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ZAKOŃCZONA ODBUDOWA

NOWOCZESNE

BOISKA NA SILESII MIECHOWICE

CENTRUM SAMOCHODOWE W BYTOMIU

NAKŁAD: 7 TYS. EGZ.

Remont | Pałac

REMONT PAŁACU
PAŁAC W MIECHOWICACH BĘDZIE WYREMONTOWANY

D
P

rzeprowadzono
już
pierwsze treningi na
nowym boisku. Piłkarze i kibie są zgodni- tego u
nas brakowało, ale w końcu
mamy obiekt z prawdziwego
zdarzenia na którym będzie
można grać i trenować.
Obiekt jest dostosowany do
standardów Polskiego Związku Piłki Nożnej na którym

będzie można rozgrywać
mecze ligowe. Boisko o wymiarach 105 na 68metrów,z
odwodnieniem oraz nawierzchnią syntetyczną, powstały trybuny dla kibiców
na 200 miejsc, wyposażone
w oświetlenie murawy na
poziomie 200 luxów, piłkochwyty, strefy bezpieczeństwa oraz ogrodzenie obiektu.

Tylko w Gazecie Miechowic |

LASY MIECHOWICKIE
KONTYNUACJA WYWIADU Z UBIEGŁEGO NUMERU

CZYTAJ, STRONY 4-5

J

est jednym z europejskich liderów w logistyce nowych samochodów
osobowych
i dostawczych, a jej obroty
przekraczają rocznie ponad 100 milionów złotych.
Mowa o francusko – niemieckiej firmie Mostva,
która otworzyła dziś swą
nową siedzibę przy ul. Węglowej.
To ważny dzień dla państwa firmy, ale też dla Bytomia. Otwarcie kolejnej
dużej inwestycji to dowód,
że Bytom jest dobrym miastem do lokowania biznesu.
Od sześciu lat podejmuję realne działania, które
mają skierować bytomską
gospodarkę na nowe tory.

Cieszę się, że praca ta przynosi efekty - mówił podczas
otwarcia Centrum Samochodowego prezydent Damian Bartyla.
Centrum
Samochodowe
powstało na ok. 30 ha pogórniczego terenu, który
Mostva kupiła od Spółki
Restrukturyzacji Kopalń
Sp. z o. o. W niecały rok
powstały tutaj obok placu
składowego również hala
techniczna o powierzchni 4500 m2, parkingi oraz
przebudowywana
jest
bocznica kolejowa, która
znajduje się tuż bok ważnego węzła kolejowego
łączącego Bytom z Katowicami i
Tarnowskimi
Górami.

obra wiadomość dla
miłośników
historycznego dziedzictwa
Bytomia. Będą remontowane
ruiny pałacu Thiele-Wincklerów w Miechowicach
w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Przetarg
na wykonawcę prac został
rozstrzygnięty. Wygrała go
doświadczona w pracach
konserwatorskich firma DeS
z Krakowa.
Ruiny miechowickiego pałacu to pozostałości po posiadłości Tiele-Winclerów,
wybudowanej w stylu klasycystycznym, przebudowanej później na XVI-wieczny,
angielski styl Tudorów. Tu
swoje dzieciństwo spędziła
Matka Ewa, córka Valeski

i Huberta Tiele-Wincklerów.
Niestety, przez lata pałac popadał w ruinę. W 1945 roku
został splądrowany przez Rosjan, a niszczycielskiego dzieła dokonali saperzy Ludowego Wojska Polskiego. Dziś
zachowała się tylko część
pałacowej oficyny, ale i ona
jest częścią bogatej historii
Bytomia.
Odnowa miechowickiego pałacu została wpisana na listę
projektów „Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom
2020+”. Jego remontu domagali się mieszkańcy dzielnicy,
licząc nie tylko na odbudowę
zabytkowego obiektu, ale na
poprawę jakości życia w Miechowicach.
kontynuacja, strona 2
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NAJSTARSZE RODY MIECHOWIC AUTOR: A. KUBACZ, FOT.: J. HODOR

W

społeczności wiejskiej Górnego Śląska do początku
XVII wieku nie występowały nazwiska . Chłopi posługiwali się niemal wyłącznie
imionami lub przezwiskami.
Dosyć często w dokumentach
odnotowywano jedynie nazwy odnoszące się do zawodu
wykonywanego przez daną
osobę. Czasem pojawiały się
one obok imienia, jak np. termin włodarz oznaczające kogoś, kto sprawował nad kimś
władzę lub był zarządcą na

karczmarz, ssolt(i)s. Nazwiska
chłopów miechowickich w
dokumentach pojawiają się
pod koniec XVII wieku. Jednakże z końca XVII wieku
dysponujemy danymi tylko
dla dolnej części Miechowic.
Pełniejsze dane pochodzą z
lat 1723 – 25 W dolnej części
Miechowic mieszkały wówczas następujący rolnicy: Paul
Sroka, Woyiteck Goitz (Goizek), Thomas Porwal, Sobeck
(Sebastian) Grizick, Wawrzin
(Lorenz) Pawlick, Matthias
Korticka, Melchior Leßny, Ni-

terenie folwarku. W najstarszym rejestrze miechowickich chłopów pochodzącym
z 1498 roku (zachowanym
w odpisie z 1532 roku) wymieniono następujące osoby
z Miechowic: Ratay, Swie(n)
tek, Petr, Żak, Martin, Martin,
Wilczek, Olszar, Mach, Kral,
Miron, Gurek, Bieniek, Kral
stary, Niegoss, Kostka, Stanek,
Kozyna, Czulak, Lyn, Wawrzick, Matiek Kozyn, Mikolass (forma imienia Mikołay),
Tomek, Jakub Włodarz, Pawel, Harczek, Zahradniczka,
GAZETA MIECHOWIC

colaus Gritz, Blazeck Ludzick,
Anthon Dibsa, Joseph Kloßa,
Woyteck Bacalauers, Woytek Karbowny (Karbowy),
Albrecht Gricz. W górnych
Miechowicach mieszkali następujący chłopi: Albrecht
Pawlik, Joseph Ronot, Paul
Piekarczyk (vel Piskurs), Andras Gierak, Hanß (także spisywany jako John) Uwaga,
Hansel (także jako Jonek) Ronot pełniący funkcję sołtysa,
Josef Uwaga, Kassius Pawlik,
Paul Piskura.
kontynuacja, strona 6
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PIÓREM RADNEGO

TOMASZ WAC

RADNY DZIELNICY MIECHOWICE

DZIĘKUJĘ ZA ZAUFANIE
PRZEZ NAJBLIŻSZE PIĘĆ LAT DLA DOBRA DZIELNICY

SZANOWNI PAŃSTWO.
Chciałbym serdecznie Państwu podziękować za
zaufanie, poparcie oraz oddanie głosów na moją
osobę w wyborach samorządowych. Dziękuję za
wsparcie mojej rodzinie oraz wszystkim moim
znajomym. Dziękuję za wiele pochlebnych oraz
ciepłych słów, komentarzy, które są dla mnie
ogromną dawką energii do kolejnych skutecz-

nych działań na rzecz mieszkańców naszego Miasta. Wybór do Rady Miasta to dla mnie ogromny
zaszczyt i wyróżnienie, że będę mógł kolejny raz
reprezentować państwa w Radzie Miejskiej. Dziękuję również wszystkim naszym kandydatom na
radnych - Wasze uzyskane głosy są niezmiernie
ważne.
Z poważaniem Tomasz Wac

Remonty | kontynuacja ze strony 1

PAŁAC TIELE-WINCKLERÓW W MIECHOWICACH BĘDZIE WYREMONTOWANY
Przed przystąpieniem do
opracowania koncepcji przebudowy pałacu, przeprowadzono konsultacje społeczne,
z których jasno wynika, że
miechowiczanie chcieliby, by
pałac tchnął trochę energii
w kulturalne życie dzielnicy.
Ich zdaniem pomieszczenia
pałacu mogą być wykorzystane również na potrzeby
e dukacyjno-szkoleniowe
czy wystawy. Mieszkańcy
chcieliby również, by przed
pałacem organizowane były
koncerty, turnieje rycerskie,
festyny czy targi wyrobów
regionalnych.
Uwzględniając ich oczekiwania ekipy remontowe będą
miały ręce pełne roboty. Na
podstawie dokumentacji odbudowana zostanie oficyna
pałacu, jej historyczna bryła
i detale - na przykład krenelaże (zębate zwieńczenie
murów obronnych i baszt).
Z kilku stron prowadzić będą

NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI
ODBUDOWANA
ZOSTANIE
OFICYNA
PAŁACU,
JEJ
HISTORYCZNA
BRYŁA I DETALE
- NA PRZYKŁAD
KRENELAŻE
do niej ścieżki, a wokół rumowiska powstanie kilka
placów. Dziś zachował się
jedynie niewielki fragment
pałacu, ale z pamiątkowych
fotografii wiadomo, że był to
olbrzymi obiekt. Po renowacji wzdłuż dawnych murów

zewnętrznych będzie nasadzony żywopłot, obrys dawnych murów pałacu będzie
widoczny z tarasu widokowego. Pojawią się tez tablice
informacyjne ze zdjęciami
i informacjami o dawnym
budynku. Pomyślano też

o rowerzystach, dla których
zamontowane zostaną stojaki rowerowe. Budynek wraz
z terenem będzie oświetlony.
Remont
miechowickiego
pałacu będzie kosztował
ok. 9,4 mln zł. Wykonawcą

prac jest firma „DeS” z Krakowa, która od ponad 30 lat
specjalizuje się w pracach
budowlano-konserwatorskich na Śląsku i Małopolsce.
Ma na swoim koncie m.in.:
remont pomieszczeń Collegium Novum Uniwersytetu

Jagiellońskiego i stajni książęcych w Pszczynie; renowację drewnianej elewacji
Jaszczurówki w Zakopanem,
murów miejskich w Dobczycach czy elewacji budynku
Sądu Rejonowego w Bedzinie. Pod okiem krakowskiej
firmy przebiegał też remont
konserwatorski ruin zamku
Tenczyn w Rudnie.
Prace w Miechowicach mają
zakończyć się w grudniu
2019 roku.
Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi
priorytetowej: V. Ochrona
środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla
działania: 5.3. Dziedzictwo
kulturowe dla poddziałania:
5.3.2. Dziedzictwokulturowe
- OSI.
Iwona Wronka

B&T Biuro Nieruchomości
e-mail: biuro@bt-nieruchomosci.bytom.pl
mgr inż. arch. Mariusz Tazbir
ul. Bławatkowa 1,
41-923 Bytom-Miechowice
tel.: 32/ 281-42-55, tel. kom. 505-382-100
czynne: poniedziałek - piątek od 10.30 do 16.00

BT-NIERUCHOMOSCI.BYTOM.PL
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TYLKO W GAZECIE MIECHOWIC

MIECHOWICKIE ORAZ BYTOMSKIE

ROZMOWĘ PROWADZĄ: MARIUSZ TAZBIR ORAZ IRENEUSZ OKOŃ

K

ontynuujemy rozmowę rozpoczętą w poprzednim
numerze
Gazety Miechowich z Nadleśniczym mgr inż. Januszem
Wojciechowskim oraz Zastępcą Nadleśniczego mgr
inż. Adamem Mazurem.

Odwiedzający
„Miechowicką
Ostoję Leśną” często napotykają na wycięte fragmenty drzewostanu, którym towarzyszą
prace leśne polegające miedzy
innymi na tym, że po leśnych
ścieżkach poruszają się maszyny leśne, które je rozjeżdżają.
Ta kwestia budzi najwięcej pytań, dlaczego akurat tak to się
odbywa?
Jak już wspominaliśmy gospodarkę leśną we wszystkich
drzewostanach, w tym także
w „Lesie Miechowickim” prowadzimy w oparciu zapisy Planu
Urządzania Lasu, który to poddany był szerokim konsultacją społecznym, opiniowany w zakresie
jego wpływu na otaczające środowisko, by ostatecznie zostać
zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Wszystkie drzewostany gospodarcze podlegają pewnym prawidłom prowadzenia
w nich trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej. W drzewostanach młodszych wykonujemy cały szereg zabiegów pielęgnacyjnych, których celem
jest wyhodowanie jak najlepszych drzewostanów starszych.
W drzewostanach starszych
oprócz zabiegów pielęgnacyjnych pozyskujemy także poży-

tek z tych drzewostanów, który
to stanowi drewno, tak bardzo
potrzebne w naszym życiu codziennym. Pozyskując drewno
wykonujemy w drzewostanach
różnego rodzaju cięcia, które
szczegółowo opisane są w Planie
Urządzania Lasu. W zależności
od stanu lasu, jego struktury poziomej i pionowej, składu gatunkowego, wieku i wielu innych
czynników, wykonywane cięcia
mają charakter cięć jednostkowych, kępowych lub zupełnych.
Prowadząc ciecia coraz częściej
wykorzystywane są do tego celu
maszyny, w tym również ma-

W PODZIEMNYM SYSTEMIE
WYTWORZYŁ
SIĘ UNIKALNY
MIKROKLIMAT
I RÓŻNORODNA
SZATA NACIEKOWA. JEST TO
PRAWDOPODOBNIE DRUGIE CO
DO WIELKOŚCI
MIEJSCE ZIMOWEJ HIBERNACJI
NIETOPERZY
W POLSCE

szyny wieloopercyjne nazywane
harwesterami . Pozyskane drewno musi zostać udostępnione do
sprzedaży, dlatego specjalnymi
maszynami zrywa się je ( przemieszcza z terenu lasu na miejsce sprzedaży) do dróg wywozowych. W tym miejscu należy
zaznaczyć, że wszystkie drogi
leśne są drogami wewnątrzzakładowymi i ich główna funkcja to przede wszystkim funkcja
transportowa. Zdajemy sobie
sprawę, że w trakcie prowadzenia prac gospodarczych dochodzi do uszkadzania nawierzchni
dróg, które (jak tylko zostaną
zakończone prace) staramy się
naprawiać. Jesteśmy świadomi, że użytkując drzewostany,
odwiedzający je ludzie napotykają na pewne niedogodności.
Nie są to jednakże działania
zmierzające do pogarszania stanu lasu a wręcz przeciwnie po
chwilowych niedogodnościach
osiągamy stan modelowy, wprowadzamy nowe pokolenie, które
będzie w przyszłości cieszyło nasze oczy i będzie chlubą Lasów
Miechowickich. Możemy o tym
przekonać się już obecnie, gdyż
efekty naszej pracy są widoczne
w wielu fragmentach „Lasu Miechowickiego”.
Miechowicka Ostoja Leśna - co
to w ogóle jest? Wiele osób
uważa że to jest jakiś rodzaj terenu chronionego, jak to wygląda od strony prawnej? faktem
jest że ma ten teren szczególne
walory przyrodnicze, czy jest to
brane pod uwagę w planowaniu

REKLAMA

prac na tym terenie lasu?
Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXIII/321/12 z dnia 25
stycznia 2012 r został uznany
za zespól przyrodniczo-krajobrazowy obszar lasu będący w zarządzie Nadleśnictwa Brynek
oznaczony jako oddziały leśne
666-671 i 673-677 oraz część
oddziału 678 obejmujący łączną
powierzchnię 305,60 ha Celem
ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie fragmentu terenów leśnych,
oczek wodnych i polan śródleśnych ze względów naukowych,
dydaktycznych i krajobrazowych
oraz z uwagi na występujące na
tym obszarze siedliska chronionych i rzadkich gatunków roślin
i zwierząt.
Przywołana Uchwała stanowiąca zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Miechowicka Ostoja
Leśna” nakłada na nadleśnictwo
obowiązek prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym planem urządzania lasu.
Nadleśnictwo w pełni realizuje wszystkie zawarte we wspomnianym planie urządzania lasu
zamierzenia gospodarcze, które
bezpośrednio wynikają z gospodarczego charakteru zlokalizowanych tam drzewostanów.
Bardzo często okoliczni mieszkańcy traktują tam zlokalizowany drzewostan jako drzewostan
parkowy, tym niemniej co należy
podkreślić, jest to typowy drzeREKLAMA

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

wostan gospodarczy, w którym
realizujemy powierzone nam
zadania wynikające z zapisów
planu urządzania lasu.

ne do ograniczonych warunków
świetlnych i termicznych – występują one na stanowiskach
trzyotworowych.

Czy w Nadleśnictwie znajdują
się wyjątkowe okazy przyrodnicze które warto zobaczyć, jakieś wiekowe drzewa, czy inne
osobliwości?

W szczytowych partiach Srebrnej Góry (340 m n.p.m.) zlokalizowany jest rezerwat częściowy „Segiet”, w którym ochroną
obejmuje się cenne zbiorowiska
roślinne – kwaśna buczyna niżowa, ciepłolubna buczyna storczykowa, żyzna buczyna. Flora
rezerwat składa się z około 125
gatunków roślin naczyniowych
i 40 gatunków mszaków. Spotkać tu można wiele rzadkich
gatunków roślin, w tym objętych
ścisłą ochroną. Interesująca jest
także fauna rezerwatu – fauna
kręgowców jest stosunkowo dobrze zbadana, fauna bezkręgowców poznana jest dotychczas tylko wybiórczo. Wokół rezerwatu
na gruntach Lasów Państwowych utworzona jest otulina na
pow. 79,54 ha.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Brynek znajduje się jedna przyrodnicza ostoja – obszar
Natura 2000: Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk „Podziemia
Tarnogórsko-Bytomskie”, które
zajmują obszar o powierzchni
3490,80 ha. Część tego obszaru
jest położona na gruntach będących własnością Lasów Państwowych, zarządzanych przez
Nadleśnictwo Brynek. Dotyczy
to terenów leśnictw Stolarzowice
i Górniki na łącznej powierzchni
887,87 ha. Podziemia obejmują sztolnie, szyby i odsłonięcia
w kamieniołomach. W podziemnym systemie wytworzył się unikalny mikroklimat i różnorodna
szata naciekowa. Jest to prawdopodobnie drugie co do wielkości
miejsce zimowej hibernacji nietoperzy w Polsce, gdzie stwierdzono występowanie ich 10 gatunków. W podziemiach zimuje
ok. kilkunastu tysięcy osobników, obiekt jest zasiedlany przez
nietoperze także w okresie letnim. Innymi elementami fauny
podziemi są liczne bezkręgowce.
Przykład możliwości adaptacyjnych flory stanowią specyficzne
organizmy roślinne przystosowa-

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Zespół „Rybna” obejmuje
fragment drzewostanu dębowego w wieku 120 lat (leśnictwo
Strzybnica) na terenie gminy
Tarnowskie Góry. Opisywana
już „Miechowicka Ostoja Leśna” to teren ukształtowany
przez działalność człowieka
(działalność górnicza) las usiany
jest starymi szybami górniczymi i hałdami. Ścieżki prowadzą
obok oczek wodnych, wiekowych okazów drzew /także egzotycznych będących śladem po
dawnych właścicielach/. Jest to
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LASY: NADLEŚNICTWO BRYNEK (CZ.2)
przez uczestników, która „na sucho” nie zapadałaby tak mocno
w ich pamięć. Szczególnym walorem jest możliwość zadawania
pytań pracownikom o bogatym
doświadczeniu terenowym, którzy o lesie wiedzą naprawdę
wszystko i potrafią tą wiedzą
dzielić się w bardzo przystępny
sposób. Zapisy na zajęcia edukacyjne są prowadzone są pod numerem telefonu 32 - 285 74 63

miejsce tradycyjnie odwiedzane
przez mieszkańców Miechowic.
Pomniki przyrody. Aktualnie
na terenie Nadleśnictwa Brynek znajduje się 60 pomników
przyrody, kilkadziesiąt okazałych
drzew i jeden głaz narzutowy
– stanowiący przykład utworu
przyrody nieożywionej. Najokazalsze drzewa pomnikowe przekraczają 400 cm obwodu.
Stanowiska dokumentacji przyrody nieożywionej. „Blachówka”
to wyrobisko dolomitowe nieczynnego kamieniołomu, gdzie
ochrona obejmuje faunę i florę.
W południowej części kamieniołomu są zlokalizowane otwory
stanowiące najważniejsze miejsca przenikania nietoperzy do
Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich. Labirynt wyrobisk górniczych o długości blisko 300 km,
wraz z utworami krasowymi jest
świadectwem kultury przemysłowej Śląska.
Użytki ekologiczne. Na terenie
Nadleśnictwa Brynek znajduje
się użytek ekologiczny „Torfowisko w Kotach” - leśnictwo
Potempa, Gmina Krupski Młyn
– przedmiotem ochrony są torfowiska przejściowe i niskie oraz
podmokłe łąki.
Ochrona gatunkowa. Na terenie Nadleśnictwa Brynek
stwierdzono,
zaobserwowano
w trakcie prac urządzeniowych
oraz w wyniku inwentaryzacji
liczne rzadkie i cenne gatunki
roślin (gatunki specjalnej troski
- 2, objęte ochrona ścisłą – 31,
objęte ochroną częściową - 42 ,
grzybów (chronione i rzadkie) - 5
oraz zwierząt, dla których objęcie
ochroną oznacza zabezpieczenie
służące zachowaniu różnorodności gatunkowej i genetycznej.
Czy w naszym nadleśnictwie
szczególnie dotkliwie dosięgają nas jakieś klęski, które
zadają straty przyrodzie czy to
żywiołowe czy w postaci szkodników? Czy naszym lasom nie
grozi coś takiego jak kornik,
który się zadomowił w Puszczy
Białowieskiej?
Nadleśnictwo Brynek na szczęście omijają dotkliwe klęski żywiołowe choćby takie jak ubiegłoroczna wichura nad Borami
Tucholskimi gdzie zniszczeniu

uległy miliony drzew. Niestety
w mniejszej skali szkody abiotyczne takie jak podtopienia,
susze, silny wiatr, okiść czy pożary dotykają i nasze lasy. Przykładowo w 2016r. silna wichura która przeszła pod koniec
czerwca tylko przez jedna dobę
uszkodziła tysiące drzew, których masę oszacowaliśmy na
15 000m³. Wówczas całkowitemu zniszczeniu uległ drzewostan na powierzchni ponad 27
hektarów. Najbardziej ucierpiały dwa leśnictwa Świniowice
i Potempa. Do czasu uprzątnięcia połamanych drzew nadleśniczy wprowadził czasowy
zakaz wstępu do lasu w trosce
o bezpieczeństwo okolicznych
mieszkańców (np. zbierających jagody czy grzyby). Do
dnia dzisiejszego na tych powierzchniach trwają prace nad
przywróceniem tam lasu. Prace
te polegają na wycięciu uszkodzonych, połamanych drzew,
przygotowaniu gleby pod odnowienie lasu i posadzenie tam
małych drzewek.
W ubiegłym roku nasze nadleśnictwo nawiedziły orkany
Barbara, Fryderyka, Ksawery,
Grzegorz oraz okiść (tj. opad ciężkiego, mokrego śniegu łamiącego
gałęzie i całe drzewa), które przynosiły kolejne straty w naszych
drzewostanach szacowane łącznie na ok. 6 000 m³, a uszkodzona powierzchnia łącznie sięgnęła
ponad 23 ha.

Jeżeli chodzi o szkodniki owadzie
takie jak np. kornik drukarz to on
również występuje na naszym
terenie i przysparza leśnikom
wielu kłopotów. W ubiegłym
roku w leśnictwie Stolarzowice
musieliśmy wyciąć obumarłe
świerki na powierzchni 0,40 ha
zaatakowane przez tego owada.
Kornik żeruje pod korą świerka
i potrafi doprowadzić drzewo do
śmierci w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Możemy ratować
świerki podejmując działania
zgodne z naszą wiedzą i doświadczeniem. Najlepiej zdusić
atak kornika w zarodku tj. wyciąć i wywieźć z lasu jak najszybciej zaatakowane drzewa przez
kornika. Do pomocy w określaniu zagrożenia tego szkodnika
leśnikom pomagają pułapki feromonowe. Zadaniem tej pułapki jest wabienie zapachem
owadów, które potem nie mogą
już z niej wylecieć. W zależności
od ilości odłowionych owadów
oceniamy stopień zagrożenia. Na
pewno naszym drzewostanom
nie grozi taka klęska jak w Puszczy Białowieskiej choćby dlatego, że drzewostany świerkowe
nie są tak liczne na terenie naszego nadleśnictwa.
Głośnym tematem ostatnio
była nowa ustawa o lasach,
a konkretnie fragmenty o możliwości wycinania na swoich
terenach drzew, jak to wygląda
w przypadku prywatnego lasu,
bo wiemy że w Polsce takowe

istnieją, mogę sobie iść i wycinać jak mi się podoba?
Dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla
lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa sporządzane są uproszczone plany urządzenia lasu,
które dokładnie regulują zasady
gospodarowania znajdującymi
się tam zasobami leśnymi – nie
ma więc mowy o możliwości
podejmowania
jakichkolwiek
samowolnych działaniach przez
właścicieli prywatnych. Podsumowując, normy prawne dotyczące gospodarowania lasami
i wynikające z nich reżimy stosuje się niezależnie od formy
własności lasów – bez względu
na to, komu przysługuje prawo
własności. Wyrządzenie szkody
w lasach obarczone jest obowiązkiem jej naprawienia według zasad zawartych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność
ta dotyczy jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i osób
prawnych.
Nadleśnictwo Brynek prowadzi
również działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży , czego
przykładem jest wspaniała wyremontowana sala gdzie możemy podziwiać wystawy przyrody, zwierząt, mapy, zabytkowe
narzędzia i przedmioty użytkowane niegdyś przez pracowników lasów, itp. Proszę podać
więcej informacji na ten temat,
może uda się kiedyś zorganizo-

wać do Was jakieś wycieczki?
Działalność edukacyjna jest niezwykle istotna z punku widzenia
wychowywania młodego pokolenia świadomych obywateli, dla
których procesy przyrodnicze
nie stanowią tajemnicy, którzy
nie będą skazani na bazowanie
na wyrywkowej, fragmentarycznej wiedzy co niestety prowadzi
do przekłamań i dezinformacji.
Polskie społeczeństwo wykazuje
z roku na rok coraz większe zainteresowanie przyrodą, jednak
poszukuje wiedzy głębszej, opartej o poznanie mechanizmów
rządzących w środowisku naturalnym. Pragniemy sprostać tym
oczekiwaniom, mamy stosowną
bazę oraz kadry. Sala edukacyjna, o której Państwo wspominacie jest ciekawie zaaranżowana,
bogato wyposażona ale przede
wszystkim można tam podczas
zajęć edukacyjnych wziąć udział
w wartościowych merytorycznie i ciekawie przygotowanych
pogadankach pod kierunkiem
edukatorów.
Profesjonalnie
przygotowani do prowadzenia
zajęć, pozytywnie nastawieni do
pełnienia tej misji pracownicy
Nadleśnictwa Brynek opowiedzą o lesie w sposób dostosowany do specyfiki danej grupy
odwiedzających /uwzględnienie
wieku dzieci/młodzieży, indywidualne zainteresowania gości…/;
Ważnym aspektem jest prowadzenie obok pogadanek zajęć
typu warsztatowych, co sprzyja
utrwalaniu wiedzy zdobywanej

Widzieliśmy koło budynku Nadleśnictwa Brynek lądowisko helikopterów? Często te maszyny
tam goszczą i ewentualnie jakie
mają zadania i czy często startują do akcji?
Lądowisko wykorzystywane jest
do ochrony p-poż.; są to loty
patrolowo-gaśnicze oraz ewentualnie do wykonywania wielkoobszarowych oprysków zwalczających gradacje szkodliwych
owadów. Opryski takie wykonujemy tylko w sytuacjach dużego
zagrożenia tak, aby nie doszło
do naruszenia trwałości lasu.
Mają one na celu jedynie ograniczenie występowania owadów
szkodliwych a nie ich całkowitą
likwidację.
Na koniec mamy pytanie o szlabany na drogach wiodących
do naszego lasu w kilku miejscach które mają zabezpieczać
przed wjazdem samochodami,
spełniają swoją funkcje na tyle
dobrze że także osoby na rowerach, rodzice z wózkami czy
inwalidzi na wózkach mają wtedy problem i musza je omijać
bokami. Czy możemy liczyć na
jakieś zmiany w tej kwestii.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej
oraz osób odwiedzających nasze lasy w ramach ruchu turystycznego w miejscach, gdzie
to możliwe zmodyfikujemy zabezpieczenia przed wjazdem do
lasu – wprowadzenie półrogatek
spełniających funkcję zabezpieczenia przed wjazdem do lasu
samochodów ale umożliwiających swobodny ruch pieszych,
spacerowiczów,
rowerzystów
czy wózków dziecięcych tudzież
inwalidzkich – pozwoli rozwiązać podnoszony problem.
Bardzo dziękujemy Panu Nadleśniczemu za zaproszenie, udzielone informacje, wyjaśnienia
i liczymy na dalszą bardzo interesującą współpracę.
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agrodnikami byli wówczas: Mathes Gierak,
Sebastian Lastzik, Martin Piskorz, Hans Sonatin,
Hans Witek, Thomas Back,
Hans Urbaczka, Andrzej Gierack, Andres Piskorczik. Pół
zagrodnikiem był zaś Anton
Koronowitz.. W katastrze
wymieniono także i innych
chłopów. Byli to: Wojciech
(Woiteg) Pawlik, Josek, Schiwulec, Geschwohner, Blazey
Santig. Trzech zagrodników
Walentin Osadzine, Mathes
Slatziak oraz Jacob Kaczmarczyk dzierżawiło pustki w tej
części wsi. Młynarzem był
niejaki Paweł Ronot. W 2 połowie XVIII wieku pojawiają
się przedstawiciele rodzin
Genschmick, Bontschick czy
Koronowitz. Pod koniec tego
stulecia w archiwaliach odnotowujemy takie rodziny
jak: Placzek czy Czempiel,
a następnie Dziuba i Zorychta. W latach 70. XVIII wieku
w śród mieszkańców odnotowywano chłopa posługującego się dwoma nazwiskami- był to Dominik Ludyk
vulgo Niklewitz. Wiele z tych
nazwisk pojawia się do dzisiaj
wśród mieszkańców Miechowic. Mnóstwo osób pojawiało
się jednak w miejscowości incydentalnie, w tym prawdopodobnie przedstawiciele pochodzący ze zdeklasowanej
do chłopstwa górnośląskiej
szlachty: Stanisław Ptasinski czy Franz Lychnowsky.
Nie są to na pewno wszystkie rodziny. Warto przyjrzeć
się kilku najstarszym rodom
miechowickim.
Bontzek (Bączyk, Boncyk,
Bonczyk,
Bonczek,
Bonscheck) -nazwisko Bonczek
(Banczyk) pojawia się na terenie Górnych Miechowic
już w XVII wieku. Osoby
o tym nazwisku należały do
różnych kategorii chłopów.
W Dolnych Miechowicach
przedstawiciele w tej rodziny
znajdują się wśród „dreschgartner” (Bontschick). W 1808
roku niejaki Martin Bączyk
był zaliczony z kolei do kategorii „robothgartner”. W I połowie XIX w dokumentach
pojawiało się co najmniej kilkanaście osób o tym samym
nazwisku. Przed I wojną światową jeden Valentin przez
wiele lat piastował funkcję
gminnego skarbnika. Przedstawiciele rodziny o tym

nazwisku mieszkali, także
w innych pobliskich miejscowościach, np. w Zabrzu.
Drzesga (Drzyzga) -bardzo
znany ród miechowicki, czego
dowodem jest nazwanie od
nazwiska jednego z chłopów
najwyższego
wzniesienia
w Miechowicach. W księgach
chrztów pojawia się to nazwisko w latach 80. XVIII wieku.
W latach dwudziestych niejaka Barbara Drzesga zaliczała
się do najbardziej majętnych
osób na terenie gminy.
Gryc (Gliczik, Grycz, Gryczek,
Gryczik, Grytz, Grytzyk)-nazwisko wspominane jest od
drugiej połowy XVII od nazwiska jednego z chłopów
Jakuba pochodzi nazwa wzgórza z kaplicą
św. Barbary (po 1740
roku). W XVII wieku
rodzina
zaliczała
się do najliczniejszych na terenie całej wsi
Miechowice,
co potwierdzają
wpisy na kartach
ksiąg metrykal-

nych i różnych zestawieniach
dotyczących
mieszkańców
wsi. Ciekawostką jest, że 11 lutego 1772 roku na cmentarzu
parafialnym pochowano niejaką Catharinę Gliczikowną,
która była najstarsza zmarłą
osobą pochowaną na nekropolii. Niektórzy przedstawiciele tego rodu wyróżniali się
sprawowaną funkcją. W 1788
roku zmarł 90 letni starszy
myśliwy z Miechowic Paul
Gryczick.
Jasik (Jaschick) - ród ten pojawił się na terenie Miechowic
w XVIII lub XIX wieku.
Jęczmyk (Genschmick, Jecmik, Jentzmik) – niewątpliwie kolejny znaczący ród
miechowicki, który jest
wymienia-

ny w źródłach przynajmniej
od lat 70. XVIII wieku. Na początku XX wieku przedstawiciel tego rodu posiadał znaną
restaurację niedaleko kościoła
św. Krzyża.
Koronowicz-należy do najstarszych rodów na terenie miejscowości, zapewne
pierwsi jej przedstawiciele
mieszkali już w XVII wieku.
W najstarszych księgach metrykalnych bardzo często byli
wzmiankowani jako „bauerzy” czyli jako pełnorolni
chłopi, choć nie brakowało ich
wśród innych kategorii chłopskich. W połowie XIX wieku
uroczystość weselna jednego
z członków rodziny Koronowicz została upamiętniona
w utworze Bonczyka.
Kortyka (Kartyka)- z rodziny tej wywodziło się
wiele znanych osobistości Miechowic.
Rodzina ta na
terenie Mie-

chowic mieszkała od XVII
wieku. Wielu przedstawicieli
tego rodu przewija się przez
dzieje gminy w XX wieku.
Jeden z Kortyków był restauratorem posiadającym znaną cukiernię, inny zaś pełnił
funkcję kapelmistrza. Wielu
spośród nich zaangażowało
się w ruch polityczny. Część
rodziny aktywnie wspierało
polską działalność społeczną, szykanowanymi przez
miejscowy Selbschutz. Inny
przedstawiciel rodziny Kortyka z racji tragicznej śmierci
w 1926 roku stał się bohaterem ruchu narodowosocjalistycznego.
Lasczyk (Lasczig, Lascik, Lastzik, Łasczyk)- stary ród chłopski, w Miechowicach mieszkający co najmniej od początku
XVIII wieku. Ta rodzina była
bardzo liczna i rozgałęziona.
Wielu jej przedstawicieli było
zaangażowanych w ruch polski. Startowali oni w wyborach samorządowych z listy

polskiej. Jeden z członków rodziny Józef Łasczyk został zamordowany podczas II wojny
światowej. Wielu Lasczyków
należało także do niemieckich
organizacji, Związku Weteranów Wojennych (Związek
Kombatantów)
Madeiski –na terenie Miechowic osoby o tym nazwisku
pojawiają się od lat 20. XIX
wieku, wielu z nich bardzo
szybko wzbogaciło się, osiągając dosyć wysoki status społeczny. Od końca XIX wieku
przedstawiciele tej rodziny
często zasiadali w radzie gminy. W XX wieku kilku przedstawicieli tego rodu należało
do najbardziej zamożnych
mieszkańców
Miechowic.
Najbardziej znany i wpływowy to Philipp Madeiski,
znany wekturant i posiadacz
cegielni. Był on członkiem
wielu organizacji. Od imienia
jednego z członków rodziny,
Feliksa, pochodzi istniejąca do
dziś nazwa ulicy.
Miemczyk
(Miemiec,
Miemtzik)- stary ród
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chłopski, którego obecność
w Miechowicach można
stwierdzić przynajmniej od
II połowy osiemnastego stulecia. Jeden z chłopów o tym
nazwisku został wymieniony
w dokumencie sprzedaży majątku z 1797 roku. Świadkiem
chrztu niektórych dzieci tej
rodziny była Hedwig von Larisch, co niewątpliwie świadczyło o wysokim statusie społecznym tej rodziny.

miechowskiego”. Rodzina ta
zamieszkiwała
Miechowice przynajmniej od początku XVIII wieku. Niektórzy z
Pieczków zostali zaciągnięci
do wojska pruskiego. W 1796
roku Johann Pieczka służył
jako muszkieter w królewskim pruskim regimencie
kapitana Lithiwitza von Lido
(w 1805 roku odnotowano go
jako grenadiera w regimencie
von Sanitz).

Niedballa (Niedpalla)- przedstawiciele rodziny również
pojawili się w Miechowicach
w II połowie XVIII wieku.
Pawlik (Pawlig)- ród ten na
terenie Miechowic zamieszkiwał przynajmniej od XVII
wieku. Należał on do bardzo
rozgałęzionych rodów chłopskich.

Piskorz (Piskorek)- nazwisko
to bardzo często odnotowywano w dokumentach XVIII
wiecznych. W 1795 roku
niejaki Dawid Piskorz służył
w kompanii majora Schlesmana w Srebrnej Górze. Na
terenie wsi funkcjonowała
w czasach nowożytnych nazwa miejscowa Piskore (to
znaczy Piskorowe, Pissarka)odnosząca się do jednej z łąk
należącej do przedstawiciela
rodziny Piskorz.

Pieczka (Pietzka) - wśród
członków tej rodziny spotyk a my
sołtysa bohatera
„Starego
kościoła

Placzek – w aktach metrykalnych nazwisko to pojawia się
w najstarszych zachowanych
metrykach,
pochodzących
z 1764 roku. W 1789 roku odnotowano w metrykach niejakiego Filipa Placzka, odnotowując
przy nim ciekawą wzmiankę
„cappelanus aus Miechowitz”.
Ronot (Renot)- nazwisko to

pojawia się już w XVIII-wiecznych dokumentów. W księgach metrykalnych w formie
Renot odnotowano je w 1776
roku. Jeden z Ronotów w 1803
roku odbywał służbę jako artylerzysta w kompanii kapitana
Dithona należącego do regimentu von Stenssena. W latach
20. XIX wieku przedstawiciele
tej rodziny często pojawiali się
w aktach dominialnych. Występują oni jako świadkowie
umów dzierżawnych- Jakob
Ronot (1826). Najprawdopodobniej ostatnią przedstawicielką
tej rodziny była Maria Ronot.
Sikora (Schikora)- jeden z tej
rodziny był długoletnim sołtysem gminy Miechowice.
Nazwisko Sikora pojawia się
na terenie miejscowości pod
koniec XVIII wieku.
Slodczyk- przedstawiciele tej
rodziny pojawiają się w księgach parafialnych przynajmniej od początku XIX wieku.
W pierwszej połowie XVIII
wieku pojawia się nazwisko
Slatziack, które może być tożsame z nazwiskiem Slodczyk.
Spintzyk (Spienczyk)-rodzina
ta pojawiła się zapewne w Miechowicach w latach 70. XVIII
wieku (choć może przybyli już
wcześniej). Od II połowy XIX
wieku przedstawiciele tego
rodu odgrywali znacząca rolę
w życiu gminy.
Wacławski- nazwisko tej rodziny pojawiło się zapewne
w XVIII wieku lub na początku
XIX wieku. W 1799 roku w Miechowicach pojawił się Wacławski z podgliwickich Czechowic,
który stanął na czele buntu
chłopskiego. W latach 80. XVIII
wieku niejaki Andreas Watzlawski mieszkał w rokitnickiej
części Miechowic. W latach 20.
pani Rosa Watzlawski posiadała własny sklep kolonialny przy
obecnej ulicy Wolnego.
Do starych i najbardziej rozgałęzionych rodzin z Miechowic
zaliczali się ponadto: Wypplerowie (być może potomkowie
rodu szlacheckiego), Bialaschikowie,
Burczykowie,
Dziuba (obecni w Miechowicach przynajmniej od XVIII
wieku), Karuga, Koschickowie (Koszykowie), Kuna (Kuhnowie), Przibilla (Przybyła),
Wikarkowie, Zorychta (od
XVIII wieku).
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Sytuacja w Bytomiu przypomina mi okres, kiedy otwieraliśmy nasz zakład w małym miasteczku przy granicy
belgijsko – francuskiej. Tam
również wokół naszej firmy było wiele niezagospodarowanego terenu, a teraz
nie ma już miejsca, bowiem
w ciągu ostatnich lat powstało tam kilka nowych zakładów produkcyjnych – podkreślił Massimo Cassinari.

parta na najnowocześniejszych technologiach hala produkcyjno
– magazynowa, w której produkowane są panele do bram
segmentowych i ogrodzeń została dzisiaj, /11 października/
oficjalne otwarta przez firmę
EPCO Polska Sp. z o.o.
Nowy inwestor to jednocześnie pierwszy przedsiębiorca, który zainwestował swój
kapitał na terenie bytomskiej
Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul.
Strzelców Bytomskich.
Od początku, kiedy zostałem prezydentem Bytomia
powtarzałem, że najważniejszy jest rozwój gospodarczy
miasta. Dlatego ogromnie się
cieszę, że udało nam się pozyskać firmę o ugruntowanej pozycji na rynku, która
zainwestowała swój kapitał
w Bytomiu - mówił Damian
Bartyla, prezydenta Bytomia
podczas konferencji prasowej z okazji otwarcia hali
produkcyjnej firmy EPCO.
Inwestycja oddana do użytku 11 października powsta-

OGROMNIE SIĘ
CIESZĘ, ŻE
UDAŁO NAM SIĘ
POZYSKAĆ FIRMĘ O UGRUNTOWANEJ
POZYCJI NA
RYNKU, KTÓRA
ZAINWESTOWAŁA SWÓJ KAPITAŁ W BYTOMIU

ła na działce o powierzchni
ponad 2 ha, którą belgijskiej
firmie za niemal 2 mln zł
sprzedała gmina Bytom. Zakres inwestycji, która została
zrealizowana w niecały rok
czasu, był ogromny. Na terenie tym powstała nie tylko
hala produkcyjno - magazynowa wraz z częścią socjalną
i biurową o łącznej pow. ok.
5500 m2, ale także parkingi
oraz drogi dojazdowe.
Jak zaznaczył podczas konferencji Piotr Wojewódzki,
Dyrektor Operacyjny EPCO
Polska Sp. z o. o., obiekt wyposażono w nowoczesne,
w pełni zautomatyzowa-

ne linie technologiczne do
produkcji paneli do bram
segmentowych, a wyprodukowane w Bytomiu towary
trafiać będą do krajów Europy środkowej i wschodniej,
a także skandynawski rynek.
Docelowo firma planuje zatrudnić do 20 osób.
Decydując się na ulokowanie naszego kapitału w Bytomiu braliśmy pod uwagę
nie tylko dobrą lokalizacje
terenu, drogi dojazdowe do
największych miast w Polsce,
ale również bardzo dobry
kontakt z władzami miasta,
które życzliwie podeszły do
rozmów z nami i zapewniły

nam pełne wsparcie - mówił
Massimo Cassinari – Dyrektor Finansowy i członek Zarządu firmy EPCO.
Warto również podkreślić,
że nowy inwestor otworzył
swój biznes na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Bytomiu.
Teren ten włączyliśmy do
KSSE w 2014 roku, a dzięki
wzmożonym wysiłkom udało się pozyskać tutaj pierwszego inwestora. Wierzę, że
za EPCO ruszą kolejni przedsiębiorcy, którzy uwierzą, że
Bytom jest dobrym miastem
do lokowania biznesu – dodał
Damian Bartyla.

Przypomnijmy, że uzbrojenie
terenu o powierzchni 21,3
ha po KWK Powstańców
Śląskich w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
kosztowało ponad 21 mln zł.
5,5 mln zapewniło miasto,
a reszta – 15,7 mln pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL na lata
2007-2013. Tereny włączone do KSSE mają potencjał,
ale oprócz tego posiadają to
wszystko, czego potrzebują
przedsiębiorcy, czyli dobrze
skomunikowanej lokalizacji,
dróg dojazdowych, sieci kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej.
Tomasz Sanecki

REKREACJA NAD BYTOMKĄ? JUŻ WKRÓTCE BĘDZIE TO MOŻLIWE!
kowanie istniejącej roślinności, nowe nasadzenia i stworzenie małej architektury.

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście
w ostatnich latach. Za ponad
24 mln zł zrekultywowany
zostanie blisko 30 ha obszar
terenów poprzemysłowych
w pobliżu rzeki Bytomki,
na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już
w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj
2019 roku.
Dzięki pozyskanym przez nas
środkom zewnętrznym możliwe było rozpoczęcie tej kluczowej dla miasta inwestycji.
Rekultywacji został poddany
poprzemysłowy obszar w pobliżu rzeki Bytomki w Szombierkach i Łagiewnikach na
którym powstaną siłownie
plenerowe, ścieżki rowerowe
i piesze, a także nowe boiska
sportowe – mówi Damian
Bartyla, prezydent Bytomia.

Teren ten pierwotnie miał
być zakupiony przez przedsiębiorcę zajmującego się
gospodarką odpadami. W tej
sytuacji prezydent Damian
Bartyla zdecydował się na
skorzystanie z prawa pierwokupu. Gmina nabyła ten teren za kwotę blisko 2 mln zł,
dzięki czemu może on zostać
przywrócony mieszkańcom.
Wartość realizowanej inwestycji wynosi 24,3 mln

złotych, z czego miasto pokrywa 15% tej kwoty, zaś
resztę /85%/ stanowi dofinansowanie z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Warto dodać,
że „Rewitalizacja terenów
poprzemysłowych
dzielnic Szombierki i Łagiewniki
w dolinie rzeki Bytomki” ma
na celu przywrócenie stanu
zbliżonego do naturalnego
środowiska poprzez uporząd-

Rekultywacja terenów w pobliżu Bytomki ma służyć
wszystkim
mieszkańcom
miasta. Ma to być atrakcyjny
teren, gdzie bytomianie będą
mogli korzystać z bazy sportowej i ścieżek rowerowych.
Inwestycja ta z pewnością też
przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń w środowisku i wpłynie na poprawę
atrakcyjności naszego miasta
– podkreśla Damian Bartyla.
Rekultywacja terenów wokół Bytomki w Szombierkach
i Łagiewnikach wymaga
ogromu pracy. Do tej pory
wykonano już większość
przewidzianych
nasypów
pod budowę boisk sportowych, podbudowę pod 4
boiska piłkarskie wraz z in-

stalacją elektryczną i nawadniającą, system drenaży
oraz zamontowano maszty
oświetleniowe. Trwają prace
przy wykonaniu budynków
zaplecza socjalnego i technicznego. Mimo to wykonawcę – firmę AGC Bytom
– czeka jeszcze sporo pracy,
między innymi: wykonanie
nawierzchni drogi dojazdowej, ścieżki rowerowej
i pieszej, instalacja siłowni
zewnętrznych oraz nasadzenie zieleni i uporządkowanie
terenu.
Teren przywracany jest
obecnie do życia, by służył
wszystkim
mieszkańcom
Bytomia. Był on degradowany sukcesywnie już od XIX
wieku w wyniku działalności znajdującej się w pobliżu
huty „Zygmunt”, wydobyciem rud cynku i ołowiu oraz
węgla kamiennego. Teraz te-

ren ten z poprzemysłowych
nieużytków zamieni się
w miejsce, z którego będą mogły korzystać całe rodziny.
Choć krajobraz tych terenów
jest teraz księżycowy, to miejsce bardzo malownicze, z potencjałem. W zagospodarowanie tego terenu wpisywać
się będą również oświetlone
obiekty sportowe m.in.: ogólnodostępne boiska pokryte
trawą, cztery pięciostanowiskowe siłownie plenerowe oraz sześciokilometrowa
ścieżka rowerowa – mówi
Robert Ky, dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
Inwestycja, która realizowana jest pomiędzy rzeką Bytomką oraz ulicami: Ostatnią,
Modrzewskiego, Łagiewnicką i Szyby Rycerskie zakończy się w maju 2019 roku.
Tomasz Sanecki
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K
D ODATSEKI
BYTOM

WALKA Z MAFIĄ ŚMIECIOWĄ NABIERA TEMPA
Bytom kontynuuję walkę
z mafią śmieciową. 9 października prezydent Damian
Bartyla złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o zorganizowanej grupie
przestępczej, która od co najmniej 10 lat działa na terenie
naszego miasta.
Jak pierwszy prezydent Bytomia podjąłem bezkompromisową walkę z mafią śmieciową Ostatnim podjętym
przeze mnie krokiem było zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w czerwcu tego roku
byłego oficera Centralnego
Biura Śledczego Policji Mar-

cina Borosza. Na przestrzeni
ostatnich miesięcy podjął on
intensywne prace, wskutek
których opracowane zostało
zawiadomienie o możliwości
popełnienia
przestępstwa.
Liczę na to, że prokuratura
dokładnie zbada tę sprawę

– mówił prezydent Damian
Bartyla, podczas briefingu,
który zorganizowano dziś
przed siedzibą Prokuratury
Krajowej w Katowicach.
Sprawa dotyczy kilku przedsiębiorców działających na

terenie miasta współpracujących w tym przestępczym
procederze z firmami z całej
Polski – mówił Marcin Borosz, zastępca naczelnika
Wydziału Inżynierii Środowiska UM. Wykazaliśmy, że
ich działania są ze sobą ściśle
powiązane i dotyczą przestępstw przeciwko środowisku. Proceder nosi znamiona
zorganizowanej działalności
przestępczości i generuje niezwykle wysoki zysk dla nieuczciwych przedsiębiorców.
To nie pierwszy krok w zdecydowanej walce z mafią
śmieciową. Przypomnijmy,

H
że w 2017 r. zatrudnieni przez
prezydenta Damiana Bartylę
detektywi potwierdzili, że
w Bytomiu mamy do czynienia z nielegalnym przetwarzaniem i składowaniem
odpadów. Kolejnym dużym
krokiem była kampania społeczna Czysty Bytom Czysty
Kraj poświęcona tematowi
nielegalnego gospodarowania odpadami.
W jej trakcie zbierano podpisy pod petycją prezydenta
do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie konieczności
wprowadzenia
radykalnych zmian w prawie

regulującym
składowanie
i przetwarzanie odpadów.
Tymczasem wczoraj /8 października/ zatrzymano dwie
ciężarówki które przywiozły
nielegalne odpady. Ciężarówki przyjechały do Bytomia z Małopolski. Kierowcy
zostali zatrzymani na gorącym uczynku, gdy zaczynali
wyspywać śmieci.
Na miejsce zostali wezwani
przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, którzy pobrali
próbki przywiezionego materiału.
AK

BYŁ KOMIN, BĘDZIE ŚCIANKA WSPINACZKOWA
największych i najnowoczesniejszych w Polsce ścianek
wspinaczkowych.

Zabytkowy komin i budynki dawnej kopalni Rozbark
zostaną uratowane. Dzięki
dotacji unijnej powstanie
tam Centrum Usług Sportów
Wspinaczkowych i Siłowych
oraz Usług Społecznych.
Wjeżdżających do Bytomia
od strony Katowic nie będą
już witać niszczejące budynki. Projekt nosi tytuł „Uratowanie przed rozbiórką i
rewitalizacja zespołu dawnej
kopalni Rozbark wpisanej
do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie
unikatowego w skali kraju

Centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej”,
a jego pomysłodawcami są
członkowie klubu Skarpa Bytom. Nazwa jest trochę patetyczna, ale naprawdę, uratujemy te budynki - zapewnia
Dobromir Bujak ze Skarpy
Bytom.

Zmianie ulegnie wygląd komina. Zostanie on częściowo
rozebrany - mówi Dobromir Bujak. Jest to konieczne, ponieważ komin jest w
złym stanie technicznym,
grozi zawaleniem. Będzie
skrócony do poziomu tarasu
konserwatorskiego. W jego
wnętrzu powstanie jedna z

Jak zapewnia prezes klubu,
miejsce stanie się zapleczem
treningowym dla kadry
sportowców
wspinaczkowych z całego kraju. Polscy
zawodnicy odnoszą coraz
większe sukcesy na arenie
międzynarodowej, watro im
stworzyć warunki porównywalne do tych panujących w
Austrii, Słowenii, Niemczech,
Francji czy Hiszpanii - dodaje
Bujak. Choć Centrum Wspinaczkowe ukierunkowane
będzie przede wszystkim na

rozwój bytomskiej młodzieży ze Szkoły Mistrzostwa
Sportowego, to aby ściągnąć
tu kadrę wspinaczkową z
Polski, w budynku akumulatorowni powstanie baza noclegowo-szkoleniowa. Tam też
prowadzone będą projekty
społeczne (jeszcze trwa ich
ocena formalna). Młodzież
będzie mogła spędzać czas
wolny, nie tylko uprawiając
sport, a dorośli wezmą udział
w szkoleniach podnoszących
kwalifikacje zawodowe.
W maszynowni Szybu Bończyk powstanie Centrum
Sportów Siłowych umożli-

wiające zajęcia ogólnorozwojowe i siłowe. Zmianie ulegnie
też otoczenie terenu dawnej
kopalni Rozbark. Zostanie on
wyczyszczony, powstaną tam
alejki dla pieszych, drogi i parkingi oraz siłownia.
Projekt oszacowano na 11,5
mln zł, z czego 7,8 mln dołoży
Unia Europejska. Prace będą
przebiegać w systemie projektuj-buduj. Zimą ma zostać
opracowana
dokumentacja techniczna, a na wiosnę
planowane jest rozpoczęcie
prac. Potrwają one do końca
2020 roku.
Iwona Wronka

PONAD 21 MLN NA REMONT TRZECH BUDYNKÓW PRZY SIEMIANOWICKIEJ
Przez wiele lat niszczały i
stanowiły niechlubną wizytówkę Bytomia. Teraz się
to zmieni. Za ponad 21 mln
zł miasto wykona kompleksową modernizację trzech
budynków przy ul. Siemianowickiej, które po remoncie
zostaną przeznaczone na lokale mieszkalne. Przebudowa pierwszego z nich już się
rozpoczęła.
To kolejna inwestycja, jaką
rozpoczęliśmy w Bytomiu
dzięki pozyskaniu środków
zewnętrznych. Cieszę się,
że budynki, które od wielu
lat szpecą krajobraz naszego

który pokryje do 45% kosztów inwestycji. Dzięki temu
Bytomskie Mieszkania, które odpowiadają za realizację
inwestycji mogły przystąpić
do procedury przetargowej.
Zakończyła się ona podpisaniem w sierpniu br. umowy
na remont pierwszego z budynków przy ul. Siemianowickiej 105b.
miasta od strony Rozbarku
zostaną
zmodernizowane
i przeznaczone na lokale
mieszkalne, których miasto
potrzebuje – mówi prezydent
Bytomia, Damian Bartyla.
Budynki przy ul. Siemiano-

wickiej 105a, 105b, 105e zostały przejęte przez gminę
Bytom od osoby prawnej
w latach 2015-2016, a już w
2017 roku miasto pozyskało
na ich remont dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa
Krajowego,

W ramach prac, które już są
realizowane w budynku wykonawca – firma EFEKT Sp.
z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wykona za
prawie 7,5 mln zł kompleksową przebudowę budynku,

w tym między innymi: nową
klatkę schodową, windę,
piony wentylacyjne, nowe
tynki ścian i sufitów, podłogi
i posadzki, a także wymieni
stolarkę okienną i drzwiową, instalacje wewnętrzne
oraz wykona niezbędne prace związane z wymianą rur
spustowych, rynien i obróbek blacharskich. Prace w
budynku przy ul. Siemianowickiej 105b mają się zakończyć do końca 2020 roku, a
ich efektem będzie nie tylko
modernizacja i odnowienie
byłego hotelu robotniczego,
ale przede wszystkim stworzenie 54 lokali mieszkal-

nych z pełnym węzłem sanitarnym.
Warto również dodać, że do
września 2019 roku – zgodnie z
umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – rozpocznie
się remont dwóch kolejnych
budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e, a koszt ich
przebudowy wyniesie prawie
14 mln. Tym samym miasto
zyska dodatkowe 109 lokali
mieszkalnych, a całkowity
koszt kompleksowej modernizacji wszystkich trzech budynków przy ul. Siemianowickiej będzie kosztował 21,3 mln
złotych.
Tomasz Sanecki
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BEZPIECZNE MIECHOWICE

MIECHOWICKIE ARCHIWUM X
ZAGADKA ZAGINIĘCIE SPRZED LAT ROZWIĄZANA

B

Śledczy sprawdzali każdą
informację mogącą mieć
związek z zaginięciem 35-latka. W początkowej fazie
poszukiwań zaangażowali
się policjanci z katowickiego
oddziału prewencji, policyjne psy oraz płetwonurkowie
z bytomskiej straży pożarnej,
którzy sprawdzali zbiorniki
wodne. Później podjęli inne
formy poszukiwań, niestety,
wciąż nie było wiadomo co
stało się z mężczyzną.

ytomscy śledczy skierowali do sądu akt
oskarżenia wobec osób
podejrzanych o zabójstwo
35-latka. W areszcie od roku
przebywa trzech bytomian
w wieku od 52 do 58 lat. Zatrzymano również 36-latkę
i 44-latkę, które prokurator
objął policyjnym dozorem.
Po 4 latach od zaginięcia bytomianina, odnaleziono jego
zwłoki. Teraz sprawą zajmie
się sąd. Kobietom grozi do 5
lat więzienia, natomiast mężczyznom nawet dożywocie.
Była wiosna 2014 roku kiedy
matka 35-letniego bytomianina powiadomiła policję
o zaginięciu syna. Policjanci
natychmiast rozpoczęli poszukiwania zamieszkałego
na terenie Miechowic mężczyzny. Pomimo podjętych
jednak działań nie udało się
ustalić gdzie przebywa zaginiony. Stróże prawa weryfikowali różne napływające
do nich informacje. Jednym
REKLAMA

z branych pod uwagę wątków była możliwość wyjazdu 35-latka za granicę.
Matka mężczyzny nie poprzestała jedynie na zawiadomieniu o zaginięciu syna

policji. Sama również szukała
swojego zaginionego syna.
Nagłośniła zaginięcie syna
w mediach ogólnopolskich.
Zainteresowała sprawą znanego w kraju jasnowidza,
który początkowo wskazał,

że zaginiony przeprowadził
się do innego miasta i tam
próbuje ułożyć sobie na
nowo swoje życie. Po kilku
miesiącach jasnowidz zmienił jednak zdanie i stwierdził,
że zaginiony nie żyje.

Przełomem w sprawie był
lipiec 2017 roku, kiedy to na
trop 35-latka wpadł asp. szt.
Jacek Więckowski, dzielnicowy z komisariatu w Miechowicach. Mundurowy zebrał informacje, które mogły
doprowadzić policjantów do
odnalezienia
zaginionego.
Uzyskane przez dzielnicowego informacje były bardzo wiarygodne. Wynikało
z nich niestety jednak, że
bytomianin został zamordowany. Sprawę przejęli śled-

czy z bytomskiej komendy.
W wyniku ich działań zatrzymano trzech mężczyzn
w wieku od 52 do 58 lat oraz
dwie kobiety w wieku 36 i 44
lat. Wszyscy są mieszkańcami Bytomia i znali zaginionego. Zebrany przez śledczych materiał procesowy
pozwolił przedstawić im zarzuty. Mężczyźni podejrzani
byli o najcięższą ze zbrodni,
czyli zabójstwo, zaś kobiety
o utrudnianie śledztwa. Prokurator objął bytomianki policyjnym dozorem, natomiast
mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.
Kolejnym przełom nastąpił
w marcu tego roku, kiedy to
w lesie w Miechowicach odnaleziono niezidentyfikowane zwłoki. Ekspertyza DNA
wskazała, że to ciało zaginionego 35-latka. Teraz sprawą
zajmie się sąd. Kobietom
grozi do 5 lat więzienia, natomiast mężczyznom nawet
dożywocie.
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UWAGA NA CZAD!

PRZYPOMINAMY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z TLENKIEM WĘGLA

N

adeszła jesień, a wraz
z nią chłód i wilgoć.
Wraz z tym konieczność ogrzewania naszych
mieszkań. Jest to więc najlepszy czas na przypomnienie
najważniejszych informacji
dotyczących zagrożeń związanych z tlenkiem węgla,
zwanym cichym zabójcą
przekazywanych przez Państwową Straż Pożarną.
SKĄD SIĘ BIERZE CZAD I DLACZEGO
JEST TAK NIEBEZPIECZNY?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym
i bezwonnym, nieco lżejszym
od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza
i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego
spalania wielu paliw m.in.:
drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla,
ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego
spalania. Może to wynikać
z braku dopływu świeżego(zewnętrznego) powietrza do
urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu
zanieczyszczenia, zużycia lub
złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego
zamknięcia paleniska pieca
lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach,
w których okna są szczelnie
zamknięte lub uszczelnione
na zimę. Czad powstaje także
często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia
wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje
się do organizmu przez układ
oddechowy, a następnie jest
wchłaniany do krwioobiegu.
W układzie oddechowym
człowieka tlenek węgla wią-

że się z hemoglobiną 210 razy
szybciej niż tlen, blokując
dopływ tlenu do organizmu.
Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu
we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego
zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.
JAK ZAPOBIEGAĆ ZATRUCIU?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie,
do którego może dojść np.
gdy zbyt szczelnie zamknięte
są okna, brak jest właściwej
wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin
wypłynie na zewnątrz ile
świeżego powietrza napły-

nie do pomieszczenia. Przede
wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego
dopływu świeżego powietrza
do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz
swobodny odpływ spalin.
PAMIĘTAJ ABY:
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń
i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
• dokonywać okresowych
przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.
Gdy używasz węgla i drewna
należy to robić nie rzadziej
niż raz na 3 miesiące. Gdy
używasz gazu ziemnego czy
oleju opałowego – nie rzadziej
niż raz na pół roku. Zarządca

budynku lub właściciel ma
obowiązek m.in. przeglądu
instalacji wentylacyjnej nie
rzadziej niż raz w roku.
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją
producenta:
kontrolować
stan techniczny urządzeń
grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
• w sytuacjach wątpliwych
należy żądać okazania wystawionej przez producenta
lub importera urządzenia
tzw. deklaracji zgodności,
tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji
technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania
danego urządzenia,
• w przypadku wymiany
okien na nowe, sprawdzić

poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna
są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku
do wcześniej stosowanych
w budynku i mogą pogarszać
wentylację,
• systematycznie sprawdzać
ciąg powietrza, np. poprzez
przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki
wentylacyjnej; jeśli nic nie
zakłóca wentylacji, kartka
powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu
lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa
się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone
w termy gazowe), a najlepiej
zapewnić, nawet niewielkie,
rozszczelnienie okien,
• rozmieścić czujniki tlenku
węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla
zwiększenia
bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki
warto umieścić w każdym
pomieszczeniu,
• nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na
zamkniętej werandzie itp.,
jeżeli pomieszczenia te nie
mają odpowiedniej wentylacji,
• nie zostawiaj samochodu
w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do
garażu pozostają otwarte
• nie bagatelizuj objawów
duszności, bólów i zawrotów
głowy, nudności, wymiotów,
oszołomienia,
osłabienia,
przyspieszenia
czynności
serca i oddychania, gdyż
mogą być sygnałem, że
ulegasz zatruciu czadem;
w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się
znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA
TLENKIEM WĘGLA?
• ból głowy,
• zawroty głowy,
• ogólne zmęczenie,
• duszność,
• trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony,
nieregularny
• senność,
• nudności.
Osłabienie i znużenie, które
czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności
oceny zagrożenia powodują,
że jest on całkowicie bierny
(nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.
JAK POMÓC PRZY ZATRUCIU
TLENKIEM WĘGLA?
• należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
• jak najszybciej wynieść
osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże
powietrze,
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać
go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
• wezwać służby ratownicze
(pogotowie ratunkowe – tel.
999, straż pożarna – tel. 998
lub112) oraz pogotowie gazowe.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie
oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania
sztucznego oddychania i masażu serca.
PAMIĘTAJMY !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich
bliskich. Wystarczy jedynie
odrobina przezorności.
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ZATRZYMANY SPRAWCA POBICIA
O tym, że przestępcy nie mogą
czuć się bezkarni świadczy
zatrzymanie do jakiego doszło
we wtorek 25 września br.
Policjanci schwytali sprawcę
pobicia sprzed kilku miesięcy,
który ponadto miał przy sobie
sporą ilość narkotyków.

W czerwcu tego roku miechowiccy policjanci zostali
powiadomieni o zdarzeniu
do jakiego doszło przy ulicy
Chroboka. Pobity tam został
starszy mężczyzna. Sprawca
niestety zbiegł i nie zdołano wówczas go zatrzymać.

Pewnie z upływem czasu
bandyta był coraz spokojniejszy myśląc, że policjanci
już zapomnieli o sprawie i że
dzięki temu pozostanie on
bezkarny.
Policjanci nie odkładają jed-

nak starych spraw na półkę.
W zeszły wtorek policjanci
patrolujący ulicę Racjonalizatorów zauważyli mężczyznę odpowiadającemu wyglądem rysopisowi sprawcy
czerwcowego pobicia. Podczas legitymowania i kon-

troli tego mężczyzny okazało się, że ma on przy sobie
narkotyki. 18-latek został zatrzymany i przewieziony na
komisariat. Okazało się, że
ma on prze sobie sporą ilość
amfetaminy i trochę marihuany. Amfetaminy wystar-

czyłoby na aż 70 tzw. porcji
dilerskich.
Zatrzymanemu
przedstawiono już zarzuty, zarówno
dotyczące pobicia jak i posiadania narkotyków. Teraz
czeka na niego prokurator.

Bardzo dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem.
Do zobaczenia w drugiej turze wyborów.
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