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GAZETA  MIECHOWIC

Informujemy, że redakcja Gazety Miechowic oraz SkLEp kOMpUTErOWY z HaLI TarGOWEJ wraz z serwisem telefonów GSM zostaną przeniesione  
od grudnia 2015 roku do NOWEGO paWILONU przy ul. Bławatkowej.  zapraSzaMY na nowe miejsce! 

Jednocześnie informujemy, że do grona redakcyjnego Gazety, zajmującego się działem „Historia Miechowic”, dołączył Jan Hodor - interesująca postać, pasjonat, 
znawca tematyki oraz historii Miechowic. W poprzednim numerze GM pod interesującym artykułem o herbach Miechowic, zabrakło nazwiska autora tekstu,  
a jest nim dr adam kubacz.  Redakcja

drOdzY CzYTELNICY…

Początek XX wieku to 
okres gwałtownego roz-
woju Miechowic.  W po-

szukiwaniu pracy pojawiło 
się wielu przyjezdnych. Byli 
to zarówno imigranci z  te-
renów pruskiego Śląska, jak 
i  emigranci z  zagranicy. Sta-
rali się znaleźć zatrudnienie w 
powstającej kopalni „preus-
sen”.  Na ich potrzeby wybu-
dowano osiedle. Należało tak-
że zatroszczyć się o  sprawy 
duchowe nowo przybyłych. 
dotychczasowa parafia św. 
krzyża nie mogła zaspokoić 
potrzeb wszystkich wiernych. 
W początkach XX wieku była 
ona bardzo rozległa. Należały 
do niej: karb, Bobrek i bytom-
ska część rokitnicy. Wzrost 
ludności spowodował, że 
proboszcz J. kuboth dążył 
do powstania nowych  ko-
ściołów. pierwszy z  nich po-
wstał w  Bobrku (1902-1905). 
Wprawdzie część parafian 
odpadła od parafii św. krzyża, 
jednak szybki przyrost miesz-

kańców Miechowic powodo-
wał konieczność postawienia 
nowej świątyni. projekt jej 
powstania wysunięto w  roku 
1910. 

ksiądz J. kuboth starał się 
o  wybudowanie neobaroko-
wego kościoła. Najprawdopo-
dobniej zwrócił się z  prośbą 
o  zaprojektowanie neostylo-
wej świątyni do Johannesa 
Franziskusa klompa, znanego 
architekta. Stworzył on wiele 
projektów świątyń katolickich 
na terenie Niemiec, w  tym 
także i na Górnym Śląsku. 
z  lat 1910-12 spod ręki 
klompa wyszło kilkadziesiąt 
szkiców rysunkowych przed-
stawiających przyszłą mie-
chowicką świątynię. autor 
zapewne nigdy nie był w Mie-
chowicach i  projektowany 
obiekt zaplanował w  oparciu 
o wskazówki ks. kubotha. ry-
sunki te powstały w dortmun-
dzie i katowicach. 
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kOŚCIÓŁ
BOŻEGO CIAŁA W MIECHOWICACH

EGzEMpLarz 
BEZPŁATNY

Schron: prace 
s. 2

BYTOM: przEMIaNY 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ZAGROŻENIA

Bytom jest jednym z  naj-
starszych miast Górnego 
Śląska, położonym 15 

kilometrów od katowic. Waż-
nym atutem lokalizacyjnym 
miasta jest zarówno centralne 
położenie w  województwie 
śląskim jak i  przebiegające 
przez Bytom główne szlaki 
komunikacyjne o  charakterze 
regionalnym, krajowym i mię-
dzynarodowym.

Jeszcze niedawno był on zna-
czącym ośrodkiem przemy-
słowym, gdzie w działających 
kopalniach i  zakładach prze-

mysłowych znajdowało pracę 
wielu ludzi. Obecnie jednak 
należy do miast, w  których 
skupiło się najwięcej proble-
mów gospodarczych i  spo-
łecznych związanych między 
innymi z  procesami restruk-
turyzacji przemysłowej oraz 
degradacji infrastruktury.

W  życiu społeczno-gospodar-
czym Bytomia dominującą 
rolę odgrywał przemysł cięż-
ki, a  w  latach siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych Bytom 
przeżywał okres największej 
prosperity. W  tym okresie 

liczba ludności miasta znacz-
nie przekraczała 200 tysięcy 
– według GUS w  1987 roku 
osiągnęła swój szczyt, czy-
li liczbę prawie 240 tysięcy. 
Mieszkańcy pracowali w  zlo-
kalizowanych tu 11 kopalniach 
i  2 hutach żelaza. W  ostatnim 
okresie, w wyniku procesu re-
strukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego i  hutnictwa, za-
mknięte zostały działające na 
terenie miasta kopalnie i huty – 
najwięksi lokalni pracodawcy. 
dziś pozostała jedynie kopalnia 
Bobrek Centrum. 
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PIĘKNIEJĄCE MIECHOWICE

Notgeldy to tymczasowa 
waluta wprowadzona 
na terenie Niemiec z po-

czątkiem I  wojny światowej. 
Niemiecki termin na określe-
nie tego typu pieniądza nie ma 
polskiego odpowiednika. Taka 
waluta nie posiadała wartości 
prawnego środka płatnicze-
go. dlatego płacić nią było 
można tylko na terenie gminy, 
dominium lub zakładu pracy, 

który był jej emitentem. Huty 
i  kopalnie najczęściej wybija-
ły jedynie monety. zdarzało 
się, że niektóre nominały pie-
niężne wydawały wspólnie: 
dominium i  gmina. Niektóre 
z  nich nigdy nie weszły do 
obiegu. Nie wszystkie też były 
akceptowane, gdyż nie miały 
prawnej gwarancji ze strony 
państwa.

kontynuacja, strona 9

KSIĄŻKA DO NABYCIA W SKLEPIE KOM-
PUTEROWYM NA HALI TARGOWEJ

SkWEr OFIar 
TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

W  Miechowicach powsta-
nie Skwer Ofiar Trage-
dii Górnośląskiej. Bę-

dzie się znajdował u zbiegu ulic 
Jana Frenzla i Jana dzierżonia 
w starej części Miechowic. Na 
sesji rady Miejskiej  z 28 wrze-
śnia bytomscy radni podjęli 
uchwałę w tej sprawie o nada-
niu skwerowi imienia „Ofiar 
Tragedii Górnośląskiej”. W ten 
sposób władze  Miasta Byto-
mia  chcą upamiętnić tysiące 
niewinnych osób, które zostały 
wywiezione do zSrr w  celu 
niewolniczej pracy po zajęciu 
terenów Górnego Śląska.
W 2015 roku mija zarówno 70. 

rocznica wyzwolenia Górne-
go Śląska przez Sowietów, jak 
również 70. rocznica deporta-
cji Górnoślązaków do związ-
ku radzieckiego. Wydarzenia 
te miały wymiar tragiczny. 
z pierwszym łączą się zbrodnie 
popełnione na mieszkańcach 
dzielnicy Miechowice,  w  tym 
na księdzu Janie Frenzlu, oraz 
na Ślązakach i  polakach  pra-
cujących w  tutejszych kopal-
niach, branych omyłkowo za 
Niemców przez wkraczające 
wojska sowieckie, zaś z drugim 
dramat tysięcy śląskich rodzin 
spowodowany wywózką męż-
czyzn i kobiet w głąb zSrr.

DR WITOLD MAZUREK

DR ADAM KUBACZ

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ: www.GAZETAMIECHOWIC.pl

MIECHOWICkIE 
NOTGELDY

J. HODOR, A. KUBACZ

http://www.gazetamiechowic.pl
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SCHrON: praCE 
NA TERENIE GIMNAZJUM

W poprzednim numerze 
Gazety Miechowic 
nie zamieściliśmy in-

formacji na temat schronu, 
co wcale nie oznacza, że jego 
rewitalizacja została przez nas 
zapomniana. Jest wprost prze-
ciwnie. W ostatnim czasie wy-
darzyło się wiele pozytywnych 
wydarzeń, które dają ogromną 
nadzieję, że w przyszłym roku 
uda się oddać społeczeństwu 
pierwszy odnowiony odcinek, 
wraz z mini muzeum Miecho-
wic oraz izbą pamięci stycznia 
1945 roku.

przedstawiamy państwu kalen-
darium naszych prac:
sierpień: przystąpiliśmy do od-
wodnienia zalanego wnętrza 
schronu, następnie zerwaliśmy 
całkowicie zniszczoną posadz-
kę. W  toku tych prac zostaje 
wyniesionych na zewnątrz 
kilka ton gruzu, ziemi oraz nie-
czystości. Wykopaliśmy dwa 
rząpia niezbędne do prawidło-
wego odwodnienia wnętrza. 

Wrzesień - radny Bytomia To-
masz Wac inicjuje spotkanie 
z  władzami miasta, którego 
przedstawicielem jest zastępca 
prezydenta robert dederko. 
Na spotkaniu przedstawiliśmy 
harmonogram prac związa-
nych z  rewitalizacją schronu, 
zostają ustalone szczegóły 
umowy użyczenia gruntu wraz 
ze schronem. dostajemy zgodę 
na demontaż drzwi ze schronu 
po nieistniejącej szkole nr 29 
w celu zabudowy ich w schro-
nie na ul. kasztanowej. zostaje 
podpisana umowa pomiędzy 
władzami miasta a  „pro For-
talicium” dotycząca użyczenia 
działki wraz ze schronem na 
okres 10 lat.

październik - wykonujemy 
prace związane z  odtworze-
niem obmurza wejścia do 
schronu, demontujemy drzwi 

pancerne ze szkoły 29-tej, wy-
konujemy prace „gospodar-
cze” na powierzchni działki ze 
schronem. Montujemy drzwi, 
które zabezpieczą wejście 
do schronu. Jan Hodor oraz 
Adam Kubacz planują wstęp-
ne rozmieszczenia ekspona-
tów.  dołącza do nas i pomaga 
przy pracach wykończenio-
wych mieszkaniec Miechowic, 
pan Jerzy Lipka. przed nami 
jeszcze ogrom prac i  związa-
nych z tym niezbędnych inwe-
stycji. Niestety październik ma 
swoje prawa i aura tym razem 
nie jest naszym sprzymierzeń-
cem. przed zimą chcemy od-
tworzyć zniszczone zadaszenie 
wejścia do schronu, wykonać 
odwodnienie wraz z  ułoże-
niem rur drenażowych oraz 
wykonać nową posadzkę. plan 
ambitny, ale jeżeli pogoda do-
pisze z pewnością realny.

W  tym miejscu pragniemy 
podziękować tym wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
tego, że „zapomniany schron” 
w Miechowicach, a raczej jego 
I odcinek, nabiera kształtów 
i z czasem przyczyni się do po-
pularyzacji historii Miechowic. 
Bez ich pomocy nie byłoby 
możliwe wykonanie tego, co 
już jest zrobione.
pan Mariusz Janda właściciel 
firmy „ymilex” zajmującej się 
pomocą rejestracji samocho-
dów z  UE. pan Adam Anchi-
miuk właściciel firmy usłu-
gowo-budowlanej „Profes”. 
pp. Joachim Maczurek oraz 
Gabriel Rabsztyn. pan Marek 
Pilarek właściciel firmy „Dro-
mark” działającej w  branży 
budowlanej (rozbiórki i burze-
nie budynków, roboty ziemne).
pan Darek Żurawski z  Kom-
panii Bytom. 

Wszystkim wymienionym 
jeszcze raz bardzo dziękujemy 
za pomoc.

32 BITY 
Z BYTOMIA

Firma z  naszego miasta 
chwali się stworzeniem 
pierwszego polskiego  

32-bitowego  mikroproceso-
ra. Mowa oczywiście  o firmie 
dCd - digital Core design 
i  o   procesorze d32prO.  Co 
prawda powstały w kraju pro-
jekty takich układów  jak ade-
lit,  agat,  czy azuryt, ale tutaj 
mamy gotowy cały komercyj-
ny i   kompletny system wraz 
z  urządzeniami peryferyjnymi, 
kompilatorem i  narzędziami, 
który jest gotowy do zaofero-
wania  kontrahentom.

Jest to ogromny sukces  pol-
skiej mikroelektroniki na tak 
trudnym i  wymagającym 
rynku, tym bardziej wartym 
podkreślenia,  że  powstał  
tutaj, u nas w Bytomiu i stwo-
rzyło go trzech bytomskich 

inżynierów.

Firma dCd zajmuje się pro-
jektowaniem jak arM, a  nie 
produkcją  układów elektro-
nicznych, więc procesor jest 
oferowany jako gotowy sche-
mat logiczny do zlecenia pro-
dukcji i  jest skonfigurowany 
pod  konkretne oczekiwania 
klienta.

Nie jest to oczywiście taki pro-
cesor jakie znamy  z kompute-
rów pC (jak aMd athlon czy 
Intel pentium) i nie stanowi dla 
nich konkurencji. Jest prze-
znaczony do zastosowań prze-
mysłowych, prosty i  o  innej 
budowie wewnętrznej ( arch.
harwardzka, rISC)  a zarazem 
efektywny,  mający  konkuro-
wać z  układami arM Cortex 
i podobnymi.

pOdSUMOWaNIE IV zBIÓrkI 
PRZYBORÓW SZKOLNYCH

Zakończyła się IV zbiórka 
artykułów szkolnych dla 
najbardziej potrzebują-

cych dzieci z  miechowickich 
szkół zorganizowana wspólnie 
przez radnego Tomasza Waca 
oraz Mariusza Tazbira z Gazety 
Miechowic. 

dzięki uzbieranym przyborom 
udało się przygotować 100 pa-

czek w formie wyprawki szkol-
nej na dobry początek nowego 
roku szkolnego 2015/2016. 
paczki, tak jak w poprzednich 
latach, zostały dostarczone do 
miechowickich szkół i tam roz-
dzielone przez dyrekcje oraz 
pedagogów. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim darczyńcom, 
którzy wsparli kolejną jakże 
szczytną akcję!

MOdErNIzaCJa  
PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY FELIŃSKIEGO

Znamy już wyniki głosowa-
nia na projekty w ramach 
budżetu obywatelskiego 

w całym Bytomiu.
W Miechowicach zdecydowa-
ną większością głosów wygra-
ła modernizacja nawierzch-
ni drogowej i chodnikowej  
w rejonie pętli autobusowej 
przy ul. Felińskiego.  Na pro-
jekt ten oddało głosy 508 
osób.  drugie miejsce w gło-
sowaniu zajął plac zabaw na  
osiedlu domków fińskich  (210 
głosów). Natomiast budowa 
boiska przy  pl. Niepodległości    
cieszyła się poparciem  159 
głosów. W karbiu w ramach 
budżetu obywatelskiego po-

wstanie wielofunkcyjne boisko 
przy Mdk nr 2, w Bobrku zre-
witalizowane będzie otoczenie 
ul. piecucha (w rejonie nu-
meru 12). W Stolarzowicach 
opracowany zostanie projekt 
budowy chodnika wraz ze 
ścieżką rowerową przy ul. Su-
chogórskiej, a w Suchej Górze 
zmodernizowany będzie park 
Grota przy ul. 9 Maja.

ELEkTrOWNIa 
MIECHOWICE DO MODERNIZACJI

Fortum, fińska firma, któ-
ra jest jej właścicielem od 
2011 roku, planuje budowę 

na jej terenie nowej kotłowni.
Ciepłownia będzie wyposażona 
w  kocioł typu Wr25 (są to kotły 
wodne, rusztowe o sprawności 
78% i mocy cieplnej wynoszą-
cej 25Gcal/h ich  nazwa). Jego 
paliwem jest węgiel kamienny. 
kotłownia będzie posiadała tak-
że niezależny komin, instalacje 
odsiarczania spalin oraz własny 
plac węglowy.
Inwestycja ma ruszyć w paź-
dzierniku i potrwa do końca 
2016 roku. Będzie to samodziel-
na jednostka, mogąca praco-
wać niezależnie od miechowic-
kiego zakładu. Będzie na razie 
stanowiła rezerwę dla Bytomia, 
a docelowo po wygaszeniu sta-
rych kotłów miechowickich, 
które pamiętają lata  50-te po-
przedniego stulecia, będzie peł-
nić funkcje szczytowego źródła 
dla nowej elektrociepłowni w 
zabrzu, która to będzie zaopa-
trywać Bytom i Miechowice w 
przyszłości w ciepło naszych 
domów. 

Obie elektrociepłownie zosta-
ną połączone ze sobą 10km 
odcinkiem rurociągu i wtedy 
to Miechowice przejmą funk-
cję jaką do tej pory spełniała  
dla Bytomia elektrociepłownia  
Szombierki. pracowała ona 
tylko w  okresie zwiększonego 
zapotrzebowania oraz w trak-
cie prac konserwacyjnych w 
Miechowicach.
Szombierki zostaną definityw-
nie zamknięte, a ze względu na 
wartość zabytkową i wartości 
architektoniczne  Fortum szuka 
kontrachenta na jej sprzedaż, 
który zagospodaruje EC Szom-
bierki zgodnie z jej walorami.
Nowa elektrociepłownia za-
brze będzie zaopatrywać w 
ciepło sieciowe około 70 tys. 
gospodarstw domowych za-
równo w zabrzu jak i w Byto-
miu, a koszt budowy jej to koło 
200mln euro.
Modernizacje są konieczne, 
gdyż  wymagają tego dyrekty-
wy ochrony środowiska na ko-
tły niskoemisyjne oraz na wy-
eksploatowanie pracujących 
urządzeń.



Restauracja 
Twoje wesele będzie idealne.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
NIEZAPOMNIANE WESELA
PRZYJĘCIA KOMUNIJNE
UROCZYSTOŚCI 
STUDNIÓWKI
SYLWESTER
BANKIETY
EVENTY
BALE

Ul. Strzelców Bytomskich 87c Bytom
www.thepiano.eu     tel. 510 115 359
biuro@thepiano.eu        882 027 863

  

Komfort i elegancja 
Znakomita lokalizacja

90 pokoi
Strefa SPA

Łatwy dojazd
Smaczna kuchnia

Sale konferencyjne

tel. 32 782 1 782
recepcja@hotelprime.pl

www.hotelbytom.pl

http://www.thepiano.eu
mailto:biuro@thepiano.eu
mailto:recepcja@hotelprime.pl
http://www.hotelbytom.pl
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Do 8 928 spadła liczba 
osób zarejestrowa-
nych jako bezro-

botne w  bytomskim urzędzie 
pracy. Te najnowsze statystyki 
świadczą o  utrzymującej się 
w  Bytomiu tendencji spadko-
wej wśród osób pozostających 
bez pracy. dobrze wyglądają 
też statystyki z liczbą ofert za-
trudnienia oraz zainteresowa-
nie projektami realizowanymi 
przez powiatowy Urząd pracy.

z  danych statystycznych wy-
nika, iż sytuacja na bytomskim 
rynku pracy w ostatnich miesią-
cach uległa poprawie. W ciągu 
1,5 roku, bezrobocie w Bytomiu 
spadło o  4,7%. Warto wspo-
mnieć, że na początku 2014r. 
stopa bezrobocia w  Bytomiu 
wynosiła 21,9%, a  w  sierpniu 
tego roku, wyniosła 17,2%.

zmniejszyła się też liczba osób 
zarejestrowanych jako bezro-
botne. z danych z końca wrze-

śnia br. wynika, że było ich 8 
928 osób, podczas gdy w lutym 
2014 r. liczba ta wynosiła 12 182 
osoby. Systematycznie wrasta 
też ilość ofert pracy zgłaszanych 
w  bytomskim urzędzie pracy. 
W 2014 r. było 4 359 ofert, a do 
sierpnia br. odnotowano ich już 
3 528.

podobnie jak w  latach ubie-
głych, bytomski Urząd pracy 
koncentruje się na projektach 
skierowanych do osób bezro-
botnych w  różnych przedzia-
łach wiekowych. W tym roku 
realizowane są dwa nowe pro-
jekty dofinansowane z Fundu-
szy Europejskich: „aktywizacja 
osób młodych pozostających 
bez pracy w Bytomiu (I)” w ra-
mach pO WEr i  aktywizacja 
osób bezrobotnych w  wieku 
30+ zarejestrowanych w  po-
wiatowym Urzędzie pracy 
w Bytomiu (I)” w ramach rpO.

za kwotę prawie 6,5 mln zł. 

kontynuowany jest projekt 
pO WEr adresowany do 1200 
młodych bytomian, którzy 
nie ukończyli 30 - tki. kilkuset 
uczestników bierze już udział 
w szkoleniach, wśród których 
znalazły się zajęcia kompute-
rowe, kosztorysowanie robót 
budowlanych czy podstawy 
przedsiębiorczości i  blok po-
święcony profesjonalnemu 
sprzedawcy .

W  ramach projektu przyzna-
wane są, cieszące się dużym 
zainteresowaniem, dotacje na 
rozpoczęcie działalności go-
spodarczej. Młodzi coraz czę-
ściej decydują się na własny 
biznes. Wnioskują o  dofinan-
sowanie salonów fryzjerskich, 
kosmetycznych, biur architek-
tonicznych, a nawet kancelarii 
prawnej. projekt przewiduje 
przyznanie dotacji 38 młodym 
przedsiębiorcom, ale jeśli zain-
teresowanych będzie więcej, 
również otrzymają pomoc .

660 beneficjentów skorzy-
sta z  kolei z  projektu akty-
wizacji osób bezrobotnych 
w wieku 30 + zarejestrowa-
nych w  pUp realizowanego 
w  ramach rpO za ponad 4 
mln 300 tys. Obecnie kieruje 
się na szkolenia kolejną gru-
pę uczestników, a  łącznie 
skorzysta z  nich 180 osób. 
Także z  tej unijnej puli fi-
nansowane są doposażenia 
stanowisk pracy oraz udzie-
lanie jednorazowych dotacji 

na podjęcie działalności go-
spodarczej .

Oprócz tego, bytomski pUp 
podejmuje własne inicjatywy, 
nawiązując kontakt z firmami 
z Bytomia i okolic. Już wkrót-
ce po raz kolejny przyłączy 
się do obchodów Ogólno-
polskiego Tygodnia kariery, 
a  w  listopadzie, w  ramach 
Światowego Tygodnia przed-
siębiorczości, zorganizuje 
konkurs dla pracodawców 
i przedsiębiorców.

Jeszcze w  tym roku zapre-
zentowane zostaną też wyniki 
analizy „Miasto Bytom wobec 
szans rozwojowych. panora-
ma ex post”, przeprowadzonej 
przez powiatowy Urząd pracy 
oraz Główny Instytut Górnic-
twa. Badanie będzie dotyczyło 
skutków społecznych i gospo-
darczych związanych z  re-
strukturyzacją kopalni Bobrek 
– Centrum.

PIÓREM RADNEGO RADY MIEJSKIEJ TOMASZEM WACEM Z OKRĘGU NR 1 OBEJMUJĄCEGO MIECHOWICE, BOBREK ORAZ KARB

Jak JEST z TYM BEzrOBOCIEM?

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW 
MIECHOWIC

PIERWSZY WTOREK KAŻDEGO MIE-
SIĄCA W GODZ. 18-19 W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR. 33 PRZY ULICY 
MATKI EWY 9.
SERDECZNIE ZAPRASZAM!

II MIECHOWICka JESIEń z kaBarETEM za NaMI 
PODSUMOWUJEMY DRUGI KABARETON, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W MIECHOWICACH

19 września kolejny raz 
duża dawka dobre-
go humoru zawitała 

do naszej dzielnicy. Tak jak 
w roku ubiegłym tak i w tym 
mieszkańcy mieli okazje do-
brze się bawić, nie tylko dzięki 
licznym zespołom muzycz-
nym, ale przede wszystkim 
dzięki kabaretom. 

Gwiazdą wieczoru był tym 
razem kabaret „CIaCH”. Tak 
liczna obecność mieszkańców 
kolejny raz pokazała, że impre-
zy tego typu są bardzo oczeki-
wane, a  kabarety cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem 

oraz wielką popularnością. 
Swoją obecnością zaszczycił 
nas prezydent Bytomia pan 
damian Bartyla, który wyraził 
nadzieję na kontynuację kaba-
retonu w  Miechowicach oraz  
że impreza ta wpisze się na 
stałe w  tradycję naszej dziel-
nicy. 

Wielkie podziękowania należą 
się organizatorowi imprezy, 
radnemu rady miejskiej panu 
Tomaszowi Wac, Gazecie Mie-
chowic, jak również wszyst-
kim sponsorom, dzięki którym 
mogła się odbyć kolejna Mie-
chowicka Jesień z kabaretem.

przYzNaWaNE 
SĄ, CIESzĄCE SIĘ 
dUŻYM zaINTE-
rESOWaNIEM, 
dOTaCJE Na 
rOzpOCzĘCIE 
dzIaŁaLNOŚCI 
GOSpOdarCzEJ
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kOŚCIÓŁ BOŻEGO CIaŁa
KONTYNUACJA 
ZE STRONY 1

Studia rysunkowe przecho-
wywane są w zbiorach berliń-
skiego muzeum architektury. 
W  momencie sporządzania 
dokumentacji architektonicznej 
władze kościelne nie zadecy-
dowały jeszcze o  wezwaniu 
dla świątyni.  Charakterystycz-
ne elementy elewacji i  wieży 
wskazują jednoznacznie, iż 
były to studia projektowe dla 
obecnego kościoła parafialnego 
pw. Bożego Ciała.  Nie zostały 
one w tej formie przewidziane 
do realizacji. 

różnice pomiędzy projektem, 
a  dzisiejszą formą budynku 
widoczne są w  wielu elemen-
tach. W  kilku szkicach autor 
planował, by wieża kościelna 
powstała obok prezbiterium 
(miała też mieć inny kształt).  
W  innej wersji była ona zlo-
kalizowana na osi głównej 
budynku, ale wejście do wnę-
trza miało być zlokalizowane 
w neobarokowej przybudówce 
z boku, a nie wprost, jak to ma 
miejsce w obecnie istniejącym 
obiekcie. zresztą projektów 
lokalizacji samej wieży było 
kilka. drobne różnice dotyczy-
ły również układu wnętrza, 
usytuowania ołtarzy, artyku-
lacji zewnętrznej i  zdobień. 
W pseudotransepcie miały po-
wstać okna w formie rozet. Na 
ścianach bocznych artykulacje 
stanowić miało kilka rzędów 
pilastrów.  Nad wejściem miał 
powstać dwukondygnacyj-
ny chór. przewidywano także 
umieszczenie fresków na skle-
pieniach. Ściany z  kolei miały 
być pokryte ciemnymi kolo-
rami. Całość zaprojektowana 
przez T. Ehla została utrzymana 
w  jednolitym, neobarokowym 
stylu i  dostosowana do zaku-
pionej przez zarząd kościelny 
działki. 

Od stylizacji neobarokowej 
były wyjątki.  zapewne jako 
pierwszą architekt przedstawił 
koncepcję odwołującą się do 
romanizmu. Wśród kilku wer-
sji jeden rysunek przypomina 
z  wyglądu kościół św. pawła 
w  Nowym Bytomiu, który zo-
stał wzniesiony w stylu neoro-
mańskim (na rysunku projek-
towym z  kwietnia 1910 roku 

pojawia się napis Miechowice). 
Oczywiście jego autorem był 
klomp.  Istniejąca w  Nowym 
Bytomiu świątynia została zre-
alizowana w  latach 1911-12 
(projekt zaś powstał w  latach 
1909-1910). Na jednym z  ry-
sunków widzimy nieco inną 
wersję świątyni  romańskiej. 
Stylistyka architektoniczna 
w duchu romanizmu była bo-
wiem jeszcze bardzo popularna 
na Górnym Śląsku. proboszcz 
kuboth odrzucił zapropono-
waną neoromańską stylistykę. 
Nie chciał także powtarzania 
wzorców. Być może wynikało 
to także z  wysokich kosztów 
budowy. Ehl zapewne przy 
tworzeniu swojego projektu 
kontaktował się z  klompem. 
Wskazuje na to jeden ze szki-
ców. Wspólnym dziełem tych 
dwóch architektów miała być 
projektowana brama cmenta-
rza parafialnego (charaktery-
styczne elementy opływowo- 
wolutowe charakterystyczne 
dla neobaroku).  zwieńczenie 
łuku miał stanowić krzyż. Szkic 
ten powstał w Bytomiu. 

Obok kościoła miały powstać 
także i  inne budynki. Brako-
wało odpowiedniego lokalu 
na mieszkania dla księży. do 
czasu wybudowania pleba-
nii mieszkali oni w  narożnym 
domu usytuowanym na rogu 
kubotha (dzisiaj Styczyńskie-
go) i  Stolarzowickiej. powstał 
on także według projektu 
T. Ehla. I  w  tym przypadku 
klomp przedstawił kubothowi 
kilka wersji obiektu. Ciekawą 
koncepcją było dostawienie 
przyszłego domu parafialnego 
do tylnej części budowli obiek-
tu. za pomocą łącznika miał 
stykać się z  pomieszczeniem 
zakrystii świątyni.  Inną propo-
zycją było wzniesienie obiektu 
przy obecnej ulicy Styczyńskie-
go.  Od ulicy miało znajdować 
się główne wejście zwieńczone 
pięknym, neobarokowym por-
talem. klomp planował także 
inne rozwiązania. W  jednej 
z wersji został także ujęty ogród 
czy raczej rabaty kwiatowe. 
różnice dotyczyły także innych 
szczegółów. 

dzisiejszy obiekt został wznie-
siony dopiero w latach 1925-28 
(data ta widnieje na elewacji od 
strony dzisiejszej ulicy kaszta-

nowej). powstał on w znacznie 
skromniejszej wersji. Usytu-
owano go po przeciwnej stro-
nie kościoła, od strony dzisiej-
szej ulicy kasztanowej (Neue 
pfarre). Inaczej niż planował 
to klomp. powstał on według 
projektu T. Ehla. realizacja ta 
również w  pewnym stopniu 
nawiązywała do koncepcji z lat 
1910-12. W jednym ze szkiców 
klompa planowano powstanie 
domu dla sióstr. Nie wiadomo, 
jakie zgromadzenie miało zo-
stać sprowadzone do parafii. 
Były i  inne elementy archi-
tektoniczne, które nie zostały 
zrealizowane. projekt przewi-
dywał otoczenie terenu para-
fialnego  murkiem z bramkami.  
W  bezpośrednim sąsiedztwie 
miały zostać posadzone drze-
wa. W lewym narożu, tuż przy 
głównym wejściu do kościoła 
przewidywano ustawienie ko-
lumny z figurą Matki Bożej, oto-
czonej murkiem (z  tralkami).   
Być może pewnym nawiąza-
niem do tego pomysłu stał się 
postawiony w 1926 roku krzyż 
misyjny. dzisiaj on już nie ist-
nieje, pozostały po nim jedynie 
tabliczki.

zrealizowany gmach powstał 
w  latach 1914- 1917 według 
projektu Theodora Ehla.  Są 
przypuszczenia, że pierwotnie 
projekt świątyni był przewi-
dziany dla kończyc (dzielni-
ca zabrza). Budowę świątyni 
miechowickiej rozpoczęto 
w  kwietniu 1914 roku.  kon-
sekracja kościoła nastąpiła 
w 1917 roku. dokonał jej ów-
czesny biskup wrocławski 
kardynał a. Bertram. W  dniu 
1 maja 1918 roku stała się ona 
odrębną parafią. Nieco później 
dla upamiętnienia tego wyda-
rzenia nazwano przyległą ulicę 
(od strony szkoły) -Neue pfarr 
Strasse czyli Nowofarna (obec-
nie ulica kasztanowa).  W1920 
roku parafia liczyła 4,5 tysiąca 
wiernych. 

Istniejący obiekt sakralny z nie-
wielkim różnicami przypomina 
budowlę w   dąbrówce Małej 
(obecnie dzielnica katowic). 
Obecna sylwetka budowli 
niewiele różni się w  formie 
od wizji proponowanej archi-
tekta klompa. Jest to jedyna 
świątynia neobarokowa na 
terenie Bytomia. Świątynia jest 

 W MIECHOWICACH

dzISIEJSzY OBIEkT zOSTaŁ 
WzNIESIONY dOpIErO W LaTaCH 
1925-28. pOWSTaŁ ON W zNaCzNIE 
SkrOMNIEJSzEJ WErSJI. 
USYTUOWaNO GO pO przECIWNEJ 
STrONIE kOŚCIOŁa, Od STrONY 
dzISIEJSzEJ ULICY kaSzTaNOWEJ 
(NEUE pFarrE).

KOLORYZOWANY RYSUNEK FASADY KOŚCIOŁA 

PROJEKT KOŚCIOŁA NEOROMAŃSKIEGO RZUT Z BOKU MIECHOWICE  1200, DORTMUND 1909

52 KOLORYZOWANY SZKIC JEDNEJ Z WERSJI KOŚCIOŁA NEOBAROKOWEGO 

KOLOROWY RYSUNEK JEDNEJ Z WERSJI KOŚCIOŁA PRZEDSTAWIONY OD NAROŻA 
ULICY STYCZYŃSKIEGO I STOLARZOWICKIEJ, WIDOCZNA KOLUMNA MARYJNA I 
PLEBANIA POŁĄCZONA Z WIEŻĄ 

BOCZNY PRZEKRÓJ KOŚCIOŁA, W TRANSEPCIE WIDOCZNE PROJEKTOWANE OKNO W FORMIE 
NEOBAROKOWEJ ROZETY, UKŁAD PREZBITERIUM I USTAWIENIE OŁTARZY 
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kOŚCIÓŁ BOŻEGO CIaŁa
 W MIECHOWICACH

na planie krzyża łacińskiego. 
długość obiektu wynosi 48 m, 
szerokość 29 m, kubatura wnę-
trza zaś 777 m². Wieża o wyso-
kości 47 m została oddana do 
użytku w  w  lipcu 1915 roku. 
do lat 90. w połowie jej wyso-
kości na podmurówkach stały 
rzeźby doktorów kościoła: św. 
Grzegorza,  św. ambrożego, 
św. augustyna i św. Hieronima. 
Obecnie są tam amfory. 

Elewacja i wnętrze kościoła jest 
jednolite stylowo. We wnętrzu 
znajduje się ołtarz główny i  8 
ołtarzy bocznych utrzymanych 
w  stylu neobarokowym. Neo-
barokowe wyposażenie jest 
dziełem rybnickiego rzeźbiarza 
F. Masorza. Jeden z ołtarzy zo-
stał wykonany współcześnie, 
jednak utrzymany jest w  jed-
nolitym stylu. Obraz „Ostatnia 
wieczerza” w głównym ołtarzu 
pochodzi ze szkoły monachij-
skiej (prawdopodobnie pędzla 
Figla). W ołtarzu głównym na 
uwagę zasługują rzeźby przed-
stawiające świętych pochodzą-
cych ze Śląska (św. Jadwigi 
i  św. Jacka). W 1936 roku ko-
ściół wzbogacił się o  organy. 
Nie obyło się także bez ubyt-
ków w wyposażeniu. W okre-
sie I wojny światowej świątynia 
na potrzeby wojenne straciła 
cenny żyrandol, z kolei podczas 
II wojny światowej 3 spiżowe 
dzwony. Nowe zainstalowano 
w kościele w latach 50. XX w. 
W  lewym bocznym ołtarzu 
wypisane są nazwiska mie-
chowiczan poległych podczas 
I  wojny światowej. W  2015 
roku w  kościele umieszczono 
tablicę upamiętniającą wikare-
go ks. Jana Frenzla zamordo-
wanego w styczniu 1945 roku.

początkowo zarząd kościoła 
był w  rękach administratora 
kościoła. Na stanowisko to mia-
nowano ks. antoniego plewnię, 
wkrótce zastąpionego przez ks. 
Stanisława Śmieję. pierwszym 
proboszczem mianowano ks. 
a. demskiego (dr teologii).  dał 
się poznać jako bardzo prężny 
organizator.  przyczynił się do 
powstania chóru kościelnego, 
założył i  kierował polskimi 
i  niemieckimi kongregacjami 
mariańskimi. po kilkunastu la-
tach duszpasterzowania jego 
następcą został Józef Cichoń 
(1936-42). Wraz z nim na para-

fię powołano uduchowionego 
oraz uzdolnionego artystycz-
nie wikarego paula Urbanczy-
ka. Obaj pracowali w  bardzo 
trudnym okresie, zaznając 
wiele nieprzyjemności ze stro-
ny nazistów. kolejne zmiany 
personalne nastąpiły podczas 
wojny. W  1942 roku nowym 
proboszczem został Jan Sossal-
la (dr teologii), wikarym zaś Jan 
Frenzel. 

duchowni pracujący w kościele 
Świętego ducha starali się dbać 
o potrzeby wszystkich parafian. 
Nie zmieniły tego, pomimo trud-
ności, czasy nazizmu. do 1939 
roku odbywały się tutaj polskie 
nabożeństwa, organizowano też 
procesje z  okazji święta Bożego 
Ciała. Na terenie parafii dobrze 
rozwinął się teatr amatorski 
i ruch śpiewaczy. W parafii funk-
cjonowało m. in. Towarzystwo 
św. Cecylii. W latach 20. XX w. 
działała też organizacja harcer-
ska Skauting Świętego Jerzego.  
prężnie działał przyparafialny 
Caritas. do 1933 roku bardzo 
dobrze układała się praca z mło-
dzieżą. po dojściu Hitlera do 
władzy nastąpiły poważne tar-
cia na tle wychowania młodego 
pokolenia. proboszczowie wspie-
rali także ruch sportowy. parafia 
współpracowała cały czas z są-
siednią Szkołą powszechną III. 
Oczywiście po 1933 roku usunię-
to krzyże ze szkoły. Odnotowano 
także i inne trudności. Mimo tego 
wielu pedagogów zostało aktyw-
nymi katolikami. Wielu nauczy-
cieli podczas wojny było świad-
kami uczniów przystępujących 
do I komunii Świętej. Byli także 
aktywnymi członkami towa-
rzystw parafialnych. Oczywiście 
sytuacja towarzystw kościelnych 
uległa pogorszeniu po dojściu 
Hitlera do władzy. 

koniec II wojny przyniósł 
dramatyczne wydarzenia dla 
Miechowic. Na terenie parafii 
Bożego Ciała doszło do wielu 
dramatów. Najbardziej znaną 
ofiarą stał się jej wikary ks. 
Jan Frenzel, który w  dniu 25 
stycznia został zatrzymany 
przez żołnierzy sowieckich. 
Tragizmu dodaje fakt, że mia-
ło to miejsce  po udzieleniu 
ostatniego namaszczenia ofia-
rom „wyzwolenia”. duchow-
ny był długo torturowany, 
a dzień później zamordowany. 

Wiele innych ofiar to miesz-
kańcy kilku posesji przy ul. 
Stolarzowickiej, znajdujących 
się w pobliżu kościoła. Trwa-
łym śladem po styczniowych 
wydarzeniach jest uszkodzony 
tynk na budynku sąsiedniej 
szkoły. Obiekt ten jest widocz-
ny z okien domu parafialnego. 
W  samych aktach parafial-
nych nie ma żadnych doku-
mentów o tych wydarzeniach. 
Syn nauczyciela szkoły nr 
III, Joachim Stopik, w  swojej 
monografii Miechowic wspo-
mniał o tym, że ksiądz Sossalla 
posiadał rękopiśmienną kroni-
kę prowadzoną od 1945 roku.

podczas II wojny światowej 
władze spółki „preussen” mu-
siały ponosić koszty remontów 
z racji intensywnego wydobycia 
złóż w pobliżu świątyni. W 1943 
roku proboszcz Sossalla musiał 
z tego powodu naprawiać ołtarz 
główny. Intensywna eksploata-
cja węgla pod Miechowicami 
powodowała ciągłe szkody. 
proboszczowie musieli wal-
czyć o naprawę szkód. po 1945 
roku sytuacja ta powtarzała 
się wielokrotnie. W  1948 roku 
proboszcz Sossalla domagał 
się od władz gminy pieniędzy 
na remont obiektu, gdyż wy-
dobycie węgla doprowadziło 

do poważnych zniszczeń świą-
tyni. prace remontowe wokół 
obiektu rozpoczęto w 1949 roku 
(prowadzono je do 1950 roku). 
kolejne naprawy i  restauracje 
obiektu przeprowadzono w  la-
tach 1963-65. Następne remon-
ty miały miejsce pod koniec lat 
80. i w latach 90. XX w. Więk-
szość napraw to efekt szkód 
górniczych. przez wiele lat we 
wnętrzu była rozwieszona siat-
ka. Ciągłe wstrząsy na kopalni 
groziły odpadaniem tynku z su-
fitu. podczas prac remontowych 
w 1996 roku na wieży odnale-
ziono dokument pochodzący 
z okresu jej powstania. Obecnie 
prowadzone prace wydobyw-
cze pod Miechowicami ponow-
nie zagrażają świątyni. 

Według autora wspomnień 
o  Miechowicach J. Stopika na 
parafii przechowywane było 
najstarsze dzieło sztuki z  Mie-
chowic – obraz olejny przed-
stawiający Chrystusa z postacią 
świętego Jacka na ręku (dzieło 
to pochodzi ze starego kościoła 
św. krzyża. Nie wiadomo skąd 
autor zaczerpnął tę informację. 

Warto wspomnieć, że w  ko-
ściele proboszczami było wielu 
znanych duchownych, jak np. 
Jan Sossalla (1942-1978) czy 
Hubert Nalewaja (1978-1994). 
pierwszy z nich po wojnie włą-
czył się m. in. do przywracania 
nauki religii w  szkołach (na 
krótko zresztą). Bardzo często 
był obecny na uroczystościach 
szkolnych. Sossalla został po-
chowany na cmentarzu przy 
kościele św. krzyża w  Miecho-
wicach. Obecnym proboszczem 
jest ksiądz Henryk Oleś (od 1994 
roku). 

dzisiaj życie parafialne jest 
również bardzo bogate. Obok 
działalności duszpasterskiej 
działa Caritas. Funkcjonują 
różne grupy wspólnotowe, ta-
kie jak : ministranci, marianki, 
róże różańcowe, czy schola. 
działa także orkiestra i zespół 
młodzieżowy. W  okresie wa-
kacji dla młodzieży organizuje 
się różne wyjazdy. W XX wie-
ku parafia włączyła się w uro-
czystości związane z obchoda-
mi milenijnymi roku 1966 oraz 
z  okazji drugiego tysiąclecia 
chrześcijaństwa.

dr Adam Kubacz
PROJEKT KOŚCIOŁA NEOROMAŃSKIEGO RZUT Z BOKU MIECHOWICE  1200, DORTMUND 1909

52 KOLORYZOWANY SZKIC JEDNEJ Z WERSJI KOŚCIOŁA NEOBAROKOWEGO 

PROJEKT BRAMY WEJŚCIOWEJ NA CMENTARZ  AUTORSTWA KLEMP- EHL (NIE 
WIADOMO JEDNAK CZY CHODZI O STARY CMENTARZ CZY O PROJEKTOWANĄ 
NEKROPOLIĘ DLA NOWEGO KOŚCIOŁA) 

RZUT CAŁOŚCI Z DOMEM PARAFIALNYM I OGRÓDKIEM ZA ZAKRYSTIĄ, DRZE-
WOSTANEM I FIGURĄ W NAROŻU ORAZ BUDYNKIEM DLA SIÓSTR OD STRONY 
DZISIEJSZEJ KASZTANOWEJ

BOCZNY PRZEKRÓJ KOŚCIOŁA, W TRANSEPCIE WIDOCZNE PROJEKTOWANE OKNO W FORMIE 
NEOBAROKOWEJ ROZETY, UKŁAD PREZBITERIUM I USTAWIENIE OŁTARZY 
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BYTOM: przEMIaNY SpOŁECzNO-GOSpOdarCzE I zaGrOŻENIa 
KONTYNUACJA ZE STRONY 1

Choć liczba ludności wy-
nosi obecnie około 160 
tysięcy, co oznacza, że 

przez ostatnie 30 lat zmniej-
szyła się o  80 tysięcy (1/3 
w  porównaniu z  poziomem 
z  1987 roku), nadal dla wielu 
mieszkańców miasta nie ma 
pracy. zwolennicy utrzymania 
górnictwa w  mieście zwraca-
ją uwagę na dużą ilość miejsc 
pracy w kopalniach. przeciw-
nicy natomiast mówią o coraz 
dotkliwszych skutkach szkód 
górniczych w rejonie Bytomia. 
Wystarczy przypomnieć trage-
dię bytomskiej dzielnicy karb, 
która w 2011 z powodu szkód 
górniczych niemal w  całości 
zniknęła z  powierzchni ziemi 
i  niezbędna była ewakuacja 
kilkuset rodzin. Lecz nie była 
to jedyna sytuacja, będąca 
dowodem, że szkody górni-
cze nadal zagrażają miastu: 
w 2012 roku z uwagi na znisz-
czenia został zamknięty ko-
ściół ewangelicko-augsburski 
w Miechowicach. Uszkodzeniu 
uległa również obwodnica By-
tomia. za naprawy szkód musi 
zapłacić kompania Węglowa, 
więc zasadnicze pytanie brzmi 
ile jest w stanie wydać na na-
prawy okolicznych terenów 
nim koszty przewyższą zyski 
z wydobycia?

Niestety restrukturyzacja tra-
dycyjnych sektorów gospo-
darki w  tym regionie w  spo-
sób bezpośredni pociągała za 
sobą narastanie niekorzyst-
nych tendencji na bytomskim 
rynku pracy. Ogromnym pro-
blemem stał się duży poziom 
bezrobocia, który od kilku lat 
utrzymuje się na poziomie 
około 20%, a  na przełomie 
2013 i 2014 roku osiągnął pra-
wie 22%. aktualnie bardzo po-
woli spada, w maju bieżącego 
roku wynosił 18%. z  danych 
Urzędu pracy w Bytomiu wy-
nika również, że zdecydowa-
na większość bezrobotnych 
w  tym mieście nie ma pracy 
dłużej niż 6 miesięcy, a ponad 
2600 osób powyżej 24 miesią-
ce. Bez pracy są w większości 
ludzie młodzi od 25 do 44 
roku życia, wyraźnie przewa-
żają osoby z  wykształceniem 
gimnazjalnym i  zasadniczym. 
z  danych tych płynie wnio-
sek, że niezbędna jest pomoc 
państwa, by zmniejszyć bez-
robocie i  dać mieszkańcom 
Bytomia możliwość rozwoju. 
dla porównania można przy-
toczyć dane innych miast Ślą-
ska, gdzie poziom bezrobocia 
jest wyraźnie mniejszy: kato-

wice – 4,4%, Tychy – 4,8% czy 
Gliwice – 6,4% (dane za maj 
2015).

Brak pracy, niskie wykształ-
cenie i  utrata nadziei na po-
prawę sytuacji życiowej, 
powodują różnego rodzaju 
patologie społeczne i  spadek 
poziomu bezpieczeństwa. Lu-
dzie nie widząc perspektyw 
dla siebie często popadają 
w  zatargi z  prawem, alkoho-
lizm czy narkomanię. Taki 
stan rzeczy wpływa na sytu-
ację całych rodzin, przez co 
coraz młodsze pokolenia sta-
rają się „radzić sobie” i pomóc 
w  podreperowaniu własnego 
budżetu. Niestety, co widać 
na przykładzie Bytomia, coraz 
wcześniej zaczynają. W grud-
niu ubiegłego roku dziennik 
zachodni podał, iż w Bytomiu 
udało się złapać seryjnego 
włamywacza, który w okresie 
od czerwca do września 2014 
wielokrotnie włamywał się 
do samochodów i  mieszkań, 
kradnąc różne wartościowe 
przedmioty. Nieletni przestęp-
ca miał tylko13 lat.

W  Sprawozdaniu komendy 
Miejskiej policji w  Bytomiu 

z  2012 roku można przeczy-
tać, iż najliczniejsza kategoria 
stwierdzonej przestępczości 
to zdarzenia o  charakterze 
kryminalnym (78,1%). du-
żym niebezpieczeństwem, 
szczególnie wśród nieletnich, 
są przestępstwa narkotyko-
we – w 2012 roku funkcjona-
riusze w Bytomiu ustalili 154 
osoby podejrzane, w  tym aż 
21 nieletnich. W sprawach za 
rozbój, kradzież i  wymusze-
nie rozbójnicze w 2012 roku 
121 osobom przedstawiono 
zarzuty, natomiast za udział 
w  bójce lub pobiciu zatrzy-
mano 168 podejrzanych. 
W  sprawach o  kradzież 
z  włamaniem wszczęto 623 
postępowania, a  zatrzymano 
159 podejrzanych.

Jednocześnie w 2012 roku po-
licjanci podjęli 226 interwen-
cji będących skutkiem prze-
mocy domowej. Ofiarami 
przemocy domowej w  zde-
cydowanej większości były 
kobiety i dzieci – wśród 322 
pokrzywdzonych w  wyniku 
przemocy domowej było: 
211 kobiet, 18 mężczyzn, 93 
małoletnich dzieci. Spraw-
cami przemocy są głównie 
mężczyźni - na 227 spraw-
ców 11 to kobiety, a  216 to 
mężczyźni.

Ważnym problemem jest 
walka z  alkoholizmem. Nie 
jest to jedynie sprawa zdro-
wia uzależnionego człowie-
ka, ale także bezpieczeństwa 
w  rodzinach i  społeczeń-
stwie. W  2012 roku poli-
cjanci ustalili, iż ponad 42% 
sprawców przemocy do-
mowej znajdowało się pod 
wpływem alkoholu, a  na 
terenie miasta zatrzymano 

404 kierujących pojazdami 
w  stanie nietrzeźwości oraz 
po użyciu alkoholu.

poza problemem bezrobocia 
i  przestępczości, pojawia się 
również problem zmniejszania 
się i  starzenia społeczeństwa 
bytomskiego. W  latach 2011-
2013 z  Bytomia wyjechało 
prawie 4 tysiące osób. Nie-
stety statystyki urzędów by-
tomskich pokazują, że w mie-
ście zostają osoby starsze lub 
niewykształcone, a  ponad 6 
tysięcy rodzin jest objętych 
pomocą Miejskiego Ośrodka 
pomocy rodzinie. rodzi to po-
ważane problemy z wyklucze-
niem społecznym i alienacją.

W  Bytomiu działa od 2009 
roku klub Integracji Spo-
łecznej, którego celem jest 
zapobieganie marginalizacji 
społecznej osób bezrobot-
nych i  ich rodzin, pobudzenie 
ich aktywności w  życiu spo-
łeczności lokalnej, aktywi-
zacja osób długotrwale bez-
robotnych oraz podniesienie 
ich kwalifikacji. Wsparciem 
objęte są osoby zagrożone 
lub dotknięte wykluczeniem 
społecznym, między innymi: 
bezdomni realizujący indywi-
dualny program wychodzenia 
z bezdomności, uzależnieni od 
alkoholu i  narkotyków po za-
kończeniu programu terapeu-
tycznego, chorzy psychicznie, 
długotrwale bezrobotni, zwal-
niani z  zakładów karnych, 
uchodźcy realizujący indywi-
dualny program integracji, czy 
też osoby niepełnosprawne.

Należy jednak pamiętać, że 
nie wystarczy walczyć z  ne-
gatywnymi skutkami, ale 
trzeba im przede wszystkim 

zapobiegać. Bytom stanął na 
rozdrożu – z jednej strony nie 
jest w  stanie opierać swojej 
gospodarki nadal na górnic-
twie, z  drugiej strony brak 
jest dużych zakładów pracy, 
w  której znalazłyby zatrud-
nienie osoby bezrobotne (jest 
ich obecnie w Bytomiu ponad 
10 tysięcy). Władze Bytomia 
od lat starają się umożliwić 
przekształcenie byłych zakła-
dów w nowe miejsca pracy - 
w styczniu 2008 roku oddano 
do użytku 1. etap Bytomskie-
go parku przemysłowego na 
zrekultywowanych terenach 
po zamkniętych zakładach 
górniczo-hutniczych „Orzeł 
Biały”. Jednym z głównych fi-
larów gospodarki Bytomia jest 
również handel, i  jako miasto 
o  długich tradycjach handlo-
wych promowana jest ta gałąź 
gospodarki.

Ostatnio Bytom wraz z Łodzią 
i  Wałbrzychem włączono 
w mechanizm tzw. Obszarów 
Strategicznej Interwencji, jako 
wymagający specjalnych dzia-
łań państwa - ma on dostać 
w  najbliższych latach ponad 
100 milionów Euro na dzia-
łania w  zakresie rewitalizacji 
społecznej oraz inwestycyjnej. 
Samorządowcy z  Bytomia sy-
gnalizują, że w  najbliższych 
kilku latach ich miasto czeka 
największy w  jego historii 
remont, dla odbudowy bazy 
ekonomicznej i poprawy jako-
ści życia mieszkańców. prace 
muszą jednak uwzględniać 
zastosowanie najnowszych 
technologii energetycznych, 
bo Unia Europejska finansuje 
tylko te o najwyższym stopniu 
efektywności energetycznej.

Choć prace nad rządowym 
programem dla aktywizacji 
gospodarczej województwa 
śląskiego trwają od stycznia, 
nadal nie widać żadnych efek-
tów. Ma to być program zhar-
monizowany, który będzie 
łączył troskę o  zachowanie 
dotychczasowego dorobku 
gospodarczego województwa 
śląskiego z  potrzebą rozwija-
nia nowych gałęzi przemysłu. 
dominik kolorz, przewodni-
czący śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności, stwierdził jednak, że 
do chwili obecnej zapowiedzi 
ze stycznia pozostały jedynie 
pustymi deklaracjami, a  rząd 
nie ogłosił do chwili obecnej 
żadnego programu.

Wiceminister gospodarki Ilo-
na antoniszyn-klik, zapowie-

działa natomiast, że specjalne 
rozwiązania gospodarcze zo-
staną zawarte w  tzw. usta-
wie modernizacyjnej, która 
miałaby ona ustanowić spe-
cjalny pakiet interwencyjny 
na najbliższe 20 lat, którego 
celem byłoby wspieranie re-
gionów objętych kryzysem 
strukturalnym. Wartość pakie-
tu przekraczałaby 13 mld zł, 
a  w  pierwszej kolejności ob-
jęte byłby nią Śląsk i Małopol-
ska. Ustawę jednak stosowano 
by w  przypadku wystąpienia 
kryzysu strukturalnego, a zda-
niem strony rządowej, nie 
można o nim na razie mówić.

25 maja Ilona antoniszyn-klik 
podczas wystąpienia zazna-
czyła, że Śląsk potrzebuje 
instrumentów, które dopro-
wadzą do reindustrializacji 
regionu, a  szczególnie tere-
ny, które mogą być objęte 
strukturalnym bezrobociem 
wynikającym z  wycofywania 
się z  górnictwa. zaznaczyła, 
iż  powinny to być instrumen-
ty uniwersalne, które będzie 
można zastosować w  każ-
dym rejonie polski w sytuacji 
kryzysowej. początkiem sto-
sowania tych instrumentów 
miałby być program dla Ślą-
ska i  zachodniej Małopolski, 
a  jednym z  podstawowych 
elementów programu jest 
tworzenie terenów pod przy-
szłe inwestycje oraz przy-
ciąganie inwestycji, między 
innymi poprzez tworzenie 
rozproszonej sieci parków 
przemysłowych z  małymi 
i  średnimi przedsiębiorstwa-
mi, które mogłyby zatrud-
niać mniejszą liczbę osób, ale 
w sposób bardziej zrównowa-
żony. Wiceminister obiecała 
również wsparcie dla firm 
już działających na Śląsku 
oraz podkreśliła konieczności 
rewitalizacji terenów poprze-
mysłowych i zasobów miesz-
kaniowych przy współpracy 
z  samorządami. Niestety nie 
został podany żaden termin, 
w którym przynajmniej część 
pomocowych rozwiązań mo-
głaby zacząć obowiązywać.

patrząc na tempo prac rządu 
nad programem pomocowym 
dla Śląska trudno określić ile lat 
będzie jeszcze trzeba poczekać 
na rozpoczęcie działań reindu-
stralizacyjnych. zasadnym wy-
daje się pytanie czy brak wyni-
ków w  tym zakresie związane 
jest z  brakiem pomysłów, czy 
dobrej woli strony rządowej.

dr Witold Mazurek

W 2012 rOkU 
pOLICJaNCI 
USTaLILI, IŻ pO-
Nad 42% SpraW-
CÓW przEMO-
CY dOMOWEJ 
zNaJdOWaŁO 
SIĘ pOd WpŁY-
WEM aLkOHOLU
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MIECHOWICkIE NOTGELdY 
KONTYNUACJA ZE STRONY 1

Do życia wprowadzano 
różne formy not-
geldów. Najczęściej 

emitowano je w formie bank-
notów i monet. Jej pojawianie 
się było związane z  zaburze-
niami systemu ekonomiczne-
go w  państwie związanych 
z  kryzysem gospodarczym. 
Najczęściej było to spowodo-
wane brakiem odpowiedniej 
ilości pieniądza oficjalnego. 
Wprowadzenie takowych 
bonów ratowało miejscową 
gospodarkę i  społeczeństwo 
przed chaosem oraz dawało 
niewielkie poczucie stabili-
zacji. W  przypadku Górnego 
Śląska emitowano je do 1924 
roku. Było to  związane z po-
wojennym kryzysem, który 
doprowadził do zjawiska hi-
perinflacji w Niemczech. 

Najczęściej spotykane są 
banknoty. Wykonywano je 
w różnej technice. Mają także 
bardzo zróżnicowaną wiel-
kość i  wygląd. Najciekawsze 
notgeldy wprowadzały do 
obiegu miasta na dolnym 
Śląsku. przedstawiają one 
zazwyczaj charakterystyczne 
zabytkowe obiekty dla dane-
go miasta. Na wielu bonach 
napisy tworzono w  lokalnym 
dialekcie. pod tym kątem 
również można je badać. 
Wprowadzenie lokalnego 
słownictwa miało ułatwić 
korzystanie przez miejscową 
ludność z  pieniądza zastęp-
czego. znacznie skromniej 

przedstawiają się notgeldy 
z  terenów gmin wiejskich, 
zwłaszcza górnośląskich. Wy-
buch I  wojny utrudnił obieg 
pieniądza wśród lokalnej spo-
łeczności.  Stąd wiele gmin 
i  zakładów górnośląskich 
zdecydowało się na wyemito-
wanie pierwszych notgeldów. 
Władze gminy Miechowice 
wraz z  dominium pierwsze 
takie bony wyemitowały 
z początkiem wojny. pierwsza 
seria tych banknotów zastęp-
czych była ważna do 1 paź-
dziernika 1914 roku. Miały 
one wartość 10, 25 i 50 feni-
gów. Część wydrukowanych 
bonów posiadało wytłusz-
czony okrągły odcisk herbu 
gminy, obok którego pojawiał 
się podpis burmistrza H. La-
zarka. Najwyższe emitowane 
nominały to 1 markówki i  2 
markówki. W zbiorach J. Ho-
dora znajduje się kilka wersji 
bonów 1 markowych. Jeden 
z nich posiada napis „Giltig für 
Eine Mark im Gemeinde- und 
Gutsbezirk Miechowitz”, pod 
którym nie ma żadnej daty 
i  podpisu burmistrza. pieczę-
cie te znajdujące się na od-
wrocie odnosiły się zarówno 
do obszaru gminy, jak i domi-
nium.  pod nimi podpisywa-
ły się osoby reprezentujące 
te instancje. Na innej serii 1 
markówek umieszczono datę 
emisji - 1 październik 1914. 
Inne bony mają informacje, 
kto je wydał numery tych 
banknotów. Ogólnie jednak 
wygląd jest bardzo skromny 
i  przypomina raczej zwykły 
bilet. Niemal równocześnie 
pieniądze zastępcze wyemito-
wała spółka kopalni „preuss-
sen” (po II wojnie światowej  
„Miechowice”). Były to mone-
ty niklowane i  nieniklowane 
o wartości 10, 25 i 50 fenigów. 

przedłużająca się wojna 
i  trudności w  dostępie do 
pieniądza wymusiło kolejną 
emisję, która miała miej-
sce w  1917 roku. Nominały 
o  wartości 10 fenigów wy-
dane zostały 31 marca 1917, 
banknoty o wartości 50 feni-
gów (podobnie jak 1 i 2 mar-
kówki)  miały znajdować się 
w obiegu do 30 czerwca 1917 
roku. z  innych źródeł wia-
domo, iż w  drugiej połowie  
1917 roku pojawiła się kolej-
na emisja takich banknotów. 
Co ciekawe, nie wszystkie 
weszły do obiegu. Te, których 
używano, miały pieczęć gmin-
ną i  podpis burmistrza Mie-
chowic H. Lazarka. Niektóre 

nie zostały z  jakiś przyczyn 
wprowadzone do użytku. Na 
niżej zamieszczonych ilustra-
cjach tych notgeldów widać 
bowiem napis  „Ungultig” (nie-
ważne). Nie wiadomo co było 
powodem ich unieważnienia.  
Widać wyraźnie, że niektó-
re z nich różnią się pewnymi 
drobnymi szczegółami. Być 
może, że wyszły one z dwóch 
różnych drukarni. zapewne 
popełniono przy tym błędy 
lub po prostu emisje straciły 
ważność. Na banknotach poja-
wiła się drukowana adnotacja 
na temat korzystania z  tych 
bonów - bez odpowiedniego 
stempla gminy, który wpro-
wadził je do obiegu, były one 
nieważne. 

W  1917 roku kolejną emi-
sję monet wprowadziła do 
obiegu kopalnia „preussen”. 
korzystano z  nich wyłącznie 
w  sklepach i  rozliczeniach 
dokonywanych na terenie na-
leżącej do spółki kopalnianej. 
W  tej serii ponownie wybito 
monety niklowane i nieniklo-
wane. posiadały one różne 
kształty. W  obiegu znalazły 
się zarówno monety okrągłe, 
jak i  czworoboczne. Niektó-
re z  nich były perforowane. 
polegało to na wykonaniu 
otworu pośrodku monety. 

Wielkość tego otworu  nie 
była ujednolicona, podobnie 
zresztą jak i  samych monet.  
różnice te były jednak nie-
wielkie. W  obiegu znalazły 
się następujące nominały: 5 
fenigów (przynajmniej 5 wer-
sji), 10 fenigów, 25 fenigów (3 
wersje), 50 fenigów (2 wer-
sje),  100 fenigów (3 wersje), 
3 markówka (niklowana – 
nieniklowana wersja) oraz  5 
markówka.  

Warto przyjrzeć się sile na-
bywczej pieniądza w  latach 
1914 – 1923. Jego wartość 
traciła w  szybkim tempie na 
znaczeniu. Nie pomogły kolej-
ne dodruki. podobnie zresztą 
było z  wartością pieniędzy 
zastępczych. Sytuacja gospo-
darcza z  chwilą wybuchu 
I wojny światowej zaczęła się 
pogarszać. pod koniec 1923 
roku w Niemczech hiperinfla-
cja osiągnęła swoje apogeum. 
zmiany ekonomiczne do-
tknęły materialnie większość 
przeciętnych mieszkańcach. 
Musieli ciężko pracować, by 
przeżyć. dlatego warto przyj-
rzeć się cenom obowiązują-
cym w  gminie Miechowice 
w latach 1914-1923  (na pod-
stawie informacji pochodzą-
cych od matki J. Hodora). 

J. Hodor, A. Kubacz

AWERS 1 MARKOWEGO NOTGELDU WAŻNEGO DO 1 PAŹDZIERNIKA 1914 ROKU 
NA TERENIE GMINY MIECHOWICE  I DOMINIUM MIECHOWICKIEGO

NOMINAŁ 10 FENIGOWY WAŻNY DO 30 VI 1917 WRAZ Z PIECZĘCIĄ GMINY  
I PODPISEM LAZARKA NACZELNIKA GMINY

NOMINAŁ 25  FENIGOWY WAŻNY DO 30 VI 1917 WRAZ Z WYPUKŁĄ PIECZĘCIĄ 
GMINY I PODPISEM LAZARKA NACZELNIKA GMINY

NOMINAŁ 50  FENIGOWY WAŻNY DO 30 VI 1917 WRAZ Z WYPUKŁĄ PIECZĘCIĄ 
GMINY I PODPISEM LAZARKA NACZELNIKA GMINY

WYBUCH 
I WOJNY 
UTrUdNIŁ 
OBIEG 
pIENIĄdza 
WŚrÓd 
LOkaLNEJ 
SpOŁECzNOŚCI.  
STĄd WIELE 
GMIN 
I zakŁadÓW 
GÓrNOŚLĄ-
SkICH 
zdECYdOWaŁO 
SIĘ Na 
WYEMITOWaNIE 
pIErWSzYCH 
NOTGELdÓW

Towar Cena w 1 połowie 1914 Cena koniec 1914- 
pocz. 1923

Cena w listopadzie 
1923

Chleb funt* 14fen 25 fen - 240mk 260 miliardów  mk
Mięso funt 90 fen 200 fen -1200mk 3200 miliardów mk
Masło funt 140fen 300 fen – 2400mk 6000 miliardów mk

Ziemniaki funt 4 fen 12 fen -2000 mk 50 miliardów mk
Cukier funt 24 fen 50 fen – 12000 mk 250 miliardów mk

Jajko 8 fen 25 fen- 180 mk 80 miliardów mk
Kufel piwa 13 fen 17 fen- 60 mk 150 miliardów mk

Pudełko zapałek 1 fen 5 fen- 20 mk 55 miliardów mk 

CENY

*pół kila Fen - fenigi Mk - marka

http://www.nibylandia.bytom.pl
mailto:kontakt@nibylandia.bytom.pl
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SILESIa MIECHOWICE 
ZAPISY TRWAJĄ

Mamy już październik. 
Wakacje szybko prze-
minęły i  rozpoczęli-

śmy nowy sezon rozgrywko-
wy 2015/16. W czasie wakacji 
nie odpoczywaliśmy. Odby-
wały się zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży pozostają-
cych w Miechowicach.

równocześnie zorganizowali-
śmy dwa obozy sportowe w 
Brennej i złotym potoku. Obóz 
sportowy to nie tylko zajęcia 
treningowe. Ważną rzeczą jest 
integracja grup, nauka współ-
pracy w grupie, rozwijanie 
kontaktów międzyludzkich. 
Cieszymy się z dużego zaanga-
żowania rodziców z najmłod-
szych grup w życie klubu.

4 września br. na naszym 
obiekcie odbył się turniej pił-
karski dzieci rocznika  2006 
i młodszych w którym brały 
udział zespoły: kS SILESIa, 
kS pOLONIa Bytom, UkS 
Szombierki Bytom i UkS Sp 

33 w Miechowicach. zwy-
cięzcy otrzymali puchary 
oraz pamiątkowe dyplomy, 
które wręczyli prezes klubu 
piotr zorzycki, Wiceprezes 
pan Grzegorz krawczyk oraz 
radny rady Miejskiej Tomasz 
Wac.

Na naszym obiekcie trenują 
również zawodnicy LkS Ślą-
skie Łuki. Współpracujemy 
również z klubem emeryta 
„Stara Strzecha”, który rów-
nież wspiera nasz klub.
Największą bolączką naszego 
jest brak drugiego trawiaste-

go boiska, dlatego jest trochę 
ciasno.  W okresie jesienno-zi-
mowym będziemy prowadzić 
zajęcia w hali sportowej. Nasz 
obiekt otwarty jest dla każde-
go.

przyjdź lub zadzwoń – 32- 280 

72 11,  kom . 609 176 160  
Czekamy codziennie od godz. 
16.oo na stadionie.

A OTO NASZE GRUPY 
ROZGRYWKOWE:
• Młodzicy - rocznik 2003 

grupa d1 – Bytom-  za-
brze - 8 miejsce pkt. 4 
bramki 9:40

• Młodzicy  rocznik 2003 
grupa d1 – Bytom- 6 
miejsce pkt. 3 bramki 8:20

• Młodzicy  rocznik 2004 – 
6 miejsce, 4 pkt. bramki 
17:9

• Orlik   rocznik 2005 – 3 
miejsce ,12 pkt. bramki 
39:25

• Młodzicy  rocznik 2004 – 
6 miejsce, 4 pkt. bramki 
17:9

• Orlik   rocznik 2006 – 4 
miejsce 3 pkt. bramki 7:28

• Szkółka piłkarska - rocz-
nik 2007 – 2010, jest nas 
już 20-tu

Seniorzy też rozpoczęli już 
mecze  sezonu 2015/2016  w 
Lidze Okręgowej i klasie B.

• Liga Okręgowa - 5 miej-
sce – 14 pkt.- bramki 
15:19

• B klasa - 4 miejsce – 13 
pkt.- bramki 20:12

SPORT

STrEET WOrkOUT I kaLISTENIka  
ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIEM CIĘŻARU SWOJEGO WŁASNEGO CIAŁA

To ćwiczenia również 
z  użyciem poręczy 
i drążków. 

Opisywane formy aktyw-
ności fizycznej są świetnym 
uzupełnieniem codziennych 
treningów. kładą one nacisk 

na wszechstronny rozwój 
umiejętności motorycznych: 
siła, moc, szybkość, gibkość. 
Obowiązują dwie zasady: 
ogólna sprawność oraz to, iż 
coś jest nie możliwe do chwi-
li, gdy ktoś zrobi to po raz 
pierwszy. Takie ćwiczenia 

są dla wszystkich i  napraw-
dę każdy może zacząć swoją 
przygodę z street workout.

drużyna Street Workout By-
tom zaprasza wszystkich do 
wspólnych treningów. Fajnie 
jest poćwiczyć na świeżym 

powietrzu i zrobić coś razem. 
przy okazji się pośmiać i po-
rozmawiać.

znajdź nas i pisz z pewnością 
odpowiemy. Nasz profil: face-
book.com/Street-Workout-By-
tom-1461491270831892

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

http://www.taxirabat.pl
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MIECHOWICE TO dOŚĆ SpOkOJNa dzIELNICa 
ROZMOWA Z KOMENDANTEM KOMISARIATU I W BYTOMIU-MIECHOWICACH KOMISARZEM TOMASZEM CICHYM

GM: - Proszę o przybliżenie swo-
jej osoby.
Komendant Tomasz Cichy: - W 
Komisariacie Policji I w Byto-
miu pracuję od trzech lat jako 
Komendant. Kieruję funkcjono-
waniem Komisariatu jako cało-
ści. Do czasu objęcia tej funkcji 
przeszedłem wszystkie szczeble 
zawodowej kariery zaczynając 
od służby patrolowo-interwen-
cyjnej, przez pion kryminalny 
oraz dochodzeniowo-śledczy. 
Służbę w Policji pełnię 25 rok.

GM: - Ilu policjantów dba o bez-
pieczeństwo mieszkańców Mie-
chowic?
T.C.: - Komisariat liczy etato-
wo 44 funkcjonariuszy którzy 
pracują w Ogniwie Patrolo-
wo-Interwencyjnym, Rewi-

rze Dzielnicowych, Referacie 
Kryminalnym oraz w Zespole 
Dyżurnych. Jest to ilość wy-
starczająca do zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom. 
Należy jednakże nadmienić, że 
otrzymujemy również wsparcie 
ze strony Komendy Miejskiej 
Policji w Bytomiu oraz Oddzia-
łu Prewencji Policji w Katowi-
cach.

GM: - Jaką dzielnicą, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo, są Miechowi-
ce?
T.C.: - Dzielnica ta jest dość 
spokojna. Spowodowane jest 
to głównie charakterystyką 
dzielnicy, której najliczniej za-
mieszkiwaną częścią jest osie-
dle miechowickie, które można 
określić „sypialnią”. Większość 

ludzi tu zamieszkałych ma pra-
cę, więc stopień bezrobocia 
jest niższy niż w innych dziel-
nicach. Powszechnie wiadomo, 
że bezrobocie ma wpływ na 
patologie i przestępczość.

GM: - Jaką ilość interwencji 
przeprowadzają podlegli Panu 
policjanci.
T.C.: - Jeśli chodzi o cały mie-
siąc sierpień to w Miechowi-
cach przeprowadzonych zosta-
ło 226 interwencji a w ostatnim 
tygodniu sierpnia 52. Należy 
zauważyć, że to nie wszystkie 
interwencje przeprowadzone 
przez miechowickich policjan-
tów, gdyż Komisariat swoim 
zasięgiem obejmuje również 
dzielnice Karb, Stolarzowice i 
Górniki.

GM: - Jakie przestępstwa popeł-
niane są najczęściej na terenie 
Miechowic?
T.C.: - Można stwierdzić, że 
struktura przestępczości jest 
podobna jak w innych tego 
typu dzielnicach. Zdarzają się 
kradzieże samochodów, gdyż 
wiele stoi pod blokiem, a nie 
w garażu i padają łupem zło-
dziei. Przyjmujemy też zgłosze-
nia włamań do piwnic, zwykle 
tam gdzie przechowywane są 
rowery, jest to towar łatwy w 
sprzedaży. Zdarzają się włama-
nia do samochodów, gdzie po-
zostawiane są często w widocz-
nym miejscu przedmioty łatwe 
do zbycia jak rejestratory jazdy, 
czy nawigacje GPS. Rzadko, ale 
zdarzają się też włamania do 
mieszkań.

GM: - Czy można przeciwdziałać 
tego typu przestępstwom?
T.C.: - Oczywiście można 
przeciwdziałać, szczególnie 
prosząc sąsiadów o nadzór 
podczas wyjazdów, właściwe 
zabezpieczanie piwnic, gdzie 
przechowywane są bardziej 
wartościowe przemioty, dopil-
nowanie, aby drzwi główne do 
pomieszczeń piwnicznych były 
zawsze zamknięte. Ponadto, nie 
należy pozostawiać cennych 
przedmiotów w samochodach, 
w szczególności w miejscach 
widocznych. Co do pojazdów 
można zlecić zamontowanie do-
datkowych zabezpieczeń, gdyż 
fabryczne nie zawsze okazują się 
wystarczające. Można też zmini-
malizować skutki przestępstwa 
przez ubezpieczenie.

zdarzaJĄ SIĘ 
kradzIEŻE 
SaMOCHOdÓW, 
GdYŻ WIELE 
STOI pOd 
BLOkIEM, a NIE 
W GaraŻU

KRONIKA POLICYJNA

01.09.2015 GODZ. 04:00,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. KRZEMIENIA  
Nieznany sprawca dokonał krótkotrwałego użycia 
pojazdu marki Audi A4 , który następnie pozostawił 
na parkingu osiedlowym w stanie nieuszkodzonym. 
Straty w toku ustalania 

01.09.2015 GODZ. 14:44,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. MIECHOWICKA  
Kierujący samochodem marki Renault mężczyzna lat 
32 (zam. w Rudzie Śląskiej) nie zachował należytej 
ostrożności i najechał na tył stojącego przed sygna-
lizatorem świetlnym samochodu marki Audi  kiero-
wanego przez mężczyznę lat 59 (zam. w Bytomiu). 
W wyniku zdarzenia pasażerka samochodu marki 
Audi lat 56 odniosła obrażenia ciała, po dzielonej 
pomocy medycznej została zwolniona do domu. 

02.09.2015 GODZ. 21:03,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. ŻOŁNIERSKA  
Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali mężczyznę  
lat 19 (zam. w Bytomiu), który w dniu 30.08.2015 
roku w lokalu disco w Katowicach skradł telefon 
komórkowy marki Sony Xperia wartości 800 zł na 
szkodę mężczyzny (zam. w Jaworznie). Skradziony 
telefon odzyskano.

04.09.2015 GODZ. 09:20, BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. SUCHOGÓRSKA 
Nieznany sprawca w sklepie wielobranżowym wy-
korzystując nieuwagę właściciela oraz domowników 
dokonał kradzieży kasetki z gotówką w kwocie 
1.550 złotych. 

04.09.2015 GODZ. 17:11,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. KS. JANA FRENZLA 
Policjanci WRD KMP w Bytomiu zatrzymali mężczy-
znę lat 60 (zam. w Bytomiu), który będąc w stanie 
nietrzeźwości 0,33 mg/l alkoholu w wydychanym 

powietrzu kierował samochodem marki Fiat 

05.09.2015 , BYTOM, (WOJ. ŚLĄSKIE)  UL. 
ROKITNICKA  
Nieznany sprawca poprzez wyłamanie zawiasów 
w drzwiach balkonowych domu dostał się do jego 
wnętrza, skąd dokonał kradzieży gotówki , złotej 
obrączki i monety powodując straty w wysokości 
4.000zł 

07.09.2015 GODZ. 00:05, BYTOM, (WOJ. ŚLĄ-
SKIE)  UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO  
Nieznany sprawca z terenu prywatnej posesji dokonał 
kradzieży pojazdu marki Mercedes  koloru białego, 
rok produkcji 2004, wartości 20000 zł 

08.09.2015 GODZ. 21:30,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. FALISTA  
Nieznani sprawcy po przez wybicie szyby w oknie 
dostali się do wnętrza stacji diagnostycznej skąd 
dokonali kradzieży przyrządu diagnostycznego. 
Straty w toku ustalania 

08.09.2015 GODZ. 23:00,   BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. WORPIE  
Nieznany sprawca z klatki schodowej budynku 
dokonał kradzieży pięciu drzwi aluminiowych dwu-
skrzydłowych wraz z samodomykaczami o wartości 
15 000 zł na szkodę Wspólnoty Mieszkaniowej 

30.07.2015 GODZ. 12:00,   BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. SUCHOGÓRSKA  
Nieznany sprawca wyłamał skobel w bramie garażu, 
a następnie dostał się do wnętrza niezamieszka-
łego domu skąd dokonał kradzieży elementów 
metalowych w postaci zaworów grzejnikowych, 
baterii umywalkowych i wodomierza. Straty w toku 
ustalania 

10.09.2015 GODZ. 11:00,  BYTOM, (WOJ. ŚLĄ-
SKIE)  UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO  
Funkcjonariusze KP I Bytom zatrzymali mężczyznę 
lat 62 (zam. Bytom), który w CH Plejada dokonał 
kradzieży dwóch gier  oraz innych artykułów o łącznej 
wartośc i- 462,94 zł . Towar odzyskano w całości.

11.09.2015 GODZ. 08:40,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. TADEUSZA CZACKIEGO  
Nieznany sprawca z torowiska kolejowego dokonał 
kradzieży 700 metrów bieżących napowietrznej linii 
kolejowej powodując przez to zakłócenie działania 
części tej linii. Straty w toku ustalenia na szkodę PKP. 
Mienie odzyskane w całości.

12.09.2015 GODZ. 05:00,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. SUCHOGÓRSKA  
Nieznany sprawca z terenu posesji pod nieobecność 
pokrzywdzonej, dokonał kradzieży pieniędzy 
w walucie polskiej i euro oraz jednej butelki whisky. 
Straty wynoszą 2500 zł 

12.09.2015 GODZ. 14:57,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. ALOJZEGO FELIŃSKIEGO  
Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali mężczyznę lat 
53 (zam. w Bytomiu), który będąc w stanie nietrzeź-
wości 1,04 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu 
i nie posiadając uprawnień kierował samochodem 
marki Mercedes

12.09.2015 GODZ. 17:00,  BYTOM, (WOJ. ŚLĄ-
SKIE)  UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO  
Nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę 
pokrzywdzonej  (zam. Tworóg) CH Atrium dokonał 
kradzieży telefonu komórkowego marki iPhone  
wartości 2800 zł. 

13.09.2015 GODZ. 00:30,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. SUCHOGÓRSKA  

Nieznany sprawca poprzez wybicie szyby w pomiesz-
czeniu ubikacji dostał się do domu jednorodzinnego 
skąd usiłował dokonać kradzieży wyposażenia.Za-
mierzonego czynu nie dokonał z uwagi na spłoszenie 
przez pokrzywdzonego. Straty w toku ustalania 

15.09.2015 GODZ. 22:37,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. STOLARZOWICKA  
Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali mężczyznę. lat 
44 (zam. w Bytomiu), który znajdując się w stanie 
nietrzeźwości - 0,99 mg/l alkoholu kierował samo-
chodem marki Daewoo

20.09.2015 GODZ. 09:34,   BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. SŁONECZNY  
Policjanci WRD KMP Bytom zatrzymali mężczyznę lat 
25 (zam. Bytom) który będąc w stanie nietrzeźwości 
1,07 mg/l alkoholu kierował samochodem Daewoo 
i doprowadził do kolizji drogowej

18.09.2015 GODZ. 19:30,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. ŚW. ELŻBIETY  
Nieznany sprawca z ciągnika siodłowego marki MAN 
dokonał kradzieży węża elestycznego paliwowego 
o wartości 3000zł

19.09.2015 GODZ. 10:54,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. REPTOWSKA  
Nieznany sprawca z mieszkania dokonał kradzieży 
elektronarzędzi marki McAlister o wartości 700 zł 
    
20.09.2015 GODZ. 17:00,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. JÓZEFA ELSNERA  
Nieznany sprawca z ulicy dokonał przywłaszczenia 
motoroweru m- ki FUXIANDA o wartości 2 500 zł, 
a następnie porzucił go w stanie nieuszkodzonym. 

22.09.2015 GODZ. 14:20,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. FRANCUSKA  

Policjanci Referatu Kryminalnego KPI w Bytomiu 
w mieszkaniu mężczyzny lat 33 ( zam.w Bytomiu) 
ujawnili nielegalny pobór prądu polegający na 
podłączeniu przewodów za tablicą licznikową.Straty 
w toku ustaleń 
 
22.09.2015 GODZ. 14:45,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. ŻOŁNIERSKA  
Policjanci Referatu Kryminalnego KPI w Bytomiu  
w mieszkaniu ujawnili nielegalny pobór prądu 
polegający na podłączeniu przewodów za tablicą 
licznikową.Straty w toku ustaleń 
    
22.09.2015 GODZ. 15:23,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. FRANCUSKA  
Policjanci Referatu Kryminalnego KPI w Bytomiu 
w mieszkaniu ujawnili nielegalny pobór prądu 
polegający na podłączeniu przewodów za tablicą 
licznikową.Straty w toku ustaleń 
 
29.08.2015 GODZ. 09:56,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. KRAŃCOWA  
Policjanci z KP I w Bytomiu zatrzymali mężczyznę lat 
17 (zam. w Bytomiu) który poprzez otwarcie drzwi 
wejściowych do mieszkania nieustalonym narzę-
dziem dokonał kradzieży sprzętu elektronicznego 
i innych przedmiotów. Straty w toku ustalania  Część 
skradzionych przedmiotów odzyskano. 

20.09.2015 GODZ. 22:00,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. JÓZEFA NICKLA  
Nieznany sprawca poprzez zarysowanie lakieru drzwi 
i błotników dokonał uszkodzenia samochodu m-ki 
Nissan  Straty w toku ustalania 

26.09.2015 GODZ. 09:30,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. STOLARZOWICKA  
Na targowisku nieznany sprawca wykorzystując 
nieuwagę kobiety (zam. w Bytomiu ) skradł z torebki 

na jej szkodę portfel z zawartością w postaci dowodu 
osobistego , gotówki w kwocie 430 zł, karty banko-
matowej banku PKO BP, trzy karty czipowe NFZ .

26.09.2015 GODZ. 01:35,   BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. STOLARZOWICKA  
Policjanci WRD KMP Bytom zatrzymali mężczyznę lat 
28(zam. Bytom), który będąc w stanie nietrzeźwości 
0.61mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu 
kierował samochodem m-ki BMW

25.09.2015 GODZ. 22:45, BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. JANA  
Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali mężczyznę 
lat 19 (zam. w Bytomiu), który na ulicy przy sobie 
posiadał środki odurzające w postaci marihuany 
o łącznej wadze ok 4 grama. 

27.09.2015 GODZ. 09:27,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  
Policjanci WRD KMP w Bytomiu zatrzymali 
mężczyznę lat 24 (zam. w Bytomiu), który kierował 
samochodem marki Seat pomimo decyzji Prezydenta 
Miasta o cofnięciu uprawnień. 

28.09.2015 GODZ. 10:55,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. KS. JANA FRENZLA  
Policjanci WRD KMP w Bytomiu zatrzymali mężczy-
znę lat 49 (zam. Zabrze), który kierował pojazdem 
marki Mercedes będąc w stanie nietrzeźwości 
z wynikiem 0,45mg/l alkoholu.

30.09.2015 GODZ. 09:30,  BYTOM, (WOJ. 
ŚLĄSKIE)  UL. ALOJZEGO FELIŃSKIEGO  
mężczyzna lat 83 (zam. Bytom) zawiadomił, że nie-
znani sprawca wspólnie i w porozumieniu z nieznaną 
kobietą podając się za pracowników firmy telekomu-
nikacyjnej wykorzystali nieuwagę pokrzywdzonego 
i dokonali kradzieży pieniędzy 
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kWarTaLNIk

pOrOzMaWIaJMY dzIŚ O SkÓrzE 
KĄCIK MEDYCZNY W GAZECIE MIECHOWIC

Skóra jest narządem pokry-
wającym i  osłaniającym 
organizm człowieka. Jej 

ogólna powierzchnia wynosi 
1,5 – 2 m², zaś grubość to 1,5 – 
5 mm. U człowieka najcieńsza 
jest na powiekach, natomiast 
najgrubsza jest na pięcie.

Nie jest ona tworem jedno-
litym – składa się z  kilku 
warstw: naskórka, skóry wła-
ściwej i  tkanki podskórnej. 
W  skórze znajdują się tak 
zwane „przydatki skóry”, tzn. 
gruczoły ( potowe i  łojowe ), 
paznokcie i włosy. Skóra speł-
nia wiele czynności ochron-
nych. Chroni nas przed zaka-
żeniem bakteriami, grzybami, 
wirusami, przed czynnikami 
mechanicznymi, termicznymi, 
chemicznymi i  promieniowa-
niem świetlnym. zapewnia 
również niezmienne warunki 
dla całego organizmu. po-
nieważ w  skórze znajdują się 
zakończenia nerwów, odczu-
wamy przez nią dotyk, ciepło, 
zimno itp. Skóra w  okolicy 
tzw. otworów naturalnych 
(usta, nozdrza, odbyt, pochwa 
itp.) przechodzi w  błony ślu-
zowe. 

W naskórku znajdują się mię-
dzy innymi komórki barw-
nikowe, czyli melanocyty. 
To one są odpowiedzialne 
za kolor skóry. za kolor i nie 

tylko. One też tworzą nasze 
znamiona. każdy z  nas ma 
przynajmniej jedno znamię, 
ale z  zasady jest ich więcej 
i  są rozrzucone w  różnych 
miejscach. Możemy je mieć 
od urodzenia, lub mogą się 
one wytworzyć w  trakcie 
naszego życia. W  większości 
przypadków są to zmiany ła-
godne nie wymagające inter-
wencji lekarskiej.  ale czasami 
wymykają się spod kontroli 
organizmu i  tzw. złośliwieją. 
Ma na to wpływ dużo czyn-
ników, a  jednym z  nich jest 
promieniowanie UV (słońce, 

solarium). W  okresie letnim 
i  tuż po nim chcemy ładnie 
wyglądać i  wystawiamy się 
na słońce. Opalamy się. Nasza 
skóra przybiera piękny ciem-
ny odcień. Jednakże nie jest to 
dla niej obojętne. zbyt częste 
i zbyt intensywne wystawianie 
się na promieniowanie UV po-
woduje nieodwracalne zmiany 
w skórze, która się szybciej sta-
rzeje. promienie te wpływają 
też na zmiany w  znamionach 
barwnikowych, które mogą 
przekształcić się w  czerniaka  
złośliwego – bardzo groźny no-
wotwór skóry. Stanowi on oko-

ło 6% nowotworów złośliwych 
skóry u  człowieka. Corocznie 
w  polsce rozpoznawane jest 
prawie 2400 przypadków tej 
choroby rocznie. Czerniak 
może pojawić się w  obrębie 
znamion barwnikowych, jak 
i  na skórze niezmienionej. 
Nowa zmiana przypominająca 
znamię lub zmiana wcześniej 
istniejącego znamienia barw-
nikowego budzi podejrzenie 
czerniaka. 

do głównych objawów nale-
żą: 
• asymetryczne zabarwie-

nie, kształt i  powierzch-
nia zmiany, 

• uniesienie się zmiany po-
nad otaczającą skórę, 

• nieregularne ogranicze-
nie zmiany, a  także duży 
jej wymiar. 

również świąd, ból, krwawie-
nie i  owrzodzenie w  obrębie 
znamienia lub nowej zmiany 
skórnej budzą podejrzenie zło-
śliwego charakteru zmiany.
Głównymi czynnikami ryzyka 
są, jak wspomniano wyżej, eks-
pozycja na promieniowanie ul-
trafioletowe pochodzące z pro-
mieniowania słonecznego lub 
sztucznych źródeł oraz indy-
widualna podatność na nowo-
twór. Intensywna, przerywana 
ekspozycja na promieniowanie 
ultrafioletowe prowadzące do 

oparzenia słonecznego, szcze-
gólnie w  okresie dzieciństwa, 
wiąże się z większym ryzykiem 
zachorowania. Nowotwór czę-
ściej występuje u  kobiet niż 
u mężczyzn. 

podejrzenie czerniaka stawia-
ne jest na podstawie badania 
dermatoskopowego, wykona-
nego przez doświadczonego 
lekarza, a pewne rozpoznanie 
uzyskuje się po wykonaniu 
badania histopatologicznego 
wyciętej zmiany. dlatego tak 
ważna jest okresowa kontrola 
tzw. znamion barwnikowych 

przez lekarza specjalizującego 
się w  dermatoskopowej oce-
nie zmian skórnych. Nawet 
czerniak wykryty w  począt-
kowym stadium jest wyleczal-
ny w 100%.

Bardzo wiele chorób prze-
biega ze zmianami na skórze. 
Jak oczy są obrazem duszy, 
tak zmiany skórne są częstym 
obrazem chorób toczących 
się głęboko wewnątrz orga-
nizmu. Skóra jest bardzo waż-
nym elementem naszego cia-
ła. Chroni, broni i  informuje, 
co się dzieje głębiej. dbajmy 
więc o  nią przez całe życie, 
pielęgnujmy i  sprawmy by 
zawsze była zdrowa. 

Bo w zdrowym ciele ( i skórze) 
zdrowy duch!

lekarz Marek Planer
specjalista medycyny rodzin-

nej uprawniony do badań 
sportowych dzieci i młodzieży

* konsultacja dermatologicz-
na lek. anna Nowakowska – 
planer, pracownik Oddziału 
dermatologii Szpitala Specja-
listycznego Nr 2 w  Bytomiu; 
ocena dermatoskopowa zna-
miom i zmian skórnych.

pytania i  uwagi proszę kiero-
wać na e-mail  kacikmedycz-
nymiechowice@interia.pl
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zBYT CzĘSTE 
I zBYT 
INTENSYWNE 
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SIĘ Na
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pOWOdUJE 
NIEOdWraCaL-
NE zMIaNY 
W SkÓrzE, 
kTÓra SIĘ 
SzYBCIEJ 
STarzEJE
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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!

Szanowni państwo, informujemy, że: 
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