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NOWE BOISka  
NA SILESII MIECHOWICE

Wreszcie Silesia Miecho-
wice doczeka się grun-
townej modernizacji 

i  mam nadzieję że stanie się 
wizytówką Miechowic, a także 
będzie ośrodkiem sportowym 
godnym XXI wieku. Będzie 
remont zarówno górnego bo-
iska, jego wyrównanie, nowa 
nawierzchnia. 

kontynuacja, strona 9

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE 
DLA PIESZYCH

z inicjatywy   radnego rady 
Miejskiej Tomasza Wac oraz  
dzielnicowego aspiranta  szta-
bowego policji  krzysztofa  
Niedźwieckiego na ul. reptow-
skiej, na wysokości bloków 
nr.21 i 30 powstanie bezpiecz-
ne przejście  dla  pieszych pro-
wadzące do Miejskiego przed-
szkola nr 44.

Mieszkańcy wielokrotnie 
zwracali uwagę na fakt braku 
przejścia dla pieszych w tym 
miejscu którym każdego dnia 
odprowadzają  swoje pociechy  
do przedszkola.

MIESzkaŃCY  
WYBRALI PROJEKTY

Pozytywną weryfikację 
przeszło 36 projektów 
zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego /inwestycja 
2017/. We wrześniu projekty 
te  rywalizowały w  głoso-
waniu o  realizację. W  trzech 
dzielnicach głosowanie nie 
było potrzebne – do drugiego 
etapu zakwalifikowało się po 
jednym projekcie.

Wśród pomysłów, które za-
kwalifikowały się do drugiej 

tury, dominują te praktyczne, 
które mają ułatwić mieszkań-
com codziennie funkcjonowa-
nie i poprawić bezpieczeństwo 
– przebudowa drogi, remont 
chodnika czy budowa miejsc 
parkingowych. dużą grupę 
stanowią projekty rekreacyjne 
– budowa placów zabaw dla 
dzieci czy siłowni zewnętrz-
nych, rewitalizacje parków 
i  dzielnicowych terenów zie-
lonych.

ponad 5,5 tysiąca głosów od-
dali bytomianie na inwestycje 
w  ramach budżetu obywatel-
skiego. 
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III MIECHOWICka JESIEŃ  
Z KABARETEM JUŻ ZA NAMI

10 września w  Mie-
chowicach na sta-
dionie k.S. Silesia 

odbyła się impreza pt. III 
Miechowicka Jesień z kaba-
retem. Na scenie wystąpili 
Jacek kierok, kabaret ame-
lijush, Grzegorz Stasiak, 
robert Barlik z  zespołu 
Skandal, zespołu Freaky 
Boys oraz gwiazda tego-
rocznej imprezy kabaret 
pod Wyrwigroszem. 

Oprócz sporej dawki do-
brego humoru oraz muzyki 
organizatorzy przygotowali 
atrakcje dla najmłodszych, 
dmuchańce, zjeżdżalnie, 
kule wodne czy trampolinę, 
a  dla starszych strzelnicę 
aSG przygotowaną przez 
BOS Bytomski Oddział 
Szturmowy.

dla chętnych którzy chcieli 
sprawdzić swoje umiejęt-
ności jazdy samochodem 
instruktorzy nauki jazdy ze 
szkoły OSk SUkCES z Mie-
chowic przygotowali plac 
manewrowy. 

pojawiły się także pojaz-
dy wojskowe z  kompanii 
Bytom. Organizatorzy im-
prezy w  osobach radnego 

rady Miejskiej Tomasza 
Wac oraz Mariusza Tazbir 
pragną serdecznie podzię-
kować mieszkańcom za tak 
liczne przybycie, sponso-
rom, zaproszonym gościom 
oraz wszystkim wykonaw-
com, którzy zaprezentowali 
się podczas imprezy. 

Szczególne podziękowania 
należą się również rober-
towi Barlikowi za zaanga-
żowanie oraz pomoc tech-
niczną podczas tegorocznej 
jak również poprzednich 
imprez. 

podziękowania także dla 
pani Słonkiewicz za wspa-
niałe ciasto, które artystom 
i  gościom osłodziło spędzo-
ne u nas chwile.

Miechowicka Jesień z kabare-
tem stała się imprezą cyklicz-
ną, oczekiwaną przez miesz-
kańców których z roku na rok 
przybywa coraz więcej. 

Mamy nadzieje, że kolejna 
impreza będzie jeszcze lep-
sza z  równie atrakcyjnymi 
wykonawcami - mówią or-
ganizatorzy.

PRZYBYWA MIEJSC 
PARKINGOWYCH

Miechowickie osiedle boryka 
się z notorycznym brakiem 
miejsc parkingowych.

W czasach kiedy je budowano 
nikt nie przypuszczał że kiedyś 
będzie tak dużo samochodów 
gdyż w latach 80-tych przypa-
dał jeden samochód na 10 ro-
dzin. W tej chwili sytuacja się 
diametralnie poprawiła i prze-
kroczyliśmy nawet średnią dla 
Unii Europejskiej w tym zakre-
sie która tam wynosi ok. 500 a 
u nas ok. 600 samochodów na 
1000mieszkanców. 
dlatego cieszy nas każde nowe 
miejsce parkingowe które po-
wstaje dla mieszkańców.

KRÓTKO: 
Z DZIELNICY

pSIa MYJNIa 
DLA CZWORONOŻNEGO PUPILA

Czym Państwo kierowali się 
otwierając taką myjnię?
„Czysty Pupil”: - Przede wszyst-
kim należy podkreślić fakt iż  
jesteśmy  od wielu lat miłośni-
kami zwierząt. W  naszym go-
spodarstwie domowym mamy 
dwa psy i kota. Pomysł z myj-

nią narodził się  jakiś czas temu, 
a wynikał z prostej ludzkiej no  
i oczywiście psiej potrzeby. Bo 
co zrobić z  brudnym pupilem 
po spacerze? trzeba go wyką-
pać, a jak wygląda  łazienka po 
takiej kąpieli? 

kontynuacja, strona 2

Wzgórze Gryca (Grut-
zberg, Grytzberg, 
Grycowa gora, Gora 

Gryca) -nazwa wzniesienia 
pochodzi od nazwiska właści-

ciela pobliskich gruntów Jaku-
ba Gryca (1749 rok). Nazwę 
tą można także wywieść od 
pojęcia „grütz” oznaczającego 
kaszę. Formę Grutzberg na 

oznaczenie wzgórza używali 
starsi mieszkańcy (stosował ją 
znany lokalny poeta i  malarz 
N. dolezlich).

 kontynuacja, strona 6

WzGÓrzE GrYCa 
HISTORIA MIECHOWIC, AUTOR: DR ADAM KUBACZ
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CP: - Nietrudno sobie wyobra-
zić, zresztą kto ma zwierzęta 
w domu to mógłby dużo na ten 
temat powiedzieć. I właśnie dla 
tego wyszliśmy  do miłośników 
zwierząt z taką inicjatywą.

Czy dużo jest takich myjni dla 
zwierząt?
CP: - Myjnie samoobsługowe dla 
zwierząt na świecie są standar-
dem i cieszą się dużą popularno-
ścią. W Polsce jest ich zaledwie 
kilka, co wyróżnia  Bytom i naszą 
dzielnicę pod względem innowa-
cyjności. 

Gdzie Was można znaleźć?
CP: - Nasza myjnia znajduje się 
w  Bytomiu Miechowicach na 
osiedlu przy ulicy Felińskiego 49. 
Myjnia czynna jest codziennie 
w godzinach od 10.00 do 20.00.

Jak działa taka samoobsługowa 
myjnia?
CP: - Zarówno samo urządzenie 
jak i lokal został stworzony z my-
ślą o czworonogach jak i ich wła-
ścicielach. Zdecydowanie zastę-
puje rolę naszej łazienki a co za 
tym idzie pozwala nam zaoszczę-
dzić czas spędzony na sprzątaniu 
po kąpieli naszego pupila. Sama 
myjnia jest urządzeniem w  peł-
ni skomputeryzowanym  i  przy-
stosowanym  do mycia zwierząt 
domowych, w  szczególności 
psów w komfortowych dla wła-
ściciela i  samego czworonoga 
warunkach. Urządzenie posiada 
kilka programów, tj. mycie psów 
krótkowłosych, mycie psów dłu-
gowłosych, szampon przeciw 
pchłom i kleszczom, a prawdzi-
wym hitem jest suszarka, która 
pozwala w bardzo szybki sposób 

wydmuchać z  sierści nagroma-
dzoną wodę.  Automatycznie 
ustawiona jest optymalna tem-
peratura wody bezpieczna dla 
zwierząt, tj. 39ºC. Wszystkie pro-
gramy mycia oparte są na zmięk-
czonej wodzie produkowanej 
w  wewnętrznej stacji uzdatnia-
nia, wbudowanej w  urządzenie. 
Szampony i odżywki są środka-
mi pielęgnacyjnymi posiadający-
mi wysoką jakość  a  ich system 
dozowania  jest proporcjonalny 
do przepływu wody. Urządzenie 
wyposażone jest w elektroniczny 
wrzutnik z wyświetlaczem, który 
przyjmuje monety o nominałach 
1, 2, 5 zł.

Załóżmy, że przychodzę pierwszy 
raz do myjni i  co dalej co mam 
robić?
CP: - W myjni znajduje się czy-
telna instrukcja która w  prosty 
sposób opisuje kolejność czyn-
ności jakie należy wykonywać. 
Wchodząc z  naszym pupilem 
do myjni  w  pierwszej kolej-
ność należy: wprowadzić psa 
po specjalnej platformie  do 
wanny, w  samej wannie należy 
zabezpieczyć pupila przy pomocy 
łańcuszka i  obroży przed próbą 
jej opuszczenia, następnie można 
skorzystać z  fartucha ochron-
nego, kolejną czynnością jest 
wrzucenie  monety do wrzuto-

matu, wypranie odpowiedniego 
programy i  rozpoczęcie mycia 
przy pomocy specjalnej słu-
chawki. Po skończonym myciu 
wybieramy program suszenie.                                   
Po kilki lub kilkunastu  minu-
tach korzystania z myjni, mamy 
czystego pachnącego psa wyką-
panego za niewielkie pieniądze 
i  co najważniejsze bez czekania 
czy też zbędnego umawiania się 
na proste zabiegi pielęgnacyjne.

Jaki  jest koszt takiego mycia?
CP: - Koszt  usługi to 1 zł na minu-
tę użytkowania urządzenia. Średni 
koszt mycia dużego psa wynosi 
ok. 18 zł, natomiast koszt umycia 
małego pieska to jedyne 7 zł. 

Czy świadczycie państwo jeszcze 
jakieś usługi w tej branży? 
CP: - Tak   z   przyjemnością in-
formujemy o rozszerzeniu naszej 
działalności o  usługi związane 
z fryzjerem dla zwierząt. Oprócz 
możliwości samodzielnego sko-
rzystania z samoobsługowej myj-
ni dla zwierząt można skorzystać 
z  fachowej obsługi wykwalifi-
kowanego groomera  (fryzjera 
dla zwierząt), który zajmuje się 
profesjonalną obsługą związaną 
z pielęgnacją zwierząt, tj.:
- Strzyżenie wg wzorca FCI 
- Strzyżenie wg upodobań 
klienta
- Trymowanie
- Higiena okolic oczu i uszu
- Obcinanie pazurków
- rozczesywanie skołtunionej 
sierści itp.
Na życzenie klienta oferujemy 
również dodatkową usługę 
związaną z  transportem zwie-
rząt z domu klienta do salonu 
i z powrotem.

Dziękujemy za rozmowę

WErYFIkaCJa 
LICENCJI TAKSÓWEK

58 odebranych licen-
cji na taksówki 
od początku roku. 

W  Bytomiu trwa weryfika-
cja pozwoleń na przewożenie 
pasażerów – chodzi o  to, by 
mieszkańców wozili taksów-
karze, którzy nie stanowią za-
grożenia na drodze.

po tym, jak trzy lata temu 
uwolnił się rynek, znacznie 
łatwiej jest otrzymać licencję 
taksówkarską. kandydat musi 
mieć zarejestrowaną dzia-
łalność gospodarczą, prawo 
jazdy kat. B, aktualne bada-
nia lekarskie psychologiczne, 
oświadczenie o  niekaralności 
i  zalegalizowanym taksome-
trze. Nie ma już egzaminów na 
przykład z  topografii miasta. 
Taksówkarz może poruszać 
się po mieście posługując się 
nawigacją GpS.

Licencje są przyznawane na 
okres piętnastu, trzydziestu 
a  nawet pięćdziesięciu lat, 
jednak badania lekarskie, 
psychologiczne i  legalizacje 
taksometrów mają maksymal-
nie 5-letnią ważność – mówi 
krzysztof Ulitzka z  Wydziału 
Transportu Lokalnego UM. 
prawo daje gminom możli-
wość weryfikacji czy kierow-
cy wożący klientów są zdro-
wi oraz czy nie zmieniają na 
przykład rozmiaru kół, żeby 
taksometr zarejestrował wię-
cej kilometrów niż w  rzeczy-
wistości.

Weryfikacja taksówkarskich 
licencji pozwoli za jakiś czas 
(najpewniej do końca roku) na 
określenie rzeczywistej liczby 
taksówek. Na chwilę obecną 
wiemy, że mamy ok. 600 tak-
sówkarzy, ale niewykluczone, 

że za kilka miesięcy ta liczba 
zmieni się – zaznacza krzysz-
tof Ulitzka. W ciągu  ostatnich 
trzech miesięcy dokonaliśmy 
około 240 kontroli i  trwają 
one nadal.

Warto też przypomnieć, że od 
lipca obowiązują taksówkarzy 
nowe oznaczenia samocho-
dów. W marcu bytomscy rad-
ni podjęli decyzję, że znakiem 
rozpoznawczym bytomskich 
taksówek będzie herb. po 7 
latach zastąpił on niebieskie 
logo z hasłem Bytom – energia 
kultury.

Wzór, wielkość i  kolor na-
klejki zostały odpowiednio 
określone. Mają one wymiary 
43x18 cm. i są niebiesko-białe. 
Na części niebieskiej widnieje 
napis „taxi” i numer taksówki, 
a na białej – herb miasta.

PAWILON POD MŁOTEK

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Miechowice” chce sprzedać 
pawilon handlowy przy ul. da-
lekiej  w którym niegdyś  wie-
le lat funkcjonowała placówka 
pocztowa oraz  sklep meblo-
wy. Były tam także inne skle-
py ale jakoś nie utrzymały się 
zbyt długo. Już najwyższy czas 
gdyż pawilon nie jest aktualnie 
ozdobą  osiedla a  raczej co-
raz bardziej zaczyna straszyć.
Miejmy nadzieje że nowy wła-
ściciel będzie miał pomysł na 
efektywne wykorzystanie tak 
dużego obiektu i  powstanie 
coś ciekawego.

KRÓTKO: 
Z DZIELNICY

kIEdY przESTaNĄ 
STRASZYĆ I SZPECIĆ?

Mamy w  Miechowicach 
takie miejsca które od 
wielu lat szpecą swoim 

wyglądem, szczególnie do-
tyczy to centralnego miejsca 
przy ul. Bławatkowej, konkret-
nie działki naprzeciw postoju 
TaXI, przedszkola i  przystan-
ku autobusowego gdzie wszy-
scy przyjeżdzający na osiedle 
podziwiają  betonowy funda-
ment , zarośnięty krzakami 
który stał się wychodkiem 
i  miejscem spotkań określo-
nych osób.
Sytuacja trwa już tak wiele lat 
i  nikt się tym nie zaintereso-
wał, inwestor który to kupił 

powinien być zobowiązany 
do zagospodarowana terenu 
w  jakimś określonym czasie 
a miejsce to  bardzo atrakcyj-
nie położone mogłoby się stać 
ozdobą i centrum.
drugie takie miejsce mamy 
znów wspaniale wyekspono-
wane naprzeciw przystanku 
tym razem w  kierunku cen-
trum Bytomia, przy ul.Sto-
larzowickiej, tam podobnie 
fundament z krzakami straszy 
od 20 lat w pasażu pomiędzy 
nowymi budynkami, aż się 
prosi o  postawienie plomby 
i  wykorzystanie na jakiekol-
wiek usługi.  



REKLAMA
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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!

PIÓREM RADNEGO

REKLAMA

Mieszkańcy są z tego po-
wodu bardzo zadowo-
leni, że po tylu latach 

będą mogli wreszcie funkcjo-
nować w normalnych warun-
kach

GM: - Dzięki Pana zaangażowaniu 
sporo ulic udało się już wyremon-
tować ,a jakie są plany wobec 
pozostałych dróg pytają miesz-
kańcy?
Tomasz Wac: - Bardzo się cieszę, 
że moje działania przyniosły 
efekt w postaci remontu kolej-
nych dróg na osiedlu Fińskich 
Domków.

GM: - Obecnie prace trwają na uli-
cy Wiśniowej oraz Wiosny Ludów.
TW: - Ponadto podczas jednej 
z ostatnich sesji rady miejskiej 
zwróciłem się do Pana Prezy-
denta z wnioskiem o ujęcie w 

wieloletniej prognozie finanso-
wej miasta oraz wpisanie do 
przyszłorocznego budżetu po-
zostałych ulic tj. ulicy Zgody, 
Jaśminowej oraz Wierzbowej. 
Otrzymałem odpowiedź, że 
wspomniane drogi będą remon-
towane w przyszłym roku. Po-
zwoli to zakończyć prace po tej 
części osiedla Fińskich Domków 
i rozpocząć naprawę kolejnych 
dróg po drugiej stronie.

zBIÓrka przYBOrÓW  
SZKOLNYCH PO RAZ PIĄTY WSPÓLNIE Z GAZETĄ MIECHOWIC

S zanowni państwo jak co 
roku organizuję wraz 
z  Gazetą Miechowic  

zbiórkę przyborów szkolnych.

Jest to już nasza V akcja. 

Mam nadzieję, że tak jak w po-
przednich latach, i  w  tym 
roku ponad setka najbardziej 
potrzebujących  dzieci z  na-
szych szkół otrzyma wyprawki 
szkolne.  

dzieci otrzymują piórniki, 
zeszyty, bloki, kredki, linijki, 
farbki a nawet kalkulatory czy 
plecaki aby mogły godnie roz-
począć naukę.

Naszą akcję w  tym roku 
wsparły Carrefour oraz Cen-
trum Handlowe plejada, za co 
serdecznie dziękujemy.

praCE  
NA OSIEDLU FIŃSKICH DOMKÓW

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 prowadzi-
my 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

REKLAMA

Mieszkańcy głosowali na in-
westycję w dzielnicy, w której 
mieszkają. Wybrano po jed-
nym projekcie.

Najwięcej głosów otrzymał 
projekt z  Miechowic. Tu 
mieszkańcy zdecydowali się 
na budowę miejsc parkingo-
wych wraz z jezdnią i chodni-
kiem w rejonie u. reptowskiej 
53-57. Głosowały za tym 772 
osoby.

373 osoby zagłosowały za pro-

jektem w Suchej Górze. W ra-
mach niego powstanie mini 
siłownia zewnętrzna i  boisko 
do pentaque w parku Grota.

Mieszkańcy Śródmieścia zde-
cydowali o  przebudowie ul. 
Fałata od ul. Strzelców By-
tomskich do ul. Woźniaka, 
oddając na ten projekt 343 
głosy.

303 głosy dały zwycięstwo 
rekreacyjnemu projekto-
wi w  parku Mickiewicza 

w rozbarku. W ramach tego 
powstanie plac zabaw oraz 
altana wypoczynkowa.

W Osiedlu ziętka będą nowe 
miejsca postojowe przy ul. 
Modrzewiowej. Ten projekt 
otrzymał 249 głosów.

Nieco mniej, bo 246 osób 
zagłosowało za budową 
oświetlenia oraz systemu mo-
nitoringu w  parku amendy 
w Łagiewnikach.
232 mieszkańców karbia 

zdecydowało, że obok domu 
działkowca powstanie plac 
zabaw, a na alei przy ul. Wor-
pie z  płyt ażurowych zostaną 
ułożone 2 pasy drogi.

113 osób opowiedziało się za 
odświeżeniem parkowej zieleni 
i przebudową chodnika przy ul. 
Niemcewicza w Bobrku.

za projektem w  Stolarzowi-
cach dotyczącym bezpieczeń-
stwa zagłosowało 29 osób. 
Wybudowane tam zostanie 

przejście dla pieszych i  ele-
menty spowolnienia ruchu 
w  rejonie ulic: kościuszki, 
Gombrowicza i dunikowskie-
go.

W Szombierkach, Stroszku-dą-
browie Miejskiej i  Górnikach 
głosowanie nie było potrzebne. 
W każdej z tych dzielnic pozy-
tywną weryfikację przeszedł 
tylko jeden projekt.

W Szombierkach jest to budo-
wa chodnika i  20 miejsc par-

kingowych w  ciągu ul. Orze-
gowskiej 52a.

Mieszkańcy Stroszka będą 
mieli w  ramach budżetu 
obywatelskiego opracowany 
projekt budowlany i  wybu-
dowany chodnik w ciągu ul. 
rydza Śmigłego od nr 4 do 
32.

W  Górnikach zrealizowany 
zostanie I  etap budowy bo-
iska do koszykówki, siatków-
ki i piłki nożnej.

MIESzkaŃCY WYBraLI prOJEkTY 
KONTYNUACJA ZE STRONY 1
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WzGÓrzE GrYCa
Szydłowski wzniesienie 

to określił jako „Grojec”, 
jednak trudno stwierdzić 

skąd ta informacja pocho-
dzi (nazwa ta odnosi się do 
średniowiecznego grodziska 
w  Żywcu). Wzgórze Gryca 
stanowi południowo- zachod-
ni kraniec Wyżyny Śląskiej. po 
podziale Miechowic w  1369 
roku wzgórze znalazło się na 
obszarze dolnych Miechowic, 
Najstarsze, pośrednie wzmian-
ki na temat tego wzniesienia 
pochodzą z  XVII wieku (na-
zwisko Grycz). Określenie 
„Grytzberg” pojawiło się w ak-
tach katastralnych z 1 połowy 
XVIII wieku. 
 
Wzgórze ma wysokość 315 m. 
n. p. m (w literaturze pojawia-
ją się też wzmianki, że wzgórze 
liczy 308 bądź 317 m. n. p. m) . 
Nie jest to najwyższe wzgórze 
miechowickie, jak to przyjęto 
w  literaturze. Wyższym jest 
wzniesienie drzesgowiec, na 
którym obecnie wznosi się 
blok przy ulicy Stolarzowickiej 
78 a,b,c O pomiarach wysoko-
ści wzgórza Gryca zachowały 
się niemieckie dwa kamienie 
z zaznaczonymi na nimi „krzy-
żami maltańskimi”. 

Okolice Wzgórza Gryca uzna-
wane są za najstarszą część 
Miechowic. z całą pewnością 
należy także do najstarszych 
stanowisk osadniczych na zie-
mi bytomskiej. W  1925 roku 
prowadzono wokół niego do-
raźne prace wykopaliskowe, 
które towarzyszyły budowie 
przepompowni. W  pracach 
badawczych uczestniczył 
miejscowy nauczyciel oraz 
historyk L. Chrobok wraz 
uczniami, szukając i  opisując 
znaleziska. Łącznie pozyskano 
około 100 artefaktów. Odnale-
ziono je w rożnych miejscach 
położonych na południu i pół-
nocnym-zachodzie od szczytu 
wzgórza. Opis prowadzonych 
prac archeologicznych spo-
rządził W. Matthes. znalezione 
wówczas artefakty wskazu-
ją na osadnictwo od czasów 
starszej epoki kamienia czyli 
z  paleolitu (z  końcowej jej 
fazy) i  neolitu. do najcen-
niejszych znalezisk zaliczał 
się toporek oraz kamienne 
drapacze. Wśród znalezisk 
były także i  odłupki. Według 

opinii ekspertów jeden z nich 
stanowił wyjątkowo piękny 
egzemplarz. Niektóre z  tych 
przedmiotów były wiązane 
z kulturą świderską (jej głów-
ne ośrodki funkcjonowały 
w  okolicach Warszawy oko-
ło 9000 r p.n.e.). Wyżej wy-
mienione zabytki powiązano 
z przemysłem kampinijskim. . 

Struktura geologiczna wpłynę-
ła na jego znaczenie gospodar-
cze. Wzgórze zbudowane było 
z  różnych minerałów i  su-
rowców. Obok skał wapien-
nych (wapień muszelkowy), 
występowało tam także kilka 
rodzajów piasku, niewielkie 
złoża rud żelaza, galman, gli-
na, kwarc, granit oraz żwiry. 
Niektóre z tych surowców po-
zyskiwano przez długi okres 
czasu. Na północ od wzgórza 
funkcjonowała (na terenie 
dzisiejszego karbia) stara ko-
palnia piasku, której pozosta-
łości widoczne były jeszcze 
w latach 90. XX wieku. W po-
czątkach XIX wieku F. aresin 
na Grytzbergu wybudował 
wapienniki. Jego pozyskiwa-
nie odbywało się przez kilka-
dziesiąt lat. Ostatni wapiennik 
na Grytzbergu istniał w 1852 
roku Nie wiadomo co było 
powodem zaprzestania pozy-
skiwania wapienia (zapewne 
miało to miejsce w latach 60. 
lub 70. XIX wieku). Według 
informacji 82-letniego kotzy-
by, świadka żyjącego w  1924 
roku na wzgórzu doszło do 
eksplozji, w wyniku której te-
ren zapadł się. Według jednej 
z  legend koniec wydobycia 

było spowodowane klątwą. 
pozostałości po dawnej dzia-
łalności wapienniczej osta-
tecznie uległy zniszczeniu oko-
ło 1914 roku. potwierdzały 
to fotografie wykonane przez 
L. Chroboka. Wzniesienie to 
wykorzystywane było rów-
nież do pozyskiwania wody 
na potrzeby kopalni „Maria”. 
Jeszcze pod koniec XIX wie-
ku niedaleko wzgórza znajdo-
wały się elementy wodociągu 
i  zbiornik wodny. Najbliższe 
otoczenie nie sprzyjało nigdy 
intensywnemu rolnictwu. 
Wokół niego rozciągały się 
bowiem gleby bardzo słabej 
klasy (gliniaste, piaszczyste). 
dlatego uprawiano tam gor-
szej klasy zboża. 

Wzgórze Gryca zawsze stano-
wiło charakterystyczną część 
Miechowic. Odbywały się tam 
uroczystości religijne, organizo-
wano tam wiele imprez i uro-
czystości. pełniło więc ważną 
funkcję kulturową. przed po-
łową XIX wieku Franz Win-
kler założył na wzgórzu park 
i  wybudował na nim kaplicę 
św. Barbary. Miało to stano-
wić formę rekompensaty dla 
ludności, za to, że nie mogła 
ona korzystać z parku przypa-
łacowego. kaplica św. Barbary 
została zaprojektowana w1836 
roku przez r. Lucae - architekta 
zatrudnionego przy przebudo-
wie miechowickiego pałacu. 
Wzniesiono ją nieco później., 
zapewne przed 1850 rokiem. 
Wieżyczkę dobudowano 
w 1856 roku. Benedykcji, czy-
li aktu udzielenia uroczystego 

DR ADAM KUBACZ, MATERIAŁY DO FOTOGRAFII W ARTYKULE UDOSTĘPNIŁ JAN HODOR

POSTAĆ KOBIETY PRZY WEJŚCIU DO KAPLICY W 1944ROKU Z WIDOCZNYMI 
USZKODZENIAMI WOJENNYMI BOCZNEJ ŚCIANY

FIGURA ŚW. BARBARY PRZECHOWYWANA NIEGDYŚ WE WNĘTRZU KAPLICY. 
FOTOGRAFIA WYKONANA NA POCZĄTKU  LAT 90-TYCH XX WIEKU.

kaLENdarIUM MIECHOWIC  
(WIEK XX)

RO
K 

19
01

1902
Uruchomienie kopalni 
„Preussengrube” (potem 
„Miechowice”).

1902/1903
W miechowickiej szkole rozpoczęto 
organizację wieczorków dla rodziców.

1903
W Miechowicach przebywał ojciec 
Bernard Kaszny ze Zgromadzenia 
Kamilianów. Proboszcza J. Kuboth 
zaproponował adaptację budynku klasz-
toru elżbietanek na potrzeby szpitala dla 
alkoholików.

1903
Pierwszy, niezrealizowany 
projekt otwarcia pierwszej 
linii tramwajowej.

1903
Na obecnym Pl. Niepodległości (dawnie Marktplatz) 
rozpoczęto organizację cotygodniowych targów i 
corocznych jarmarków.

1.08.1904
Otwarcie prowizorycznego zakładu dla 
alkoholików, który po kilku latach został 
zamknięty. W Miechowicach przebywało 
przez krótki czas 3 zakonników: Bernard 
Kaschny i Johannes Banes- księża oraz brat 
Martin Rütten.

POCZTÓWKA WYDANA PO 1935 ROKU PRZEDSTAWIAJĄCA KLOMB WRAZ Z ŁAWECZKAMI, W TLE WIDAĆ KAPLICĘ.

ZDJĘCIE ZBIOROWE WYKONANE W SCENERII ZIMOWEJ NA TLE 
KAPLICY ŚW. BARBARY POCHODZĄCE ZAPEWNE Z LAT 20. ZOSTAŁO 
ONO WYKONANE OD STRONY ULICY E. DROBCZYKA
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błogosławieństwa obiektu dla 
potrzeb kultu religijnego doko-
nał dnia 2 września 1900 roku 
proboszcz J. kuboth. przez 
wiele lat miały tam miejsce 
uroczystości ku czci patronki 
górników- świętej Barbary. 
Ostatnie procesje wychodzące 
z  kościoła do kaplicy odbyły 
się na początku lat 80. XX wie-
ku. W następnych latach o ka-
plicy zapomniano. Budynek 
ulegał stopniowej dewastacji. 
kilkanaście lat temu została od-
remontowana. Od dawna nie 
ma w niej figury św. Barbary. 
W  jej miejsce ustawiono oł-
tarz w kształcie tryptyku, który 
został przeniesiony z  dawnej 
cechowni kopalni ‘Miechowi-
ce”. Obiekt ten znowu ulega 
dewastacji, przede wszystkim 
za sprawą wandali. pod koniec 
2015 roku na skutek obrzuca-
nia kamieniami sygnaturka 
przewróciła i  spadła. dowo-
dem na to były liczne kostki 
brukowe porozrzucane wokół 
kaplicy. Metalowe elementy 
wieżyczki dostały się w  ręce 
złomiarzy. po kilku tygodniach 
zwieńczenie obiektu został 
o prowizorycznie zabezpieczo-
na. 

znaczenie Grytzberga wzro-
sło po podziale Górnego Ślą-
ska. W 1925 roku zostały na 
wzgórzu zamontowano dwie 
pompy wodne wybudowane 
przez firmę Wasserwerks 
deutsch- Oberschlesien G. 
m.b.H. in Hindenburg O/S”. 
Miały one umożliwić dosta-
wy wody z zawady do wielu 
miejscowości na terenie nie-

mieckiej części Górnego Ślą-
ska. po 1926 roku w ramach 
budownictwa socjalnego 
planowano wznieść wokół 
niego kilkanaście obiektów 
mieszkalnych. za powstanie 
tej inwestycji odpowiedzial-
na była firma dewog (deut-
sche Wohnungsfürsorgung 
a.-G. zweigstell Breslau) 
z  Wrocławia. Górnośląska 
siedziba tej organizacji znaj-
dowała się w  Gliwicach. 
przedsięwzięcie firmowało 
również Górnośląskie To-
warzystwo Małego Budow-
nictwa Mieszkań Socjalnych 
wyspecjalizowanym w  bu-
downictwie mieszkań dla 
robotników i  hutników oraz 
pracowników i  urzędników 
państwowych (oberschlesi-
sche klein Wohnungs Ge-
sellschaft mit beschrankter 
Hutten Wohnungsfürsorge 
für arbeiter u  angestellte u. 
Beamte). Gmina Miechowi-
ce, na terenie kwartału pla-
nowała wokół Grytzberga 
wybudować osiedle miesz-
kaniowe przeznaczone dla 
urzędników gminnych i  na-
uczycieli. z uwagi na kryzys 
ten ambitny plan nie został 
zrealizowany. zapewne, gdy-
by został zrealizowany była-
by to największa inwestycja 
tego typu w centralnej części 
Górnego Śląska. kolejne sze-
regi domów miały w  kilku 
rzędach, półkoliście odcho-
dzić od wzgórza, w kierunku 
Bytomia, aż do ulicy Ska-
letzstrasse na terenie karbia 
(dzisiaj ulica kołlłątaja). po-
między większymi budyn-

kami mieszkalnymi projek-
towano wznieść mniejsze 
obiekty (zapewne domki jed-
norodzinne). Budowę osiedla 
rozpoczęto z dniem 1 kwiet-
nia 1926 roku. projekt prze-
widywał powstanie podwój-
nych domów mieszkalnych 
(doppelwohnhaus). W  zmie-
nionym kształcie powstały 
jedynie 3 obiekty.

W okresie międzywojnia park 
na Grytzbergu był ulubionym 
miejscem wypoczynku W  la-
tach 20. pojawiły się tam 
ławeczki, wytyczono dróżki 
i  stworzono gazony kwiato-
we. Miejsce to idealnie nada-
wało się do plenerów ma-
larskich. Nic więc dziwnego, 
że z  tego miejsca okoliczne 
pejzaże malował Misliwetz 
z Bytomia. Nie tylko on lubił 
tam przebywać. rysunki oko-
licznych pól i pozostałości po 
kopalni piasku w  kolorze se-
pii tworzył N. dolezlich. 

Wzgórze Gryca jako charak-
terystyczne wzniesienie od 
czasu do czasu pełniło także 
funkcje strategiczne. W 1939 
roku na wzgórzu stacjono-
wał I oddział straży granicz-
nej (Grenzwacht). Jednostka 
ta kontrolowała ruchy lud-
ności w  regionie Bytomia 
oraz kierowała działalnością 
dywersyjną po polskiej stronie 
granicy. po II wojnie świa-
towej to charakterystyczne 
miejsce zarosło bujnym drze-
wostanem. Elementy służące 
rekreacji, np. ławeczki uległy 
dewastacji. 

kaLENdarIUM MIECHOWIC  
(WIEK XX)

1903
Na obecnym Pl. Niepodległości (dawnie Marktplatz) 
rozpoczęto organizację cotygodniowych targów i 
corocznych jarmarków.

1.08.1904
Otwarcie prowizorycznego zakładu dla 
alkoholików, który po kilku latach został 
zamknięty. W Miechowicach przebywało 
przez krótki czas 3 zakonników: Bernard 
Kaschny i Johannes Banes- księża oraz brat 
Martin Rütten.

1905
Otwarcie pierwszej bibliote-
ki ludowej. 

1905
Katastrofa na kopalni 
„Preussen” (Miechowice), w 
której zginęło 15 górników.

1905
Budowa 
nowoczesnej re-
mizy strażackiej 
(drugiej). 

1905/06
Odnotowano pierwszy prywatny 
samochód w Miechowicach. Jednym z 
właścicieli tego automobilu był Franz 
Pannek. 

PRZED 1906 
W Miechowicach powstał duży sklep spożywczy 
tzw. konsum. Ten okazały budynek był reproduko-
wany na pocztówkach z tego okresu. Jest to jeden 
z nielicznych obiektów przy ulicy Frenzla 17, który 
przetrwał do dzisiaj 

1905- 1909
W Miechowicach założone zostały linie 
telegraficzne (od ulicy Stolarzowickiej 
wzdłuż drogi na Rokitnicę oraz dzisiej-
szej ul. Wolnego do Cesarskiego Urzędu 
Pocztowego Gminy Miechowice).

1906
Rozpoczęcie elektryfikacji 
Miechowic, m. in. kopalni 
„Preussen”.

1906
Pierwszy projekt systemu oświetlenia 
został sporządzony przez firmę Siemens 
Schuckert-Werke Technisches z Kato-
wic (realizowała potem wiele zleceń na 
terenie gminy).

1906
Projekt utworzenia kolonii – osiedla 
przy kopalni „Preussen”. 

1906
Abrahamfest wielki festyn z 
okazji 50. rocznicy urodzin 
ks. J. Kubotha .

1910
Budowa oczyszczalni na terenie ewange-
lickiej „Ostoi Pokoju”. 

1911
Wzniesienie kostnicy na cmentarzu 
parafialnej służącej całej społeczności 
Miechowic.

1911
Ks. Emil 
Szramek zostaje 
wikarym przy 
kościele św. 
Krzyża

RO
K 

19
12

WzGÓrzE 
GrYCa zaWSzE 
STaNOWIŁO
CHarakTErY-
STYCzNĄ CzĘŚĆ 
MIECHOWIC.
OdBYWaŁY 
SIĘ TaM 
UrOCzYSTOŚCI 
rELIGIJNE, 
OrGaNIzOWa-
NO TaM WIELE 
IMprEz I UrO-
CzYSTOŚCI. 
pEŁNIŁO WIĘC 
WaŻNĄ FUNkCJĘ 
kULTUrOWĄ. 
MIaŁO TO 
STaNOWIĆ 
FOrMĘ 
rEkOMpENSaTY 
dLa LUdNOŚCI, 
za TO, ŻE NIE 
MOGŁa ONa 
kOrzYSTaĆ  
z parkU
przYpaŁaCO-
WEGO.

POCZTÓWKA WYDANA PO 1935 ROKU PRZEDSTAWIAJĄCA KLOMB WRAZ Z ŁAWECZKAMI, W TLE WIDAĆ KAPLICĘ.

ZDJĘCIE ZBIOROWE WYKONANE W SCENERII ZIMOWEJ NA TLE 
KAPLICY ŚW. BARBARY POCHODZĄCE ZAPEWNE Z LAT 20. ZOSTAŁO 
ONO WYKONANE OD STRONY ULICY E. DROBCZYKA

ZDJĘCIE Z POCZĄTKU XX WIEKU  PRZEDSTAWIAJĄCE FASADĘ 
KAPLICY ŚW. BARBARY I NIEZNANE OSOBY (GÓRNICY?)
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WaŻNE JEST 
dzIaŁaNIE 
przECIW 
MIaŻdŻYCOWE 
pIErzGI, 
pIErzGa 
LIkWIdUJE 
OBrzĘkI NÓG, 
zaBIJa
 drOBNOUSTrO-
JE, dzIaŁa przE-
CIWzapaLNIE,
pOWOdUJE 
zWIĘkSzENIE 
WYTWarzaNIa 
CzErWONYCH 
krWINEk 
W SzpIkU 
kOSTNYM, 
UzUpEŁNIa 
BrakI ŻELaza 
W OrGaNIzMIE. 
pIErzGa daJE 
BardzO dOBrE 
rEzULTaTY 
W LECzENIU 
prOSTaTY (BEz 
NaWrOTU 
CHOrOBY), 
WzMaCNIa 
TakŻE SYSTEM
OdpOrNOŚCIO-
WY OrGaNIzMU. 

rOdzaJE MIOdU 
ORAZ JEGO WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE (KONTYNUACJA ARTYKUŁU Z 4 NUMERU GM)

PROPOLIS
propolis jest produktem prze-
tworzonym przez pszczoły. 
propolis (przedmurze) – 
pszczoły tworzą pas z propo-
lisu przy wejściu do ula, każda 
pszczoła przechodząc przez 
ten pas ociera się o niego, 
sprawia to że wszystko co jest 
skażone co pszczoła przynio-
sła jest unicestwiane, ul jest 
zawsze jałowy. propolis dzia-
ła przeciw drobnoustrojowo, 
przeciw bakteryjnie, działa 
na wszystkie bakterie, jest 
naturalnym antybiotykiem. 
Niszczy on bakterie bez nasze-
go udziału, działa również na 
grzyby oraz na pierwotniaki. 
propolis jest również skutecz-
ny przy chorobie wrzodowej 
jelita grubego. Jak mówi prof. 
ryszard Czarnecki Japończy-
cy i amerykanie dowiedli jak 
fantastycznie wpływa propo-
lis na zahamowanie rozwoju 
glejaka mózgu. propolis zaży-
wany nawet w małych daw-
kach utrudnia (zabezpiecza) 
przekształcanie się komórek 
przednowotworowych w no-
wotworowe. To jest jego dzia-
łanie niepodważalne. propolis 
indukuje apoptozę (powoduje 
niszczenie zestarzałych, zde-
generowanych komórek, z 
których powstają komórki ra-
kowe).

PIERZGA
pierzga jest to pyłek kwiatowy 
zmieszany ze śliną pszczół i 
ubity przez pszczoły w ko-
mórkach plastra. W celu za-

bezpieczenia przed zepsuciem 
każda komórka wypełniona 
rozdrobnioną pierzgą jest za-
lana cienką warstewką miodu. 
W komórkach plastra zacho-
dzi proces fermentacji mleko-
wej co dodatkowo konserwuje 
pierzgę. pierzga jest bogatsza 
od pyłku kwiatowego o do-

dane przez pszczoły enzymy 
trawienne oraz kwasy orga-
niczne, a także witaminy B,E,k. 
Wartość pierzgi dla celów lecz-
niczych i profilaktycznych jest 
wyższa niż pyłku kwiatowego. 
pierzga stosowana jako lek le-
czy wszystkie schorzenia te co 
pyłek kwiatowy lecz można ją 
stosować w mniejszych daw-
kach i jest bardziej skuteczna, 
czyli skraca się proces lecze-
nia. pierzga działa na nasz 
organizm wzmacniająco, nor-
malizuje procesy zachodzące 
w korze mózgowej, przez co 
mamy lepsze samopoczucie i 
sen, sprawność fizyczną i umy-
słową. Ważne jest działanie 
przeciw miażdżycowe pierzgi, 
pierzga likwiduje obrzęki nóg, 
zabija drobnoustroje, działa 
przeciwzapalnie, powodu-
je zwiększenie wytwarzania 
czerwonych krwinek w szpi-
ku kostnym, uzupełnia braki 
żelaza w organizmie. pierzga 
daje bardzo dobre rezultaty 
w leczeniu prostaty (bez na-
wrotu choroby), wzmacnia 
także system odpornościowy 
organizmu. Oczywiście jest 
to leczenie profilaktyczne, za-
pobiegawcze. We wszystkich 
omawianych tu przypadkach 
leczenie (nie stosowanie pro-

filaktyczne) z zastosowaniem 
pierzgi musi być skonsulto-
wane z lekarzem. pierzga jest 
skarbem natury, stosowanie 
profilaktyczne pierzgi uodpar-
nia nas na choroby. 

JAD PSZCZELI
Jad pszczeli wytwarzają 
pszczoły robotnice i matki, 
służy im do obrony rodziny 
pszczelej przed wrogami. W 
czasie użądlenia jad wywołuje 
ból, swędzenie, obrzęk aż do 
bardzo groźnych objawów, 
trudności w oddychaniu, 
ataku serca, zapaści. Jadem 
pszczelim leczy się reuma-
tyzm, artretyzm, zapalenie ko-
rzonków nerwowych, egzemę, 
paradontozę, alergie, zapale-
nie pęcherza i inne choroby. 
W polsce nie wytwarza się 
preparatów z jadem pszcze-
lim. Często przy schorzeniach 
reumatycznych osoby leczo-
ne poddają się bezpośrednio 
użądleniom pszczoły. Trzeba 
pamiętać, że jad pszczeli jest 
silnym alergenem. 

MLECZKO PSZCZELE
Mleczko pszczele jest wy-
dzieliną gruczołów młodych 
pszczół, które produkują je od 
trzeciego dnia życia. Wszystkie 

larwy pszczół w ulu karmio-
ne są mleczkiem pszczelim w 
trzech pierwszych dniach ży-
cia. po tym okresie żywią się 
nektarem z kwiatów zmiesza-
nym z pyłkiem kwiatowym, 
przeżywając latem od 4 do 6 
tygodni. Matka pszczela kar-
miona jest wyłącznie mlecz-
kiem pszczelim, może dożyć 4, 
a nawet 5 lat. Tutaj uwidacznia 
się odżywcze działanie mlecz-
ka pszczelego. Czyste, nieprze-
tworzone mleczko pszczele 
pomaga w zwalczaniu wielu 
chorób, jak również łagodzi 
objawy różnych dolegliwości. 
Mleczko pszczele jest skutecz-
ne w powstrzymywaniu sta-
rzenia się, ma zastosowanie w 
wielu kosmetykach. Mleczko 
pszczele skutecznie działa w 
stanach depresyjnych, zmę-
czeniu, demencji, zapewnia 
dobre zdrowie, jest polecane 
również sportowcom jako 
odżywka. Mleczko pszczele 
wyrównuje poziom cukru we 
krwi, pomaga w regeneracji 
chrząstek stawowych zmniej-
szając stan zapalny, wspomaga 
pracę trzustki, redukuje zmę-
czenie psychiczne i fizyczne. 
Jak mówi prof. ryszard Czar-
necki tego co robią pszczo-
ły nie może wyprodukować 
żadne najnowocześniejsze la-
boratorium. produkty pszcze-
le są niespotykanie dobrze 
przyswajane przez organizm 
ludzki. Np. wg prof. ryszarda 
Czarneckiego żelazo z jarzyn 
dostaje się do krwi tylko w 
10%. Żelazo z mięsa przy-
swajalne jest przez organizm 
ludzki w 25%. To samo żelazo 
zawarte w produktach pszcze-
lich wchłaniane jest przez or-
ganizm ludzki w 99%. W pro-
duktach pszczelich występują 
identyczne składniki takie jak 
w organizmie ludzkim. Są tam 
kompletnie wszystkie wita-
miny oraz wszystkie mikro 
elementy, które są niezbędne 
dla organizmu.  W produktach 
pszczelich nie ma działań nie-
pożądanych (ubocznych). pro-
dukty pszczele w odróżnieniu 
od leków nie są toksyczne dla 
organizmu. kuracji produkta-
mi pszczelimi nie mogą prze-
prowadzać osoby uczulone na 
te produkty. 

W artykule korzystano z wy-
kładów prof. dr hab. ryszarda 
Czarneckiego. 

 Mgr inż. Józef Zawidlak - 
pszczelarz. Koło Pszczelarzy 

Tarnowskie Góry

REKLAMA
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BYTOM CENTRUM 15zł
ARKI BOŻKA 17zł
BLACHÓWKA 15zł
BOBREK 12zł

DYMITRÓW - OLIMPIJSKA 13zł
GÓRNIKI 15zł
KARB 10zł
ŁAGIEWNIKI 19zł

RADZIONKÓW 20zł
ROJCA 18zł
ROZBARK 16zł
STOLARZOWICE 13zł

STROSZEK 18zł
SUCHA GÓRA 19zł
SZOMBIERKI 15zł

CHORZÓW CENTRUM 30zł
GLIWICE CENTRUM 42zł
KATOWICE CENTRUM 43zł
TARN. GÓRY CENTRUM 28zł

ZABRZE CENTRUM 28zł

LOTNISKO BALICE 195zł
LOTNISKO PYRZOWICE 65zł

CENY Z MIECHOWIC

REKLAMA

Profesjonalne nawodnienie 
również będzie dotyczyć 
dolnego boiska -  mówi 

prezes k.S. Silesia Miechowice 
piotr zorzycki.

Jeśli chodzi o dolne boisko to 
przetarg na realizację zada-
nia ma się zakończyć jeszcze 
w tym roku, a koszt przedsię-
wzięcia wyniesie ponad 4 mln 
zł. Środki na modernizację 
obiektu w Bytomiu – Miecho-
wicach zaplanowano w  Wie-
loletniej prognozie Finansowej 
Miasta Bytomia na lata 2016 
– 2018 i  wynoszą 4 219 817 
zł, z  czego prawie 2,3 mln zł 
będzie pochodziło z  budże-
tu gminy Bytom. resztę sfi-
nansuje Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, które ze środków 
Funduszu rozwoju kultury 
Fizycznej przekaże ponad 1,9 

mln zł. powstanie w pełni wy-
posażone boisko o wymiarach 
105 na 68 metrów z  trybuną 
na 200 miejsc, oświetleniem 
oraz strefami bezpieczeństwa 
i piłkochwytami.

Obiekt będzie także dostoso-
wany nie tylko do wymogów 
treningowych, ale również 
standardów polskiego związ-
ku piłki Nożnej. Jest to ko-
nieczne, aby piłkarze Silesii 

mogli rozgrywać na nim swoje 
spotkania ligowe – mówi da-
mian Bartyla, prezydent Byto-
mia. 

działania na rzecz remontu 
boisk na Silesi i  polepszenia 
warunków do uprawiania 
sportu prowadziłem już od 
dawna, cały czas pilnując 
uruchomienia inwestycji, 
aby młodzi sportowcy mogli 
rozwijać swoje umiejętności 
i pasje u nas w Miechowicach 
a  nie wyjeżdżać i  trenować 

w  innych klubach - mówi 
Tomasz Wac, radny rady 
Miejskiej w Bytomiu z okręgu 
Miechowic.

Nowy obiekt, który powstanie 
za dwa lata będzie bowiem 
tymczasowym boiskiem re-
zerwowym dla drużyny Silesii 
Miechowice. po jego oddaniu, 
zgodnie z  ustaleniami między 
klubem Silesia Miechowice 
a  kompanią Węglową roz-
poczną się prace na boisku 
górnym z  którego obecnie 

korzysta zespół Silesii – mówi 
Michał Biedrawa, naczelnik 
Wydziału realizacji Inwestycji 
i  remontów Urzędu Miejskie-
go w Bytomiu.

Modernizacja boiska dolnego 
ma się rozpocząć w 2017 roku, 
a  zakończyć w  2018 roku. 
Tym samym na sportowej ma-
pie Bytomia powstanie kolejny 
w  pełni profesjonalny obiekt, 
który będzie służył nie tylko 
piłkarzom Silesii Miechowice, 
ale przede wszystkim dzieciom 
i młodzieży. przypomnijmy, że 
w tym roku zostało oddane już 
do użytku nowe boisko piłkar-
skie ze sztuczną nawierzchnią 
na obiekcie sportowym Szom-
bierek Bytom przy ul. Frycza-
-Modrzewskiego. koszt jego 
realizacji wyniósł z  budżetu 
miasta 2,8 mln zł.

NOWE BOISka Na SILESII MIECHOWICE 
KONTYNUACJA ZE STRONY 1
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kWarTaLNIk

EdUkaCYJNa WIzYTa NaJMŁOdSzYCH 
W MIECHOWICKIM KOMISARIACIE

Najmłodsi z szkół pod-
stawowych odwiedzili 
komisariat w Miechowi-

cach. dzieci zapoznały się z 
wyposażeniem stróżów pra-
wa. policjanci podczas spotka-
nia przekazali najmłodszym 
podstawowe informacje doty-
czące bezpieczeństwa. dzielni-
cowi z komisariatu w Miecho-
wicach gościli najmłodszych z 

podstawówki przy ul. reptow-
skiej. 

W czasie spotkania aspirant 
sztabowy krzysztof Niedź-
wiecki oraz aspirant sztabo-
wy krzysztof Moskwa uczyli 
dzieci, jak unikać zagrożeń i 
bezpiecznie poruszać się po 
drodze. Omówiono także te-
mat bezpieczeństwa podczas 

zabaw na podwórku, przejaz-
du samochodem i kontaktów 
z obcymi. dzieci miały moż-
liwość poznać maskotkę ślą-
skiej policji, psa „Sznupka”. 

Najmłodsi z dużym zaangażo-
waniem uczestniczyli w pre-
lekcji i chętnie zadawali oraz 
odpowiadali na pytania. po-
licjanci wraz z radnym rady 

Miejskiej Tomaszem Wac 
wręczyli dzieciom pamiątko-
we gadżety ufundowane przez 
Urząd Miasta. 

Na koniec mundurowi poka-
zali policyjne wyposażenie 
oraz radiowóz które dzieciom 
szczególnie przypadło do gu-
stu. 

foto: KMP Bytom

KRONIKA POLICYJNA

SZYBKA REAKCJA PRZECHODNIÓW 
POMOGŁA W UJĘCIU ZŁODZIEJA

Policjanci z  Miechowic zatrzymali 15-letniego 

złodzieja. Młodzieniec został ujęty na ulicy 

chwile po tym jak chciał zerwać z szyi 71-latki 

złoty łańcuszek. Szybka reakcja przechodniów 

zapobiegła kradzieży. Bytomianin odpowie 

przed sędzią rodzinnym. Młodzieniec trafi teraz 

do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W  miniony poniedziałek około południa do 

idącej ul. Stolarzowicką 71-letniej kobiety pod-

szedł młody chłopiec. Zapytał o godzinę a gdy 

bytomianka zerknęła na zegarek to on ręką 

chciał chwycić jej złoty łańcuszek, który miała 

zawieszony na szyi. Kobieta zorientowała się co 

nieznajomy chce zrobić i zdążyła się cofnąć. Po 

nieudanej próbie kradzieży młodzieniec zaczął 

uciekać. Zdarzenie to widział mężczyzna, który 

pobiegł za młodym złodziejem. Po chwili ujął 

go. Zawiadomieni stróże prawa z  Miechowic-

kiego komisariatu zatrzymali 15-latka. Byto-

mianin trafił do policyjnej izby dziecka. Dzisiaj 

został przesłuchany jako nieletni sprawca 

czynu karalnego. Odpowie teraz przed sędzią 

rodzinnym. Natomiast teraz trafi do Młodzieżo-

wego Ośrodka Wychowawczego.

POLICJANCI I CELNICY ZABEZPIECZY-
LI NIELEGALNE AUTOMATY

Funkcjonariusze Służby Celnej oraz policjanci 

zwalczający przestępczość gospodarczą zabez-

pieczyli 3 automaty do gier. Ich właściciele nie 

posiadali wymaganej koncesji na prowadzenie 

kasyna. Teraz grozi im wysoka grzywna i kara 

pozbawienia wolności do 3 lat.

Trzy automaty do gier zapieczono podczas 

wspólnych działań Służby Celnej i  bytomskiej 

Policji. Akcję przeprowadzono wczoraj w  go-

dzinach popołudniowych na ulicy Konstytucji. 

Zgodnie z  ustawą o  grach hazardowych na 

prowadzenie kasyna gier wymagana jest kon-

cesja, której nie posiadał właściciel maszyn. Za 

nielegalnie prowadzoną działalność grozi mu 

wysoka grzywna i kara 3 lat więzienia

Policjanci z Komisariatu Policji w Miechowicach 

zatrzymali trzy osoby podejrzane o dokonywa-

nie kradzieży na szkodę osób starszych. Spraw-

cy to mieszkańcy Zabrza, którzy od dłuższego 

czasu działali na terenie Bytomia. Dwie kobiety 

i mężczyzna usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara 

5 lat więzienia

OKRADALI OSOBY STARSZE
Do komisariatu w  Miechowicach zgłosiła się 

76-letnia kobieta, która poinformowała poli-

cjantów, że została okradziona przez trzy młode 

osoby. Złodzieje wykorzystali chwilę nieuwagi 

pokrzywdzonej i  skradli z  jej mieszkania go-

tówkę w kwocie 5 tys. złotych. Śledczy natych-

miast przystąpili do poszukiwania sprawców. 

Wczoraj zaniepokojeni mieszkańcy dzielnicy 

Karb zaalarmowali stróżów prawa, że w  ich 

okolicy poruszają się dwie kobiety i mężczyzna, 

którzy pod pretekstem napicia się wody usiłują 

wejść do mieszkań. Z rysopisu podanego przez 

obywateli wynikało, że są to prawdopodob-

nie sprawcy kradzieży z  dnia poprzedniego. 

Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. 

W  wyniku podjętych czynności, stróże prawa 

po krótkiej chwili zatrzymali podejrzanych. 

Okazało się, że wszyscy to mieszkańcy Zabrza 

w wieku od 23 do 31 lat, którzy byli wcześniej 

karani za podobne przestępstwa. Śledczy 

ustalili również, że są oni sprawcami kradzieży 

dokonanej w kwietniu br. na szkodę 83-letniej 

bytomianki. Grozi im kara 5 lat więzienia.

Wszystkie osoby, który zostały okradzione 

przez sprawców działających w  opisany w  in-

formacji sposób, proszone są o  kontakt z  naj-

bliższą jednostką lub pod numerem telefonu 

997, 112 lub 32 388 82 55.

DROGÓWKA PODSUMOWAŁA DZIA-
ŁANIA „ALKOHOL I NARKOTYKI

Policjanci z bytomskiej drogówki podsumowali 

działania „Alkohol  i  Narkotyki”. Jak wskazu-

je nazwa akcji, mundurowi sprawdzali stan 

trzeźwość kierowców oraz czy nie jeżdżą pod 

wpływem środków odurzających.

Podczas działań „Alkohol i Narkotyki” policjan-

ci ruchu drogowego prowadzili wzmożone 

kontrole, mające na celu ujawnienie tych 

kierowców, którzy prowadzą swoje pojazdy 

po użyciu alkoholu lub środków odurzających. 

W działaniach wykorzystane zostały znajdują-

ce się na wyposażeniu policji różnego rodzaju 

urządzenia i testery, służące do wykrywania al-

koholu i  narkotyków w  organizmie. Mundu-

rowi podczas działań  przeprowadzili ponad 

2000 kontroli. Zatrzymano 2 osoby kierujące 

samochodami pod wpływem alkoholu i 3 nie-

trzeźwych rowerzystów.

Przypominamy, że kierowanie pojazdem w sta-

nie nietrzeźwości lub pod wpływem innego, 

podobnie działającego środka, jest przestęp-

stwem zagrożonym karą do 2 lat więzienia oraz 

utratą prawa jazdy nawet na 10 lat.

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 
Z BYTOMSKĄ DROGÓWKĄ

Na terenie parkingu bytomskiego centrum 

handlowego odbył się festyn profilaktyczny pn. 

„Bezpieczna droga do szkoły”. W trakcie impre-

zy bytomscy policjanci przeprowadzili egzamin 

na kartę rowerową. Festyn był profilaktycznym 

cyklem działań mającym na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników 

ruchu drogowego a zwłaszcza pieszych.

Rozpoczęcie egzaminu rozpoczęło się o godzi-

nie 9.00 na terenie parkingu centrum handlo-

wego przy al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

Uczestniczyło w nim ponad 60 dzieci z bytom-

skich podstawówek. Egzamin teoretyczny oraz 

praktyczny przeprowadzili policjanci bytom-

skiej drogówki oraz prewencji. Dla blisko po-

łowy dzieci test wiedzy okazał się zbyt trudny. 

Dla tych, którzy uporali się z testem oczekiwał 

kolejny etap czyli egzamin praktyczny na torze 

przygotowanym przez policjantów drogówki. 

Tym razem wszyscy egzaminowani poradzili 

sobie i bez problemów zdali egzamin na kartę 

rowerową.

Impreza była połączona z  festynem profilak-

tycznym pn. „Bezpieczna droga do szkoły. Po-

licjanci przekazali najmłodszym podstawowe 

informacje dotyczące ich bezpieczeństwa na 

drodze i unikaniu zagrożeń. Dodatkową atrak-

cją była możliwość zobaczenia wyposażenia 

służbowego mundurowych.

POLICJANT RANNY W POŚCIGU 
ULICAMI BYTOMIA

Policjanci z  Bytomia zatrzymali po pościgu 

31-latka. Mężczyzna na widok policjantów 

zaczął uciekać samochodem ulicami Stroszka. 

Uciekinier taranował policyjny radiowóz nie 

pozwalając się wyprzedzić. Obrażenia odniósł 

policjant, który w  chwili wysiadania z  auta 

został przygnieciony drzwiami. Po zatrzymaniu 

okazało się, że mężczyzna miał w samochodzie 

blisko 250 porcji amfetaminy oraz tabletki eks-

tazy. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.

W  piątek kryminalni z  bytomskiej komendy 

zajmujący się zwalczaniem przestępczości 

narkotykowej jechali za samochodem męż-

czyzny, który mógł mieć przy sobie narkotyki. 

W bytomskiej dzielnicy Stroszek, stróże prawa 

stanęli nieoznakowanym radiowozem na 

światłach za samochodem interesującego ich 

mężczyzny. W  pewnym momencie kierowca 

volkswagena ruszył na czerwonym świetle. 

Widząc to kryminalni rozpoczęli pościg, uży-

wając policyjnych sygnalizatorów świetlno-

-dźwiękowych. Mężczyzna nie zważał jed-

nak na dawane mu sygnały do zatrzymania 

się. Przy ul. Łokietka doprowadził do kolizji 

z  innym samochodem i  dalej uciekał. Na ul. 

Rydza Śmigłego mężczyzna wjechał w drogę 

osiedlową bez przejazdu. Policjanci zabloko-

wali radiowozem jego samochód. W  chwili 

wysiadania policjanta volkswagen uderzył 

w  otwarte drzwi, które przygniotły stróża 

prawa. Mężczyzna zaczął uciekać pieszo. Po 

krótkim pościgu policjanci zatrzymali 31-lat-

ka. W  jego samochodzie kryminalni znaleźli 

blisko 250 porcji amfetaminy oraz tabletki 

ekstazy. Ponadto mężczyzna posiada czynny 

zakaz prowadzenia pojazdów mechanicz-

nych. Mieszkaniec Radzionkowa trafił do po-

licyjnego aresztu, natomiast pokrzywdzony 

policjant na badania do szpitala. Stwierdzono 

u  niego ogólne obrażenia ciała, które mimo 

bólu jaki mu sprawiały, nie przeszkodziły mu 

w  dalszym wykonywaniu swoich obowiąz-

ków. Zatrzymany 31-latek usłyszał łącznie 

4 zarzuty. Prokurator objął go policyjnym 

dozorem oraz nałożył na niego 3,5 tys. zł po-

ręczenia majątkowego. Grozi mu teraz do 10 

lat więzienia.

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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19 września ruszyła V edycja Ogólnopolskiej Akcji 
Walki z Nadwagą w Rodzinie „Uwaga Nadwa-
ga”, której organizatorem są Centra Dietetycz-

ne Naturhouse. W ramach edukacyjnej kampanii każdy 
może skorzystać z bezpłatnych konsultacji z dietetykiem 
i pomiarów składu ciała. Ambasadorką akcji została 
aktorka Katarzyna Bujakiewicz.

 „DUŻY” PROBLEM
Nadwaga oraz otyłość to niestety wciąż rosnący pro-
blem naszego społeczeństwa. Tyjemy w zastraszającym 
tempie! Według statystyk 52% Polaków powyżej 18 roku 
życia ma nadwagę. - Otyłość to nie tylko defekt kosme-
tyczny - mówi Katarzyna Wawryło, dietetyk Naturhouse 
Bytom. - U osób z nadmiernymi kilogramami obserwu-
jemy obniżoną samoocenę, liczne kompleksy, zwiększa 
się również prawdopodobieństwo wystąpienia chorób 
układu krążenia, cukrzycy, problemów z układem odde-
chowym, nowotworów czy zwyrodnień kręgosłupa – wy-
mienia.

POCZĘSTUJ SIĘ ZDROWĄ DIETĄ
Dietetycy biją na alarm – jedyną skuteczną metodą 
walki ze zbyt wysoką masą ciała jest wprowadzenie 
właściwych nawyków żywieniowych. Ich zdanie popiera 

Katarzyna Bujakiewicz –znana ze zdrowego i aktywnego 
trybu życia. „Najważniejsze, by właściwie jeść, więcej 
się ruszać, a wtedy zdrowie mamy zagwarantowane.” 
– podpowiada Ambasadorka kampanii Uwaga Nadwa-
ga. Aktorka pierwszy raz wykazała wsparcie dla akcji w  
2013 roku. W tegorocznej edycji ponownie przyłączyła 
się do promowania idei wprowadzenia zdrowych nawy-
ków żywieniowych.

ZAPYTAJ DIETETYKA JAK NADWAGA ZNIKA
W ramach akcji Uwaga Nadwaga w dniach 19 września 
– 30 listopada we wszystkich Centrach Naturhouse w 
Polsce (ponad 340 placówek!) można skorzystać z bez-
płatnych konsultacji z dietetykiem. Podczas spotkania 
specjalista ds. żywienia wykona pomiary antropome-
tryczne, badanie składu ciała oraz przeprowadzi wywiad 
dotyczący aktualnych nawyków żywieniowych. Wszystkie 
te elementy pomogą odkryć źródło problemu oraz za-
proponować skuteczne rozwiązanie uszyte na miarę na-
szych potrzeb. Uczestnicy otrzymają cenne wskazówki 
żywieniowe oraz materiały edukacyjne przestrzegające 
przed nadwagą. Porada specjalisty okazuje się bowiem 
kluczem do walki o szczupłą sylwetkę i dobre zdrowie. 
Zapraszamy do dwóch punktów Naturhouse w Bytomiu.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI JUŻ DZIŚ! 
Więcej informacji o akcji: www.uwaganadwaga.com

Centrum Dietetyczne Naturhouse Bytom - Centrum
ul. Dworcowa 19 (wejście od ul. Moniuszki) , tel. 537 400 414

Centrum Dietetyczne Naturhouse Bytom - Miechowice
ul. Felińskiego 2/4/6 (pawilon przy bloku 2,4,6), tel. 508 277 997

REKLAMA



Str. 12 GazETa MIECHOWIC

Nr 3 (7), MMXVI BYTOM - MIECHOWICE, paźdzIErNIk 2016

kWarTaLNIk

FOTOrELaCJa z III MIECHOWICkIEJ JESIENI kaBarETOWEJ 
FOT.: PIOTR ROGOWSKI, MARIUSZ TAZBIR

GAZETA MIECHOWIC
www.gazetamiechowic.pl

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

BYTOM - MIECHOWICE ul. J. FRENZLA 30

NOWOCZESNE ŁAZIENKINOWOCZESNE ŁAZIENKI
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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. 

Serdecznie zapraszamy!

REKLAMA


