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Nazwy  Miechowice oraz By-
tom przez wiele lat były wi-
doczne na morzach i oceanach 
całego świata a to za sprawą 
statków, które pływały pod na-
zwami s/s „Kopalnia Miechowi-
ce” oraz „Bytom”. 

Polska Rzeczpospolita Ludo-
wa do lat 90-tych XX wieku 

dysponowała  szeroką flotą 
masowców, drbnicowców 
oraz tankowców, statków pa-
sażerskich czy promów, które 
reprezentowały polską ban-
derę we wszystkich zakątkach 
świata, a z której do dziś po-
został jedynie cień jej dawnej 
świetności.  
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Odpowiadając na pytania Ga-
zety Miechowic dotyczące pro-
blemu pojawiania się dzików 
na terenie osiedla „Miecho-
wice”, uprzejmie informuję, 
że Gmina Bytom podejmu-
je działania zmierzające do 
ograniczenia ich przebywa-
nia na terenach zabudowa-
nych. dnia 28 lipca 2016 r. 
Gmina zawarła umowę ze 
specjalistyczną firmą, któ-
rej przedmiotem jest usługa 
polegająca na odstraszaniu 
i odławianiu dzików, które 
bytują na terenach mieszkal-
nych i mogą stanowić zagro-
żenie dla mieszkańców By-
tomia. do dnia dzisiejszego 
firma odłowiła ponad 80 szt. 

dzików, które są wypuszcza-
ne w głąb lasu bytomskiego. 
Ponadto Gmina Bytom w tej 
sprawie również współpra-
cuje z kołami łowieckimi, 
których obwody łowiec-
kie znajdują się w obszarze 
gminy. Ze środków budżetu 
miasta zakupiona została 
kukurydza na tworzenie pa-
sów zaporowych mających 
na celu zatrzymanie dzików  
w kompleksach leśnych.

Należy zaznaczyć, że miesz-
kańcy także przyczyniają się 
do obecności dzików na tere-
nie miasta, ponieważ zwierzę-
ta te są przez nich dokarmiane. 
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14 listopada w Miejskim Za-
rządzie Zieleni i Gospodarki 
Komunalnej odbyły się kon-
sultacje społeczne     mające 
na celu opracowanie analizy 
popytu, rozpoznanie potrzeb 
oraz oczekiwań mieszkańców 
Bytomia a w szczególności 
mieszkańców dzielnicy Bytom 
Miechowice w odniesieniu do 
imprez kulturalnych, które 
mają odbywać się w odbu-
dowanej pozostałości oficyny 
pałacu Thiele-Wincklerów. 
Konsultacje zorganizowała fir-
ma opracowująca analizę po-
pytu na zlecenie     Miejskiego 
Zarządu Zieleni i Gospodarki 
Komunalnej z członkami sto-
warzyszeń, towarzystw by-
tomskich oraz nas jako Gazety 
Miechowic. 
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W Zespole Szkół 
Ogólnokształcą-
cych nr 5 w Byto-

miu grupa mieszkańców Mie-
chowic powołała społeczną 
inicjatywę przywrócenia 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 5 z Szkołą Podsta-
wową nr 26 i VIII Liceum 
Ogólnokształcącym (kształt 
sprzed reformy z 1999 roku).

Inicjatywa ma charakter po-
zytywny, ukierunkowany na 
bieżące i przyszłe potrzeby 
edukacyjne miechowiczan. 
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Najprawdopodobniej pod 
koniec tego roku mieszkańcy 
Karbia doczekają się w końcu 
swojego Parku Handlowego

Niepotwierdzone terminy re-
alizacji inwestycji jako rozpo-
częcie to III kwartał 2017, a 
zakończenie IV kwartał 2017. 
Nazwa inwestycji Park han-
dlowy, ul. Wrocławska.

Przedmiotem inwestycji jest 
park handlowy, który po-
wstanie w rejonie ulic Wro-
cławskiej i Konstytucji w 
trzech etapach. Operatorem 
spożywczym będzie Polo-
market.  

Sektor, podsektor niemieszka-
niowy - budynki handlowo-
-usługowe. •

GM: - Panie Prezydencie, w cen-
trum miasta pojawiły się drony, 
czy w Miechowicach, głównie nad 
starą częścią oraz nad domkami 
fińskimi też się pojawią drony, 
które sprawdzą czym mieszkańcy 
palą w piecach? Wiele osób się 
skarży się, że widzą czarne dymy 
z kominów oraz czują palone bu-
telki plastykowe.
DB:- Niewykluczone, że drony 

pojawią się nad Miechowicami. 
Tu chciałbym podkreślić, że By-
tom od wielu lat pracuje nad pro-
gramem ograniczenia niskiej emi-
sji, a udział drona, jako mobilnej 
platformy monitoringu parame-
trów niskiej emisji, jest kolejnym 
proekologicznym przedsięwzię-
ciem, które swym zasięgiem obej-
mie również dzielnice Bytomia. 
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MIECHOWICE I BYTOM  
NA MORZACH I OCEANACH - HISTORIA MIECHOWIC, AUTOR: MARIUSZ TAZBIR

PREZYdENT dAMIAN BARTYLA 
ODPOWIADA MIESZKAŃCOM

PARK HANdLOWY  
W KARBIU POD KONIEC ROKU

DZIKI NISZCZĄ I PRZERAŻAJĄ

SZANOWNI CZYTELNICY, REDAKCJA GAZETY MIECHOWIC ŻYCZY WAM WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
ORAZ POMYŚLNOŚCI W NADCHODZĄCYM 2017 ROKU!

S/S KOPALNIA MIECHOWICE JESZCZE POD BRYTYJSKĄ BANDERĄ JAKO SS ELSTREE GRANGE.

JAK UNIKNĄĆ UDARU MÓZGU? STRONA 8

EGZEMPLARZ BEZPŁATNYKWARTALNIK
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KWARTALNIK

Celem zadania jest rekul-
tywacja zdegradowa-
nego terenu o łącznej 

powierzchni 25,9 ha z przezna-
czeniem na cele budowlane  
i przyrodnicze, pozwalająca na 
poprawę jakości środowiska. 
Oczekiwanym rezultatem re-
kultywacji jest: uzyskanie tere-
nu oczyszczonego z odpadów, 
zagospodarowanie terenu  
w sposób umożliwiający pra-
widłowy rozwój flory i fauny, 
przygotowanie terenu do peł-

nienia funkcji rekreacyjnych  
i gospodarczych, zabezpiecze-
nie terenu przed możliwością 
powstawania pożarów łup-
ków powęglowych złożonych 
na części terenu przewidziane-
go do rekultywacji, zasypanie 
istniejącego obniżenia terenu 
w sposób umożliwiający jego 
wykorzystanie na cele bu-
dowlane.  Sektor, podsektor 
inżynieryjny - place, skwery, 
deptaki, parki, rewitalizacje 
przestrzeni. •

dZIKI NISZCZĄ  
I PRZERAŻAJĄ
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dziki przyzwyczajają się do 
tzw. „łatwego pokarmu”. Po-
przez wyrzucanie resztek je-
dzenia zmieniamy naturalne 
zachowania zwierząt. W przy-
padku możliwości łatwego 
zdobycia pokarmu dziki będą 
powracały. W związku z tym 
Wydział Spraw Komunalnych 
tut. urzędu corocznie zwraca 
się do zarządców budynków 
mieszkalnych o utrzymywanie 
w należnym stanie czystości 
obejść domów, miejsc składo-
wania odpadów komunalnych, 
co może ograniczyć zjawisko 
pojawiania się ich na terenie 
osiedla. W celu uświadomienia 
mieszkańcom wagi problemu, 
prosiliśmy zarządców nieru-
chomości o przeprowadzenie 
akcji wywieszania ulotek o nie-
dokarmianiu dzików.

Ponadto, dnia 27 października 
2016 r. odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Gminy z przed-
stawicielami Koła Łowiec-
kiego, które dzierżawi tereny  

w Miechowicach, firmy zajmu-
jącej się odłowem i odstrasza-
niem dzików oraz Spółdzielni 
Mieszkaniowej Miechowice. 
Celem rozmowy było pod-
jęcie współpracy i ustalenie 
dalszych działań dążących to 
zminimalizowania potencjal-
nego zagrożenia powstałego 
w skutek zjawiania się dzików 
na terenie przedmiotowego 
osiedla. Jednocześnie informu-
ję, że zgodnie z art. 2 ustawy 
Prawo Łowieckie, zwierzęta 
łowne w stanie wolnym, jako 
dobro ogólnonarodowe, sta-
nowią własność Skarbu Pań-
stwa. Gmina Bytom działając 
w oparciu o przepisy prawa 
podejmuje starania, by uciąż-
liwość występowania dzików 
była jak najmniejsza. •
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Omawialiśmy ewentualne 
możliwości wykorzystania 
obiektu właśnie po rewitaliza-
cji.  Pałac po zagospodarowaniu 
widzimy jako obiekt który z pew-
nością przyciągnąłby do Miecho-
wic mieszkańców z okolicy, jak 
to się dzieje z Parkiem Świer-
klanieckim czy Repeckim, czyli 
ruszyłby lokalny ruch turystycz-
ny, byłby świetnym obiektem 
do zwiedzania z interesującym 
akcentem jak wieża widokowa, 
spacerów po parku, osoby zain-
teresowane historią mogłyby po-
przez wystawy w organizowane 
w obiekcie poznawać historię  
i dzieje Miechowic.

Mogłyby się w nim odbywać 
cyklicznie wszelkiego rodzaje 
wystawy kulturalne, techniki, 
byłoby doskonałym miejscem 
lokalnych imprez także sporto-
wych, rozrywkowych, koncer-
tów w atmosferze zabytkowe-
go Parku Miechowickiego.

Wreszcie mogłoby być to 

miejsce spotkań władz, czy 
wybitnych gości z mieszkańca-
mi Miechowic, a takich miejsc 
u nas niestety brakuje.

Rewitalizacja przywróciłaby 
do życia tą część Miechowic  
i spowodowała, że mieszkańcy 
chętnie zaglądaliby w to miej-
sce jak za dawnych czasów, 
a Miechowice wzbogaciły by 
się o piękny zabytek, których 
poszczycić się może niewiele 
miejsc na Śląsku. •

SZKOŁA POdSTAWOWA NR 26 – REAKTYWACJA  
 OŚWIADCZENIE, PRZEWODNICZĄCA GRUPY INICJATYWNEJ IZABELA BARTKOWIAK
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W dokumencie programo-
wym powołano się na ideowe 
założenia reformy edukacji 
i  sformułowano tezę o  po-
trzebie powołania do życia 
trzeciej szkoły podstawowej. 
To fundamentalne założenie 
i podstawa działania grupy.

Intencją tej aktywności społecz-
nej nie jest zatem likwidacja 
którejkolwiek miechowickiej 
placówki oświatowej, a prze-
ciwnie, kreacja kolejnej szko-
ły podstawowej w  naszej 
dzielnicy  aby dzieci i rodzice 
otrzymali optymalny dostęp do 
usług oświatowych. Jej celem 
nie jest też likwidacja miejsc 
pracy: nauczycieli, pracowni-
ków administracji i  obsługi, 
a  przeciwnie, utrzymanie ist-
niejących miejsc zatrudnienia. 
W  końcu chodzi inicjatorom 
o  utrzymanie funkcjonalności 
i  jak najlepsze wykorzystanie 
mienia społecznego – budynku 
przy ulicy Nickla 19.

Oświadczamy o  tych faktach, 
ponieważ niektóre grupy po-
strzegają naszą inicjatywę jako 
wymierzoną przeciw istnieją-

cym szkołom podstawowym. 
Raz Jeszcze podkreślamy, że 
jesteśmy za tym, aby ulepszyć 
funkcjonowanie szkolnic-
twa w  Miechowicach. Chce-
my utrzymać miejsca pracy 
wszystkich grup związanych 
z oświatą. działamy na rzecz jak 
najlepszego wykorzystania bu-
dynku przy ulicy Nickla 19. Za-
skakują nas fakty przypisywania 
naszym działaniom złych zamia-
rów - likwidacji jednej ze szkół 

miechowickich lub oceny pozio-
mu działalności. Takie postula-
ty nigdy nie były formułowa-
ne, a tym bardziej lansowane. 
Nie znajdują one żadnego od-
zwierciedlenia w dokumencie 
programowym i  działaniach 
naszej grupy.

Świadomi rangi problemu gru-
pa mieszkańców zaprosiła na 
spotkanie inicjatywne radnych 
Rady Miejskiej w Bytomiu. Na 

ten apel odpowiedział radny 
Tomasz Wac, który przybył 
na spotkanie, a  po analizie 
dokumentu programowego 
i  dyskusji podpisał list inten-
cyjny i  na prośbę zebranych 
zdecydował się wesprzeć na-
szą społeczną akcję. 

dokument programowy 
z  tezami grupy inicjatyw-
nej jest dostępny na stronie  
zso5.bytom.pl. •

KONSULTACJE DOTYCZĄCE  
PAŁACU

REKULTYWACJA TERENU  
POPRZEMYSŁOWEGO BYŁEJ 
KWK MIECHOWICE W BYTOMIU

APELuJEMY dO 
MIESZKAńCÓW 
O NIE dOKAR-
MIANIE dZIKÓW! 
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DB:- Mam świadomość, że  
w kwestii poprawy jakości po-
wietrza, mamy jeszcze dużo do 
zrobienia. Obok zanieczyszczeń 
komunikacyjnych, będących 
zmorą każdego większego mia-
sta, w Bytomiu dochodzą jeszcze 
przydomowe piece i lokalne ko-
tłownie węglowe, gdzie spalanie 
paliwa często odbywa się w za-
broniony sposób. W  starania 
o  lepszą jakość powietrza, mu-
simy zaangażować się wszyscy. 
Mówiąc o  budowaniu świado-
mości ekologicznej, zwracamy 
uwagę użytkowników domo-
wych palenisk, by nie traktowali 
ich jak śmietników, bo szkodzą 
przede wszystkim sobie samym.  
Warto też, by mieszkańcy wie-
dzieli, że pod koniec 2015 r. 
nasze miasto podpisało umowę 
z  Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej o dofinansowanie 
w  ramach programu KAWKA. 
To proekologiczne przedsię-
wzięcie ma przyczynić się do 
zmniejszenia emisji szkodliwych 
pyłów i  gazów powstałych 
w wyniku nieefektywnego spa-
lania paliw w  gospodarstwach 
domowych. Program zakłada 
podłączenie kilkudziesięciu 
obiektów do nitki ciepłowniczej 
i  likwidację ok. 450 nie ekolo-
gicznych zasypowych pieców 
węglowych. W  tym roku do-
finansowanie otrzymało sześć 
wspólnot mieszkaniowych na 
kwotę ponad 470 tys. zł. W ra-
mach wykonanych prac zlikwi-
dowano też 139 nie ekologicz-
nych  pieców. Nadal będziemy 
wprowadzać  proekologiczne 
działania również na terenie 
Miechowic. 

Wielu mieszkańców Miechowic 
czeka na remont boisk klubu 
sportowego Silesia Miechowice. 
Z  naszych informacji wynika, że 
ma się rozpocząć w  przyszłym 
roku, możemy cos bliżej na ten 
temat się dowiedzieć?
DB:- Tak, to prawda. W  przy-
szłym roku rozpocznie się mo-
dernizacja boiska piłkarskiego 
tzw. dolnego  przy ul. Dzierżo-

nia. Koszt tego przedsięwzięcia 
oszacowaliśmy na ponad 4 mln 
zł. Środki na modernizację po-
chodzą z  budżetu gminnego 
- prawie 2,3 mln zł, a  resztę 
sfinansuje Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Powstanie w pełni 
wyposażone boisko o  wymia-
rach 105 na 68 metrów z trybu-
ną na 200 miejsc, oświetleniem 
oraz strefami bezpieczeństwa 
i  piłkochwytami. Obiekt bę-
dzie dostosowany nie tylko do 
wymogów treningowych, ale 
również standardów Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Wkrótce 
piłkarze Silesii będą mogli roz-
grywać na nim swoje spotkania 
ligowe.  Po  oddaniu tego bo-
iska, zgodnie z ustaleniami mię-
dzy klubem Silesia Miechowice 

a Kompanią Węglową rozpocz-
ną się prace na boisku górnym.

Jak wygląda sprawa złożenia 
wniosku o  dofinansowanie pro-
jektu rewitalizacji Pałacu w Mie-
chowicach. Uczestniczyliśmy 
jako Gazeta Miechowic w konsul-
tacjach społecznych mających na 
celu opracowanie analizy popytu 
w/w obiektu. 
DB:- Projekt „Rewaloryzacja ze-
społu pałacowego Thiele-Winc-
klerów w Parku Ludowym przy 
ul. Dzierżonia w  Bytomiu-Mie-
chowicach” jest zgłoszony do 
realizacji w  ramach Obszaru 
Strategicznej Interwencji z  pla-
nowanym dofinansowaniem ze 
środków unijnych. Zadanie obej-
muje m.in. odbudowę i  przebu-
dowę istniejących ruin zachod-
niej oficyny pałacu oraz szereg 
prac, dzięki którym miechowicki 
park stanie się atrakcyjniejszy. 
Sporządzona została już pełna 
dokumentacja projektowo-kosz-
torysowa. Trzeba zaznaczyć, że 
stan techniczny  zostawionego 
samego sobie na wiele lat obiek-
tu, jest fatalny. Przeprowadzo-
no już roboty zabezpieczające 
obiekt, które stanowią jednocze-
śnie I  etap prac budowlanych. 
Rewaloryzacja rozpocznie się 
jak tylko pozyskamy dofinan-
sowanie. W budżecie miasta są 
zaplanowane środki stanowią-

ce udział własny w  projekcie, 
a  w  przyszłym roku zostanie 
ogłoszony konkurs na dofinanso-
wanie w ramach programu „Ob-
szar Strategicznej Interwencji”. 
Inwestycja ma pochłonąć ok. 7,5 
mln zł.

Czy w  związku z  planami odbu-
dowy Pałacu Winklerów również 
będzie zrewitalizowany Park 
Ludowy tak ładnie, jak Park im. 
Kachla?
DB:- Oczywiście, że tak. W Par-
ku Ludowym już zrealizowano 
pierwszy z  zaplanowanych 
etapów. Była wycinka drzew, 
zrobiono ładny plac zabaw 
dla dzieciaków i  kącik szacho-
wy dla tych trochę starszych. 
Przed nami dalsza moderniza-
cja. Opodal ruin zamku rośnie 
Platan, jedyny w  Bytomiu po-
mnik przyrody. Na platanie już 
były przeprowadzone zabiegi 
pielęgnacyjne według projektu 
zatwierdzonego przez konser-
watora zabytków. W  planach 
jest również zagospodarowanie 
otoczenia wokół tego drzewa. 
Trwają też  zabiegi pielęgnacyj-
ne drzew w parku -  w ramach 
otrzymanej dotacji z  Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska.  Dalszej renowa-
cji poddawane będą też alejki 
i  trawniki. W  mieście sporo 
inwestujemy w  zieleń i  spoty-

kam się z wieloma pozytywny-
mi sygnałami, że mieszkańcom 
bardzo to się podoba. Chciałbym 
tylko dodać, że daleko posunięte 
są prace związane z rewitalizacją 
naszych zabytkowych parków, 
które odzyskują dawny blask.

Gazeta Miechowic jako organiza-
tor imprezy „III Miechowicka Je-
sień z  Kabaretem” która odbyła 
się na obiekcie K.S.Silesia Mie-
chowice w  imieniu mieszkańców 
pragnie serdecznie podziękować 
Panu Prezydentowi za ogromne 
wsparcie oraz pomoc w jej orga-
nizacji. Impreza cieszy się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców 
Bytomia a z każdym rokiem staje 
się jeszcze bardziej atrakcyjna. 
Czy impreza, która wrosła już 
w tradycję naszego miasta może 
liczyć na kontynuację przy Pana 
oraz urzędu miasta wsparciu 
w kolejnych latach?
DB:- Z  ogromną przyjemnością 
będziemy gościć w  Miechowi-
cach wykonawców sztuki ka-
baretowej również w kolejnych 
latach. Życzę organizatorom, by 
nie spoczywali na laurach, roz-
wijali formułę imprezy zapra-
szając wykonawców, których 
kocha publiczność.  Ze swojej 
strony, dołożę starań, by impre-
za na stałe zagościła w kalenda-
rzu kulturalnym naszego miasta, 
a  goście czuli się w  Bytomiu 
dobrze.

Na terenie szkoły jest Sala Spor-
towa (Gimnazjum nr 13 przy ul. 
Stolarzowickiej) zbudowana 
przez mieszkańców osiedla Mie-
chowice. Często słyszymy głosy 
mieszkańców, że chcieliby mieć 
możliwość korzystania z  niej 
a  w  tej chwili poza kilkoma go-
dzinami w  tygodniu stoi pusta. 
Czy jest możliwość wynajmo-
wania tej sali na godziny tak jak 
ma to miejsce w  Gliwicach czy 
Tarnowskich Górach dla klubów 
czy tez samych grup zaintereso-
wanych?
DB:- Oczywiście, że jest taka 
możliwość. Chcąc wynająć salę 
na tzw. godziny wystarczy tylko 
skontaktować się z  Ośrodkiem 
Sportu i  Rekreacji w  Bytomiu. 

Sala ta jest obecnie wykorzysty-
wana przez kluby sportowe oraz 
jedno stowarzyszenie. Mowa tu 
o klubie Czarna Strzała (łucznic-
two), UKS 54 Feniks (judo)oraz 
stowarzyszenie Kibiców Polonii 
Bytom (zajęcia ogólnosprawno-
ściowe).Większość zajęć odbywa 
się w  godzinach popołudnio-
wych wg harmonogramu usta-
lonego przez wynajmujące klu-
by. Uczestnikami zajęć są dzieci 
i młodzież, a najliczniejszą grupę, 
bo aż 50 osobową stanowi  UKS 
Feniks. Nie ma jednak żadnych 
przeszkód by wynająć salę poza 
godzinami treningów, tak aby nie 
kolidowało z prowadzonymi już 
zajęciami.

Co z  planami dotyczącymi linii 
tramwajowej do Miechowic? Czy 
ten temat będzie kontynuowany 
czy dziś już nie ma sensu na tę 
inwestycję, gdy jest dobre po-
łączenie autobusowe? Pytanie 
ma związek z  niewykorzystaną 
trzecią nitka wiaduktu na Karbiu, 
wiele osób pyta czemu nie wyko-
rzysta się jej na budowę dodat-
kowej drogi?
DB:- W  ramach budowy dro-
gi rowerowej łączącej dworzec 
PKP z  dzielnicą Miechowice 
trwają prace planistyczne doty-
czące wykorzystania trzeciej nitki 
wiaduktu na Karbiu, pod ten cel. 
W  chwili obecnej nie planuje-
my budowy linii tramwajowej 
do Miechowic. Budowa takiej 
linii wiąże się z  bardzo dużym 
nakładem finansowym, a potem 
z  dużymi kosztami utrzymania. 
Wystarczające połączenie po-
między Bytomiem, a  Miechowi-
cami zapewnia linia 623. 

Czego można życzyć prezyden-
towi Bytomia na nadchodzące 
święta?
DB:- Tego, co sam gorąco życzę 
mieszkańcom Bytomia i  czytel-
nikom gazety miechowickiej – 
zdrowia, spokoju, rodzinnej at-
mosfery.  Wielu pięknych chwil 
w nadchodzącym roku i realiza-
cji wszystkich planów, które są 
przed nami.
 
Dziękuję bardzo za rozmowę.

PREZYdENT dAMIAN BARTYLA 
ODPOWIADA MIESZKAŃCOM

ATARI, SPECTRUM, COMMODORE, AMIGA, SCHNEIDER, ACORN, APPLE, AMSTRAD
SKLEP - SERWIS KOMPUTEROWY - NOWY PAWILON, MIECHOWICE, UL. BŁAWATKOWA, TEL. (32) 281-42-55

KUPIMY ZABYTKOWE KOMPUTERY 8 I 16 BIT

W PRZYSZŁYM 
ROKu  
ROZPOCZNIE SIĘ 
MOdERNIZACJA 
BOISKA  
PIŁKARSKIEGO 
TZW. dOLNEGO  
PRZY  
uL. dZIERŻONIA
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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!

PIÓREM RADNEGO

MIESZKANIE dLA MŁOdYCH  
PO RAZ TRZECI

dziesięć kolejnych loka-
li mieszkalnych czeka 
na młodych w  ra-

mach trzeciej edycji  progra-
mu „Mieszkania dla Młodych” 
w  Bytomiu. Są to mieszkania 
do remontu, który najemca 
musi wykonać we własnym 
zakresie i  na własny koszt 
przed zawarciem umowy naj-
mu.

Zaproponowane w  tej edycji 
programu mieszkania znaj-
dują się m.in. w Śródmieściu, 
Szombierkach oraz Stroszku 
(zobacz listę lokali), a  ich me-
traż waha się od około 28 do 
67 m². Warto dodać, że są to 
mieszkania jedno i  dwupoko-
jowe, posiadające łazienki, wy-
posażone w gaz oraz w więk-
szości ogrzewanie piecowe.

Zakres prac remontowych 
koniecznych do wykonania 

w  poszczególnych lokalach 
będzie udostępniony zainte-
resowanym podczas oględzin 
lub w  siedzibie Bytomskich 
Mieszkań w pok. 17 (nr tel. 32 
420 17 16 lub 32 420 17 10).

Przypomnijmy, że „Mieszkania 
dla młodych” oparte są na sys-
temie punktowym i  mogą do 
niego przystąpić osoby, które 
już mieszkają bądź w  przy-
szłości chciałyby zamieszkać 
w Bytomiu.

Podczas rozpatrywania wnio-
sku będzie  premiowany 
m. in. wiek do 35 lub do 45 
lat, wyższe wykształcenie, 
sytuacja rodzinna (rodziny 
z  dziećmi) oraz  szczególna 
sytuacja zdrowotna i warun-
ki mieszkaniowe, w  jakich 
obecnie znajdują się osoby 
zamierzające ubiegać się 
o  taki lokal. Co istotne nie 
można mieć prawa własno-
ści do lokalu mieszkalnego 
czy budynku lub być w trak-
cie budowy domu albo loka-
lu mieszkalnego. Trzeba też 
spełniać określone kryteria 
dochodowe.

Osoby zainteresowane wyna-
jęciem lokalu z zasobu miesz-
kaniowego gminy Bytom, 
mogą zaczerpnąć informacje 
o trybie i warunkach wynaję-
cia lokalu na stronach Bytom-
skich Mieszkań: http://www.

bm.bytom.pl. Wnioski doty-
czące wynajęcia lokali będą 
przyjmowane do 14 grudnia 
b.r. do 15.00, w sekretariacie 
Bytomskich Mieszkań przy ul. 
Zielnej 25 B.

Warto wspomnieć, że w  ra-
mach tego nowatorskiego 
projektu w  lutym b.r. prezy-
dent damian Bartyla prze-
kazał 22 wyremontowane 
lokale przy ul. Oświęcimskiej 
29 i 31A. Komfortowe miesz-
kania „pod klucz” powstały 
w  budynku po byłej szkole. 
dzięki decyzji władz Bytomia, 
które przeznaczyły obiekt na 
lokale mieszkalne, za ponad 
5,5 mln. zł przeprowadzono 
generalny remont budyn-
ku, w  którym powstało 55 
mieszkań. Łącznie w  pierw-
szej i  drugiej edycji progra-
mu Mieszkania dla Młodych 
przekazano 29 mieszkań. •

ŚWIĄTECZNA 
ZBIÓRKA  
DARÓW

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

REKLAMA

„ZAPROPONO-
WANE W TEJ 
EdYCJI PROGRA-
Mu MIESZKANIA 
ZNAJduJĄ SIĘ 
M.IN. W  
ŚRÓdMIEŚCIu

V akcja charytatywna organi-
zowana wspólnie przez Gazetę 
Miechowic  i  Radnego Rady 
Miejskiej Tomasza Wac zakoń-
czyła się kolejnym sukcesem. 
Obdarowaliśmy 100 najbar-
dziej potrzebujących  dzieci  
z  miechowickich  szkół,  które 
powinny się ucieszyć z  Miko-
łajkowych prezentów - mówi 
Tomasz Wac. •



PLAC ZABAW 
POWSTANIE W MIECHOWICACH?

Centrum Dietetyczne Naturhouse Bytom - Centrum
ul. Dworcowa 19 (wejście od ul. Moniuszki) , tel. 537 400 414

Centrum Dietetyczne Naturhouse Bytom - Miechowice
ul. Felińskiego 2/4/6 (pawilon przy bloku 2,4,6), tel. 508 277 997

Pomarańcze dokładnie umyć i gotować 
aż zmiękną - ok. 1 godziny. Po wystudze-
niu przekroić na połówki, usunąć pestki 
i zblendować na gładką masę. Jajka, 
cukier i słodzik zmiksować, dodać mąkę, 
proszek do pieczenia, cukier wanilino-
wy, pomarańczowy mus oraz migdały. 
Ciasto wylać do wysmarowanej olejem 
formy i piec w temperaturze 180 stopni 
Celsjusza przez około 70 minut.

Miód podgrzać, aby był płynny. W mi-
sce wymieszać mąkę, sodę, cynamon, 
przyprawę do piernika, jajko oraz jogurt. 
Dodać podgrzany miód i zagnieść ciasto. 
Ciasto rozwałkować i wyciąć dowolny 
wzór pierników. Piec w temperaturze 
180 C przez około 10-15 minut.

Więcej przepisów znajdziecie na: 
facebook.com/dietetyk.miechowice

1 urodziny Naturhouse w Miechowicach połączone z dniem otwartym! 
12 stycznia na gości będą czekały liczne atrkacje, m.in. możliwość skorzystania z bezpłatnego pomiaru masy ciała!

REKLAMA

https://facebook.com/dietetyk.miechowice
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S/S KOPALNIA MIECHOWICE W SUCHYM DOKU  - UDOSTĘPNIŁ JAN HODOR

S/S KOPALNIA MIECHOWICE TRANSPORTUJĄCY NA POKŁADZIE KILKADZIESIĄT SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH MARKI "STAR

MIECHOWICE I BYTOM NA MORZACH I OCEANACH 
CZĘŚĆ 1, AUTOR: MARIUSZ TAZBIR

 » kontynuacja ze s. 1

Wśród tej całej floty 
istniały także te, bli-
skie nam, ochrzczo-

ne nazwami miejsc z którymi 
jesteśmy związani najbardziej 
czyli Miechowice i  Bytom. 
Prawdopodobnie nie jeden 
marynarz zadawał  sobie py-
tanie, gdzie jest to miejsce 
którym ochrzczono nazwa te 
statki.

W  pierwszej części artykułu 
skupimy się na statkach z na-
zwą „Miechowic” a w następ-
nym numerze „Bytom”.

W  okresie powojennym 
w latach 1958-1963 zakupio-
no za granicą znaczną liczbę 
statków wojennej, seryjnej 
produkcji amerykańskiej 
i brytyjskiej o łącznej nośno-
ści około 240 000 dWT. Były 
to głównie jednostki typu 

LIBERTY i  EMPIRE, które 
zasiliły flotę Polskiej Żeglugi 
Morskiej. Środki dewizowe 
na zakupy tych statków wy-
wodziły się z  tzw. Funduszu 
Antyczarterowego, zasila-
nego przez polskie centrale 
handlu zagranicznego. Tą 
metodą zakupiono nastę-
pujące statki typu LIBERTY 
dla PŻM: CHORZÓW, HuTA 
ZYGMuNT, HuTA ŁABĘdY, 
HuTA BĘdZIN, HuTA SO-
SNOWIEC, HuTA FERRuM, 
HuTA OSTROWIEC, KOPAL-
NIA BOBREK, KOPALNIA KA-
ZIMIERZ, KOPALNIA CZE-
LAdŹ, KOPALNIA ZABRZE, 
KOPALNIA SIEMIANOWICE, 
KOPALNIA MYSŁOWICE, 
KOPALNIA SOSNOWIEC 
oraz omawianą tutaj KOPAL-
NIA MIECHOWICE

Statki typu Liberty były to 
jednostki budowane masowo 
w  uSA i  Kanadzie podczas 

II wojny światowej w  celu 
szybkiego uzupełniania strat 
wojennych. Statki charakte-
ryzowały się bardzo uprosz-
czoną konstrukcją. W polskim 
żargonie marynarskim były 
popularnie nazywane Liber-
ciakami. Zbudowano w sumie 
2751 jednostek tego typu.

Bazą konstrukcyjną do ich 
budowy posłużył zmodyfiko-
wany brytyjski model statku 
firmy Joseph L. Thompson 
& Sons z Sunderlandu z 1879 
roku.

Statki wyróżniały się prostą 
konstrukcją, pojemnymi ła-
downiami i  niskimi kosztami 
budowy.

Pierwszy statek typu Liberty 
Patrick Henry został wybu-
dowany w  ciągu 244 dni. Po 
wprowadzeniu produkcji se-
ryjnej wybudowanie jednego 

statku skrócono dla zaledwie 
40 dni. Rekordzistą serii był 
statek Robert E. Peary (od po-
łożenia stępki do zwodowania 
stocznia potrzebowała 4 dni, 
15 godzin i 30 minut, trzy dni 
później statek wyruszył w rejs 
próbny).

Na skutek działań wojennych 
zatonęło 196 statków typu Li-
berty.

S/S KOPALNIA MIECHOWICE
Była statkiem seryjnej wojen-
nej produkcji amerykańskiej 
typu ‚LIBERTY’, zbudowa-
nym w  roku 1944 w  stoczni 
Betlehem Faifield Spiyard 
Inc. w  Baltimore (Maryland, 
u.S.A.) jako SAMETTRICK. 
Budowę jego rozpoczęto 6 
grudnia, zaś zwodowano 
już 31 grudnia 1943 roku, 
a  do eksploatacji wszedł 
12 stycznia 1944 r. Od razu 
wypożyczony Wielkiej Bry-

KOPALNIA 
MIECHOWICE 
BYŁA STATKIEM 
SERYJNEJ 
WOJENNEJ 
PROduKCJI 
AMERYKAńSKIEJ 
TYPu ‚LIBERTY’, 
ZBudOWANYM 
W ROKu 1944 
W STOCZNI 
BETLEHEM 
FAIFIELd 
SPIYARd INC. 
W BALTIMORE 
(MARYLANd, 
u.S.A.) 

DELEGACJA KOPALNI MIECHOWICE  NA CHRZCINACH STATKU  -  UDOSTĘPNIŁ JAN HODOR

 S/S KOPALNIA MIECHOWICE - PODSTAWOWE DANE

drobnicowiec. Sygnał rozpoznawczy: SPQC. Pojemność - 7223 BRT i 4449 NRT. Nośność 11115 dWT. Prędkość - 10,3 węzłów. Długość całkowita - 134,35 m.
Długość między pionami - 126,80 m. Szerokość - 17,37 m. Zanurzenie - 8,44  m. Napęd - trzycylindrowa maszyna parowa tłokowa potrójnego rozprężania o
mocy 2500 KM; 1 śruba. 2 pokłady. Ochronnopokładowiec otwarty. 5 ładowni. Pojemność całkowita ładowni - 15922 m³ (dla ziarna). 1 bom - dOR 50 T,  
1 bom. dOR 15 T, 5 bomów dOR po 5 T. 10 wind ładunkowych. Załoga: 38 –osób

KOPALNIA MIECHOWICE STATEK TYPU LIBERTY
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S/S KOPALNIA MIECHOWICE W SUCHYM DOKU  - UDOSTĘPNIŁ JAN HODOR

M/S KOPALNIA MIECHOWICE

MIECHOWICE I BYTOM NA MORZACH I OCEANACH 
CZĘŚĆ 1, AUTOR: MARIUSZ TAZBIR

tanii pływał w  konwojach, 
m.in. w  uGS-45 (Hampton 
Roads – Port Said, 2.6.1944 - 
7.7.1944). Po zwróceniu Sta-
nom Zjednoczonym w  1947 
r. zakupiła go natychmiast 
brytyjska spółka żeglugowa 
Houlder Bros. & Co. Ltd., 
Houlder Line (Empire Ste-
am Nav, Empire Transport) 
z  Londynu. Statek otrzymał 
wówczas nazwę ELSTREE 
GRANGE, którą uprzednio 
nosił inny statek tego same-
go armatora, utracony pod-
czas eksplozji w  Liverpoolu 
w roku 1941.

LSTREE GRANGE sprzedano 
w  roku 1960 Polskiej Żeglu-
dze Morskiej. PŻM eskploato-
wała ten statek w trampingu 
oceanicznym jako masowiec 
o  nazwie KOPALNIA MIE-
CHOWICE, używając go 
głównie do transportu wę-
gla. Przez krótki czas, w roku 

1961, pływał na linii zachod-
nioafrykańskiej.

8 stycznia 1972 r., podczas 
rejsu z Gdyni do Włoch z ła-
dunkiem węgla, uległ awarii 
steru. Został odholowany do 
Lizbony, gdzie uznano go za 
zbyt mocno uszkodzony. Od-
holowany do Splitu i tam ze-
złomowany.

M/S KOPALNIA MIECHOWICE
drugi statek o  tej nazwie był 
jednostką typu (typ Handysi-
ze, 16753 dWT) bulk carrier, 
czyli masowiec Zbudowany 
w 1980 r. w Wielkiej Brytanii 

specjalnie dla Polskiej Żeglu-
gi Morskiej w  Szczecinie już 
jako Kopalnia Miechowice. 
Pierwszy rejs (1980) – re-
portaż filmowy z  pierwszego 
rejsu statku Polskiej Żeglugi 
Morskiej m/s „Kopalnia Mie-
chowice”.

uroczystość podniesienia 
bandery na statku w  dniu 7 
maja 1980 roku. Chrzciny 
statku przez Helenę Szatanik 
w  obecności delegacji gór-
ników z  Kopalni Miechowi-
ce. Objęcie statku przez kpt. 
Ryszarda Baranowskiego. 
Pierwszy rejs (9 maja) z  ła-

dunkiem 16 tys. ton węgla do 
danii. 

Tak o statku i jego wyposaże-
niu opowiada I oficer, Marek 
Rudnicki. Wejście statku do 
portu w  Alborgu. Zwiedza-
nie miasta. Rejs do Rouen we 
Francji. Przygotowania statku 
podczas rejsu po Morzu Pół-
nocnym do załadunku psze-
nicy we francuskim porcie. 
Zwiedzanie Rouen. Załadu-
nek pszenicy. O  kontaktach 
szczecińskiej armatora ze 
stroną francuską opowiada 
Andrzej Wachowiak, przed-
stawiciel PŻM w Paryżu. Rejs 

m/s „Kopalnia Miechowice” 
do Świnoujścia. 

Statek w  1993 r. przemiano-
wany na Gardno, pod ta na-
zwa pływał aż do 2009 r. gdy 
został sprzedany za granicę. 

Tak po ponad 30-latach pięk-
ny morski epizod Miechowic 
zniknął prawdopodobnie bez-
powrotnie i  już nie pojawi się 
więcej, aby sławić te nazwę 
poza granicami naszego kraju 
i  pewnie nie byłoby go tam 
wcale gdyby nie zasługa wła-
śnie Kopalni Miechowice. •

 » kontynuacja w nast. numerze

DELEGACJA KOPALNI MIECHOWICE  NA CHRZCINACH STATKU  -  UDOSTĘPNIŁ JAN HODOR

M/S KOPALNIA MIECHOWICE - PODSTAWOWE DANE

drobnicowiec. Rok budowy 1980. Motorowiec z silnikiem spalinowym. Moc maszyn 5950KM. Prędkość - 15 węzłów. Załoga 22 marynarzy.                                                 
Pojemność - 10999 BRT i 6556 NRT. Nośność 16753 dWT. Prędkość - 10,3 węzłów. Długość całkowita – 158,6x22x8,46,35 m.

STATKI ZAKUPIONE PO WOJNIE (W LATACH 1958 - 1963[2])

s/s „Huta Ferrum” (eks George H. Flanders), nr 1619, Lista statków typu Liberty według numeru kadłuba (1501-1650)
s/s „Huta Będzin” (eks Samlamu), s/s „Przyszłość” (eks Amelia Earhart), s/s „Kopalnia Czeladź” (eks Samdak / John Russel Pope), s/s „Kopalnia Bobrek” 
(eks David F. Barry), s/s „Chorzów” (eks Horace Wells), s/s „Kopalnia Miechowice” (eks Samettrick), s/s „Huta Sosnowiec” (eks Samsylarna), s/s „Kopal-
nia Siemianowice” (eks Morris Sheppard), s/s „Huta Zygmunt” (eks James Oliver Curwood), s/s „Kopalnia Zabrze” (eks Raymond V. Ingersoll), s/s „Huta 
Łabędy” (eks James G. Maguire), s/s „Kopalnia Kazimierz” (eks Margaret Brent), s/s „Huta Ostrowiec” (eks Ralph A. Cram), s/s „Kopalnia Mysłowice” 
(eks Gideon Welles)
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JAK uNIKNĄĆ udARu MÓZGu? 
DR N.MED. PIOTR WARAKOMSKI, SPECJALISTA NEUROLOG

Poradnia Neurologiczna  
i Leczenia Bólu,

Grupowa Praktyka Lekarza 
Rodzinnego w Bytomiu – 

Miechowicach

Zespół objawów kli-
nicznych związanych 
z nagłym wystąpieniem 

ogniskowego lub uogólnio-
nego zaburzenia czynności 
mózgu, powstały w  wyniku 
zaburzenia krążenia mózgo-
wego i utrzymujący się ponad 
24 godziny

Wyróżniamy dwa rodzaje 
udarów mózgu: krwotoczny,
niedokrwienny.

UDAR KRWOTOCZNY -WYSTĘPUJE 
W OK. 1/5 PRZYPADKÓW
Powstaje w wyniku pęknięcia 
ściany tętnicy mózgowej i wy-
lania się krwi poza naczynie 
(potocznie: wylew), wskutek 
czego krew nie dociera do 
tkanki mózgowej w  obszarze 
zaopatrywanym przez pęknię-
tą tętnicę. Krew wydostająca 
się z  uszkodzonego naczy-
nia niszczy okoliczną tkankę 
nerwową i  powoduje wzrost 
ciśnienia wewnątrz czaszki, 
co zaburza czynność całego 
mózgu (a  nie tylko komórek 
w miejscu udaru).

Główną przyczyną krwotoku 
śródmózgowego jest wielolet-
nie nadciśnienie tętnicze, po-
wodujące powstawanie tzw. 
mikrotętniaków (poszerzeń 
małych tętnic), których ściany 
są podatne na pęknięcie.

Krwotok podpajęczynówko-
wy zwykle jest spowodowany 
pęknięciem większego tętnia-
ka lub naczyniaka, będącego 
skutkiem wrodzonej wady 
ściany naczynia.

udary krwotoczne są zwy-
kle cięższe niż udary niedo-
krwienne, częściej kończą się 
śmiercią lub znaczną niepeł-
nosprawnością, a  możliwości 
ich leczenia są bardziej ogra-
niczone.

UDAR NIEDOKRWIENNY 
WYSTĘPUJE W OK. 4/5 
PRZYPADKÓW
Powstaje wtedy, gdy tętni-
ca zaopatrująca jakąś część 
mózgu w  krew staje się nie-
drożna, tzn. krew nie przepły-
wa przez nią lub przepływa 
w ilości niewystarczającej, aby 
komórki mózgu otrzymały jej 

tyle, ile potrzebują. Najczęstszą 
przyczyną zwężenia lub zatka-
nia tętnicy jest miażdżyca.

Tak zwane blaszki miażdży-
cowe (składające się głównie 
z  cholesterolu odkładającego 
się w ścianie naczynia krwio-
nośnego) stopniowo narasta-
ją i  coraz bardziej zwężają 
światło tętnicy, aż w  końcu 
dochodzi do jej całkowitego 
zablokowania, zwykle wsku-
tek powstania zakrzepu krwi 
w miejscu zwężenia (wówczas 

przepływ krwi nagle ustaje).
Inną, częstą przyczyną zatka-
nia tętnicy jest jej zator, czyli 
zablokowanie przez skrzeplinę 
powstałą w sercu (np. w czasie 
migotania przedsionków albo 
na powierzchni zmienionych 
chorobowo lub sztucznych 
zastawek serca, bądź w  lewej 
komorze serca po zawale) lub, 
sporadycznie, w  żyłach koń-
czyn – u osób, u których istnie-
je drożne połączenie między 
prawym i  lewym przedsion-
kiem serca (tzw. przetrwały 
otwór owalny).

Zator może też wystąpić, gdy 
fragmenty pękniętej blaszki 
miażdżycowej, np. w  tętni-
cach szyjnych, odrywają się, 
docierają z  prądem krwi do 
tętnicy mózgowej i ją zatykają. 
Kiedy doszło do samoistne-
go udrożnienia tętnicy, zanim 
niedokrwione komórki mózgu 
zostały nieodwracalnie znisz-
czone, mamy do czynienia 
z  „niedoszłym” udarem – na-
padem przemijającego niedo-
krwienia mózgu.

JAK CZĘSTO WYSTĘPUJĄ UDARY?
udar mózgu jest trzecią co 
do częstości przyczyną zgonu 
oraz najczęstszą przyczyną 
niesprawności u  ludzi powy-
żej 40. roku życia. Rocznie 
na świecie z  powodu udaru 
mózgu umiera 4,6 mln ludzi, 
w tym 3,2 mln w krajach roz-

wijających się i 1,2 mln w kra-
jach wysoko uprzemysłowio-
nych.

Jak wynika z badań WHO, ist-
nieją duże różnice w poziomie 
zapadalności na udary mózgu 
w  poszczególnych krajach 
świata.

W  Europie i  uSA współczyn-
niki zapadalności mieszczą się 
w granicach 110–290/100 tys. 
ludności. Poziom umieralno-
ści z  powodu udaru mózgu 
w różnych krajach świata jest 
jeszcze bardziej zróżnicowa-
ny niż poziom zapadalności. 
Wskaźniki umieralności wa-
hają się od 38/100 tys. kobiet 
(Szwajcaria) do 249/100 tys. 
(Bułgaria) i od 21 do 156/100 
tys. mężczyzn.

Z  długofalowej obserwacji 
wynika, że w  krajach uprze-
mysłowionych zarówno 
współczynniki zapadalności, 
jak i  umieralności z  powodu 
udaru mózgu w  ciągu ostat-
nich 40 lat uległy znacznemu 
obniżeniu. Tendencji tych nie 
obserwowano w  większości 
krajów Europy Wschodniej.
Zapadalność na udary mózgu 
w Polsce kształtuje się na śred-
nim europejskim poziomie (ok. 
170/100 tys. ludności/rok), na-
tomiast umieralność należy do 
jednej z  najwyższych (80/100 
tys. ludności/rok) i  nie wyka-
zuje tendencji spadkowej.

Mimo że w  ostatnich dziesię-
cioleciach dzięki intensywne-
mu leczeniu chorych ze świe-
żym udarem na oddziałach 
udarowych uzyskano znaczne 
zmniejszenie wczesnej śmier-
telności, zasadniczą rolę w ob-
niżeniu umieralności odegrała 
jednak skuteczna profilaktyka.
Modyfikacja czynników ryzy-
ka choroby nie tylko wpływa 
na obniżenie zapadalności 
ale również ma zasadniczy 
wpływ na przebieg choroby. 
Pamiętać należy, że nie tylko 
pierwszy udar jest celem pro-
filaktyki. Po przebytym udarze 
niedokrwiennym nawroty 
choroby występują w  ciągu 
roku u  6–12 proc. chorych, 
a w ciągu 5 lat u 40–50 proc., 
ponadto w ciągu 2 lat od uda-
ru 15 proc. chorych doznaje 
zawału serca i 15 proc. umiera 
z przyczyn naczyniowych.

Czynniki ryzyka udaru mózgu 
możemy podzielić je na

modyfikowalne i  niemodyfi-
kowalne.

CZYNNIKI NIEMODYFIKOWALNE
Wiek – ryzyko zwiększa się 
2-krotnie co 10 lat, od 55. roku 
życia, płeć męska, etniczne 
(rasa czarna i  żółta), predys-
pozycje rodzinne i genetyczne 
(udar w  rodzinie w  wywia-
dzie, genetycznie uwarunko-
wane zespoły predysponujące 
do stanów zakrzepowych, hi-
perhomocysteinemia), przeby-
ty udar bądź przemijający atak 
niedokrwienny (TIA)

CZYNNIKI MODYFIKOWALNE
Nadciśnienie tętnicze, choroby 
serca (migotanie przedsion-
ków), zaburzenia gospodarki 
lipidowej, cukrzyca, zakaże-
nia, choroby naczyń, zwężenie 
tętnicy szyjnej wewnętrznej, 
dysplazja włóknisto-mięśnio-
wa, palenie papierosów, nad-
używanie alkoholu, otyłość, 
mała aktywność fizyczna, dna 
moczanowa, zespół bezdechu 
sennego, zaburzenia krzepnię-
cia, w  tym polekowe, hiperfi-
brynogenemia, niedoczynność 
tarczycy, stosowanie amfeta-
min, kokainy.

JAK ROZPOZNAĆ UDAR MÓZGU?
Objawy udaru zależą od tego, 
jaka część mózgu została 
uszkodzona. Zatkanie tętni-
cy doprowadzającej krew do 
niewielkiego obszaru mózgu 
powoduje zazwyczaj niewiel-
kie objawy, ale jeśli w  tym 
obszarze znajdują się życiowo 
ważne struktury (np. ośrodki 
odpowiedzialne za krążenie 
krwi i  oddychanie, w  pniu 
mózgu), to następstwa ich nie-
dokrwienia mogą być bardzo 
poważne.

NAJCZĘSTSZE OBJAWY UDARU
- osłabienie mięśni twarzy, 
przejawiające się np. opad-
nięciem kącika ust po jednej 
stronie;
- osłabienie (niedowład) koń-
czyny górnej lub dolnej, albo 
i  górnej i  dolnej po tej samej 
stronie ciała (ale po przeciwnej 
stronie niż ognisko udaru); cho-
ry ma trudności w poruszaniu 
kończyną, a w skrajnych przy-
padkach nie może nią wykonać 
żadnego ruchu; niekiedy towa-
rzyszy temu uczucie drętwienia 
połowy ciała lub jakiegoś ob-
szaru w obrębie jednej połowy 
ciała;
- zaburzenia widzenia, ta-
kie jak podwójne widzenie, 
ograniczenie pola widzenia, 
a  nawet całkowitą utratę 
widzenia (najczęściej w  jed-
nym oku);
- osłabienie mięśni języka 
i  gardła, co może się ujaw-
nić trudnościami w  poły-
kaniu i  mówieniu; chory 
może się krztusić w  czasie 
jedzenia, a  jego mowa staje 
się niewyraźna i  trudna do 
zrozumienia (tzw. dyzartria);
- zaburzenia równowagi 
i  koordynacji ruchów – ru-
chy chorego nagle stają 
się niezgrabne, potyka się, 
upuszcza przedmioty, ma 
trudności w ubieraniu się;
- nagły, bardzo silny ból 
głowy – zwłaszcza w  przy-
padku krwotoku podpaję-
czynówkowego;
- zaburzenia lub utrata przy-
tomności – rozległy udar 
(znacznej części lub szcze-
gólnie ważnych części mó-
zgu) może sprawić, że chory 
staje się senny, trudno go 
rozbudzić, mówi nieskład-
nie, nie wie, gdzie się znaj-
duje i  co się z  nim dzieje, 
albo całkowicie traci przy-
tomność.

Objawy mogą się nasilać, 
a  następnie, w  ciągu kilku 
lub kilkunastu godzin, czę-
ściowo lub całkowicie ustę-
pować, po czym ponownie 
się nasilać. Jeżeli objawy 
ustąpią całkowicie przed 
upływem 24 godzin, to 
rozpoznaje się napad prze-
mijającego niedokrwienia 
mózgu. do około 1/3 uda-
rów dochodzi w  czasie snu, 
a  chory stwierdza objawy 
po przebudzeniu. •

 » kontynuacja artykułu  
w następnych numerach  

Gazety Miechowic
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UDARunku!!!
DZIAŁAJ
SZYBKO!

TYLKO DO 4,5 GODZ.
OD PIERWSZYCH OBJAWÓW
można zastosować leczenie, 
które daje szansę na uniknięcie 
zgonu lub trwałego inwalidztwa.
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WYKRZYWIONE
OPADNIĘTY 
KĄCIK

OPADNIĘTA,
PARALIŻ RĘKI 
LUB NOGI

UTRUDNIONA,
BEŁKOTLIWA 
MOWA

OBRAZ,
ZABURZENIA 
WIDZENIA

DZWOŃ
NATYCHMIAST

999
ACT/36/12/2013

OBJAWY MOGĄ 
SIĘ NASILAĆ, 
A NASTĘPNIE, 
W CIĄGu KILKu 
LuB KILKuNA-
STu GOdZIN, 
CZĘŚCIOWO LuB 
CAŁKOWICIE 
uSTĘPOWAĆ, PO 
CZYM PONOW-
NIE SIĘ NASILAĆ

udAR MÓZGu 
JEST TRZECIĄ 
CO dO CZĘSTO-
ŚCI PRZYCZYNĄ 
ZGONu ORAZ 
NAJCZĘSTSZĄ 
PRZYCZYNĄ 
NIESPRAWNOŚCI 
u LudZI POWY-
ŻEJ 40. ROKu 
ŻYCIA. ROCZNIE 
NA ŚWIECIE Z 
POWOdu udARu 
MÓZGu uMIERA 
4,6 MLN LudZI



www.villamiechowitz.pl                  tel: 692 402 301
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LOGOTYPU z hasłem (30x30)

LOGOTYPU (15x15)

WYNAJEM MIESZKAŃ 
DLA GOŚCI WESELNYCH 

http://www.delta-edu.pl
http://www.villamiechowitz.pl
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KWARTALNIK

BYTOM CENTRUM 15zł
ARKI BOŻKA 17zł
BLACHÓWKA 15zł
BOBREK 12zł

DYMITRÓW - OLIMPIJSKA 13zł
GÓRNIKI 15zł
KARB 10zł
ŁAGIEWNIKI 19zł

RADZIONKÓW 20zł
ROJCA 18zł
ROZBARK 16zł
STOLARZOWICE 13zł

STROSZEK 18zł
SUCHA GÓRA 19zł
SZOMBIERKI 15zł

CHORZÓW CENTRUM 30zł
GLIWICE CENTRUM 42zł
KATOWICE CENTRUM 43zł
TARN. GÓRY CENTRUM 28zł

ZABRZE CENTRUM 28zł

LOTNISKO BALICE 195zł
LOTNISKO PYRZOWICE 65zł

CENY Z MIECHOWIC

REKLAMA

WESOŁYCH ŚWIĄT 
I DO SIEGO 2017 ROKU  

życzy 

SZKÓŁKA PIŁKARSKA CZEKA NA ROCZNIKI 2008 – 2010

W szkółce KS Silesia Mie-
chowice w  okresie jesienno 
zimowym zajęcia sportowe 
odbywają na obiekcie jak 
również w  hali sportowej SP 
33 w  Bytomiu Miechowicach. 
Czas przerwy w rozgrywkach  
jest okresem wytężonej pracy 
organizacyjnej dla Zarządu. 

Trwają prace nad finalizo-
waniem pełnej dokumentacji 
związanej z  remontem płyty  
głównej jak i  boiska trenin-
gowego. Korzystamy już z  no-
woczesnego ekologicznego 
ogrzewania budynku klubowe-
go (tzw. pompy ciepła). Przed 
nami jeszcze sporo pracy.

Kontakt w  sprawie zapi-
sów: (32) 280 72 11 lub kom. 
609 176 160. •

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
17:00 – 18:10 – 2006 16:30 – 17:30 SZKÓŁKA 16:30 – 18:00 – 2006 16:30 – 17:30 SZKÓŁKA 17:00 – 18:00 – 2007
18:10 – 19:20 – 2005 17:30 – 19:00 – 2007 19:30 – 21:00 JUNIORZY 17:30 – 18:30 – 2004 18:00 – 19:00 - 2005
19:20 – 20:30 – 2004 19:00 – 20:30 – 2003 18:30 – 19:30 – 2003

ww.GAZETAMIECHOWIC.pl

http://www.motorysiek.pl
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PROCESJA BARBÓRKOWA ÓWCZESNA ULICĄ REWOLUCJI 1905 (OBECNIE  ANDERSA) W KIERUNKU 
KOŚCIOŁA – W TLE NIEISTNIEJĄCA ZABUDOWA.

PROCESJA BARBÓRKOWA UDAJĄCA SIĘ DO KOŚCIOŁA ŚW. KRZYŻA PO ZAKOŃCZENIU MSZY W KAPLICY 
ŚW.BARBARY. NA PIERWSZYM PLANIE ÓWCZESNY  PROBOSZCZ (OBECNIE EMERYT) KS. JAN PLICHTA.

OŁTARZ ŚW. BARBARY W FORMIE TRYPTYKU Z LAT 80-TYCH XX W. NA 
SKRZYDŁACH BOCZNYCH OŁTARZA UMIESZCZONO HERBY GÓRNICZE. ZDJĘ-
CIE WYKONANO W KAPLICY NIE ISTNIEJĄCEJ KOPALNI KWK MIECHOWICE. 
OBECNIE W KAPLICY NA GÓRZE GRYCA.

UROCZYSTOŚCI BARBÓRKOWE W KAPLICY ŚW.BARBARY. NA PIERWSZYM PLANIE POCZET SZTANDAROWY I ORKIESTRA KWK 
MIECHOWICE (KAPELMISTRZ JÓZEF SŁODCZYK)

LIST dO REdAKCJI: GÓRA GRYCA 
ZDJĘCIA UDOSTĘPNIŁ JAN HODOR

Biorąc do ręki nowy nu-
mer Gazety Miechowic 
ucieszyłem się widząc 

artykuł o kaplicy Świętej Bar-
bary na Górze Gryca. Niewąt-
pliwie, przedstawiona w  nim 
historia ubogaca wiedzę czy-
telnika o  dziejach tego miej-
sca. Jednak czytając fragment 
o współczesnych losach kapli-
cy narastało we mnie zdziwie-
nie i oburzenie, jak można po-
dać do publicznej wiadomości 
informacje wyssane z  palca, 
szkalujące czyjąś pracę, nie-
poparte żadnymi konkretnymi 
dowodami, których nie skon-
sultowało się z  administrato-
rem obiektu...?

Odnosząc się do poszczegól-
nych fragmentów artykułu, 
poczuwam się do obowiązku 
sprostowania przekłamanych 
faktów.

1. „Ostatnie procesje wycho-
dzące z  kościoła do kaplicy 
odbyły się na początku lat 80. 
XX wieku”. 
Jestem proboszczem od 
2008 roku i  od tamtej pory 
wiele razy wraz ze swoimi 
Parafianami wyruszałem na 
procesje kończące się w  ka-
plicy na Górze Gryca. Zwią-
zane były z  nabożeństwami 
ku czci Matki Bożej Fatim-
skiej w  maju i  październiku. 
uczestniczyli w nich kapłani, 
siostry zakonne, ministranci, 
dzieci Maryi niosące figurę 
Matki Bożej, poczty sztanda-
rowe marianek i  górników, 
a także duża liczba wiernych. 
Myślę, że jeśli Pan Bóg po-
zwoli, jeszcze wiele takich 
procesji przed nami.

2. „W następnych latach o ka-
plicy zapomniano. Budynek 
ulegał stopniowej dewastacji.” 
Ten nieprawdziwy osąd jest 
głęboko krzywdzący zarów-
no dla mojego poprzednika 
na urzędzie proboszcza – ks. 
prałata Jana Plichty, jak i dla 
mnie. W miarę swoich moż-
liwości Parafia dba o kaplicę 

i na bieżąco usuwa powstałe 
szkody górnicze. Kaplica i te-
ren wokół niej są regularnie 
sprzątane. W ostatnim czasie 
dokonano wycinki i  pielę-
gnacji drzew. Wraz z  urzę-
dem Miejskim uporządko-
wano i  zagospodarowano 
obszar Góry Gryca do celów 
rekreacyjnych. 
do Wojewódzkiego urzędu 
Ochrony Zabytków złożono 
dokumenty w celu wpisania 
kaplicy wraz z  terenem wo-
kół niej do rejestru zabyt-
ków.

3. „Obiekt ten znowu ulega de-
wastacji, przede wszystkim za 
sprawą wandali.” 
Owszem, kaplica stoi w miej-
scu, gdzie stosunkowo łatwo 
dokonać zniszczeń. Obiekt 
usytuowany jest bowiem 
z  dala od ulicy i  ukryty po-
śród drzew. Chuligani niejed-
nokrotnie niszczyli kaplicę. 
Ostatnim aktem wandalizmu 
była kradzież blachy z dachu 
i zniszczenie Krzyża stojącego 
obok kaplicy. Podczas jednej 
z  majowych procesji odbyło 
się nabożeństwo wynagradza-

jące za ten czyn i poświęcenie 
nowego Krzyża. W  kwestii 
ochrony zabytku przed chuli-
ganami Parafia robi wszystko, 
co jest możliwe. do urzędu 
Miejskiego, Policji i  Straży 
Miejskiej wielokrotnie wpły-
wały pisma o  zwiększenie 
liczby patroli służb porząd-
kowych mających na celu 
zapewnienie spokoju i  ładu 
w  tej okolicy. Nad kaplicą 
czuwają też mieszkańcy ul. 
drobczyka, którzy w razie po-
trzeby natychmiast informują 
mnie o  niepokojących wyda-

rzeniach, a  którym z  serca 
dziękuję za troskę i zaangażo-
wanie.

4. „Pod koniec 2015 roku na 
skutek obrzucania kamienia-
mi sygnaturka przewróciła  
i spadła. dowodem na to były 
liczne kostki brukowe poroz-
rzucane wokół kaplicy. Meta-
lowe elementy wieżyczki do-
stały się w ręce złomiarzy. Po 
kilku tygodniach zwieńczenie 
obiektu zostało prowizorycz-
nie zabezpieczona.” (pisownia 
oryginalna)

 
Ten fragment dalece mija się 
z  prawdą. Sygnaturka spadła 
w  wyniku szkód górniczych. 
Zawiadomiony przez Powia-
towe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego natychmiast 
udałem się na Górę Gryca. 
Sygnaturka została zabezpie-
czona do czasu rozpoczęcia 
naprawy i renowacji. Niestety 
wydłuża się to w czasie z po-
wodu braku ugody z  Węglo-
koksem co do zapłaty odszko-
dowania. Obecnie toczą się 
dyskusje na ten temat i  mam 
nadzieję, że zakończą się one 
sukcesem.
drugi powód to trudności ze 
znalezieniem firmy, która po-
dejmie się tak misternej pracy 
przy rekonstrukcji wieży.
 
Jak wynika z  powyższego, 
przedmiotowy artykuł zawie-
rał wiele nieprawdziwych 
treści. Wyrażam głęboki 
sprzeciw wobec nierzetelności 
dziennikarskiej i publikowania 
jakichkolwiek informacji doty-
czących Parafii i  jej obiektów 
bez dotarcia do wiarygodnych 
źródeł. Brak profesjonali-
zmu przyczynia się do roz-
powszechniania kłamliwych 
i krzywdzących opinii.

Chciałbym, aby w przyszłości 
wszystkie artykuły ukazują-
ce się w  Gazecie Miechowic 
spełniały wymogi etyki pro-
fesjonalnego dziennikarstwa. 
W  gazecie podejmowane są 
przecież tematy bliskie mie-
chowiczanom, którzy mają 
prawo do informacji zgodnych 
ze stanem faktycznym. Jako 
proboszczowi najstarszego ko-
ścioła w dekanacie powierzo-
no mi opiekę nad cudownymi 
zabytkami, naszym wspólnym 
dziedzictwem. Oświadczam, 
że uczynię wszystko, aby prze-
trwały one dla przyszłych 
pokoleń w  stanie najlepszym 
z możliwych.  •

ks. Bartosz Podhajecki
proboszcz Parafii Świętego 

Krzyża w Miechowicach

ODPOWIEDŹ NA LIST KS. PROBOSZCZA PARAFII ŚW. KRZYŻA W BYTOMIU- MIECHOWICACH

Zasadniczo zgadzam się nie-
mal w całości z zastrzeże-
niami zgłoszonymi  przez 
księdza proboszcza w odnie-
sieniu do niektórych informa-
cji zamieszczonych w moim 

artykule „Wzgórze Gryca”. 
Na pewno zabrakło z mojej 
stronny konsultacji z opie-
kunem obiektu w kilku kwe-
stiach. Stąd pewne nieścisło-
ści budzące zastrzeżenia osób 

zainteresowanych tekstem. 
Jednakże określenie „nierze-
telne” w odniesieniu do mo-
jego artykułu jest nieco prze-
sadzone. Każdy ma jednak 
prawo do wyrażania własne-

go zdania i własnej interpre-
tacji oraz oceny  danej publi-
kacji. Nie zgadzam się jednak 
stanowczo z użytym słowem 
„szkalowanie”. Pisząc bowiem 
artykuł nie stawiałem sobie 

w nim za cel obrażanie kogo-
kolwiek.   Z proboszczem łą-
czy nas znajomość od szkoły 
średniej, w ostatnich latach 
kilka razy miałem możliwość 
z nim współpracować. Wyra-

żam nadzieję, że informacje 
zamieszczone na łamach „Ga-
zety Miechowic” nie zmienią 
tego stanu rzeczy. •
                                                                                                           

dr Adam Kubacz
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REKLAMA

KRONIKA POLICYJNA

POLICJANCI I CELNICY ZABEZPIECZY-
LI NIELEGALNE AUTOMATY

Funkcjonariusze Służby Celnej z  Katowic oraz 

policjanci zwalczający przestępczość gospo-

darczą bytomskiej komendy zabezpieczyli  

automaty do gier. Ich właściciele nie posiadali 

wymaganej koncesji na prowadzenie gier 

hazardowych na automatach. Teraz grozi mu 

wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności 

do 3 lat.

Automaty do gier zapieczono podczas wspól-

nych działań katowickiej służby celnej i bytom-

skiej policji. Zgodnie z  ustawą o  grach hazar-

dowych na prowadzenie gier hazardowych na 

automatach wymagana jest koncesja, której 

nie posiadał właściciel maszyn. Za nielegalnie 

prowadzoną działalność grozi teraz właścicie-

lowi wysoka grzywna i kara do 3 lat więzienia.

Bójka w trakcie imprezy alkoholowej

Policjanci z Miechowic zatrzymali dwóch męz-

czyzna w wieku 20 i 21 lat. Mężczyźni w piątek 

pobili 39-latka w  jego mieszkaniu przy ul. 

Reptowskiej. Bytomianie trafili do policyjnego 

aresztu. Napastnicy usłyszeli już zarzuty. Odpo-

wiedzą teraz przed prokuratorem. Grozi im do 

3 lat więzienia.

Stróże prawa z  komisariatu w  Miechowicach 

zostali powiadomieni przez 39-latka, że został 

on pobity w  mieszkaniu przy ul. Reptowskiej. 

Sprawcami miało być dwóch młodych męż-

czyzn, których pokrzywdzony znał z widzenia. 

Z  relacji śledczych wynika, że przyszli oni do 

bytomianina w piątek przed południem. Męż-

czyźni w trójkę pili alkohol. W trakcie imprezy 

doszło między nimi do sprzeczki w  wyniku, 

której gospodarz został pobity. Powiadomieni 

stróże prawa rozpoczęli ustalanie sprawców 

przestępstwa. Wczoraj kryminalni z Miechowic 

ustalili i zatrzymali 20 latka i jego rok starsze-

go kolegę. Bytomianie trafili do policyjnego 

aresztu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Teraz 

odpowiedzą przed prokuratorem. Grozi im do 

3 lat więzieni

NAPADŁ W MIESZKANIU NA 
61-LATKA

Policjanci z  Miechowic zatrzymali 28-letniego 

rozbojarza. Bytomianin napadł w  mieszkaniu 

przy ul. Reptowskiej 61-latka. Mężczyzna 

pobił i  zabrał pokrzywdzonemu 500 złotych. 

Napastnik usłyszał już zarzut. Teraz odpowie 

przed prokuratorem. Grozi mu nawet do 12 lat 

więzienia.

Stróże prawa z  komisariatu w  Miechowicach 

zostali powiadomieni przez 61-latka, że został 

on napadnięty w  swoim mieszkaniu przy ul. 

Reptowskiej. Napastnik miał go pobić i zabrać 

mu gotówkę w  kwocie 500 złotych. Policjanci 

wkroczyli do akcji. Rozpoczęli poszukiwania 

bandyty. Działania ich doprowadziły do ustale-

nia i zatrzymania 28-latka. Bytomianin trafił do 

policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał już za-

rzut. Teraz odpowie przed prokuratorem. Grozi 

mu nawet do 12 lat więzienia.  

ODZYSKANO SKRADZIONEGO  
VOLKSWAGENA

Policjanci z  komisariatu w  Miechowicach od-

zyskali osobowego volkswagena. Pojazd został 

skradziony końcem października tego roku 

w  Gliwicach. Natomiast złodzieje ukryli go na 

parkingu przy ul. Karlika. Samochód trafi do 

swojego właściciela.

Policjanci z  komisariatu w  Miechowicach zo-

stali powiadomieni przez mieszkańców, że na 

parkingu przyblokowym przy ul. Karlika od kil-

ku dni stoi zaparkowany volkswagen na gliwic-

kich numerach rejestracyjnych. Stróże prawa 

z komisariatu podjechali sprawdzić tajemnicze 

auto. Okazało się, że samochód został skradzio-

ny kilka dni temu w  Gliwicach. Samochód po 

wykonaniu wszelkich niezbędnych czynności 

zostanie zwrócony właścicielowi. 

ROZBOJARZE W POLICYJNYCH 
RĘKACH

Policjanci z  Miechowic zatrzymali dwóch roz-

bojarzy. 26-latek i  jego 17-letni brat napadli 

na ul. Miechowickiej mężczyznę. Chcieli mu 

zabrać telefon komórkowy. Doszło do szamo-

taniny a  świadkowie zdarzenie powiadomili 

policjantów. Napastnicy uciekli. Teraz odpo-

wiedzą przed prokuratorem. Grozi im do 12 lat 

więzienia.

Końcem października tego roku przy ul. Mie-

chowickiej dwóch mężczyzn napadło na by-

tomianina. Agresorzy chcieli ukraść pokrzyw-

dzonemu telefon komórkowy. Doszło między 

mężczyznami do szamotaniny. Świadkowie 

zdarzenia powiadomili policjantów. Napastni-

cy widząc, że sobie nie poradzą uciekli. Stróże 

prawa rozpoczęli poszukiwania rozbojarzy. Po 

kilku dniach w  ręce policjantów z  Miechowic 

wpadł 17-latek i jego 26-letni brat. Mężczyźni 

usłyszeli już zarzuty i  trafili do policyjnego 

aresztu. Teraz odpowiedzą przed prokurato-

rem. Grozi im do 12 lat więzienia.  

KRADLI PRĄD W MIECHOWICACH

Policjanci z  komisariatu w  Miechowicach 

wspólnie z pracownikami firmy dostarczającej 

energię elektryczną sprawdzili stan instala-

cji elektrycznych i  ujawnili kradzieże prądu. 

„Lewe” podłączenia zlikwidowano w  2 miesz-

kaniach. Sprawcom grozi teraz kara do 5 lat 

więzienia.

Kontrolerzy z  firmy energetycznej wspólnie 

z  policjantami z  komisariatu w  Miechowicach 

przeprowadzili działania mające na celu ujaw-

nienie kradzieży prądu. Kontroli dokonano 

między innymi w budynkach przy ul. Andersa 

i  Karbowskiej. Sprawdzając stan instalacji po-

licjanci ujawnili 2 przypadki podłączenia prądu 

„na lewo”. W miejscu, w którym powinien znaj-

dować się licznik energii, była tzw „skrętka”. 

Nielegalne przyłącza zostały zlikwidowane 

i  zabezpieczone przez prowadzących kontrole 

instalatorów. Za kradzież energii elektrycznej 

grozi do 5 lat więzienia.

 PUNKT KONTAKTOWY Z DZIELNICO-
WYMI W BOBRKU

Komisariat w  Szombierkach przypomi-
na, że od czerwca 2016 roku możliwy 
jest kontakt z  dzielnicowymi dodatkowo 
w dzielnicy Bobrek. Mundurowi dwa razy 
w tygodniu są dostępni w siedzibie Dzien-
nego Domu Pomocy Socjalnej przy ul. 
Pasteura 4. Dyżury pełnią w każdy wtorek 
w godz. 9.30 – 11.00 oraz w każdy czwar-
tek w  godz. 13.30 – 15.00. Zapraszamy 
mieszkańców.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców dzielnicy Bobrek, dzielni-
cowi z  komisariatu w  Szombierkach są 
dodatkowo dostępni w  ich dzielnicy. Od 
czerwca tego roku mundurowi pełnią dy-
żury w siedzibie Dziennego Domu Pomo-
cy Socjalnej w Bytomiu przy ul. Pasteura 
4. Dzielnicowi z  dzielnicy Bobrek są tam 
dostępni w  każdy wtorek w  godzinach 
9.30 – 11.00 oraz w każdy czwartek w go-
dzinach 13.30 – 15.00. Punkt kontaktowy 
pozwala na bliższy kontakt mieszkańców 
dzielnicy z  mundurowymi. Zapraszamy 
mieszkańców.

BEZPIECZEŃSTWO


