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Rozpoczynające się prace 
przy  wiadukcie tym razem 
zapowiadają  remont gene-
ralny. Chodzi o zastosowanie  
nowych metod dylatacji po-
między przęsłami wiaduk-

tu,  gdyż obecna technologia 
jest przestarzała i  w  efekcie 
wstrząsów nie pracuje jak 
należy.   
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REMONT WIADUkTU  
NA KARBIU

Krótko | KarbTylko w Gazecie Miechowic | 

LASY MIECHOWICkIE  
ORAZ  BYTOMSKIE

W związku z pytania-
mi, jakie docierały 
do naszej redakcji 

od zaniepokojonych miesz-
kańców Miechowic w  spra-
wie prowadzonej wycinki 
drzew w  Lesie Miechowic-
kim, zwróciliśmy się z prośbą 
o informację do nadleśnictwa 
Brynek, gdyż właśnie jemu 
podlega miechowicki las. 
Nadleśnictwo Brynek swoim 
obszarem 
obejmuje 
ponad 16 
000 ha 
grun-

tów w  tym min. Bytomskie, 
część Zabrzańskich, Gliwic-
kich, Tarnogórskich, Pysko-
wickich, z  czego same lasy 
stanowią blisko 15 700 hek-
tarów.
W odpowiedzi Nadleśnictwo 
Brynek zaprosiło nas na spo-
tkanie w  celu wyjaśnienia 
spraw związanych z  proble-
matyką gospodarki lasami 
państwowymi.
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MAMY SPECJALNĄ 
STREFĘ REWITALIZACJI

Rozbark, Bobrek i Śród-
mieście objęte Spe-
cjalną Strefą Rewitali-

zacji. Uchwalona 26 lutego 
przez miejskich radnych 
uchwała, weszła w życie 20 
marca. Tym samym gmina 
będzie mogła skorzystać 
z prawa pierwokupu nieru-

chomości znajdujących się 
w  strefie i  wywłaszczyć je 
na cele społeczne.

Wywłaszczenie to, krót-
ko mówiąc, odjęcie prawa 
własności do nieruchomo-
ści bez zgody właściciela 
w  drodze decyzji admini-
stracyjnej. Ale tylko wtedy, 
gdy jest to podyktowane 
działaniami na cel publicz-
ny. Zgodnie z  Ustawą o  re-
witalizacji, cel publiczny 
to budowa lub rozbudowa 

budynków służących roz-
wojowi budownictwa spo-
łecznego.

Jeśli dojdzie do takiej sytu-
acji, na czas prowadzonych 
robót, lokatorów wywłasz-
czonych budynków może 
czekać przeprowadzka do 

innych mieszkań. Przy-
sługuje im praw do lokalu 
o  podobnych standardzie, 
w  jakim mieszkali do tej 
pory, a później – powrót do 
pierwotnie zajmowanego 
lokalu. Jeśli jednak okaże 
się, że lokator nie będzie 
chciał opuścić zajmowa-
nego mieszkania, miasto 
będzie mogło wystąpić 
z wnioskiem do wojewody, 
który wyda nakaz opusz-
czenia zajmowane lokalu.
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HDODATEK 
BYTOMSkI

Historia | 

PAŁAC TIELE-WINCkLERÓW W MIECHOWICACH

Pierwsza siedziba wła-
ścicieli istniała naj-
prawdopodobniej już 

w  średniowieczu. Podział 
majątku funkcjonował przez 
wiele wieków. Według in-
formacji pochodzących z   rę-
kopiśmiennych materiałów 
zgromadzonych do kroniki 
wsi przez Ludwika Chroboka 
najstarsze wzmianki o  „zam-
ku” i  folwarku pojawiły się 
w  materiałach źródłowych 

z  1527 roku. Zapewne już 
wtedy na terenie Miechowic 
istniały dwa dwory. Należy 
pamiętać, że od XIV wieku 
miejscowość była podzie-
lona na część dolną i  górną. 
Dolnomiechowicka siedziba 
właścicieli mieściła się przy 
dzisiejszej ulicy Przelotowej 
(dawniej Parkowej), w  koń-
cowej jej części. Pierwsze 
wzmianki o tym dworze (ma-
jątku rycerskim) pochodzą 

z  inwentarza sporządzonego 
dla Albrechta Koschembo-
ra pod koniec XVII wieku. 
Do dworu należały budynki 
gospodarcze: obora, chlew, 
stajnia, owczarnia i  spichlerz. 
W  dokumencie sprzedaży 
z  1740 roku jako „meszny“ 
wymieniono dwór górno-
miechowicki. Znajdował się 
on zapewne na obszarze , na 
którym w XIX wieku powstał 
pałac i  obiekty należące do 

dominium. Właściciel Mie-
chowic Jerzy Dalwig przy 
dolnym dworze (niederhof) 
postawił nową, solidną sto-
dołę, zaś przy dworze znajdu-
jącym się w Górnych Miecho-
wicach postawił 3 masywne 
budynki. W  latach 50. XIX 
wieku na rysunkach sytu-
acyjnych Miechowic zazna-
czano obiekty z  adnotacją, że 
są to stare obiekty pańskie. 
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Szkoła Podstawowa nr 26 
przy ulicy Nickla 19 w  ZSO 
5 w  Miechowicach zaprasza 
wszystkich zainteresowa-
nych do zapoznania się ze 
swoją ofertą,  którą kieruje do 
Rodziców oraz Dzieci.

Remontowane są już sale lek-
cyjne dla nowych pierwszo-
klasistów.

Dodatkowo trwa nabór do 
klas sportowych  IV - VII. 
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ZAPISY DO NOWYCH kLAS 
SPORTOWYCH W SP 26
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INFORMACJE

Jeszcze w tym roku prze-
budowane zostaną ul. 
Katowicka, Frenzla, 

skrzyżowanie ul. Wrocław-
skiej i  Reja oraz Aleja Jana 
Pawła II. W  sumie na reali-
zację tych inwestycji mia-
sto wyda prawie 14 mln zł, 
z  czego aż 10 mln pochodzi 
z Metropolitalnego Funduszu 
Solidarności. Pierwsze prze-
targi ruszą już w marcu.

Najważniejszą dla nas w Mie-
chowicach inwestycją o war-
tości 4 mln zł  /2,8 mln dofi-
nansowania oraz 1,2 mln ze 
środków budżetu gminy/ 
będzie przebudowa ul. Fren-
zla na odcinku od ul. Miecho-
wickiej do granicy z miastem 

Zabrze. W zakresie prac prze-
widziano nie tylko remont 
nawierzchni jezdni, ale rów-
nież chodników, zjazdów 
i skrzyżowań

Wśród inwestycji, które roz-
poczną się w  drugim kwar-
tale tego roku najważniejszą 
jest przebudowa ul. Katowic-
kiej w  związku z  planowa-

ną przez Tramwaje Śląskie 
S.A  przebudową torowiska 
tramwajowego. W  ramach 
inwestycji przebudowana 
zostanie jezdnia, która do-

stosowana będzie do prze-
budowywanego torowiska 
tramwajowego, chodniki, 
miejsca postojowe oraz 
oświetlenie uliczne. Koszt 
przedsięwzięcia w  zakresie 
części drogowej to 3 863 200 
zł, z  czego dofinansowanie 
z Funduszu Solidarności to 3 
mln, zaś wkład własny z bu-
dżetu miasta wyniesie 863 
200 zł.

Kierowców z  pewnością 
ucieszy również przebudo-
wa skrzyżowania ul. Wro-
cławskiej z ul. Reją, w ramach 
której wydzielone zostaną 
dodatkowe pasy, przebu-
dowane będzie oświetlenie 
uliczne i  powstanie sygna-

lizacja świetlna, oraz Aleja 
Jana Pawła II. Tutaj plano-
wana jest przebudowa jezd-
ni, chodników i  zjazdów na 
wybranych odcinkach od 
ul. Chorzowskiej do granicy 
z Piekarami Śląskimi. Łączny 
koszt tych inwestycji wynie-
sie prawie 6 mln zł, z  czego 
4,2 mln zł to dofinansowa-
nie z Funduszu Solidarności, 
zaś 1,7 mln będzie pochodzić 
z budżetu miasta/.

Procedura przetargowa na 
realizację ww. inwestycji 
drogowych planowana jest 
na marzec, zaś pierwsze ro-
boty powinny ruszyć już 
w  drugim kwartale tego 
roku.

14 MLN ZŁ NA PRZEBUDOWĘ DRÓG 
NA PRZEBUDOWĘ DRÓG W BYTOMIU I MIECHOWICACH PRZEZNACZONO PRAWIE 14 MLN ZŁ

ZAPISY DO NOWYCH KLAS SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26

Zapisy do klasy pierwszej 
odbywają się od 12 mar-
ca do 11 maja 2018 r. 

Formularz dostępny jest 
w  sekretariacie szkoły a  tak-
że na stronie internetowej 
www.zso5.bytom.pl. 

Szkoła Podstawowa nr 26 
przy ul. Nickla 19- funkcjo-
nuje ponownie od roku. Do 
dyspozycji pierwszaków 
będzie oczywiście świetlica 
oraz elegancka i  przestrzen-
na stołówka wraz z kuchnią. 
Szkoła posiada dwie sale 
gimnastyczne, małą oraz 

dużą, kompletne zaplecze 
sportowo-rekreacyjne, któ-
rym chwalili się nauczycie-
le wychowania fizycznego. 
Uczniowie starszych klas 
szkoły korzystają z  pracow-
ni: muzycznej, komputero-
wych, plastycznej, biolo-
gicznych, geograficznych, 
chemicznych, fizycznych 
czy specjalistycznej pracow-
ni językowej. W szkole dzia-
ła kółko teatralne oraz ma 
siedzibę drużyna harcerska 
„Leśni”. Szkoła współpracuje 
z uczelniami wyższymi: Wi-
działem Nauk o  Ziemi Uni-
wersytetu Śląskiego w  Ka-

towicach oraz Akademią 
im. Jana Długosza w Często-
chowie. W  szkole działa od 
wielu lat grupa integracyj-
na „Nasze Słoneczka” oraz 
Bytomskie Koło Terenowe 
Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego. Szkoła 
współpracuje z  wieloma in-
stytucjami i  organizacjami 
m.in.: PCK oraz „Przystanią 
Ocalenie” czy Miejskim Do-
mem Kultury nr 2. 

Równocześnie w  VIII LO 
przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących Nr 5 powstaje 
projekt utworzenia klasy tu-

rystycznej. Projekt ten jest 
objęty patronatem Katedry 
Geografii Regionalnej i Tury-
zmu Wydziału Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego.

Jednocześnie stanowi on 
innowację pedagogiczną na 
poziomie licealnym z przed-
miotów: geografia, język 
angielski i  historia. Pomy-
słodawca i  współautorką 
tego projektu jest Justyna 
Przepadło Nauczyciel geo-
grafii i  edukacji dla bezpie-
czeństwa.

mat: SP26
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BEZPIECZEńSTWO W MIECHOWICACH 
19 LUTEGO ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA W MIECHOWICACH WIZJA LOKALNA Z UDZIAŁEM DZIELNICOWYCH  POSZCZEGÓLNYCH REJONÓW

W  wizji lokalnej 
uczestniczyli asp. 
szt. Krzysztof 

NIEDŹWIECKI, asp. Miro-
sław BĄBELEWSKI, asp. 
szt. Jacek WIĘCKOWSKI , 
Pełnomocnik Prezydenta 
Bytomia ds. Bezpieczeństwa 
Tadeusz Ostrowski, Radny 
Rady Miejskiej w  Bytomiu 
Tomasz Wac, oraz Redaktor 
Naczelny Gazety Miechowic 
Mariusz Tazbir. Celem jej 
było zwrócenie uwagi na po-
tencjalnie miejsca komunika-
cyjne stwarzające zagrożenie  
w ruchu drogowym, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa pieszych.

Wizja była reakcją na in-
formację zgłaszane przez 
Mieszkańców dzielnicowym 
oraz Gazecie Miechowic. Od-
wiedzono i  przeanalizowano 
następujące miejsca z  wy-
stępującymi zagrożeniami, 
których zasadność zmian 
potwierdził Pełnomocnik do 

spraw bezpieczeństwa Tade-
usz Ostrowski:

1. Budowa przejścia dla pie-
szych na ulicy Racjonaliza-
torów przy skrzyżowaniu 
z Energetyki - które to już za-
twierdzono do realizacji.

2. Budowa przejścia dla pie-
szych na ulicy Reptowskiej, 
przed przystankiem na wyso-
kości sklepu „Żabka”- uzasad-
nione wyznaczenie przejścia 

dla pieszych oraz ogranicze-
nie znakiem prędkości dla sa-
mochodów nadjeżdżających 
ul. Wolnego na skrzyżowa-
nie z  ul. Reptowską z  powo-
du ograniczonej widoczności 
wyjazdu z ul. Gruntowej.

3. Poprawa bezpieczeństwa 
polegająca na wycięciu drzew 
przy przejściu dla pieszych 
które ograniczają widok  przy 
skrzyżowaniu ul. Stolarzo-
wickiej i  Felińskiego przy 

przychodni - decyzja została 
już podjęta, oczekiwanie na 
realizacje.

4. Skrzyżowanie na pl. Szpi-
talnym, wymalowanie po-
ziomych linii na wylocie ul. 
Stolarzowickiej – zasadność 
uporządkowania i  wyznacze-
nie pasów ruchu.

5. Wycięcie krzewów ogra-
niczających widoczność  na 
Skrzyżowaniu ul. Felińskiego 

i  Stolarzowickiej koło byłej 
piekarni „Jerszy”.
 
6. Zdublowanie znaku zakaz 
wjazdu oraz poziome linie na 
jezdni przy wjeździe  na ul. 
Bławatkową od strony Stola-
rzowickiej częste wjeżdżanie 
samochodów „pod prąd”.

7. Zabezpieczenie  starego bu-
dynku po pawilonie handlo-
wych na „Starych Miechowi-
cach” przy ul.Frenzla.

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW 
MIECHOWIC

PIERWSZY WTOREK KAŻDEGO MIE-
SIĄCA W  GODZ. 18-19 W  SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 26 PRZY ULICY 
NICKLA 19.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

PIÓREM RADNEGO TOMASZ WAC
RADNY DZIELNICY MIECHOWICE

PROMOCJA Z OKAZJI OTWARCIA
NOWEGO SALONU!
- 20% NA WYBRANE MODELE!
DRZWI DOSTĘPNE OD RĘKI!

PROHAUS
Salon Drzwi i Okien

NOWY SALON W BYTOMIU OTWARTY!!NOWY SALON W BYTOMIU OTWARTY!!

Salon BytomSalon Bytom
Bytom ul.Chorzowska 12
514 036 200
bytom@prohaus-zabrze.pl
pon. - pt. 9:00 - 17:00
sob. 9:00 - 13:00

  2135zł

   1650zł

          2680zł

  2145zł

Wikęd wzór 12

Gerda C

http://www.prohaus-zabrze.plhttp://www.prohaus-zabrze.pl

PROMOCJA Z OKAZJI OTWARCIA
NOWEGO SALONU!
- 20% NA WYBRANE MODELE!
DRZWI DOSTĘPNE OD RĘKI!

Zapraszamy również
do naszego salonu w Zabrzu!
Zabrze ul.Hagera 17
514 109 313
sklep@prohaus-zabrze.pl

REKLAMA
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TYLKO W GAZECIE MIECHOWIC

Z  Nadleśniczym mgr 
inż. Januszem Wojcie-
chowskim oraz Zastęp-

cą Nadleśniczego mgr inż. 
Adam Mazur rozmawia Ma-
riusz Tazbir 

Lasy w  okolicach Miechowic 
mają około stu lat i powstały za 
czasów panowania Wincklerów, 
gospodarka lasami była oparta 
w tym czasie o model niemiecki. 
Czy oparliśmy zasady gospoda-
rowania lasami właśnie o  ten 
model?
Polski model leśnictwa wywo-
dzi się z  modelu niemieckie-
go i  z  biegiem lat ewoluował, 
w  stanie aktualnym stając się 
zbiorem zasad uwzględniających 
wszystkie funkcje lasu, w  tym 
również, a może przede wszyst-
kim, te pozaprodukcyjne. Zasady 
gospodarowania lasami oparto 
o  ten model tradycyjny. Pra-
widłowa gospodarka leśna jest 
prowadzona z  poszanowaniem 
zasad: zachowania, ochrony 
i powiększania zasobów leśnych 
w powiązaniu z innymi elemen-
tami środowiska i  z gospodarką 
narodową. Unormowania praw-
ne obejmują zatem zarówno 
elementy ochrony środowiska 
- w  tym aspekty przyrodnicze 
– jak i  kwestie gospodarcze. 
Troskę o  zasoby leśne zawarto 
w  przepisach rangi ustawowej, 
są to zasady: powszechnej ochro-
ny lasów, trwałości utrzymania 
lasów, ciągłości i  zrównoważo-
nego wykorzystania wszystkich 
funkcji lasów oraz powiększa-
nia zasobów leśnych. Należy 
podkreślić, iż gospodarka leśna 

stanowi instrument ochrony la-
sów. Sformułowania „trwałość” 
i „utrzymanie lasów” kreują sytu-
ację stabilności gospodarki leśnej 
nastawionej na zachowanie lasu 
i  wykluczającej podejmowanie 
czynności niezgodnych z  tymi 
założeniami. Dopełnieniem za-
sad mających na celu prowadze-
nie właściwej gospodarki leśnej, 
gwarantującym skutek poprzez 
optymalny dobór stosowanych 
narzędzi jest stosowanie dobrych 
praktyk gospodarki leśnej. 

Wiele osób zastanawia się, dla-
czego miechowickie lasy nie są 
lasami miejskimi czy parkiem, 
należą natomiast pod Nadle-
śnictwo Brynek, które jest spo-
ro od nas oddalone.
Zmiany przebiegu granic jedno-
stek organizacyjnych w  ramach 
zarządzania zasobami leśnymi 
zawsze miały na celu uspraw-
nienie i  optymalizację działań. 
Nadleśnictwo Brynek z  trzema 
obrębami powstało w  w1972 
roku. Był to efekt połączenia 
mniejszych nadleśnictw, któ-
re funkcjonowały po II wojnie 

światowej. W 1945 r. utworzono 
nadleśnictwa Tworóg i  Łabędy 
(potem Wieszowa). W  1946 r. 
w wyniku podziału dużych nad-
leśnictw Tworogu i Świerklańca 
powstało nadleśnictwo Bry-
nek, odpowiadające zasięgiem 
terytorialnym wcześniejszemu 
obrębowi Brynek. Nadleśnic-
two Brynek z obrębem Tworóg 
zostało utworzone na mocy za-
rządzeń z  dnia 31 grudnia 1971 
r. oraz z  dnia 31 stycznia 1972 
r. Na podstawie Zarządzenia nr 
45 Naczelnego Dyrektora Lasów 
Państwowych z dnia 15 września 
1972 r. do Nadleśnictwa Brynek 
zostało włączone Nadleśnictwo 
Wieszowa wraz z  lasami komu-
nalnymi miast Bytomia i Gliwic. 

Proszę nam przybliżyć dane, 
ile drzew rocznie się wycina, 
a  ile nasadza w  Nadleśnictwie 
Brynek. Jak wygląda sprawa 
pozyskiwania drewna z  lasów. 
Czy jest zachowana równowaga 
w drzewostanie?
Powiększanie zasobów leśnych – 
to zasada gospodarki leśnej spro-
wadzająca się do zalesiania albo 

 Ponieważ jest to kwestia du-
żej wagi, postanowiliśmy, na 
naszej stronie internetowej 
www.gazatamiechowic.pl 
stworzyć dział poświęcony 
przyrodzie a  w  szczególności 
lasom, będzie on redagowa-
ny przy stałej współpracy 
z Nadleśnictwem Brynek.

Liczymy, że uda się stworzyć 
dialog społeczny, którego 
celem będzie wzajemne zro-
zumienie oraz współpraca 

mieszkańców, oraz innych 
użytkowników lasów z  La-
sami Państwowymi.

Po wizycie w Nadleśnictwie 
Brynek  jesteśmy pełni opty-
mizmu, ponieważ obaj pa-
nowie Nadleśniczy mgr inż. 
Janusz Wojciechowski oraz 
Zastępca Nadleśniczego mgr 
inż. Adam Mazur okazali się 
nie tylko fachowcami, ale co 
najważniejsze: miłośnikami 
przyrody o  ogromnej wie-

dzy, dla których dobro la-
sów jest celem nadrzędnym.

Jeżeli w  Lasach Państwo-
wych pracują podobni lu-
dzie jak wymienieni przez 
nas panowie, to możemy 
być spokojni o  przyszłość 
wspólnego dobra, jakim są 
nasze lasy. Informacje, które 
uzyskaliśmy, przekazujemy 
poniżej. Zapraszamy do lek-
tury.

GM
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Jesteśmy bardzo otwarci na 
sygnały społeczeństwa i  jego 
przedstawicieli dotyczące za-
interesowania społeczeństwa 
procesami przyrodniczymi oraz 
specyfiką prowadzenia gospo-
darki leśnej.

Zdobywanie tej wiedzy przez 
osoby niezwiązane, na co dzień 
z  branżą leśną, propagowanie 
jej przez Dziennikarzy „Gazety 
Miechowic” to wyraz podjęcia 
się przez Państwa misji, której 
efekty są nie do przecenienia.

Wyrazem wspomnianej misji 
jest zaangażowanie Redakcji 
w  poszukiwanie wiedzy u  źró-
dła – wiedzy sprawdzonej, po-
partej praktyką i bogatym do-
świadczeniem kadry terenowej.

Pragniemy przekazać tę wiedzę 
społeczności lokalnej, posta-

ramy się czynić to w  sposób 
przystępny, zagadnienia wyso-
ko specjalistyczne i  o  znaczą-
cym stopniu skomplikowania, 
złożoności będziemy opisywać 
językiem przystępnym pod 
kontem różnorodnych grup do-
celowych, w  miarę możliwości 
opatrując obrazowymi przy-
kładami i  diagramami poglą-
dowymi.  

Bardzo pozytywnie oceniamy 
zaproponowany przez Państwa 
pomysł stworzenia działu-cy-
klu felietonów dotyczącego 
lasu i przyrody – jest to dosko-
nała okazja do  systematyczne-
go i stopniowego podnoszenia 
poziomu wiedzy na temat go-
spodarowania polskimi lasami 
przez PGL LP.

Zainteresowanie społeczności 
lokalnej „Lasem Miechowic-

kim”, jako miejscem rekreacji 
jest zrozumiałe i  utrwalone 
tradycją. Poznanie i  przyswo-
jenie zasad rządzących pra-
widłową gospodarka leśną 
(cykliczność działań, poszano-
wanie naturalnych mechani-
zmów przyrodniczych, troska 
o  zachowanie zasobów i  ich 
pomnażanie – niezwykła dba-
łość o  bioróżnorodność, sto-
sowanie wiedzy sozologicznej 
nie ograniczonej uproszczo-
nym i trywializowanym nieste-
ty postrzeganiem „ekologicz-
nym” a  także - niezależna od 
Leśników - nieprzewidywalna 
konieczność uwzględniania 
zjawisk klęskowych, gradacji 
szkodników – generujących 
obowiązek modyfikowania 
poczynionych i  sformalizowa-
nych uprzednio planów) – to 
zainteresowanie sednem pracy 
Leśnika. 

NADLEŚNICTWO BRYNEK: TEZY OGÓLNE



  str. 5 Bytom - Miechowice, kwiecień 2018, nr 1 (12)
www.GazetaMiechowic.pl

         MIECHOWICkIE ORAZ BYTOMSkIE    LASY: NADLEŚNICTWO BRYNEk (CZ.1) 
KONTYNUACJA ZE STRONY 1

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

podwyższania funkcji produk-
cyjnej lasu w  sposób określony 
w planie urządzania lasu. Należy 
zwrócić uwagę, iż wyróżniamy 
cięcia pielęgnacyjne – mające na 
celu poprawę jakości i zdrowot-
ności drzewostanu oraz cięcia 
odnowieniowe /rębne/ - przy za-
stosowaniu, których wprowadza 
się młode pokolenie lasu. Spo-
sób prowadzenia cięć odnowie-
niowych zależy od warunków 
siedliskowych /gleby/ i  odna-
wianych gatunków. Dokonując 
cięć pielęgnacyjnych usuwamy 
drzewa uszkodzone, chore oraz 
te, które są niepożądane w  da-
nym drzewostanie. Nadrzędną 
zasadą, jaka obowiązuje w  La-
sach Państwowych jest fakt, że 
użytkując drzewostan wycinamy 
mniej drzew (w  ujęciu maso-
wym) aniżeli ich przyrasta. Reali-
zujemy więc tym samym zasadę 
trwale zrównoważonej gospo-
darki leśnej. 

Wiele pytań związanych z  jest 
obecną wycinką lasu, która bar-
dzo zaniepokoiła mieszkańców 
Miechowic. Lasy Państwowe są 
gospodarstwem leśnym i  jak 
każde przedsiębiorstwo musi 
przynosić zysk. Czy istnieją ja-
kieś plany zagospodarowania, 
które nie tylko przyniosą zysk 
dla kraju, ale jednocześnie nie 
zubożą lasów? Istnieje coś ta-
kiego jak Plan Urządzenia Lasu. 
Proszę wyjaśnić nam, co to jest 
ten plan, co jest w nim zawarte 
i na jaki okres się go sporządza?
- Plan Urządzania Lasu obejmuje 
okres 10 letni. Jest to podstawo-
wy dokument dla gospodarki le-
śnej, projekt działań które mają 
na celu zachowanie trwałości 
lasu. Na etapie tworzenia jest 
poddawany konsultacjom spo-

łecznym. Zawiera szczegółowy 
opis każdego „kawałka” lasu 
(drzewostanu) tj. gleby, runa le-
śnego w tym roślin chronionych, 
składu gatunkowego drzewosta-
nu i  całkowitej ilości drewna. 
Jedną z  najważniejszych części 
tego opisu są tzw. wskazania 
gospodarcze czyli opis czynno-
ści, które leśniczy musi wyko-
nać w drzewostanie, aby została 
zrealizowana prawidłowa go-
spodarka leśna. Świetnie przy-
gotowana merytorycznie oraz 
doświadczona kadra nadleśnic-
twa gwarantuje właściwą reali-
zację zapisów planu urządzania 
lasu. Dodatkowym wsparciem 
służy Zespół Ochrony Lasy, któ-
ry stanowi osłonę naukową.

Mapy lasów, które tutaj ogląda-
my, są bardzo dokładne, domy-
ślamy się, że sporządzenie ich 
wymaga ogromnego nakładu 
pracy, czy prawdą jest, że ma-
cie policzone wszystkie drzewa 
w lesie i nie tylko drzewa?
Wykonanie map leśnych jest 

bardzo pracochłonne i kosztow-
ne. Wykonywane są one na eta-
pie tworzenia planu urządzania 
lasu. Możemy wyróżnić wiele 
typów map w zależności od war-
stwy dominującej tzn. elemen-
tów w nich zawartych np.:
- mapa ochrony lasu,
- mapa ochrony przyrody,
- mapa cięć,
- mapa gospodarcza drzewosta-
nów,
- mapa siedliskowa
Mapy te są na bieżąco aktuali-
zowane w  postaci tzw. Leśnej 
Mapy Numerycznej. I  tak na 
mapę ochrony nanoszone są 
nowe stanowiska roślin chronio-
nych, na mapę cięć wkreślane są 
zrealizowane zręby itd.
Nie wszystkie drzewa są w lesie 
policzone ale możemy z  dużym 
przybliżeniem stwierdzić ile ich 
jest w  poszczególnych drzewo-
stanach biorąc pod uwagę ich 
wiek, zasobność i powierzchnię. 
Wiemy też gdzie i  w  jakiej ilo-
ści występują rośliny i zwierzęta 
chronione a  nawet stanowiska 
archeologiczne, stare cmentarze, 

stanowiska o  walorach histo-
ryczno-kulturowych itp.

Jakie warunki muszą zostać 
spełnione, aby można zacząć 
wycinać las ?Zależy to od wieku 
drzew, stanu drzewostanu? Jaki 
jest najlepszy czy konieczny 
wiek lasu gdy musimy wykonać 
wycinkę aby las się odnowił ?
Podjęcie decyzji o  wycięciu da-
nego drzewostanu podejmujemy 
przede wszystkim na podstawie 
jego wieku tzw. wieku rębności, 
które są określone dla każdego 
gatunku z  osobna. Np. dla so-
sny wynosi on 100 lat, buka 120 
lat, a dla dębu aż 140 lat Samo 
wycięcie drzewostanu może od-
bywać się bardzo długo, bo 20 
a nawet 40 lat co spowodowane 
jest potrzebą stworzenia opty-
malnych warunków dla nowego 
pokolenia lasu. Z  sytuacją taką 
mamy do czynienia przy odna-
wianiu np. buka czy też jodły, 
które potrzebują osłony (cienia) 
drzewostanu dojrzałego. Wiek 
rębności to wiek, po osiągnię-
ciu którego drzewostan zaczyna 

się szybko starzeć i  zamierać 
jest więc to optymalna pora 
aby zrealizować funkcję gospo-
darczą (pamiętajmy, że drewno 
jest najbardziej ekologicznym 
produktem) przy zachowaniu 
pozostałych funkcji lasu. Nieste-
ty zdarzają się niekiedy sytuacje 
kiedy las musimy wyciąć wcze-
śniej ze względów zdrowotnych 
np. na skutek wiatrów wywala-
jących, suszy, masowych poja-
wów szkodliwych owadów czy 
też innych czynników chorobo-
twórczych. Działanie takie ma 
na celu ograniczenie tych czynni-
ków i ocalenie drzewostanów są-
siednich. W przypadkach takich 
zakładamy tzw. zręby sanitarne.

Czy oprócz wycinki prowadzi 
się inne prace konserwatorskie 
w lasach?
Gospodarka leśna opiera się 
przede wszystkim na ochro-
nie czynnej. Pamiętajmy o  tym, 
że człowiek przekształcając 
środowisko naturalne poprzez 
rozwój gospodarczy wziął na 
siebie odpowiedzialność za przy-
rodę, w tym za utrzymanie lasów, 
w  stanie co najmniej niepogor-
szonym. Dlatego też wykonuje-
my szereg czynności związanych 
z  hodowlą lasu np.: odnowienie 
lasu, pielęgnowanie lasu - wyka-
szanie upraw leśnych z konkuru-
jącej z  nasadzeniami roślinności 
zielnej, czyszczenia wczesne i póź-
ne polegające na usuwaniu zbyt 
dużej ilości drzewek i  gatunków 
niepożądanych. Cały czas moni-
torujemy również ilość owadów, 
które mogą stać się przyczyną za-
mierania lasów. Wprowadziliśmy 
również w  całych lasach kom-
pleksowy system ochrony prze-
ciwpożarowej opartej o kategorie 
i  stopnie zagrożenia pożarowego 

tj. dostrzegalnie p-poż, patrole 
naziemne i lotnicze. W lasach re-
alizujemy również program małej 
retencji poprzez budowę zbiorni-
ków wodnych mających na celu 
ograniczenie spływu powierzch-
niowego wody, łagodzenie zmian 
klimatycznych i  powiększanie 
bioróżnorodności. Pamiętajmy 
również o tym, iż to właśnie Lasy 
Państwowe mają swój niemały 
udział w utrzymaniu rezerwatów 
przyrody czy Parków Narodo-
wych.

Jakie mogą być   konsekwencje 
tego, że nie dokonamy wycinki 
w  porę lub   gdy „przeciągnie-
my” ją w  czasie, w  którym po-
winna ona nastąpić.
 W przypadku zbytniego odwle-
kania w  czasie wycięcia drze-
wostanu który osiągnął wiek 
rębności doprowadzamy do 
znacznego pogorszenia jakości 
drewna które w  efekcie końco-
wym może nadawać się tylko na 
opał. Wszystkim nam powinno 
zależeć na tym, aby ten wspa-
niały surowiec naturalny został 
wykorzystany jak najlepiej słu-
żąc przez długie lata ludziom. Na 
chwilę obecną drewno jest nie-
zastąpione w stolarce meblowej, 
budownictwie i produkcji papie-
ru. Budując z drewna „przecho-
wujemy”, „zamykamy” w  nim 
na długie lata zdeponowany tam 
dwutlenek węgla wykorzysty-
wany przez roślinę do wzrostu, 
przez co ograniczamy jego emi-
sję do atmosfery. W celach opa-
łowych powinno być wykorzy-
stywane tylko drewno, które nie 
nadaje się już do wykorzystania 
w innych celach.

kontynuacja 
w następnym numerze
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PRZED 1936
Na terenie Mie-
chowic otwarto 
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PAŁAC TIELE-WINCkLERÓW W MIECHOWICACH 
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Miechowicki pałac w  stylu 
klasycystycznym rozpoczął 
budować w  1812 roku ówcze-
sny właściciel Ignacy Domes. 
Budowę siedziby ukończył 
w  1817 roku. Sam mieszkał 
nadal w  starym dworze. Do 
nowego pałacu przeniosła się 
dopiero jego córka Maria. Ten 
niepozorny obiekt został roz-
budowany przez architekta 
Richarda Lucae dla kolejnego 
właściciela- Franciszka Winc-
klera po 1844 roku. W  latach 
1855 – 1859 pałac został roz-
budowany według projektu 
autorstwa M. A. Notteboh-
na i  Koeppena. Do główne-
go korpusu włączono bryłę 
Starego Dworu. Przebudowa 
rezydencji polegała na dobu-
dowaniu do niego z  dwóch 
stron neogotyckich przybudó-
wek, w tym Wieży Jaskółczej 
i Wieży Prochowej. Do korpu-
su dobudowano też skrzydło 
z  Wieżą Wodną. Jako jedyna 
część budowli miała prak-
tyczne zastosowanie, znaj-
dowały się w  niej urządzenia 
wodociągowe. Pałac został 
ukończony w 1860 roku. Osta-
teczną sylwetkę zawdzięczał 
Hubertowi Tiele-Wincklero-
wi. W  rezydencji tej urodziła 
się i wychowywała Ewa Tiele 
– „Matka Ewa”. Całość została 
zaprojektowana i  zrealizo-
wana w  stylu angielskiego 
gotyku Tudorów. Na kilka lat 
przed przenosinami Thielów 
do Mosznej, to znaczy w 1885 
roku w  pałacu mieszkały 23 
osoby, w  tym 2 mężczyzn. 
Przed głównym podjazdem do 
pałacu, znajdowała się piękna 
fontanna z  rzeźbą, która nie-
stety po 1945 roku zaginęła. 
Jej autorem był znany rzeź-
biarz T. Kalide. 

Niewiele wiadomo jednak 
o  wystroju wnętrz pałaco-
wych. Jednym z najwspanial-
szych była kaplica ze skle-
pieniami wachlarzowatymi. 
Z  zachowanych ilustracji po-
chodzących z  lat 30. wiemy, 
że pomieszczenia pałacowe 
posiadały również wspania-
łą drewnianą snycerkę. Na 
pierwszym piętrze (w  daw-
nym dworze) znajdował się 
m in. Salon Żółty, pokój do 

palenia oraz pokój gościnny. 
W  części narożnej (częściowo 
zachowana część pałacu) znaj-
dowały się pomieszczenia dla 
rodziny, w  tym ubikacja i  ła-
zienka, pokój rodzinny (fami-
lijny), sypialnia, pokój dziew-
częcy, korytarz, pokój dla pani 
i  jeszcze jedno pomieszczenie. 
Po 1890 roku rodzina Tiele-
-Winckler z posiadłości w Mie-
chowicach korzystała tylko 
w  wyjątkowych sytuacjach, 

zastrzegając sobie jednak wy-
łączny dostęp do pałacowego 
pomieszczenia z  winami. Do 
ich dyspozycji pozostawiono 
pomieszczenia na parterze. 
Do lat dwudziestych w  pała-
cu przechowywano bogate 
archiwum, przeniesione po-
tem do Mosznej, gdzie ule-
gło zniszczeniu w  1945 roku. 
Najstarsze dokumenty tam 
przechowywane pochodziły 
z XV wieku. Właściciele zgro-
madzili także pokaźny księ-
gozbiór. Znajdowały się tam 
dzieła z różnych dziedzin wie-
dzy: geografii, historii, przy-
rodoznawstwa i  matematyki, 
z  zakresu językoznawstwa, 
literatury pięknej, filozofii, 
pedagogiki i  szkolnictwa, re-
ligioznawstwa oraz mitolo-
gii. Odrębny dział stanowiły 
zbiory książek z  zakresu pra-
wa państwowego, gospodar-
ki, górnictwa historii sztuki 
i  wojskowości. W  zasobie był 
także wyodrębniony niewiel-
ki dział obejmujący  różności 
i kurioza. Nie mogło w zasobie 
zabraknąć silesianów. Wśród 
nich wyróżniały się źródła 
drukowane, niektóre pocho-
dzące  z  okresu nowożytnego 
(Codex diplomaticus Silesiae, 
Kronika Wrocławia, kroniki 
Schickfusa i Cureusa) oraz pra-
ce XIX-wiecznych autorów, 
w  tym A. Weltzla, F. Solgera, 
F. Gramera, F. Holtza, H. Luch-
sa czy J. Lustiga. W  zbiorach 
znajdowało się także 15 map 
dotyczących całego Śląska, 
w  tym m.in. Atlas Silesiae J. 
W. Wielanda wydany w 1750 
roku w Norymberdze. 

Podczas III powstania na tere-
nie pałacu zginął dyrektor ko-
palni H. Kocks. Po 1925 po od-

RO
K 

19
28

17. 09. 1928
W drodze do Zabrza w „Ostoi 
Pokoju” zatrzymał się Prezydent 
Republiki Weimarskiej Paul von 
Hindenburg witany przez dzieci 
i członków gminy.

1928
Władze gminy przystępują do wielu organizacji sku-
piających gminy w Niemczech.  Miechowice wstępują 
do Górnośląskiego Prowincjonalnego Związku Gmin 
Krajowych  (Oberschlesischer Provinzial- Landgeme-
inden E.V. ) należącego do Związku Pruskich Gmin 
Krajowych Preuβische Provinzial- Landgemeinden E.V.

1930
W miejscowej kopalni zatrudnił się jako 
górnik Bolesław Dyszy, ścigany przez 
stronę polską za wysadzenie pomnika 
Powstańców Śląskich w Bogucicach.

7.01.1931
Komuniści na kopalni 
„Preussengrube” zorgani-
zowali strajk, w którym 
uczestniczyła cała załoga.

1931
Powstanie Powiato-
wego Koła Towarzy-
stwa Szkolnego.

1932
W Miechowicach 
odbyły się ostatnie 
„wolne wybory” 
samorządowe do 
władz gminy.

21 WRZEŚNIA 1932
początek procesu przed sądem spe-
cjalnym w Bytomiu (Sondergericht). 7 
komunistów z Miechowic, w tym robot-
nik Jakob Maier z Austrii, oskarżonych 
o handel dynamitem i próby zamachów 
bombowych przed ostatnimi wyborami 
do parlamentu Rzeszy.

1933
Otwarcie nowego budynku 
szkoły nr 1 na placu Sło-
necznym.

1933
Podział Mie-
chowic na IV 
klasy budowlane 
na podstawie 
rozporządzenia 
policyjnego 
z 1931 roku.

X. 1933
W gminie miały 
miejsce uroczyste 
obchody 6. rocznicy 
utworzenia 
miejscowego oddzia-
łu NSDAP.

1935-36
Miechowice zostały podzielone na struktury 
NSDAP utworzono 11 komórek 
i 57 bloków. W gminie na jeden blok przypadało 
70 gospodarstw domowych (Haushaltung). Odpo-
wiedzialnymi za funkcjonowanie byli „meldunko-
wi” Vogel, Galuschka, Sakschowsky, Mascholle. 

1935-1936
Na terenie powiatu wprowadzono 
obostrzenia odnośnie udziału Żydów 
w handlu, dotyczyło to także kontroli 
uboju mięsa i jego sprzedaży. W tym 
okresie nieliczni przedstawiciele ludno-
ści żydowskiej opuścili Miechowice.

WIEŻA JASKÓŁCZA W CZASIE WYSADZANIA PAŁACU W 1954 ROKU

FRAGMENT PAŁACU OD STRONY OGRODU, PRZEDSTAWIAJĄCA CZĘŚĆ WZNIESIONĄ W LATACH 1855 – 1859, W TYM WIEŻĘ PROCHOWĄ. ZAWRACAJĄ UWAGĘ ELEMENTY DEKORACYJNE W STYLU ANGIELSKIEGO 
GOTYKU TUDORÓW.
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RO
K 

19
40

PRZED 1936
Na terenie Mie-
chowic otwarto 
basen publiczny.

1936
Dokonano urzędowej 
zmiany nazwy Miechowic na 
Mechtal. Szkoła I przemia-
nowana na Josef-Adamtzik-
-Schule, a Marktplatz na 
Adolf–Hitler Platz.

1936
Na Górze Gryca NSDAP 
zorganizował dla młodzieży 
dzień lotnictwa.

1936
Pomimo szykan ze strony 
nazistów dla parafii św. 
Krzyża uszyto polski 
sztandar 
(napis został zdarty w 1939 
roku pozostał jednak jego 
odcisk).

1937
Z dekanatu bytomskie-
go wydzielono dekanat 
Miechowice, którego 
pierwszym 
dziekanem został ks. 
Robert Płonka (do-
tychczasowy proboszcz 
rokitnicki).

1938
Budowa autostrady w kierunku Gliwic spowodowa-
ła likwidację większości obiektów sportowych.

MARZEC 1939
Na terenie gminy pojawiają się oznaki zbliżającej się wojny. Firma 
wiertnicza z Miechowic otrzymała zlecenie na dokonanie odwiertów 
od Stolarzowic po Kluczbork. Miejscowe firmy murarskie miały 
otrzymać prace związane z budową umocnień. 10 marca 1939 roku 
przez gminę przejeżdżały samochody  z materiałem służącym do 
budowy umocnień (żelazne kozły hiszpańskie) osłaniane przez wóz 
wojskowy.

CZERWIEC 1939
Dekretem kardynała A. Bertrama z nabo-
żeństw ostatecznie usunięto 
język polski (biskup wrocławski został do 
tego zmuszony).

LIPIEC 1939
Obfite opady deszczu spowodowały 
powodzie na Górny Śląsku, jej skutki były 
odczuwalne także na Górnym Śląsku, 
w tym i na terenie Miechowic.

LATO 1939
W Miechowicach ulokowała się 1 bateria 
haubic polowych 9/929 pułku artylerii.

1 WRZEŚNIA 1939
Wybuch II Wojny Światowej

PAŁAC TIELE-WINCkLERÓW W MIECHOWICACH 
KONTYNUACJA ZE STRONY 1, AUTOR: DR ADAM KUBACZ, ZDJĘCIA UDOSTĘPNIŁ: JAN HODOR

kupieniu dóbr od Klausa Tiele 
-a pałac został przekształcony 
na potrzeby spółki „Preussen-
grube”. Pomieszczenia pałaco-
we przeznaczono na biura dy-
rektora i innych kopalnianych 
urzędników. Przebudowę 
części pomieszczeń na miesz-
kanie dyrektora zrealizowano 
w  1937 roku. W  latach 30. L. 
Chrobok wyszedł z propozycją 
urządzenia w pałacu muzeum, 
pozostała ona jednak jedynie 
na papierze. Zagrożenie bom-
bardowaniami miejscowego 
przemysłu podczas II wojny 
światowej spowodowało, że 
miejscowe władze niemieckie 
w  1943 roku planowały ada-
ptować jedno z  pomieszczeń 
na potrzeby oddziału policji 
do spraw obrony przeciwlot-
niczej (projekt niezrealizowa-
ny). Podczas „wyzwalania” 
miejscowości dawna siedziba 
Tiele-Wincklerów  została 
podpalona przez żołnierzy 
sowieckich. Zniszczenia nie 
były jednak zbyt duże. Sam 
pałac nadawał się do szybkiej 
odbudowy i  zagospodarowa-
nia. Nie było mu to jednak 
dane. Pod koniec 1954 roku 
władze polskie zadecydowały 
o  wysadzeniu rezydencji.  Do 
1973 (lub 1970 rok, jak mówią 
niektórzy) roku w  zachowa-
nym skrzydle pałacu zamiesz-
kiwały osoby prywatne. Ze 
względu na pogarszający się 
stan obiektu mieszkańcy wy-
prowadzili się z  zajmowanych 
pomieszczeń. Potem nie było 
już pomysłu i  środków finan-
sowych na ratowanie tego 
zabytku. W początkach lat 90. 
władze Bytomia próbowa-
ły bezskutecznie odsprzedać 
obiekt m. in. na cele hotelowe. 
Należący do zabudowań pała-

cu folwark, początkowo wyko-
rzystywany przez Państwowe 
Gospodarstwo Rolne, został 
całkowicie zburzony z  począt-
kiem lat 80. Od 1987 roku na 
jego miejscu rozpoczęto budo-
wę Szkoły Podstawowej nr 33. 
Ruinom pałacu cały czas zagra-
ża wydobycie węgla mające 
miejsce pod najstarszą częścią 
miejscowości . Po 2015 roku za-
inicjowano prace wokół rewi-
talizacji miechowickich ruin. 

Uporządkowano część otocze-
nia przylegającego niegdyś do 
obszaru pałacowego. Przepro-
wadzono także wizję zachowa-
nej części zabytku, przy okazji 
odkopano schody wiodące na 
teren rezydencji. Pojawiła się 
nadzieja na zagospodarowanie 
tego obszaru Miechowic. Zor-
ganizowano także konsultacje 
z  mieszkańcami odnośnie po-
mysłów na adaptację resztek 
rezydencji. 

WIEŻA JASKÓŁCZA ZE STARYM DWOREM I FONTANNĄ, LATA 30. XX WIEKU

FRAGMENT PAŁACU OD STRONY OGRODU, PRZEDSTAWIAJĄCA CZĘŚĆ WZNIESIONĄ W LATACH 1855 – 1859, W TYM WIEŻĘ PROCHOWĄ. ZAWRACAJĄ UWAGĘ ELEMENTY DEKORACYJNE W STYLU ANGIELSKIEGO 
GOTYKU TUDORÓW.
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MAMY SPECJALNĄ STREFĘ REWITALIZACJI 
KONTYNUACJA ZE STRONY 1

HDODATEK 
BYTOMSkI

Projekt uchwały był pod-
dany konsultacjom społecz-
nym, które trwały od 11 
grudnia 2017 do 26 stycznia 
2018. W wyniku konsultacji, 
do SSR włączono jeszcze je-
den podobszar - Śródmieście 
Północ (podobszar 13).
 
Specjalna Strefa Rewitaliza-
cji obejmuje 4 podobszary:

ŚRÓDMIEŚCIE (PODOBSZAR 10)
Podobszar rewitalizacji Śród-
mieście ma 90 ha i  jest za-
mieszkały przez 13  000 osób 
(8,22% ludności Bytomia).

Dzielnicę cechują kontrasty 
przestrzenne – cenne zabytki 
sąsiadują tu z  zaniedbanymi 
kwartałami. Charaktery-
styczny dla Śródmieścia jest 
najwyższy ze wszystkich 
podobszarów udział budyn-
ków komunalnych – sześć na 
dziesięć budynków należy do 
gminy. Wiele budynków jest 
w złym stanie, ponieważ nie-
wystarczająca akcja remon-
towa jest typowym proble-
mem zasobu komunalnego.

Znaczna część obszaru Śród-
mieścia objęta jest miejsco-
wym planem zagospoda-
rowania przestrzennego 
śródmieścia Bytomia pod na-
zwą „Plan Rewitalizacji i Roz-
woju Śródmieścia (ReRoŚ)”.

Ponadto obszar Śródmie-
ścia jest dobrze uzbrojony 
w  sieci mediów w  tym wo-
dociągowo-kanalizacyjną, 
elektroenergetyczną, cie-
płowniczą, gazową oraz 
teleinformatyczną. Taka 
infrastruktura pozwala na 
zapewnienie mieszkańcom 
podstawowych standardów 
niezbędnych dla zamieszka-
nia zarówno dla młodych ro-
dzin, jak i osób starszych.
 
ROZBARK (PODOBSZAR 12)
Dzielnica leży na wschodnim 
skraju Bytomia. Od zachodu 
graniczy z  dzielnicami śród-
miejskimi. Podobszar rewi-
talizacji ma powierzchnię 76 
ha i  jest zamieszkały przez 
7  900 osób (4,98% ludności 
Bytomia).

Przed II wojną Rozbark był 
elegancką, mieszczańską 
dzielnicą o  charakterze prze-
mysłowym, handlowym 

i  usługowym. Po 1945 r. za-
czął tracić swój charakter. 
Obecnie Rozbark dzieli się na 
kilka odrębnych osiedli. Na 
północnym zachodzie dziel-
nica stanowi przedłużenie 
śródmieścia, panuje tu gę-
sta zabudowa składająca się 
z  poniemieckich kamienic.   
W  części dzielnicy wciąż da 
się zauważyć funkcjonują-
ce zabudowania typowe dla 
obszarów wiejskich (stodoły, 
stajnie) stanowią one zazwy-
czaj zabudowania zlokalizo-
wane w części oficynowej.

Interesującą przestrzenią pu-
bliczną w  tym obszarze jest 
układ urbanistyczny wokół 
placu św. Barbary, który od 
wieków był niejako centrum 
Rozbarku.

Co drugi budynek w dzielni-
cy należy do zasobu komu-
nalnego, z  czego większość 
wymaga remontów. Bardzo 
duża liczba starych budyn-
ków komunalnych w  złym 
stanie wpływa negatywnie 
na charakter dzielnicy
 
BOBREK (PODOBSZAR 
REWITALIZACJI 8)
Bobrek znajduje się w  połu-
dniowo - zachodniej części 
Bytomia. Zajmuje powierzch-
nię 49 ha i  zamieszkała jest 
przez ok. 4  660 osób, co sta-
nowi 2,94% populacji miasta.
Jest to niewielki podobszar 
położony z  dala od centrum 
miasta. Stanowi historycz-
nie i  przestrzennie odrębną 
dzielnicę, silnie związaną 
z  nieczynną już miejscową 
hutą.

W  dzielnicy widocznie za-
rysowany został podział na 
charakter i  rodzaj zabudowy 
i  tak w  części południowej 
dzielnicy Bobrek zlokalizo-
wana jest zabudowa jedno-
rodzinna powstała w okresie 
powojennym, zaś w  części 
północnej dzielnicy znajdują 
się zabudowania z  początku 
XX wieku tzw. familoki.

Charakterystyczna dla ob-
szaru dzielnicy jest powta-
rzalność zabudowy i  prze-
strzeni miejskich widoczna 
szczególnie w  obszarze „No-
wej Koloni Robotniczej” wpi-
sanej do rejestru zabytków.

W  podobszarze Bobrek bar-
dzo silnie występuje pro-
blem ubóstwa. Podczas gdy 
przeciętnie w  mieście z  do-
żywiania korzysta co piąty 
uczeń szkoły podstawowej, 
w  Bobrku co drugi. Z  zasił-
ków celowych korzysta tu 85 
osób na 1 tys., czyli niemal co 
dziesiąta osoba (w  Bytomiu 
wskaźnik wynosi 19). Tak 
znaczne przekroczenie śred-
niej plasuje Bobrek wśród 
najtrudniejszych pod wzglę-
dem ubóstwa podobszarów.

Obserwujemy tu także wy-
bitne nasilenie problemu bez-
radności w  sprawach opie-
kuńczo – wychowawczych. 
Biorąc pod uwagę zasiłki 
pomocy społecznej udzie-
lane z  tego tytułu zaobser-
wowano, że aż co czwarta 
zamieszkała tu osoba żyje 
w rodzinie dotkniętej tą dys-
funkcją. W  Bobrku najsilniej 
ze wszystkich podobszarów 
zaznacza się problem nie-
pełnosprawności. Mieszka 
tu ponad trzykrotnie więcej 
osób dotkniętych niepełno-
sprawnością niż przeciętnie 
w Bytomiu.

Natomiast przemoc w  rodzi-
nie utrzymuje się na pozio-
mie niższym, niż dla całego 
miasta, a  czynów karalnych 
osób nieletnich nie odno-
towano. Podobnie jak we 
wszystkich podobszarach, 
dużym problemem jest bez-

robocie w  tym bezrobocie 
osób posiadających wy-
kształcenie najwyżej gimna-
zjalne. Wyjątkowo nieliczne 
są tu podmioty gospodarcze.

Budynków komunalnych 
jest tu więcej niż przeciętnie 
w  mieście, a  ich stan tech-
niczny wymaga interwencji.
 
ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC 
(PODOBSZAR 13)
Podobszar rewitalizacji 
Śródmieście Północ ma po-
wierzchnię 76 ha i  jest za-
mieszkały przez 11  600 osób 
(7,31% ludności Bytomia). Ob-
szar północnego Śródmieścia 
nierozerwalnie związany jest 
ze ścisłym centrum miasta 
zarówno komunikacyjnie, 
jak i  przestrzennie. W  części 
północnej tego podobszaru 
znajduje się kilkanaście bu-
dynków jednorodzinnych 
o  konstrukcji drewnianej 
typu ,,fińskiego’’ powstałych 
w okresie powojennym. Prze-
strzenie publiczne charakte-
rystyczne dla tego obszaru 
to place m.in. plac Słowiański 
czy też plac Akademicki.

Występuje tu wiele proble-
mów społecznych, ale zwy-
kle wskaźniki dla całego 
podobszaru nie odbiegają od 
średniej miasta tak bardzo, 
jak w przypadku pozostałych 
podobszarów. Stosunkowo 
najmniej negatywnych zja-
wisk występuje na północy 
podobszaru.   Na całym pod-

obszarze występuje nadre-
prezentacja osób w  wieku 
poprodukcyjnym, a  odsetek 
osób powyżej 75 roku ży-
cia jest największy spośród 
wszystkich podobszarów.

Poważnym problemem jest 
uzależnienie od alkoholu. 
Koncentracja zjawiska wy-
stępuje w   kwartałach sku-
pionych w  środkowej części 
podobszaru. W  tym samym 
rejonie obserwujemy nasile-
nie czynów karalnych osób 
nieletnich. Organizacji po-
zarządowych nie jest dużo, 
ale te, które działają, mają 
siedzibę właśnie w  central-
nej części podobszaru, co daje 
możliwość adekwatnego od-
działywania na główne pro-
blemy lokalne.

Ubóstwo w środkowej i połu-
dniowej części zaznacza się 
znacznie silniej niż w  części 
północnej podobszaru. Od-
setek osób otrzymujących 
zasiłki stałe, celowe i okreso-
we wyraźnie przekracza tu 
średnią miasta. W  taki sam 
sposób rozkłada się problem 
bezrobocia, niepełnospraw-
ności, ubóstwa i  przemocy 
w  rodzinie. Również tutaj 
znajduje się duża liczba bu-
dynków komunalnych. Po-
łowa budynków to budynki 
komunalne, charakteryzują-
ce się wysokimi potrzebami 
remontowymi.

mat. i fot. UM Bytom

DUŻYM 
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GIMNAZJALNE
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NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

W  związku z  wpro-
wadzeniem w  na-
szym mieście 

nowych zasad zbierania 
odpadów z  nieruchomości, 
przedstawiamy jak zmienia 
się system gospodarowania 
odpadami. 

Podstawową zmianą, jaką 
wskazują przepisy prawa 
w  tym zakresie, jest odejście 
od zbiórki odpadów komu-
nalnych w  trzech pojemni-
kach i  wprowadzenie syste-
mu pięciopojemnikowego. 

Pięć kolorów pojemników 
oznacza, że zbierać w  nich 

będziemy: 
- papier, 
- szkło, 
- odpady biodegradowalne, 
- tworzywa sztuczne, metale 
i  opakowania wielomateria-
łowe, 
- odpady zmieszane. 

Utrzymany zostanie, jak do 
tej pory, nielimitowany od-
biór odpadów budowlanych 
i  rozbiórkowych w  ramach 
zgłoszeń do Urzędu Miej-
skiego oraz przydziału kon-
tenerów. Odpady zielone 
odbierane będą od marca do 
listopada, po zgłoszeniu za-
miaru skorzystania z  usługi, 

w  każdy drugi wtorek mie-
siąca (w  zabudowie wieloro-
dzinnej 4 razy w sezonie). 

Zmianie ulega sposób odbio-
ru odpadów mebli i  innych 
odpadów wielkogabaryto-
wych. Odbiór odpadów bę-
dzie realizowany w  ramach 
tzw. wystawek, z  miejsc ich 
zbierania w  pobliżu pojem-
ników i  altanek śmietniko-
wych, w każdy piątek dla za-
budowy wielorodzinnej. 

Dzień odbioru z nieruchomo-
ści jednorodzinnych ustalany 
będzie według harmonogra-
mu - należy wystawić odpady 

wielkogabarytowe przed po-
sesję. Pozostałe wytworzone 
w  gospodarstwie domowym 
odpady można przekazać 
w ramach mobilnej zbiórki.

Będą one organizowane 
w  każdej dzielnicy naszego 
miasta raz w miesiącu, w so-
botę. Przeterminowane leki 
można przynieść do wyzna-
czonych aptek. Wszystkie 
inne odpady problemowe 
można oddać do Punktu Se-
lektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych przy 
składowisku odpadów Al. 
Jana Pawła II.

mat. UM Bytom

HDODATEK 
BYTOMSkI

REKLAMA REKLAMA

TU METROPOLIA - CYKL DEBAT O TEMATYCE METROPOLITALNEJ W BYTOMIU

Otwarta debata z  cyklu 
„Tu Metropolia”, po-
święcona tematyce 

metropolitalnej, tym razem 
odbyła się w  Bytomiu. Cykl 
spotkań organizowany jest 
przez Górnośląsko-Zagłę-
biowską Metropolię

Debaty odbywają się co 
dwa tygodnie w  miastach 
i  gminach tworzących Me-
tropolię. Podczas spotkań 
poruszane są ważne kwestie 
metropolitalne - transport 
publiczny, rozwój gospodar-
czy i  społeczny, kształtowa-
nie przestrzeni, promocja 
całego obszaru Metropolii, 

a  także zagadnienia związa-
ne ze specyfiką miast i gmin, 
w których odbywają się spo-
tkania. Tematy te omawiane 
są przez członków Zarządu 
G-ZM, przedstawicieli władz 
miast i  gmin Metropolii oraz 

zaproszonych gości, eksper-
tów, społeczników i  dzienni-
karzy. Spotkania, ze względu 
na swój otwarty charakter, są 
także okazją do zabrania gło-
su przez mieszkańców. 

W  spotkaniu w  Bytomiu 
wzięli udział: Kazimierz 
Karolczak, Przewodniczą-
cy Zarządu Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii, 
Damian Bartyla, Prezydent 
Bytomia, prof. Sławomir Si-
tek z  Wydziału Nauk o  Zie-
mi Uniwersytetu Śląskiego, 
a  także radni Bytomia oraz 
zaproszeni dziennikarze, 
przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, społecznicy 
i mieszkańcy. 

Przeszliśmy trudną restruk-
turyzację przemysłu cięż-
kiego, a  naszym głównym 
zadaniem jest odbudowanie 
potencjału gospodarczego 
miasta. Wiele udało nam 
się zrobić, by zmienić wi-
zerunek Bytomia w  oczach 
inwestorów. Ale przed nami 
ogrom pracy związany z  re-
alizacją przedsięwzięcia, ja-
kim jest rewitalizacja miasta. 
Dla Bytomia bardzo ważne 
było, że w końcu dostrzeżono 
jego problemy na szczeblu 
krajowym. Odnowa Byto-

mia ma wymiar ekonomicz-
ny, infrastrukturalny, jak 
i  społeczny. Jest to ogromne 
wyzwanie i  bardzo duża 
szansa dla miasta i całej Me-
tropolii. Wbrew niektórym 
krzywdzącym i  niesprawie-
dliwym opiniom, jesteśmy 
do tego bardzo dobrze przy-
gotowani - mówi Damian 
Bartyla, prezydent Bytomia. 

W  czasie debaty bytomskiej 
rozmawiano m.in. o  kondy-
cji ekonomicznej miasta; czy 
procesy integracyjne Metro-
polii mogą być dla Bytomia 
lekarstwem, czy Bytom ma 
szanse stać się atrakcyjny dla 

inwestorów dzięki temu, że 
jest częścią struktury metro-
politalnej, czy przynależność 
do Metropolii jest przez mia-
sto postrzegana jako okazja 
do wyrównania szans?

Spotkanie poprowadził Mar-
cin Zasada, redaktor Dzien-
nika Zachodniego. Miejsca 
i  terminy kolejnych spotkań 
można znaleźć na profilu FB 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, tam też transmi-
towana jest każda z debat. Pa-
tronem medialnym spotkań 
„Tu Metropolia” jest Dziennik 
Zachodni.

mat. UM Bytom



Bytom - Miechowice, kwiecień 2018, nr 1 (12)   str. 10www.GazetaMiechowic.pl

OSOBOWOŚĆ ROkU 2017 
RADNY RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU KRZYSZTOF GAJOWIAK

INFORMACJE

Najpierw nie wierzy-
łem, potem miło by-
łem zaskoczony, gdy 

odebrałem telefon od redak-
tora Dziennika Zachodniego, 
że wygrałem nominację na 
najlepszego samorządowca 
2017r. Dziękuję mieszkań-
com Bytomia, że zaufali mi 
i że mnie zgłosili do nomina-
cji. Potem dowiedziałem się, 
że duże poparcie miałem od 
górników za czynny udział 
w  ratowaniu kopalni w  cza-
sie strajków przed likwida-
cją KWK BOBREK. Następ-
nie poparli mnie mieszkańcy 
Karbia, którzy jeszcze nie 
tak dawno myśleli, że w Kar-
biu nadal nic nie powstanie 
ze względu na małą dziel-
nicę i  duże szkody górnicze. 
A  jednak po długim czasie 
udało mi się znaleźć dwóch 
inwestorów i  namówić ich 
na inwestycje w mojej dziel-
nicy. W  2017 roku powstał 

sklep Dino przy ul Konstytu-
cji 82 i  w  tym roku rozpocz-
nie się budowa Centrum 
Handlowego przy skrzyżo-
waniu ulic Wrocławskiej 
z  Konstytucji. Dziękuję jesz-
cze inwestorowi, że na proś-
bę moją wybudował drugie 
Dino przy ul Francuskiej 
w  Miechowicach. Sześć bu-
dynków zostało podłączone 
do PEC-u, zostały wyremon-

towane i  wyprostowane 
przez szkody górnicze bu-
dynki przy ul Popiełuszki, 
Miechowickiej i Konstytucji. 
Już mam kilku inwestorów, 
którzy są zainteresowani 
kupnem Mc Donalds’a ce-
lem przeprowadzenia nowej 
inwestycji. Lubię pomagać 
naszym mieszkańcom Byto-
mia i realizować ich sprawy. 
Swoje obietnice wyborcze 

zrealizowałem w  95 procen-
tach. Mam dyżury w  MDK 
na ul. Popiełuszki i  w  Urzę-
dzie Miasta gdzie pomagam 
załatwiać wiele indywidu-
alnych i  osobowych spraw. 
Jeszcze raz wszystkim ser-
decznie dziękuję.

Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu 

Krzysztof Gajowiak

NOWY STADION W MIECHOWICACH

Zgodnie z  wcześniej-
szymi planami rusza 
modernizacja obiektu   

K.S. Silesia Miechowice. 

Dzięki działaniom Prezy-
denta Bytomia Damiana 
Bartyli oraz zaangażowaniu 
Radnego Rady Miejskiej To-
masza Waca kolejny obiekt 
sportowy w Bytomiu docze-
ka się gruntownej moderni-
zacji. 

Bardzo się cieszę, że kolejny 
obiekt na sportowej mapie 
miasta zostanie zmoderni-
zowany. Będzie on służył 
nie tylko piłkarzom Sile-
sii Miechowice, ale przede 
wszystkim dzieciom i  mło-
dzieży, które będą mogły 
tutaj rozwijać swoje sporto-
we talenty – mówi Damian 
Bartyla, prezydent Bytomia.
 
30 stycznia ogłoszono prze-
targ na przebudowę bo-
iska piłkarskiego KS Silesia 
w Bytomiu – Miechowicach 
przy ul. Dzierżonia. War-
tość inwestycji to ponad 4,2 
mln zł.

Środki na modernizację 
obiektu w  Bytomiu – Mie-
chowicach zaplanowano 
w  Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Bytomia 
i  wynoszą ponad 4,2 mln 
zł, z  czego prawie 2,3 mln 
zł pochodzić będzie z  bu-
dżetu gminy Bytom. Resztę 
sfinansuje Ministerstwo 
Sportu i  Turystyki, które ze 

środków Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej prze-
każe w  tym roku ponad 1,9 
mln zł.
 
Modernizacja boiska „dol-
nego" zrealizowana zostanie 
w 2018 roku i będzie obejmo-
wać między innymi: prze-
budowę boiska w  tym wy-
konanie odwodnienia oraz 

nowej nawierzchni z  trawy 
syntetycznej (spełniającej 
wymagania FIFA Quality 
Concept for Footbal Turf) 
i  piłkochwytów, powstanie 
trybuny dla kibiców na 200 
miejsc, remont istniejącego 
oświetlenia, tak aby zapew-
nić oświetlenie murawy na 
poziomie 200 luxów, wyko-
nanie ogrodzenia obiektu 

oraz montaż sprzętu sporto-
wego na boisku.
 
Warto dodać, że obiekt zo-
stanie również dostosowa-
ny dla osób niepełnospraw-
nych poprzez budowę, po 
obu stronach trybun, miejsc 
dla osób niepełnospraw-
nych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich.

REMONT WIADUKTU 
NA KARBIU

kontynuacja ze strony 1

Zostanie zerwana na-
wierzchnia wiaduktu i  za-
stosowane szczeliny dylata-
cyjne już pomiędzy samymi 
płytami. Dzięki temu mają 
zniknąć te nierówne obecne 
połączenia metalowe  po któ-
rych jeździmy.  

Prace będą trwały do połowy 
sierpnia  pod specjalnym nad-
zorem inżynierów z  Węglo-
koks Kraj przy KWK Bobrek.

- Dementuję także informa-
cje jakoby wiadukt  był na 
czas remontu zamknięty. 
Zostanie ustanowiony ruch 
wahadłowy, ale dla uniknię-
cia  korków w  miarę możli-
wości zalecany jest objazd 
z  Miechowic  średnicówką  
do Bytomia,  natomiast  dla 
mieszkańców Bobrka i  Kar-
bia zaleca się, aby wybierali 
trasę przez Szombierki - prze-
kazał nam spytany o powyż-
sze informację  Radny Rady 
Miejskiej w Bytomiu Krzysz-
tof Gajowiak.



  str. 11 Bytom - Miechowice, kwiecień 2018, nr 1 (12)
www.GazetaMiechowic.pl

BEZPIECZNE MIECHOWICE

kRONIkA POLICYJNA 
OSZUSTWA, KRADZIEŻ, ALKOHOL I NARKOTYKI

wlasnagazeta.pl
OD15gr/ 1 egzemplarz A3

ZRÓB SKUTECZNĄ GAZETĘ. 
NA WYBORY. NA EVENT.
Nakłady już od 2500 egz.

www.gazetamiechowic.pl
WYDAJE: ELMER Technology,  ADRES REDAKCJI: komputery, Serwis PC, Telefony, 41-908 Bytom, Miechowice, ul. Bławatkowa 1, tel. (32) 281-42-55, E-MAIL: redakcja@miechowice.info.pl,  
REDAKTOR NACZELNY: mgr inż.  arch. Mariusz Tazbir,  E-MAIL: mariusztazbi@wp.pl,  REDAKTOR TECHNICZNY  I GŁÓWNY ADMINISTRATOR: Ireneusz Okoń, E-MAIL: irek@miechowice.info.pl, DZIAŁ HISTORII: dr Adam kubacz, Jan Hodor, 
DZIAŁ  BEZPIECZEŃSTWO: Piotr Misztal,  PROJEKT I DTP: Leszek Waligóra / Presspekt , DRUK: Presspekt.pl, NAKŁAD GAZETY:  5 tys. egz. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Gazeta Miechowic zyskała nowego współpracownika jest nim Piotr Misztal, były zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Bytomiu. Pan Piotr, jako specja-
lista w dziedzinie bezpieczeństwa będzie redagował dział – Bezpieczne Miechowice.  Zapraszamy do zapoznania się z nowymi informacjami na stronach: 
kronika kryminalna oraz Komisariat I.  Zachęcamy do kontaktu z Panem Piotrem piotr.misztal@gazetamiechowic.pl .

NIETRZEŹWI RODZICE 
I PIJANY WANDAL
O tym, że alkohol nie wszyst-
kim i nie zawsze służy prze-
konali się w  mijającym   ty-
godniu nietrzeźwi rodzice 
dwuletniego dziecka i  męż-
czyzna, który na swojej 
drodze napotkał dostawczy 
samochód. Ich niewłaściwe, 
a  raczej przestępcze zacho-
wanie spotkało się z  reakcją 
policji. W  ubiegłym tygo-
dniu miechowiccy policjan-
ci, podobnie jak wcześniej, 
mogli pochwalić sukcesem 
w  walce z  przestępczością 
narkotykową.
 
W  dniu 6 marca policjanci 
z  Komisariatu w  Miechowi-
cach zatrzymali 36 letniego, 
nietrzeźwego mężczyznę, 
któremu nie spodobał się 
stojący na jego drodze do-
stawczy Volkswagen. Wan-
dal, który miał w  swoim 
organizmie 1,5 promila al-
koholu zdemolował zapar-
kowany samochód wybija-
jąc w  nim przednią i  tylną 
szybę, urywając lusterko 
i  niszcząc karoserię. Straty, 
które tym spowodował zo-
stały wycenione przez wła-
ściciela pojazdu na prawie 
dwa tysiące złotych. Teraz 
za swoją „odwagę” sprawca 
odpowie przed prokurato-
rem. Przedstawiono mu już 
zarzut uszkodzenia mienia, 
za który to czyn grozi mu 5 
lat więzienia.

W  Dnień Kobiet ze święto-
waniem tego święta prze-
sadzili rodzice dwuletniej 
dziewczynki, którzy mając 

ponad 2,5 promila alkoho-
lu przy ulicy Warszawskiej 
„opiekowali” się swoją cór-
ką.     W mieszkaniu interwe-
niował dzielnicowy wraz 
z  pracownikiem socjalnym 
wykonujący wspólne dzia-
łania w  ramach programu 
„Prawo ochronnym paraso-
lem dziecka”. Córka nieod-
powiedzialnych rodziców 
trafiła pod opiekę babci, 
a  rodzice w  wieku 36 i  40 
lat znaleźli się   policyjnym 
areszcie. Po wytrzeźwieniu 
usłyszeli zarzut narażenia 
dziecka na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia za co grozi im do 5 
lat więzienia. Dodatkowo 
sprawą zajmie się również 
sąd rodzinny. Przypomnij-
my, że program Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
i  Komendy Miejskiej Policji 
„Prawo ochronnym paraso-
lem dziecka” realizowany 
jest w Bytomiu od 2011 roku, 
w styczniu br. rozpoczęła się 
kolejna jego edycja. Zaplano-
wano, że w tym roku przyja-

zny patrol będzie dyżurował 
przez 144 dni. Zakłada on 
między innymi, że jeśli na 
miejscu interwencji policji 
obecne są dzieci udaje się 
tam przyjazny patrol składa-
jący się z pracownika socjal-
nego i  policjanta. Ma to na 
celu przed wszystkim zmini-
malizowanie negatywnych 
przeżyć dziecka związanych 
z  interwencją oraz zapew-
nienie dziecku opieki, naj-
częściej poprzez dotarcie do 
członków jego rodziny.

Policjanci kontynuują dobrą 
passę z  zeszłego tygodnia 
jeśli chodzi o  zwalczanie 
przestępczości narkotyko-
wej. W  minionym tygodniu 
w  mieszkaniu 33-letnie-
go mieszkańca Miechowic 
ujawnili zabronione sub-
stancje. Dodatkowo wspo-
mnieć należy też o  tym, że 
w  tym samym czasie udało 
się im zatrzymać cztery oso-
by poszukiwane.

Na koniec ku przestrodze 

zdarzenie mające miejsce 9 
marca na Alei Jeziorańskie-
go, gdzie kierujący rowerem 
68-letni bytomianin zawra-
cając w  miejsce zabronio-
nym, na ruchliwej drodze 
wjechał pod Opla Astrę. 
Rowerzysta ma połamane 
żebra i wstrząśnienie mózgu. 

FANTAZJA ZŁODZIEI 
I AMFETAMINA
Tydzień na plus. Tak można 
stwierdzić śledząc wydarze-
nia kryminalne ubiegłego 
tygodnia. Czytając o  tym co 
wydarzyło się w  dniach od 
26 lutego do 4 marca widzi-
my, że policjanci z  miecho-
wickiego komisariatu mają 
się czym chwalić. Powody 
do dumy ma też Komendant 
Miejski bytomskiej Policji.
 
Tydzień   ten możemy okre-
ślić tygodniem złodziei skle-
powych, którzy dali ponieść 
się fantazji oraz chęci sko-
rzystania z utworzonych dla 
siebie „promocji”. Niestety 
dla nich skończyło się tyl-

ko na marzeniach. I  tak oto 
w  sobotę w  sklepie Castora-
ma zatrzymano 33 letniego 
bezdomnego, który z  zesta-
wu zawierającego wiertar-
ko-wkrętarkę Makita skradł 
będący jego częścią akumu-
lator. Skradziona bateria 
wróciła na swoje miejsce, 
natomiast złodziejem zajęli 
się policjanci. O  podobnym 
pechu może mówić złapany 
w  tym samym dniu w  Car-
refourze amator alkoholu 
i  słodyczy, który zanim wy-
szedł ze sklepu, oczywiście 
bez zamiaru płacenia za 
towar, ukrył pod ubraniem 
whisky i  czekoladę łącznej 
wartości 574 zł. Ciekawe na 
jak długo wystarczyłby mu 
taki zapas. Teraz może się 
nad tym spokojnie pozasta-
nawiać. To tylko tak zwani 
złodzieje sklepowi, którzy 
chcą  wykorzystać nieuwagę 
personelu i wyjść z towarem 
bez płacenia. Poważniejsze-
go przestępstwa dopuścił się 
kilka dni wcześniej 31 letni 
mieszkaniec Bytomia, który 

w  środowy wieczór wybił 
szybę, a  następnie otworzył 
zamki w  drzwiach sklepu 
spożywczego przy ulicy 
Frenzla. Po wejściu do środ-
ka włamywacz skradł alko-
hol oraz pieniądze na szkodę 
właściciela sklepu. Teraz zło-
dziej odpowie za włamanie 
przed prokuratorem.

To na miechowickim po-
dwórku. Zajrzyjmy co działo 
się w  pozostałej części mia-
sta. Na uwagę zasługują tu-
taj sukcesy bytomskich poli-
cjantów w walce z tak zwaną 
przestępczością narkotyko-
wą. W ciągu kilku tylko dni 
. Jak możemy dowiedzieć się 
z  informacji przekazanych 
przez rzecznika bytomskiej 
Policji policjanci zatrzyma-
li 38-latka oraz 24-letnią 
kobietę i  przejęli ponad pół 
tysiąca porcji narkotyków. 
Bytomianie zakazane sub-
stancje ukrywali w  miesz-
kaniach w  Szombierkach. 
Zatrzymani usłyszeli już za-
rzuty. Prokurator objął męż-
czyznę policyjnym dozorem. 
Grozi mu teraz do 10, a kobie-
cie do 3 lat więzienia. Dzień 
wcześniej bytomscy krymi-
nalni w  mieszkaniu na Bo-
brku zatrzymali mieszkańca 
tej dzielnicy, który posiadał 
prawie 17 gram amfetami-
ny.   „Narkotykowe” sukcesy 
tego tygodnia rozpoczęli po-
licjanci z  komisariatu przy 
Rostka, którzy zatrzymali 
mieszkańca Łagiewnik, któ-
ry we własnym mieszkaniu 
posiadał amfetaminę oraz 
marihuanę. 

Piotr Misztal




