróżne,
kosztów leczenia,
z komornikiem!!!
komunikacyjne,
samochodowe
AC,
Poprzez współpracę
z wieloma OC,
największymi
Wystarczy dowód osobisty
NNW,
zdrowotne
i inne pakiety.
- bez poręczycieli
ubezpieczenie
mieszkania,
ubezpieczycielami
potrafimydomu,
ubezpieczyć wszystko od igły po helikopter.
-POŻYCZKA
z komornikiem!!!
DO 5.000zł na OŚWIADCZENIE ubezpieczenia podróżne, kosztów leczenia,
NNW,
zdrowotne
i inne
pakiety.największymi
Poprzez
współpracę
z wieloma
Wystarczy dowód osobisty
Tel. 731 032 ubezpieczycielami
873, 504 032potrafimy
873 ul.
Drzymaływszystko
8/0221,
41-902
Bytom
ZPOŻYCZKA
NAMI MOŻESZ
WIĘCEJ
ubezpieczyć
od igły
po helikopter.
DO
5.000zł na OŚWIADCZENIE
www.dgfinanse.pl
wejście od ulicy Nawrota WITRYNA PARTER
Poprzez współpracę z wieloma największymi
Wystarczy dowód osobisty

SZYBKA
Decyzja

NISKIE
Raty

