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DRODZY CZYTELNICY…

GRAFIKA: BEATA PAWLIK

REDAKCJA GAZETY MIECHOWIC ŻYCZY WAM WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ POMYŚLNOŚCI W NADCHODZĄCYM 2016 ROKU

RODZAJE MIODU
ORAZ JEGO WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE

M
POŁĄCZONE W JEDNĄ

Na

dniach ma nastąpić
formalne połączenie KWK Bobrek-Centrum i KWK Piekary w
jeden zakład dwuruchowy,
poinformowała spółka Węglokoks Kraj, która jest właścicielem obu kopalń od maja
tego roku. Razem zaczną
funkcjonować wszystkie służby kopalniane z wyjątkiem
dwóch działów: górniczego
i wentylacyjnego. Nie będzie
to miało wpływu na stan
zatrudnienia. Może to spo-

M

iechowice jak i sam Bytom znajdują się pomiędzy źródłami dwóch
wielkich rzek, Odry i Wisły w
zamierzchłych czasach znajdował się tutaj jeden z najwa
żniejszych węzłów komunikacyjnych Europy środkowej,

wodować tylko przesunięcia
stanowiskowe pracowników
w obrębie firmy - mówi Jacek
Srokowski, dyrektor biura
zarządu spółki. - Połączenie
kopalń ma uprościć strukturę organizacyjną zakładów.
Wynika to ze strategicznych
założeń rozwoju spółki, które
przewidują m.in. optymalizację zatrudnienia, racjonalizację wydatków inwestycyjnych
oraz wyłączenie aktywów
niezwiązanych z produkcją dodaje.
powstały na zbiegu szlaków z
zachodu na wschód oraz z południa od Bramy Morawskiej
ku Warcie. Pod względem
geograficznym Miechowice są
zlokalizowane w południowo-zachodnim krańcu Wyżyny
Śląskiej. Znajduje się tam kil-

Podstawowym surowcem do

produkcji miodu nektarowego
jest nektar z kwiatów. Nektar
zwabia pszczoły swoim zapachem oraz koncentracją cukru.
Miód spadziowy natomiast powstaje z wydaliny mszyc, gdyż
owady te po pobraniu soku
roślinnego przyswajają białko,
a wydalają niestrawione cukry.
Ta słodka substancja zwabia
pszczoły i inne owady, które
gromadzą ją jako pokarm.
kontynuacja, strona 8

POMNIK OFIAR
TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

6

KRZYSZTOF PUSZCZYŃSKI

DWIE KOPALNIE

iód pszczeli jest produktem spożywczym
o właściwościach leczniczych. Ulega krystalizacji
w czasie której jaśnieje, można go ponownie doprowadzić
do stanu płynnego bez szkody
dla jego składu podgrzewając
go do temperatury około 40ºC
(nie zaleca się przekraczania
tej temperatury).

PARAFIA I KOŚCIÓŁ
ŚW. KRZYŻA NA TLE DZIEJÓW MIECHOWIC
A. KUBACZ, M. TAZBIR

listopada w Miechowicach
został odsłonięty pomnik
Upamiętniający
ofiary
Tragedii Górnośląskiej na nowym skwerze powstałym przy
skrzyżowaniu ulicy Jana Frenzla i Dzierżonia. Jest to pierwszy taki pomnik na Śląsku nawiązujący do tych wydarzeń,
symbolizuje go bydlęcy wagon,
zwany „krowiokiem”, a w nim
stłoczone postaci wywożonych
do Związku Radzieckiego.
W tym roku przypada 70. rocznica tej fali sowieckich represji

w latach 1945-1948, które pochłonęły na Górnym Śląsku
kilkadziesiąt tysięcy ofiar i pociągnęły za sobą dramaty ich
rodzin.
Pomnik stoi na szynach, które
unoszą się ku niebu, tworząc
krzyż. Wewnątrz otwartych
drzwi wagonu widać płaskorzeźbę autorstwa Henryka
Fudalego. Przedstawia stłoczonych ludzi, na których twarzach widnieje strach i niepewność.

ka mniejszych jednostek morfologicznych między innymi
Wyżyna Miechowicka. Jest
ona na ogół ukształto
wana
monotonnie i płasko z wyjątkiem wzniesienia zwanego
Górą Gryca (317,7 m n. p. m).
kontynuacja, strona 6

KSIĄŻKA DO NABYCIA W SKLEPIE KOMPUTEROWYM NA HALI TARGOWEJ
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WICEPREZYDENT

PETRALANA RUSZA

Z WIZYTĄ W SCHRONIE

Z PRODUKCJĄ WEŁNY MINERALNEJ

150

osób znalazło
pracę w otwartej 10 września
fabryce wełny mineralnej
„Petralana” w Bobrku, a w
sumie, razem z innymi sektorami związanymi z działalnością fabryki będzie to ok 200
osób. Firma chce produkować
rocznie 41 tys. ton tego surowca. 50% przeznaczać na rynki
krajowe, a 50% - zagraniczne.
Większość pracowników za-

P

race nad odrestaurowaniem schronu nie ustają,
wnętrze zostało przygotowane do zamontowania instalacji elektrycznej. Wszelkie
pęknięcia posadzki oraz obmurza zostały wyczyszczone
oraz zabetonowane od nowa,
trwają prace nad udrożnieniem dwóch pozostałych szybików wentylacyjnych. W dniu
08.XII.2015 odwiedził nas zastępca prezydenta Pan Robert
Dederko, radny Bytomia Pan
Tomasz Wac oraz Naczelnik
Wydziału Nieruchomości Pan
Włodzimierz Drogoś. W trak-

PLANOWANE
OTWARCIE
SCHRONU
A W NIM MINI
MUZEUM MIECHOWIC TO
MAJ
PRZYSZŁEGO
ROKU

cie wizyty pokazaliśmy naszym
gościom wnętrze schronu, oraz
przedstawiliśmy plany prac
na kolejne miesiące. Planowane otwarcie schronu to maj
przyszłego roku. W tym miejscu pragniemy podziękować
naszym sponsorom: Zakład
Opieki Zdrowotnej „ARS-MED”
–Henryk Kudła, Robert Kudela,
szczególne podziękowania dla
Pana Krzysztofa Zorychty. Pan
Adam Anchimiuk właściciel
firmy usługowo-budowlanej
„Profes” został naszym dobrym
„duchem” bez jego ciągłego
wsparcia nie byłoby możliwe

www.

GAZETAMIECHOWIC

.pl
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J

do węzła z ulicą Celną. Fragment ten będzie wyłączony
dla ruchu!
Niestety trzeba będzie objazd
w obydwu kierunkach ulicami

ZAGOSPODAROWANIA

Na zdjęciach:
Robert Dederko, Tomasz Wac,
Włodzimierz Drogoś, Jan Hodor, Andrzej Habraszka, Mariusz Tazbir, Jerzy Lipka.

BYTOMIA BĘDZIE REMONTOWANA

eszcze przed Świetami
jest planowany remont
obwodnicy pólnocnej na
felernym odcinku z występujacymi szkodami od węzła z
ulicami Miechowicką - Frenzla

NOWE PLANY

wykonanie wielu prac – Dziękujemy po raz kolejny. Wszystkim sponsorom wymienionym
w tym numerze Gazety jak
również tym, o których pisaliśmy w poprzednim wydaniu
życzymy Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego
Roku.
Ireneusz Okoń

OBWODNICA
ZAPRASZAMY
NA STRONĘ
INTERNETOWĄ:

łogi Petralany to ludzie z Bytomia a najwięcej z Karbia i
Bobrka. Pierwsza rolka wełny
mineralnej w Petralanie zjechała z taśmy 13 października.
Fabryka będzie produkowała
wełnę mineralną skalną do
zastosowań w: budownictwie
ogólnym, dachach, elewacjach zewnętrznych budynków, systemach garażowych,
systemach podłogowych oraz
obiektach przemysłowych.

Miechowicką do Karbia – Konstytucji – Celną.
Prace maja trwać kilka dni,
więc jest szansa że utrudnienia
nie potrwają długo.
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W

ładze miasta podjeły
projekt uchwały w
sprawie
aktualizacji
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
sześciu terenów położonych
w Miechowicach w rejonach
ulic: Józefa Nickla i Leśnictwo,
teren między szkołą a osiedlem
Wrzos, z przeznaczeniem na
zabudowę usługową i urządzeń obsługi samochodowej
oraz zabudowy usługowej i
mieszkaniowej, Józefa Nickla
i Relaksowej, teren pomiędzy
stawem a drogą z przeznaczeniem na zabudowę mieszkanio-

wą wielorodzinną i usługową,
Stolarzowickiej i Alojzego Felińskiego pomiędzy piekarnią
Jerszy z przeznaczeniem na zabudowę z działalnością usługową, Stolarzowickiej i Kasztanowej, obszar byłej szkoły nr 13,
ul.Nowej pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną przy
nowym osiedlu domków oraz
Reptowskiej z przeznaczeniem
pod zabudowę wielorodzinną
i usługową.
Dokładne rysunki i plany są
dostępne na stronie internetowej Gazety Miechowic. Zapraszamy!
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PIÓREM RADNEGO
RADY MIEJSKIEJ TOMASZEM WACEM Z OKRĘGU NR 1 OBEJMUJĄCEGO MIECHOWICE, BOBREK ORAZ KARB

S

zanowni Państwo, drodzy
mieszkańcy.
Tak jak to bywało w poprzedniej kadencji, tak i w tej
będę dzielił się z Państwem
informacjami na temat działań jakie podejmuję jako radny oraz mieszkaniec na rzecz
naszej dzielnicy i jej mieszkańców. W pierwszym roku
drugiej kadencji złożyłem
wiele interpelacji oraz miałem
kilka wystąpień na sesjach reprezentując mieszkańców w
rozwiązywaniu zgłaszanych
przez nich różnych problemów. Część podjętych przeze
mnie działań zostało zrealizowanych w bieżącym roku ale
są i takie, które będą realizowane w roku przyszłym. Nie
chciałbym Państwa zanudzać
opowieściami i zbytnio rozwijać poszczególnych działań,
więc postanowiłem w najprostszy sposób przedstawić
to co zostało zrobione i co będzie realizowanej w późniejszych terminach.
Interpelacje złożone w imieniu
mieszkańców:
• budowa oświetlenia przy
ulicach Racjonalizatorów
i Energetyki (wykonano
w bieżącym roku)
• odbudowa schodów przy
ulicy Dzierżonia ( realiza-

•

•

•

•

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW
MIECHOWIC
PIERWSZY WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA W GODZ. 18-19 W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR. 33 PRZY ULICY
MATKI EWY 9.
SERDECZNIE ZAPRASZAM!

•

•

•

•

cja w przyszłym roku)
naprawa nawierzchni ulicy Francuskiej za piekarnią Tadeusz Kwapisz (wykonano w bieżącym roku)
zmiana organizacji ruchu
ulicy Barlickiego wraz
z wyznaczeniem miejsc
parkingowych dla mieszkańców (wykonano w
bieżącym roku)
remont nawierzchni ulic
Wiśniowej oraz Wiosny
Ludów (realizacja w drugim kwartale przyszłego
roku)
wykonanie dokumentacji
projektowej oraz remont
nawierzchni ulicy Zgody
(o decyzjach podjętych
przez władze miasta poinformuję mieszkańców)
budowa oświetlenia małego boiska na obiekcie
K.S Silesia Miechowice
(wykonano w bieżącym
roku)
zainstalowanie progów
zwalniających na ulicy
Wieniawskiego (wykonano w bieżącym roku)
uporządkowanie drzewostanu wzdłuż ulicy Frenzla oraz ulic Jaśminowej
i Wierzbowej ( wykonanie do końca bieżącego
roku)
naprawa oświetlenia wia-

•

ty autobusowej przy ulicy
Reptowskiej (do końca
bieżącego roku ze względu na termin dotyczący
warunków technicznych
budowy przyłącza)
zamontowanie skrzynki pocztowej na tzw.

PREZENTY ZE ZBIÓRKI
TRAFIŁY DO POTRZEBUJĄCYCH (FOTOPODSUMOWANIE)

Str. 4
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starej części osiedla( realizacja po uzyskaniu zgody
właściciela nieruchomości przy ulicy Francuskiej
62a)
• remont nawierzchni ulicy
Bławatkowej (z otrzymanej odpowiedzi w

•

•
•

zależności od możliwości
budżetowych miasta być
może w przyszłym roku)
budowa placu zabaw
przy ulicy Bukowej i
8-ego Marca (realizacja w
przyszłym roku)
naprawa
nawierzchni
chodnika przy ulicy Reptowskiej
wyposażenie sali dla
najmłodszych dzieci w
sprzęt multimedialny w
szkole podstawowej nr
33 (realizacja w przyszłym roku)

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzę Państwu aby nadchodzące Święta
były radosne, pogodne, pełne
refleksji i optymizmu. Niech
szczególny urok tych dni sprawi, że z nadzieją spojrzymy na
następne dni, a marzenia i plany staną się bliższe i osiągalne.
Życzę, by ciepło świątecznych,
szczerych życzeń wzmocniło
każdego z nas, a nadchodzący
Nowy 2016 Rok był dla Was
czasem spełnienia pragnień
i marzeń, upływającym w
atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.
Radny Rady Miejskiej
Tomasz Wac
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PARAFIA I KOŚCI

NA TLE DZIEJÓW

KONTYNUACJA
ZE STRONY 1
Na obszarach tych bytował
człowiek już w okresie paleolitu, pozostawiając na terenie
Górnego Śląska wiele śladów
swojej działalności w postaci
używanych przez siebie narzędzi kamiennych. Człowiek tego
okresu znajdował się jeszcze
na bardzo niskim stopniu kultury materialnej i duchowej, ale
potrafił wytwarzać już proste
kamienne narzędzia, zwłaszcza
z krzemienia. Pewnie dlatego, miechowicka Góra Gryca
zwróciła swymi dogodnymi
warunkami uwagę pierwotnego człowieka. Założono osadę,
czego dowodem są wyroby
jakie znaleziono, zwane przez
archeologów wyrobami przemysłu kampinijskiego.
Człowiek przebywał tutaj również w epoce neolitu(4000-1800
p.n.e. ). Z licznych używanych
przez niego narzędzi zachowały się drapacze oraz toporek
z wywierconym otworem. W
Miechowicach znaleziono fragmenty naczyń glinianych, które
datowane na okres (1800-600
p.n.e ). Z przybyłych ludów
słowiańskich wyodrębniły się
oddzielne plemiona.
Ziemia bytomska wraz z Małopolską w tym okresie należała
do państwa Wiślan, a jego zachodnia granica przebiegała
przez okolice Miechowic. Później wzdłuż tej granicy przebiegała przez wiele wieków,
bo oficjalnie aż do 1811roku
oficjalnie, a faktycznie do roku
1740 roku granica diecezji
krakowskiej. Około 990 roku
zarówno Śląsk, jak też państwo
Wiślan, a wraz z nim ziemia
bytomska weszły w skład państwa Mieszka I. Do 1179r. ziemia bytomska stanowiła część
ziemi krakowskiej, później
została przyłączona do ziemi
siewierskiej . Z początkiem XIII
wieku tereny te zostały włączone do Śląska.
Tereny okolic Bytomia nie
miały zbyt urodzajnej ziemi,
ale kryły w sobie bogate złoża
srebra, ołowiu oraz rudy żelaza. To one w znacznej mierze
przyczyniły się do powstania
nie tylko Miechowic, ale także
Str. 6

dzącej ze starego drewnianego
kościoła, inna wymienia magnata Tadeusza Zborowskiego
też z XI w. a wydarzenie to opowiada Norbert Bonczyk twórca
epopei miechowickiej- „Stary
Kościół Miechowski”. Echem
tej legendy jest również herb
Miechowic, przedstawiający
jadący na tle gwiaździstego
nieba wóz. Twierdzenia te obalił już znany badacz dziejów
Miechowic –Ludwik Chrobok.
Zapewne osada została założona w trzynastym stuleciu. Do
legend należy zaliczyć również
twierdzenia, że na terenie Miechowic przebywał św. Jacek i
przełożony klasztoru z Chorzowa, Wincenty. Bardzo trudno
powiązać nazwę Miechowic z
konkretną działalnością miechowskich bożogrobców.
FRAGMENT OBRAZU ŚW. JUDY TADEUSZA, NA KTÓRYM WIDNIEJE NAJSTARSZY
WIZERUNEK KOŚCIOŁA MIECHOWSKIEGO (DOMNIEMANY) POCHODZĄCY Z XVII
LUB XVIII WIEKU

WIDOKÓWKA Z LAT 30. , NA KTÓREJ WIDOCZNA JEST STARA LIPA ORAZ POMNIK
ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH POLEGŁYCH W I WOJNIE ŚWIATOWEJ. W ODDALI
WIDOCZNA WIEŻA JASKÓŁCZA PAŁACU MIECHOWICKIEGO.

rozwoju „srebrnego miasta”
Bytomia. Sławny kronikarz i
badacz przeszłości Jan Długosz pisał w dziesiątej księdze
swego dzieła z XV w:”Były w
górach miasta Bytomia, ziemi
diecezyi Krakowskiej obfite
miny ołowiu z srebrem zmieszanego(...).” Zapewne już we
wczesnym średniowieczu Miechowice były górniczą osadą,
gdzie eksploatowano rudy srebra, ołowiu i żelaza. Kopalnie
kruszców założone na południowej krawędzi niecki w XIX
wieku należały do najbogatszych na Śląsku.
W 1254 r. Władysław Opolski nadał Bytomiowi prawa

miejskie, zaś w dokumencie z
dnia 24 maja 1257 roku nadał
miechowitom wieś Chorzów
i Białobrzezie. Jedną z hipotez
(dzisiaj już w zasadzie obaloną)
było utożsamianie Białobrzezia
z Miechowicami. Ta osada u
chodzi za zaginioną. Badacze
nazwę tą utożsamiali z kilkoma
miejscowościami na terenie
Górnego Śląska. Nie wiadomo
jednak czy odnosi się ona do
którejkolwiek z nich.
Stare legendy miechowickie
cofają założenie Miechowie do
XI w. natomiast jedna z nich
wymienia jako rok założenia
datę 1041 r., jako że ona miała
występować na belce pocho-

Wiadomo, że Bożogrobcy od
średniowiecza do 1810 roku
prowadzili parafię św. Marii Magdaleny w Chorzowie.
Otrzymali tam nadanie od Władysława, księcia opolskiego.
Kilkanaście lat później powstała pod koniec XIII wieku. W
tym samym mniej więcej czasie założyli szpital św. Ducha w
Bytomiu. Chorzowska parafia i
kościół istniały z całą pewnością w 1326 roku. Być może
mniej więcej w tym samym
czasie założono kościół miechowicki. Nie znamy jednak
dokładnej daty jego powstania.
Z całą pewnością należy ona
do najstarszych parafii w dekanacie bytomskim. Najstarsza,
potwierdzona wzmianka o jej
istnienia pochodzi z 1336 roku
i dotyczy poboru świętopietrza przez papieskiego nuncjusza Galharda de Carceribusa.
Ludwik Chrobok szacuje, że
w owym 1336 roku , parafia
miechowicka liczyła około 60
dusz.
O samej świątyni pierwsze
pewne informacje pochodzą z
1524 roku, kiedy w jednym z
dokumentów wymieniono powinności Petera Ratkaya, właściciela dóbr rycerskich wobec
miechowickiej parafii. Z innych
źródeł wiadomo, że drewniana świątynia w Miechowicach
istniała przynajmniej od 1515
roku.
Pierwotny, drewniany kościół
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parafialny pw. św. Krzyża usytuowany był we wschodniej
części parku. Teren, na którym
on się znajdował należał do
dolnej części Miechowic (dokument sprzedaży z 1740 roku).
Obok kościoła znajdował się
staw. Stara świątynia przetrwała do 1853 roku. Fatalny stan
techniczny obiektu spowodował, że wiekowy kościół został
zburzony. Do dzisiaj na terenie
parku istnieje wgłębienie, gdzie
były posadowione jego fundamenty. Z pewnością do dzisiaj
ich pozostałości tkwią w ziemi.
Dawniej miejsce to wskazywała stara topola. Obok tego miejsca stał krzyż. Nie prowadzono
tam nigdy badań archeologicznych, odnotowywano jednak przypadkowe znaleziska
związane z tym obiektem. W
pewnej odległości od dawnej
świątyni w odrębnym budynku
znajdowało się mauzoleum Domesów wzniesione na początku
XIX wieku..
W bezpośrednim sąsiedztwie
kościoła przepływał nieistniejący już dziś w większej
mierze Rów Miechowicki.
Parafianie by dostać się do
kościoła musieli przechodzić
przez murowany mostek nad
nieistniejącym już potokiem.
Jego istnienie potwierdza szkic
sytuacyjny z końca lat 50. XIX
wieku. Wezwanie kościoła zalicza się do najstarszych wezwań
na terenie dawnej diecezji krakowskiej (dekanat bytomski
jurysdykcyjnie przynależał do
niej do 1821 roku, choć faktycznie nastąpiło to już po 1740
roku).
Około połowy XVI wieku parafia została przejęta przez
protestantów. Zapewne wtedy
stała się budynkiem murowanym. Kościół znajdował
się wówczas pod patronatem
rodziny Suchodolskich. Katolicy przejęli ponownie kościół
w1629 roku. Kilkanaście lat
później obiekt uległ spaleniu.
Koszty jej odnowienia pokryli
Koschemborowie. Wówczas
też powstał murowany kościół.
Obok kościoła stała dzwonnica
(zawieszono na niej 3 dzwony).
Do jej powstania przyczynił się
najprawdopodobniej Wilhelm
Kiczka. Pod koniec XVIII wieku jej stan przedstawiał wiele

STARY KOŚCIÓŁ MIECHOW

SZKIC SYTUACYJNY FRAGMENTU GÓRNYCH MIECH
CZONYM PLACEM, NA KTÓRYM WZNOSIŁA SIĘ STA
JESZCZE STARA SZKOŁA Z 1818 ROKU, MOSTEK NA
WIODĄCYM DO ŚWIĄTYNI ORAZ PLAN NOWEGO K
DROGI.

KRZYŻ W PARKU MIECHOWICKIM, KTÓRY WSKAZ
KOŚCIOŁA

do życzenia. Stan świątyni i
dzwonnicy w 1792 roku przedstawiał się fatalnie. Obiekt wymagał gruntownego remontu.
Jedynie dach wzmiankowano
jako nowy, na którym niedawno umieszczono sygnaturkę.
Pewne doraźne prace prowa-

www.gazetamiechowic.pl
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IÓŁ ŚW. KRZYŻA

W MIECHOWIC

nowała kilkoma fundacjami
poczynionymi przez przedstawicieli kilku rodów szlacheckich, m. in. przez J. de
Rogoyskiego, Anny de Strzała i
Eliżbiety Ziemięckiej. Skromne
kapitały zapisywali zamożniejsi gospodarze lub dzierżawcy
miejscowych gospód. Właściciele Miechowic byli zobowiązani do dostarczenia drewna
na remonty świątyni, byli także
zobowiązani do dostarczania
farorzowi corocznie 10 wiertli
żyta i 10 wiertli owsa (z obecnej
części wsi) bytomskiej. Drobne
datki na utrzymanie uiszczali m.in. dzierżawcy karczmy
funkcjonującej w Karbiu. W
1814 roku świątynia została
uszkodzona przez pożar. Zapewne została prowizorycznie
odremontowana. Po śmierci
I. Domesa niedaleko kościoła
wzniesiono kaplicę mieszczącą kryptę z pochówkami właścicieli Miechowic (doczesne
szczątki przeniesiono później
do nowej krypty).

WICKI

HOWIC POCHODZĄCY Z 1858 ROKU Z ZAZNAARA ŚWIĄTYNIA. NA PLANIE WIDOCZNA JEST
AD NIEISTNIEJĄCYM ROWEM MIECHOWICKIM
KOŚCIOŁA USYTUOWANEGO PO DRUGIEJ STRONY

ZYWAŁ NA MIEJSCE LOKALIZACJI STAREGO

dzono w 1 połowie XIX wieku,
pojawiło się nowe ogrodzenie
o neogotyckich cechach. Sam
dach ocynkowano, co wiązało
się z przepisami przeciwpożarowymi.
W XVIII wieku parafia dyspo-

Do parafii miechowickiej przez
wiele stuleci należeli mieszkańcy Miechowic, Karbia, Bobrka
i bytomskiej części Rokitnicy
(do potoku). Z czasów nowożytnych na parafii pozostały jedynie księgi metrykalne
(chrztów, ślubów i pogrzebów)
prowadzone od lat 60. XVIII
wieku (starsze znajdują się w
Archiwum Archidiecezjalnym
we Wrocławiu) oraz obraz
św. Judy z przełomu XVI/XVII
wieku z wizerunkiem dawnego drewnianego kościółka.
Na wystawie sztuki sakralnej
w dawnym opactwie cystersów w Rudach eksponowany
jest natomiast czczony niegdyś
XVIII – wieczny krucyfiks, o
którym wspomniał w swoim
poemacie N. Bonczyk. Tylko
tyle przetrwało z dawnego
wyposażenia. Niewykluczone,
że inne elementy pochodzące
z Miechowic przechowywane
są w innych parafiach, niepotrzebne przedmioty sprzedawano innym parafiom.
W latach 20. XXw. na plebanii
parafii znajdowała się osiemnastowieczna książka, w której
znajdował się odcisk pieczęci pochodzący z około 1711
roku. Jej wizerunek przedstawiał drzewo (obok którego

wyrastała trawa) z napisem
„Ubique Sechura”, pod pieczęcią umieszczony został skrót
„M.C. S”. Dzięki zachowanym
księgom parafialnym znamy
niektóre nazwiska XVIII- wiecznych proboszczów. Byli to: Anton Klugius, Andreas Jalowy,
Meer, Kaspar Stosch, Anton
Schmieschowsky,
Hyazent
(Jacek) Heindl, Johann Benke,
Hieronim Wöhl. W początkach XIX wieku plebanem w
Miechowicach był Niewidok.
Według stwierdzeń H. Schymy
urząd proboszczów sprawowali Niemcy i przedstawiciele ludności słowiańskiej, czyli Polacy.
J. Hebliński w swojej monografii napisał, że niektórzy z proboszczów byli również komandorami zakonu bożogrobców
(miechowitami)- np. A. Schmieschowski i W. Mentel. Podczas
rozbiórki dawnej świątyni mającej miejsce w roku 1853 roku
natrafiono na krypty z ciałami
miejscowych księży.
Wiele informacji o starej świątyni i funkcjonowaniu parafii
zawiera protokół wizytacyjny
z 1792 roku. Został on sporządzony, kiedy plebanem
miechowickim był 45-letni H.
Heindel z Bytomia. Należał on
do zakonu bożogrobców. W
Miechowicach pracował od
1783 roku. Sporządzający dokument dziekan Bartuzel podał wiele informacji na temat
zwyczajów sakramentalnych.
Sakrament chrztu odbywał się
w ten sam dzień lub nazajutrz
po urodzeniu dziecka. Korzystano z chrzcielnicy zamykanej
na kłódkę. Wodę do chrztu
święciło się w Wielką Sobotę
lub też w wigilię świąt kościelnych.. Najświętszy Sakrament
był przechowywany w srebrnej małej puszce chowanej w
drewnianym cyborium. Na wyposażeniu kościoła znajdowało
się kilka ołtarzy poświęconych:
Panu Jezusowi na Krzyżu, Św.
Antoniemu, św. Janowi Nepomucenowi i św. Mikołajowi. W
miechowickim kościele znajdowały się dawniej relikwie drzewa Krzyża św., które zostały
skradzione. Nie określono jednak kiedy to nastąpiło. W kościele grzebano dobroczyńców
kościoła, w nawie zaś dawnych
donatorów (kobiety), przy wejściu do kaplicy Judy Tadeusza

metrów szerokości. Inna rzecz,
że stan obiektu budził poważne zastrzeżenia. Właścicielka
dóbr Miechowickich, Maria
von Winckler postanowiła
ufundować i zbudować nowy
kościół, stawiając jednocześnie warunek, że nowy kościół
ma stanąć na miejscu starego
kościółka. Nieodpowiedni, z
gniazdami kurzawki grunt nie
nadawał się do tego celu, tak
że musiano budować kościół
na nowym, obecnym miejscu,
zaś Miechowice straciły cenną
pamiątkę przeszłości.
Oto co pisze o tej decyzji w
swym pamiętniku Waleska,
córka Franciszka Wincklera
pod datą 17 kwietnia 1853
roku.
„Chociaż nowy będzie bardzo
piękny, przecież mi starego
żal. Połyskiwał tak przyjaźnie
poprzez stare drzewa, jak pomnik minionych czasów. Ma
przynajmniej 400 lat, na miejscu wskazanym przez patrona
Śląska św. Jacka.”

KOPIA OBRAZU ŚW. JUDY TADEUSZA.

WIDOK OD STRONY OBECNEGO KOŚCIOŁA ŚW. KRZYŻA W STRONĘ PARKU Z
WIDOCZNĄ ŚCIĘTĄ STARĄ LIPĄ, ZA KTÓRĄ ZNAJDOWAŁA SIĘ STARA MIECHOWICKA
ŚWIĄTYNIA.

znajdowała się krypta z doczesnymi prochami dobroczyńców, zmarłych w końcu XVIII
wieku (mężczyźni).
W 1756 roku w skład zabudowań
kościelnych
wchodziły: drewniana plebania, stajnia, obora, organistówka (pełniła funkcję szkoły).
Wszystkie obiekty znajdowały
się w opłakanym stanie. Kilkanaście lat później przy parafii
znajdowały się: stajnia, 3 duże
i 2 małe chlewy oraz stodoła.
Wszystkie te obiekty znajdowały się w złym stanie. Budynek
plebanii (jeszcze dobry) posiadał izbę, komorę i komnatę.
Do świątyni od około 1750
roku przylegała kaplica św
Judy Tadeusza, wzniesiona
dzięki fundacji Ignacji Ziemietzkiej, jako mauzoleum rodowe.
Z powyższą kaplicą (i okolicz-

GAZETA MIECHOWIC

nością jej powstania) wiążę
się legenda o założycielu wsi
Tadeuszu Zborowskim. Została ona uwieczniona przez księdza N. Bonczyka. Oczywiście
sam obiekt powstał znacznie
później i został dobudowany
do świątyni. Na jej utrzymanie
łożono kolejne zapisy, jak np. w
1815r.
W tym samym roku niedaleko od świątyni wybudowano
mauzoleum – kryptę, które
nazwano z racji jego funkcji mauzoleum Domesów. W
krypcie pochowano przedstawicieli Ziemietzkich, a potem
Domesów (dlatego nazywano
ją kaplicą Ziemięckich, potem
Domesów).
W 1852 rok Miechowice liczyły
1770 mieszkańców a cała parafia 2233, miechowicki kościółek był już stanowczo za mały.
Miał 30 metrów długości i 15

Podczas burzenia starego kościoła miechowickiego w 1853
roku znaleziono w jego krypcie
prochy dawnych proboszczów.
Kilku z nich pełniło funkcję komandorów zakonu bożogrobców. Powiązania z zakonem
upamiętniono w płaskorzeźbie
nad głównym portalem nowego kościoła św. Krzyża. Po jego
lewej stronie przedstawiono
symboliczną postać mnicha
miechowity, na tle konaru drzewa dębowego.
Budowa nowego kościoła,
nie była wynikiem wyłącznie pobożności a większa rolę
odegrała tu konieczność, gdyż
stary kilkusetletni kościół nie
mógł pomieścić wiernych z
przemysło
wej osady, natomiast jego wielkość i skromny
wygląd świątyni nie dodawały
blasku siedzibie nowoczesnego,
bogatego kapitalisty.
W pobliżu dawnego kościoła
znajdował się cmentarz otoczony murowanym ogrodzeniem.
Jeszcze przez długie lata XX
wieku miejsce po świątyni wyznaczała lipa i kamienny krzyż.
dr Adam Kubacz,
mgr inż. arch. Mariusz
Tazbir
Str. 7
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ZDROWIE

RODZAJE MIODU
ORAZ JEGO WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE

kontynuacja ze strony 1

O

to niektóre odmiany miodu nektarowego, a nazwa ich zależy od rośliny
z której nektar pochodzi.

Miód akacjowy ma kolor
kremowy lub jasny, bardzo
długo krystalizuje nawet do
pół roku. Wspomaga leczenie
cukrzycy, schorzeń żołądka
i dwunastnicy, nadkwaśnego
nieżytu żołądka, zapaleń błony
śluzowej i stanów kurczowych
jelit. Przyspiesza regenerację
tkanki istniejących nadżerek
i owrzodzeń.
Miód rzepakowy ma kolor od
białego do żółtego, zapach
kwiatów rzepaku, bardzo
słodki, łatwo przyswajalny
przez organizm, bardzo szybko krystalizuje. Wspomaga
leczenie wątroby, serca, nerek
i dróg moczowych.
Miód lipowy ma kolor od jasno brązowego do ciemno
brązowego, bardzo intensywny zapach kwiatów lipy, smak
lekko gorzkawy, działa napotnie. Ma zastosowanie w przeziębieniach, grypie, kaszlu oraz
stanach zapalnych oskrzeli
i płuc.
Miód koniczynowy ma kolor słomkowy o smaku lekko
kwaśnym, wspomaga leczenie
anemii.
Miód malinowy ma kolor od
złocistego do jasno czerwonego, zapach malin i kwaśny

Str. 8

FOT.: SONJA LANGFORD

1. MIODY JASNE
- miód akacjowy
-miód rzepakowy
-miód lipowy
-miód koniczynowy
-miód malinowy
- miód z nawłoci

MIÓD
POWINIEN BYĆ
SPOŻYWANY
CODZIENNIE
SZCZEGÓLNIE
PRZEZ DZIECI,
MŁODZIEŻ
I LUDZI CIĘŻKO
PRACUJĄCYCH
FIZYCZNIE
I PSYCHICZNIE

smak. Wykazuje działanie napotne i przeciw gorączkowe.
Stosowany jest również w leczeniu miażdżycy.
Miód z nawłoci ma kolor od
żółtego do bursztynowego,
dość szybko krystalizuje przyjmując konsystencję kremu.
W smaku ostry i lekko kwaśny
stosowany jest w chorobach
dróg moczowych, prostaty,
zapaleniu jelit i kamicy nerkowej.
MIODY CIEMNE
- miód wielokwiatowy
- miód gryczany
- miód wrzosowy
Miód wielokwiatowy ma kolor
od ciemno żółtego do jasno
brązowego. Zapach zależy od
nektaru z którego pochodzi.
Stosowany jest w leczeniu
alergii i anemii.
Miód gryczany ma kolor
ciemno brązowy, smak ostry
lekko piekący. Stosowany jest
w schorzeniach układu krążenia, miażdżycy, osłabieniu
pamięci.

Miód wrzosowy ma kolor
brunatny, gorzki smak. Stosowany jest w kamicy nerkowej,
zapaleniu dróg moczowych
i zapaleniu jelit.

także w leczeniu chorób skóry, przewodu pokarmowego,
układu oddechowego, układu
moczowego, układu krążenia
a nawet układu nerwowego.
W Ameryce przypada 3,2kg
miodu rocznie na głowę
mieszkańca. W Niemczech,
Szwajcarii, Francji około 2,4
kg miodu na głowę mieszkańca. W Polsce 0,21 kg miodu na
głowę mieszkańca.

MIODY SPADZIOWE
Miód ze spadzi drzew iglastych
ma kolor od ciemno zielonego do czarnego, mało słodki.
Działa wykrztuśnie, stosowany jest w chorobach płuc,
chorobach stawów i układu
nerwowego.
Miód ze spadzi drzew liściastych ma kolor zielonkawy,
działa przeciw zapalnie i wykrztuśnie. Stosowany jest również w schorzeniach pęcherza
moczowego.

PSZCZELI PYŁEK KWIATOWY
Pszczeli pyłek kwiatowy według prof. Ryszarda Czerneckiego jest jedynym na świecie
pełnowartościowym i kompletnym produktem niezbędnym do podtrzymania i utrzymania życia.

Miód powinien być spożywany codziennie szczególnie
przez dzieci, młodzież i ludzi
ciężko pracujących fizycznie
i psychicznie. Miód posiada
właściwości
detoksykacyjne, wspomaga odporność
organizmu. Stosowany jest

Pyłek kwiatowy dostarcza
związków energetycznych do
organizmu, chroni układ naczyniowy mózgu. Chcąc przeciwdziałać udarowi mózgu
należy spożywać dwie łyżki
pyłku kwiatowego dziennie.
Nawet duże zmiany w ukła-
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dzie sercowo-naczyniowym po
paroletnim stosowaniu pszczelego pyłku kwiatowego cofają
się. Systematyczne zażywanie
pszczelego pyłku kwiatowego
ogranicza niewydolność serca. Pszczeli pyłek kwiatowy
jest jedynym środkiem, który
wzmacnia nieprawdopodobnie pracę serca. Pszczeli pyłek
kwiatowy obniża również poziom cukru we krwi, utlenia
cukier, przekształca go we
fruktozę, przeciwdziała zatorom, ożywia także komórki
wątrobowe (regeneruje wątrobę). Francuzi importują
z Polski około 120 ton pyłku
kwiatowego rocznie, stosując
go między innymi do leczenia
depresji lekoopornej.
W artykule korzystano
z wykładów prof. dr hab.
Ryszarda Czarneckiego.
Mgr inż. Józef Zawidlak
- pszczelarz.
Koło Pszczelarzy
Tarnowskie Góry
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BYTOMSKIE NOTGELDY
J. HODOR, A. KUBACZ

S

zanowni
Czytelnicy,
kontynuujemy
dalszy
ciąg
przedstawiania
Państwu papierów wartościowych zastępujących pieniądze w czasach wielkiego kryzysu, w poprzednim

SERIA TA MIAŁA
BYĆ W OBIEGU
WYŁĄCZNIE DO
30 XI 1923 ROKU.

numerze Gazety Miechowic
przedstawiliśmy
notgeldy
wydawane przez gminę Miechowice, w tym wyemitowane przez miasto Bytom.
Zdjęcia przedstawiają serię

notgeldów czy raczej bonów
(gutschein) wyemitowanych
przez magistrat bytomski 20
VIII 1923 roku.
Seria ta miała być w obiegu wyłącznie do 30 XI 1923

roku. Po tej dacie bony te
traciły swoją ważność. Na
przedniej części bonu ukazany jest nieistniejący kościół
św. Wawrzyńca pochodzący
z Mikulczyc, a znajdujący
się w bytomskim parku od

1901 lub 1902 roku. Świątynia spłonęła w listopadzie
1982 roku. Żółte bony miały
równowartość 100 tysięcy
marek, czerwone 500 tysięcy
marek, a zielone 10 milionów
marek.

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

GAZETA MIECHOWIC
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SPORT

SAŁAMACHA POWALCZY O MŚ SUKCES TENISA STOŁOWEGO
BYTOMSKI FIGHTER ZWYCIĘZCĄ POJEDYNKU GALI MMA

B

S

ytomski fighter Jan Sałamacha zapewnił sobie
możliwość stoczenia walki o tytuł Mistrza Świata.

ensacją zakończyło się
niedzielne spotkanie 22
listopada, wyjazdowe tenisistów stołowych Polonii Bytom. Pokonali Mistrza Polski –
Olimpię – Unię Grudziądz 3:2.

Wywalczył pas Mistrza Interkontynentalnego kickboxingu
federacji WKN, pochodzi z Bytomia i jest Mistrzem Europy
federacji WKN.
Rywalem Sałamachy był doświadczony, 23-letni Maltańczyk Jesmar Winters.
Wszystko to wydarzyło się
5 grudnia w Hali na Skarpie
w Szombierkach gdzie odbyła
się największa gala MMA, jaka
dotychczas była organizowana w Bytomiu.
W walkach MMA o pasy mistrzowskie zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach
wagowych. W walce o mistrzostwo w wadze koguciej
(61 kg) Piotr Olszynka poko-

Str. 10

POLONII BYTOM

nał Mateusza Rajewskiego
jednogłośną decyzją sędziów,
zaś w pojedynku o pas wagi
półśredniej lepszy okazał się
Mateusz Strzelczyk, pokonując Dawida Drobinę.

W walce o pas mistrzowski
wagi ciężkiej Adam Wieczorek
skrzyżował pięści z Kewinem
Wiwatowskim. Lepszy okazał
się Wieczorek, który wygrał tę
walkę przez poddanie.

Niebiesko-czerwoni rewelacyjnie rozpoczęli mecz. Swoje pojedynki wygrali Paweł
Chmiel oraz Tomas Konecny
i kiedy wydawało się, że nasi
zgarną pełną pulę, czyli trzy
punkty, gospodarze zaczęli
odrabiać straty. Mecze wygrali kolejno: Wang Yang i Kaii
Yoshida, doprowadzając tym
samym do remisu. O wyniku
całego spotkania zadecydował
mecz Pawła Chmiela i Patryka
Zatówki. Lepszy okazał się Polonista, który wygrał 3:2, dając
tym samym jakże ważne zwycięstwo naszemu zespołowi.
Poloniści po ośmiu kolejkach
mają na koncie pięć zwycięstw i trzy porażki. Kolejnym
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rywalem drużyny 3S Poloni
Bytom była 1 grudnia w Hali
na Skarpie LKS Odry których
nasi tenisiści pokonali 3:0.
Natomiast w ostatni mecz rozegramy 8 grudnia z AZS-em
Politechniką Rzeszów przyniósł kolejne zwycięstwo i to
na ich własnym terenie 3:1 .

Tym zwycięstwem awansowaliśmy na 4 pozycję w tabeli,
która daje możliwość gry w fazie play-off. Wyprzedziliśmy
o 1 punkt zawodników Kolpinga Jarosław. Następne spotkanie rozegramy już 15 grudnia
w Hali na Skarpie z Palmiarnią
Zielona Góra. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców!

www.gazetamiechowic.pl
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Z WIZYTĄ

NOWE RADIOWOZY

U PRZEDSZKOLAKÓW

DLA POLICJI Z MIECHOWIC

M

undurowi z bytomskiego komisariatu w Miechowicach w ramach
działań „Bezpieczna droga do
szkoły”, spotkali się z przedszkolakami. Stróże prawa
odwiedzili placówkę przy ul.
Bławatkowej.
Policjanci podczas spotkania
przekazali najmłodszym podstawowe informacje dotyczące
ich bezpieczeństwa.
Bytomscy policjanci z komisariatu w Miechowicach
odwiedzili
najmłodszych
w przedszkolu przy ulicy Bławatkowej. W czasie spotkania
mundurowi uczyli dzieci, jak

unikać zagrożeń i bezpiecznie
poruszać się po drodze. Poruszono temat bezpieczeństwa
dzieci podczas zabaw na podwórku, przejazdu samochodem i kontaktach z obcymi.
Najmłodsi z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w prelekcji. Chętnie odpowiadali
na pytania i z ciekawością
oglądali elementy wyposażenia stróżów prawa. Wszystkie
dzieci z ogromnym zainteresowaniem przysłuchiwały się
mundurowym oraz zadawały
liczne pytania. Na zakończenie najmłodsi wręczyli policjantom podziękowania.

B

ytomski garnizon dysponuje 7 nowymi radiowozami. Zakup pojazdów
służbowych w połowie został
sfinansowany ze środków samorządowych, natomiast pozostałą część wydatków pokrył
budżet policji. Mundurowym
kluczyki do aut przekazał prezydent miasta - Damian Bartyla.
Na terenie komisariatu w Miechowicach Prezydent Bytomia
Damian Bartyla oficjalne wręczył kluczyki do 7 nowych
radiowozów. Przy uroczystym
przekazaniu
samochodów

obecni byli Komendant Miejski Policji w Bytomiu mł.insp.
Karol Fajer, przewodniczący
Rady Miejskiej Andrzej Wężyk
oraz pełnomocnik prezydenta
ds bezpieczeństwa Tadeusz
Ostrowski. Zakup radiowozów
był możliwy dzięki środkom
finansowym
przekazanym
przez miejski samorząd. Drugą
połowę należności za pojazdy,
z własnego budżetu zapłaciła
policja. Nowe samochody służbowe to oznakowane pojazdy
marki Kia Ceed, które trafiły do
dyspozycji policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego oraz
bytomskich komisariatów.

KRONIKA POLICYJNA
29.11.2015 GODZ. 04:30, BYTOM, UL.
BŁAWATKOWA
Nieznany sprawca wykorzystał w autobusie PKM
nieuwagę mezczyzny (zam. w Bytomiu) i skradł
telefon komórkowy marki Sony Xperia wartości
600 zł.
30.11.2015 GODZ. 16:41, BYTOM, UL. JÓZEFA
ELSNERA
Policjanci KP I w Bytomiu w mieszkaniu zatrzymali
kobiete lat 49 (zam. w Bytomiu), która dokonała
nielegalnego poboru energii elektrycznej poprzez
skręcenie przewodów za tablicą licznikową. Straty
w toku ustalania
30.11.2015 GODZ. 18:50, BYTOM, UL. KS.
JANA FRENZLA
Policjanci KP I w Bytomiu w mieszkaniu zatrzymali
mezczyzne. lat 34 (zam. w Bytomiu), który dokonał
nielegalnego poboru energii elektrycznej poprzez
skręcenie przewodów za tablicą licznikową. Straty
w toku ustalania.
28.11.2015 GODZ. 12:00, BYTOM, UL. HUGONA
KOŁŁĄTAJA
Nieznany sprawca poprzez wyłamanie drzwi
altany w ogródku działkowym dostał się do jej
wnętrza, skąd dokonał kradzieży butly gazowej,
taczkę, dekoder DVBT i elektronarzędzia o łącznej
wartości 1.200 zł na szkodę mezczyzny lat 44 (zam.
w Bytomiu).

27.11.2015 GODZ. 17:40, BYTOM, UL.
PRZYJEMNA
Policjanci WRD KMP Bytom zatrzymali mezczyzne
lat 44 (zam. Radzionków), który będąc w stanie
nietrzeźwości 0,27 mg/l kierował samochodem Vw
25.11.2015 GODZ. 00:00, BYTOM, UL.
KONSTYTUCJI
Nieznany sprawca poprzez wybicie szyby w tylnich
lewych drzwiach od strony pasażera samochodu
marki Renault z wnętrza skradl dwie klapy
schowków z tapicerki wewnętrznej z bagażnika
oraz tylniej lampy od strony pasażera. Dokonał
także zniszczeń tapicerki tylniej klapy. Łączna suma
strat wynosi 1000 zł na szkodę kobiety (zam. w
Bytomiu).
23.11.2015 GODZ. 19:00, BYTOM, UL. ŚW.
ELŻBIETY
Nieznany sprawca po wyłamaniu drzwi do
pomieszczenia biurowego firmy z wnętrza skradł
dwa laptopy m-ki Sony i HP. Straty 2000 zł na
szkodę firmy
23.11.2015 GODZ. 14:45, BYTOM, UL. KS.
JANA FRENZLA
Kierująca samochodem Chevrolet kobieta lat 40
(zam. Tarnowskie Góry) potrąciła, przechodzącą
przez przyjście dla pieszych dziewczynke. lat 13
(zam. Bytom). Na skutek zdarzenia piesza doznała
obrażeń ciała, zwolniona do domu.

19.11.2015 GODZ. 16:15, BYTOM, UL. JÓZEFA
ELSNERA
Policjanci KP I w Bytomiu wraz z pracownikami
firmy w mieszkaniu należącym do kobiety ujawnili
kradzież prądu poprzez skręcenie przewodów na
tablicy licznikowej. Straty w toku ustalania
19.11.2015 GODZ. 16:55, BYTOM, UL.
FRANCUSKA
Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali mezczyzne
lat-42 (zam. w Bytomiu) który dokonał kradzieży
prądu poprzez skręcenie przewodów na tablicy
licznikowej. Straty w toku ustalania
19.11.2015 GODZ. 17:20, BYTOM, UL.
FRANCUSKA
Policjanci KP I w Bytomiu wraz z pracownikami
firmy w mieszkaniu należącym do mezczyzny
ujawnili nielegalny pobór prądu polegający na
skręceniu przewodów na tablicy licznikowej. Straty
w toku ustalania
10.11.2015 GODZ. 13:30, BYTOM, UL.
REPTOWSKA
Nieznany sprawca z niezamkniętego pojazdu
dokonał kradzieży tabletu marki Samsung Galaxy
o wartości 700 zł na szkodę mezczyzny (zam. w
Chorzowie).
18.11.2015 GODZ. 16:00, BYTOM, UL. JÓZEFA
NICKLA
Nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę kobiety

(zam. w Bytomiu) z torebki dokonał kradzieży
portfela z dokumentami osobistymi, kartami
płatniczymi i pieniędzmi w kwocie 500 zł.
16.11.2015 GODZ. 22:00, BYTOM, UL.
POWSTAŃCÓW
Nieznany sprawca po uprzednim wyłamaniu rolety
zewnętrznej i dwóch zamków w drzwiach wejściowych sklepu ogólnospożywczego, dostał się do jego
wnętrza skąd skradł dwie szuflady z kasy fiskalnej
z gotówką w kwocie 293 zł oraz papierosy różnych
gatunków. Straty w trakcie ustalenia
11.11.2015 GODZ. 15:41, BYTOM, UL.
REPTOWSKA
Nieznany sprawca, po uprzednim zerwaniu skobla
z drzwi dostał się do wnętrza piwnicy skąd skradł
rower marki Focus oraz art. spożywcze powodując
łącznie straty w kwocie 1250zł

dokonał na jej szkodę kradzieży pieniędzy z portfela
w kwocie 700 zł.

karty bankomatowej na szkodę mezczyzny (zam.
w Bytomiu).

10.11.2015 GODZ. 11:17, BYTOM, UL. JANA
NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO
Policjanci z KPI w Bytomiu zatrzymali mezczyzne.lat
54 (zam.w Sosnowcu ),który w sklepie mieszczącym
się w centrum handlowym dokonał kradzieży odzieży na kwotę 580 zł na szkodę w/w sklepu

06.11.2015 GODZ. 17:16, BYTOM, UL.
KONSTYTUCJI
Policjanci WRD KMP w Bytomiu zatrzymali mezczyzne lat 33 (zam. Stawczyn, woj. świętokrzyskie),
który będąc w stanie nietrzeźwości 1,66 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu kierował
pojazdem marki Scania.

07.11.2015 GODZ. 14:00, BYTOM, UL.
KONSTYTUCJI
Nieznany sprawca po uprzedni wyłamaniu desek
poszycia dachowego dostał się do wnętrza kiosku
z artykułami ogólno spożywczymi skąd następnie
dokonał zaboru ok. 100 zł gotówki w bilonie z kasy
fiskalnej oraz wiertarke udarową nieustalonej marki
i artykuły spożywcze o łącznej wartości 1500zł

11.11.2015 GODZ. 23:00, BYTOM, UL.
MIECHOWICKA
Nieznany sprawca z otwartego samochodu dokonał
kradzieży torebki z zawartoscią dokumentów
osobistych,telefonu komórkowego i gotówki w
kwocie 50 zł.Straty 1450zł. na szkodękobiety.lat
35(zam.Zawiercie).

05.11.2015 GODZ. 17:00, BYTOM, UL.
ENERGETYKI
Nieznany sprawca po otwarciu nieustalonym
narzędziem drzwi wejściowych, dostał się do
wnętrza pomieszczenia biurowego firmy i wyłamał
zamek w szafie metalowej, z której skradł kasetkę
z pieniędzmi w kwocie około 2000 zł oraz laptop
marki Lenovo. Straty w toku ustalania

10.11.2015 GODZ. 20:20, BYTOM, UL.
ŻOŁNIERSKA
Nieznany sprawca w hotelu wykorzystując nieobecność w pomieszczeniu socjalnym recepcjonistki

04.11.2015 GODZ. 17:15, BYTOM, UL.
MIECHOWICKA
Nieznany sprawca w autobusie linii nr 623 z
plecaka dokonał kradzieży dowodu osobistego i
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05.11.2015 GODZ. 11:30, BYTOM, UL. POGODNA
kobieta lat 86 (zam. Bytom) zawiadomiła, że nieznani jej kobieta i mężczyzna pod pozorem skorzystania
z toalety wykorzystali nieuwagę pokrzywdzonej i
dokonali kradzieży pieniędzy w kwocie 1000zł oraz
telefonu komórkowego na szkodę zgłaszającej.
01.11.2015 GODZ. 03:00, BYTOM, UL.
KONSTYTUCJI
Nieznany sprawca wybił szybę w drzwiach samochodu
specjalistycznego karetki pogotowia marki Mercedes,
a następnie z wnętrza dokonał kradzieży urządzenia
typu defibrylator marki Lifepack. Łączna suma strat
wynosi 15000 zł na szkodę Przychodni Lekarskiej
01.11.2015 GODZ. 21:09, BYTOM, UL.
KONSTYTUCJI
Policjanci WRD KMP w Bytomiu zatrzymali mezczyzne. lat 49 (zam. w Bytomiu), który będąc w stanie
nietrzeźwości 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu kierował samochodem marki Fiat
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HARCERSTWO TO NIE TYLKO HOBBY
TO SPOSÓB NA ŻYCIE

B

rak pomysłu na siebie to
ostatnio coraz to częstszy
problem nie tylko Nas
młodych. Trzeba przyznać, że
również dorośli gubią swój cel
przez co życie staje się jałowe.
Trzeba więc znaleźć sposób
na zaktywizowanie siebie,
a w Miechowicach nie brakuje miejsc, gdzie możemy tego
dokonać!

Pamiętacie o harcerstwie?
ZHP wcale nie wyginęło i co
ważniejsze ma się bardzo do-

9 GRUDNIA W SOBOTĘ
PRZY HALI TARGOWEJ
W MIECHOWICACH
ODBĘDZIE SIĘ HARCERSKI
KIERMASZ NA KTÓRYM
BĘDĄ SPRZEDAWANE
OZDOBY ŚWIĄTECZNE
WYKONANE PRZEZ
NASZYCH HARCERZY.
SERDECZNIE
WSZYSTKICH
ZAPRASZAMY!

brze! Z roku na rok przybywa mu fanów, bo harcerstwo
w Polsce odradza się na nowo.
W Miechowicach to już wieloletnia tradycja która jest przekazywana przez kilka pokoleń
Instruktorów. W tak zwanym
„nowym osiedlu” prężnie działa 26 DH im. A. Małkowskiego
„Leśni”. Początki jej działalności sięgają lat 80’. Nie znaczy
to jednak wcale, że działający
w niej harcerze i instruktorzy
zatrzymali się na tym etapie.
Drużyna jest jedną z najbardziej

postępowych w Bytomskich
Hufcu o czym mogą świadczyć
jej liczne sukcesy. Harcerze
w „Leśnych” nie specjalizują
się tylko w jednej dziedzinie.
Tam każdy znajduje pasję, która
może później rozwijać. Dzięki
temu ujawnia się wiele ukrytych talentów, które później procentują. Wspinaczka? Turystyka
górska? ASG? Aktorstwo? „Powiedz nam co Cię ciekawi, a my
Ci to przybliżymy” To dewiza
kadry, która tworzy 26 DH.
Dzięki Instruktorom którzy cały

NOWOCZESNE ŁAZIENKI
(32) 286 40 02
1,2 km

Harcerstwo to nie tylko hobby.
To sposób na życie dla każdego! W tym gronie nie czuje się
podziału wiekowego. Nie istnieją bariery pokoleniowe. Ludzie po prostu chcą się razem

spotykać i wspólnie bawić,
przekazując sobie nawzajem
wiedzę i umiejętności. Dorośli
przekazują dzieciom i młodzieży to czego w trakcie życie
się nauczyli, a dzieci dorosłym
przypominają o czy w życiu
zapomnieli. Taka wzajemna
korelacja może prowadzić
tylko do czegoś naprawdę dobrego. Jeśli jesteście ciekawi,
zapraszam w czwartki o 17:00
pod gimnazjum nr 14. Czeka
tam na Was wspaniała przygoda i sposób na życie!
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BYTOM - MIECHOWICE ul. J. FRENZLA 30
Szanowni Państwo, informujemy, że:
redakcja GAZETY MIECHOWIC
oraz SKLEP KOMPUTEROWY
z Hali Targowej
wraz z SERWISEM TELEFONÓW GSM
zostaną przeniesione od grudnia 2015 r.
do nowego pawilonu
przy ul. Bławatkowej.
Serdecznie zapraszamy!
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czas chcą się rozwijać i kształcić
można zaobserwować wzrost
pasji i ogromne zmiany wśród
młodzieży uczęszczającej na
zbiórki! Dzięki uprzejmości gazety w serii artykułów będziemy mieli okazję przybliżyć Państwu harcerstwo.
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www.gazetamiechowic.pl
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