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PRZYWRACAMY TRZECIĄ
PODSTAWÓWKĘ W MIECHOWICACH

S

zkoła Podstawowa nr
26 przy ul. Nickla 19, bo
o niej mowa, rozpocznie ponownie funkcjonowanie dzięki reformie oświaty,
od września 2017 roku. Od
września bowiem będą tam
funkcjonować równocześnie
Szkoła Podstawowa nr 26,
Gimnazjum nr 14 oraz - tak
jak do tej pory - solidna szkoła średnia, czyli VIII Liceum
Ogólnokształcące.
Trwają
już zapisy. Postanowiliśmy
więc skorzystać z zaproszenia dyrekcji szkoły i przy

okazji dnia otwartego odwiedziliśmy tę miechowicką
placówkę oświatową. Mogliśmy przekonać się na własne oczy, w jakich warunkach będą się uczyli przyszli
pierwszoklasiści. Pierwsze
wrażenie jest bardzo pozytywne; wchodzimy osobnym
wejściem, które będzie przeznaczone tylko dla uczniów
klas 1-3. Natomiast z drugiego wejścia korzystać będą
uczniowie starsi - od klasy
czwartej wzwyż i liceum.
kontynuacja, s.4

MEANDRY BEZPIECZEŃSTWA

ROZMOWA Z DR WITOLDEM MAZURKIEM - EKSPERTEM DO SP. BEZPIECZEŃSTWA
GM: - Ostatnio mamy sytuację
kryzysową w UE, a konkretnie
w strefie Schengen tworzy się
poważne zagrożenie dla krajów
w tym również Polski. Jak sobie z tym radzimy? Czy wszyscy
uchodźcy wpuszczani w granice
RP są dokładnie przez służby
sprawdzani?

torium RP zapowiedział Mariusz Błaszczak, szef MSWiA.
Oględnie stwierdził, że zmiany
dotyczyć będą „procedur granicznych”. – Chcemy przyspieszyć deportacje tych, którzy
nielegalnie wjechali do Polski
– zdradził.
Prawdopodobnie zmiany będą
dla cudzoziemców kolosalne
i dotkną wszystkich chcących
wjechać na terytorium RP. Ce-

WM: - Wprowadzenie zmian
w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na tery-

lem jest ograniczenie patologii
narastającej od kilku lat szczególnie w Europie zachodniej.
MSWiA chce, by cudzoziemiec
nie wjeżdżał na terytorium RP,
ale czekał na rozpoznanie wniosku poza granicami Polski. Do
minimum ma zostać skrócony
czas na rozpatrzenie wniosku –
urzędy miałyby tylko 28 dni, by
wydać prawomocne orzeczenie.
kontynuacja, s.6

NAKŁAD: 5 TYS. EGZ.

KARB:
TRWA BUDOWA MARKETU

Będzie to pierwszy sklep wielkopowierzchniowy na który tak długo musieli czekać
mieszkańcy Karbia. O takiej
inwestycji mówiono od dawna i planowano kilka lokalizacji, w końcu udało się wybrać
miejsce przy ul. Konstytucji.
Do tej pory było bardzo daleko do najbliższego marketu,
pozostawała Plejada lub coś
w Miechowicach albo Bytomiu.
Za niedługo się to w końcu zmieni - mówi nam Radny Rady Miejskiej Krzysztof
Gajowiak, który jest bardzo

zaangażowany od początku
w powstanie tej inwestycji.
Zdradził nam, że prace posuwają się bardzo sprawnie,
a otwarcie sklepu Dino jest
planowane już 9 maja.
Przypominamy, że „Dino” to
polska sieć, która dynamicznie
się rozwija i ma w planach zagrozić portugalskiej „Biedronce”.
Według deklaracji właściciela,
w kilka lat „Dino” będzie dysponowało siecią 2600 placówek, co jest możliwe, skoro na
dzień dzisiejszy buduje więcej
nowych sklepów, niż jej zagraniczni konkurenci, potentaci
w branży.

METROPOLIA SZANSĄ
DLA BYTOMIA

MIECHOWICE I BYTOM

NA MORZACH I OCEANACH - HISTORIA MIECHOWIC, AUTOR: MARIUSZ TAZBIR, CZ. 2

Po

morzach pływało kilka jednostek
ochrzczonych nazwą naszego miasta. Przed
wojną na niemieckich rzekach
bujał się niewielki parowiec
„Beuthen”. Inna jednostka
nosząca to samo imię, została
przeobrażona z kutra rybackiego w patrolowiec i pod nie-

S/S BYTOM

miecką banderą pilnowała
przybrzeżnej żeglugi na kanale
La Manche. Z kolei w 1942 roku
w brytyjskiej stoczni William
Pickersgill & Sons zbudowano
statek wojenny typu Empire
Hunter. Pierwotnie nazwano go
„Bolesław”, ale osiem lat później
przemianowano na „Bytom”.
kontynuacja, s. 8

JAK UNIKNĄĆ UDARU MÓZGU? CZ.2, STRONA 14
ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ:

Sejm na swoim 37. posiedzeniu 9 marca 2017 roku przyjął ustawę metropolitalną dla
województwa śląskiego. Za
przyjęciem ustawy głosowało 432 z 439 posłów! Teraz
ustawa trafi do Senatu. Dwa
miliony ludzi z 13 największych miast Śląska i Zagłębia zamieszkują blisko 1 200

km². Jest to także drugie co
do wielkości centrum naukowe w Polsce i najlepsze miejsce do inwestycji. Górnośląski Związek Metropolitalny
tworzy 14 miast na prawach
powiatu, leżących na obszarze konurbacji śląsko-dąbrowskiej.
kontynuacja, s.12
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NOWE DOMKI W MIECHOWICACH

NOWE MIEJSCA PARKINOWE
WZDŁÓŻ UL. NICKLA

PRZYGOTOWANIA POD INWESTYCJĘ

Z

wiosną rozpoczęły się
prace przy porządkowaniu terenu mieszczącego się w kwartale ulic
Frenzla, Nickla oraz Relaksowej. Wycinane są tam drzewa samosiejki oraz krzewy.
Teren ten w czasach istnienia
kopalni Miechowice miał być
zabudowany domkami, ale
inwestycji nie zrealizowano
poza przygotowaniem fundamentów.

W

zdłuż ul. Nickla
przy ciągu garaży powstają nowe
miejsca parkingowe. Spółdzielnia Miechowice wpadła
na bardzo dobry pomysł, gdyż
mieszkańcy okolicznych bloków borykali się od dawna

z ich deficytem, przepychali
wąskimi dojazdami pod klatki
schodowe oraz z konieczności
parkowali na klepisku. Teraz
bezużyteczny teren przy drodze będzie wykorzystany i rozwiąże problem braku miejsca
na samochody. •

RUSZYŁA BUDOWA DOMU
OPIEKI

R

uszyły prace przy budowie nowego domu
opieki w „Ostoi Pokoju”
w Miechowicach na terenie
Parafii Ewangelickiej. Nowy
budynek jest konieczny, gdyż
poprzedni, też przecież nie-

zbyt stary, doznał poważnych
uszkodzeń z powodu szkód
górniczych. Zdecydowano, że
remont jest nieopłacalny i po
postawieniu nowego, przeniesieniu pensjonariuszy, zostanie
wyburzony. •

NOWY BLOK NA REPTOWSKIEJ

T

rwają przygotowania
do placu budowy na
działce przy ul. Reptowskiej obok Miejskiego
Przedszkola nr 44. Powstanie
tam wielorodzinny blok mieszkalny.•

Str. 2

W aktualnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Bytom ten teren jest
przewidziany pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
Obszar ten zostanie podzielony od kilkunastu do ok. 30
działek o powierzchni od 600
do 1200 metrów kwadratowych.
Prawdopodobnie powstanie
tam osiedle domków jednorodzinnych „Wrzos 2” podobne
do tego jakie znajduje się po
przeciwnej ulicy Nickla. •

PLAC ZABAW NA BUKOWEJ
- RUSZYŁY PRACE

POWSTANIE PRZEJŚCIE DLA
PIESZYCH PRZY TARGOWISKU?

W
Na

początku obecnej kadencji Rady
Miejskiej,
znając potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców, podjąłem
działania, których celem ma
być powstanie placu zabaw
dla dzieci w Miechowicach.
Pierwszym krokiem było
przekonanie Pana Prezydenta
o konieczności zrealizowania
tego projektu. Zorganizowałem spotkania z Prezydentem
Damianem Bartylą oraz z dyrektorem MZZIGK w miejscu

przyszłego placu zabaw. Pan Prezydent poparł mój pomysł, który
w ubiegłym roku został wpisany do wieloletniej prognozy
finansowej miasta. Obecnie na
osiedlu domków Fińskich u
zbiegu ulic Bukowej oraz 8-marca trwają przygotowania terenu
pod budowę placu zabaw.
Na tę inwestycję mieszkańcy
osiedla, a zwłaszcza dzieci,
czekają od wielu lat - mówi
Radny Rady Miejskiej Tomasz
Wac. •
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okolicy Targowiska
powstało bardzo
niebezpieczne miejsce, którym jest brama wjazdowa. Nie może być zamknięta, gdyż służy do dostarczania
towarów, teoretycznie nie powinno się tamtędy wchodzić
i wychodzić, ale wielu klientów
skraca sobie drogę, aby nie obchodzić całego targu i iść do
głównego przejścia niedaleko
przystanku. Jest to uciążliwe
zwłaszcza dla starszych osób.
Skracanie i przechodzenie w
tym miejscu jest nie dozwolone,
ale zamiast karać przechodniów
mandatami, Dzielnicowy starszy aspirant sztabowy Krzysztof
Niedzwiedzki wraz z Radnym

Rady Miejskiej Tomaszem Wac
postanowili wyjść naprzeciw
potrzebom Mieszkańców i podjęli starania o stworzenie w okolicy tego miejsca przejścia dla
pieszych wraz z fragmentem
chodnika. Pozytywną opinię
po wizji lokalnej na ten temat,
wyraził także Pełnomocnik do
Spraw Bezpieczeństwa U.M.
Bytom Tadeusz Ostrowski oraz
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.
W powyższej sprawie zobowiązano
pracowników
MZDiM do przeprowadzenia
stosownej analizy i sprawdzenia warunków technicznych
proponowanego
przedsięwzięcia. •

DO 29 KWIETNIA

200
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. PRZYWRACAMY TRZECIĄ PODSTAWÓWKĘ
FOTORELACJA Z DNIA OTWARTEGO: JOLANTA BEDNORZ, MARIUSZ TAZBIR

J

»»kontynuacja ze s.1

ak się dowiedzieliśmy, nie
tylko wejście będzie osobne, ale cały segment szkoły zostanie wydzielony na potrzeby najmłodszych uczniów.
Możliwość zamknięcia tego
segmentu stanowi idealne rozwiązanie, którego nie posiada
żadna okoliczna szkoła. Powstanie jakby szkoła w szkole,
do której starsi uczniowie nie
będą mieli dostępu. Licealiści
oraz gimnazjaliści będą korzystać z pozostałych segmentów
obiektu. To najbardziej bezpieczne z możliwych rozwiązań. Oprowadzające nas miłe
Panie Nauczycielki zapewnia-

Str. 4

SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE
Z UCZELNIAMI
WYŻSZYMI:
WYDZIAŁEM
NAUK O ZIEMI UŚ
ORAZ AKADEMIĄ
IM. DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE

ją, że wszystkie klasy (sale) dla
pierwszaków zostaną przygotowane na parterze, aby
nie było potrzeby chodzenia
po schodach. Do dyspozycji
pierwszaków będzie oczywiście świetlica oraz elegancka
i przestrzenna stołówka wraz
z kuchnią. Szkoła posiada
dwie sale gimnastyczne, małą
oraz dużą, kompletne zaplecze
sportowo-rekreacyjne,
którym chwalili się nauczyciele wychowania fizycznego.
Pokazano nam również całą
ścianę pucharów i odznaczeń
za zajmowane miejsca w zawodach sportowych piłki
ręcznej, koszykówki czy teni-

sa stołowego. Uczniowie starszych klas szkoły korzystają
z pracowni: muzycznej komputerowych, plastycznej, biologicznych, geograficznych,
chemicznych, fizycznych czy
specjalistycznej pracowni językowej. W szkole działa kółko teatralne oraz ma siedzibę
drużyna harcerska „Leśni”.
Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: Wydziałem
Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach oraz
Akademią im. Jana Długosza
w Częstochowie. W szkole
działa od wielu lat grupa integracyjna „Nasze Słoneczka”
oraz Bytomskie Koło Tereno-
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we Polskiego Towarzystwa
Geograficznego.
Szkoła
współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami
m.in.: PCK oraz „Przystanią
Ocalenie” czy Miejskim Domem Kultury nr 2. Pozytywny
jest fakt, że w dniu otwartym
16 marca szkołę odwiedziło
wielu rodziców wraz z dziećmi, którzy są zainteresowani
reaktywacją placówki i zapisywaniem swoich pociech
do nowej szkoły. Świadczy to
o tym, jak bardzo ta placówka jest potrzebna. Słyszeliśmy
bardzo pozytywne opinie od
odwiedzających szkołę rodziców. Fakt ten cieszy tym bar-

dziej, że ostatnio w Bytomiu
i Miechowicach prowadzona
jest kampania dezinformacyjna. Odpowiedzialne za
nią jest wąskie grono osób
szkodzących ogólnemu dobremu interesowi społecznemu i próbujące storpedować
powstanie w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 5 im.
J. Kennedy’ego przy ul. Nickla bezpiecznej, nowoczesnej
szkoły podstawowej; szkoły
do której, zgodnie z założeniami reformy edukacji, uczeń nie
będzie musiał dojeżdżać.
Zapraszamy do galerii zdjęć
z dnia otwartego szkoły. •

STARTUJEMY 1 MAJA

PROMOCJA!
Koszt kursu kat. B: 1300 zł,
w cenie badania
i materiały szkoleniowe
Gwarancja bezstresowej nauki
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW ALEX

UL. STOLARZOWICKA 26C, BYTOM-MIECHOWICE (WEJŚCIE Z TYŁU BUDYNKU)
TEL.: 601 158 737, 695 141 270
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BEZPIECZEŃSTWO
MEANDRY BEZPIECZEŃSTWA

ROZMOWA Z EKSPERTEM DO SP. BEZPIECZEŃSTWA, DR WITOLDEM MAZURKIEM - ADIUNKTEM AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE
»»kontynuacja ze s.1

Dzięki stanowczemu i konsekwentnemu stanowisku polskiego rządu w realizacji polityki
emigracyjnej polska jest postrzegana w Europie Zachodniej, ale
i nie tylko, jako kraj bezpieczny,
również pod tym względem.
A bezpieczeństwo jest jedną
z najważniejszych wartości, która nie jest stałą i dlatego należy
robić wszystko, by stan bezpieczeństwa obywateli pozostawał
na wysokim poziomie, co w mojej ocenie gwarantuje nam obecna władza.
Zagrożenie może stanowić decyzja UE planująca zezwolić obywatelom Ukrainy na bezwizowe
poruszanie się po strefie Schengen. Będzie to niosło za sobą
niebezpieczeństwo polegające na
infiltracji tego środowiska przez
służby specjalne głównie rosyjskie, w których interesie nie jest,
by Ukraińcy posiadali taki przywilej, ale z drugiej strony będzie
to dla nich ( służb rosyjskich)
źródło informacji i możliwość
przenikania i monitorowania sytuacji w Polsce.
GM: - Polska jest w tej chwili
jednym z najbezpieczniejszych
krajów w Europie, jednym z tych
powodów jest zablokowanie
napływu uchodźców z Bliskiego wschodu, chcielibyśmy aby
utrzymała się ta sytuacja, czy są
na to duże szanse?

WM: - Nie ma ryzyka masowego
napływu imigrantów i uchodźców z Afryki, Azji i Bliskiego
Wschodu do Polski. Jesteśmy
dla nich krajem mało atrakcyjnym ze względów ekonomicznych, kulturowych i osobistych.
Polska jest tylko przystankiem
na drodze do innych krajów. Te
kraje to głównie Niemcy, Francja, Wielka Brytania.
GM: - W ostatnim czasie bardzo
silny nacisk jest kładziony na
bezpieczeństwo kraju, wzmacniana i modernizowana armia,
zwiększanie jej liczebności
poprzez powołanie ponownie
oddziałów wojsk Obrony Terytorialnej, która funkcjonowała
w siłach zbrojnych RP do 2008.
Idea jest bardzo słuszna, nawiązuje do tradycji przedwojennych,
na ile takie wojska wzmocnią nasze bezpieczeństwo?

WM: - Budowa polskiej doktryny
odstraszania, obrony terytorialnej
Str. 6

POMIMO NAJWIĘKSZEJ POPULARNOŚCI
DOKTRYN ODSTRASZANIA
W OKRESIE
ZIMNEJ WOJNY, WCIĄŻ POSŁUGUJĄ SIĘ
NIMI NAJWIĘKSI
ŚWIATOWI GRACZE – STANY
ZJEDNOCZONE, FEDERACJA
ROSYJSKA, CZY
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA.

czy nowej polityki przemysłowej
w zbrojeniówce to ruchy, za które trzeba pochwalić działania
rządu Beaty Szydło. Nowo powstały gabinet na początku swego urzędowania musiał zmierzyć
się z szeregiem starych i nowych
zagrożeń zewnętrznych, do których zalicza się przede wszystkim znany już wcześniejszym gabinetom terroryzm islamski. Do
niedawna jeszcze jego symbolem
była Al-Kaida, ale od 2014 roku
znacznie większe zagrożenie niesie ze sobą działalność Państwa
Islamskiego, powstałego na gruzach Iraku i Syrii. Do nowych
zagrożeń zaliczyć z kolei można
wyniszczającą państwo ukraińskie wojnę hybrydową.
Wg polityków PO-PSL, armia
miała opierać się na wojskach
operacyjnych wspieranych przez
Narodowe Siły Rezerwowe i być
w pełni zawodowa. W związku z tym w 2008 roku odbył
się ostatni pobór do wojska,
a w roku 2009 nastąpiło zwolnienie ostatnich poborowych z zasadniczej służby wojskowej. Wizja PiS-u pod tym względem jest
diametralnie różna. Siły zbrojne
wg polityków partii rządzącej
powinny być większe (pojawiły

się zapowiedzi zwiększenia liczby żołnierzy do 120 tys., a nawet
150 tys. żołnierzy), podzielone na
wojska operacyjne oraz wspierające je Wojska Obrony Terytorialnej. Zwiększone mają zostać
także wydatki na armię, co ma
swoje odzwierciedlenie w planie przyszłorocznego budżetu,
w którym na obronność rząd
planuje przeznaczyć 37,3 mld zł,
a docelowo zmierzać do wydatkowania na ten cel 3% PKB.
Wojska Obrony Terytorialnej
– polskie odstraszanie militarne (WTO) stały się symbolem
zmian zachodzących w wojsku
w ciągu ostatniego roku. Obok
wielu funkcji WOT takich jak:
prowadzenie działań militarnych we współpracy z wojskami
operacyjnymi, ochrona ludności
przed skutkami klęsk żywiołowych, ochrona społeczności
lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji, szerzenie
w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego, warto zwrócić uwagę jeszcze na dwie bardzo
istotne, a często pomijane kwestie – możliwość odstraszania
militarnego oraz powszechnego
przygotowania do obrony. Pomimo największej popularności

doktryn odstraszania w okresie
zimnej wojny, wciąż posługują
się nimi najwięksi światowi gracze – Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska, czy Chińska Republika Ludowa. W niektórych
państwach odstraszanie nadal
utożsamiane jest z użyciem broni atomowej (odstraszanie przez
karanie) w odpowiedzi na atak
militarny, w innych polega na
skłonieniu przeciwnika do zaniechania zamiarów ataku poprzez
przekonanie go, że nie będzie on
w stanie osiągnąć swoich celów
taktycznych (odstraszanie przez
niedopuszczanie). Przed pojawieniem się planu budowy wojsk
obrony terytorialnej, Polska nie
posiadała żadnych form odstraszania militarnego, gdyż trudno
zgodzić się z twierdzeniem, że
formą odstraszania miała być
sama obecność Polski w NATO
i Unii Europejskiej.
Odstraszanie konwencjonalne
w wykonaniu Wojsk Obrony
Terytorialnej ma polegać na
funkcjonowaniu formacji, która
w momencie ataku na ziemie
polskie będzie przygotowana do
prowadzenia działań nieregularnych oraz dywersyjnych na
obszarach zajętych przez prze-
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ciwnika. Świadomy polskich
możliwości obronnych przeciwnik zmuszony będzie wówczas
do zmobilizowania większej ilości
sił, jak również kalkulacji kosztów i realności osiągnięcia celów
militarnych. Pojęcie „polskie
odstraszanie militarne” odnosi
się z kolei do tradycji i doświadczeń historycznych, które nie są
bez znaczenia we współczesnej
strategii wojskowej. Kulturowa
rewolucja w sprawach wojskowych polega na większym niż
do tej pory kultywowaniu etosu
polskiej tradycji działań nieregularnych oraz heroicznych postaw
w obliczu okupacji ziem polskich
(Armia Krajowa, Narodowe Siły
Zbrojne, podziemie antykomunistyczne. Powszechność obrony
i ochrony narodowej w kontekście WOT wiąże się ze szkoleniem tysięcy nowych ochotników. Kończy się dywidenda
pokojowa w Europie, w czasie
której powszechne było przekonanie, że bezpieczeństwem
narodowym powinni zajmować
się „profesjonaliści”. Warto przypomnieć, że poczynając od 1990
roku, zasadnicza służba wojskowa zniesiona została w większości państw NATO w Europie,

w tym w Polsce (pobór został
zawieszony w 2008 roku). Pozostała jedynie w państwach takich
jak Grecja, Finlandia i Austria.
Zagrożenie terroryzmem oraz
nowymi formami prowadzenia wojny (wojną hybrydową)
skłania do ponownej refleksji
nad wizją sił zbrojnych państw
członkowskich NATO oraz
powszechnego przygotowania
społeczeństw do obrony. Powstanie WOT w Polsce umożliwi również zatem przeszkolenie
dziesiątek tysięcy obywateli także
w obszarze zwalczania terroryzmu. Nie będzie to oczywiście
oznaczało gotowości całego
społeczeństwa do obrony przed
zagrożeniem, niemniej przyczyni się do wzrostu świadomości
i odpowiedniego zachowania
w przypadku zamachu.
Decyzję o powstaniu Wojsk
Obrony Terytorialnej należy
z kolei traktować jako wyciągnięcie wniosków z najnowszych konfliktów zbrojnych
w Gruzji i na Ukrainie, jako że
porażka Gruzji w 2008 roku wynikała m.in. z transformacji sił
zbrojnych pod kątem armii ekspedycyjnej
GM: - Wiemy że ustawa antyterrorystyczna miała wyeliminować
wiele luk w systemie bezpieczeństwa krajowego, czy przyniosła
już jakieś widoczne rezultaty?
Np. zmniejszenie żartów z użyciem telefonów komórkowych
i kart pre-paid które trzeba rejestrować?

WM: - Ustawa antyterrorystyczna już przynosi korzyści. Dzięki
odpowiednim zapisom udało
się ograniczyć liczbę fałszywych alarmów bombowych. To
ogromne odciążenie dla służb,
które mogą skupić się na innych zadaniach i jeszcze lepiej
dbać o bezpieczeństwo Polaków
– podkreślił minister Mariusz
Błaszczak. Według policyjnych
statystyk od momentu wejścia
w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych znacząco spadła liczba fałszywych powiadomień o podłożeniu materiałów
wybuchowych. Wbrew temu
co mówili przeciwnicy ustawy,
nowe przepisy służą przede
wszystkim bezpieczeństwu Polaków. Oprócz lepszej koordynacji
pracy służb odpowiedzialnych za
zwalczanie terroryzmu wprowadziliśmy surowe kary finansowe
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za wywołanie fałszywych alarmów. Jak pokazują statystyki
policyjne, ten fakt w połączeniu
z obowiązkową rejestracją kart
pre-paid odstrasza potencjalnych
sprawców.
Ustawa
antyterrorystyczna
wprowadziła wysokie kary finansowe – co najmniej 10 000
zł nawiązki na rzecz Skarbu Państwa oraz środek karny w wysokości co najmniej 10 000 zł dla
osób, które wywołały fałszywy
alarm bombowy. Oprócz kar
finansowych, osobie podejrzanej o takie przestępstwo grozi
od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jak wynika z ostatniego
badania CBOS po zorganizowanym w Polsce Szczycie NATO
i Światowych Dniach Młodzieży
odsetek badanych, którzy uważają, że polskie władze są dobrze
przygotowane do zapobiegania
terroryzmowi wynosi 44%. 33%
jest przeciwnego zdania (spadek
o 30 punktów). Dodatkowo dla
zwiększenia swojego bezpieczeństwa, aż 90% z nas zgodziłoby się
na wzmożone kontrole na granicach, lotniskach i dworcach,78%
zaakceptowałoby
zaostrzenie
przepisów migracyjnych, a 52%
deklaruje gotowość podniesienia
kosztów w związku z wydatkami
na bezpieczeństwo.
GM: - W ostatnich latach zreformowano struktury wielu formacji
i służb w Polsce natomiast brak
było większych zmian w takich
formacjach jak np. Służba Więzienna, i ostatnio coraz częściej
się słyszy nie prawidłowościach
w różnych zakładach, czy jest
przygotowywana jakaś zmiana
generalna czy przegląd tych jednostek na skalę całego kraju?

WM: - Budowa nowych zakładów karnych, zakup nowoczesnego sprzętu, stworzenie Szkoły
Oficerskiej Służby Więziennej,
postawienie na etos i kształtowanie patriotycznych postaw,
a także przeprowadzenie lustracji
i dezubekizacji. Służba Więzienna jako jedyna formacja w Polsce nie przeszła po 1989 r. żadnej
reformy, modernizacji ani weryfikacji, w wyniku czego wielu
z ponad 27 tys. funkcjonariuszy
brakuje wyposażenia, są słabo wyszkoleni, a niektóre z ich
miejsc pracy – zakłady karne
lub areszty – pamiętają jeszcze
ubiegłe stulecia. Nawet model
noszonego przez nich munduru
pochodzi z lat 50., przypominając
niechlubne czasy stalinowskiego
terroru. Brak jakichkolwiek reform tej formacji doprowadził
do sytuacji, w której stała się ona
niemal państwem w państwie.
Zatrudnienia i awanse odbywały
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się często z klucza towarzyskiego
lub rodzinnego, a wszelkie afery
od lat starannie zamiata się pod
dywan. Tylko mała część z nich
wychodzi na światło dzienne. Niebawem wszystko może
się jednak radykalnie zmienić.
Wreszcie po ponad 26 latach
została przygotowana pierwsza
w historii III RP reforma Służby
Więziennej. Przez kilka miesięcy nad jej koncepcją pracował
specjalny zespół pod kierownictwem Patryka Jakiego, wiceministra sprawiedliwości. Przez
lata jednym z głównych problemów polskiego więziennictwa
pozostawał stan posiadanej infrastruktury. Obecnie na terenie
kraju działa 67 aresztów śledczych i 87 zakładów karnych.
Problemem jest jednak nie tylko
stan więzień, lecz także zbyt mała
liczba miejsc dla osadzonych.
Proponowany pakiet działań ma
poprawić bezpieczeństwo zakładów karnych i aresztów śledczych przez zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Chodzi
także o poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa.
Łącznie na program modernizacji Służby Więziennej w latach
2017-2020 zostanie przeznaczone
1,5 mld zł.
Elementem programu jest wzrost
wydatków na uposażenia funkcjonariuszy, średnio o 253 zł od
1 stycznia 2017 r. oraz wzrost
wskaźnika wielokrotności kwoty
bazowej również w 2019 r., co
spowoduje kolejny wzrost wydatków na uposażenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
w latach 2018-2020.
GM: - Toczą się także uzgodnienia
dotyczące zmian funkcjonowania
w środowiskach sędziowskich
oraz komorniczych, ich prawidłowe funkcjonowanie jest bardzo istotne z punktu widzenia
obywatela kraju. Gdyż sytuacja
która teraz tam panuje powoduje
podważenie zaufania obywateli
do organów sprawiedliwości a to

bardzo źle rzutuje na odczucie
sprawiedliwości i bezpieczeństwa obywatela. Czy te zmiany maja nastąpić dość szybko
i będą wystarczające?

WM: - Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny Zbigniew
Ziobro przedstawił założenia
reformy sądownictwa. Rozmawialiśmy o tym, co dla Polaków
najważniejsze: o bezpieczeństwie
i sprawiedliwości.
Premier Beata Szydło zaznaczyła,
że Ministerstwo Sprawiedliwości ma na swoim koncie wiele
projektów ważnych ustaw, które
rząd przyjął już w ubiegłym roku
– między innymi dokonujących
pierwszych reform w wymiarze
sprawiedliwości, wymierzonych
w patologie gospodarcze, chroniących polskie rodziny i dzieci.
Przygotowanych jest również
bardzo dużo nowych projektów,
w tym reformujących sądownictwo, na które czekają obywatele.
Polacy narzekają na pracę sądów, a muszą zaufać polskim sądom. Muszą wiedzieć, że idą do
sądów po sprawiedliwość. I muszą też wiedzieć, że zawsze kiedy
potrzebują ochrony państwo stoi
po ich stronie. To główny punkt,
z którego wychodzi proponowana przez nas reforma – zaznaczyła Premier.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że
zmiany dotyczące sądownictwa
wymagają rozwagi i przemyślanego wprowadzania.
- Wszyscy przecież życzymy
sobie tego, żeby sądy działały
sprawnie, a wydając sprawiedliwe wyroki, budziły zaufanie
Polaków – mówił.
Sędziowie mają przede wszystkim orzekać. Dziś są odrywani
od sądzenia spraw z uwagi na
nadmiar biurokratycznych obowiązków: sporządzanie sprawozdań, ocen, planów. Sprzyja temu
przerost stanowisk funkcyjnych
w sądownictwie. Zajmuje je
około 4000 z około 10 000 sędziów w Polsce. Ograniczeniu
przewlekłości postępowań sądowych mają służyć projektowane

zmiany jak połączenie najmniejszych wydziałów sądowych,
a wraz z nimi stanowisk, ograniczenie liczby sędziów wizytatorów, wprowadzenie elektronicznego systemu ewidencji pracy
sędziów, ustanowienie zasady
niezmienności składu, wprowadzenie finansowych sankcji za
świadome i celowe przeciąganie
procesu przez strony, sprzyjanie
zawieraniu ugód w postępowaniach sądowych, odciążenie
sądów od obowiązków związanych z egzekucją należności
zasądzonych na rzecz Skarbu
Państwa,zwiększenie uprawnień
kuratorów zawodowych i odbiurokratyzowanie ich pracy.
Zaufanie i uczciwość oraz większa transparentność, ściślejsza kontrola oraz niezależność
postępowań
dyscyplinarnych
od wpływów środowiska ma
wzmocnić autorytet wymiaru sprawiedliwości i samych
sędziów, z których większość
uczciwie pełni swoje obowiązki.
W latach 2011-2015 do sądów
dyscyplinarnych dla sędziów
trafiło 310 wniosków, a z urzędu złożono tylko 11 sędziów.
Pobłażanie dla tych, którzy złamali prawo albo dopuścili się
zaniedbań, jest jedną z głównych przyczyn nieufności wobec sądownictwa. Uzdrowieniu
sytuacji ma służyć: rozszerzenie
jawnych oświadczeń majątkowych sędziów, wymóg uzyskania
przez sędziego zgody na podjęcie
dodatkowej pracy, utworzenie
autonomicznej Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym,
właściwej do rozpatrywania
spraw dyscyplinarnych sędziów,
prokuratorów,
adwokatów,
radców prawnych, notariuszy
i komorników. Powoływanie
rzeczników
dyscyplinarnych
przez Ministra Sprawiedliwości
w sprawach, które wymagają
szczególnej rzetelności i obiektywizmu, zwiększenie kompetencji
Ministra Sprawiedliwości w powoływaniu i odwoływaniu prezesów i wiceprezesów sądów;
ma umożliwiać szybkie działanie
i zapobiegać bulwersującym społecznie sytuacjom, gdy prestiżowe funkcje pełnią osoby, które
utraciły zaufanie, jak w przypadku afery związanej z podejrzeniem wyłudzenia co najmniej 10
milionów złotych z Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
Profesjonalizm czyli gwarancją
poprawy jakości pracy sądów
jest wprowadzenie do zawodu
młodych i dobrze wykształconych sędziów. Dlatego podstawowym sposobem dojścia
do zawodu sędziego ma być
aplikacja sędziowska odbywa-
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OGRANICZENIU
PRZEWLEKŁOŚCI
POSTĘPOWAŃ
SĄDOWYCH
MAJĄ SŁUŻYĆ
PROJEKTOWANE ZMIANY JAK
POŁĄCZENIE
NAJMNIEJSZYCH
WYDZIAŁÓW
SĄDOWYCH,
A WRAZ Z NIMI
STANOWISK,

na w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Po zdaniu
państwowego egzaminu dostaną
propozycję pracy na stanowisku
asesorów sądowych (sędzia na
próbę), a jedynym obiektywnym
kryterium ich przyjęcia będzie
wynik tego egzaminu. Jeśli przebieg ich służby nie będzie budził
zastrzeżeń, zostaną sędziami.
Dziś absolwenci KSSiP, zamiast
sprawdzić się w roli sędziów,
wykonują często prace urzędnicze: referendarzy czy asystentów.
Zaledwie 24 spośród 165 osób,
które odbyły aplikacje sędziowskie w ramach uczelni, uzyskały
nominacje sędziowskie.
Demokratyzacja i niezależność
w Krajowej Radzie Sądownictwa, decydująca o najważniejszych sprawach dla sędziów
i typowaniu kandydatów na ten
urząd, ma być instytucją rzeczywiście niezależną, wolną od
korporacyjnych interesów sędziowskiego środowiska . Dotąd
o wyborze członków Rady decydowały w praktyce sędziowskie
elity.
GM: - Bezpieczeństwo to także
energia, niezależność energetyczna od innych państw, wiadomo że nasz kraj ma ogromne
zasoby surowców kopalnych.
Czy jednak w najbliższym czasie
z analiz i perspektyw wyłania
się potrzeba rozwoju energetyki

nuklearnej w bezpieczeństwie
energetycznym naszego kraju?
Czy postawienie jednej wielkiej
elektrowni atomowej rozwiązałoby problem na wiele lat?
A może jednak damy sobie rade
bez tego ewentualnie importując energie z krajów UE co automatycznie nas znowu od kogoś
uzależni. Czy już w tej chwili importujemy do nas energie elektryczną z zagranicy czy jesteśmy
eksporterem.

WM: - Niestety energetyka jądrowa też nie jest rozwiązaniem.
Jest zbyt droga, a my nie mamy
na to pieniędzy, ale nowoczesne
elektrownie na paliwa kopalne są bardzo sprawne i emitują
mało dwutlenku węgla. Zastąpienie starej elektrowni węglowej nową instalacją to redukcja emisji o 20-30%. Podobnie
będzie, kiedy stare ciepłownie
zastąpimy instalacjami kogeneracyjnymi. Nie dajmy też się zwariować z tymi redukcjami emisji
i potępianiem paliw kopalnych.
W Niemczech ponad 50% energii elektrycznej pochodzi z węgla,
a po zamknięciu elektrowni jądrowych, co mają zamiar zrobić
Ceny energii na rynku hurtowym w Polsce są wyższe od cen
w innych państwach UE, w tym
Niemiec. W jaki sposób je obniżyć? Może poprzez import energii z Niemiec?
Zdecydowanie nie! Ceny na rynku niemieckim są niższe właśnie
ze względu na to, że energetyka
jest tam subsydiowana. Realnie
u nich energia jest droższa, ale
pośrednie dopłaty wpływają na
obniżenie jej kosztu na rynku
hurtowym. Dlatego nie możemy
w żadnym wypadku polegać na
ich dostawach. Oparcie się na
imporcie energii subsydiowanej
jest niebezpieczne. Przecież gdybyśmy zaczęli masowo importować niemiecką energię, ceny
natychmiast by wzrosły, a do
tego Niemcy mieliby wpływ
na cały nasz system i jego stabilność.
Trzeba koniecznie powiedzieć,
że nasza energia też jest za
tania, a to dlatego, że korzystamy z elektrowni, które już
się zamortyzowały. W nowej
elektrowni ceny byłyby o wiele
wyższe.
Jednakże wydaje się nieuchronnym, by Polska nie miała
w przyszłości swojej elektrowni
atomowej. Będzie na to wpływał m.in. popyt na energie
elektryczną oraz sukcesywne
wyczerpywanie się złóż węgla
oraz drożejąca cena jego wydobycia. To perspektywa, która
dzisiaj wydaje się odległą ale
nieuchronną. •
Str. 7
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BYTOM1

M/S KOPALNIA MIECHOWICE

BYTOM1

S/S BYTOM- CHARAKTERYSTYKA
Pojemność: 5967 BRT, 3981 NRT, Nośność: 8661 DWT, Długość całkowita: 126,5 m, Szerokość: 16,47 m, Moc: 2000 KM, Prędkość eksploatacyjna: 10,5
węzła, 2 pokłady, 4 ładownie, Pojemność całkowita ładowni: 11 693 m3 (dla ziarna), 1 bom - DOR 50 T, 1 bom - DOR 40 T, 8 bomów - DOR po 5 T, 2
bomy - DOR - po 3 T, 10 wind ładunkowych, Załoga: 38 osób

Natomiast w 1980 roku na
morskie wody wypłynął kolejny statek „Bytom” - tym razem
był to minimasowiec z herbem
naszego miasta wymalowanym
na dziobie. Ponadto w międzyczasie zbudowano także statki
„Kopalnia Miechowice” oraz
„Kopalnia Szombierki”. Niestety żaden z nich już nie rozsławia Bytomia na światowych
wodach. Albo już nie istnieją,
albo zostały sprzedane i przechrzczone na nowe nazwy.
Statki typu Empire to seryjnie
budowane w czasie II wojny
światowej w Wielkiej Brytanii
transportowce, mające zastąpić tracone w bitwie o Atlantyk statki handlowe. W czasie
wojny Polska Marynarka Handlowa otrzymała pięć takich,
zwanych przez marynarzy
„Empajerami”, jednostek. Były
to SS Tobruk, SS Narwik, SS
Str. 8

STATKI TYPU
EMPIRE TO
SERYJNIE
BUDOWANE
W CZASIE
II WOJNY
ŚWIATOWEJ
W WIELKIEJ
BRYTANII
TRANSPORTOWCE, MAJĄCE
ZASTĄPIĆ
TRACONE
W BITWIE
O ATLANTYK
STATKI
HANDLOWE

Bałtyk, SS Białystok i SS Bytom.
S/s Bałtyk był pierwszym statkiem handlowym pod polską
banderą, jaki odbył z ładunkiem podróż dookoła świata.
Zazwyczaj pod nazwą „empajery” rozumie się drobnicowce
o nośności około 10 000 DWT,
budowane w latach II wojny
światowej w Wielkiej Brytanii,
Kanadzie i USA, którym do nazwy dodawano słowo EMPIRE,
FORT, PARK i OCEAN. Statek
s/s BYTOM (ex BORYSŁAW, ex
EMPIRE HUNTER) był ciekawą
jednostką która miała szczególne pechowe przygody, wprawdzie podczas swojej służby
w czasie II wojny światowej
pływał w konwojach i szczęśliwie przepracował ten okres,
później jednak wielokrotnie doszło do kolizji.

of War Transport w 1942 roku
(data wodowania 11.09.1942.
Wszedł do eksploatacji pod
koniec października tego roku
pod banderą brytyjską. Jego
dziewiczą podróżą był krótki

25. 08. 1911
Uroczystości z
okazji srebrnego
wesela Grafa Tiele von Winckler
w Miechowicach

1912
Założenie pierwszego Towarzystwa
Sportowego w
Miechowicach.

ROK 1901

»»kontynuacja ze s. 1

EMPIRE HUNTER został zbudowany dla brytyjskiego Ministry
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rejs w przybrzeżnym konwoju
EN-161 z Methil do Loch Ewe
między 12 a 14 listopada 1942
r. 11 grudnia 1942 r. wyruszył
w składzie konwoju KMS56, idącego z Clyde do Bone
w Afryce Północnej z zaopatrzeniem dla wojsk alianckich.
W pierwszej połowie 1943
roku pływał w konwojach zarówno do Afryki, jak i do USA
i Kanady. Po raz ostatni jako
„anglik” przepłynął Atlantyk
w składzie konwoju HX-244,
idącym z Halifaxu do Wielkiej Brytanii 17 do 30 czerwca
1943r.
16 lipca 1943 r. został zakupiony przez Skarb Państwa RP dla

1911
Wzniesienie
kostnicy na
cmentarzu parafialnym

GAL (Gdynia-Ameryka Linie
Żeglugowe S.A.) w ramach programu przydziału statków flotom alianckim w zamian za tonaż utracony na skutek działań
wojennych i otrzymał nazwę
BORYSŁAW. Po podniesieniu
polskiej bandery i poświęceniu
statku w South Shields wyszedł
24 lipca1943 r. w konwoju
ON-194 do Nowego Jorku pod
dowództwem kpt. Franciszka
Szudzińskiego. Później uczestniczył w konwojach na Atlantyku
i Oceanie Indyjskim oraz rejonie Morza Śródziemnego. Przybył po raz pierwszy do Gdyni
5 września 1946 r. dowodzony
przez kpt. Czesława Macie-

10.03.1913
Gminne uroczystości poświęcone
setnej rocznicy ustanowienia Orderu
Żelaznego i z okazji kolejnych urodzin
królowej Luizy.

19. 12. 1912
H. Lazarek podpisał ustawę
pozwalającą na wykup
gruntów związanego z
zakładaniem kanalizacji
„Ausführungs der Anschluss
der Grundstücke an die
Strassenkanalrohre in
Miechowitz OS”.

1913
Według informacji polskiej prasy
300 górników z
Miechowic dało się
namówić do podjęcia pracy na terenie
Austrii.

1913
60. tygodniowy strajk na
kopalni „Preussen” został
brutalnie stłumiony.

1913
Uruchomienie lin
tramwajowej Bytom- Miechowice
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A MORZACH I OCEANACH

MARIUSZ TAZBIR

M/S KOPALNIA MIECHOWICE

jewskiego. Eksploatowany był
początkowo na linii do portów
Ameryki Południowej. W marcu 1949 roku transportował
zaopatrzenie i broń dla greckiej
partyzantki komunistycznej,
zawijając do albańskiego portu
Dures. W odpowiedzi na naciski władz radzieckich jego nazwa została zmieniona w grudniu 1949r. na BYTOM.
Wspomnieliśmy o pechowych
wydarzeniach, w których opisywany statek brał udział. Podczas rejsu z Norfolk do Gdyni
w lipcu 1949 roku wszedł na
mieliznę Nidingen w Kattegacie i poszycie dna uległo pęk-

nięciu i rozdarciu. Następna
kolizja statku miała miejsce
u wybrzeży Portugalii w październiku 1963 r., kiedy to BYTOM zderzył się z panamskim
statkiem STELLA MARINA.
Wyrwa w kadłubie o długości 5 metrów oraz uszkodzenie
grodzi wodoszczelnej i zalanie
piątej ładowni zmusiły statek do awaryjnego zawinięcia
do Lizbony w celu przeprowadzenia remontu. W dwa
miesiące później w Kanale
Kilońskim zderzył się on podczas gęstej mgły ze szwedzkim statkiem THUNTANK
10. Rezultatem tej kolizji było
pęknięcie stewy dziobowej

S/S BYTOM II- CHARAKTERYSTYKA
Masowiec. Rok budowy: 1980. Bandera: Panama, Silnik: Sulzer, Prędkość: 12.0, DŁ/SZER/GŁ: 95.00 x 14.60 x 6.00, Stocznia: Govan SB, Sygnał: V7AO3, GT: 3,127

i grodzi wodoszczelnej. Woda
wlała się do pierwszej ładowni, lecz statek kontynuował
rejs do Szczecina, gdzie dwa
dni później został uderzony
i uszkodzony przez polski

statek OPOLE. 1 lutego 1964
roku został przejęty przez
PŻM. Wycofany z eksploatacji 22 października tego roku
został wydzierżawiony Polskim Zakładom Zbożowym

na magazyn pływający. Zacumowany na stałe w Szczecinie
nosił oznaczenia: PZZ-MP 2/
W grudniu 1975 roku po raz
kolejny BYTOM, lecz już tylko
jako MP PZZ 2, nie uniknął ko-

lizji, a to za sprawą holownika
MARIAN, który rozdarł poszycie jego prawej burty. W lipcu
1976 r. po 33 latach służby statek został sprzedany i odholowany na złom do Hiszpanii. •

KALENDARIUM MIECHOWIC
(WIEK XX)

nii
e.

1.12.1913
Powstanie parafii w Rokitnicy (wydzielono ją z parafii w
Wieszowej i Miechowicach).

LISTOPAD 1914
Gmina Miechowice wraz z dominium (druga
emisja miała miejsce w 1917) wprowadziła w
obieg tymczasowe banknoty (Notgeldy) o nominale 1 marki, 2 marek (a także fenigi o różnych
nominałach) podobne wydała także spółka kopalni
„Preussengrube”. Monety o mniejszych nominałach
wydała spółka zarządzająca kopalnią.

1915
Strajk na kopalni
„Preussen”.

1916
Rekwizycja dzwonów z
kościoła św. Krzyża na cele
wojenne.

1917
Konsekracja
kościoła Bożego
Ciała.

GRUDZIEŃ 1918
Wielki strajk na kopalni „Preussen” zorganizowany przez związki zawodowe (polskie i niemieckie)
oraz miejscowych komunistów. Uczestniczyło
w nim około 200 pracowników, w tym 80- 90
młodocianych. Wśród nich znajdowali się
Polacy związani z komunistycznym związkiem
Spartakusa.
ROK 1918

1913
Otwarcie szkoły powszechnej III (utworzonej w
1910) i publicznej szkoły
ewangelickiej IV.

1913
Lekarz gminny Józef Larisch
pierwszym gminnym lekarzem szkolnym.

1914
Powstanie zieleńców m. in. przy ulicy
Parkowej, na podwórzu szkoły ewangelickiej, Placu Targowym (dz. Plac
Niepodległości).

1914- 1915
Na obszarze gminy Miechowice przebywała spora liczba cudzoziemców ze
Śląska Austriackiego i Galicji. Pojawiła
się też duża grupa Polaków m. in. z
Częstochowskiego.

22 MARCA 1916
Na kopalni „Preussen” miała
miejsce katastrofa, w wyniku
której zginęło 20 górników,
w tym 12 jeńców rosyjskich.

GAZETA MIECHOWIC

1916-1917
Powstanie systemu wodociągów i sieci kanalizacyjnej
pomiędzy ulicami Stolarzowicką, Wolnego, Reptowską
a Daleką. Korzystano także
z ujęć wodnych na terenie
„Ostoi Pokoju”.

1918
Miechowice przystąpiły do Komunalnego Zjednoczonego Związku Gmin Śląskich (Giroverband
der kommunalen Verbanden Provinz Schlesien)
oraz do Związku Największych Krajowych Gmin
Niemieckich (Verband der Größeren deutsche
Landgemeinden V.). Centrala tej organizacji mieściła się w Berlinie.

1918
Erygowanie
parafii Bożego
Ciała.
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BYTOMSKI WEEKEND SPORTU
I REKREACJI (FOTORELACJA)

D

nia 1 i 2 kwietnia w
Atrium Plejada w
Bytomiu odbył się
Bytomski Weekend Sportu
i Rekreacji organizowany
przez Stowarzyszenie SBB.
Występowali mędzy innymi

nasi najmłodsi zawodnicy
z Klubu Tenisa Stołowaego
Polonii Bytom.
Fotorelację z tego wystepu
można znaleść na stronie facebooka Gazety Miechowic. •

CENY Z MIECHOWIC
BYTOM CENTRUM
ARKI BOŻKA
BLACHÓWKA
BOBREK

Str. 10

15zł
17zł
15zł
12zł

DYMITRÓW - OLIMPIJSKA
GÓRNIKI
KARB
ŁAGIEWNIKI

13zł
15zł
10zł
19zł

RADZIONKÓW
ROJCA
ROZBARK
STOLARZOWICE

20zł
18zł
16zł
13zł

STROSZEK
SUCHA GÓRA
SZOMBIERKI

GAZETA MIECHOWIC

18zł
19zł
15zł

CHORZÓW CENTRUM
GLIWICE CENTRUM
KATOWICE CENTRUM
TARN. GÓRY CENTRUM

30zł
42zł
43zł
28zł

ZABRZE CENTRUM

28zł

LOTNISKO BALICE
LOTNISKO PYRZOWICE

195zł
65zł

www.gazetamiechowic.pl
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PIÓREM RADNEGO

BELGOWIE WYBRALI BYTOM
PIERWSZA INWESTYCJA W BYTOMSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE

O

partą na najnowszych
technologiach halę produkcyjno – magazynową wybuduje w Bytomiu Firma Epco Polska zajmująca się
produkcją paneli do bram segmentowych. Zakład powstanie
na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW
MIECHOWIC
PIERWSZY WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA W GODZ. 18-19 W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 26 PRZY ULICY
NICKLA 19.
SERDECZNIE ZAPRASZAM!

Gmina Bytom sprzedała działkę o powierzchni ponad 2 ha
belgijskiej firmie za ponad 1,9
mln. zł. Na budowę nowej hali
inwestor planuje przeznaczyć
ponad 9 mln euro. Zakres
inwestycji jest ogromny, bo
mowa nie tylko o budowie
hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną
i biurową o łącznej pow. ok.
5500 m2, ale także o parkingach, drogach dojazdowych
i urządzeniu zieleni.

westora. Gorąco liczę na to, że
za Epco ruszą kolejni przedsiębiorcy, którzy uwierzą, że
Bytom jest dobrym miastem
do lokowania biznesu – mówił Damian Bartyla, prezydent
Bytomia, podczas konferencji
prasowej z udziałem przedsiębiorców oraz przedstawiciela
Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Inwestor złożył już wniosek
o pozwolenie na budowę.
Latem na terenie KSSE ruszą
roboty budowlane. Jak zaznaczył inwestor, ruszy też
nabór pracowników, którzy
po rekrutacji będą musieli odbyć specjalistyczne szkolenie
w Belgii. Hala ma powstać do
2020r.

Jak zaznaczą przedstawiciele
firmy, obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne, w pełni
zautomatyzowane linie technologiczne do produkcji paneli do bram segmentowych,
a wyprodukowane w Bytomiu
towary trafiać będą na polski
i skandynawski rynek.

westycję, braliśmy pod uwagę kilka lokalizacji. O tym, że
zdecydowaliśmy się zainwestować w Bytomiu przesądziły
profesjonalizm i chęć działania władz miasta oraz dobrze
przygotowane tereny inwestycyjne – mówił Tomasz Głowacki, przedstawiciel Epco
Polska Sp. z o.o.

terenu o powierzchni 21,3 ha
po KWK Powstańców Śląskich
w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, kosztowało
ponad 21 mln zł. 5,5 mln zapewniło miasto, a reszta – 15,7
mln pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL
na lata 2007-2013.

Wybierając miejsce pod in-

Przypomnijmy, że uzbrojenie

Tereny włączone do KSSE

GAZETA MIECHOWIC

mają potencjał, ale oprócz tego
posiadają to wszystko, czego
potrzebują
przedsiębiorcy,
czyli dobrze skomunikowanej
lokalizacji, dróg dojazdowych,
sieci kanalizacyjnej, gazowej
i energetycznej.
Cieszę się, że zaufała nam firma o ugruntowanej pozycji
na rynku. Zawsze najtrudniej
pozyskać tego pierwszego in-

Cały obszar kompleksu 14
KSSE w Bytomiu wynosi 16,96
ha (bez dróg dojazdowych).
W grudniu 2016 r. obszar A1
o powierzchni 1,9 ha gmina
Bytom zbyła na rzecz konsorcjum BARI Sp. z o.o. i KSSE S.A.
Dzisiejsza umowa obejmuje
obszar C o powierzchni 2,29
ha. Do zagospodarowania pozostaje obszar o powierzchni
12,77 ha.. •
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METROPOLIA SZANSĄ DLA BYTOMIA
KONTYNUACJA ZE STRONY 1

»»kontynuacja ze s. 1

Powstała w ten sposób Metropolia Górnośląska to największy w tej części Europy
wielkomiejski organizm.
W skład GZM wchodzą: Bytom Chorzów Gliwice Dąbrowa Górnicza Katowice
Mysłowice Piekary Śląskie
Ruda Śląska Siemianowice
Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze.
Sprawny transport, wspólna
promocja, współpraca w zakresie ustalania przebiegu
dróg, a do tego finansowy
zastrzyk z budżetu państwa
w wysokości 250 mln zł
rocznie.
W Metropolii „Silesia”, na powierzchni 1218 km2, mieszka 2 mln ludzi. Gęstość zaludnienia wynosi 1642 osoby
na km2 i jest kilkunastokrotnie większa od średniej krajowej (122 osób/km2) i europejskiej (116 osób/km2). Na
terenie Metropolii „Silesia”
działa ponad 40 szkół wyższych, w których kształci
się 11% krajowej liczby studentów. Do najważniejszych
uczelni należą Uniwersytet
Śląski, Politechnika Śląska
w Gliwicach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny.
Tutaj znajduje się blisko 10%
potencjału badawczo-rozwojowego kraju, tworząc drugi
co do wielkości, po stolicy,
ośrodek naukowy w Polsce,
składający się z blisko 80
jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. W Metropolii
zarejestrowanych
jest ponad 200 tys. podmiotów gospodarki narodowej.
Wśród nich największą grupę

LUDNOŚĆ

stanowią osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą (blisko 147 tys.) oraz
spółki prawa handlowego.
Z ogólnej liczby działających
w regionie podmiotów gospodarczych 96,1% przypada na
sektor prywatny. Zdecydowana większość regionalnych
podmiotów sektora prywatnego prowadzi usługową
działalność rynkową (71,5%).
Znaczny udział mają również
firmy z sektora przemysłu
i budownictwa (20,7%) oraz
usług nierynkowych (6,5%).
Najmniej liczna jest grupa
przedsiębiorstw
państwowych. Region śląski, obok dolnośląskiego, mazowieckiego
i wielkopolskiego, zaliczany
jest do regionów o największej atrakcyjności inwestycyjnej dla kapitału zagranicznego i najmniejszym ryzyku
(raporty Instytutu Badań Nad
Gospodarką Rynkową).
System komunikacji publicznej w Metropolii „Silesia”
składa się z kolei regionalnej,
sieci tramwajowej i trolejbusowej oraz komunikacji autobusowej. Codziennie korzysta
z niego 1,2 mln pasażerów.
Na terenie Metropolii „Silesia” działają znane w kraju

i za granicą ośrodki medyczne. Pracują w nich wybitni
specjaliści o międzynarodowej sławie. Na szczególne
uznanie zasługują, plasujące się w czołówce, szpitale
w kraju: Górnośląskie Centrum Medyczne z Kliniką Kardiologii w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca
w Zabrzu, Centrum Onkologii w Gliwicach, Wojewódzki
Szpital Chirurgii Urazowej
w Piekarach Śląskich (najlepszy w swej dziedzinie
szpital specjalistyczny w Polsce) oraz Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach
Śląskich, które jest najważniejszą jednostką leczącą
oparzenia w kraju.
Nie ma w Polsce drugiego
wielkomiejskiego
ośrodka,
którego jedną czwartą powierzchni stanowiłyby lasy
i parki, w tym – Park Śląski,
większy niż nowojorski Central Park. Ponad 600 hektarów zieleni kryje w sobie
niezliczoną ilość atrakcji Śląskie Wesołe Miasteczko,
Śląski Ogród Zoologiczny,
Planetarium, skansen, kolejkę wąskotorową - które dają
niewyczerpane możliwości
spędzania wolnego czasu.

WŁADZE ZWIĄZKU
Organami związku są Zgromadzenie Związku (organ
stanowiący) oraz Zarząd
Związku (organ wykonawczy). Ich kadencja pokrywa
się z kadencją rad miast
członkowskich
związku.
Miasta członkowskie mają
dwóch delegatów w Zgromadzeniu (w tym prezydenta
miasta), z wyjątkiem Katowic,
które mają trzech delegatów.
Delegatów do Zgromadzenia
powołują rady miast, natomiast Zarząd wybierany jest
przez Zgromadzenie Związku.
CELE I ZADANIA
Podstawowym celem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego jest utworzenie dynamicznie rozwijającego się
wielkomiejskiego ośrodka,
zdolnego do skutecznej konkurencji z innymi ośrodkami
metropolitalnymi w kraju
i w Europie.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru
Metropolii poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast członkowskich,
z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki. Wzbudzanie
w mieszkańcach poszczególnych miast poczucia dumy
z przynależności do wielkiego organizmu miejskiego
i przekonania o dostępności,
dla każdego, całego potencjału Metropolii. Zachęcanie
mieszkańców i przyjezdnych
do „odkrywania” Metropolii
i świadomego wyboru tego
miejsca do życia i pracy. Wytworzenie i upowszechnianie
przekonania o wszechstronnych możliwościach wyboru

TUTAJ ZNAJDUJE SIĘ BLISKO
10% POTENCJAŁU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO KRAJU

kariery i modelu życia i zachęcenie młodych, dobrze
wykształconych ludzi do
osiedlania się i pracy w Metropolii. Promowanie w kraju i za granicą wszelkich
walorów Metropolii; gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych..
ZADANIA
Zgodnie ze statutem, Górnośląski Związek Metropolitalny jako związek komunalny realizuje następujące
zadania. Ustalanie wspólnej
strategii rozwoju dla miast
wchodzących
w
skład
Związku zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem
jej uwzględnienia w studiach
uwarunkowań i kierunkach
zagospodarowania
przestrzennego miast. Realizacja
zadań objętych wspólną strategią rozwoju miast wchodzących w skład Związku
przekazanych
Związkowi
przez gminy członkowskie
na podstawie stosownych
porozumień.
Pozyskiwanie środków finansowych
z krajowych i zagranicznych
funduszy celowych na realizację zadań Związku. Zarządzanie drogami przekazany-

mi Związkowi przez gminy
członkowskie na podstawie
stosownych
porozumień.
Opracowywanie wniosków
w celu pozyskiwania środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań
publicznych należących do
właściwości Związku. Aktywizacja rynku pracy na
obszarze miast będących
uczestnikami Związku poprzez pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na ten cel, a także
wspieranie innowacyjnych
programów gospodarczych
podnoszących poziom konkurencyjności miast – uczestników Związku – w zakresie
przekazanym
Związkowi
przez gminy członkowskie
na podstawie stosownych
porozumień. Opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących zawodów deficytowych i dokonywanie na tej
podstawie ocen dotyczących
rynku pracy oraz wspieranie
edukacji publicznej w szczególności
ukierunkowanej
na kształcenie w zawodach
deficytowych – w zakresie
przekazanym
Związkowi
przez gminy członkowskie
na podstawie stosownych
porozumień. Wyrażanie opinii dotyczących procesów
legislacyjnych i decyzyjnych w sprawach objętych
przedmiotem zainteresowania Związku ze względu na
wykonywane przez Związek
zadania na szczeblu krajowym a także wojewódzkim.
Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organami administracji rządowej. •
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5 powodów,
które sprawią,
że odchudzanie
będzie przyjemne
i skuteczne
N

iestety często podejmowane na własną rękę próby zrzucenia zbędnych kilogramów kończą się fiaskiem.
Powody bywają różne – od niesmacznych i skomplikowanych posiłków, przez niewłaściwie dopasowany
jadłospis, na braku oczekiwanych efektów kończąc. Skutkuje to tym, że odchudzanie jest postrzegane
przez nas jako uciążliwy proces, a wcale nie musi tak być. Pytamy więc dietetyka Lucynę Pająk z Centrum
Dietetycznego Naturhouse o 5 powodów, dzięki którym dieta będzie przyjemnością.

1. Połącz dietę z suplementacją

Połączenie odpowiednio zbilansowanej diety oraz suplementacji pomagającej łatwiej osiągać pożądane rezultaty to klucz
do sukcesu! - Kompleksowa kuracja dobrana na podstawie
wywiadu dietetycznego i zdrowotnego, dopasowana do trybu
życia, rodzaju pracy i upodobań smakowych nie tylko nie jest
uciążliwa, ale jest wręcz przyjemnością – przekonuje dietetyk
Lucyna Pająk - A co najważniejsze – jest smaczna, pełnowartościowa i zdrowa!

2. Zadbaj o silną motywację

Opieka dietetyka na cotygodniowych spotkaniach kontrolnych jest gwarancją skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonej kuracji. – Na wizytach monitoruję przebieg odchudzania,
sprawdzam efekty oraz w razie potrzeby wprowadzam odpowiednie modyfikacje w jadłospisie z uwzględnieniem oczekiwań pacjenta – mówi dietetyk - Zauważam, że widoczne z tygodnia na tydzień efekty motywują do kontynuowania walki
o szczupłą sylwetkę.

3. Naucz się zdrowych nawyków żywieniowych

Najbardziej powszechną przyczyną efektu jo-jo po odchudzaniu jest powrót do dawnych nawyków żywieniowych.- Jako
dietetyk Naturhouse podczas całego okresu trwania kuracji

przekazuję cenną wiedzę na temat właściwego sposobu odżywiania, aby po zakończonym procesie pacjent nie powrócił
do wagi sprzed diety. Edukacyjny aspekt kuracji Naturhouse
umożliwia utrzymanie osiągniętych efektów – mówi Lucyna
Pająk.

4. Daj sobie możliwość wyboru

Kuracje Naturhouse są odpowiednio zbilansowane i pełnowartościowe. – Dieta Naturhouse daje dużą swobodę wyboru
spośród zdrowych posiłków. Dzięki temu jemy to na co mamy
ochotę, stosując się do ogólnych zaleceń dietetyka. Takie wdrożenie zdrowych zasad żywienia procentuje w przyszłości i nie
kojarzy nam się z dietą pełną wyrzeczeń – przekonuje dietetyk.
Chudniesz jedząc zdrowe i smaczne posiłki.

5. Pomyśl co zyskasz, a nie ile Cię to będzie kosztowało

Redukcja wagi wpływa pozytywnie zarówno na Twoje zdrowie,
jak i samopoczucie. Każdy utracony kilogram to kolejny powód
do uśmiechu. - Nic nie cieszy tak, jak ubrania, które stają się
luźniejsze i sylwetka, która nabiera odpowiednich kształtów.
Utrata kilogramów to wzrost energii i znaczna poprawa samopoczucia – zauważa dietetyk Lucyna Pająk.

Więcej porad znajdziecie na:
/dietetyk.miechowice
/ naturhouse_miechowice
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
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ZDROWIE

JAK UNIKNĄĆ UDARU MÓZGU?
CZĘŚĆ 2, DR N. MED. PIOTR WARAKOMSKI, SPECJALISTA NEUROLOG

Poradnia Neurologiczna
i Leczenia Bólu,
Grupowa Praktyka Lekarza
Rodzinnego w Bytomiu –
Miechowicach
anie doustnych antykoagulantów
nie tylko leków, które można nabyć
jest stanem
dostępnych dar
bez mózgu
recepty.
zagrożenia życia, dlac
tego pacjent z podejm
rzeniem udaru powinien być
traktowany podobnie jak pacjent z podejrzeniem zawału
serca, czyli wymaga natychmiastowej,
specjalistycznej
pomocy medycznej.

U

nadały nowy kierunek
niu przeciwzakrzepowym.
Podobnie powinni być traktowani chorzy po przemijającym
przeciwzakrzepowe,

niedokrwieniu mózgu ponieważ ryzyko wystąpienia udaru
NR, niedokrwiennego w pierwaniu, szych dniach po tym incydencie zwiększa się 8-krotnie.
Pacjenta
z podejrzeniem udaru
cji z innymi
lekami,
mózgu
najlepiej
przywieźć do
nie,
szpitala z oddziałem/pododdziałem udarowym, gdzie należy szybko wykonać badanie
neuroobrazowe (tomografię
komputerową lub rezonans
magnetyczny) w celu ustalenia, czy jest to udar niedokrwienny czy krwotoczny.

ACT/23/11/2013

Komórki mózgu są bardzo
wrażliwe na niedotlenienie
i zaczynają umierać już po
4 minutach od wystąpienia
udaru. Wielu chorych kwalifikuje się do leczenia, które
może odwrócić lub znaczAPYTAJnieSWOJEgO
LEKARZA
ograniczyć skutki
udaru,
pod
warunkiem,
że
leczenie
OWE mOŻLIWOŚCI TERAPII.
to zostanie zastosowane nie
później niż 3 godziny od początku udaru. Liczy się zatem
każda sekunda i najważniejsze, co można i należy zrobić,
podejrzewając udar mózgu
u siebie lub innej osoby, to
jak najszybciej zadzwonić po
pogotowie ratunkowe. Jak
najszybsze dotarcie do szpitala może uratować życie lub
uchronić przed ciężką niepełnosprawnością.
CO ZROBIĆ ŻEBY UNIKNĄĆ
UDARU MÓZGU?
Możemy wyróżnić fazy takie
jak:
• Profilaktyka
wczesna
– utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia
• Profilaktyka pierwotna
Str. 14

CZY
TO
udAR?
dZIAŁAJĄC SZYBKO, RATuJESZ ŻYCIE!!!
Udar mózgu jest NAJCZĘSTSZĄ przyczyną
trwałej niepełnosprawności u osób powyżej 40 roku życia.

TEST ROZPOZNANIA udARu

mASZ udAR!

m
A
S
Z

OWA
ZmIENIONA
trudności z mówieniem
lub rozumieniem mowy

SYmETRIA
TWARZY

999

ZWOŃ
NATYCHmIAST

np. opadnięty kącik ust

mBuLANS

ŁABSZA
RĘKA, NOgA
zdrętwienie, osłabienie
albo paraliż ręki lub nogi

ABuRZENIA
WIdZENIA

u
d
A
R

dAR!

nagła utrata wzroku w jednym oku,
dwojenie obrazów lub połowiczy
ubytek w polu widzenia

ATuNEK
W SZPITALu

z oddziałem udarowym

STRATA CZASU
TO STRATA MÓZGU
STRONA WWW AKCJI: STOPUDAROM.PL

WYPALANIE 10
PAPIEROSÓW
DZIENNIE PRZEZ
DŁUŻSZY CZAS
ZWIĘKSZA RYZYKO UDARU
I NIEDOKRWIENNEJ CHOROBY
SERCA O OK. 100
PROC.

•

(I fazy) – zapobieganie
chorobom poprzez kontrolowanie czynników
ryzyka
Profilaktyka wtórna (II
fazy) – zapobieganie konsekwencjom
choroby
poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
PROFILAKTYKI PIERWOTNEJ
UDARU MÓZGU:
Skuteczne
leczenie
nadciśnienia
tętniczego
(wartości graniczne: 140/90
mmHg, u chorych na
cukrzycę: 130/80 mmHg,
konieczna ścisła kontrola

ciśnienia tętniczego);
Leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej (dieta
cukrzycowa,
zmniejszenie
nadwagi);
Terapia
hipolipemizująca,
sugerowane inhibitory reduktazy HMG – CoA (statyny)
(redukcja stężenia cholesterolu całkowitego <5 mmol/l
(193 mg/dl) współistnienie
powyżej 2 czynników ryzyka
– frakcja LDL<135 mg/dl);
Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych z migotaniem przedsionków, z zaburzeniami układu krzepnięcia
(trombofilia), z wadami serca
– zakres INR 2-3 (zastawki

GAZETA MIECHOWIC

mechaniczne INR 3-4);
Leczenie
chirurgiczne
zwężenia tętnicy szyjnej (przy
zwężeniu > 70% i przy braku
przeciwwskazań);
Zmiana stylu życia: regularny
wysiłek fizyczny, zaniechanie
palenia tytoniu, unikanie nadmierne- go spożycia alkoholu
(możliwy korzystny wpływ
umiarkowanych ilości alkoholu);
Zmniejszenie wagi ciała BMI
< 30 kg/m2, pożądany BMI <
27 kg/m2 (optymalny 18,524,99)
Profilaktyka wtórna udaru
mózgu powinna obejmować:
Modyfikację
stylu
życia
i czynników ryzyka,
Leczenie przeciwpłytkowe
i przeciwkrzepliwe,
Leczenie chirurgiczne zmian
zakrzepowych w tętnicach
szyjnych.
CO NALEŻY ROBIĆ A CZEGO NAM
NIE WOLNO?
I. OBNIŻ CIŚNIENIE KRWI
I ZRZUĆ ZBĘDNE KILOGRAMY
Możemy to uzyskać poprzez
wzmożoną aktywność fizyczną oraz dietę.
Co najmniej 150 minut w tygodniu aktywności średnio
umiarkowanej (ocenianej subiektywnie na 5-6 w skali do
10) lub 75 minut aktywności
intensywnej (ocenianej na
7-8)
Ćwiczenia można dowolnie
rozkładać na poszczególne
dni tygodnia, z zachowaniem
zasady, że najkrótsza sesja to
minimum 10-15 minut.
Zaleca się wykonywanie ćwiczeń 5 razy w tygodniu po 30
minut.
Dla najbardziej optymalnej
ochrony przed udarem zaleca się wykonywanie ćwiczeń
o zwiększonej aktywności 3-4
razy w tygodniu przed 40 minut.
Jeśli 30-40 minut to dla nas za
dużo, zacznijmy od krótszych
zajęć, by stopniowo budować
kondycję bez narażania się na
bolesne kontuzje.
Zalecanymi sportami są:
długie spacery, spacery szybkim
chodem, pływanie i aqua aerobik, nordic walking, aktywności
fitness, ergometr rowerowy

II. ODPOWIEDNIA DIETA- JEDZ
REGULARNIE NIEWIELKIE PORCJE
Dowiedziono, że kobiety,
u których obwód pasa przekroczył 81 cm, mają o 60 proc.
większe szanse na rozwój nadciśnienia, a tym samym rośnie
ryzyko udaru mózgu. To samo
dotyczy panów, którzy w pasie
mają więcej niż 101 cm.
Każdy zrzucony kilogram
przybliża cię do zdrowia. Nie
stosuj cudownych diet ani
tabletek odchudzających, ale
ogranicz liczbę zjadanych kalorii. Zrezygnuj z białego pieczywa, słodyczy. Jedz mniej
słono i pikantnie. Cukier to
również nasz wróg.
Chorzy na cukrzycę są bardziej narażeni na udary mózgu, ponieważ ta choroba
sama w sobie uszkadza naczynia krwionośne.
Nowoczesne metody leczenia
cukrzycy umożliwiają utrzymanie cukru w normie, można
więc nie dopuścić do groźnych naczyniowych powikłań
i uniknąć udaru.
III. WITAMINY
Brak witamin zwiększa ryzyko
chorób serca i udarów mózgu.
Witaminy antyoksydacyjne
(m.in. C i A) hamują rozwój
wolnych rodników, które
sprzyjają wielu chorobom.
Jedz produkty bogate w witaminy, szczególnie C, B6, B12 E,
A.
NIE ZAPOMINAJ O MINERAŁACH
Potas usprawnia pracę układu
krążenia, a jego niedobór bezpośrednio wpływa na powstanie udaru.
Sód (ale w ograniczonych ilościach) wraz z potasem sprzyjają prawidłowej gospodarce
wodnej.
Żelazo to pierwiastek, dzięki
któremu komórki sprawnie
oddychają.
Magnez zapewnia regularną
pracę serca, przeciwdziała
miażdżycy i chroni mózg, ponieważ poprawia ukrwienie
narządów. Wapń we współpracy z magnezem także poprawia sprawność naczyń.
Selen uznano za obrońcę młodości, bo pomaga utrzymać
elastyczność naczyń, zapobiega
ich twardnieniu i odkładaniu
się na ściankach cholesterolu.

www.gazetamiechowic.pl

OGRANICZ CZERWONE MIĘSO
Zawarta w nim metionina, która w organizmie przekształca
się w homocysteinę, uszkadza
śródbłonek naczyń. Unikaj
też tłuszczów zwierzęcych.
Zawarte w nich trójglicerydy i cholesterol są głównymi
wrogami naczyń krwionośnych. Zwiększają krzepliwość
krwi, co sprzyja powstawaniu
zakrzepów. Zaś cholesterol odkłada się na ściankach naczyń
i uszkadza je.
Mózg lubi nienasycone kwasy
tłuszczowe, np. omega-3, bo
działają przeciwmiażdżycowo i zmniejszają krzepliwość
krwi. Znajdziesz je w oleju
lnianym, rzepakowym i rybach morskich. Kwas oleinowy pochodzący z oliwy
z oliwek i rzepaku zmniejsza
stężenie cholesterolu. Dodatkowo kwas omega-6 zawarty w oleju kukurydzianym,
słonecznikowym,
sojowym
i w miękkich margarynach obniża nieco ciśnienie. Nie żałuj
sobie też razowego pieczywa,
grubych kasz, roślin strączkowych, warzyw, owoców (lecz
UWAGA!- owoce również zawierają cukry)
IV. UNIKAJ STRESU
Stres wyniszcza organizm,
ale nie walczymy z nim skutecznie. Pod wpływem stresu
wytwarza się nadmiar adrenaliny. Ta sprawia, że do mięśni,
także serca, napływa więcej
krwi. Szybko podnosi się ciśnienie tętnicze, a to - zwłaszcza gdy trwa długo - bardzo
źle oddziałuje na naczynia
krwionośne.
Im mniej stresu, tym więcej zdrowia. Naucz się z nim
skutecznie walczyć. Pomoże
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stopudarom

spacer przed snem, spotkanie
z przyjaciółmi lub wypad do
kina. Broń swojego wolnego
czasu. Przede wszystkim nie
pracuj w wolne dni i korzystaj
z urlopu.
V. PORZUĆ PALENIE
Palenie jest bezpośrednią przyczyną zawału serca i udaru mózgu, ponieważ niszczy ścianki
naczyń i zwiększa krzepliwość
krwi. Nikotyna obkurcza naczynia, co grozi nadciśnieniem.
Gdy palimy, z cząsteczkami hemoglobiny (jej rolą jest rozprowadzanie tlenu po organizmie)
łączą się cząsteczki tlenku węgla i mózg otrzymuje mniej tlenu, niż potrzebuje.
Im szybciej rzucisz palenie,
tym większe masz szanse na
uniknięcie choroby. Wypalanie
10 papierosów dziennie przez
dłuższy czas zwiększa ryzyko
udaru i niedokrwiennej choroby serca o ok. 100 proc.
VI. OGRANICZ SPOŻYWANIE
ALKOHOLU. PAMIĘTAJMY ŻE
„JEDNO PIWKO” TO TEŻ ALKOHOL!
Alkohol poważnie zwiększa
ryzyko wystąpienia udaru
krwotocznego.
Jeśli twój organizm pracuje
bez zarzutów - możesz sobie
pozwolić (nawet raz dziennie)
na 1 butelkę piwa, kieliszek
wina czy 1 drinka. Jeżeli coś
szwankuje (np. wątroba, nerki, trzustka), każda dawka alkoholu pogarsza ogólny stan
zdrowia.
LECZENIE UDARU
W przypadku rozpoznania udaru niedokrwiennego powinna
być jak najszybciej podjęta
decyzja o ewentualnej kwalifikacji do leczenia swoistego
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rekombinowanym tkankowym
aktywatorem plazminogenu
(rt-PA). Jeśli chory spełnia kryteria leczenia rt-PA, to wymagane procedury wykonuje się tak
szybko, jak to jest możliwe, aby
podać lek najpóźniej 3-6 godzin
od wystąpienia pierwszych objawów udaru.
Im szybciej rozpocznie się leczenie, tym większa szansa na
uzyskanie większych korzyści.
W przebiegu udaru wywołanego zamknięciem tętnicy środkowej mózgu może dojść do
złośliwego obrzęku mózgu, co
wymaga wykonania hemikraniektomii.
Jeżeli jednak tętnica pozostaje
zatkana dłużej niż kilka godzin,
niedotlenione komórki mózgu
ulegają nieodwracalnym zmia-

nom i obumierają. Leczenie
tkankowym aktywatorem plazminogenu nie jest już wówczas przydatne.
Należy pamiętać, że początek
udaru określa się jako ostatni
punkt czasowy, kiedy pacjent
na pewno był zdrowy (tzn.
nie miał objawów udaru). Ponieważ w około jednej trzeciej
przypadków do udaru dochodzi w czasie snu, w chwili, gdy
chory zauważa objawy (po
obudzeniu się), bywa już często
za późno na podjęcie leczenia
tkankowym aktywatorem plazminogenu (wiadomo jedynie,
że pacjent na pewno był zdrowy poprzedniego dnia przed
pójściem do łóżka).
Jednocześnie prowadzi się leczenie ogólne oraz ustala etiolo-

gię udaru, by móc jak najszyb- U większości chorych, którzy
ciej rozpocząć odpowiednie doznali udaru mózgu, zwłaszcza tych, którzy nie otrzymali
postępowanie prewencyjne.
W migotaniu przedsionków alteplazy, zaburzenia neurodrogI pacjencIe,
najskuteczniejszą
prewencją logiczne z upływem czasu
drodzyudarem
opIekunowIe
przed kolejnym
jest częściowo się zmniejszają, ale
Informator ten
został napisany, abyzwykle
dowiedzieli nie
się ustępują całkowidoustne leczenie
antykoaguPaństwo, czym jest udar, jakie mogą być jego skutki,
cie.
lacyjne. W coudarze
o
etiologii
robić, aby osiągnąć jak najlepszą sprawność, gdzie
szukać pomocy
oraz jak zapobiegać wystąpieniu
miażdżycowozakrzepowej
udaru.
stosuje się kwas acetylosali- Komórki mózgu, które obZ życzeniami
do zdrowia
cylowy. Bardzo ważną
rolępowrotu
umarły,
już się nie zregeneFundacja rują,
Udaru Mózgu
w prewencji wtórnej odgrywa
ale nie wszystkie niezmiana stylu życia.
dotlenione komórki ulegają
nieodwracalnemu uszkodzeREHABILITACJA
niu. Wiele z nich po początRehabilitację należy traktować kowym „szoku”, jakim był dla
jako istotny element leczenia nich udar, są zdolne na nowo
i wdrożyć w miarę możliwości podjąć swoją pracę.
jak najwcześniej — najlepiej od Ponadto, dzięki tzw. plastyczpoczątku pobytu na oddziale.
ności mózgu, niektóre komórPowinna ona obejmować nie ki są w stanie częściowo przetylko deficyt ruchowy, ale jąć funkcję komórek, które
również wyższe czynności zginęły. Plastyczność mózgu
nerwowe. Korzystne jest za- jest zazwyczaj tym większa, im
angażowanie w proces reha- młodszy jest chory. W odzybilitacji osób z najbliższego skiwaniu utraconej sprawno1
otoczenia pacjenta.
ści bardzo pomaga rehabilitaU niektórych chorych skut- cja odpowiednio dostosowana
kiem udaru może być afazja, do potrzeb chorego.
czyli trudności w mówieniu Nawet pomimo najlepszej
lub rozumieniu mowy spowo- opieki medycznej umiera okodowane uszkodzeniem ośrod- ło 1/3 chorych, którzy doznali
udaru (1/2 chorych z udarem
ka mowy w mózgu.
Chory cierpiący na afazję krwotocznym), co sprawia, że
może mieć trudności w nazy- udar mózgu jest trzecią pod
waniu przedmiotów, nie może względem częstości przyczysobie przypomnieć imion zna- ną zgonów, po nowotworach
jomych osób lub nie potrafi i chorobach serca.
właściwie budować zdań. Po- Wielu chorych do końca żymocą chorym z afazją służy cia cierpi z powodu ciężkiej
logopeda.
niepełnosprawności, niejednokrotnie mając ograniczony
CZY MOŻLIWE JEST CAŁKOWITE
kontakt z otoczeniem i wyWYLECZENIE Z UDARU?
magając stałej opieki innych
Chory z udarem niedokrwien- osób. Najczęściej dotyczy to
nym, który odpowiednio chorych, których stan od powcześnie otrzymał alteplazę, czątku udaru był bardzo ciężki
ma bardzo duże szanse na (np. wskutek zatkania dużej
całkowite ustąpienie zaburzeń tętnicy, doprowadzającej krew
neurologicznych.
do dużej części mózgu). •

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

GAZETĘ RÓWNIEŻ MOŻNA PRZECZYTAĆ ON-LINE

www.GAZETAMIECHOWIC.pl
GAZETA MIECHOWIC
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BEZPIECZEŃSTWO
KRONIKA POLICYJNA
22-LATKA OKRADŁA SWOJĄ BABCIĘ
NA 8 TYS. ZŁ
W poniedziałek stróże prawa z komisariatu
w Miechowicach zostali powiadomieni przez
76-letnią bytomiankę o kradzieży. Jak ustalili
śledczy, kobieta w lutym została okradziona z
biżuterii wartej 6 tysięcy złotych. Policjanci z
komisariatu przeanalizowali zebrany materiał
dowodowy. Podejrzenie padło na 22-letnią
wnuczkę pokrzywdzonej. Następnego dnia
zatrzymano bytomiankę w mieszkaniu, w
centrum miasta. Kobieta przebywała tam u
swojej koleżanki. Na miejscu policjanci znaleźli złoty pierścionek o wartości 2 tysięcy złotych należący do 76-latki. Kryminalni z Miechowic zatrzymali wnuczkę kobiety oraz jej
22-letnią koleżankę. Jak się okazało, kobieta
w lutym tego roku oraz w roku 2015 okradała
swoją babcię. Łącznie zabrała jej biżuterię
wartą blisko 8 tysięcy złotych. Złodziejka swój
łup dawała koleżance, która następnie sprzedawała go u jubilera. Zatrzymane 22-latki
usłyszały już zarzuty. Wnuczka odpowie teraz
przed prokuratorem za kradzież, a jej koleżanka za paserstwo. Grozi im nawet do 5 lat
więzienia.

działalności. Niestety mężczyzna wybrał mało
odpowiedni sposób na zdobycie pożądanego
przedmiotu. Złodzieje usłyszeli już zarzuty.
Odpowiedzą teraz przed prokuratorem. Grozi
im do 5 lat więzienia.

„SZNUPEK” I DZIELNICOWI
U PRZEDSZKOLAKÓW
Mundurowi z bytomskiego komisariatu w
Miechowicach w ramach działań „Dzielnicowy
bliżej Nas”, spotkali się z przedszkolakami. Stróże prawa odwiedzili placówkę przy ul. Nickla.
Wraz z nimi pojawiła się również maskotka śląskiej Policji – pies „Sznupek” Policjanci podczas
spotkania przekazali najmłodszym podstawowe informacje dotyczące ich bezpieczeństwa.
ku włamywacza. 36-latek wynosił z zakładu
metalowe urządzenia warte 6 tysięcy złotych.
Część z nich zdążył już sprzedać na złomowcu.
Bytomianin trafił do policyjnego aresztu. Policjanci odzyskali część jego łupu. Ponadto w
ręce śledczych wpadł również paser, który pomagał włamywaczowi sprzedać gorący towar.
Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Paser odpowie
teraz przed prokuratorem. Natomiast włamywacza prokurator objął policyjnym dozorem.
Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

Francuskiej, Karbowskiej oraz Żołnierskiej.
Sprawdzając stan instalacji policjanci ujawnili
2 przypadki podłączenia prądu „na lewo”. W
miejscu, w którym powinien znajdować 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.

POLICYJNY DOZÓR DLA
WŁAMYWACZA

KRADLI PRĄD W MIECHOWICACH

Początkiem marca tego roku oficer dyżurny komisariatu w Miechowicach został powiadomiony o włamaniu do jednej z firm. We wskazane
miejsce natychmiast pojechali policjanci. W
pobliżu firmy zatrzymali na gorącym uczyn-

Kontrolerzy z firmy energetycznej wspólnie
z policjantami z komisariatu w Miechowicach przeprowadzili działania mające na celu
ujawnienie kradzieży prądu. Kontroli dokonano między innymi w budynkach przy ulicy

Stróże prawa z komisariatu w Miechowicach
zatrzymali nieletnich bytomian w wieku 15 i
16 lat oraz 32-letniego mieszkańca Radzionkowa. Z relacji śledczych wynika, że nieletni
w styczniu tego roku ukradli z terenu jednego
z kościołów akumulatory samochodowe war-

WPADŁ 32-LATEK ORAZ NIELETNI
WŁAMYWACZE

tości 1000 złotych. Ponadto jeden z młodych
bytomian włamał się do domu przy ul Alberta
skąd ukradł różnego rodzaju drobne przedmioty warte około 500 złotych. Następnie
32-latek wraz z nieletnim w lutym usiłowali
ukraść akumulatory z samochodu ciężarowego przy ul. Wysokiej warte około 3 tysiące
złotych. W tym przypadku zostali spłoszeni
przez przechodnia. Kolejne przestępstwo na
ich koncie to włamanie do domu w Radzionkowie na przełomie lutego i marca tego roku.
Skradli tam przedmioty warte około 500 złotych. Ponadto jeden z nieletnich przyznał się
do szeregu włamań do domów w Bytomiu.
Stróże prawa ustalają pokrzywdzonych. Teraz
nieletni odpowiedzą przed sądem rodzinnym.
Natomiast 32-latek usłyszał już zarzuty. Grozi
mu do 10 lat więzienia.

KUPIĆ CZY UKRAŚĆ WÓZEK
TRANSPORTOWY?
Policjanci z komisariatu w Miechowicach zostali powiadomieni o próbie kradzieży wózka
transportowego spod jednego z bytomskich
marketów budowlanych. Złodzieje zostali
spłoszeni przez pracowników ochrony sklepu
i porzucili swój łup po czym uciekli samochodem. Śledczy z komisariatu zapoznali się z
zapisem kamer znajdujących się wokół sklepu.
Zarejestrowały one złodziei oraz samochód,
którym odjechali. Tego samego dnia policjanci
zatrzymali dwóch mieszkańców Rudy Śląskiej.
Jak się okazało jeden z nich to właściciel firmy
budowlanej a drugi jest jego pracownikiem.
Wartość wózka transportowego to blisko 1,2
tysiąca złotych. Prawdopodobnie właścicielowi
firmy taki wózek był potrzebny w prowadzonej

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW
W KOMISARIACIE
Dzielnicowi z komisariatu w Miechowicach
gościli najmłodszych z przedszkola przy ul.
Reptowskiej. W czasie spotkania aspirant sztabowy Krzysztof Niedźwiecki, młodszy aspirant
Piotr Schoppa oraz sierżant sztabowy Łukasz
Maniurka uczyli dzieci, jak unikać zagrożeń i
bezpiecznie poruszać się po drodze. Omówiono
także temat bezpieczeństwa podczas zabaw na
podwórku, przejazdu samochodem i kontaktów z obcymi. Dzieci miały możliwość poznać
maskotkę śląskiej policji, psa „Sznupka”. Najmłodsi z dużym zaangażowaniem uczestniczyli
w prelekcji i chętnie zadawali oraz odpowiadali
na pytania. Mundurowi pokazali dzieciom policyjne wyposażenie oraz radiowóz.
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