
Z WAMI OD 13 LAT
Z WAMI OD 13 LAT

ul. Piekarska 19,
tel.: (32) 281-01-14
OTWARTE:
poniedziałek – piątek : 9.00 – 17.00
sobota: 10.00 – 13.00
ul. Dworcowa 18, 
tel.: (32) 282-72-04
OTWARTE:
poniedziałek – piątek : 09.00 – 17.00
sobota: 10.00 – 13.00
ul. Św. Cyryla i Metodego 30 A,
tel.: 571-806-973
OTWARTE:
poniedziałek – piątek : 9.30 – 17.00
sobota: nieczynne

BYTOM
 ul. Gliwicka 27, 
tel.: (32) 768-86-88
OTWARTE:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00
sobota : nieczynne
ul. Piłsudskiego 5,
tel.: (32) 285-29-76
OTWARTE:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00
sobota: 10.00 – 13.00
ul. Bytomska 8,
Punkt Optyczny w Przychodni „Śródmieście” na 2-gim piętrze
OTWARTE:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9.00 – 11.00
wtorek, czwartek : 13.00 – 15.00 jeśli przyjmuje lekarz okulista
sobota: nieczynne

TARNOWSKIE GÓRY

Odwiedź nas, 
sprawdź aktualne promocje 

i wybierz swoje okulary

N
aj

w
yż

sz
a jakość

badanie okulistyczne wykonywane 
pod kątem okularów przez lekarzy okulistów
Bytom
ul. Piekarska 19, tel. 32 281-01-14 
ul. Dworcowa 18, tel. 32 282-72-04
Tarnowskie Góry 
ul. Gliwicka 27, tel. 32 768-86-88

GABINETY OKULISTYCZNE

www.kasprzak-optyk.pl
www.facebook.com/kasprzak.optyk/

REKLAMA

Niebawem rusza rekrutacja do szkół średnich

czytaj więcej na str. 3 

więcej na 
str.  2

150 tys. zł kar
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REKLAMA

Śląskie Centrum Medycyny Sądowej 
w Bytomiu

przy ul. Piekarskiej 103
tel. 665 100 353

www.scms.com.pl

    • badania immunohistochemiczne

    • cytologiczne z materiału dostarczonego- cytologia ginekologiczna, 

materiał z biopsji

    • cytologiczne z wykonaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 

pod kontrolą USG

    • możliwość uzyskania wyniku w dniu badania

    • pełny zakres badań w dziedzinie medycyny sądowej oraz szeroki 

zakres opiniowania medyczno-sądowego w sprawach karnych 

oraz cywilnych

Oferujemy pełną gamę badań 
histopatologicznych i cytologicznych:

Zapraszamy do współpracy gabinety lekarskie

REKLAMA

112 \ W dobie pandemii bytomscy policjanci skupiają 

się na kontrolowaniu miejsc, w których przebywają oso-

by przechodzące kwarantannę, ale nie tylko, bowiem 

niemal każdego dnia dochodzi tu do kolejnych rozbojów, 

a ostatnio także i napadów z użyciem noża.

Z uwagi na rozprzestrze-
nianie się koronawirusa co-
raz więcej bytomian podda-
nych jest kwarantannie. Jak 
wskazuje młodszy inspektor 
Dariusz Dziurka, pierwszy 
zastępca komendanta miej-
skiego policji w Bytomiu, od 
początku pandemii maksy-
malnie kwarantanną w Byto-
miu objętych było 564 adre-
sów. Natomiast dziś policjan-
ci sprawdzają niewiele mniej, 
bo 534. Są to zarówno kwa-
rantanny sanepidowskie, jak 
i te graniczne.

Okazuje się, że nie wszy-
scy bytomianie stosują się do 
obowiązujących obostrzeń. 
– Doszło już do kilkudziesię-
ciu wykroczeń, w sprawie któ-
rych policjanci prowadzą po-
stępowania – wyliczał zastęp-
ca komendanta podczas se-
sji Rady Miasta, która mia-
ła miejscew poniedziałek, 
27 kwietnia. Chodzi tu głów-
nie o 51 naruszeń związanych 
z przemieszkaniem się oraz 
24 przypadki niezastosowa-
nia się do zasad kwarantan-
ny. Zdarzało się bowiem już 
tak, że policjanci kontrolują-
cy bytomian poddanych izo-
lacji nie zastali ich w domu, 
ponieważ wybrali się do skle-
pu, banku czy na spacer. By-

li i tacy, którzy pomimo za-
kazu zorganizowali w do-
mu imprezę.

– Do 23 kwietnia Sane-
pid na nasz wniosek nało-
żył na mieszkańców Bytomia 
27 decyzji opiewających łącznie 
na 150 tysięcy złotych – wyli-
czał Dariusz Dziurka. – Obec-
nie głównie obserwujemy naru-
szenia związane z obowiązkiem 
zakrywania ust i nosa. Ludzie 
podchodzą do tego zbyt lekce-
ważąco – dodał.

Jak wyglądają policyjne 
statystyki? Co prawda obni-
żyła się liczba przestępstw, 
ale ostatnio notuje się coraz 
więcej rozbojów i napadów 
z użyciem noża jak np. na tak-
sówkarzy czy domy jednoro-
dzinne. Niedawno w Bytomiu 
doszło także do zabójstwa 
podczas imprezy suto zakra-
pianej alkoholem, o którym 
informowaliśmy na łamach 
naszego portalu TU.

Jak wskazuje Dariusz 
Dziurka, w ostatnich kilku 
tygodniach mundurowi od-
notowali dużą liczbę inter-
wencji domowych, ale w po-
równaniu z rokiem ubiegłym 
spadła z kolei liczba zdarzeń 
samochodowych i wypad-
ków. Nie było też wypadków 
śmiertelnych .

150 tys. zł kartys. zł kar
fot. KMP Bytom

KULTURA \ Choć gmach Opery Śląskiej nadal pozo-

staje zamknięty, nie oznacza to, że kulturalne życie za-

marło. Bytomska instytucja kultury regulanie dostarcza 

melomanom rozrywki.  

 Dzięki wykorzystaniu me-
diów społecznościowych mi-
łośnicy opery trzy razy w ty-
godniu ćwiczą baletowy fit-
ness z solistką baletu Opery 
Śląskiej (#balletfit), a najmłod-
si dwa razy w tygodniu ma-
ją okazję do udziału w wirtu-
alnych lekcjach baletu (#lek-
cjebaletowe) czy zajęciach 
związanych z poznawaniem 
instrumentów (#lekcjeorkie-
strowe). To jednak nie wszyst-
ko, bowiem soliści, a wśród 
nich m.in. Małgorzata Wa-
lewska czy Andrzej Lam-
pert, codziennie rekomen-
dują melomanom transmisje 
spektakli operowych z naj-
bardziej znanych scen świata 
(#operaslaskapoleca).

Każdy może spraw-
dzić swoją wiedzę

Pracownicy Opery Ślą-
skiej postanowili stworzyć 
także test wiedzy o operze. 
– W każdy wtorek i czwartek 
rano, na Facebooku i Instagra-
mie, prezentowany jest quiz 
z wiedzy na temat opery, ope-
retki i baletu. Pytania zostały 

przygotowane przez zespoły ar-
tystyczne, nadzorowane przez 
kierowników. Cel jest edukacyj-
ny, ale forma ma być przyjem-
na, lekka i nie zabraknie w niej 
elementów humorystycznych. 
Stopień trudności oraz zakres 
pytań jest zróżnicowany – wy-
jaśnia Magdalena Nowacka-
-Goik, rzecznik prasowy Ope-
ry Śląskiej.

Szyją maseczki 
dla medyków

Praca wre także w pra-
cowni krawieckiej. Osoby, 
które do tej pory tworzyły 
barwne kreacje dla bohate-
rów operowych spektakli, 
dziś szyją maseczki ochron-
ne dla personelu medycz-
nego, które trafią do Cen-
trum Zdrowia w Mikołowie. 
– Maseczki zostaną przekaza-
ne na ręce dyrektora szpitala 
i rozdysponowane wśród pra-
cowników. Pierwsze ochronne 
nakładki uszyte przez krawco-
wą panią Ewę Kapias są już go-
towe i wkrótce trafią do szpi-
tala – dodaje Magdalena No-
wacka-Goik  .

Opera nie zwalnia
112 \ Pod koniec kwietnia w Bytomiu doszło do morder-

stwa. 40-letni mężczyzna zginął podczas imprezy suto 

zakrapianej alkoholem.

W czwartek, 23 kwiet-
nia, tuż przed północą w jed-
nym z bytomskich mieszkań 
rozegrał się dramat. Domo-
wa impreza organizowana 
w gronie znajomych zakoń-
czyła się morderstwem jed-
nego z biesiadników. – Ofi-
cer dyżurny otrzymał informa-
cję, że na klatce schodowej le-
ży mężczyzna, który nie daje 
oznak życia. Na miejsce w try-
bie pilnym zostali skierowani 
policjanci z ogniwa patrolowe-
go – informuje asp. sztab. Ra-
fał Wojszczyk, oficer prasowy 
KMP w Bytomiu.

Kiedy mundurowi weszli 
do budynku, znaleźli zwło-
ki mężczyzny. Jego ciało leża-
ło na schodach. Z uwagi na to, 
że drzwi do jednego z miesz-
kań znajdujących się na piętrze 
były otwarte, to tam policjanci 
skierowali swe kroki. Trop oka-
zał się właściwy. W pomiesz-
czeniu znajdowali się kompani 
zamordowanego: 50-letni męż-
czyzna i 57-letnia kobieta. Obo-
je spożywali alkohol. Przepro-
wadzone badanie stanu trzeź-
wości wykazało u mężczyzny 
ponad 2 promile, natomiast 
u kobiety prawie 3 promile.

Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów wynika, że podczas 
libacji pomiędzy imprezują-
cymi mężczyznami doszło 
do sprzeczki. Ta przerodziła 
się w masakrę, ponieważ jak 
wskazuje bytomska policja, 
50-latek zaatakował 40-latka. 
Zadał mu rany cięte i kłute no-
żem. W wyniku doznanych 

obrażeń mężczyzna zmarł. 
Mundurowym udało się usta-
lić, że w sprawę mogą być za-
mieszane wspomniane już 
wcześniej dwie osoby: 50-let-
ni mężczyzna oraz 57-letnia 
kobieta. Oboje zostali zatrzy-
mani. – Na miejsce zdarzenia 
zostali skierowani policyjni śled-
czy oraz technik, którzy zabez-
pieczał ślady. Wszystkie czynno-
ści były wykonywane pod nad-
zorem prokuratora rejonowe-
go. Kobieta i mężczyzna po nocy 
spędzonej w policyjnym areszcie 
usłyszeli zarzuty – precyzuje 
Rafał Wojszczyk.

50-latek podejrzewany 
jest o zabójstwo przy użyciu 
noża, a 57-latka może zostać 
ukarana za utrudnianie po-
stępowania karnego poprzez 
zacieranie śladów w związ-
ku z zabójstwem. Mężczy-
zna trafił za kratki. Na wnio-
sek śledczych i prokuratora, 
sąd zdecydował o zastosowa-
niu 3-miesięcznego aresztu. 
Za zabójstwo może mu gro-
zić nawet kara dożywotniego 
więzienia. Z kolei kobieta zo-
stała objęta policyjnym dozo-
rem. W więzieniu może spę-
dzić do 5 lat  .

Zwłoki na klatce
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EDUK ACJA \ Ósmoklasiści biorą los we własne ręce i tuż po napisaniu egzaminów kończących edukację w szkole podstawowej, które odbędą się w dniach 16-18 czerwca, Ósmoklasiści biorą los we własne ręce i tuż po napisaniu egzaminów kończących edukację w szkole podstawowej, które odbędą się w dniach 16-18 czerwca, Ósmoklasiści biorą los we własne ręce i tuż po napisaniu egzaminów kończących edukację w szkole podstawowej, które odbędą się w dniach 16-18 czerwca, 

wypłyną na szerokie wody świata szkół średnich. wypłyną na szerokie wody świata szkół średnich. wypłyną na szerokie wody świata szkół średnich. 

Absolwenci szkół podsta-Absolwenci szkół podsta-Absolwenci szkół podsta-
wowych mogą wybrać trzy wowych mogą wybrać trzy wowych mogą wybrać trzy 
ścieżki dalszego rozwoju: li-ścieżki dalszego rozwoju: li-ścieżki dalszego rozwoju: li-
ceum ogólnokształcące, tech-ceum ogólnokształcące, tech-
nikum lub szkołę branżo-nikum lub szkołę branżo-
wą I stopnia. Którą ze szkół wą I stopnia. Którą ze szkół wą I stopnia. Którą ze szkół 
wybrać? To trudny orzech wybrać? To trudny orzech wybrać? To trudny orzech 
do zgryzienie dla niejednego do zgryzienie dla niejednego do zgryzienie dla niejednego 
ucznia kończącego edukację ucznia kończącego edukację ucznia kończącego edukację 
w szkole podstawowej.w szkole podstawowej.w szkole podstawowej.

Licea ogólnokształcą-Licea ogólnokształcą-Licea ogólnokształcą-
ce trwają krócej, bo 4 lata, ce trwają krócej, bo 4 lata, ce trwają krócej, bo 4 lata, 
a uczniowie nabywają wie-a uczniowie nabywają wie-a uczniowie nabywają wie-
dzę i umiejętności, które mo-dzę i umiejętności, które mo-dzę i umiejętności, które mo-
gą śmiało rozwijać na dowol-gą śmiało rozwijać na dowol-gą śmiało rozwijać na dowol-
nych studiach. To dobry wybór nych studiach. To dobry wybór 
m.in. dla humanistów oraz dla m.in. dla humanistów oraz dla 
osób niezdecydowanych, które osób niezdecydowanych, które 
na etapie wyboru szkoły śred-na etapie wyboru szkoły śred-na etapie wyboru szkoły śred-
niej nie mają jeszcze jasno spre-niej nie mają jeszcze jasno spre-niej nie mają jeszcze jasno spre-
cyzowanych planów dotyczą-cyzowanych planów dotyczą-cyzowanych planów dotyczą-
cych swojej przyszłości. cych swojej przyszłości. cych swojej przyszłości. 

Tymczasem ci, którzy zde-Tymczasem ci, którzy zde-Tymczasem ci, którzy zde-
cydowali się na kontynuowa-cydowali się na kontynuowa-cydowali się na kontynuowa-
nie nauki w 5-letnich tech-nie nauki w 5-letnich tech-nie nauki w 5-letnich tech-
nikach mają bogaty wybór, nikach mają bogaty wybór, nikach mają bogaty wybór, 
ponieważ bytomskie pla-ponieważ bytomskie pla-ponieważ bytomskie pla-
cówki oferują cały wachlarz cówki oferują cały wachlarz cówki oferują cały wachlarz 
propozycji. Każdy znajdzie propozycji. Każdy znajdzie 
tu dla siebie coś odpowied-tu dla siebie coś odpowied-
niego. Chcesz zostać archi-niego. Chcesz zostać archi-niego. Chcesz zostać archi-
tektem, programistą, fryzje-tektem, programistą, fryzje-tektem, programistą, fryzje-

rem, kucharzem, mechani-rem, kucharzem, mechani-rem, kucharzem, mechani-
kiem samochodowym, foto-kiem samochodowym, foto-kiem samochodowym, foto-
grafem, a może marzy Ci się grafem, a może marzy Ci się grafem, a może marzy Ci się 
praca na lotnisku lub podbój praca na lotnisku lub podbój 
scen teatralnych i tanecznych scen teatralnych i tanecznych 
na świecie? Nie ma problemu! na świecie? Nie ma problemu! na świecie? Nie ma problemu! 
Bytomskie szkoły techniczne Bytomskie szkoły techniczne Bytomskie szkoły techniczne 
odpowiednio przygotują swo-odpowiednio przygotują swo-odpowiednio przygotują swo-
ich uczniów do dobrego star-ich uczniów do dobrego star-ich uczniów do dobrego star-
tu w życiu zawodowym, ale tu w życiu zawodowym, ale tu w życiu zawodowym, ale 
i do podjęcia studiów. i do podjęcia studiów. i do podjęcia studiów. 

Z kolei Szkoła Branżowa Z kolei Szkoła Branżowa Z kolei Szkoła Branżowa 
I stopnia to idealna propozy-I stopnia to idealna propozy-I stopnia to idealna propozy-
cja dla osób, które tuż po jej cja dla osób, które tuż po jej cja dla osób, które tuż po jej 
zakończeniu chciałyby roz-zakończeniu chciałyby roz-zakończeniu chciałyby roz-
począć karierę zawodową. począć karierę zawodową. 
Uczeń zdobywa tu kwalifi-Uczeń zdobywa tu kwalifi-
kacje wymagane do rozpo-kacje wymagane do rozpo-
częcia pracy w wymarzonym częcia pracy w wymarzonym częcia pracy w wymarzonym 
zawodzie. Kiedy ją ukończy, zawodzie. Kiedy ją ukończy, zawodzie. Kiedy ją ukończy, 
oczywiście może kontynu-oczywiście może kontynu-oczywiście może kontynu-
ować naukę w Szkole Bran-ować naukę w Szkole Bran-ować naukę w Szkole Bran-
żowej II stopnia. żowej II stopnia. żowej II stopnia. 

Popyt na specjali-
stów od budownictwa 

nigdy nie osłabnie

Jedną z bytomskich szkół Jedną z bytomskich szkół 
mogącą pochwalić się atrak-mogącą pochwalić się atrak-
cyjnymi kierunkami kształ-cyjnymi kierunkami kształ-cyjnymi kierunkami kształ-
cenia są cenia są cenia są Państwowe Szko-Państwowe Szko-Państwowe Szko-

ły Budownictwa – Zespół ły Budownictwa – Zespół ły Budownictwa – Zespół 
SzkółSzkół. W roku szkolnym . W roku szkolnym . W roku szkolnym 
2020/2021 uczniowie roz-2020/2021 uczniowie roz-
poczną naukę w Technikum poczną naukę w Technikum 
nr 2 na kierunku technik bu-nr 2 na kierunku technik bu-
downictwa oraz technik ar-downictwa oraz technik ar-downictwa oraz technik ar-
chitektury krajobrazu. Z ko-chitektury krajobrazu. Z ko-chitektury krajobrazu. Z ko-
lei X Liceum Ogólnokształ-lei X Liceum Ogólnokształ-lei X Liceum Ogólnokształ-
cące uruchomi klasę archi-cące uruchomi klasę archi-cące uruchomi klasę archi-
tektoniczno-projektową oraz tektoniczno-projektową oraz tektoniczno-projektową oraz 
klasę mundurową. W gma-klasę mundurową. W gma-klasę mundurową. W gma-
chu przy ul. Powstańców Ślą-chu przy ul. Powstańców Ślą-chu przy ul. Powstańców Ślą-
skich działa także Branżowa skich działa także Branżowa skich działa także Branżowa 
Szkoła I stopnia nr 2, w któ-Szkoła I stopnia nr 2, w któ-Szkoła I stopnia nr 2, w któ-
rej uczą się przyszli monte-rej uczą się przyszli monte-rej uczą się przyszli monte-
rzy zabudowy i robót wykoń-rzy zabudowy i robót wykoń-
czeniowych w budownictwie czeniowych w budownictwie 
oraz Branżowa Szkoła II stop-oraz Branżowa Szkoła II stop-
nia Nr 1 z oddziałami specjal-nia Nr 1 z oddziałami specjal-nia Nr 1 z oddziałami specjal-
nymi, która dedykowana jest nymi, która dedykowana jest nymi, która dedykowana jest 
absolwentom szkół zawodo-absolwentom szkół zawodo-absolwentom szkół zawodo-
wych i branżowych I stop-wych i branżowych I stop-wych i branżowych I stop-
nia. Uczniowie zamierzający nia. Uczniowie zamierzający nia. Uczniowie zamierzający 
kontynuować tu naukę mogą kontynuować tu naukę mogą kontynuować tu naukę mogą 
to uczynić doskonaląc swoje to uczynić doskonaląc swoje to uczynić doskonaląc swoje 
umiejętności jako technik ro-umiejętności jako technik ro-umiejętności jako technik ro-
bót wykończeniowych, tech-bót wykończeniowych, tech-bót wykończeniowych, tech-
nik usług fryzjerskich, tech-nik usług fryzjerskich, tech-nik usług fryzjerskich, tech-
nik żywienia i usług gastrono-nik żywienia i usług gastrono-
micznych oraz technik pojaz-micznych oraz technik pojaz-
dów samochodowych. Więcej dów samochodowych. Więcej dów samochodowych. Więcej 
informacji o naborze można informacji o naborze można informacji o naborze można 

znaleźć na stronie PSB: znaleźć na stronie PSB: znaleźć na stronie PSB: 
www.psb.bytom.plwww.psb.bytom.plwww.psb.bytom.pl

Grafik, fotograf
 i technik awionik, 
to coraz bardziej
intratne zawody
Natomiast Natomiast Natomiast Technikum Technikum Technikum 

nr 4 im. Marii Skłodow-nr 4 im. Marii Skłodow-nr 4 im. Marii Skłodow-
skiej-Curie skiej-Curie skiej-Curie jest uniwersal-jest uniwersal-jest uniwersal-
ną odpowiedzią na rosnące ną odpowiedzią na rosnące ną odpowiedzią na rosnące 
wymagania współczesnego wymagania współczesnego wymagania współczesnego 
rynku pracy. Proponuje nie rynku pracy. Proponuje nie rynku pracy. Proponuje nie 
tylko atrakcyjne, ale i przy-tylko atrakcyjne, ale i przy-tylko atrakcyjne, ale i przy-
szłościowe kierunki kształ-szłościowe kierunki kształ-
cenia. Uczniowie mogą wy-cenia. Uczniowie mogą wy-
bierać spośród 8 propozycji, bierać spośród 8 propozycji, 
bowiem szkoła prowadzi na-bowiem szkoła prowadzi na-bowiem szkoła prowadzi na-
uczanie w takich zawodach uczanie w takich zawodach uczanie w takich zawodach 
jak: technik teleinformatyk, jak: technik teleinformatyk, jak: technik teleinformatyk, 
technik grafiki i poligrafii technik grafiki i poligrafii technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej, technik fotografii cyfrowej, technik fotografii cyfrowej, technik fotografii 
i multimediów, technik awio-i multimediów, technik awio-i multimediów, technik awio-
nik, technik elektryk, tech-nik, technik elektryk, tech-nik, technik elektryk, tech-
nik elektronik, technik lot-nik elektronik, technik lot-nik elektronik, technik lot-
niskowych służb operacyj-niskowych służb operacyj-niskowych służb operacyj-
nych czy technik eksploata-nych czy technik eksploata-nych czy technik eksploata-
cji portów i terminali. Spe-cji portów i terminali. Spe-
cjaliści w tych dziedzinach cjaliści w tych dziedzinach 
są poszukiwani przez praco-są poszukiwani przez praco-są poszukiwani przez praco-
dawców i nie mogą narzekać dawców i nie mogą narzekać dawców i nie mogą narzekać 

na brak pracy. Atutem szko-na brak pracy. Atutem szko-na brak pracy. Atutem szko-
ły jest współpraca z uczel-ły jest współpraca z uczel-ły jest współpraca z uczel-
niami wyższymi jak np. Woj-niami wyższymi jak np. Woj-niami wyższymi jak np. Woj-
skową Akademią Techniczną skową Akademią Techniczną 
w Warszawie i Wyższą Szko-w Warszawie i Wyższą Szko-
łą Oficerską Sił Powietrz-łą Oficerską Sił Powietrz-łą Oficerską Sił Powietrz-
nych w Dęblinie oraz nowo-nych w Dęblinie oraz nowo-nych w Dęblinie oraz nowo-
czesne i bogato wyposażone czesne i bogato wyposażone czesne i bogato wyposażone 
pracownie do nauki zawodu pracownie do nauki zawodu pracownie do nauki zawodu 
– od pracowni grafiki warsz-– od pracowni grafiki warsz-– od pracowni grafiki warsz-
tatowej, poprzez elektroener-tatowej, poprzez elektroener-tatowej, poprzez elektroener-
getyczną czy miernictwa getyczną czy miernictwa getyczną czy miernictwa 
aż po strzelnicę. Szczegóło-aż po strzelnicę. Szczegóło-aż po strzelnicę. Szczegóło-
we informacje znajdują się we informacje znajdują się we informacje znajdują się 
na stronie na stronie “Elektronika”“Elektronika”: 
www.elektronik.bytom.plwww.elektronik.bytom.pl

A może by tak 
zostać aktorem?

Utarło się już, że Utarło się już, że Utarło się już, że II Liceum II Liceum II Liceum 
Ogólnokształcące im. Stefa-Ogólnokształcące im. Stefa-Ogólnokształcące im. Stefa-
na Żeromskiegona Żeromskiegona Żeromskiego słynie z arty- słynie z arty- słynie z arty-
stycznych dusz. Nie bez koze-stycznych dusz. Nie bez koze-stycznych dusz. Nie bez koze-
ry, bowiem szkoła współpra-ry, bowiem szkoła współpra-ry, bowiem szkoła współpra-
cuje z Teatrem Rozbark, Te-cuje z Teatrem Rozbark, Te-cuje z Teatrem Rozbark, Te-
atrem Korez oraz Wydziałem atrem Korez oraz Wydziałem atrem Korez oraz Wydziałem 
Teatru i Tańca AST w Krako-Teatru i Tańca AST w Krako-
wie. O tym, że kształcą się tu wie. O tym, że kształcą się tu 
prawdziwi artyści świadczy prawdziwi artyści świadczy 
m.in. działalność szkolne-m.in. działalność szkolne-m.in. działalność szkolne-
go „Teatru Tworzeń Organicz-„Teatru Tworzeń Organicz-„Teatru Tworzeń Organicz-

nych”nych”nych” czy  czy  czy nych” czy nych”nych” czy nych” „Można już Łowić”„Można już Łowić”„Można już Łowić”. . 
Oprócz tego uczniowie biorą Oprócz tego uczniowie biorą Oprócz tego uczniowie biorą 
udział w artystycznych festi-udział w artystycznych festi-udział w artystycznych festi-
walach i ogólnopolskich prze-walach i ogólnopolskich prze-
glądach. Nacisk położony glądach. Nacisk położony 
jest tu także na naukę języ-jest tu także na naukę języ-jest tu także na naukę języ-
ków obcych, bowiem w szko-ków obcych, bowiem w szko-ków obcych, bowiem w szko-
le działa klasa dwujęzyczna. le działa klasa dwujęzyczna. le działa klasa dwujęzyczna. 
Natomiast z uwagi na klasę Natomiast z uwagi na klasę Natomiast z uwagi na klasę 
z edukacją pożarniczo-ratow-z edukacją pożarniczo-ratow-z edukacją pożarniczo-ratow-
niczą to także kuźnia kadr niczą to także kuźnia kadr niczą to także kuźnia kadr 
dla straży pożarnej i ratow-dla straży pożarnej i ratow-dla straży pożarnej i ratow-
nictwa medycznego. Żerom nictwa medycznego. Żerom nictwa medycznego. Żerom 
współpracuje z Państwową współpracuje z Państwową współpracuje z Państwową 
Strażą Pożarną, a uczniowie Strażą Pożarną, a uczniowie 
biorą udział m.in. w 16-go-biorą udział m.in. w 16-go-
dzinnym szkoleniu z pierw-dzinnym szkoleniu z pierw-
szej pomocy predmedycznej. szej pomocy predmedycznej. 
Ze szczegółami naboru moż-Ze szczegółami naboru moż-Ze szczegółami naboru moż-
na się zapoznać na stronie:na się zapoznać na stronie:na się zapoznać na stronie:
www.lo.zso2bytom.plwww.lo.zso2bytom.plwww.lo.zso2bytom.pl

Przypominamy też, że na-Przypominamy też, że na-Przypominamy też, że na-
bór do szkół będzie prowa-bór do szkół będzie prowa-bór do szkół będzie prowa-
dzony on-line, poprzez stro-dzony on-line, poprzez stro-dzony on-line, poprzez stro-
nę www.slaskie.edu.com.pl. nę www.slaskie.edu.com.pl. nę www.slaskie.edu.com.pl. 
Oferta edukacyjna szkół po-Oferta edukacyjna szkół po-Oferta edukacyjna szkół po-
nadpodstawowych zostanie nadpodstawowych zostanie nadpodstawowych zostanie 
opublikowana 11 maja, nato-opublikowana 11 maja, nato-opublikowana 11 maja, nato-
miast harmonogram rekru-miast harmonogram rekru-
tacji zostanie zamieszczony tacji zostanie zamieszczony 
po podaniu go przez MEN po podaniu go przez MEN po podaniu go przez MEN 

.

Niebawem ruszaNiebawem ruszaNiebawem rusza rekrutacja do szkół średnich rekrutacja do szkół średnich rekrutacja do szkół średnich

112 \ Amator szybkiej jaz-
dy mknął przez Bytom nie 
zważając na obowiązują-
ce w mieście ograniczenia 
prędkości. Na liczniku miał 
154 km/h!  

PędziłPędziłPędził
154 km/h

14 kwietnia, późnym po-
południem pirat drogowy 
urządził sobie rajd ulicami 
Bytomia. Został zatrzyma-
ny przez policjantów z dro-
gówki na ul. Miechowickiej, 
gdy przekroczył dozwoloną 
prędkość o 104 km/h. 36-let-
ni tarnogórzanin został uka-
rany 500-złotowym manda-
tem oraz 10 punktami karny-
mi. Stracił też na trzy miesiące 
prawo jazdy. .
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PRZYRODA \ W Szombierkach pojawiły się ule. Spokojna, odgrodzona okolica, łąki kwietne – jednym słowem pszczoły będą tu miały prawdziwy raj!

Pasieka mieści się na te-
renie należącym do Zespołu 
Szkół Technicznych przy ul. 
Modrzewskiego 5 – w miej-
scu nieczynnej już stacji me-
teorologicznej, a dokładnie 
pomiędzy szkołą a halą spor-
tową. Wbrew pozorom to 
spokojne miejsce i przede 
wszystkim zielone. W całych 
Szombierkach nie brakuje 
krzewów, drzew i kwiatów. 
Mamy tu wiele terenów zielo-
nych jak chociażby Fazaniec, 
wiele ogródków działkowych 
czy zielone skwery pomię-
dzy blokami.

W szombierskich ulach 
zamieszkają łagodne pszczo-
ły miodne rasy Krainka. Są 
bardziej odporne na choroby 
i pasożyty od innych repre-
zentantów swojego gatunku. 
Należą do nieagresywnych 
i mogą być hodowane w śro-
dowisku miejskim o dużym 
zagęszczeniu. Należy też pod-
kreślić, że pszczoły w przeci-

wieństwie do os nie są skore 
do żądlenia, ponieważ to koń-
czy się ich śmiercią.

Inicjatorką przedsięwzię-
cia jest Urszula Mazurow-
ska, która o pszczołach wie 
niemal wszystko. – Przygo-
dę z pszczołami zaczęłam chy-
ba z 4-5 lat temu. Zaczęłam od 
udziału w zajęciach organizo-
wanych w ogrodzie botanicz-
nym w Mikołowie. Tam, w pa-
siece edukacyjnej poznałam in-
nych zapaleńców i zostałam 
wolontariuszką – zdradza Ur-
szula Mazurowska, pomysło-
dawczyni założenia pasieki 
w Bytomiu. Od razu postano-
wiła, że rozpocznie szkolenie, 
lecz nie poprzestała na tym. 
– Dwa lata temu zadzwoni-
łam po raz pierwszy do Ziele-
ni Miejskiej w sprawie pasieki 
w mieście. Ówczesna pani dy-
rektor była przerażona i odmó-
wiła. Wtedy Dorota Kwapisz ze 
Starej Piekarni zaproponowa-
ła swój ogród na wsi pod Tar-

nowskimi Górami i tam sta-
nęła pierwsza pasieka, która 
z resztą nadal będzie funkcjo-
nować – wspomina Urszu-
la Mazurowska.

Nie poddała się jednak 
i nadal zabiegała o utwo-
rzenie pasieki w Bytomiu. 
W ubiegłym roku postano-
wiła po raz kolejny skontak-
tować się z przedstawicie-
lami Zieleni Miejskiej. Tym 
razem udało się. Robert Bia-
łas, który sprawował funk-
cję dyrektora jednostki, za-
aprobował pomysł miłośnicz-

ki pszczół. – Mieliśmy kilka 
spotkań, aż w końcu trafiliśmy 
do technikum w Szombierkach 
– przyznaje inicjatorka akcji. 
Jak wyjaśnia, podejrzewa-
ła, że pasiekę uda się posta-
wić w ciągu trzech miesięcy. 
Miało do tego dojść w maju 
2019 roku, jednakże plan nie 
powiódł się. – Dopiero pod-
czas Święta Jabłka dowiedzia-
łam się, że teren wokół wyzna-
czonego pasieczyska został już 
obsadzony – wyjaśnia.

Ule stanęły przy ZST
Na realizację śmiałej wi-

zji trzeba było poczekać jesz-
cze niemal rok. W kwietniu 
2020 w końcu się udało. Ak-
cję przeprowadzki dwóch 
pszczelich rodzin z Tarnow-
skich Gór do Bytomia zorga-
nizowano w połowie kwiet-
nia. Docelowo ma ich tu być 
aż cztery. – Przez to, że obecnie 
nie ma uczniów w szkole, prze-
nosinom towarzyszyło mniej 

stresu. Teraz jest czas na zago-
spodarowanie przestrzeni, Zie-
leń dalej pracuje nad pszczelą 
stołówką, potem będzie można 
pomyśleć o zajęciach oswajają-
cych młodzież z owadami – re-
lacjonuje Mazurowska.

Skąd pomysł na założenie 
pasieki w Bytomiu? – Koncep-
cja ulokowania uli w naszym 
mieście zrodziła się po konfe-
rencji, w której brałam kiedyś 
udział. W bloku o lokalnych 
producentach żywności wystę-
pował człowiek, który założył 
pasiekę na dachu w Warsza-
wie. Strasznie mi się to spodo-
bało – zdradza założycielka 
bytomskiej pasieki.

Ule przy obwodnicy?
Inicjatorem ulokowania uli 

przy Zespole Szkół Technicz-
nych w Szombierkach był Ro-
bert Białas. – Pierwotnie plano-
waliśmy ulokować ule w okolicy 
obwodnicy, ale tam zdarzają się 
kradzieże – mówi Robert Bia-
łas. W tych okolicznościach 
los uli mógłby być zagrożony. 
Finalnie padło na teren przy 
ZST. Jak podkreśla, na decy-
zję tę miały wpływ trzy czyn-
niki. – To duża, ogrodzona prze-
strzeń, idealna na łąki kwietne, 
a w okolicy znajdują się też drze-
wa owocowe. Same ule ustawio-
ne są na terenie nieczynnego sta-
nowiska meteorologicznego. Te-
ren jest na tyle duży, że pszczo-

ły będą tu miały spokój. To tak-
że w miarę odosobnione miejsce 
– wyjaśnia Robert Białas.– wyjaśnia Robert Białas.–

Dodaje też, że z uwagi 
na ogrodzenie i bliskość szko-
ły ule będą tu bezpieczne i to 
pozwoli je uchronić przed za-
kusami złodziei. Okazuje się, 
że przedstawicielom szkoły 
bardzo spodobał się ten po-
mysł. – Dyrekcja ZST po kon-
sultacji z nauczycielami i rodzi-
cami wyraziła zgodę na umiesz-
czenie tu uli – wskazuje Białas czenie tu uli – wskazuje Białas czenie tu uli –
i dodaje, że pojawił się już ko-
lejny ciekawy projekt. Cho-
dzi o zamontowanie kamer-
ki na jednym z uli, dzięki cze-
mu uczniowie mogliby prowa-
dzić obserwacje życia pszczół. 
Przypomnijmy, że online moż-
na już podglądać bociany, więc 
czemu nie przyglądać się by-
tomskim pszczołom?

Do tej pory pasieki stanowi-
ły nieodłączny element wiej-
skiego krajobrazu, jednakże 
niedawno pojawił się trend do 
zakładania ich także w mia-
stach. Tym sposobem pierw-
sze ule pojawiły się 2017 ro-
ku na dachu Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, rok 
później na dachu biurowca 
tzw. tiramisu, a w ubiegłym 
roku m.in. na dachu siedziby 
firmy Śląski Rynek Hurtowy 
„Obroki” czy salonu Ferrari „Obroki” czy salonu Ferrari „Obroki”
przy ul. Bocheńskiego  .

REKLAMA

ZDROWIE \ Przed wejściami do bytomskich szpitali pojawiły się kurtyny odkażają-

ce. Zostały zamontowane przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Trzy ze wspomnianych 
kurtyn do odkażania odzieży 
ustawiono w Szpitalu Specja-
listycznym nr 1 przy ul. Pru-
sa, na oddziale obserwacyj-
no-zakaźnym przy alei Legio-
nów 49 oraz w Szpitalu Spe-
cjalistycznym nr 2 przy Ba-
torego. Co ciekawe, powsta-
ły po przerobieniu popular-
nych latem kurtyn wodnych. 
– Prace zostały zaprojektowa-
ne i wykonane całkowicie przez 
pracowników naszej f irmy. 
W swojej konstrukcji przypo-
minają kurtyny wodne, jednak 
różnią się systemem zamon-

towanych dysz i ich rozmiesz-
czeniem – krople są znacznie 
mniejsze, wytwarzana jest swo-
ista mgła ze środkiem odkaża-
jącym – wyjaśnia Dariusz 
Żabski, pełnomocnik zarzą-
du ds. eksploatacji sieci BPK 
sp. z o.o.

Kurtyny to nie jedyne no-
we środki służące zwięk-
szeniu bezpieczeństwa osób 

przekraczających próg szpi-
tala. Dodatkowo, wykorzy-
stywane są także specjalne 
maty odkażające, które niwe-
lują możliwość przenoszenia 
zarazków na butach.

Gdy tylko pandemia się 
zakończy, bramy odzyskają 
swoją dawną funkcję i w upal-
ne dni będą zapewniać ochło-
dę bytomianom  .

Pszczoły przeprowadziły się do Szombierek

Chłodziły, a teraz odkażają
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AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIEKARACH ŚLĄSKICH 
OTWIERA DRZWI DO PRZYSZŁOŚCI ZARÓWNO MŁODZIEŻY, JAK I DOROSŁYM 

OFERUJE TRZY TYPY SZKÓŁ: 
1) I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego dla młodzieży
2) III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
3) Szkoła Policealna nr 2 – kierunek technik usług kosmetycznych

Wszystkie trzy typy szkół są szkołami publicznymi i bezpłatnymi. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego jest szkołą nowoczesną, innowacyjną, uczącą zarówno w sposób 
tradycyjny w murach szkoły oraz wyjeżdżając na różnego rodzaju warsztaty i wykłady organizowane przez wyższe 
uczelnie, z którymi mamy umowy partnerskie. Oferujemy możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych zgodnie z zaintereso-
waniami ucznia, dzięki czemu można skuteczniej przygotować się do egzaminu maturalnego.  Nauka odbywa się w zespołach 
międzyklasowych, co daje możliwość łączenia dowolnych przedmiotów rozszerzonych.

W szkole są bardzo dobrze wyposażone pracownie. Wszystkie sale posiadają tablice multimedialne lub rzutniki oraz nowoczesne 
pomoce naukowe, a lekcje wychowania fizycznego odbywają się m.in. na szkolnym Orliku i w siłowni. Cały budynek został 
wyremontowany i poddany termomodernizacji.

W ofercie szkoły jest również Klasa Mistrzostwa Sportowego o profilu piłka ręczna oraz nowość – piłka nożna.  
Jak dotąd, nasi piłkarze ręczni osiągali liczne sukcesy zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym. W bieżącym roku byliśmy 
Mistrzami Śląska Juniorów w piłce ręcznej.

Młodzież naszego liceum jest ciekawa świata i wie, że podróże kształcą, dlatego chętnie bierze udział w wycieczkach. Udało nam 
się już zwiedzić Paryż, Londyn i Pragę i mamy nadzieję, że to jeszcze nie koniec.

Chcąc uzupełnić swoją wiedzę o świecie, uczniowie poznają techniki sztuki teatralnej, odkrywają piękno muzyki, wyjeżdżając 
do kin, teatrów czy filharmonii.

Szkoła umożliwia rozwój pasji artystycznych swoich uczniów, organizując zajęcia, których efekty możemy podziwiać podczas 
różnych uroczystości szkolnych i miejskich.

Społeczność naszego liceum nie pozostaje obojętna na potrzeby innych ludzi. Często angażujemy się w szeroko rozumianą działal-
ność społeczną. Zorganizowaliśmy koncert charytatywny „Przez muzykę do serca”, co roku organizujemy miejski Finału WOŚP, 
a także współpracujemy z piekarską ochronką.

Nasza szkoła jest umiejscowiona w centrum miasta, 
do której łatwo dojechać komunikacją miejską. 

Zapraszamy do Akademickiego Zespołu Szkół!

Zachęcamy do polubienia naszego fanpage’a na Facebooku i śledzenia szkolnej strony internetowej. 
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości. 

ul. Gimnazjalna 24
41-940 Piekary Śląskie

tel. 32 287 29 60
sekretariat@azs.piekary.pl

www.azs.piekary.pl
https://www.facebook.com/azspiekary/
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Matury dopiero w czerwcu
EDUK ACJA \ Masowego powrotu do szkół nie będzie. Przynajmniej nie w najbliższych tygodniach. 24 kwietnia, Masowego powrotu do szkół nie będzie. Przynajmniej nie w najbliższych tygodniach. 24 kwietnia, 

rząd poinformował o sytuacji szkół i losie tegorocznych matur.

– Obecne warunki epide-
micznie nie pozwalają na to, micznie nie pozwalają na to, 
żebyśmy odwiesili działalność żebyśmy odwiesili działalność 
szkół, przeszkoli i żłobków, dla-szkół, przeszkoli i żłobków, dla-
tego też zdecydowaliśmy o dal-tego też zdecydowaliśmy o dal-
szym ograniczeniu działalności szym ograniczeniu działalności 
tych placówek. Ograniczenie to tych placówek. Ograniczenie to 
przesuwany do 24 maja –przesuwany do 24 maja – pod- pod-
kreślił minister edukacji naro-kreślił minister edukacji naro-
dowej Dariusz Piontkowski.dowej Dariusz Piontkowski.

Co z maturzystami?
Po konsultacjach z rektora-

mi polskich uczelni rząd po-
stanowił przeprowadzić eg-
zaminy maturalne. – Wyzna-
czyliśmy daty dosyć bezpiecz-
ne i odległe – wskazuje mi-
nister Piontkowski. Zgodnie 
z planem matury rozpocz-
ną się 8 czerwca egzaminem 
z języka polskiego i potrwają 
przez cały czerwiec. – Chcieli-
byśmy aby w tym roku ze wzglę-
du na szczególną sytuację epi-
demiczną nie miały one części 

ustnej. Będą to tylko i wyłącznie 
matury pisemne – mówił mini-matury pisemne – mówił mini-matury pisemne –
ster edukacji narodowej. Mini-
ster Łukasz Szumowski zazna-
czył z kolei, że forma ustna eg-czył z kolei, że forma ustna eg-
zaminów daje znacznie więk-zaminów daje znacznie więk-
sze ryzyko, dlatego też zdecy-sze ryzyko, dlatego też zdecy-
dowano się z niej wycofać.dowano się z niej wycofać.

Ustalono również daty eg-Ustalono również daty eg-
zaminów ósmoklasisty. Te od-zaminów ósmoklasisty. Te od-
będą się od 16 do 18 czerwca. 
Z kolei egzaminy potwierdzają-
ce kwalifikacje zawodowe roz-
poczną się 22 czerwca, a w po-
łowie sierpnia przeprowadzo-
ne zostaną egzaminy zawodo-
we dla uczniów szkół policeal-
nych, tak by mogli dokończyć 
praktyki. – Ten plan przewidu-
je, że wszyscy uczniowie będą 
mogli rozpocząć rekrutację do 
szkół wyższego szczebla w termi-
nie – podkreślił minister Piont-nie – podkreślił minister Piont-nie –
kowski. – Podane terminy będą 
zależały jednak od tego, czy bę-
dziemy nadal przestrzegali za-

sad, utrzymywali dystans i za-
krywali nos i usta – wtrącił mi-krywali nos i usta – wtrącił mi-krywali nos i usta –
nister Łukasz Szumowski.

Podkreślono też, że egzamin 
ósmoklasisty zostanie spraw-
dzony do końca lipca i wtedy dzony do końca lipca i wtedy 
uczniowie przekażą swoje wy-
niki do szkół średnich. Przewi-
dziano także terminy dodatko-
we na początku lipca.

Rekrutacja na stu-
dia przebiegnie 

normalnie?

Terminy wyników ma-
tur ulegają istotnemu przesu-
nięciu, ale rektorzy polskich 
uczelni zapewniają, że rekru-
tacja będzie możliwa. – Da-
ty, które tu padają są niezwy-
kle ważne dla tych, którzy my-
ślą o studiowaniu i na pewno 
podtrzymanie formy, że to ma-
tura jest wyznacznikiem jako-
ściowym stanowi ważny sygnał 

dla wyższych uczelni –dla wyższych uczelni – mówił  mówił 
minister nauki i szkolnictwa minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Wojciech Murdzek. wyższego Wojciech Murdzek. 
– Istnieje także możliwość, – Istnieje także możliwość, 
że rok akademicki rozpocznie że rok akademicki rozpocznie 
się w normalnym trybie –się w normalnym trybie – pod-
kreślił. Należy dodać, że do 
24 maja zawieszona będzie 
także działalność dydaktycz-
na na polskich uczelniach. To-
czyć się mogą jedynie prace 
naukowo-badawcze.

Ważne terminy!
Egzamin ósmoklasisty: 

16-18 czerwca 2020 r. Egza-
min maturalny: 8-29 czerw-
ca 2020 r. (WA ŻNE! Eg-
zamin ustny nie odbędzie 
się) Egzamin potwierdza-
jący kwalif ikacje w zawo-
dzie (Formuła 2012 i Formu-
ła 2017): 22 czerwca-9 lipca 
2020 r. Egzamin zawodowy 
(Formuła 2019): 17-28 sierp-
nia 2020 r  .

KULTURA \ O czerwcowym święcie Szlaku Zabytków 

Techniki możemy zapomnieć. Wydawać by się mogło, że 

tegoroczna edycja Industriady zostanie odwołana, jed-

nakże województwo planuje przenieść imprezę na wrze-

sień. Czy ten plan się powiedzie?   

 Z uwagi na panującą sytu-
ację, Marszałek Województwa 
Śląskiego Jakub Chełstowski 
podjął decyzję, że tegoroczna 
Industriada nie odbędzie się 
w zaplanowanym terminie, tj. 
6 czerwca. Nadal trwają roz-
mowy dotyczące ewentualne-
go przeniesienia święta Szlaku 
Zabytków Techniki na inny ter-
min – czytamy w komunika-
cie opublikowanym na oficjal-
nej stronie Industriady.

Kiedy dokładnie wydarze-
nie mogłoby się odbyć? Rąb-
ka tajemnicy uchylił marsza-
łek województwa śląskiego. 
– Industriada została przełożo-
na na wrzesień – poinformo-
wał Jakub Chełstowski pod-
czas Rozmowy Dnia w Radiu 

Piekary, prowadzonej przez 
redaktora Marcina Zasadę. 
– Nie wiemy jaka będzie sytu-
acja we wrześniu, to szereg py-
tań, na które nie znamy odpo-
wiedzi – dodał jednak.wiedzi – dodał jednak.wiedzi –

Z uwagi na pandemię ko-
ronawirusa unieważniono 
także otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne Woje-
wództwa Śląskiego w dzie-
dzinie upowszechniania dzie-
dzict wa przemysłowego 
w 2020 r. ogłoszony 12 lutego 
2020 roku  .

Industriada 
odbędzie się jesienią?
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że trwa 
nabór wniosków o dofi nansowanie ze środków PFRON w ramach 
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I – likwidacja 
barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Dokumenty programowe są dostępne na stronie internetowej PFRON 
– www.pfron.org.pl
Wnioski można pobrać i złożyć poprzez system SOW (dedykowany 
i bezpłatnie udostępniony realizatorom programu System Obsługi 
Wsparcia fi nansowanego ze środków PFRON) oraz w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 16, na parterze, 
w pokoju nr 3 w godzinach przyjmowania stron, tj. poniedziałek 
14:00 – 16:30 oraz wtorek – piątek 8:00 – 12:00 (prosimy o śledzenie 
informacji dotyczących ograniczeń w bezpośredniej obsłudze 
wnioskodawców w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa). Wnioski można pobrać ze strony internetowej MOPR 
www.mopr.bytom.pl
Program realizowany jest następujących obszarach:
Moduł I – wnioski przyjmowane będą do 31 sierpnia 2020 r.
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu ruchu,
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób 
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu,
– Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób 
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania 
z usług tłumacza języka migowego,
– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym 
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu słuchu,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia 
w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu 
kończyn górnych,
– Zadanie 2 – dofi nansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego 
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, 
– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana 
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą 
wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana 
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III 
poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób 
ze stopniem niepełnosprawności,
– Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, 
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 
roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym 
przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na 
użytkowanie przedmiotu dofi nansowania,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego 
w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), 
adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub 
opiekunem prawnym dziecka;
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej 
lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód 
doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Wnioski w ramach 
Modułu II przyjmowane będą do 10 października 2020 r. (dla 
wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021)

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację pod numerem 
telefonu: (32) 388–67–03.

tel. 512 602 006
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ZIELEŃ \ Zmiany, zmiany... Dziki parking w okoli-

cach ul. Powstańców Śląskich to już przeszłość. Zastąpił 

go zielony skwer.

Jak poinformował Miej-
ski Zarząd Dróg i Mostów, 
teren w ciągu Alei Marka 
Sienickiego od strony ulicy 
Powstańców Śląskich został 
zrewitalizowany. Jeszcze do 
niedawna obszar ten można 
było śmiało określić jako dzi-

ki parking dla samochodów.
Teraz się to zmieniło. Pra-

cownicy Zieleni Miejskiej za-
sadzili tam rośliny iglaste ta-
kie jak żywotnik zachodni 
odm. Aurescens oraz rośliny 
liściaste, w tym pecherzni-
cę kalinolistną odm. Diablo. 

Jak wyjaśniają przedstawi-
ciele wydziału, taka kompo-
zycja roślinna dopełnia i spina 

nasadzenia rosnące wzdłuż 
chodnika i ścieżki rowerowej 
biegnącej Aleją Marka  .

Rośliny zamiast dzikiego parkingu

ZIELEŃ \ Wiosenne szaty Bytomia: 14 tysięcy kwiatów 

ozdobiło miejskie skwery i place. Wśród nich są tulipany, 

narcyze, hiacynty, krokusy, szafirki, cebulice i śnieżniki.

Rośliny te zostały posadzo-
ne jesienią, a obecnie można 
je podziwiać w pełnej kra-
sie. Pojawiły się m.in. na pla-
cu Sobieskiego, przy Urzę-
dzie Miejskim czy na ulicy 
Dworcowej i ul. Katowickiej. 
Kwietne dywany będą zdobi-
ły miasto prawdopodobnie do 
połowy maja. Po tym czasie 
pracownicy Zieleni Miejskiej 
zastąpią je kwitnącymi rośli-
nami jednorocznymi takimi 
jak m.in.: pelargonie, begonie 
czy niecierpki.

Wielkie sadzenie trwa. 
Niebawem w donicach znaj-
dujących się na ulicy Dwor-
cowej pojawią się brzozy 
Youngi, a przed Urzędem 
Miejskim zostaną posadzo-

ne wierzby Hakuro–Nishiki. 
Z kolei bytomskie skwery, pla-
ce i klomby zdobić będą trawy 
ozdobne z gatunków miskant, 
rozplenica i proso, a także 
kwitnące byliny – rudbekie, 
dziewanny, jeżówki, lawendy, 
rozchodniki, liliowce. – Rośli-
ny zostały dobrane pod kątem 
zmian klimatycznych. Są wy-
trzymałe na suszę, jednocze-
śnie wiele z nich jest roślinami 
miododajnymi – zapewnia Ga-
briela Kadłubek z Miejskiego 
Zarządu Dróg i Mostów.

Na posadzenie w nowych lo-
kalizacjach czekają także cho-
inki, które bytomianie przeka-
zali po świętach Bożego Naro-
dzenia do MZDIM  .

Bytom się
zieleni

Wiosenne szaty Bytomia: 14 tysięcy kwiatów 

się
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112 \ W całej Polsce panuje susza. W wielu miejscach obowiązuje zagrożenie pożaro-

we, a przez kilka dni płonęły torfowiska w Biebrzańskim Parku Narodowym, powodu-

jąc gigantyczne zniszczenia. A jak sytuacja wygląda w Bytomiu?

Choć od 20 kwietnia, po-
luzowano obostrzenia i po-
nownie otwarto lasy, space-
rowicze w ybierający się 
na przechadzkę muszą mieć 
się na baczności, bowiem 
obowiązuje trzeci, najwyż-
szy stopień zagrożenia po-
żarowego. Jak wyjaśnia mł. 
ogn. Wojciech Krawczyk, ofi-
cer prasowy komendy miej-
skiej PSP, ziemia oraz roślin-
ność jest sucha i najmniejsza 
iskra może spowodować po-
żar. Podobnie wygląda sytu-
acja w całym Bytomiu.

Bytomscy strażacy od 
1 marca ugasili już 77 poża-
rów traw na terenie powiatu. rów traw na terenie powiatu. rów
Od kilkunastu dni strażacy 
z bytomskich jednostek PSP 
i OSP regularnie wyjeżdża-
ją do palących się traw i nie-
użytków. Odnotowano m.in. 
pożary przy ul. Witczaka, ul. 
Czajkowskiego, ul. Towaro-
wej, ul. Staffa, ul. Wróblew-
skiego, ul. Konstytucji, ul. 
Św. Elżbiety, ul. Krzyżowej, 
ul. Niemcewicza, ul. Węglo-
wej, ul. Galmanowej, ul. Na-
rutowicza, ul. Sikorskiego, 
ul. Reja czy ul. Kosynierów, 
ul. Pasteura i ul. Strzelców 
Bytomskich. Tych czarnych 
punktów na mapie Bytomia 
nieustannie przybywa.

Wszędzie panuje 
susza

– Susza jest tak samo trud-
nym i poważnym tematem jak 
koronawirus – podkreśla mł. 
ogn. Wojciech Krawczyk i do-
daje, że wdrożono już dzia-
łania przygotowawcze mają-
ce umożliwić prowadzenie 
akcji gaśniczych w trudnym 

czasie. Przypomina też o pro-
blemach z wodą, jakie mie-
li w 2017 roku mieszkańcy 
powiatu częstochowskiego. 
Po 100 dniach bez opadów do 
17 miejscowości gminy Ko-
niecpol wodę musieli dowo-
zić strażacy. W tym roku sy-
tuacja ta może się powtórzyć 
i to na większą skalę. – Z jed-
nej strony doskwiera nam su-
sza, sucho jest na polach, w la-
sach i torfowiskach, a z drugiej 
strony ciąży nad nami ryzyko 
suszy hydrologicznej. Przygoto-
wujemy się do tego, że w tym 
roku wody będzie mniej. Ozna-
cza to, że strażacy będą mie-
li utrudnioną pracę. Poziom 
wody gwałtownie obniża się 
i trzeba będzie dowozić wię-
cej sprzętu i przede wszystkim 
wodę, a to wiąże się także z jej 
stratami podczas transportu. 
To trudna sytuacja – wyjaśnia 
Wojciech Krawczyk.

Obecnie duże ryzyko po-
żarowe występuje w całej Pol-
sce. Palą się nie tylko trawy. 
Zgodnie ze statystykami pro-
wadzonymi przez Lasy Pań-
stwowe od początku 2020 ro-
ku do 22 kwietnia we wszyst-
kich lasach w Polsce wybu-
chło około 2700 pożarów, 
z czego w Lasach Państwo-
wych ponad 600. Co istotne, 
ponad 75 proc. z nich miało 
miejsce w kwietniu.

Wypalanie traw nie tylko 
szkodzi i powoduje śmierć 
tysięcy małych stworzeń, ale 
jest zabronione, a przypadki 
umyślnego rozniecania po-
żaru niosą ze sobą olbrzymie 
straty i koszty. Zgodnie z sza-
cunkami strażaków, straty 
z tego tytułu w ubiegłym ro-
ku wyniosły niemal 41 mln zł. 

Warto odnotować, że do akcji 
ratowniczych związanych 
z gaszeniem nieużytków zu-
żyto 183 413 171 l wody. Od-
powiada to pojemności 49 ba-
senów olimpijskich! Pamię-
tajmy, że w czasie panują-
cej obecnie suszy woda jest 
na wagę złota.

Przypominamy też, że zgod-
nie z przepisami ustawy o ochro-
nie przyrody, zabrania się wy-
palania łąk, pastwisk, nie-
użytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków ko-
lejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów. Za wypalanie 
traw grozi kara aresztu al-
bo grzywny.

Kary za wypalanie 
traw będą wyższe

Należy dodać, że ze wstęp-
nych ustaleń prokuratury 
wynika, że przyczyną po-
żarów w Biebrzańskim Par-
ku Narodowym mogło być 
wypalenie traw, jednakże 
pod uwagę brane jest tak-
że podpalenie. W związku 
z zaistniałą sytuacją mini-
sterstwo środowiska przy-
gotowało projekt zaostrzenia 
dotychczasowych przepisów. 
– Grzywna za nielegalne wypa-
lanie traw wynosiła 5 tys. zł, co 
jednak nie odstraszało przed 
takim przestępczym działa-
niem. Po zmianie ma być to 
już 30 tys. zł. Dodatkowo sąd 
w ramach naprawienia szkody 
będzie mógł nałożyć prace spo-
łecznie użyteczne polegające 
między innymi na pracach przy 
zalesianiu – informuje mini-
sterstwo środowiska w me-
diach społecznościowych  .

Płoną nieużytki

KULTURA \ Bytom podobnie jak inne miasta zdecydował się odwołać swoje tego-

roczne święto. Tak duża impreza mogłaby spowodować rozprzestrzenienie się korona-

wirusa. Dlatego najbliższe Dni Bytomia odbędą się dopiero za rok.
Władze miasta podjęły 

tę decyzję, ponieważ nie ma 
możliwości przeprowadzenia 
imprezy o takiej skali w bez-
pieczny sposób. W minionych 
latach na placu Sobieskiego 
bawiło się wiele tysięcy by-
tomian. W warunkach trwa-
jącej epidemii takie nagroma-
dzenie ludzi w jednym miej-
scu prawdopodobnie skoń-
czyłoby się ogromnym wzro-
stem liczby zachorowań.

– Musimy pamiętać przede 
wszystkim o zdrowiu byto-
mian, dlatego postanowili-
śmy przełożyć na przyszły rok 
wspólne świętowanie Dni By-
tomia – powiedział Mariusz 

Wołosz, prezydent Bytomia.
Od zeszłego roku Dni By-

tomia są finansowane przez 
sponsorów. Miejskie służ-
by zajmowały się jedynie jej 
przygotowaniem i spraw-
nym przeprowadzeniem. 
W tym roku miało być po-
dobnie i część umów zosta-
ła już zawarta. Ze względu 
na decyzję o rezygnacji z or-
ganizacji imprezy Bytomskie 
Centrum Kultury zwróciło 
się do sponsorów z prośbą 
o przekazanie tych pieniędzy 
na wsparcie działań związa-
nych z walką z koronawiru-
sem. Część z firm przystała 
na tę propozycję.

Tegoroczna impreza miała 
odbyć się na placu Sobieskie-
go 20 i 21 czerwca. Wzorem 
poprzedniej edycji mieszkań-
cy Bytomia w internetowym 
plebiscycie wskazali artystów, 
którzy mieli wystąpić podczas 
święta naszego miasta.

Bytomskie Centrum Kultu-
ry przymierza się już do two-
rzenia programu przyszło-
rocznych Dni Bytomia. – Ma-
my nadzieję, że w 2021 roku, 
gdy uporamy się z najważniej-
szym problemem, spotkamy 
się na pl. Sobieskiego i będzie-
my bawić się jeszcze lepiej niż 
w 2019 r. – stwierdził prezy-
dent Mariusz Wołosz  .

Rok bez Dni Bytomia

Będą derby, ale wirtualne
SPORT \ Dwumecz Polonii Bytom z Ruchem Chorzów miał być hitem tego sezonu 

w III lidze. Coraz bardziej wątpliwe jest, że dojdzie do skutku drugie starcie, które 

miało się odbyć w Bytomiu. Kibice jednak wzięli sprawy w swoje ręce i organizują wir-

tualny pojedynek. Stawką wsparcie finansowe dla klubu.

Pojedynki Polonii Bytom 
i Ruchu Chorzów zawsze elek-
tryzują kibicowskie społecz-
ności obu klubów. Historia tak 
się potoczyła, że oba zasłużone 
kluby dla polskiej piłki spotka-
ły się w III lidze. Jesienią lepsi 
byli “Niebiescy”, którzy przy Ci-“Niebiescy”, którzy przy Ci-“Niebiescy”
chej wygrali 3:1. Tuż po ostat-
nim gwizdku sędziego wszy-
scy już czekali na rewanż.

Początkowo był ambitny 
plan, aby derby zorganizować 
na Stadionie Śląskim. Przedsię-
wzięcie okazało się jednak zbyt 
kosztowne i odwieczni rywa-
le mieli się zmierzyć 23 maja 
na bytomskim stadionie przy 
ul. Modrzewskiego. Plany jed-
nak wzięły w łeb z powodu 
pandemii koronawirusa. Roz-
grywki III ligi są zawieszo-
ne i możliwe, że sezon osta-
tecznie zostanie przedwcze-
śnie zakończony.

Bytomscy kibice jednak 
postanowili wziąć sprawy 
w swoje ręce. Szlagier na pew-
no się odbędzie, ale... wirtual-
nie. Stowarzyszenie kibiców 
Polonii ruszyło z akcją “Wirtu-
alne Najstarsze Derby Śląska”. 
Powstała platforma interneto-
wa, która umożliwia kibicom 
nabywanie biletów.

“Przygotowaliśmy dla kibi-
ców dedykowany sklep interne-
towy, który służyć będzie za plat-
formę sprzedaży e-biletów cegie-
łek. Pełen dochód ze sprzedaży e-
-biletów przeznaczony będzie dla 
Klubu, a w szczególności zawod-
ników, trenerów oraz pracowni-
ków klubu, którzy poprzez pogar-
szającą się sytuację ekonomiczną 
klubu w dobie pandemii korona-
wirusa, zrzekli się części swo-
ich wynagrodzeń, aby ratować 
byt Polonii Bytom” – czytamy byt Polonii Bytom” – czytamy byt Polonii Bytom”
na stronie wnds2020.pl.

Dla bytomskich kibiców 
przygotowano 6 tysięcy wir-
tualnych biletów. Fani Ru-
chu mogą z kolei zakupić 
1000 wejściówek. Ich ceny to 
10 zł za bilet. Co ciekawe, jest 
także sektor rodzinny, w któ-
rym koszt jednej wejściówki 
to 30 zł, a pozyskane środki 
zostaną przekazane na rzecz 
akademii Polonii.

Bilety można kupować 
na stronie www.wnds2020.pl. 
Każdy może nabyć dowolną 
ilość. Wirtualne derby mają 
się odbyć 23 maja o godzinie 
19:20. Na razie nie wiadomo, 
co wówczas się wydarzy. Or-
ganizatorzy akcji trzymają to 
w tajemnicy  .
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MIASTO \ Bytom na brak fontann nie może narzekać. 
W tym roku jednak być może nie będziemy mieć okazji 
do podziwiania ich uroku. Zgodnie z zaleceniami Sa-
nepidu zadecydowano, by ich nie uruchamiać do czasu 
zniesienia stanu epidemicznego.

IZABELA KLOC: W dobie koronawirusa ratujmy 
ludzi i gospodarkę. Zielony Ład musi poczekać

GRZEGORZ TOBISZOWSKI: Zamrożenie systemu 
emisji CO2  to ponad 5,5 mld zł dla polskiego przemysłu

Koronawirus sieje spustoszenie. Ludzie tracą życie i zdrowie, a gospodarka pogrąża 

sięw największym od dekad kryzysie. Mimo tego Unia Europejska nie zamierza zrezy-

gnowaćz Zielonego Ładu. Może to doprowadzić do ogromnego wzrostu cen energii w 

Polscei zubożenia społeczeństwa na niespotykaną skalę. Nie możemy się na to zgodzić.

Sektor energetyczny już od-
czuł skutki kryzysu. Przedsię-
biorstwa zmuszone są do przy-
jęcia kosztownych środków 
bezpieczeństwadla swoich 
pracowników, aby zagwaran-
tować ciągłość dostaw. Ponad-
to utrudnienia w łańcuchuza-
opatrzenia, zarówno na pozio-
mie krajowym,jak i międzyna-
rodowym, będą miały coraz 
większy, negatywny wpływ 
na plany przedsiębiorstww za-
kresie utrzymania i moderni-
zacji, w tym naprojekty zwią-
zane z celami klimatycznymi 
UniiEuropejskiej. Oczywiście, 
część ideologów unijnej poli-
tykiklimatycznej zapewnia, 
że obecne zamieszaniejest 
najlepszym momentem, aby 
na gruzach „starej” energety-„starej” energety-„starej”
ki zbudować nowy świat opar-
ty naodnawialnych źródłach 
energii. W przypadku Polski 
to nie zadziała. Nie mamy ta-
kich finansowychi technolo-
gicznych możliwości, aby elek-
trowniewęglowe zastąpić od 
razu farmami wiatrowymial-
bo instalacjami fotowoltaiczny-
mi. Oznacza to,że nie stać nas 
na jednoczesne finansowanie 
„zielonej” transformacji i rato-„zielonej” transformacji i rato-„zielonej”
wanie gospodarki przedskut-
kami koronawirusa.Tych wy-
datków pogodzićsię nie da. I to 
jest jedyny,racjonalny punkt 
wyjścia dodyskusji o tym, 
co będzie dalejz Polską i ca-
łą Unią Europejską.Niestety, 
ta prawda zdaje się nie docie-
rać do wielu opiniotwórczych 

i wpływowych środowisk. Po-
jawiają się głosy, aby nie tylko 
utrzymać, ale takżeprzyspie-
szyć obecny, bardzo radykal-
ny kurs polityki klimatycz-
nej. Według dotychczasowych 
ustaleń, celem do 2030 roku 
miała być redukcja emisjidwu-
tlenku węgla o 40 proc. Teraz 
mówi się jużo 55 proc. Część 
organizacji ekologicznych, któ-
rych głos jest chętnie słuchany 
w Brukseli i Strasburgu, postu-
luje nawet, aby zwiększyć ten 
limit do65 proc., a gospodar-
kę zeroemisyjną wprowadzi-
ćjuż w 2040 r. Pojawiają się 
też niebezpieczne postulaty, 
aby walka ze skutkami koro-
nawirusa stała sięjedynie ele-
mentem szerszego projektu, 
jakim jestZielony Ład. Ozna-
czałoby to, że pieniądze prze-
znaczone na odbudowę gospo-
darki nie trafią dobranż bazu-
jących na paliwach kopalnych. 
Gdybyna forum unijnym udało 
się przeforsować takie decyzje, 
wielu krajom w tym głównie 
Polsce, groziłbynie kryzys, ale 
prawdziwa gospodarcza i spo-
łecznakatastrofa. Jednym ze 
skutków byłby wzrost cene-
nergii, który pociągnie za so-
bą  zubożenie społeczeństwa 
na niewyobrażalną skalę.

W związku z tym skierowałama-

pel do Komisji Europejskiej o:

• Nieuchwalanie w najbliż-
szym czasie Prawa Klima-
tycznego. Wróćmy do dys-
kusji o nowych regulacjach 

dopiero wtedy, kiedy wszyst-
kie państwa członkowskie 
staną na nogi po obecnym 
kryzysie i kiedy ustabilizu-
ją się globalne relacje gospo-
darcze i polityczne.

• Odroczenie Zielonego Ła-
du i ponownie rozważenie 
przez Komisję Europejską 
celów w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. dostosowując je 
do skutków gospodarczych 
pandemii koronawirusa.

• Zmianę wieloletnich ram fi-
nansowych Unii Europej-
skiej. Środki przeznaczone 
wcześniej na Zielony Ład 
powinny zostać przesunię-
te na ratowanie przemysłu 
europejskiego, co pozwo-
li na szybkie odblokowanie 
wzrostu i inwestycji począw-
szy od 2021 r.

• Zredefiniowanie polityki kli-
matycznej UE tak,aby stwo-
rzyć możliwość „czystego”
wykorzystanie węgla po-
przez produkcję paliw przy-
szłości,gazu syntezowego, 
czy produktów chemicz-
nychtypu metanol.

Izabela Kloc,
poseł do Parlamentu Europejskiego,

członek komisji Przemysłu,

Badań Naukowych i Energii.

 Według analityków i ekspertów pandemia koronawirusa przyniesie świątu głęboki 

kryzys. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił, że globalna gospodarka przejdzie 

prawdopodobnie najgłębsze załamanie od czasu wielkiego kryzysu z lat 30. XX wieku. 

Jak podaje Biuro Budżetu Kongresu USA w samych Stanach Zjednoczonych przybę-

dzie do końca maja 40 mln bezrobotnych.

– Nie ulega wątpliwości, 
że każde z państw członkow-
skich będzie musiało opraco-
wać własną drogę wyjścia z re-
cesji. Dla naszego kraju istotne 
będzie mocne wspieranie prze-
mysłu jako tej gałęzi gospodar-
ki, na której będzie można od-
budowywać – twierdzi Grze-
gorz Tobiszowski, poseł do 
Parlamentu Europejskiego, 
zasiadający w komisji prze-
mysłu ITRE.

Według byłego wicemini-
stra energii to ten moment, 
kiedy należy zamrozić opła-
ty za emisję CO2, a pozyska-
ne dzięki temu środki prze-
znaczyć na inwestycje, m.in. 
w polską energetykę, aby 
stała się bardziej wydajna 
i ekologiczna.

Na ograniczeniu tego kosz-
tu zyskaliby także zatrudnie-
ni w przemyśle, ponieważ ła-
twiej byłoby utrzymać miej-
sca pracy.

– Według danych Izby Go-
spodarczej Ciepłownictwo 
Polskie roczny koszt sekto-
ra związany z systemem han-
dlu emisjami ETS to 2 mld zł 
rocznie (ankieta 399 przed-
siębiorstw koncesjonowanych 
wg danych URE za 2018 r.), 
dla hutnictwa to z kolei koszt 
ok. 750 mln zł, a dla polskiej 

energetyki w 2019 r. (PGE, 
TAURON, ENEA, ENERGA*) 
niemal 2,9 mld zł. Łącznie 
to ponad 5,5 mld zł – wyli-
cza Tobiszowski.

Warto dodać, że w ciepłow-
nictwie średni koszt produk-
cji energii związany z emisją 
CO2 dla zrzeszonych przed-
siębiorstw to ok. 5 mln zł rocz-
nie. Analizując szczegółowo 
sektor hutniczy, w produkcji 
stali w 2018 r. zużyto ener-
gię na poziomie 6,8 TWh, co 
daje koszt związany z emisją 
CO2 w wysokości 750 mln zł.

– Decyzje o zawieszeniu 
systemu ETS powinny zapaść 
w europejskich strukturach 
jak najszybciej, w taki sposób, 
aby już teraz tworzyć narzę-
dzia do wyjścia z zapaści go-
spodarczej, minimalizować ne-
gatywny wpływ koronawiru-
sa oraz budować fundamenty 
i warunki do ponownego wej-
ścia na ścieżkę wzrostu. Z pew-
nością miałoby to duży wpływ 
na odbudowę polskiej gospo-
darki – mówi Tobiszowski, 
dołączając tym samym swoje 
wnioski do postulatów autor-
stwa m.in. Michała Kurtyki 
– ministra klimatu czy Piotra 
Dudy z „Solidarności”

Polski eurodeputowany 
odniósł się także do harmono-
gramu prac związanego z Eu-
ropejskim Zielonym Ładem.

– Dziś priorytetem jest 
zdrowie i życie ludzi. Mamy sy-
tuację wyjątkową – nowe zja-
wisko społeczno-gospodar-

cze, którego negatywne skut-
ki dopiero przyjdzie nam ana-
lizować. W związku z tym 
wraz z europarlamentarzy-
stami z ramienia EKR złożyli-
śmy list na ręce komisarz Von 
der Leyen, z prośbą o to, by 
przewartościować aktualne 
priorytety prac Komisji Euro-
pejskiej – mówi Tobiszowski.

Jak można przeczytać 
w liście, Komisja powinna 
radykalnie ograniczyć swo-
je przedkryzysowe ambicje 
regulacyjne i ponownie prze-
analizować swoje prioryte-
ty polityczne. Według eu-
roparlamentarzystów EKR 
nadszedł czas, aby na pierw-
szym miejscu postawić prag-
matyzm i przesunąć w cza-
sie nowe wnioski legislacyj-
ne w ramach inicjatyw ta-
kich jak, m.in. Europejski 
Zielony Ład. Zamiast tego 
priorytetem KE powinno 
być przywrócenie równowa-
gi i zmiana priorytetów wie-
loletnich ram finansowych 
na lata 2021-2027, razem ze 
zwiększoną elastycznością 
wydatków, tak by stały się 
one jednym z dostępnych dla 
państw członkowskich narzę-
dzi umożliwiających napra-
wę gospodarki.

Źródło danych:
Biuletyn Hutniczej Izby Przemysłowo 

Handlowej

Dane z Polskiej Izby Gospodarczej Ciepłow-

nictwo Polskie

Dane z biura prasowego Tauron S.A.

Dane z Polskiego Komitetu Energii Elek-

trycznej (*w przypadku ENEI I ENERGI dane 

za 3 kwartały 2019 r.)

Fontanny bez wody
Miejski Zarząd Dróg i Mo-

stów jest gotów do urucho-
mienia większości z nich, na-

tomiast przy niektórych na-
dal są prowadzone prace kon-
serwacyjne. Jednak ze wzglę-

du na obowiązujący w kraju 
stan epidemiczny Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Bytomiu zaleciła, 
aby nie uruchamiać miejskich 
wodotrysków. Władze miasta 
przychyliły się do tej opinii, 
gdyż wodna bryza unosząca 
się w pobliżu fontann może 

być dodatkowym nośnikiem 
cząstek koronawirusa.

Nikt nie wie kiedy można 
spodziewać się końca pan-
demii. Dlatego najprawdopo-
dobniej w tym roku raczej nie 
zobaczymy tryskających fon-
tann w Bytomiu  .
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W całej Polsce panuje su-
sza, a w wielu miejscowościach 
rozpoczęto wiosenne koszenie 
traw. O podobnych sytuacjach 
na początku tego tygodnia alar-
mowali także mieszkańcy By-
tomia, zwracając uwagę, że tra-
wy koszono m.in. w Szombier-
kach czy na ul. Wrocławskiej.

Specjaliści przestrzegają, 
że w tym roku może dojść do 
historycznej suszy. Czy moż-
na zminimalizować jej skut-
ki? Jednym z najprostszych 
zadań, które należy wykonać 
jest ograniczenie wysycha-
nia gleby poprzez zaprzesta-
nie koszenia trawników. Dla-

czego? Otóż zarówno wysoka 
trawa, jak i łąki zatrzymują 
wilgoć w glebie oraz zapobie-
ga erozji ziemi. Co więcej, tra-
wa to producent tlenu i pochła-
niacz dwutlenku węgla, a do-
datkowo obniża temperatu-
rę powietrza.

A jak ma się sprawa z ko-
szeniem trawników należą-
cych do miasta? – Ze względu 
na suszę, pierwsze koszenie tra-
wy w tym roku na miejskich te-

renach mieszkaniowych zapla-
nowano po pierwszych dużych 
opadach deszczu – wskazu-
je Małgorzata Węgiel-Wnuk, 
rzecznik bytomskiego magi-
stratu. – W dalszej kolejności 
koszenie będzie zależne od wa-
runków pogodowych – być mo-runków pogodowych – być mo-runków pogodowych –
że, ze względu na suszę, może 
oznaczać rezygnację z koszeń 
w okresie letnim. Poza terena-
mi, gdzie koszenie jest istot-
ne z punktu widzenia bezpie-

czeństwa, trawniki będą ko-
szone rzadziej. W obrębie 
miasta uwzględnione zostały 
obszary, w których utrzyma-
ne zostanie regularne kosze-
nie – chodzi zwłaszcza o tereny 
w pobliżu skrzyżowań i na więk-
szości odcinków dróg samocho-
dowych – precyzuje.dowych – precyzuje.dowych –

Małgorzata Węgiel-Wnuk 
podkreśla też, że rzadsze ko-
szenie trawników sprzyja 
walce ze smogiem. – Jak za-

znaczają służby zieleniarskie 
tzw. trawniki zaniechane obni-
żają poziom hałasu w mieście, 
przyczyniają się do obniżenia 
temperatury i ograniczenia po-
wstawania miejskich wysp cie-
pła. Natomiast trawniki o wy-
sokim runie ma zdolność dużej 
chłonności wody. Pozostawie-
nie trawników w stanie natu-
ralnym redukuje ilość pyłków 
i zwiększa wilgotność powie-
trza – wylicza  .
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Nowoczesna 
technologia

Na dym tytoniowy skła-
da się ok. 4000 związków 
chemicznych, w tym ponad 
40 substancji o działaniu ra-
kotwórczym. Ich działanie 
nie jest ograniczone jedynie 
do palaczy, ale obejmuje tak-
że wszystkie osoby, które 
przebywają w pomieszcze-
niach, gdzie pali się papiero-
sy (tzw. „palenie bierne”). 

Wkład do podgrzewaczy 
tytoniu IQOS przypomina 
papieros konwencjonalny 
i podobnie jak on zawiera 
prawdziwy tytoń. Różnica 
zaś polega na tym, że tytoń 
ten nie ulega spalaniu w tem-
peraturze ok. 800 stopni Cel-

sjusza jak w zwykłym papie-
rosie, tylko jest podgrzewa-
ny do ok. 350 st. C. W wyni-
ku tego procesu powstaje ae-
rozol, zawierający tyle samo 
nikotyny co papieros trady-
cyjny oraz związki lotne da-
jące charakterystyczny aro-
mat i smak, tak ważne dla 
palacza. Ponieważ w papie-
rosie podgrzewanym nie za-
chodzi reakcja spalania, nie 
powstaje dym zawierający 
toksyczne substancje smoli-
ste i trujące gazy. 

Zawartość amoniaku, 
benzo(a)pirenu, formalde-
hydu, tlenku węgla, benze-
nu, akroleiny i innych tru-
cizn jest w nim nawet do 
90% niższa niż w papiero-
sie tradycyjnym.

Prawie jak papieros

Wpływ substancji wytwa-
rzanych przez podgrzewacze 
tytoniu na żywy organizm za-
interesował między innymi 
polskich badaczy z Pracow-
ni Bioenergetyki i Błon Bio-
logicznych Instytutu Biologii 
Doświadczalnej im. Marce-
lego Nenckiego PAN. Spraw-
dzili oni wpływ substancji 
powstających w wyniku spa-
lania tradycyjnego papierosa 
z tymi powstającymi z sys-
temu podgrzewania tytoniu 
IQOS na komórki nabłonka 
układu oddechowego: w obu 
przypadkach następowały 
uszkodzenia, ale by wywo-
łać zmiany komórek, potrze-
ba było 20 razy więcej sub-

stancji z podgrzewaczy ty-
toniu niż tych pochodzących 
z papierosów. 

Już za kilka tygodni, 20 ma-
ja w całej Unii Europejskiej 
obowiązywać będzie zakaz 
sprzedaży papierosów men-
tolowych. To duża zmiana, 
która dotknie miliony nało-
gowych palaczy. To właśnie 
dla nich E-papierosy czy pod-
grzewacze tytoniu, które do-
skonale imitują doznania to-
warzyszące paleniu tradycyj-
nych papierosów mogą stać 
się dobrą alternatywą. Użyt-
kownik zaciąga się, czuje aro-
mat tytoniu (w tym np. men-
tolowego), ale nie wprowadza 
do organizmu substancji smo-
listych powstających podczas 
spalania papierosa .

Dym z papierosa vs aerozol z podgrzewacza
LIFESTYLE \ „Ludzie palą dla nikotyny, ale umierają od substancji smolistych zawartych w dymie tytoniowym” – te słowa prof. Michaela Russella, eksperta od leczenia 

uzależnień, potwierdza także profesor Andrzej Sobczak, od lat zajmujący się analizą wpływu dymu tytoniowego na organizm człowieka. Dziś to już pewne: dostępne od lat na 

rynku e-papierosy oraz podgrzewacze tytoniu stanowią mniej szkodliwą alternatywę dla tradycyjnych papierosów. 
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Koszenia na razie nie będzie
ZIELEŃ \ Koszenie traw podczas suszy? Okazuje się, 

że dbanie o estetykę miasta może przynieść więcej szkód 

niż pożytku.



  Gwarantujemy najnowocześniejsze 
rozwiązania technologiczne.
Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji, 
w tym montaż i uruchomienie instalacji 
oraz pozyskanie dofinansowania.

  Zapewniamy szkolenia, doradztwo, 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 84A

www.semperpower.pl

Skontaktuj się z naszym doradcą, 

tel. 605 615 596

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia 
Branży Fotowoltaicznej - Polska PV.
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