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GAZETA  MIECHOWIC

Pomysłodawcy Gazety Miechowic w osobach: Tomasz Wac, Mariusz Tazbir oraz Ireneusa Okoń, dziękują za bardzo ciepłe przyjęcie poprzedniego debiutanc-
kiego numeru Gazety Miechowic. Spotkał się on z dużym odzewem i zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Cały nakład zniknął z punktów kolportażu 

w zaskakująco krótkim czasie. przekonało nas to, że taka idea była potrzebna. ponadto, dotarło do nas w tej sprawie wiele informacji, a także listów, że ktoś w 
końcu pisze o naszych lokalnych sprawach oraz informuje o wydarzeniach w Miechowicach. z ogromnym zainteresowaniem spotkał się dział historyczny two-
rzony przez dr Adama Kubacza, zapoczątkowany w pierwszym numerze GM artykułem o wydarzeniach miechowickiego stycznia 1945 roku oraz kalendarium 
Miechowic.  Oddajemy państwu drugi numer, który mamy nadzieję będzie równie interesujący. zapraszamy do lektury. Redakcja

DrODzY CzYTELNICY…

Pieczęcie gmin wiejskich 
zostały wprowadzone 
w osiemnastym stule-

ciu. Miechowice doczekały 
się pieczęci później.  z końca 
XVIII wieku pochodzi pieczęć 
urzędu sądowego dominum 
(gospodarstwa) Miechowice.  
W napisie uwzględniała ona 
funkcjonujący od XIV wieku 
podział tej wsi na górną i dol-
ną. znana jest ona tylko z od-
rysu. Jego formę zamieścił w 

swoim rękopisie L. Chrobok. 
W środku znajdował się herb 
(zapewne rodu Dobschutz), 
wokół którego umieszczo-
no napis „Amt- Siegel Ob. u. 

Nied. Miechowitz Wirtschafts 
Amt”. Wizerunek herbu ulegał 
zmianom. Odciski napieczętne 
uwzględniające podział na dol-
ne i górne Miechowice (lako-

we i opłatkowe) pozostawały 
w użyciu do końca lat 30. XIX 
wieku. W otoku znajdował 
się napis „Ober und Nieder 
Miechowitzer Gerichtsamt”. 

Jej wygląd ulegał drobnym 
korektom. Forma pieczęci od-
woływała się do właściciela 
majątku Miechowice- Franza 
Winklera. W latach 40. XIX 
wieku jej kształt był zbliżony 
do elipsy. W środku znajdo-
wał się herb Winklera. Wo-
kół niego napis „Gerichts Amt 
Miechowitz”.  Nieco wcześniej 
w użyciu była pieczęć z napi-
sem Dominial. 

kontynuacja, strona 6

HErB MIECHOWIC

ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI GMINNYCH

PIECZĘCIE DOMINIUM I GMINY

EGzEMpLArz 
BEZPŁATNY

Kronika 
policyjna s.11

rEWITALIzACJA 
RUIN PAŁACU I PARKU

Na przyszły rok prze-
widziana jest rewi-
talizacja założonego 

na początku XIX w. zespołu 
pałacowo-parkowego Thie-
le-Wincklerów zlokalizowa-
nego przy ul. Dzierżonia w 
Bytomiu-Miechowicach (park 
Ludowy). Beneficjentem in-

westycji jest Miasto Bytom/
Wydział realizacji Inwestycji i 
remontów/ MzziGK. Wartość 
projektu to 12 289 247,06 zł. 
priorytetem jest ochrona 
środowisk, efektywne wyko-
rzystanie zasobów i działanie 
dla dobra dziedzictwa kultu-
rowego.      kontynuacja, s2.

II MIECHOWICKA 
JESIEŃ Z KABARETEM

IDĄ DO rEMONTU 
WIŚNIOWA I WIOSNY LUDÓW

Jako kontynuacja inwestycji 
rozpoczętej jesienią zeszłe-
go roku ulica Wiśniowa bę-

dzie kolejną remontowaną  na 
Osiedlu Domków Fińskich.

radny Tomasz Wac oraz 
prezydent Bytomia  Damian 
Bartyla dotrzymali słowa! za-
pewniają, że w przyszłym roku 
wykonane zostaną już wszyst-
kie  drogi po wschodniej stro-
nie osiedla, czyli jeszcze została 
ul. zgody oraz ul. Jaśminowa. 
Wiśniowa remontowana bę-
dzie w pierwszej kolejności, a 
wybór ten podyktowany jest 

już zaczętymi i wykonanymi 
tam skrzyżowaniami. z obawy 
o ich zniszczenie od niej zaczną  
się prace. Także mieszkańcy 
ulicy Wiosny Ludów będą się 
cieszyć z wyremontowanej 
drogi jeszcze jesienią bieżącego 
roku.  pozwoli to na wygodne 
dojazdy mieszkańcom do pose-
sji z dwóch stron osiedla.  

po wykonaniu tej inwestycji 
planowane jest rozpoczęcie re-
montów ulic po drugiej stronie 
ul. Francuskiej. Będziemy in-
formować państwa o dalszych 
postępach w tym temacie.

PIĘKNIEJĄCE MIECHOWICE

Zapraszamy państwa na 
II Miechowicką Jesień  
z Kabaretem, która odbę-

dzie się 19 września na terenie 
obiektu sportowego Silesia 
Miechowice przy ul. Dzierżo-
nia. Będzie to kolejna impreza, 
której jesteśmy jako Gazeta 
Miechowic współorganizato-

rami wraz z pomysłodawcą 
radnym Tomaszem Wac.   
W zeszłym roku gościliśmy 
kabaret rak. W tym roku 
gwiazdą imprezy będzie ka-
baret Ciach. przewidziane są 
także zabawy dla dzieci oraz 
wiele innych atrakcji.  Gorąco 
wszystkich zapraszamy!

KSIĄŻKA DO NABYCIA W SKLEPIE KOM-
PUTEROWYM NA HALI TARGOWEJ

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ: www.GAZETAMIECHOWIC.pl
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ULICA BArLICKIEGO  
STAŁA SIĘ JEDNOKIERUNKOWĄ

Zmianę tę zaproponowa-
liśmy władzom miasta 
w odpowiedzi na liczne 

głosy mieszkańców w kwestii 
poprawy bezpieczeństwa na 
tej ulicy, które docierały do 
naszej redakcji.

Wjazd w ulicę Barlickiego jest 
już możliwy TYLKO od strony 

ul. Stolarzowickiej w kierun-
ku reptowskiej, natomiast w 
przeciwnym kierunku będzie-
my korzystać z ul. Bławatko-
wej. Będzie zachowany sche-
mat na zmianę kierunku jazdy 
począwszy od ul. zjednoczenia 
do reptowskiej, potem ul. Mi-
chaloka, z niej na Stolarzowic-
ką, następnie z ul. Barlickiego 

na reptowską i ponownie na 
Stolarzowicką, korzystając  
z Bławatkowej. 

Dodatkowo, dla podniesienia 
bezpieczeństwa, na skrzyżo-
waniu Barlickiego jest zain-
stalowane lustro dla lepszej 
widoczności pojazdów nadjeż-
dżających ul.reptowską.

EWANGELICKI 
KOŚCIÓŁ OTWARTY W TYM ROKU

D obra wiadomość dla 
wiernych, którzy z nie-
cierpliwością czekają na 

finał prac przy zabytkowym 
kościele parafii ewangelicko-
-augsburskiej w Bytomiu-Mie-
chowicach. Kościół został za-
mknięty prawie trzy lata temu, 
w marcu 2012. powód - fatalny 
stan spowodowany szkodami 
górniczymi. Wiele miesięcy 
trwały ustalenia dotyczące wy-
konania remontu przez Kompa-
nię Węglową. W tym roku bryła 
kościoła została wyprostowana.   
prace przygotowawcze do pro-
stowania kościoła trwały ponad 
pół roku. W tym czasie wzmoc-
niono konstrukcje sklepień oraz 
zbudowano specjalne stalowe 
pierścienie wzmacniające całą 
konstrukcję.

- Na konstrukcję wzmac-
niającą zużyto ponad 20 ton 
stali - mówi ks. Jan Kurko, 
proboszcz parafii - Wywiezio-
no też prawie 400 ton ziemi. 

Samo prostowanie bryły ko-
ścioła zaczęło się  rano i za-
kończyło się następnego  dnia 
po godzinie 19.

Całość prac jest związana  
z usuwaniem skutków szkód 
górniczych. zgodnie z zawartą 
ugodą sądową, kościół powi-
nien być już wyremontowany 
w czerwcu ubiegłego roku. - 
prostowanie kończy wstępną 
część prac. Kościół powinien 
być gotowy w tym roku - ma 
nadzieję proboszcz. 

Neogotycki kościół z 1896 
roku parafii ewangelicko - au-
gsburskiej stoi pusty od marca 
2012 roku. z końcem kwietnia 
2014 uprawomocnił się też 
wyrok zobowiązujący Kom-
panię Węglową do remontu 
domu Matki Ewy, obok kościo-
ła. Także pozostałe budynki 
wchodzące w skład zespołu 
kościoła ewangelicko-augs-
burskiego wymagają odnowy.

pLAC zABAW 
Z LABIRYNTEM

W  okolicy ul. Warszaw-
skiej w Miechowicach 
powstał oryginalny 

plac zabaw. Obok standardo-
wych huśtawek, wieży zamko-
wej, czy mini linowego parku, 
znajduje się tam największa 
atrakcja, czyli wielki drew-
niany labirynt dla dzieci. Cały 

plac zabaw znajduje się w par-
ku na jednym z najwyższych 
wzniesień w okolicy Bytomia 
- na Górze Grytza. Na pewno 
warto się tam przejść w letni 
dzień: dzieci będą mieć ucie-
chę, krążąc po labiryncie, a 
dorośli mogą odpocząć w cie-
niu drzew.

SzKOŁA DO rOzBIÓrKI 
NA PLACU SŁONECZNYM

P rawdopodobnie obiekt 
byłego zespołu Szkół 
Specjalnych na pl. Sło-

necznym 1A, w którym pla-
cówkę edukacyjną  zamknięto 
we wrześniu 2012 roku, w naj-
bliższym czasie zostanie prze-
znaczony do rozbiórki. Budy-
nek oddany został do użytku 
w 1933 roku.

zABYTKOWE LAMpY  
W MIECHOWICACH

Miechowice posiadają 
dwie zabytkowe lampy, 
wybudowane w latach 

dwudziestych ubiegłego wie-
ku. Unikalne lampy przetrwały 
do naszych czasów: jedna na 
pl. Szpitalnym - ta jest w dość 
dobrym oryginalnym stanie, 
ale wymagającym renowacji, 
i druga na Starych Miechowi-
cach stojąca na skrzyżowaniu 
ul.Frenzla oraz racjonaliza-

torów - ta niestety prezentuje 
się gorzej i w dużej mierze jest 
nieoryginalna. postulujemy do 
władz miasta o remont zabyt-
kowych lamp i zachowanie ich 
jako pamiątek przeszłości oraz 
dodatkowo zagospodarowania 
zielenią placów wokół nich. 
plac skrzyżowania ul.Frenzla 
i racjonalizatorów proponu-
jemy nazwać placem parko-
wym.

rEWITALIzACJA 
RUIN PAŁACU I PARKU

Przedmiotem projektu jest 
remont oficyny pałacu, 
wyeksponowanie jej jako 

trwałej, otwartej ruiny i  udo-
stępnienie. 

zgodnie z  opracowaną eks-
pertyzą oraz wytycznymi 
konserwatorskimi po zabez-
pieczeniu istniejącej części 
nadziemnej, poprawieniu sta-
tyki budowli, usztywnieniu 
konstrukcji i  odgruzowaniu 
piwnic, możliwe jest uzyska-
nie w obiekcie kubatury użyt-
kowej. 

Jedną z  możliwości wyeks-
ponowania tego obiektu jest 
poszerzenie go o współczesny 

obiekt stanowiący np. fantom 
fragmentu pałacu (np. jako 
rodzaj neogotyckiej oranżerii). 

W  dobudowanym obiekcie 
można zlokalizować funkcje 
kulturalne, np. sale wysta-
wowe, galerie również taką 
poświęconą historii miejsca 
i  parku. W  miejscu wschod-
niego skrzydła oficyny za-
projektowano platformę po-
kazującą plan całego pałacu. 
poniżej platformy proponuje 
się zachowanie elementów la-
pidarnych, ruin oraz urządze-
nie ogrodu skalnego.

ponadto projekt obejmuje 
ochronę i  wyeksponowanie 
historycznego układu zieleni, 
dróg oraz zachowanie elemen-
tów infrastruktury i związanie 
obiektu z  krajobrazem po-
przez korektę nasadzeń, wpro-
wadzenie piętra pośredniego 
w postaci malowniczych grup 
krzewów i  roślin okrywo-
wych, rekonstrukcję kwietni-
ków dywanowych i rabat oraz 
wprowadzenie roślinnych 
ogrodów tematycznych połą-
czonych swobodnie poprowa-
dzonymi ścieżkami.

SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA REWITALIZACJI PARKU LUDOWEGO W BYTOMIU 
WRAZ Z KONCEPCJĄ PRZEBUDOWY ZIELENI

W DOBUDOWA-
NYM OBIEKCIE 
MOŻNA zLO-
KALIzOWAĆ 
FUNKCJE KULTU-
rALNE, Np. SALE 
WYSTAWOWE, 
GALErIE
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Zapewne niejeden miesz-
kaniec naszego miasta 
zastanawiał się nad tym, 

jaką powierzchnię naszego 
śląskiego skupiska zajmują te-
reny zielone? Otóż ich ogólna 
powierzchnia na obszarze By-
tomia wynosi 267 hektarów, 
z czego 20% stanowią lasy. 
Oprócz nich, znajdują się licz-
ne zieleńce, zieleń osiedlowa, 
pasy przydrożne i 12 parków, 
które zajmują obszar 107 hek-
tarów. Trzy parki : park im. F. 
Kachla, park Fazaniec i park 
Ludowy zostały wpisane do 
rejestru zabytków.

W 2013 roku MzziGK przy-
jął projekt rewitalizacji parku 
im. F. Kachla, którego począt-
ki przypadają na rok 1840. 
W 2013 roku w tymże parku 
zakończono rewitalizację pół-
nocnego Stawu. przedsięwzię-
cie to otrzymało nagrodę III 
stopnia w ogólnopolskim kon-
kursie ,,Budowa roku 2013”. 

W tym pięknym zakątku zie-
leni planuje się jeszcze utwo-
rzenie zakątka greckiego, rosa-
rium, powstała nowa muszla 
koncertowa, a na terenie po-
łudniowego Stawu będzie 
nowy most. W okolicach Góry 
Miłości wykonano ogrodzenie 
– gabiony kamienne, na któ-
rych będą utworzone tarasy 
kwiatowe. poza tym systema-
tycznie prowadzone są prace 
pielęgnacyjne, m.in. koszenie 
trawy, zamiatanie alejek, usu-
wanie nieczystości, opróżnia-
nie pojemników na odpady, 
malowanie ławek.
 
Na terenie dawnej bazy za-
rządu zieleni miejskiej rów-
nież coś się dzieje, ponieważ 
trwają tam prace związane z 
powstaniem mini arboretum 
i mini palmiarni, których za-
kończenie przewidywane jest 
we wrześniu br.

również w parku Ludowym 

wykonano według projektu 
budowlanego opracowanego 
w 2014 roku przy współpracy 
Tyskiego Księstwa piwnego 
pierwszy etap prac, w ramach 
którego utworzono alejki w 
parku, pola szachowe i pergo-
le, przeprowadzono prace pie-
lęgnacyjne – wycinkę drzew 
i krzewów oraz nasadzenia, 
oraz powstał plac zabaw . 
Trwają prace nad projektem 
dotyczącym zagospodarowa-
nia terenu, na którym znajduje 
się pomnik przyrody oraz pro-
wadzone są działania mające 
na celu zabezpieczenie ruin 
pałacu znajdującego się na te-
renie parku.

Do najbardziej zaniedbanych 
parków w mieście należy park 
Fazaniec, jednak i tutaj opra-
cowano odpowiedni projekt, 
w ramach którego oczyszczo-
no akwen zielony, wygrabiono 
zalegające liście oraz rozpo-
częto budowę ścieżki pieszo 

– rowerowej łączącej Bobrek 
z Szombierkami.

W Łagiewnikach, Suchej Gó-
rze, Karbiu, Bobrku i Szom-
bierkach również znajdują się 
parki, na terenie których pro-
wadzone są prace pielęgnacyj-
ne oraz remonty urządzeń za-
bawowych, alejek i schodów. 

Fundusze na bytomskie obiek-
ty zielone MzziGK uzyskał z 
dotacji Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz budżetu miasta. 

Spacerując po alejkach par-
kowych, podziwiając piękno 
przyrody, często nie zdajemy 
sobie sprawy, jak wiele prac 
pielęgnacyjnych , zaangażo-
wania oraz nakładów finan-
sowych one wymagają, aby 
pięknie wyglądały i cieszyły 
nasze oczy.

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

CzY BYTOM JEST zIELONY?

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW 
MIECHOWIC

PIERWSZY WTOREK KAŻDEGO MIE-
SIĄCA W GODZ. 18-19 W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR. 33 PRZY ULICY 
MATKI EWY 9.
SERDECZNIE ZAPRASZAM!

TBS WYBUDOWAŁ: zALESIE CzEKA 
BUDOWA PIERWSZEGO Z TRZECH BUDYNKÓW DOBIEGŁA KOŃCA

Budowa pierwszego z 
trzech budynków no-
wego Osiedla zalesie 

w Miechowicach przy ulicy 
Nowej dobiegła końca. prze-
szedł on pozytywnie odbiór 
techniczny. Trwa nabór chęt-
nych na lokale. W pięciokon-
dygnacyjnym bloku znajduje 
się dwadzieścia dwu- i trzy-
pokojowych mieszkań o zróż-
nicowanej powierzchni. 

Mniejsze mają 52 m2, a więk-
sze – 64 m2. W budynku jest 
piwnica i winda. przyszli lo-
katorzy będą mieli również 
do dyspozycji parking. Aby 
starać się o mieszkanie z TBS 
przyszły najemca nie może 
mieć tytułu prawnego do 
mieszkania na terenie mia-
sta, musi spełniać również 

określone kryterium docho-
dowe. Na nowe Osiedle zale-
sie składać się będą w sumie 
trzy pięciokondygnacyjne 
domy z piwnicami i miejsca-
mi do parkowania. W dwóch 
znajdzie się po 20 mieszkań, 
a w trzecim - 24. Będą to: 
kawalerki, mieszkania 2- i 
3-pokojowe, a dla tych, któ-
rzy potrzebują dużo miejsca i 
przestrzeni – dwupoziomowe 
apartamenty składające się z 
5 pokoi.

To kolejna inwestycja zre-
alizowana przez bytomskie 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Bytom. Spółka 
wybudowała nowe domy 
przy ul. Karpackiej w Szom-
bierkach i Hutniczej w Mie-
chowicach. 

DO NAJBArDzIEJ 
zANIEDBANYCH 
pArKÓW  
W MIEŚCIE 
NALEŻY pArK 
FAzANIEC, 
JEDNAK I TUTAJ 
OprACOWANO 
ODpOWIEDNI 
prOJEKT

MEDALE zA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 
ODZNACZONY POLICJANT Z MIECHOWIC

W Komendzie Woje-
wódzkiej policji w 
Katowicach odbyła 

się wyjątkowa uroczystość, 
podczas której funkcjona-

riuszom wręczono awanse  
i odznaczenia. Nominacje na 
wyższe stopnie odebrało 98 
mundurowych. 

Wręczono również „Meda-
le za Długoletnią Służbę”, 
które otrzymało 60 policjan-
tów i pracowników policji, 
natomiast odznaki „zasłu-

żony policjant” odebrało 
41 funkcjonariuszy. Warto 
tutaj  zaznaczyć, iż jedy-
nym z Bytomskiego garni-
zonu, który otrzymał Medal 

za Długoletnią Służbę jest 
aspirant sztabowy Krzysz-
tof Moskwa, z Komisariatu I  
w Miechowicach - serdecz-
nie gratulujemy.



zyskuję

studiuję, pracuję,

www.wsb.pl

195ZŁ

DO 30 KWIETNIA

MIESIĘCZNIE

CZESNE JUŻ OD

ZŁ245
230ZŁ

DO 19 WRZEŚNIA

MIESIĘCZNIE

CZESNE JUŻ OD

ZŁ255

DYPLOM LICENCJATA, INŻYNIERA
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

LOGISTYKA

PEDAGOGIKA

PRAWO W BIZNESIE

TURYSTYKA I REKREACJA

ZARZĄDZANIE

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE NOWOŚĆ

NOWE KIERUNKI

DO 19 WRZEŚNIA WPISOWE 0 ZŁ 400 ZŁ
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HErB MIECHOWIC
KONTYNUACJA 
ZE STRONY 1

W środku w dwóch polach 
znajdowały się symbole od-
wołujące się do zajęć miesz-
kańców Miechowic. z jednej 
strony grabie i sierp, z drugiej 
kilof i młot. Jej forma zna-
na jest również z rysunku L. 
Chroboka. policja dominialna 
w późniejszym okresie posłu-
giwała się okrągłą pieczątką 
„Dominial polizeiverwaltung 
Miechowitz” (lata 50. XIX wie-
ku).

Najstarsze zachowane lakowe 
pieczęcie gminy wiejskiej po-
chodzą z 1819r. (opłatkowa 
pochodzi z 1818r). W ciągu 
XIX wieku ta podbytomska 
wieś przeobraziła się z typo-
wej osady rolniczej w przemy-
słowo-rolniczą. Wówczas po-
wstały pierwsze kopalnie rud 
żelaza oraz galmanu. Nie ozna-
czało to jednak, iż dawne tra-
dycje rolnicze zanikły. Obok 
uprawy roli wielu mieszkań-
ców nadal hodowało świnie, 
konie i krowy. Do początku 
XX w. w skład większości za-
gród wchodziły obory i stajnie 
(od drugiej połowy dziewięt-
nastego stulecia zazwyczaj bu-
dowano je bardziej solidnie, to 
jest z cegieł i wapienia).
 
Wizerunek herbowy gminy 
przedstawia konia z woźnicą 
(pierwotnie postać ta przedsta-
wiana była również w pozycji 

stojącej) siedzącym na przo-
dzie pustego wozu drabiniaste-
go. Najstarsze przedstawienia 
wyżej wspomnianej pieczęci 
gminnej pochodzą z początku 
XIX wieku. Najczęściej wize-
runek ten tłumaczy się legen-
dą o ucieczce Wacha w nocy 
z Krakowa (dyskusje budziła 
jedynie ilość gwiazd umiesz-
czona na pieczęci przedsta-
wiającej drabiniasty wóz  
z sianem). zasadnicza treść 
wizerunku odwoływała się do 
zajęcia mieszkańców wsi. Na-
leży zaznaczyć, ze rolnictwo 
przez wieki było zasadniczym 
wyznacznikiem życia codzien-
nego Miechowic do 2 połowy 
XIX wieku (a nawet i później). 
Symbolem dawnych trady-
cji był sam wóz drabiniasty.  
Kształt wozu i sylwetka woźni-
cy ulegała pewnym korektom. 
podobnie było z rozmieszcze-
niem gwiazd i samego napisu. 
przy nazwie powiat bytomski 
często używano skrótu.

Interpretacja wizerunku pie-
częci i herbu budziła wiele 
kontrowersji. Dotyczyło to 
zarówno samej ikonografii 
herbu, jak również umiesz-
czenia tego symbolu na nowo 
budowanym ratuszu. Spiera-
no się między innymi o roz-
mieszczenie w tle gwiazd i ich 
znaczenia w legendzie her-
bowej. Starano się korzystać  
z porad znanych autorytetów. 
W latach 1926-1928 roku 
prowadzono obszerną kore-

spondencję z górnośląskimi 
instytucjami heraldycznymi 
i znakomitymi genealogami. 
M.in. odwoływano się do opi-
nii niemieckiego heraldyka 
O. Huppa. Konsultowano się 
także z członkami Śląskiego 
Towarzystwa Genealogiczne-
go we Wrocławiu. Najwięcej 
kłopotów przysparzało za-
montowanie wizerunku herbu 

na zewnętrznym licu budynku 
i wkomponowanie go pomię-
dzy figury i reliefy symbolizu-
jące tradycje górnośląskie. 

pojawiły się wówczas sporne 
kwestie dotyczące kolorów 
oraz rozmieszczenia 9 gwiazd. 
z tych względów rozważano 
kilka wersji. W liście adreso-
wanym do O. Huppa dołączo-

1807
Przez ziemię 
bytomską przema-
szerowały wojska 
francuskie, co 
wiązało się z re-
kwizycją żywności, 
koni i kwaterun-
kiem żołnierzy.

PIECZĘCIE DOMINIUM I GMINY ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI GMINNYCH

KALENDArIUM MIECHOWIC 
(WIEK XIX)

NAJSTARSZY WZORZEC PIECZĘCI AMTOWEJ MIECHOWICE

PIECZĘĆ GMINY MIECHOWIC Z 1855 ROKU (SKRÓT NAPISU POWIAT BYTOMSKI

WZORZEC PIECZĘCI GMINNEJ Z PRZEŁOMU XIX / XX WIEKU

WIZERUNEK HERBOWY 
GMINY PRZEDSTAWIA 
KONIA Z WOŹNICĄ 
(PIERWOTNIE POSTAĆ 
TA PRZEDSTAWIANA 
BYŁA RÓWNIEŻ  
W POZYCJI STOJĄCEJ) 
SIEDZĄCYM NA 
PRZODZIE PUSTEGO 
WOZU DRABINIASTEGO. 
NAJSTARSZE 
PRZEDSTAWIENIA 
WYŻEJ WSPOMNIANEJ 
PIECZĘCI GMINNEJ 
POCHODZĄ 
Z POCZĄTKU 
XIX WIEKU.
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1812
Miechowice w 
rękach Ignacego 
Domesa.

1818
Na cmentarzu pa-
rafialnym wznie-
siono budynek 
nowej szkoły.

1825
W kopalni „Maria” 
zainstalowano 
pierwszą pompę 
wodną.

1827
Uruchomienie 
kopalni rudy 
„Fryderyk”.

1844
Przez Miecho-
wice przeszła 
potężna wichura 
powodując wielkie 
zniszczenia w 
drewnianej zabu-
dowie wsi oraz na 
terenie dominium.

1847
W Miechowicach, 
podobnie jak w 
wielu górnoślą-
skich miejsco-
wościach miała 
miejsce epidemia 
tyfusu głodowego

1848
Mieszkańcy Mie-
chowic podpisali 
petycję do parla-
mentu w Berlinie 
w sprawie  rów-
nouprawnienia 
języka polskiego.

koniec lat 40. XIX w.
Otwarcie drogi 
łączącej Miecho-
wice z Bytomiem 
i stacją kolei 
wąskotorowej w 
pobliskim Karbiu.

1850
Powstała naj-
starsza litografia 
przedstawiająca 
zabudowania 
kopalni „Maria” na 
tle Miechowic.

1851
Na terenie 
Miechowic zało-
żono punkt poczty 
spedycyjnej- o 
czym świadczą 
pierwsze stemple 
„K. Spedidion 
Post Miechowitz” 
(wcześniej korzy-
stano z placówki 
w Kamieńcu).

1857
Przez Miecho-
wice, w drodze 
powrotnej z 
Bytomia do Gli-
wic przejeżdżał 
Książę Fryderyk 
Wilhelm, następ-
ca tronu

POCZ. XIX WIEKU
W okolicach 
Miechowic prowa-
dzono poszukiwa-
nia złóż srebra.

1808-1809
Na obszarze gminy 
miechowickiej 
miały miejsce 
poszukiwania złóż 
ołowiu.

1817
Budowa pałacu w 
stylu neoklasycy-
stycznym.

1823
Uruchomienie 
kopalni galmanu 
„Maria”.

1826
Otwarcie traktu 
łączącego Bytom i 
Pyskowice.

1832
Najdotkliwsza z 
dotychczasowych 
epidemia cholery.

1846
Właściciel dominium zawiera umowę 
z miejscowymi chłopami przyznająca 
prawa miejscowym zagrodnikom, którzy 
otrzymali prawo serwitutów (nieodpłat-
nego korzystania z pastwisk i lasów.Za-
grodnicy mieli także prawo do korzystania 
z drewna do odbudowy domów. Do 
umowy dołączono tekst recesu podpisane-
go w Miechowicach 25 lipca 1846 roku 
przez Fryderyka Wilhelma Grundmanna, 
późniejszego współzałożyciela Katowic.

OK. POŁ. XIX WIEKU
na terenie Miechowic założono browar 
oraz piwnicę na piwo (Brauerei Keller). 
Mniej więcej w tym samym czas powstał 
szpital dominialny (herrscha-ftliche Kran-
kenhaus), usytuowany przy zakręcie drogi  
wiodącej (po prawej stronie) w kierunku 
Bytomia, powyżej wylotu drogi biegnącej 
od kopalni Maria (najpewniej leczono  
tam ludność z miejscowego dominium). 
Obok znajdował się okazały dom sztygara 
Maya z budynkami gospodarczymi.

7 LISTOPADA 1854
Ślub Huberta Tiele 
z Waleską von 
Winkler w koście-
le św. Krzyża.

1859
Uruchomienie 
linii kolejowej z 
Gliwic do Bobrka 
przyczynił się do 
szybkiego rozwoju 
budownictwa na 
terenie kolonii 
Karb i w Miecho-
wicach.
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no wiele wizerunków pieczęci 
gminnej pochodzących ze sta-
rych archiwaliów, reliefów, jak 
i kilka nowych rysunkowych 
propozycji. Ostatecznie zaak-
ceptowano wersję pochodzącą 
z najstarszych dokumentów 
gminnych. Herb dostosowano 
do wskazówek Huppa, umiesz-
czając go na wieżyczce ratusza. 
po adaptacji budynku dawne-

go ratusza na dom kultury po 
II wojnie światowej wieżyczka 
została zlikwidowana, a wraz 
z nią zniszczono kamienny wi-
zerunek herbu gminy. Sam ra-
tusz zburzono w latach 90. XX 
wieku. 

Gmina Miechowice, jako or-
gan państwowy, powołany 
został decyzją władz pruskich 

w 1872 roku. Amt w państwie 
pruskim, który był jednost-
ką pomocniczą w podziale 
administracyjnym powiatu. 
Na jej czele stawał naczelnik 
gminy, który wyznaczał prze-
strzenną organizację instytucji 
państwowych na najniższym 
szczeblu. Wcześniej, to jest 
do roku 1874 funkcjonowała 
gmina wiejska, której repre-
zentantem był sołtys (sołtysi). 
Nowo powołany organ posłu-
giwał się własnymi pieczęcia-
mi. Ikonografia odwoływała 
się do wizerunku pruskiego 
orła. Jedynie napis w otoku 
wskazywał na miejscowość 
i powiat, w którym tej formy 
odcisku używano.  W po-
czątkach XX wieku widniał 
na nim orzeł z rozpostartymi 
skrzydłami, w prawej łapie 
trzymający berło), napis wo-
kół brzmiał: „Amt Miechowitz. 
Kreis Beuthen”. Oczywiście 
jego odwzorowanie zmieniało 
się kilkakrotnie.  Jego wizeru-
nek z lat 20. XX wieku był już 
zupełnie inny. Nie było koro-
ny i berła. Wzór ten wykorzy-
stywano także do pieczęci na-
leżących do różnych organów 
gminy m.in. amtowej policji. 
W okresie hitlerowskim do 
wizerunku dodano symbole 
nazistowskie. posługiwano się 
też innymi pieczęciami. Jedna 
z nich miała kształt prostoką-
ta, wewnątrz którego umiesz-
czony został napis „Amt Mie-
chowitz”, a następnie data i nr 
rozporządzenia”. 

Gmina (Amt) jako organ pań-
stwowy miała własną pieczęć 
(zapewne od 1884 roku).  Jed-
na z pierwszych miała kształt 
prostokąta, wewnątrz którego 
umieszczono napis „Amt Mie-
chowitz” z miejscem na datę 
i numer rozporządzenia. po 
1900 roku władze gminy sto-
sowały także  bardziej uprosz-
czone pieczęcie. Jedna z nich 

zawierała tylko napis: „Mie-
chowitz O. S. den… Der Geme-
inde Vorsteher …”(dla pieczęci 
burmistrza) oraz „Gemeinde 
Verwaltung Miechowitz O. S. 
29 Dez 1905 (rada gminy). po 
1928 r. czyli po utworzeniu 
powiatu bytomsko- tarnogór-
skiego w otoku pieczęci poja-
wił się zmieniony napis „Amt 
Miechowitz Kreis -Beuthen-
-Tarnowitz”. 

Własną pieczęć miał ponad-
to zarząd dóbr Miechowice 
(mimo formalnego zniesie-
nia dominium dworskiego) 
„Der- Guts Vorsitzende zu 
Miechowitz Kreis Beuthen-
-Miechowitz” (forma napisu 
pochodząca z lat 20). Było kil-
ka odmian tejże pieczęci. 

Do najstarszych pieczęci urzę-
dowych zaliczała się pieczęć  
miejscowej stacji pocztowej. 
W górnej części napis post 
Expedition (czasem stosowa-
no skrót w tym napisie). po-
środku napis Miechowitz. Nad 
nią umieszczono koronę, pod 
nazwą miejscowości odwzo-
rowano instrument- trąbkę 
pocztową. 

Od końca XIX wieku pieczę-
ciami posługiwały się różne 
instytucje i stowarzyszenia 
funkcjonujące na terenie Mie-
chowic. Własne pieczęcie 
posiadały osoby prywatne. 
Jednakże jest to odrębny, ale 
bardzo interesujący temat.

KALENDArIUM MIECHOWIC 
(WIEK XIX)

WIZERUNEK NAJSTARSZEJ PIECZĘCI MIECHOWIC WEDŁUG RĘKOPISU L. CHRO-
BOKA

PIECZĘĆ PUNKTU POCZTY SPEDYCYJNEJ W MIECHOWICACH (1852)

POLSKA WERSJA PIECZĘCI GMINY 
MIECHOWICE Z DATĄ NAJSTARSZEJ 
WZMIANKI O MIEJSCOWOŚCI

PIECZĘĆ LAKOWA SĄDU MIECHOWIC Z 
LAT 20. XIX WIEKU Z NAPISEM

GMINA 
MIECHOWICE, 
JAKO OrGAN 
pAńSTWOWY, 
pOWOŁANY 
zOSTAŁ 
DECYzJĄ 
WŁADz 
prUSKICH 
W 1872 rOKU. 

19
00

 R
OK

lata 50. i 60. XIX wieku
Na terenie wsi wyznaczono liczne pola gór-
nicze. Złoża pod miejscowością należały do 
pruskiej (państwowej)  kopalni „Fryderyk” 
w Tarnowskich Górach. Ukształtowała się 
mniej więcej sieć drożna w rejonie tzw. sta-
rych Miechowic i dominium. Następowało 
stopniowe przekształcanie wsi w osadę, 
gdzie większa część ludności znajdowało 
zatrudnienie w okolicznych fabrykach. 
Nastąpił także napływ ludzi z zewnątrz.

1860-1867
Na obszarze Miechowic i kolonii Karb 
wzniesiono wiele okazałych budynków. 
Podobnie na terenie miechowickiej części 
Rokitnicy, wzdłuż tzw. drogi Ronota. Ich 
wznoszenie było kontrolowane przez 
przedstawicieli policji dominialnej. Gmina 
starała się, by nowe (lub remontowane) 
obiekty spełniały standardy bezpieczeń-
stwa. Znaczna część została zaopatrzona 
w ocynkowane dachy. Domy budowano 
zwykle z cegły oraz wapienia.

1875
Powstaje odrębna 
gmina Karb, co 
pomniejszyło 
obszar gminy 
Miechowice.

1884
Pierwsze 2 słupy 
latarniane na uli-
cach Miechowic.

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 Po-
koju”); podwyższenie 
wieży kościoła św. 
Krzyża, na której 
umieszczono zegar 
firmy pochodzącej  
z Dolnego Śląska 
(Wrocław- Srebrna 
Góra). A. Eppner & 
Comp.

1859
Uruchomienie 
linii kolejowej z 
Gliwic do Bobrka 
przyczynił się do 
szybkiego rozwoju 
budownictwa na 
terenie kolonii 
Karb i w Miecho-
wicach.

1856-1864
Budowa neogotyc-
kiego kościoła pod 
wezwaniem św. 
Krzyża.

1862
Najstarsze 
urzędowe wpisy 
do protokołu rady 
gminy funkcjonu-
jącej w oparciu 
o nowe przepisy. 
Wzniesienie 
pierwszej remizy 
strażackiej.

09.1865
W miechowickim 
zamku gościł 
pruski minister 
spraw wewnętrz-
nych Graf von 
Eulenburg.

POCZ. LAT 70. XIX 
WIEKU
Budowa pierw-
szych piętrowych 
kamieniczek na 
terenie gminy, 
wzdłuż drogi wio-
dącej na Bytom.

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

OKOŁO 1879
Położenie 
drewnianych 
rurociągów-kaszt 
do dostarczania 
wody do wsi, po 
zanikach wody 
w miejscowych 
studniach na skutek 
wydobycia rud.

1885
Na podstawie ustawy z 1881 roku powoła-
no do życia Okręg Urzędowy (Amtsbezirk), 
który podlegał staroście powiatowemu za-
stępując dawny zarząd dominialny. Składał 
się z Naczelnika Gminy oraz 10 ławników 
(pełnili rolę zastępców) , którzy reprezento-
wali gminę Miechowice (2), Karb i Rokitnicę 
(po 1) oraz dominium miechowickie (4) i 
rokitnickie (2).

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

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

1897
Otwarcie klasztoru 
elżbietanek - Ma-
rienkloster. 

1899
Pierwsza propozy-
cja uruchomienia 
linii tramwajowej 
biegnącej przez 
Miechowice.

XIX/XX wiek
Rada gminy Miechowice 
złożona była z naczelnika 
gminy (po zwiększeniu się 
ludności  wprowadzono 
urząd  burmistrza), 1-3 
ławników, 10- 12 członków. W 
skład rady gminnej wchodzili 
ponadto członkowie różnych 
komisji oraz protokolant. 
Z czasem 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, (wyodręb-
niono komisję zajmującą się 
sprawami szkoły górniczej), ds. 
gminnej straży pożarnej, ds. 
handlu mlekiem i przetwo-
rami mlecznymi (w ramach 
profilaktyki zwalczania chorób 
płuc, zwłaszcza gruźlicy).
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pOrOzMAWIAJMY DzIŚ O KLESzCzACH 
KĄCIK MEDYCZNY W GAZECIE MIECHOWICKIEJ

Tak.. przed nami jeszcze cie-
płe, długie dni. Czas na letni 
odpoczynek, wypady nad 

jezioro, łąkę, do lasu… relaks, sie-
lanka, spokój i … kleszcze. Małe, 
złośliwe insekty, uprzykrzające 
nam odpoczynek. A  czasami 
nawet życie. Lgną do naszych 
czworonożnych pupili, lgną do 
nas. I mogą być groźne.
 
Długość ich ciała wynosi około 1 
- 15 mm. Kleszcze są wyposażo-
ne w ryjkowaty narząd gębowy 
przystosowany do ssania krwi, 
zbrojny w liczne ząbki pomocne 
w  utrzymywaniu się w  skórze 
żywiciela. Ssą naszą krew, jed-
nakże bez jedzenia mogą żyć do 
dwóch lat. W  polsce najliczniej 
występuje kleszcz pospolity (Ixo-
des ricinus). 

Kleszcze przenoszą inne małe 
„mikroby” zwane krętkami oraz 
wirusy. One z kolei mogą wywo-
ływać choroby, które są bardzo 
uciążliwe. powodują m.in. bo-
reliozę, babejszjozę, kleszczowe 
zapalenie mózgu, tularemię, go-
rączkę krwotoczną. Trzy pierw-
sze spotykamy w  naszym oto-
czeniu. Atakują głównie naszych 
czworonożnych milusińskich, ale 
wielokrotnie nie pogardzą czło-
wiekiem. Nacinają ciało żywicie-
la i ssąc krew wprowadzają do 
ciała swoje wydzieliny, niekiedy 
prowadząc do paraliżu i śmierci 
(dotyczy zwierząt). 

NAPISZMY WIĘC PARĘ SŁÓW 
O  CHOROBACH, KTÓRE MOGĄ 
NAS DOSIĘGNĄĆ PO KONTAKCIE 
Z KLESZCZEM.
 
Borelioza (choroba z Lyme) to 

wieloukładowa choroba wy-
woływana przez bakterie tzw. 
krętki (najczęściej Borrelia 
Burgdorferi). Jest to najczęst-
sza choroba odkleszczowa. 
zakażenie następuje przez 
ślinę lub wymiociny kleszcza. 
Objawy zakażania mogą być 
różne, w  zależności od czasu 
wystąpienia. Najczęściej jest 
to forma plamy szybko po-
większająca się z  centralnym 
przejaśnieniem ( tzw. „tarcza 
strzelnicza” ). pojawia się ona 
kilka dni (do 3 tygodni) po 
wkręceniu i  najczęściej ustę-
puje samoistnie. Wiele osób 
może nie zauważyć tej zmiany. 
Inne objawy, które mogą to-
warzyszyć zakażeniu (rzadko 
i  bardzo rzadko występują-
ce) to gorączka, bóle głowy, 
osłabienie - mogą przypomi-
nać przeziębienie. zaczyna 
się okres „utajenia”. Może 
on trwać latami. I  nagle wy-

buchnąć różnymi objawami 
dotyczącymi stawów, mięśni, 
układu nerwowego, czy serca. 
I  trudno ją wtedy rozpoznać, 
bo naśladuje inne choroby. 
Dlatego ważne by w  odpo-
wiednim momencie wyko-
nać badania potwierdzające/
wykluczające chorobę, czy 
włączyć leczenie. Każdy z nas 
może wykonać badania z krwi 
w  kierunku boreliozy. Są to 
badania odpłatne, gdyż NFz 
nie finansuje ich (poza dia-
gnostyką specjalistyczną, np. 
w  poradni dermatologicznej). 
Jednakże musimy odczekać 
2 tygodnie od dnia wkręce-
nia, czy zauważenia kleszcza. 
Badanie wykonane wcześniej 
może nie rozpoznać schorze-
nia, gdyż organizm nasz nie 
wytworzył jeszcze tzw. prze-
ciwciał. również prowadzone 
leczenie (antybiotykoterapia) 
musi trwać odpowiednio dłu-

go. Schematy leczenia są róż-
ne, ale najważniejsze jest, by 
osiągnąć efekt pod postacią 
wyleczenia. Obecnie nie ma 
żadnych wskazań by stosować 
antybiotyki profilaktyczne. Nie 
leczmy tego, czego nie ma! 
I jeszcze jedno – nie ma szcze-
pionki (jak na razie) przeciwko 
boreliozie. 

TERAZ PARĘ SŁÓW O INNYCH CHO-
ROBACH, KTÓRE MOGĄ BYĆ WY-
WOŁYWANE PRZEZ KLESZCZE.

Kleszczowe zapalenie mózgu 
jest tzw. chorobą endemicz-
ną (występuje w  określonych 
rejonach kraju). Wywołuje je 
wirus. Możemy się przeciwko 
tej chorobie zaszczepić i  za-
bezpieczyć się przed tą groź-
ną chorobą. Szczepimy się 3 x 
(tak jak przeciwko żółtaczce). 
Są one wykonywane przez 
poradnie pod kontrolą lekarza 
podstawowej opieki zdrowot-
nej. Warto zadbać o  własne 
bezpieczeństwo.

Babejszjoza to choroba na-
szych czworonożnych milu-
sińskich. Jest bardzo groźną 
chorobą prowadzącą bardzo 
często do śmierci naszego pu-
pila. Warto więc zabezpieczyć 
nasze zwierzaki stosując do-
stępne w lecznicach weteryna-
ryjnych środki (płyny, obroże, 
spray).

NA KONIEC KILKA UWAG O  USU-
WANIU KLESZCZA, GDY JUŻ GO 
„POSIĄDZIEMY”.

Kleszcz wkręca się w  naszą 
(i  nie tylko) skórę jak korko-

ciąg. I  w  taki sposób powin-
niśmy go usunąć. Najlepiej 
do tego celu użyć dostępne 
przyrządy – specjalne klesz-
czyki czy pętelki. po założeniu 
na kleszcza zdecydowanym 
ruchem wykręcamy go z  po-
włok skórnych ( najlepiej 
zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara ). Możemy to zrobić 
sami lub skorzystać z pomocy 
w ośrodkach medycznych (po-
radnie pOz, poradnie nocnej 
i  świątecznej opieki medycz-
nej, SOr-y). Jeśli nie uda nam 
się w całości usunąć kleszcza 
musimy koniecznie pokazać 
się u lekarza.

pamiętajmy. NIGDY niczym 
nie smarujemy kleszcza przed 
usunięciem. Jeśli to zrobimy 
kleszcz się dusi i  wymiotuje 
do rany żywiciela, przekazu-
jąc nam groźne choroby. Na-
tomiast po usunięciu miejsce 
wkręcenia dezynfekujemy 
wodą utlenioną lub delikat-
nym spirytusem.
 
A idąc w las, na łąkę, nad jezio-
ro zadbajmy o  ochronę ciała 
stosując preparaty odstrasza-
jące, zmniejszające możliwość 
wkręcenia się kleszcza. Ko-
rzystajmy z  uroków przyrody 
bezpiecznie.

lekarz Marek Planer
specjalista medycyny 

rodzinnej uprawniony do 
badań sportowych dzieci 

i młodzieży

pytania i  uwagi proszę kiero-
wać na e-mail  kacikmedycz-
nymiechowice@interia.pl

NIGDY NICzYM 
NIE SMArUJEMY 
KLESzCzA 
przED 
USUNIĘCIEM. 
JEŚLI TO 
zrOBIMY 
KLESzCz 
SIĘ DUSI I 
WYMIOTUJE 
DO rANY 
ŻYWICIELA, 
przEKAzUJĄC 
NAM GrOŹNE 
CHOrOBY.

GAZETĘ RÓWNIEŻ MOŻNA PRZECZYTAĆ ON-LINE

www.GAZETAMIECHOWIC.pl
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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

KOLEJ NA WĄSKOTOrOWĄ pODrÓŻ W przESzŁOŚĆ 
CIEKAWA HISTORIA  GÓRNOŚLĄSKICH KOLEI WĄSKOTOROWYCH

Historia Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych 
rozpoczyna się 24 marca 

1851 kiedy to "Towarzystwu 
Kolei Górnośląskiej" udzielono 
koncesji na jej budowę i  eks-
ploatację. Warto nadmienić, że 
to samo Towarzystwo zbudo-
wało pierwszą linię kolejową 
na obecnych ziemiach polskich 
- łączącą Wrocław z  Górnym 
Śląskiem. W latach 1854 - 1857 
wybudowano szkielet później-
szej sieci, łącząc ze sobą okolice 
Tarnowskich Gór z Szopienica-
mi z  odgałęzieniem w  Karbiu 
do obecnej dzielnicy rudy Ślą-
skiej - Wirku. W  tym samym 
okresie połączono rozbark 
z Chebziem tworząc w ten spo-
sób duży trójkąt wąskotorowy. 
W następnych latach sieć roz-
budowywano, powstały linie 
z  Karbia do Gliwic, z  Chebzia 
do zabrza - Maciejowa czy 
też z Tarnowskich Gór do Ży-
glina oraz Strzybnicy. podział 
Górnego Śląska po plebiscycie 
skutkował rozcięciem spójnej 
sieci na dwa organizmy, ale 
przez cały międzywojenny 
okres współpracujące ze sobą. 
Nowa granica wymusiła budo-
wę linii obiegającej niemiecki 
Bytom, tak aby z południowej 
częsci regionu bez kontroli 
celnej można było dojechać 
w  okolice Tarnowskich Gór. 
zaczynała się ona w  Chorzo-
wie - Maciejkowicach aby 
przez Brzeziny Śląskie, Szarlej 
dotrzeć do Suchej Góry (obec-
ne osiedle Stroszek). 

po wojnie w struktury Górno-
śląskich Kolei Wąskotorowych 
będących pod zarządem pol-

skich Kolei państwowych włą-
czono linię z  Gliwic - Trynku 
przez rudy do dzielnicy raci-
borza - Markowic. Ta prywat-
na linia wybudowana przez 
firmę budującą pierwsze linie 
tramwaje Na Górnym Śląsku 
(wąskotorowe) od samego 
początku była fizycznie połą-
czona z  GKW i  nawet przed 
rokiem 1945 odbywała się wy-
miana ładunków między obie-
ma kolejami. Szczyt rozwoju 
oraz przewozów na naszej wą-
skotorówce wystąpił w  roku 
1955 - przewieziono wtedy 6 
022 113 ton towarów! Od tej 
daty zaczął następować powol-

ny upadek - przyczynił się do 
tego przede wszystkim rozwój 
motoryzacji, brak inwestycji 
w wąski tor, oraz coraz lepsza 
sieć drogowa. Warto dodać, że 
jeszcze w  połowie lat 60-ych 
Górnośląskie Koleje Wąskoto-
rowe były rentowne. 

Coraz więcej zakładów re-
zygnowało z  korzystania 
z  transportu wąskotorowego 
przechodząc na transport sa-
mochodowy. poszczególne 
odcinki linii zaczęto zamykać 
i  rozbierać. Od końca lat 80-
ych coraz częściej zdarzały się 
kradzieże infrastruktury, ginęły 

szyny, elementy mocujące je 
do podkładów, semafory a na-
wet jeden wiadukt! W  roku 
1993 pKp uruchomiły pociągi 
tzw. turystyczne, z  Bytomia 
do Miasteczka Śląskiego, a po-
tem również z  Siemianowic. 
W maju 2001 roku odprawiono 
ostatni pociąg towarowy w hi-
storii GKW - z kopalni rozbark 
przewieziono miał węglowy do 
Elektrowni Chorzów. Jeszcze 
w okresie letnim jeździły pocią-
gi turystyczne, a następnie pKp 
zwolniły wszystkich pracowni-
ków oprócz Naczelnika i sekre-
tarki którzy mięli przygotować 
kolej do likwidacji. Majątku 

zaczęły pilnować firmy ochro-
niarskie. 

W  2001 roku polskie Koleje 
państwowe postanowiły zlikwi-
dować wąskotorówki w polsce. 
W  tym okresie w  gronie miło-
śników kolei zaczęliśmy się za-
stanawiać, jak nie dopuścić do 
likwidacji najstarszej kolei wą-
skotorowej na świecie. Ustawa 
o restrukturyzacji kolei pozwala-
ła na przekazywanie linii i obiek-
tów kolejowych samorządom. 
postanowiliśmy przekonać wła-
dze Bytomia, Tarnowskich Gór 
i Miasteczka Śląskiego do przeję-
cia ostatniego odcinka GKW. 

po długich negocjacjach uda-
ło się to, ale na początku roku 
2002 szlak wąskotorowy był 
już częściowo rozkradzio-
ny. Siłami miłośników kolei 
udało się wszystko uzupełnić 
i  w  wakacje pociągi ponow-
nie wyruszyły na swoją tra-
sę. W  roku 2004 założyliśmy 
Stowarzyszenie Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych które 
do dzisiaj jest operatorem na 
linii Bytom - Miasteczko Ślą-
skie. Tak jak w roku 2002, tak 
i  dzisiaj wszystkie prace przy 
taborze oraz na szlaku wyko-
nują wolontariusze, nikt z nas 
nie pobiera wynagrodzenia 
za swoją pracę, nie mamy ani 
jednego pracownika etatowe-
go. Wszystkie roboty wykonu-
jemy w swoim czasie wolnym, 
po szkole czy też po pracy za-
wodowej. Nasi wolontariusze 
to ludzie w wieku od 13 do 45 
lat. Co roku wkładamy mnó-
stwo wysiłku w naprawy toru 
związane z  kradzieżami jego 
elementów oraz całych szyn. 
Jako operator kolei, jesteśmy 
zobowiązani do dbania o  ta-
bor i  infrastrukturę. W  ciągu 
ostatnich 13 lat, przez szeregi 
wolontariuszy przewinęła się 
grubo ponad setka ludzi, od-
chodzili, bo ileż razy można 
odbudowywać tor w  tym sa-
mym miejscu, ciągle rozkra-
dany. Ale jest zawsze garstka 
ludzi (w  tej chwili jest nas 
naprawdę czynnych ok. 15 
wolontariuszy) która nie chce, 
aby świadek ponad 160 letniej 
historii odszedł w niepamięć.

Mariusz Senderowski 
- wolontariusz 

z 13 letnim stażem

TABLICZKA 
NA DOM

3D
INDYWIDUALNE PROJEKTY

TEL.: 798 - 267 - 653
E-MAIL: GNB@ONET.EU ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ:

www.GAZETAMIECHOWIC.pl
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KWArTALNIK

KrAV MAGA 
NOWOCZESNA OBRONA

Krav Maga została opraco-
wana dla potrzeb wojska 
izraelskiego, policji i służb 

specjalnych, a następnie przy-
stosowana dla osób cywilnych.

Charakteryzuje ją prostota, 
łatwość przyswajania i wyso-
ka skuteczność potwierdzona 
przez ekspertów sztuk walki, 
oficerów wojska i policji, a 
przede wszystkim uczestni-
ków szkoleń na całym świecie. 
Krav Maga zawiera różnorodne 
techniki atakowania i obrony 
fizycznej: uderzenia, kopnięcia, 
dźwignie, walkę w parterze, 
kontrolowanie przeciwnika, po-
ruszanie się i obserwację. Duży 
nacisk kładziony jest na walkę 
z agresorem uzbrojonym w nóż 
lub inne narzędzie, oraz obronę 
przed kilkoma napastnikami.

Techniki Krav Maga oparte 
są na naturalnych odruchach 
obronnych, które doskonalone 
są w czasie treningu, tak aby 
w sytuacji realnego zagrożenia 
napadnięty nie dał się zranić 
i zadziałał najwcześniej jak to 
możliwe.

Studenci uczą się nie tylko re-
agować szybko, ale prawidłowo 
oceniać zagrożenie, bronić się 
adekwatnie do ataku, kontro-
lować swoje emocje i przede 
wszystkim unikać konfliktów. 
Instruktorzy zapraszają wszyst-
kich chętnych, także kobiety, na 
zajęcia do Mechanika w Byto-
miu na pl. Sobieskiego, a także 
do Tarnowskich Gór. prowa-
dzone są również specjalne zaję-
cia dla dzieci. Nowy sezon rusza 
już od września.

7. BYTOMSKI pÓŁMArATON 
ZAPISY TRWAJĄ

Bytomski półmaraton to 
jedna z największych im-
prez biegowych na Ślą-

sku. Już od kilku lat przyciąga 
rzesze zawodników z polski i 
zagranicy. Jeśli chcesz spró-
bować swoich sił pokonując 
21-kilometrowy odcinek oraz 
wygrać samochód zapisz się 
do Bytomskiego półmaratonu.

Mimo że do imprezy pozostał 
jeszcze ponad  miesiąc (By-
tomski półmaraton odbędzie 
się 20 września) to już na liście 
startujących jest ponad 500 
biegaczy. Dla wielu biegaczy, 
imprezy takie jak maratony i 
półmaratony, to prawdziwe 
rarytasy, z kolei dla biegaczy-
-amatorów, to wielka szansa 
na sprawdzenie możliwości 
swojego organizmu. W impre-
zie mogą wziąć udział osoby, 
które ukończyły 18 lat. Szes-
nasto- i siedemnastolatkowie 
muszą mieć pisemną zgodę 
rodziców lub opiekuna praw-
nego.

W tym roku bieg rozpocznie 
się, nie jak dotychczas przy 
Szkole podstawowej nr 33, 
ale z parkingu przed Cen-
trum Handlowym „plejada” 
w Bytomiu – Miechowicach. 
W tym roku startujemy  

i kończymy tam bieg. Tam 
też ulokowana będzie meta, 
scena, biuro zawodów, punkt 
informacyjny oraz parking 
dla uczestników i publicz-
ności. Jeżeli na starcie po-
jawi się 1200 biegaczy do 
wygrania będzie jak co roku 

samochód. Tym razem jest to 
Toyota Aygo.
 
Modyfikacja ta wpłynie za-
pewne na wyniki osiągane w 
Bytomskim półmaratonie, po-
nieważ uległ zmianie również 
jej profil. Dystans jest jednak ten 

sam. Co do milimetra. I mamy 
na to papiery:) . zapraszamy do 
udziału w 7. edycji Bytomskie-
go półmaratonu. Wszystkie do-
datkowe informacje dotyczące 
regulaminu, zapisów, opłat oraz 
trasa biegu znajdują się na stro-
nie bytomskipolmaraton.pl

m klub M Pkt Z R P Br
1.  Przemsza Siewierz 30 74 23 5 2 101-28
2.  Tęcza Błędów (Dąbrowa Górnicza) 30 71 23 2 5 104-26
3.  Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 30 65 21 2 7 81-34
4.  Silesia Miechowice (Bytom) 30 55 16 7 7 62-45
5.  Warta Zawiercie 30 52 16 4 10 68-45
6.  ŁKS Łagiewniki (Bytom) 30 44 13 5 12 51-58
7.  Odra Miasteczko Śląskie 30 43 12 7 11 58-53
8.  Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie 30 38 9 11 10 62-48
9.  Cyklon Rogoźnik 30 38 11 5 14 43-64

10.  Orzeł Biały Brzeziny Śląskie  (Piekary Śląskie) 30 37 9 10 11 47-59
11.  Polonia II Bytom 30 31 8 7 15 48-78
12.  Orzeł Nakło Śląskie 30 31 9 4 17 46-68
13.  Sokół Orzech 30 30 9 3 18 48-87
14.  MKS Sławków 30 26 7 5 18 33-79
15.  Pionier Ujejsce (Dąbrowa Górnicza) 30 24 7 3 20 41-70
16.  Strażak Mierzęcice 30 19 5 4 21 25-76

PIŁKA NOŻNA - L. OKRĘGOWA 2014/2015, GRUPA: KATOWICE IV

Piłkarski sezon 2014 / 2015 Silesia Miecho-
wice zakończyła na 4. miejscu, serdecznie 
gratulujemy! W 30 meczach drużynie udało 
się zebrać 55 punktów. Grając w roli gospo-

darza zespół wygrał 9 meczów, 3 zremiso-
wał i 3 przegrał. Grając na wyjeździe zespół 
wygrał 7 razy, 4 razy zremisował i tyle też 
razy przegrał.  

Piłka nożna: Naprzód Lipiny Świętochłowice vs Silesia Miechowice - 4:1 (8 sierpnia)
Piłka nożna: polonia II Bytom vs Łazowianka Łazy (k. zawiercia) - 1-12 (8 sierpnia)SPORT

TENIS STOŁOWY - SUPERLIGA

Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon naj-
wyżej ligii tenisa stołowego: superligi. Przy-

pominamy, że CARBO-KOKS TTS Polonia By-
tom w sezonie 2014 / 2015 zajęła 5. miejsce.

m klub M Z P Pkt +/-
1 ASTS "Olimpia-Unia" Grudziądz 16 14 2 43 33
2 DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki 16 12 4 35 22
3 PKS KOLPING FRAC Jarosław 16 11 5 30 9
4 KS DEKORGLASS Działdowo 16 10 6 27 6
5 CARBO-KOKS TTS Polonia Bytom 16 8 8 26 -1
6 MORLINY Ostróda 16 6 10 21 -8
7 KST ENERGA - MANEKIN Toruń 16 11 5 29 10
8 ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz 16 8 8 24 -2
9 ZKS PALMIARNIA Zielona Góra 16 6 10 19 -9

10 AZS Politechnika Rzeszów 16 5 11 17 -7
11 POLTAREX POGOŃ Lębork 16 3 13 9 -25
12 DOJLIDY Białystok 16 2 14 8 -28

NABÓr DO SILESII MIECHOWICE 
JUŻ OD 17 SIERPNIA

Silesia Miechowice jest jed-
nym z  najstarszych klu-
bów w Bytomiu o bogatej 

tradycji. Działa już ponad 100 
lat. posiada obiekt usytuowany 
w  „zielonych płucach Miecho-
wic”, dostępny dla wszystkich 
chętnych. Aktualnie prowadzo-
na jest jego modernizacja.

Klub zaprasza do współpra-
cy  sportowej, rozrywkowej, 
edukacyjnej i  gospodarczej. 

Dysponuje nowym budynkiem 
klubowym wyposażonym 
w nowoczesną salę, która może 
być przeznaczona na prowadze-
nie szkoleń, seminariów, zajęć 
edukacyjnych oraz imprez oko-
licznościowych. Współpracuje 
z  miechowickimi szkołami, or-
ganizacjami poza rządowymi, 
parafiami, stowarzyszeniami 
oraz zakładami pracy.

Silesia Miechowice prowadzi 

zajęcia sportowo-edukacyjne 
w  różnych grupach wieko-
wych. posiada wykwalifiko-
waną  i  doświadczoną  kadrę 
trenerską. zajęcia odbywają się 
od poniedziałku do piątku. 
Organizuje również wyjazdo-
we obozy sportowe w  atrak-
cyjnych miejscowościach. 

Od 17 sierpnia 2015 rozpo-
czyna się nabór do wszystkich 
grup wiekowych. Można się 

zapisać codziennie na stadionie 
od godziny 16.00.

Kadra trenerska Silesii Miecho-
wice: p. zorzycki – szkółka pił-
karska i rocznik 2007 i młodsi, 
A.Grzesik i D. Gołąb – rocznik 
2004 – 2006, A. Szindler i  Fr. 
Karch – rocznik 2003, M. Ka-
pinos – rocznik 2002. W razie 
pytań można się kontaktować 
pod numereami: 32 280 72 11, 
lub 609 176 160.

STArT / META
CH PLEJADA
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WSpÓŁprACA zE SpOŁECzNOŚCIĄ JEST WAŻNA 
ROZMOWA Z ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU I W BYTOMIU-MIECHOWICACH KOMISARZEM PIOTREM MISZTALEM

GM: - Panie komendancie proszę 
w  kilku słowach przybliżyć swoją 
osobę naszym czytelnikom.
Komisarz Piotr Misztal: - W mie-
chowickim komisariacie pra-
cuję jako zastępca Komendanta 
już piąty rok. W  Komisariacie 
I  w  Miechowicach zajmuję się 
pionem prewencji, czyli ogólnie 
rzecz ujmując dzielnicowymi 
i policjantami Ogniwa Patrolowo 
– Interwencyjnego. W  moich 
obowiązkach pomagają mi kie-
rownicy Rewiru Dzielnicowych 
asp. szt. Jerzy Piwoński i Ogni-
wa Patrolowo – Interwencyjnego 
asp. szt. Jerzy Pękała. To dzięki 
ich zaangażowaniu stale rośnie 
poziom bezpieczeństwa w  pod-
ległym komisariatowi rejonie.

GM: - Rozumiem, że to nie tylko 
dzielnica Miechowice?
P.M.: - Tak. Miechowice to tylko 
część tego terenu. Oprócz tego 
Komisariat swoim działaniem 
obejmuje również dzielnice Karb, 
Stolarzowice i  Górniki. Stanowi 

to, więc największy terytorialnie 
obszar działania wśród bytom-
skich komisariatów.

GM: - Jak przedstawia się kwestia 
współpracy z  lokalną społeczno-
ścią?
P.M.: - Policjanci współpracują 
na szerokim polu, jeśli chodzi 
o  kontakty ze społeczeństwem. 
Wymienić można tutaj szkoły 
i  przedszkola poprzez organizo-
wanie pogadanek, uczestnictwo 
w  organizowanych festynach, 
pokazy sprzętu policyjnego po-
łączone z pokazem ratownictwa 
medycznego, parafie na terenie 
wszystkich podległych dzielnic 
oraz Spółdzielnię Mieszkanio-
wą „Miechowice”. Podkreślić 
chciałbym również bardzo dobrą 
wzajemną współpracę z  panią 
Anną Sowa - dyrektorem Domu 
Dziecka nr 1 przy ul. Matki Ewy 
5. Współpraca ta ma dla nas 
duże znaczenie i stanowi również 
pomoc w  naszej pracy. W  celu 
ułatwienia kontaktu dla wszyst-

kich zainteresowanych w  ostat-
nim okresie wyposażono dzielni-
cowych w telefony komórkowe, 
których numery dostępne są na 
stronie bytomskiej policji http://
bytom.slaska.policja.gov.pl/oraz 
w  Gazecie Miechowic http://
www.gazetamiechowic.pl/ gdzie 
poświęcono nam specjalną ru-
brykę.   

GM: - Jak ocenia pan pracę podle-
głych sobie policjantów?
P.M.: - Uważam, że wszyscy 
policjanci pracujący na naszym 
komisariacie wykonują swoje 
obowiązki w  sposób zasługują-
cy na uznanie. Jest to nie tylko 
moja opinia. Dowodem tego jest 
m.in. to, że tytuł Dzielnicowego 
Roku trafił właśnie do mł. asp. 
Piotra Schoppy, który jest dziel-
nicowym Komisariatu Policji 
I w Bytomiu.

GM: - Co Pana zdaniem może 
usprawnić pracę policjantów?
P.M.: - Policja od dłuższego cza-

su cieszy się dużym procentem 
społecznego zaufania. Chciał-
bym to zaufanie wykorzystać 
do wezwania do jeszcze lepszej 
współpracy ze strony mieszkań-
ców. Wszystkim nam zależy na 
porządku w  miejscach takich 
jak parki, skwery, place zabaw, 
przystanki autobusowe, okolice 
sklepów itp. Policjanci nie mogą 
być jednak wszędzie. Stąd moja 
prośba o reakcję na widok osób, 
które zakłócają ten porządek po-
rze z niszczenie mienia, picie al-
koholu, awantury. Jeden telefon 
wystarczy by na miejscu zjawił 
się patrol policji. Dodać chcę, 
że wszystkie zgłoszenia mogą 
pozostać anonimowe i  przyj-
mujący zgłoszenie nie będzie 
uzależniał skierowania patrolu 
od podania przez zgłaszającego 
swoich danych. Przypomnieć 
należy tutaj policyjną akcję pre-
wencyjną „Nie reagujesz – ak-
ceptujesz”.

GM: - Na zakończenie chciałem za-

pytać jak się panu pracuje w Mie-
chowicach.
P.M.: - Przyznaję, że z Miecho-
wicami związany jestem tylko 
poprzez swoją pracę. Stanowi 
to jednak znaczą część moje-
go życia. Na przestrzeni tych 
kilku lat z  zadowoleniem spo-
strzegam jak zmieniają się 
Miechowice. Są to pozytywne 
zmiany, do których zaliczyłbym 
rewitalizację Parku Ludowego, 
piękniejący skwer przy ulicy 
Stolarzowickiej z  mieniącą się 
kolorami fontanną, wyremon-
towane szkoły wraz z  zaple-
czem sportowym. Zaobserwo-
wać też można jednoczesną 
zmianę mentalności społeczeń-
stwa ściśle z  tym powiązaną. 
Ludzie widząc jak pięknieje 
ich otoczenie zwracają większą 
uwagę na to, by tego nie znisz-
czyć. To na pewno też pomaga 
nam w  zachowaniu bezpie-
czeństwa i porządku.

GM: - Dziękujemy za rozmowę

WSzYSTKIM 
NAM zALEŻY 
NA pOrzĄDKU 
W MIEJSCACH 
TAKICH JAK 
pArKI, SKWErY, 
pLACE zABAW, 
przYSTANKI 
AUTOBUSOWE, 
OKOLICE 
SKLEpÓW ITp. 

POLICJA RADZI

CHrOń SWOJE MIESzKANIE! 
WSPÓŁPRACUJ Z SĄSIADAMI

Włamywacze „pracu-
ją” najczęściej wte-
dy, gdy przeciętny 

obywatel jest w pracy, a 
dzieci poza domem. zawsze 
jednak ktoś z sąsiadów jest 
w domu! Najlepszym spo-
sobem na włamywaczy 
jest solidarność i współ-
praca sąsiedzka. złodziej 
mieszkaniowy robi przed 
włamaniem „rozpoznanie” 
– obserwuje dom i często 

rezygnuje, gdy zauważy 
„ciekawskich” sąsiadów.

Obserwujmy mieszkania 
sąsiadów przez wizjer. Gdy 
na schodach pojawi się ktoś 
nieznajomy, zachowujący się 
podejrzanie – nie obawiajmy 
się „zapytać życzliwie” – 
kogo szuka, lub, czy można 
mu w czymś pomóc? Mając 
uczciwe zamiary, nie będzie 
miał nic przeciwko takiemu 

pytaniu. Jeśli będzie inaczej 
to ma świadomość, że może 
zostać rozpoznany!

Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, 
zadbaj, aby mieszkanie nie 
wyglądało na puste. zaufaj 
sąsiadowi i powierz mu 
swoje klucze, żeby włączał 
czasami światło, rozsuwał 
zasłony, wyjmował kore-
spondencję ze skrzynki, za-
brał reklamy spod drzwi.

NIE UFAJ DOMOKrĄŻCOM! 
NIE ROZMAWIAJ „SAM NA SAM”

Podejrzany nr 1 – kupiec: 
Interesują go Twoje me-
ble, ozdoby, biżuteria. 

Może zaproponować Ci „dobrą 
zapłatę”. Nie ufaj mu i staraj się 
nie rozmawiać „sam na sam”. 
zawołaj sąsiada!

podejrzana nr 2 – ze służby sa-
nitarnej: „przyszłam sprawdzić, 
czy u pani w kranie płynie czy-
sta woda?”. Jakie skażenie i kto 
jej powiedział o tym? Jedyna 

możliwość – ona po prostu robi 
złodziejskie rozpoznanie.

podejrzany nr 3 – budowla-
niec: Oferuje za niską opłatę 
położenie parkietu, wstawienie 
dodatkowych drzwi, założenie 
żaluzji i najczęściej od razu pro-
si o zaliczkę. Nigdy nie dawaj 
pieniędzy i nie wpuszczaj go do 
środka. Jeżeli usługa Cię intere-
suje, poproś o adres firmy i sam 
zgłoś się!

zawsze, gdy jesteś atakowa-
ny, gdy ktoś włamuje się do 
Twojego mieszkania, gdy 
czujesz się zagrożony – alar-
muj sąsiadów głośnym krzy-
kiem. przestępcy tego nie 
lubią!
         
zawsze jak najszybciej – gdy 
dzieje się coś niedobrego lub 
gdy tylko podejrzewasz, że 
grozi Ci niebezpieczeństwo – 
dzwoń – 997, 112.

KRONIKA POLICYJNA

03.07.2015, 22:45, BYTOM,  UL. FRENZLA
Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali kobietę lat 20 
(zam. w Bytomiu), która udostępniła nieletniej lat 16 
(zam. w Bytomiu) alkohol w postaci piwa.

04.07.2015, 13:00, BYTOM,  UL. DALEKA  
Nieznany sprawca wykorzystując w piekarni 
nieuwagę kobiety. lat 51 ( zam. w Bytomiu ) z torebki 
dokonał kradzieży na jej szkodę portfela z dowodem 
osobistym i dwoma kartami NFZ oraz pieniędzmi.

07.07.2015, 21:59,  BYTOM,  UL. FRANCUSKA
Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali mężczyznę lat 
33 (zam. w Bytomiu). który na ulicy posiadał przy 
sobie 2,74 gram marihuany .

04.07.2015, 10:30, BYTOM, UL. FRANCUSKA
Kobieta lat 79 zgłosiła, że przechodząc przez jezdnię 
została potrącona przez nn samochód w wyniku 
czego doznała złamania nogi.

09.07.2015, 14:37, BYTOM, UL. REPTOWSKA
Policjanci KP I Bytom wspólnie z pracownikami Firmy 
Tauron w mieszkaniu należącym do kobiety lat-42 
(zam. w Bytomiu) ujawnili nielegalny pobór energii 

elektrycznej z pominięciem licznika. Straty w toku 
ustalania 

09.07.2015, 14:50, BYTOM, UL. REPTOWSKA
Policjanci KP I Bytom wspólnie z pracownikami Firmy 
Tauron w mieszkaniu wynajmowanym przez męż-
czyznę lat-29 (zam. w Bytomiu) ujawnili nielegalny 
pobór energii elektrycznej z pominięciem licznika.

11.07.2015, 22:00,  BYTOM, UL. SZPITALNY
Kobieta lat-24 (zam. Bytom) zgłosiła, iż nieznany 
sprawca dokonał zniszczenia banera reklamowego 
kawiarni poprzez odcięcie jego dolnej części z 
informacją o adresie. Straty o wartości 500 zł.

08.07.2015, 09:00,  BYTOM, UL. PTAKOWICKA
Mężczyzna lat-37 ( zam. Bytom ) zawiadomił, iż 
nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby w 
oknie na parterze dostał się do wnętrza jego nieza-
mieszkałego domu skąd dokonał kradzieży trzech 
kaloryferów, dziewięciu sztuk metalowych klamek z 
drzwi, odzieży, elektronarzędzi i węgla.

13.07.2015, 14:57, BYTOM  UL. ELEKTROWNIA
Policjanci OPI KP I w Bytomiu zatrzymali mężczyzn lat 

33 oraz lat 33 (obaj zam. w Bytomiu), którzy z terenu 
elektrociepłowni dokonali kradzieży dwóch zaworów 
odwadniających oraz dwóch zasuw o łącznej wartości 
1000 zł.

14.07.2015, 19:00,  BYTOM, UL. RACŁAWICKA
Nieznany sprawca na terenie ogródków działkowych 
Wypoczynek w dwóch altanach wyłamał zabezpie-
czenia w postaci zamka i śruby, a następnie dokonał 
kradzieży elektronarzędzi ogrodniczych. Straty w 
toku ustalania.

18.07.2015, 13:40,  BYTOM, UL. JÓZEFA NICKLA
Nieznany sprawca z terenu Liceum Ogólnokształcące-
go dokonał kradzieży 48 rolek papy termozgrzewal-
nej wartości około 5000 zł na szkodę firmy .

03.07.2015, 0:45, BYTOM,  UL. RACJONALI-
ZATORÓW
Nieznany sprawca po przecięciu kłódki zabezpiecza-
jącej drzwi wejściowe do piwnicy z wnętrza dokonał 
kradzieży rowera  Giant o wartości 560 zł 

20.07.2015, 22:10, BYTOM, UL. FALISTA  
Na ulicy nieznani sprawcy dokonali kradzieży portfela 

z zawartością dowodu osobistego, karty NFZ, karty 
do bankomatu i pieniędzy w kwocie 350 zł na szkodę 
mężczyzny lat-52.

22.07.2015, 11:30, BYTOM  UL. MIECHOWICKA
Na przystanku autobusowym n/n sprawca wykorzy-
stując nieuwagę mężczyzny lat 87 (zam. w Bytomiu) 
z torby skradł portfel z zawartości w postacie gotówki 
w kwocie 200 zł, karty bankomatowej banku PKO 
oraz karty kredytowej. Następnie przy użyciu pozo-
stawionego w portfelu numeru pin karty kredytowej 
wybrał gotówkę w kwocie 2000 zł.

19.07.2015, 19:00, BYTOM, UL. REPTOWSKA
Nieznany sprawca dokonał kradzieży tabletu marki 
Samsung  Galaxy tab4 o wartości 1068 zł.

26.07.2015, 16:27,  BYTOM, UL. JANA NOWA-
KA-JEZIORAŃSKIEGO
Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali kobietę lat 
16 (zam. w Bytomiu), która na terenie CH Plejada 
dokonała kradzieży odzieży wartości 439,97 zł .

25.07.2015, 22:00, BYTOM, UL. REPTOWSKA
Nieznany sprawca w lokalu  dokonał kradzieży 

telefonu Samsung Galaxy  S5 na szkodę mężczyzny 
zam. Tarnowskie Góry .

27.07.2015, 14:20, BYTOM, UL. MŁODZIEŻOWA
Policjanci referatu dzielnicowych KPI w Bytomiu 
zatrzymali chłopca  lat 15 ( zam. w Bytomiu) , który 
w samochodzie marki  VW Passat dokonał wybicia 
bocznej szyby, uszkodzenia drzwi . Suma strat 500 zł

29.07.2015, 17:29,  BYTOM, UL. ELEKTROWNIA
Policjanci z KP I w Bytomiu zatrzymali mężczyznę  lat 
33 (zam. w Bytomiu) który usiłował dokonać kra-
dzieży z włamaniem do pomieszczenia laboratorium 
na terenie Elektrociepłowni Miechowice. Straty w 
toku ustalania

29.07.2015, 09:51, BYTOM, UL. BOŃCZYKA
Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali kobietę  lat-20 
(zam. w Bytomiu), który dokonała nielegalnego 
poboru energii elektrycznej poprzez skręcenie 
przewodów na tablicy rozdzielczej. Straty w toku 
ustalania.

29.07.2015, 11:20, BYTOM, UL. PRZELOTOWA
Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali mężczyznę 

lat-59 (zam. w Bytomiu), który dokonał nielegalnego 
poboru energii elektrycznej poprzez wpięcie do we-
wnętrznej linii zasilającej.. Straty w toku ustalania.

29.07.2015, 11:40, BYTOM, UL. PRZELOTOWA
Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali mężczyznę  
lat-55 (zam. w Bytomiu), który dokonał nielegalnego 
poboru energii elektrycznej poprzez wpięcie do 
wewnętrznej linii zasilającej. Straty w toku ustalania.

30.07.2015, 10:55, BYTOM,  UL. REPTOWSKA
Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali mężczyznę  lat 
69 (zam. w Bytomiu), który w mieszkaniu dokonał 
kradzieży energii elektrycznej poprzez połączenie 
przewodów z pominięciem licznika . Straty w toku 
ustalania.

31.07.2015, 17:50,  BYTOM,  UL. STOLARZO-
WICKA
Kierujący motocyklem Honda  lat 32 (zam. Bytom) 
utracił panowanie nad pojazdem zjechał na przeciw-
ny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z  jadącym 
samochodem Ford  kierowanym przez mężczyznę  
lat 40 (zam. Bytom). Kierujący motocyklem doznał 
złamania nogi i urazu kolana, pozostał w szpitalu.
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KWArTALNIK

pLENErOWY FESTYN ŚrODOWISKOWY 
11 CZERWCA 2015R. W MDK NR 2 W KARBIU

Młodzieżowy Dom Kul-
tury nr 2 w  Karbiu 
przygotował wspania-

ły plenerowy Festyn Środowi-
skowy. 

W  tym roku miał wyjątkowo 
uroczysty charakter gdyż roz-
począł się oficjalnym otwar-

ciem nowego placu zabaw 
i przestrzeni aktywności twór-
czej. Uroczystego otwarcia 
ściany aktywności dokonał 
prezydent Bytomia Damian 
Bartyla wraz z panią Dyrektor 
Domu Kultury mgr Joanną 
prus - Kaczkowską. 

po tym wydarzeniu rozpoczęły 
się pokazy oraz występny na 
scenie dzieci i młodzieży z kół 
zainteresowań prowadzonych 
w MDK. Odbywały się zawo-
dy sportowe, gry i  zabawy, 
warsztaty ceramiczne i  ma-
larskie, plener plastyczny oraz 
malowanie twarzy dla naj-
młodszych. Uczestnikom ww. 
konkursów i  zabaw wręczyli 
nagrody osobiście prezydent 
Bytomia, radni rady Miejskiej 
Tomasz Wac i Krzysztof Gajo-
wiak. 

Festyn przyciągnął tłumy 
mieszkańców i  uczestników 
zabawy a  klimat i  atmosferę 
można zobaczyć na dołączo-
nej foto galerii z imprezy. 
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KARB

UrOCzYSTEGO 
OTWArCIA 
ŚCIANY AKTYW-
NOŚCI DOKONAŁ 
prEzYDENT BY-
TOMIA DAMIAN 
BArTYLA WrAz 
z pANIĄ DY-
rEKTOr DOMU 
KULTUrY MGr 
JOANNĄ prUS - 
KACzKOWSKĄ.
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