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SZANOWNI MIESZKAŃCY, CZYTELNICY…

ddajemy do Państwa rąk pierwszy debiutancki numer „Gazety Miechowic”. Będzie to zupełnie nowa niezależna gazeta dotyczącą naszej pięknej dzielnicy
Miechowice, najważniejszych wydarzeń, informacji oraz zapowiedzi wszystkiego tego, co się będzie działo w naszym najbliższym otoczeniu. Mamy nadzieję,
że pomysł wydawania takiego czasopisma oraz jego elektronicznej edycji na stronie internetowej przypadnie Państwu do gustu i spotka się z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odzewem Mieszkańców, a forma i treść będzie się podobać i stanowić ciekawe źródło informacji. Redakcja

BUDUJĄ BLOKI

TRAMWAJ

PRZY STOLARZOWICKIEJ

DO MIECHOWIC

Od niepamiętnych czasów na naszym osiedlu znowu powstają
nowe bloki. Trwa budowa pierwszego budynku mieszkalnego
powstającego w kompleksie trzech nowych bloków, które wznosi Bytomski TBS. Łącznie powstaną tam 64 mieszkania wraz
z miejscami parkingowymi i zielenią.

Tramwaj do dzielnicy Miechowice. Pomysł stary niczym
opowieści o wspólnym bilecie.
Tym razem jednak ma szansę
doczekać się realizacji. Tramwaje Śląskie wpisały go bowiem w plany inwestycyjne
na lata 2014-2020. Rozpoczęcie
budowy uzależnione jest jednak od pozyskania pieniędzy z
zewnątrz, bo we własnym budżecie kwoty na taką inwestycję spółka na pewno nie znajdzie. Liczą na dofinansowanie
do inwestycji przez miasto
oraz środki unijne.

PRACE W PARKU
W STARYCH MIECHOWICACH

Z

wiązane to było z okolicznościami towarzyszącymi
tzw. „wyzwoleniu” Miechowic
przez Armię Czerwoną. Oddziałami wkraczającymi były
309 i 1025 pułki 291 Dywizji
Piechoty.
W dniach 25 - 27 stycznia
o Miechowice toczyły się ciężkie walki. Wedle nie potwierdzonych informacji (raczej
przesadzonych) na terenie wsi
miały znajdować się oddziały
Volkssturmu, które ostrzeliwały wkraczających żołnierzy
sowieckich.
„Wyzwoleniu”
towarzyszyły liczne gwałty

Trwają prace rewitalizacyjne w Parku Ludowym wzdłuż ulicy
Frenzla na przeciw Kościoła Św. Krzyża. Powstają wybrukowane
ścieżki spacerowe, ławeczki, kwietniki, miejsca do aktywnego
wypoczynku, uporządkowana zostanie zieleń. Do tej pory park
nie spełniał tych oczekiwań, a te działania na pewno przyciągną
większą ilość spacerowiczów i dzieci. Podobnie porządkowane
są także tereny zielone przy ulicy Asnyka.

MIECHOWICKI STYCZEŃ 1945
I JEGO NASTĘPSTWA DLA LUDNOŚCI
NIEWĄTPLIWIE NAJWIĘKSZA TRAGEDIA MIESZKAŃCÓW
MIAŁA MIEJSCE W STYCZNIU 1945 ROKU

i mordy dokonane na ludności cywilnej. Doszło do walk,
w wyniku których Sowieci
stracili 3 czołgi. Nie można
jednak tym tłumaczyć zbrodni na bezbronnych cywilach.
Wiele z ofiar to dzieci i starcy.

Kilku bądź kilkunastu zamordowanych to robotnicy przymusowi zatrudnieni w pobliskiej kopalni. Łączna liczba
zabitych wyniosła około 380
osób. Zbrodnia miechowicka
tłumaczona była często jako

zemsta za śmierć radzieckiego
majora.
Nasuwają się jednak wątpliwości. Major zginął 27 stycznia,
a Sowieci zbrodni dokonywali
od momentu wkroczenia do

Miechowic czyli od 25 stycznia. Inni twierdzą, że wprawdzie zginął ten oficer, jednak
nie zastrzelił go żaden działacz
HJ. Raczej za wątpliwe należy
uznać twierdzenia, iż w wydarzeniu tym brali udział członkowie miejscowego Volkssturmu. Niewykluczone, że
został zastrzelony przez swoich
kompanów. Najgorszą opinią
cieszyła się pani major z której
polecenia zabito wiele osób. Sowieci zastrzelili m.in. 10 osobową grupę mieszkańców, która
udała się na rozmowy do władz
sowieckich z polskimi flagami.
kontynuacja, strona 4

DROGI
OSIEDLE DOMKÓW
FIŃSKICH
Osiedle Domków Fińskich
przy ulicy Francuskiej zaczyna pięknieć i nabierać coraz
większego uroku. Zakończono pierwszy etap modernizacji osiedla. Wyremontowano,
a właściwie wybudowano
od podstaw ulice: Długosza,
Dembowskiego, Wieniawskiego oraz Wiśniową, wymieniając całkowicie nawierzchnię z gruntowo - błotnistej
na kostkę brukową i asfalt
oraz wykonano odwodnienia.
Przewidziane jest także uporządkowanie terenów zielonych, wycinka starych, schorowanych drzew, posadzenie
nowych, a także uporządkowanie ruchu drogowego, oznakowanie poziome i pionowe.
W tym roku planowane są następne prace tak, aby etapami
zostały wykonane wszystkie
drogi na Osiedlu. W działania
na rzecz projektu odbudowy
dróg zaangażował się Radny
Tomasz Wac oraz Prezydent
Bytomia Damian Bartyla.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ W INTERNECIE:

www.MIECHOWICE.info.pl
GAZETA MIECHOWICKA
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PIÓREM RADNEGO
WYWIAD Z RADNYM RADY MIEJSKIEJ TOMASZEM WACEM Z OKRĘGU NR 1 OBEJMUJACEGO MIECHOWICE, BOBREK ORAZ KARB.
Panie Radny, proszę nam przybliżyć swoją osobę i powiedzieć parę
słów na temat Pańskich działań,
zanim wybrano Pana do Rady
Miasta?
Zanim zostałem radnym miejskim posiadałem już pewne
doświadczenie w działalności
samorządowej. W 2010 roku
mieszkańcy wybrali mnie do
Rady Dzielnicy Miechowice.
Zasiadałem tam od samego początku jej powołania. Wcześniej
udzielałem się w różnych działaniach społecznych, sportowych,
m.in. organizowałem zawody
dla dzieci, festyny rodzinne
w Miechowicach, brałem udział
w akcjach charytatywnych m.in.
w zbiórkach odzieży, artykułów
szkolnych itp.
Proszę powiedzieć, co w krótkiej,
bo zaledwie dwuletniej kadencji,
udało się Panu najistotniejszego
dla Miechowic zrobić?
Ten krótki okres był trudnym
dla nas, gdyż w pierwszym
roku byliśmy uzależnieni od
uchwalonego budżetu odwołanych wówczas w referendum
władz miasta. Dopiero po roku
mogliśmy podejmować własne decyzje w oparciu o nasz
przyjęty budżet. Pomimo wielu trudności, udało się bardzo
dużo zrobić. Ogromna w tym
rola naszego Prezydenta Damia-

REKLAMA

na Bartyli. Osobiście złożyłem
wiele interpelacji, które znalazły odzwierciedlenie w wykonanych zadaniach na rzecz
mieszkańców naszego miasta.
Przykładowo, po kilkudziesięciu
latach rozpoczęły się oczekiwane przez mieszkańców dzielnicy
Miechowice remonty ulic na
osiedlu Fińskich Domków, naprawa ulicy Energetyki, Francuskiej, chodniki przy Racjonalizatorów i Francuskiej. Sporo
działań podjąłem na Bobrku
oraz Karbiu np. oczyszczenie
boiska na tzw. Stalce i zorganizowanie tam po wielu latach
nieużytkowania turnieju pomiędzy uczestnikami Programu
Aktywności Lokalnej z Bytomia

W zeszłym roku zorganizowałem po raz pierwszy imprezę
dla mieszkańców pt. „I Miechowicka Jesień z Kabaretem”. Udało mi się zaprosić
wielu znakomitych artystów,
a gwiazdą wieczoru był kabaret Rak. Mam nadzieję, że
w tym roku uda mi się zrobić
kolejną edycję z jeszcze większym rozmachem.

oraz z Rudy Śląskiej, uporządkowanie drzewostanu na Karbiu, naprawa kilku chodników,
kolorowe podwórko itp., a to
tylko część moich działań. Pozostałe są szczegółowo opisane
na mojej stronie internetowej:
www.tomaszwac.bytom.pl na
którą serdecznie zapraszam.
Staram się reagować na sygnały mieszkańców w ich najbardziej dręczących sprawach
i służyć pomocą w ich rozwiązywaniu.
Czy udziela się Pan jakoś dodatkowo, poza obowiązkami Radnego,
dla Mieszkańców?
Tak jak już wspomniałem
wcześniej, od kilku lat organi-

zuje akcje charytatywne zbierania przyborów szkolnych
dla najbardziej potrzebujących
dzieci z Miechowic, Bobrka
oraz Karbia. Co roku kilkadziesiąt dzieci otrzymuje paczki
z
artykułami
szkolnymi.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia również organizuję
zbiórki słodyczy dla dzieci.
Paczki trafiają do dzieci z miechowickich szkół. Nadal mimo
pełnienia mandatu Radnego,
udzielam się sportowo w piłce nożnej jako trener drużyn
piłkarskich w Bytomskich klubach sportowych, a zawodowo jestem nauczycielem wychowania fizycznego w jednej
z
miechowickich
szkół.

Panie Radny, został Pan wybrany
ogromną ilością głosów i zyskał
Pan duże zaufanie społeczne. Proszę zdradzić, jakie ma Pan plany
na tę kadencję, czy postawił sobie
Pan jakiś główny, najważniejszy
cel do realizacji w ciągu najbliższych 4 lat?
Jestem osobą lubiącą wyzwania i dlatego postawiłem sobie
nie jeden, a wiele celów.
Jednym z nich jest kontynuacja tego, co rozpocząłem
w poprzedniej kadencji, czyli
remont pozostałych dróg na
Osiedlu Fińskich Domków.
Jest to wspaniała część Miechowic, której infrastruktura
drogowa przez wiele lat była
- mówiąc delikatnie - mocno
zaniedbana.
W trosce o najmłodszych
mieszkańców naszej dzielnicy,
planuję kolejne place zabaw
w których wraz ze swoimi rodzicami mogliby spędzić miło

oraz bezpiecznie czas. Na pewno szczególną uwagę należy
zwrócić na miejsca w których
brakuje placów zabaw, a do
takich należy starsza część
Miechowic. Kolejną ważną
sprawą jest zbudowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią
na obiekcie K.S. Silesia Miechowice. Podjąłem już w tym
celu działania, a mianowicie
złożyłem wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie na realizację tego zadania.
Jako przewodniczący Komisji
Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej w Bytomiu zorganizowałem spotkanie
z przedstawicielami Urzędu
Miejskiego i KZK GOP, celem
przedstawienia przez KZK GOP
planów dotyczących inwestycji
na terenie naszego miasta na
najbliższe lata. W trakcie zwołanego przeze mnie posiedzenia otrzymałem informację,
iż mi.n. planowany jest powrót tramwaju do Miechowic,
a konkretnie przedłużenie linii
od pętli Wrocławskiej do osiedla, co mnie jak i mieszkańców
bardzo ucieszy. Realizacja tej
inwestycji powinna się zakończyć do roku 2020.
Dziękujemy Panu za poświęcony
czas.
Również dziękuję.

WYCZEKIWANE REMONTY MIECHOWICKICH SZKÓŁ
ROZPOCZĘŁY SIĘ DŁUGO WYCZEKIWANE REMONTY I TERMOMODERNIZACJA MIECHOWICKICH SZKÓŁ

T

ermomodernizacje w Bytomiu: Miasto podpisało umowę z konsorcjum firm Siemens
Sp. z o.o. Siemens Finance sp.
z o.o na termomodernizację
17 placówek oświatowych. Inwestycja realizowana będzie
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, na realizację

Str. 2

której miasto zabezpieczyło ok.
50 mln zł.
Miasto zleca firmie wyłonionej
w trybie dialogu konkurencyjnego nie tylko prace termomodernizacyjne w placówkach,
ale też wieloletnie zarządzanie
energią. W tym przypadku

GAZETA MIECHOWICKA

inwestycja będzie realizowana przez ponad 15 lat. Simens
gwarantuje, że zużycie energii
elektrycznej zmniejszy się średnio o ok. 20%, a energii cieplnej,
średnio aż o 48%.
W pierwszej kolejności w placówkach oświatowych będą

wymienione okna, drzwi i oprawy oświetlenia zewnętrznego
i wewnętrznego, docieplone ściany zewnętrzne i dachy. Poprawi
się też estetyka budynków.
Na liście znalazły się między
innymi nasze szkoły z Miechowic.
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MIECHOWICKI STY

I JEGO NASTĘPSTW

KONTYNUACJA
ZE STRONY 1
Wśród nich znajdowali
się m. in. Pyka, Woiteczek
i Wylenzek. Dramatycznym
wydarzeniom towarzyszyły
grabieże, dewastacje i podpalenia. Na budynku Szkoły
Powszechnej III przy ulicy
Stolarzowickiej 19 zachowały się ślady kul po ostrzale
dokonanym przez żołnierzy
sowieckich. Budynek szkolny został zdemolowany.
Wybito w nim wszystkie
szyby i zniszczono system
ogrzewający budynek.
Szkody były tak poważne,
że szkoła przez prawie 2 lata
nie nadawała się do użytku.
Placówkę musiano przenieść tymczasowo do szkoły
nr 1.
W Miechowicach jest wiele
miejsc, gdzie wielu bezbronnych mieszkańców straciło
życie (śmierć była poprzedzona torturami).
Najwięcej cywilów zamordowano:
-wzdłuż ulicy Stolarzowickiej, przy której zginęło około 60 osób, najwięcej przy
posesjach sąsiadujących ze
szkołą III (kilkanaście osób)
oraz na końcu ulicy Stolarzowickiej, w pobliżu lasu,
- w rejonie dawnej leśniczówki,
na
terenie
szybu

„Nimptsch”, gdzie licznych
egzekucji
dokonywano
przez trzy dni,
- na ulicy Browarnianej ob.
Hutniczej (większość z ofiar
stanowili robotnicy przymusowi z pobliskiego obozu
pracy),
- na Kubotha (dzisiaj Styczyńskiego), z domu przy
tej ulicy uprowadzono ks.
J. Frenzla, idącego z wiatykiem do jednej z ofiar „wyzwolenia”.
Nie był to koniec dramatu
dla miejscowej społeczności. Część miechowiczan
zapędzono do pobliskich
Stolarzowic. Byli oni tam
torturowani, by w końcu
po strasznych męczarniach
zostać zastrzeleni. Bardzo często towarzyszyło
temu profanowanie zwłok.
Wśród tej grupy znajdował
się również ks. Johann Frenzel. Jego bursę, czyli torbę
na komunikanty, znaleziono po drugiej stronie ulicy
Stolarzowickiej, niemal naprzeciw elewacji frontowej
szkoły.
Ofiary zamordowane w Stolarzowicach zostały pochowane na miejscowym
cmentarzu oraz na łące. Na
cmentarzu w Miechowicach
w zbiorowej mogile spoczęło 89 osób. Były też groby
pojedyncze (według dokumentacji parafialnej było
ich 110). Nie dane było im

zaznać spokoju nawet po
śmierci. W marcu 1969 roku
doszło do ekshumacji ofiar
zbiorowej mogiły w tylnej
części cmentarza przy ul.
Warszawskiej. Ich szczątki
przeniesiono na Cmentarz
Komunalny w Bytomiu.
Oczywiście akcja ta została
przeprowadzona w tajemnicy, a miejsce ich pochowania zostało nieoznakowane. Jesienią 2011 roku
dzięki badaniom prowadzonym przez Instytut Pamięci
Narodowej z Katowic na
Cmentarzu
Komunalnym
pod nadzorem prokurator
Ewy Koj pozwoliły odnaleźć
fragmenty 100 ciał. Po przeprowadzonym
śledztwie
szczątki ciał zostały uroczyście pochowane.

in. Staś, Augustyn Staszek,
Kolanus, którzy starali się
o uzyskanie dla siebie odpowiednich stanowisk.

Do niedawna po dramacie
z 1945 roku istniały inne
namacalne ślady. Do lat. 80.
na ścianie jednego z domów
w starych Miechowicach
widniały napisy pozostawione przez Sowietów. Inny
znajdował się na budynku
przy ulicy Frenzla. Niestety uległy zniszczeniu wraz
z wyburzaniem dawnej zabudowy.

Przez pewien czas współpracowali z komendanturą
sowiecką, a potem z nowymi władzami polskimi.
Członkowie KPD nie kryli
się ze swoją niechęcią wobec miejscowych Polaków
i liczyli na wsparcie ze strony sowieckiej. Z początkiem
1945 roku uaktywnili się
członkowie „Freie Deutschland” na kopalni „Miechowice”. Nie wiadomo jednak
czy zrobili później karierę
w strukturach PPR, jak to
miało miejsce w przypadku Bytomia. Jednocześnie
od 1945 roku większa część
miejscowej ludności była
terroryzowana przez szpiclów i donosicieli. Autochtoni
żyli w ciągłym strachu.
Starano się twierdzić, iż
większość osób była Niemcami i działała w organizacjach nazistowskich. Na
drzwiach często pojawiały
się różne malunki tworzone
przez nieznanych sprawców
(ewentualnie dewastowano
mienie).

Zakończenie walk nie przyniosło rozładowania napiętej sytuacji. Niektórzy
niemieccy komuniści starali się wykorzystać sytuację
związaną z pobytem żołnierzy sowieckich. Byli to m.

Bolesną sprawą dla miejscowej ludności były wywózki do ZSRR. Niewątpliwie
wpłynęły one na pogorszenie się sytuacji materialnej
ludności. Większość rodzin
była wielodzietna. Ciężar

M.IN. NA TERENIE SZYBU „NIMPTSCH” ODBYWAŁY SIĘ EGZEKUCJE CYWI

ich utrzymania spadał na
kobiety. Skala deportacji na
terenie Miechowic jest trudna do oszacowania. Przyjmuje się, że wywózki objęły łącznie około 1000 osób.
W ich sprawie upominały
się różne organizacje. Część
z nich powróciła do 1946
roku. Większość z nich, zaraz po powrocie do gminy,
zwracały się o wsparcie materialne. Zwykle przyznawa-

no im jednorazową zapomogę. Otrzymali je m.in. Piotr
Koszyk, Wazur, Ryszard
Zorychta, Alojzy Miczka,
Rudolf Kwiotek, Franciszek
Przysambor, Emanuel Markucik, Józef Rajter, Fröhlich, Konrad Miemczyk. Nie
chcąc narażać się na nieprzyjemności, członkowie
Komisji Społecznej uchwały
je jako osoby, które powróciły z „internowania w ZSRR”.

KALENDARIUM

(DO KOŃCA X

OK. 10 TYSIĘCY LAT TEMU
Na obszarze Miechowic pojawili się
pierwsi mieszkańcy, ślady ich pobytu
ujawniły wykopaliska przeprowadzone w początkach lat. 20. XX wieku.
Osadnictwo to sięga epoki późnego
paleolitu i czasu neolitu.

1336r.
Najstarsza
wzmianka źródłowa o istnieniu
wsi, pośrednio
wskazująca na
istnienie parafii
w Miechowicach.

1369r.
Miechowice, podobnie jak cała ziemia bytomska została podzielona na dwie książęce części. Górna część osady przypadła
Konradowi Oleśnickiemu, dolna część
wsi księciu cieszyńskiemu Przemysłowi
Noszakowi. Podział ten funkcjonował do
końca XVIII wieku.

1412r.
Najstarsza
wzmianka o właścicielu Miechowic:
Pielce, który był
potem mieszczaninem bytomskim,
a następnie posiadaczem młyna
na przedmieściu
bytomskim.

1451r.
Konrad VII Oleśnicki zaakceptował prośbę Mikołaja Miechowskiego w sprawie
darowizny stawu Karwia na pograniczu
Miechowic. Przywilej ten dotyczył także
ewentualnych kopalin występujących na
terenie ówczesnych Miechowic.

1702r.
Przemarsz wojska saskiego przez Miechowice w okresie I fazy „wojny północnej”. Dwukrotnie poświadczony był ich pobyt w górnej
części Miechowic. Dwukrotnie kwaterowało żołnierzy 8 chłopów i zagrodników (gościli oni żołnierzy w liczbie od 6 do 13) oraz
dostarczali wiele żywności i po 1 garncu piwa i kwarcie wódki. Niektórzy z mieszkańców musieli dać także inwentarz żywy, jak np.,
po 1 sztuce świni. Osoby obciążone tym obowiązkiem Albert Pawlik, Sebastian Gryczik, Albert Grycz (gościł łącznie 27 żołnierzy
- najwięcej), Adam Kaczmarz, Simon Pawlik, Valentin Gryczik, Paul Sroka, Adam Bonczik. Najbardziej kosztowny był kwaterunek
żołnierzy. Ponadto niektórzy z nich musieli dostarczyć kilka siekier ciesielskich, prześcieradła, nowe kapelusze, ocynkowane radła,
torby na obrok (czyli na pokarm dla koni), kosy. Na potrzeby oddziału musieli dostarczyć środki transportu.
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1451r. i 1455r.
Pierwsze źródłowe wzmianki o stawach
istniejących na kolonii Karf (Karwia,
Karb). 2 poł. XV w.: w tym czasie następowały częste najazdy husyckie na ziemię
bytomską.

1515r.
Najstarszy udokumentowany dowód
materialny wskazujący na istnienie
w Miechowicach drewnianej świątyni (jej
wizerunek zachował się na obrazie pochodzącym z przełomu XVI/XVII wieku
przechowywanym obecnie na plebanii).

1724r.
W Bytomiu aresztowano i torturowano 2 Żydów
z Miechowic za
włamanie i obrabowanie kościoła
bytomskiego.

1726r.
Na terenie Śląska cesarz przeprowadził
kontrolę finansów, spisując na nowo
powinności podatkowe. Wartość przychodów z każdej części Miechowic została
oszacowana na 297 florenów (guldenów)
i 27 krajcarów.

po 1702r.
Po śmierci Albrechta Antona Koschembora dokonano inwentaryzacji dóbr
miechowickich. Wynikało z niej, że wiele
budynków było zniszczonych. Na terenie
osady pojawiły się pustki osadnicze.

www.miechowice.info.pl
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YCZEŃ 1945 ROKU

WA DLA LUDNOŚCI

FOT.: ZE ZBIORÓW PANA HODORA

ILÓW

„Szczęśliwcy” wracali do
domu nie z ZSRR, ale z radzieckiej strefy okupacyjnej
w Niemczech.
Wycofanie się Sowietów
z Miechowic nie oznaczało
końca represji wobec miejscowej ludności. Władze za
wszelką cenę dokonywały
starań o repolonizację gminy. Pojawiły się więc kursy
repolonizacyjne, usuwano

wszelkie ślady niemieckie
z wszystkich sklepów, nagrobków itp. Wedle Powiatowego Oddziału Urzędu
Informacji i Propagandy
w Bytomiu z marca 1946
roku do najbardziej pro
germańskich miejscowości
w powiecie bytomskim zaliczały się Karb i Miechowice
(w mniejszym stopniu Bobrek, Stolarzowice, Mikulczyce z Rokitnicą).

W styczniu 1947 roku zarząd miejscowego Związku
Samopomocy
Chłopskiej
zwrócił się do władz gminy z prośbą o interwencję
w sprawie wywiezionych
chłopów (wniosek pozostał
zapewne bez echa, jednak
starano się jednak na szczeblu samorządowym podnieść ten problem, nie ukrywano także kto i dlaczego
ich wywiózł). Sytuacja finansowa rodzin powodowała, że matki zwracały
się do Gminnej Rady Narodowej z prośbą o wsparcie
finansowe lub też zaniechanie egzekucji (wyposażenia mieszkania) z powodu
zaległych opłat. Powodem
był brak ojca, który zginął
w styczniu lub też znalazł
się przymusowo w Rosji
i dotychczas nie wrócił.
W maju 1948 roku wdowa Rozalia Jergas po pracowniku gminnym Piotrze
zmarłym na robotach przymusowych, prosiła o rentę
na swoje utrzymanie. Podobnie było w przypadku
wniosku Gertrudy Szeligi (złożonej 19 lipca 1947
rok), której mąż jeszcze nie
wrócił z Rosji. Niektóre pisma adresowane do władz
gminnych były bardzo stonowane. Młoda wdowa po
elektryku Piotrze - Anna
Wikarek napisała, że mąż
zginął w styczniu 1945 roku
w końcowym etapie wojny.
W obawie przed represja-

CZĘŚĆ
MIECHOWICZAN
ZAPĘDZONO
DO POBLISKICH
STOLARZOWIC.
BYLI ONI TAM
TORTUROWANI,
BY W KOŃCU PO
STRASZNYCH
MĘCZARNIACH
ZOSTAĆ
ZASTRZELENI.
BARDZO CZĘSTO
TOWARZYSZYŁO
TEMU
PROFANOWANIE
ZWŁOK. WŚRÓD
TEJ GRUPY
ZNAJDOWAŁ
SIĘ RÓWNIEŻ
KS. JOHANN
FRENZEL.

mi, że nie chciano wprost
obarczać żołnierzy Armii
Sowieckiej za tę zbrodnię
(stąd lakoniczne wyjaśnienie „takie były koleje losu”).
Chciano tylko uzyskać od
władzy niewielką pomoc
materialną (miała na utrzymaniu dwoje dzieci 2 i 4 lata,
a żadnego lokatora, który
wnosiłby opłatę za mieszkanie). Wnioski miały różny charakter i dotyczyły nie
tylko osób wywiezionych
do Związku Sowieckiego.
Przykładem jest Franciszek
Kucharczyk, który poprosił
zarząd G.R.N. o wydanie
zaświadczenia o zameldowaniu swojego syna na
terenie Miechowic, gdyż
został powołany do Wehrmachtu, potem dostał się do
niewoli. W 1947 roku przebywał on jeszcze w niewoli
brytyjskiej na terenie Niemiec. W ten sposób chciał
zapewne uniknąć dokwaterowania dodatkowych osób
do swojego mieszkania.
Swoistego rodzaju traumę
przeżył w 1946 roku mieszkaniec Karbia, który w 1946
roku powrócił z wywózki
z Rosji (stosunkowo szybkim). Doszło do konfliktu
małżeńskiego spowodowanego długą nieobecnością
współmałżonka w domu.
Poszkodowany
bezskutecznie starał się ratować
małżeństwo (mimo sprawy
rozwodowej). Zaszokowało go jednak, gdy wracając

pewnego razu z pracy zastał
żonę spółkującą z nieletnim.
Niewątpliwie człowiek ten
(katolik) musiał przeżyć szok
tym bardziej, że przez kilka
miesięcy chcąc nie chcąc
musiał pracować przymusowo na Wschodzie. Dlatego prosił o zameldowanie
u swojej krewnej zamieszkałej w Miechowicach.
Wiele spraw związanych
z 1945 rokiem jest do dzisiaj
niewyjaśnionych.
Świadków tej tragedii żyje coraz
mniej. Nadal część z nich
boi się o tym mówić. Brakuje nam na ten temat wszelkich źródeł pisanych, co
nie dziwi. Nie zachował się
rękopis Nierobisza o okupacji sowieckiej, w którym
niewątpliwie autor wspomniał o tych smutnych wydarzeniach. Sprawę zbrodni
miechowickiej przez wiele
lat starano się zatuszować.
Niejako ironią było świętowanie w miechowickich
szkołach i na terenie gminy
30- lecia utworzenia Armii
Radzieckiej dnia 23.02.1948
roku, zwłaszcza uwypuklanie jej zasług przy wyzwalaniu narodów słowiańskich
podczas II wojny światowej. Rok później prelegenci
zwrócili uwagę, że naród
polski ma być wdzięczny
żołnierzom za wyzwolenie
„…nas spod ucisku i przemocy gada hitlerowskiego”.
Dr Adam Kubacz

M MIECHOWIC

XVIII WIEKU)

1525r.
Mikołaj Suchodolski wraz z małżonką
z odsetek ze zgromadzonego kapitału
zastawionego na dobrach miechowickich
dokonał fundacji na ołtarz św. Mikołaja w
parafii gliwickiej.

1750r.
Przy kościele
parafialnym
wzniesiona została
kaplica św. Judy
Tadeusza.

ok. 1750r.
Na obszarze
Miechowic nastąpiła intensyfikacja
uprawa ziemniaka.

1532r.
Na Bobrku zbierano podatek w związku
z zagrożeniem tureckim (Turkenhilfe).
Wieś ta należała do parafii św. Krzyża.
Było to spowodowane zapewne I oblężeniem Wiednia przez Turków. Z całą
pewnością zbierano go wówczas także
w Miechowicach

1770r.
Na terenie wsi
wzmiankowane
zostały 2 folwarki,
kościół, młyn i
szkoła.

1539r.
Miejscowy sołtys
skarżył się na
zuchwałość miejscowych chłopów.

1570r.
Jerzy Fryderyk
von Brandenburg
- Ansbach założył
na terenie wsi kopalnię rud ołowiu i
srebra.

Poł. XVI wieku - 1629
Kościół parafialny
św. Krzyża w Miechowicach znajdował się w rękach
protestantów.

1614r.
Książę brandenburski Jan Jerzy
przeniósł dokument sprzedaży
części Miechowic.

1617r.
Złupienie przez
kilku Polaków
(według informacji
F Gramera) Koschemborowskiej
części Miechowic
(wybicie szyb
w domach)

1799r.
Bunt miejscowych chłopów, aresztowano miejscowego sołtysa. Radykalne wystąpienie chłopów było spowodowane ich ciężką sytuacją. Miechowice wraz z Rokitnicą stawiły najsilniejszy opór na obszarze całego powiatu bytomskiego. Sołtys miechowicki podburzał
do buntu swojego brata piastującego analogiczną posadę w Chropaczowie. Przy okazji groził on użyciem siły wobec tamtejszych chłopów, gdyby z tym się ociągali. Chłopi miechowiccy wraz z przedstawicielami innych okolicznych gmin podpisali petycję wystosowaną
do króla pruskiego przez „wodza buntu ” niejakiego Woczławika w sprawie obniżenia wysokości pańszczyzny. Rokitnicki przywódca
zamieszkał u „sołtysa” z Miechowic, gdzie stworzył własną kwaterę. Cały czas pozostawał w kontaktach z chłopami
z podgliwickich Czechowic. Sytuacja została ona opanowana po ściągnięciu garnizonu wojska z Bytomia (około 150 żołnierzy) i użyciu
wobec opornych broni.

GAZETA MIECHOWICKA

1618- 1648r.
W czasie wojny trzydziestoletniej przez
Miechowice kilkakrotnie przechodziły
oddziały cesarskie, duńskie i szwedzkie
powodując poważne szkody. Z tego
okresu pochodzi legenda o poszukiwaniu
przez Szwedów rud ołowiu w okolicach
późniejszej kopalni „Maria”.

1800r.
Na terenie dworu
miechowickiego
wybudowano jeden z najstarszych
obiektów murowanych na obszarzespichlerz (obecnie
nie istnieje).

1657r.
Remont kościoła
zniszczonego przez
pożar.

1800r.
Dokonano
sekwestracji
miejscowych dóbr,
co pogorszyło sytuację materialną
mieszkańców.
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100 MILIONÓW EURO

REKLAMY

TYLE PRZEZNACZONE JEST DLA BYTOMIA. CO Z TEGO DOSTANĄ MIECHOWICE?

B

ytom, obok Łodzi i Wałbrzycha, został uznany za Obszar Strategicznej
Interwencji ze względu na
skutki wywołane restrukturyzacją przemysłu ciężkiego. W wyniku tego, według
różnych szacunków, w naszym mieście ubyło od 30
do 50 tysięcy miejsc pracy,
a liczba ludności zmalała z ok. 240 do 170 tysięcy
mieszkańców.
Prognozy
wskazują, że do 2035 roku
liczba bytomian może się
zmniejszyć nawet do 140
tysięcy. Z kolei bezrobocie
w Bytomiu wynosi 19,7%
i jest najwyższe w województwie.
Dodatkowe
środki z OSI mają pomóc
miastu powstrzymać niekorzystne tendencje i powrócić na ścieżkę rozwoju. Bytom otrzyma spory
zastrzyk gotówki na rewitalizację miasta, zarówno

na twarde inwestycje, jak
i projekty społeczne. W ramach funduszy na Obszary
Strategicznej
Interwencji
nasze miasto dostanie w sumie nawet 100 mln EURO.
Wiadomo już jak powyższa
kwota zostanie podzielona.
Inwestycje obejmą przede
wszystkim Śródmieście, ale
również dzielnice dotknięte
restrukturyzacją
przemysłu ciężkiego: Szombierki,

Bobrek, Karb, Łagiewniki,
Rozbark oraz Miechowice.
Środki z OSI mają zostać
rozdysponowane do 2020
roku. Nas zainteresowało
co z tej puli i na jakie projekty zostanie przeznaczone
dla Miechowic:
• Rewaloryzacja
zespołu
pałacowo-parkowego
Thiele-Winclerów przy
ul. Dzierżonia (Park Ludowy w Miechowicach)

- 12 289 247 zł
• Renowacja kościoła świętego Krzyża - 2 081 000 zł
• Do budynku po Gimnazjum nr 13 przy ul.
Stolarzowickiej 19 ma
być przeniesiony Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1 z siedzibą
przy ul. Korfantego 14
- 3 200 000 zł
• Rewitalizacja Domu Pomocy Społecznej Kombatant i posesji w aspekcie świadczonych usług
- 1 500 000 zł
• Uruchomienie
ogrodu
polisensorycznego wraz
z mini siłownią w celu
świadczenia usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Bytomia, w tym dla podopiecznych DPS Wędrowiec
- 1 000 000 zł

ZAPOMNIANY SCHRON
NA TERENIE SZKOŁY BYŁEGO GIMNAZJUM NR 13

W

sobotę 25 kwietnia
rozpoczęła się wstępna
eksploracja schronu na terenie byłego Gimnazjum nr 13
przy ulicy Stolarzowickiej.
Na miejscu obecni byli:
inicjator akcji Andrzej Habraszka, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków
Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, Dariusz Pietrucha,
oraz wiceprezes Tomasz
Wojdyła. Jako ciekawostkę
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podajemy link ( http://goo.
gl/7Fsv67 ) do Wikipedii,
w której opisany jest polski
ciężki schron bojowy, ww.
schron wyremontował Tomasz Wojdyła.
Obecni byli także dr Adam
Kubacz, oraz z Gazety Miechowic Mariusz Tazbir i
Ireneusz Okoń. Odwiedził
nas radny Bytomia Michał
Napierała, a prace skontrolował pan Smoliński z Miej-

GAZETA MIECHOWICKA

skiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej.
Po kilku godzinach udało się
odkopać wejście do schronu,
i dostać do środka z jednej
strony. Niestety schron jest
zalany wodą do wysokości
ok. 1 metra. Dalsza eksploracja była możliwa dzięki
specjalnym ubraniom, które
mieli ze sobą przedstawiciele
„Pro Fortalicium”. Zbadany
odcinek schronu to kory-

tarz o długości 12 metrów,
oraz dwa pomieszczenia,
drugie o długości 3.5 metra jest niestety zasypane.
W celu dalszej eksploracji
niezbędne jest wypompowanie wody i oczyszczenie wnętrza. Dalsze prace planowane
są w przyszłym tygodniu.
Fotorelację z sobotnich działań oraz zdjęcia wnętrza
przedstawiamy w galerii na
naszej stronie.

www.miechowice.info.pl
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TERENY INWESTYCYJNE
MIECHOWICE CORAZ BARDZIEJ ATRAKCYJNE

O

kolice Miechowic stają się coraz bardziej
atrakcyjne poprzez działania Władz Miasta, których
celem jest opracowanie
i wyznaczenie pod inwestycje terenów poprzemy-

AKTUALNIE
MAMY DWA
CIEKAWE
TERENY

słowych - nieużytków.
Informacje te uzgodniono
przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
starając się możliwie jak
najbardziej ułatwić przy-

szłym inwestorom ewentualny zakup poszczególnych
działek i zachęcić do inwestowania w tej okolicy. Aktualnie mamy dwa ciekawe
tereny, które przedstawiono w biuletynie dla inwe-

storów. A są to:
• działka w kwartale ul.
Racjonalizatorów, Elektrownia aż po Al. Nowaka-Jeziorańskiego
przeznaczone pod usługi, składy i produkcję.

•

działka w trójkącie
wzdłuż ul.Frenzla, Nickla, do budynków przy
ul. Relaksowej z przeznaczeniem pod zabudowę domków jednorodzinnych.

REWIRY DZIELNICOWYCH W MIECHOWICACH
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Przyjęcia
interesantów
przez Komendanta: każdy poniedziałek w godz.
13.30 - 16.30, email :
kp1@bytom.ka.policja.gov.pl

FOT.: OPENSTREETMAP.ORG

Rewir dzielnicowych Komisariatu Policji I.
Kierownik rewiru asp. szt.
Jerzy PIWOŃSKI,
tel. (32) 396-35-16
Dzielnicowy mł.asp. Piotr SCHOPPA telefon (32) 396-35-18
Podległy rejon: Dzielnice
Stolarzowice, Górniki oraz
ul. Felińskiego nr 63-197, ul.
Nickla nieparzyste.
Dzielnicowy st. asp. Krzysztof
NIEDŹWIECKI telefon (32) 39635-17
Podległy rejon: Osiedle
Miechowice z ulicami: Reptowska, Stolarzowicka, Bławatkowa, Samotna, Nowa,
Gruntowa, Lipowa, Brzask,
Barlickiego,
Michaloka,
Opolska
Dzielnicowy st. sierż. Łukasz MANIURKA telefon (32) 396-35-18
Podległy rejon: Osiedle

Wodna, Włodarska, Andersa, Warszawska, Ogrodowa,
Alberta, Feliksa, Elsnera,
Bończyka, Stara, Pogodna,
Zamkowa, Stroma, Karbowska, Dolna, Pl. Słoneczny,
Gołąbka, Asnyka, Wysoka, Drobczyka, Owocowa,
Bluszczowa, Dąbrowskiego,
Niska, Wąska, Łaszczyka,
Chroboka, Przelotowa, Skośna, Hutnicza, Frenzla
Dzielnicowy mł. asp. Grzegorz MILEWSKI telefon (32) 396-35-18
Podległy rejon: Karb: ulice Miechowicka- numery
parzyste, Kołłątaja, Orkana, Racławicka, Tomasza,
Techniczna, Św. Marka,
Krańcowa,
Młodzieżowa,
Falista, Łanowa,Pocztowa,
Konstytucji od nr 110 do
końca, Mała,Celna, Borowa

KOMISARIAT POLICJI 1 W BYTOMIU ZNAJDUJE SIĘ PRZY UL. STOLARZOWICKIEJ 35, POMIĘDZY TARGOWISKIEM, A HALĄ TARGOWĄ.

Miechowice z ulicami: Felińskiego nr 1-61, nr 2-58,
Nickla nr parzyste, Kasztanowa, Styczyńskiego, Daleka, Jaskółcza, Rolna, Relaksowa, Droga Ewy, Droga
Tomasza

Dzielnicowy asp. Jacek WIĘCKOWSKI telefon (32) 396-35-17 Podległy rejon: Miechowice:
ulice: Bukowa, Jesionowa,
Świerkowa, Leszczynowa,
Jaśminowa,
Wiśniowa,
Francuska, Wiosny Lu-

dów, Wieniawskiego, Racjonalizatorów, Dzierżonia,Elektrownia, Cisowa,
Dębowa, Olchowa, Wiązowa, Wierzbowa, 8-go
Marca, Zgody, Bogusławskiego, Długosza, Mat-

GAZETA MIECHOWICKA

ki Ewy, Dembowskiego,
Szyb Zachodni
Dzielnicowy mł. asp. Mirosław BĄBELEWSKI telefon (32) 396-35-17
Podległy rejon: Miechowice:
ulice Wolnego, Pl. Szpitalny,

Dzielnicowy st. asp. Krzysztof MOSKWA telefon (32) 396-35-18
Podległy rejon: Karb: ulice
Konstytucji nr 63-108, Br.
Śniadeckich,
Popiełuszki,
Elżbiety, Karlika, Bobrecka,
Worpie, Czackiego, Miechowicka numery nieparzyste,
Jeziorańskiego .
Str. 7
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FESTIWAL MODELI

REKLAMY

JUŻ PO RAZ 12 SPOTKALI SIĘ SYMPATYCY PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH

W

dniach 14-15 marca
2015 roku odbył się
w Hali Sportowej „Na Skarpie” coroczny międzynarodowy festiwal modelarstwa.
Tym razem zawitało jeszcze
więcej wystawców startujących z konkursowymi pracami z około 1500 modelami
okrętów, samolotów, wozów
pancernych, a także miniatur budynków, czy postaci
historycznych. Można było
nabyć modele do własnoręcznego składania, farby,
literaturę wojskową, a także
bardzo miło spędzić czas,
rozmawiając z pasjonatami
modelarstwa. Festiwal cieszy
się coraz większym zainteresowaniem
przyciągając
tłumy młodych ludzi a nad
tym wszystkim trzymają pieczę organizatorzy festiwalu
z Domu Kultury MDK nr 2
w Karbiu Krzysztof Moskwa
i Aleksander Zielony, którzy
wykonali tytaniczną pracę
organizacyjno – konkurso-

wą całego przedsięwzięcia.
W roku 2003 grupa uczestników pracowni modelarskiej
MDK nr 2 wystąpiła z propozycją zorganizowania zawodów modelarskich. Po zaakceptowaniu pomysłu, zostały
w 2004 roku zorganizowane
pierwsze zawody. W naszych
zamyśle miała to być impreza lokalna, dla zawodników
z najbliższych okolic. Jednak
już pierwsza edycja okazała
się imprezą ogólnopolską, na
której byli znani zawodnicy
z Polski. Ponieważ pierwsza
edycja przypadła do gustu

zawodnikom, to niesieni ambicją, następne zawody określiliśmy jako międzynarodowe i pomimo, iż zawodnikom
z zagranicy nie udało się dotrzeć ze względu na pogodę,
mieliśmy już wtedy zgłoszenia z Czech i Węgier. Trzecia
impreza była już naprawdę
międzynarodowa, wśród wystawców była ekipa z Czech,
a jednym z fundatorów nagród został sponsor z Ameryki Południowej. W czwartym
roku startowali zawodnicy
z całego kraju, jak również:
Czesi, Włosi, Węgrzy i Niemcy. Kolejne lata to wizyty gości z coraz dalszych regionów
Europy. W początkowym
okresie nasze spotkanie miało w nazwie „zawody”, jednakże obserwując to co dzieję
się wokół, zmieniliśmy to
słowo na „festiwal”, to także
był strzał w dziesiątkę. Dzięki zmianie charakteru z ostrej
rywalizacji medalowej, na
bardziej łagodną i swobod-

ną, udało się nam zachowując możliwość wyróżniania
ciekawych prac modelarzy,
stworzyć bardziej luźną atmosferę, a to zaprocentowało
dużą ilością wystawianych
prac, przez wielu modelarzy.
Od samego początku w naszym regulaminie jest też
wiele kategorii startowych, co
pozwala na start wszystkim
dla których modelarstwo jest
ich konikiem. Naszym głównym celem jest promocja
naszego hobby w szerokich
kręgach, cenimy każdego modelarza, od zawsze podobało
się nam hasło Kolegów z Lublina „każdy modelarz jest dla
nas mistrzem”, dlatego też co
roku wprowadzamy innowacje, które pozwalają pokazać
wszystko co można wyczarować w miniaturze. Te zmiany doprowadziły do tego, że
ilość modeli wystawianych
na zawodach, zmieniła się
z 160 do 1000, a wystawców
z 50 do ponad 300.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty. Świadczymy usługi
w zakresie ubezpieczeń:
•
majątkowych (OC, AC, NNW, Assistance)
•
osobowych (indywidualne, grupowe)
•
turystycznych
Nasza oferta obejmuje wiele towarzystw, m.in:
TUiR Warta - HDI • Ergo Hestia • Compensa • Generali
• Gothaer • i inne
Jesteśmy z Państwem od 2001r. Firmę prowadzimy rodzinnie
i dbamy aby Państwo czuli się u nas jak w domu. Zapraszamy!
Nasz adres: Bytom, ul. Reptowska, przy markecie Carrefour
Tel.: 32 / 280-44-69, 501 786 578

GAZETA MIECHOWIC
www.miechowice.info.pl
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