A

Z

E

T

A   B

E

Z

P

Ł

A

T

N

A

Nakład:

20.000 egz.

G

Nr 4 (58) 

Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:

kwiecień 2020r.

www.naszejastrzebie.pl

Rząd dał pieniądze
na wiadukt i rondo!
12,7 mln zł

Dobre i złe wieści z WSS

dla Jastrzębia-Zdroju
z Funduszu Dróg
Samorządowych
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KANCELARIA

W szpitalu jest kasa
i… koronawirus
A

 Awantura o PSZOK i GPZON

RADCY PRAWNEGO  Jak w GSM płynu do dezynfekcji szukali...
dr Ireneusz Korczyński
ul. Górnicza 7,
41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87

 Sportowcy w czasach epidemii
 Dobre praktyki w JSW
 Zielone Czeki – można składać wnioski
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Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

Przyjdź i sprawdź nas!
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
ul. Beskidzka 34, tel: 32 470 32 49
ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H. Spar), tel: 537 437 515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta), tel: 531 131 101
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Mamy dwie informacje dotyczące WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Dobrą i złą.

W szpitalu jest kasa
i… koronawirus
Z

acznijmy od złej informacji.
Niedziela, 19 kwietnia, okazała się rekordowa, jeśli chodzi
o dzienny przyrost w Polsce osób zakażonych koronawirusem. Powodem były trzy zbiorowe źródła infekcji w tym
- niestety - szpital w Jastrzębiu-Zdroju.
Pierwsze niepokojące informacje na temat sytuacji w placówce zaczęły spływać
w niedzielne popołudnie. W szpitalu
całkowicie wstrzymano przyjęcia. Zakazano także przekazywania paczek dla
pacjentów. Szybko okazało się, że ma to
związek z pojawieniem się koronawirusa
wśród chorych i personelu medycznego.
W poniedziałek, kiedy zsyłaliśmy gazetę
R
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Pieniądze na walkę z zarazą

W

do druku była mowa o 22 zakażonych
osobach. Od pozostałych pacjentów
i personelu pobrano próbki, co oznaA

M

A

cza, że ta liczba może wzrosnąć. Szpital
zatrudnia 1100 osób, obecnie na 17 oddziałach hospitalizowane są 153 osoby.

ładze województwa śląskiego przekazały kolejne
środki dla szpitali na walkę z koronawirusem. W sumie, wysokość wsparcia wynosi 123 mln zł,
które trafią do 27 podmiotów medycznych w naszym regionie. Na liście największych beneficjentów znalazł się szpital w Jastrzębiu-Zdroju.
Środki zostaną przeznaczone, m.in.
na zakup wyposażenia, modernizację infrastruktury szpitalnej, środki

7,7 mln zł

od władz województwa
dla szpitala
w Jastrzębiu-Zdroju.
ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji, materiały do diagnostyki niezbędne do
leczenia pacjentów w stanie nagłego
zagrożenia życia wynikającego z zarażenia koronawirusem.

Awantura o PSZOK i GPZON

u Po interwencji przewodniczącego Rady Miasta
otwarto punkty odbioru odpadów.
M-3
Jastrzębie-Zdrój
Wrzosowa,
pow. 48,00 m2
cena: 165 000 zł
tel. 601 976 218
M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska,
pow. 47,52 m2
po remoncie
cena: 183 000 zł
tel. 601 976 218

Na

polecenie prezydent Anny Hetman od 25 marca do 11 kwietnia zamknięto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Gminny
Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.
Była to decyzja niezrozumiała, niebezpieczna i nieuzasadniona nawet panującym obecnie stanem epidemicznym. Punkty zbierania
śmieci zwłaszcza teraz powinny być czynne,

DZIAŁKA
Jastrzębie-Zdrój
Moszczenica,
pow. 1047 m2
cena: 73 290 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

bo w czasach koronawirusa ostatnią rzeczą jakiej potrzebuje Jastrzębie-Zdrój jest katastrofa
sanitarna. To, że ludzie siedzą w domach nie
oznacza, że nie generują odpadów. Jest odwrotnie. Wielu jastrzębian wolny czas wykorzystuje
na zrobienie porządków, odnowienie mieszkania czy drobne remonty. Widać to po zawartości altanek śmieciowych, gdzie zaczęły się piętrzyć opakowania po farbach i powyciągane
z piwnic graty. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta uzasadnił decyzję

o zamknięciu PSZOK i GPZON wprowadzonym przez rząd zakazem wychodzenia
z domu poza wyjątkowymi sytuacjami. Trudno jednak uznać, że ktoś udaje się na wysypisko
w celach rekreacyjnych albo żeby zabić nudę.
Istnieje też ustawa z 2008 roku o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi. Mówi ona wyraźnie, że właściciel
lub zarządzający są obowiązani utrzymywać
nieruchomość w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, a w szczególności prowadzić

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17,
redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji: Beata Leśniewska
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami.
Interweniował w tej sprawie Piotr Szereda,
który jest przewodniczącym Rady Miasta ale
także prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
Jas-Mos. Na swoim zawodowym podwórku
widział, do jakich skutków może doprowadzić decyzja o zamknięciu punktów odbioru
odpadów.
- Apeluję do Pani prezydent o rozwagę i podjęcie natychmiastowej decyzji o otwarciu PSZOK
i GPZON. Brak zrozumienia tej sytuacji może
skutkować znacznym pogorszeniem warunków
higieniczno-sanitarnych w naszym mieście oraz
uruchomi dzikie wysypiska - zaapelował Piotr
Szereda do prezydent Anny Hetman.
Interwencja odniosła skutek. PSZOK
i GPZON zostały otwarte 10 kwietnia. To i tak
późno, ale przynajmniej udało się przed świętami odkorkować śmieciowy zator.

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
502 364 029, olimpia-reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec
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Rząd dał pieniądze
na wiadukt i rondo!
12,7 mln zł

w ramach rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych otrzyma Jastrzębie-Zdrój
wizyta wojewody Jarosława Wieczorka
i wizja lokalna stanu wiaduktu, która
odbyła się 10 lutego tego roku - mówi jastrzębski poseł Grzegorz Matusiak.

Grzegorz Matusiak,
poseł PiS z Jastrzębia-Zdroju
Cieszę się, że nasze zabiegi
okazały się skuteczne
i dofinansowanie przyznane.
W ten sposób tak duży
wydatek z budżetu miasta
może być przeznaczony
na inne, ważne cele.

Przypomnijmy, że wiadukt
przy alei Piłsudskiego
to jedno z wąskich
komunikacyjnych gardeł
naszego miasta.

Poseł Grzegorz Matusiak i wojewoda Jarosław Wieczorek podczas wizytacji
zamkniętego wiaduktu przy alei Piłsudskiego.

W

czasie pandemii, kiedy
praktycznie nie ma żadnych
dobrych informacji, zdarzają się też wyjątki. Dobre wieści dotyczą Jastrzębia-Zdroju. Udało się pozyskać rządowe dofinansowanie do
obudowy wiaduktu i budowy ronda na
alei Piłsudskiego. W ramach Fundu-

szu Dróg Samorządowych nasze miasto
otrzyma 12 710 000 zł. To połowa kwoty
potrzebnej na realizację tej inwestycji.
- Wymagało to wielu zabiegów zarówno u Wojewody Śląskiego, w Ministerstwie Infrastruktury i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ważna okazała się

Foto-list do redakcji

Po co ten remont?

R

E

Został zamknięty przed wigilią
w 2018 roku. Powodem był zły stan
techniczny. Jak zawsze władze miasta
dały się zaskoczyć. Wszyscy wiedzieli,
że wiadukt się sypie i wcześniej czy później trzeba go będzie zamknąć dla ruchu. Teoretycznie można się było wcześniej przygotować do remontu. Zlecić
plan modernizacji, zgromadzić środki
itp. Niestety, w roku wyborczym władze
K

L

miały poważniejsze wydatki, jak choćby OWN albo festyny z okazji urodzin
miasta. Remont wiaduktu stał się jedną
z najbardziej wyczekiwanych inwestycji.

Jastrzębski magistrat
poddał jednak
mieszkańców próbie
cierpliwości.
Informacja o przetargu na budowę
wiaduktu pojawiła się niedawno. Wykonawcę inwestycji mamy poznać w połowie tego roku. Z oficjalnych komunikatów magistratu wynika, że roboty mogą potrwać około dwóch lat. Znając życie, koronawirus mógłby stać pretekstem
do kolejnej zwłoki. Pieniądze przyznane
przez rząd spadły miastu, jak z nieba. Nie
ma przeszkód, aby jak najszybciej ruszyła
inwestycja przy alei Piłsudskiego. (fil)
A

M

DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

W

naszym mieście remontów
jest jak na lekarstwo, a jak
się już jakiś przytrafi to
można mieć wątpliwości o jego sens. Na
ulicy Jasnej wymieniono ostatnio kostki
chodnikowe. Jest to o tyle dziwne, że one
wcale nie były uszkodzone. Po oczyszczeniu z piasku i zaprawy kostki wyglądały
jak nowe. Kto wie, czy nie zostaną gdzieś
powtórnie wykorzystane. Róbmy remonty, ale tam gdzie stan chodników jest
fatalny, a takich miejsc jest w Jastrzębiu
bardzo wiele.
Zatroskany mieszkaniec

PRANIE DYWANÓW ODBIÓR
ORAZ DOWÓZ DO KLIENTA

Najniższe
ceny tapet!

ZRÓB ZAKUPY
PRZEZ INTERNET:

www.exclusivecarpets.pl
Serdecznie zapraszamy

Jastrzębie-Zdrój
AL. J. Piłsudskiego 39
www.exclusivecarpets.pl
/exclusivecarpets
tel. kom. 780 095 009
czynne: 10-18, sob.: 9-13

DOJAZD BEZ UTRUDNIEŃ

A

4

www.naszejastrzebie.pl

kwiecień 2020 r.

Lepsi i gorsi przedsiębiorcy?
Prezydent miasta chce ulżyć jastrzębskim firmom w tym trudnym czasie,
ale robi to na swój specyficzny sposób.
Radni PiS przygotowali propozycję pakietu pomocowego dla
jastrzębskich przedsiębiorców. Opiera się on na trzech filarach.
PIERWSZY FILAR
dotyczy najemców lokali użytkowych będących
własnością miasta. Firmy ( osoby fizyczne i prawne), które na mocy rozporządzenia ministra zdrowia
(z 13 marca) oraz wprowadzenia stanu epidemii (20
marca z nowelizacją z 24 marca) musiały zawiesić
działalność, a także te, które zamknęły swoją działalność za względu na brak klientów, muszą być
zwolnione z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań.
Ponadto wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie musieli zamknąć swoich działalności, otrzymają 50
proc. zwolnienia z czynszu na czas obowiązywania
obostrzeń. Oczywiście zwolnienia i karencja będą
przyznawane na wniosek przedsiębiorców.

Piotr Szereda,
przewodniczący
Rady Miasta:
Różnicując stawki
podatku należy stosować zasadę równości
wszystkich podmiotów
znajdujących się w takiej
samej sytuacji. Kryterium zawężenia grupy do
zwolnienia, nie powinna
być organizacja prawna
przedsiębiorstwa, ale np.
wysokość utraconego
przychodu w okresie walki z pandemią, tak jak
to uwzględnia ustawa
tarczowa z 31 marca.

G

ospodarcze skutki koronawirusa dają się we
znaki wszystkim, ale
szczególnie po kieszeni dostają
przedsiębiorcy. Śladem rządu,
który przygotował Tarczę Antykryzysową, swoje działania
osłonowe dla lokalnego biznesu podejmują także samorządowcy. Jednym idzie to lepiej,
innym gorzej. Prezydent Anna
Hetman postanowiła odciążyć
jastrzębskich przedsiębiorców
w płaceniu podatków. Jej propozycje wzbudziły jednak sporo wątpliwości. Z podatku od
nieruchomości zwolniono osoby fizyczne, natomiast osobom
prawnym zaledwie odroczono
daniny na rzecz miasta. Jest to
dosyć nieuzasadnione zróżni-

DRUGI FILAR
cowanie. Dlaczego większymi
względami cieszą się przedsiębiorcy pracujący pod szyldem
działalności gospodarczej (osoba fizyczna) od tych, którzy
mają spółki (osoby prawne).
Nie ma to nic wspólnego ze
skalą obrotu, która powinna
być jedynym kryterium udzielenia pomocy w czasie koronawirusa. Łatwo sobie wyobrazić
osobę fizyczną, której interes
kreci się w najlepsze oraz plajtującą spółkę, bo państwo zakazało jej działalności. Dzieleniu
przedsiębiorców na lepszych
i gorszych sprzeciwia się Piotr
Szereda, przewodniczący Rady
Miasta, który zwrócił się do
prezydent Anny Hetman o korektę projektów uchwał.

to z kolei propozycja dla firm, które wznowią
działalność, przez okres tzw. rozruchu (czyli przez
trzy miesiące) powinny być zwolnione z 50-proc.
czynszu, a płatności regulowane w tym czasie będą
mogły rozłożyć na raty i spłacać przez sześć kolejnych miesięcy.
Dzierżawy powierzchni lub obiektów handlowych
na targowisku miejskim powinny być traktowane
jak czynsze i będą podlegać zasadom analogicznym
jak wyżej, w przypadku opłat czynszowych.

TRZECI FILAR
pomocy dotyczy podatków od nieruchomości i od
środków transportu oraz opłat śmieciowych. Przedsiębiorcy, którzy mają zakaz prowadzenia działalności, a także ci, którzy odnotowali spadek obrotów
gospodarczych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie), powinni być zwolnieni z podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca. Zwolnienie
powinno być dokonywane wyłącznie na wniosek

przedsiębiorcy. Pozostali przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów, ale nie są objęci przepisami ustawy, będą mogli wystąpić o przedłużenie
terminu płatności za miesiące kwiecień, maj, czerwiec - nie dłużej niż do 31 października 2020 roku.

JEŻELI CHODZI O PODATEK
OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
przedsiębiorcy, którzy zanotowali znaczący spadek
obrotów np. w branży turystycznej czy transportowej,
będą mieli możliwość jego umorzenia, rozłożenia na
raty lub odroczenia terminu wpłaty. Kwestie te powinny być analizowane na indywidualne wnioski.

JEŻELI CHODZI O PODATEK
TZW. ŚMIECIOWY
firmy które mają zawieszoną lub ograniczoną
działalność powinny złożyć nowe Deklarację o wysokości opłat za zagopodarowanie odpadami komunalnymi.
Aby skorzystać z konkretnej pomocy oferowanej
w ramach Jastrzębskiego Pakietu Antywirusowego nasi przedsiębiorcy, będą zobowiązani złożyć
do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój odpowiednie
wnioski. Powinny być maksymalnie uproszczone, w ramach obowiązujących przepisów prawa,
by każdy przedsiębiorca mógł szybko ubiegać się
o pomoc. Urząd Miasta powinien bazować na
oświadczeniach, które będą składane pod rygorem
odpowiedzialności karnoskarbowej. Nie powinniśmy za okresy przyznanych karencji, prolongat lub
wydłużeń terminów naliczać odsetek, a przedsiębiorcy nie będą obciążany karami za te okresy.
Ponadto biorąc pod uwagę, że żaden program
nie uwzględni wszystkich sytuacji, dlatego każdą
sprawę, Urząd Miasta powinien rozpatrywać indywidualnie.

Śląska tarcza antykryzysowa
u Województwo śląskie jest jednym z najlepiej
prosperujących regionów w Polsce. Jednakże z uwagi
na koronawirusa śląska gospodarka przeżywa kryzys.
W tej sytuacji władze województwa zdecydowały, że do
lokalnych przedsiębiorców trafi aż miliard złotych wsparcia,
które pozwoli im przetrwać ten trudny czas.

Ś

ląski Pakiet dla Gospodarki, stanowi uzupełnienie rządowej Tarczy Antykryzysowej. Miliard złotych trafi do małych i średnich przedsiębiorstw. Najwięcej, bo 446 mln zł
zostanie przeznaczone na pożyczki obrotowe i płynnościowe,
323 mln zł województwo przekaże
na poczet wsparcia pracodawców,
a 162 mln zł to kwota wsparcia
bezzwrotnego, z kolei 57 mln zł
zostanie wydane na działania
wspierające, a 20 mln zł na wejścia kapitałowe. Pakiet składa się
z pięciu filarów, w ramach których

przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o rozmaite dotacje.

I FILAR
powstał z myślą o tych, którzy
m.in. z uwagi na sytuację wywołaną pandemią koronawirusa nie są
w stanie regulować bieżących zobowiązań takich jak wynagrodzenia pracowników i koszty prowadzenia działalności. Dzięki pomocy województwa będą mogli skorzystać, m.in. z pożyczek obrotowych i płynnościowych. Wspomniane pożyczki dystrybuowane
będą przez trzy podmioty: Fun-

dusz Górnośląski, Towarzystwo
Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Bank Pekao S.A.

II FILAR
obejmuje wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy.
Przewidziano możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, składek ZUS czy opłat za szkolenia oraz staże. Nie zapomniano także o wsparciu finansowym dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aby stać się beneficjentem,

trzeba wykazać spadek obrotów w dwóch kolejnych miesiącach br., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Co ważne, aplikować o środki będzie można w powiatowych
urzędach pracy.

III FILAR
dotyczy wsparcia bezzwrotnego, które dedykowane jest przedsiębiorstwom z sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii jak, m.in. turystyka, przemysł czasu wolnego czy gastronomia. Dotacje będzie można przeznaczyć, m.in. na: nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje prowadzące do dywersyfikacji bieżącej produkcji
lub oferowanych usług, bądź do

1 mld zł

wynosi wartość Śląskiego
Pakietu dla Gospodarki
zmian w procesie czy w organizacji, a także na zakup surowców,
materiałów, produktów i towarów
związanych z działalnością inwestycyjną.

IV FILAR
to samorządowe działania
wspierające. Co to oznacza? Pod
tym pojęciem kryje się promocja
gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania
i eksportowania. Pozyskane środki można będzie przeznaczyć na
organizację wydarzeń oraz inicjatyw biznesowych i turystycznych,

a także realizację działań eksportowych i innowacyjnych. Z pomocy w ramach tego filaru skorzystają nie tylko firmy, ale także gminy
i reprezentanci NGO.

V FILAR
zamykający „Śląski Pakiet dla
Gospodarki”, związany jest z „wejściami kapitałowymi”, które docelowo mają zwiększyć zaangażowanie inwestorów w regionie. To rozwiązanie stworzone dla osób rozpoczynających innowacyjne projekty, które nie mają środków na
wdrażanie opracowanych przez
siebie rozwiązań.

www.naszejastrzebie.pl
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Na profilu facebookowym portalu jas24.info.pl pojawił się felieton o kolejnej, kontrowersyjnej akcji Gerarda Weycherta,
prezesa Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Swoją drogą ma on sporo szczęścia. Koronawirus sparaliżował praktycznie
wszystkie dziedziny życia publicznego, w tym sądownictwo. Wiele spraw sądowych spadło z wokandy, a wśród nich
proces cywilny, jaki wytoczył Weychertowi jeden z jastrzębskich polityków. Sprawa dotyczy ubiegłorocznych wyborów.
Oczywiście, co się odwlecze to nie uciecze. Sprawa ruszy, kiedy wymiar sprawiedliwości wróci na normalne tory.

W poszukiwaniu płynu
dezynfekującego dla GSM

W

sytuacji, w której znaleźliśmy
się w związku z koronawirusem wielu ludzi stara się pomóc
w sposób, w jaki potrafi. Firmy przeznaczają znaczne środki finansowe na walkę z pandemią, a osoby prywatne szyją maseczki lub
robią zakupy osobom potrzebującym. Generalnie ludzie zachowują się przyzwoicie, stosownie do sytuacji. Wiadomo, są też osoby,
postępujące w sposób nieodpowiedzialny
np. rozpowszechniając fake-newsy czy zwyczajnie hejtujące innych. Przeważnie są to
osoby anonimowe. Do tego się już przywykliśmy. Szczególny niesmak budzi jednak,
gdy w taki sposób, niesmaczny, zachowują
się tzw. osoby na stanowisku, wykształcone,
wydawałoby się, że elity.
Niedawno przykład takiego żenujące
postępowania dał Gerard Weychert prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. Prezes, być może z nadmiaru czasu wolnego, bo siedzibę spółdzielni pozamykał na cztery spuR

E

sty, znów zaczął zachowywać się w sposób
dziwny. Otóż Gerard Weychert wypisuje
w „Gazecie Wyborczej” „newsy”, z których
wynika, że chce on bardzo dbać o dobro
lokatorów, ale nie może, bo mu poseł PiS
Grzegorz Matusiak nie chce pomóc. Prezesowi, jak twierdzi, ma brakować 4000 l
płynu dezynfekcyjnego, którego nigdzie
nie może ponoć kupić. Jakby taki płyn kupił to, mniemać należy, zdezynfekowałby
wszystko jak się należy, oczywiście w trosce o bezpieczeństwo lokatorów.

Ponieważ prezes gotów
jest dla członków zrobić
wszystko, to i nie dziwi,
że zdecydował się na
wyjście ostateczne
i publicznie zaproponował
posłowi, coś co by można
przy odrobinie złej woli
odebrać jako deklarację
wręczenia łapówki.
K

Prezes w zamian za załatwienie
dużej ilości płynu dezynfekującego obiecał posłowi Grzegorzowi Matusiakowi,
udzielenie korzyści osobistej, w postaci ufundowania baneru dziękczynnego w atrakcyjnej lokalizacji. Oczywiście deklaracja prezesa pewnie łapówką nie jest, choć nie nam o tym
rozstrzygać. To z tej przyczyny, że prezes żadnego baneru nie zamierza fundować, a postanowił sobie najzwyczajniej w świecie z posła zażartować. Pytanie
tylko czy żart taki jest stosowny do pozycji i okoliczności.
No, ale można by zapytać skąd przeświadczenie, że prezes jest, aż tak dowcipny. No cóż. Pracownicy spółdzielni zamieścili na stronie internetowej GSM reklamę
L

borczej” - jak to ma w zwyczaju mógłby się pofatygować do hurtowni,
w celu zakupienia tak pożądanego przez
niego preparatu i… dezynfekować, dezynfekować, dezynfekować.

Coś nam się jednak
wydaje, że nie
o dezynfekowanie
tutaj chodzi.

lokalnej hurtowni,
w której lokatorzy mogą się zaopatrzyć
w środki dezynfekujące.
Oczywiście sami i za swoje pieniądze.
Sprawdziliśmy. Płyn dezynfekujący jest dostępny, w małych i dużych opakowaniach.
Prezes może więc, zamiast do „Gazety WyA

Problemem jest zwyczajna skłonność
do awanturnictwa ze strony prezesa, ale
i… niekompetencja, skoro swoje poszukiwania rozpoczął w biurze poselskim posła
PiS, zamiast w wyspecjalizowanej hurtowni, zresztą przez siebie reklamowanej.
Panu prezesowi oczywiście zdrowia życzymy. Nam zaś pozostaje satysfakcja, że
w odróżnieniu od „Gazety Wyborczej”
udało nam się znaleźć rozwiązanie problemu z płynem dezynfekującym dla GSM.
Źródło: jas24.info.pl
M
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W końcu wrócimy
do normalności
Na stronie Jastrzębskiego Węgla
ukazał się video-wywiad z libero
JAKUBEM POPIWCZAKIEM.
Oto zapis tej rozmowy.

- Życie w dobie koronawirusa
- Radzę sobie całkiem dobrze. Nie narzekam na ten czas spędzany w domu.
Jest go o wiele więcej, niż zazwyczaj, ale
nie nudzę się, bo staramy się jakoś sobie
urozmaica życie. Spacery, ćwiczenia, gry
komputerowe, książki, a nawet puzzle na
trzy tysiące elementów.

- Rozmowy kontraktowe
- Słuchając narracji ze strony innych
klubów, czy nawet sportów, w tym piłkarzy i koszykarzy, odnoszę wrażenie,
że tam jest chyba mniej dialogu niż
u nas. Od samego początku prezes
wykazał duże zrozumienie i nie starał
się nam niczego narzucić z góry. Roz-

mawialiśmy jak cywilizowani ludzie
i doszliśmy do wspólnego stanowiska.
My, jako siatkarze mamy świadomość,
że nasz zawód jest generalnie tylko

Najlepszy mecz
jest jeszcze przede mną

Na stronie internetowej GKS 1962 Jastrzębie warto polecić cykl
„Ze szpica”, polegający na krótkich wywiadach z piłkarzami.
Ostatnio przepytany został obrońca ADAM WOLNIEWICZ.
- Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu
grałeś?
- Carlitos
- Najlepszy piłkarz, z którym grałeś?
- Arkadiusz Milik
- Piłkarski idol?
- Thiery Henry
- Ulubiony zagraniczny klub?
- Arsenal Londyn
- Najlepszy trener?
- Jurgen Klopp
- Najlepszy mecz w Twoim wykonaniu?
- Jest cały czas przede mną. A tak serio, to żaden konkretny nie zapadł mi
w pamięci. Zawsze doszukuję się najdrobniejszych błędów, przez co nawet
jak zagram dobry mecz, to szczegółowo
go analizuję i dochodzę do wniosku, że
to nie było najlepsze spotkanie w moim
wykonaniu.
- Najgorszy mecz w Twoim wykonaniu?
- Pierwsza połowa w meczu ze
Stomilem Olsztyn, gdy jeszcze grałem w Górniku Zabrze.
Miałem bardzo duży udział
przy straconych bramkach.
- Przesąd przed meczem?
- Zawsze przed wejściem
na murawę przeżegnam się.
- Największy dowcipniś
w GKS-ie?
- Daniel Liszka i Kamil Adamek
- Najlepszy obecnie piłkarz
Fortuna 1 Ligi?
- Farid Ali

- Hobby?
- Czytanie i inwestowanie

- Ulubiony film?
- Never Back Down

- Ulubiona potrawa?
- Pierogi

- Ekstraklasa czy Premiership w tv?
- Premiership i Fortuna 1 Liga

- Ulubiona muzyka/wykonawca?
- Ed Sheeran

- Twoja największa zaleta?
- Pracowitość

- Ulubiona książka?
- Nie mam ulubionej, większość tych, które czytam, podobają mi się. Są to książki głównie o inwestowaniu, równowadze
psychicznej i emocjonalnej.

- Twoja największa wada?
- Też pracowitość, ponieważ przez to zaczynam robić wiele rzeczy, zaniedbując
inne.
- Jak zajmujesz sobie czas, podczas dni,
kiedy przez siły wyższe nie trenujesz z
drużyną?
- Rano trening, później chwila dla rodziny, po południu kolejny trening.

rozrywką, jakimś urozmaiceniem codziennego życia. Nikt o tym teraz nie
myśli i nie zaprząta sobie tym głowy.
Patrząc na nasze zarobki to my sobie
poradzimy i zdajemy sobie sprawę, że
teraz trzeba ratować klub i musimy
też pomagać społeczeństwu. Ta chwila
wymaga, abyśmy byli skłonni do wszelkich ustępstw.
- Powrót do normalności
- Szczerze powiedziawszy ciężko jest
to sobie wyobrazić, bo nasze życie zmieniło się diametralnie. Nikt się nie mógł
spodziewać tego, że w pewnym momencie nie będziemy pracować, niczego nie
będzie się od nas wymagać z wyjątkiem
tego, abyśmy siedzieli w domu. Powrót
do normalnego trybu na pewno będzie
ciężki, aczkolwiek uważam, że w końcu
musimy wrócić do codzienności, bo im
dłużej to będzie trwało to tym większa
zapaść się stworzy w każdej dziedzinie
życia.

„Sawi” zostaje w Jastrzębiu

RADOSŁAW SAWICKI będzie w kolejnym
sezonie nadal reprezentował barwy
JKH GKS Jastrzębie. Umowa z 24-letnim
napastnikiem rodem z Sanoka została
przedłużona do końca przyszłego sezonu.
w punktacji kanadyjskiej w barwach JKH
GKS Jastrzębie. Z kolei liczba bramek plasowała go na drugiej pozycji wśród snajperów ekipy trenera Roberta Kalabera.
Dodajmy, że Radosław Sawicki zapisał się także w historii jastrzębskiego
hokeja jako autor gola nr 2100 w dziejach występów naszych zawodników

- W jakim klubie widzisz siebie za
5 lat?
- Arsenal Londyn
- Wymarzona liga, w której chciałbyś
zagrać?
- Liga angielska
- Plan na „po karierze”?
- Jeszcze nie wiem, czy
coś związanego z piłką. Dużo rozmyślam co
chciałbym robić i jeszcze nie poznałem siebie
na tyle, żeby wiedzieć,
w czym oprócz piłki
czułbym się najlepiej.
- Które miejsce zajmie
GKS w tym sezonie?
- Czwarte
- Kto awansuje do Ekstraklasy?
- Podbeskidzie Bielsko-Biała, Stal
Mielec, GKS Jastrzębie.

- Miniony sezon
- Czuje lekki niedosyt, bo uważam że
byliśmy na tyle silną grupą, że mogliśmy
w tym roku walczyć o złoto bez jakichkolwiek kompleksów i problemów. Szkoda, że nie było nam dane rozstrzygnąć
tego na parkiecie. Myślę, że w podobny
sposób czują się pozostałe trzy zespoły
z czołówki ligi, bo każdy miał poczucie,
ze jest w stanie wygrać coś wielkiego
w tym sezonie. Szkoda, że kibicom nie
było dane to zobaczyć. Ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Musimy się pogodzić z tym, co jest. Na pewno to co nam
pozostanie w pamięci to przygoda w Lidze Mistrzów. To była kapitalna sprawa
dla zawodników i kibiców naszego miasta. Pokonanie dwa razy Zenitu Kazań
było naprawdę czymś niesamowitym.
Tym wyczynem na pewno zapisaliśmy się
w historii tego sezonu Ligi Mistrzów.
Z jednej strony był to sezon dziwny, ale
niepozbawiony pozytywnych akcentów
i z tego trzeba się cieszyć.

W

minionym sezonie popularny
„Sawi” był jednym z odkryć
w ekstralidze. W 49 meczach
zdobył 25 goli i asystował przy 24, co
czyniło go drugim najlepszym Polakiem

w ekstralidze. „Sawi” uczynił to
w listopadowym spotkaniu z Energą Toruń (8:2). Przypomnijmy,
że Sawicki dołączył do JKH
GKS przed rokiem, opuszczając GKS Katowice.
- Radosław Sawicki pokazał się w minionym sezonie z bardzo
dobrej strony i można powiedzieć, że
„odbudował się” w Jastrzębiu. To zawodnik, który wciąż chce się rozwijać i dlatego warto na niego nadal stawiać - powiedział dyrektor sportowy JKH GKS
Jastrzębie, Leszek Laszkiewicz.

Koronawirus jest wciąż bardzo groźny,
w Jastrzębiu-Zdroju także!

Co musisz
wiedzieć

Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy
(np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole
i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ
ODLEGŁOŚĆ OD ROZMÓWCY
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości
z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
STOSUJ ZASADY OCHRONY
PODCZAS KICHANIA I KASZLU
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej
wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć
ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je
środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie
ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą
kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc
w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
CZĘSTO MYJ RĘCE
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je
płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych
powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk
zmniejsza ryzyko zakażenia.
UNIKAJ DOTYKANIA OCZU, NOSA I UST
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą
być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu,
nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni
na siebie.

REGULARNIE MYJ LUB DEZYNFEKUJ
POWIERZCHNIE DOTYKOWE
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły,
klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca,
z których często korzystają domownicy powinny
być starannie dezynfekowane.
REGULARNIE DEZYNFEKUJ SWÓJ TELEFON
I NIE KORZYSTAJ Z NIEGO PODCZAS
SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje.

ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO I PAMIĘTAJ
O NAWODNIENIU ORGANIZMU
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij
ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia
z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
KORZYSTAJ ZE SPRAWDZONYCH
ŹRÓDEŁ WIEDZY O KORONAWIRUSIE
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj
ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach
internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

u Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz,
że to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić.
JEŚLI MASZ TAKIE OBJAWY, JAK:
n duszność,
n stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
n objawy przeziębieniowe, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.
Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:
n gorączka,
n kaszel,
n duszności i kłopoty z oddychaniem,
n bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
JEŚLI MASZ TAKIE OBJAWY:
n zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
i powiedz o swoich objawach;
n własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym
lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb
postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek - w ten sposób narażasz innych
na zakażenie.
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej
sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.

Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, czyli przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich podróżnych powracających do Polski,
i obecnie nie jesteś objęty obowiązkową kwarantanną i nie masz objawów choroby, mimo wszystko przez 14 dni od powrotu do kraju kontroluj codziennie
swój stan zdrowia. Mierz temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo czy
masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych.
Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast
do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każdy pacjent manifestujący objawy
ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem
lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala |z
oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz
dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie
transportu sanitarnego.
Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego
Funduszu Zdrowia - 800 190 590 lub na numer odpowiednich Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych: Wodzisław Śl. - 32 456 38 10.
Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.
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DLA WAS ZOSTAJEMY W DOMU

RUSZYŁ SEZON MOTOCYKLOWY

u,,Mój Bohater Anioł” to akcja zorganizowana przez uczniów
Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju. Dzieci wykonały
plakat przedstawiający ,,bohaterów naszych czasów”. Natomiast
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 21, by podziękować
wszystkim służbom, nagrały film, przedstawiający wyjątkowe
podziękowanie dla policjantów, strażaków, pracowników służby
zdrowia oraz strażników miejskich.

Policja apeluje:
bądźcie ostrożni!

W

yższa temperatura i słoneczne dni powodują, że na drogach można spotkać
więcej motocyklistów. Niestety wraz
z rozpoczęciem sezonu dochodzi również do zdarzeń z udziałem tej grupy użytkowników dróg. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę na drodze.
Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na
względzie bezpieczeństwo swoje i innych.
Pamiętajmy, że jazda motocyklem wymaga od
nas posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania, umiejętności, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku. Ważne także, aby nie przeceniać
swoich możliwości.

MOTOCYKLISTO PAMIĘTAJ!
n zawsze dostosowuj prędkość do warunków na
drodze,
n nie wymuszaj pierwszeństwa,
n zawsze wyraźnie sygnalizuj wykonywanie manewrów,
R

E

n nie popisuj się ryzykowną jazdą przed innymito może kosztować zdrowie, a nawet życie ciebie
lub inne osoby,
n zadbaj o odpowiednią odzież (najlepiej w jaskrawych kolorach): kask ochronny, ochraniacze,
odpowiednie buty i rękawice - zwiększą twoje
bezpieczeństwo.
Z troski o mniej widocznych na drogach motocyklistów zwracamy uwagę kierowcom samochodów, żeby częściej zerkali w lusterka. Motocykle
ze względu na swoje gabaryty często poruszają się
sprawniej i bardziej dynamicznie, stając się przez
to mniej widoczni dla pozostałych uczestników
ruchu. Nagminne jest również rozpoczynanie
manewru wyprzedzania bez zerknięcia w lusterko. Kierowcy samochodów nie zdają sobie sprawy
jak z pozoru prosta czynność nabiera w tym przypadku ogromnego znaczenia, bo przecież jedno
zerknięcie w lusterko może ocalić czyjeś zdrowie,
a nawet życie.
K

D

zieci tęsknią za przedszkolem, szkołą,
kolegami i koleżankami. Wiedzą jednak,
że w tak trudnym okresie muszą pozostać w domu. Postanowiły więc wykorzystać ten
czas na stworzenie prac, którymi chciały wesprzeć
pracę wszystkich służb. Uczniowie własnoręcznie
wykonali piękne figurki aniołów, które według
założenia miały przedstawiać bohaterów naszych
czasów, którzy narażają zdrowie i życie, pomagając
L

A

innym w trudnym czasie pandemii. Przedszkolaki
natomiast przedstawiły swoje prace oraz przesłały
swoje podziękowanie w formie filmu adresowanego do policjantów, służby zdrowia, strażaków oraz
straży miejskiej.
,,DLA WAS ZOSTAJEMY W DOMU” to słowa
jednej z dziewczynek. Niezmiernie miło jest usłyszeć tak mądre, rozważne i odpowiedzialne słowa
z ust małej dziewczynki.
M

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA:
USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE PRAWA
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. Wiejska 29D/15, Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 37,91m2,
cena wywoławcza 99 000 zł, wadium 9 900 zł,

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
sala nr 5 w dniu 30.04.2020 r., godz. 1000.
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500 zł.

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
więcej informacji o spódzielni:

www.naszejastrzebie.pl

Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „ Regulaminem na
ustanowienie i zbycie odrębnej własności…” obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą
podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów
ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość
rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.
Umowa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego
zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia
29.04.2020r., do godziny 1500.
Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim
umówieniu na administracji osiedlowej przy ul. Staszica 8 tel. 32 476 12 55.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym
etapie postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS”
pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem 32 476 26 36-38 wew. 37.
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Zdjęcia: JSW

Nie dziel się wirusem. Dziel się
wiedzą o zapobieganiu zarażeniu
Rozmowa z ARTUREM DYCZKĄ, zastępcą prezesa zarządu ds. technicznych
i operacyjnych, szefem sztabu kryzysowego JSW.
- Walczymy z wirusem. Wygramy?
- Nie walczymy z wirusem, bo nie jesteśmy medykami. Bronimy się przed
nim, uczymy się żyć i pracować w warunkach zagrożenia. Apeluję: nie dziel
się wirusem. Dziel się wiedzą o zapobieganiu zarażeniu.

mogę powiedzieć, że skutecznie przeprowadzona akcja wyjaśniająca zasady
profilaktyki przyniosła pozytywne efekty. Dziś te kolejki to już wspomnienie.

- Boi się pan?
- Bardzo poważnie traktuję zagrożenie.
- Górnicy traktują je równie poważnie?
- Tak. Przekonuję się o tym za każdym razem rozmawiając z nimi podczas
wizyt na kopalniach.
- Kopalnie są bezpieczne?
- Bezpieczeństwo zależy przede
wszystkim od pracowników. Kopalnia
nie jest źródłem zakażenia. Jeżeli nikt
nie wniesie do niej wirusa, wszyscy będą bezpieczni. Dlatego apeluję - dbajcie
o siebie, bo tylko wtedy uratujemy miejsca pracy i zdrowie nas wszystkich. Odpowiedzialne zachowanie poza pracą
chroni nas przed zarażeniem w pracy.
Od samego początku przyjęliśmy zasadę, że brama jest nasza linią obrony.
Pomiary temperatury ciała wchodzących górników, namioty medyczne dla
osób z podejrzeniem, akcja informacyjna.
- To działa?
- Tak. Do końca pierwszego tygodnia
kwietnia nie było informacji o tym, aby
któryś z górników był chory.
- Mamy bardzo dobrze zorganizowaną obronę.
- Przestrzegam przed nieuzasadnionym optymizmem. Pracownicy funkcjonują w gronie rodzinnym, wśród

znajomych, sąsiadów. Robią zakupy. Mimo szczególnych zasad organizacji życia
w czasie pandemii, ryzyko zakażenia
poza pracą jest bardzo duże. To oznacza, że ryzyko wniesienia choroby na teren zakładów także rośnie. Dlatego przekonujemy górników do samokontroli. Pomiar temperatury ciała przed wyjściem do pracy, stosowanie się do zale-

ceń służb sanitarnych poza pracą, dbałość o profilaktykę na co dzień - to najskuteczniejsze sposoby ochrony kopalni.
- Są zasady ustalone przez sztab
kryzysowy JSW i sztaby kryzysowe
w kopalniach. Co z tego, skoro tworzył się tłok przed bramą albo w kolejce do szoli?

- Wie Pan wszyscy uczymy się obecnej sytuacji, dla wszystkich nas jest ona
nowa i co dzień przynosi nowe wyzwania. Czy tworzyły się kolejki na bramach? Tak oczywiście, ale powiedzmy
sobie szczerze, że nie tworzyły się same. Tłoczyli się pracownicy, którzy nie
zawsze przestrzegali ustalonych przez
służby ochrony zasad. Ale z satysfakcją

- Wiele emocji wzbudziła informacja o tym, że pracownicy będą karani
za aktywność w Internecie.
- Chcę to stanowczo zdementować.
Nie chodzi o „aktywność w internecie” tylko o tzw. fake newsy. Czy uważa pan, że na przykład rozpowszechnianie SMS-ów z tekstem informującym o tym, że 6 kwietnia kopalnie zostaną zamknięte jest obojętne dla firmy? Nie jest! Była to tym bardziej szkodliwa informacja, że jej autor próbował
podszyć się pod sztab kryzysowy. Hejt
i fake newsy na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa podejmowanych przez sztab
kryzysowy JSW albo sztaby kopalniane
może doprowadzić do nieodwracalnych
strat. Celem zarządu, sztabu kryzysowego JSW, sztabów kopalnianych i dyrekcji
kopalń jest w sposób maksymalny chronić najcenniejszy skarb JSW - jej pracowników. Zapewnić niezbędne bezpieczeństwo załogom i chronić miejsca pracy. To wojna z niewidzialnym
wrogiem! Tylko dyscyplina i rozsądek
naszych pracowników dają nam szansę tworzyć warunki bezpiecznej pracy.
Musimy w tej walce być konsekwentni
i zdyscyplinowani bo inaczej przegramy te wojnę.
Uważam, że każdy, kto przyczynia się
do chaosu, sam „wypisuje się” ze społeczności JSW. W historii ludzkości to
pierwsza pandemia, która tak szybko
opanowała świat. Nikt nie ma gotowych
recept. Co wybraliśmy w takiej sytuacji?
Racjonalne reakcje na zagrożenie. Dziękuję załodze za ostrożność, odpowiedzialność i etos pracy.
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Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej po raz kolejny została
zauważona przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dobre praktyki w JSW
Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało
po raz 18. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce.
Dobre praktyki”. To największy w Polsce przegląd
odpowiedzialnych aktywności biznesu,
z rekordową liczbą inicjatyw. W tegorocznej edycji
raportu eksperci Forum docenili trzy projekty Grupy
Kapitałowej JSW: „Kopalnia Wiedzy”, „Ratujmy
pszczoły - mogą żyć wśród nas” oraz zaproszenie
uczniów do inspirującej współpracy przez JSW
Innowacje i Przemysłową Akademię Rozwoju.
„Kopalnia Wiedzy” JSW to flagowy, autorski projekt zaangażowania społecznego całej Grupy Kapitałowej. To wyjątkowa inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży realizowana z ich udziałem, czyli kreatywne
pomysły, społeczne inicjatywy i działania na rzecz poprawy otaczającego
świata.

„Kopalnia Wiedzy” ma
łączyć, rozwijać, dodawać
skrzydeł i przynosić wiele
radości uczestnikom
realizowanych w jej
ramach projektów.
Prowadzący zajęcia chcą zarażać
dzieci pasją poznawania świata, doświadczania, odkrywania. Projekt ma
wspierać rozwijanie talentów wśród
dzieci oraz wyrównywać szanse w dostępie do nowoczesnych i ciekawych
form aktywności pozalekcyjnej. Auto-

rom Raportu nie umknął fakt, że na terenach przylegających do czynnej kopalni Ruch Borynia, Spółka zainicjowała pilotażowy program ekologicznego zagospodarowywania terenów poprzemysłowych, tworząc pasiekę. JSW
zdecydowała się nie tylko wybudować
i zasiedlić pszczelimi rodzinami ule
oraz przy wsparciu pszczelarzy produkować miód, ale również uruchomiła
program edukacyjny.

W ramach tych działań
- po zakończeniu
części inwestycyjnej
i otwarciu pasieki ze
ścieżką edukacyjną dla
najmłodszych - lokalne
szkoły uczestniczyły
w Grze Miejskiej.
Dzięki temu młodzież, poza zdobytą wiedzą na temat pszczół, wykorzystania produktów pochodzenia pszcze-

lego, mogła poznać historię i geografię najbliższej okolicy. Dzieci i młodzież
mogły też napisać artykuł poświęcony ochronie pszczół oraz wziąć udział
w konkursie tematycznym ogłoszonym
przez National Geographic Kids.
W Raporcie zwrócono uwagę na pilotażowy program patronatu w Śląskich
Technicznych Zakładach Naukowych
w Katowicach, który JSW Innowacje realizuje wspólnie z Przemysłową Akademią Rozwoju. Przez sześć miesięcy
28 uczniów mogło, m.in. uczestniczyć
w warsztatach z kreatywnego myślenia,
które odbyły się w Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie.

Oprócz tzw. design
thinking kluczową rolę
w projekcie odegrała
aplikacja komunikacyjnoe-learningowa Młody
Przemysł.
W 18. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” opublikowanych zostało 1696 dobrych praktyk (poprzednia edycja:
1549), zgłoszonych przez 214 firm (poprzednia edycja: 229 firm). Warto zaznaczyć, że w związku z ograniczeniem
możliwości zgłoszenia nowych praktyk ich liczba spadła z 826 do 712. Na-

tomiast znacząco zwiększyła się liczba praktyk długoletnich - 983 w porównaniu z 723 praktykami w poprzedniej edycji publikacji. 55 firm pochodzi
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Najliczniej reprezentowanymi
branżami w raporcie są: finanse, usługi oraz handel.
Odpowiedzialne za opracowanie raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja ekspercka, będąca
inicjatorem i partnerem przedsięwzięć
kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes, działa też
na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Po pracy zostań w domu
#popracyzostańwdomu - takim hasztagiem Jastrzębska Spółka Węglowa zachęca swoich pracowników
do ostrożności i rozsądku w życiu prywatnym podczas trwającej pandemii koronawirusa.

- Nie każdy może pracować
zdalnie, to niewykonalne zwłaszcza w górnictwie - mówi Patrycjusz Polak, kierownik Zespołu BHP w JSW SA. To on wraz
z córką Lilianną wpadli na pomysł hasztaga #popracyzostańwdomu. - W czasie wspólnej
zabawy doszliśmy do wniosku, że
warto taki hasztag zrobić dla nas,
dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej
- dodaje Polak.
Zakłady górnicze nie mogą
bowiem zaprzestać działalności,

m.in. ze względu na warunki górniczo-geologiczne. W JSW SA
po decyzjach Sztabu Kryzysowego wprowadzono liczne obostrzenia, dotyczące zakazu
wstępu osób postronnych na teren spółki, badania temperatury
ciała pracowników rozpoczynających pracę, trzyzmianowy system pracy oraz dezynfekcję kluczowych obszarów w poszczególnych zakładach. To jednak
nie wystarczy. - Bezpieczeństwo
zależy przede wszystkim od pra-

cowników, dlatego apeluję: dbajcie o siebie, bo tylko wtedy uratujemy miejsca pracy i zdrowie
nas wszystkich. Odpowiedzialne zachowanie poza pracą chroni nas przed zarażeniem w pracy - mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. operacyjnych
i technicznych, który kieruje
pracami Sztabu Kryzysowego.
Hasło #popracyzostańwdomu jest promowane od kilku dni
na kanałach społecznościowych
JSW SA.
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Pół miliona
na kombinezony
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej - za zgodą Rady
Nadzorczej - zdecydował o kolejnym wsparciu państwowych
instytucji w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki darowiźnie
sfinansowano zakup kombinezonów ochronnych.

Przyłbice dla szpitali
Spółka JSW Innowacje rozpoczęła produkcję przyłbic
ochronnych. Pierwsze egzemplarze trafiły już do szpitali.

P

rzyłbice ochronne produkuje
Zakład Technologii Przełomowych, należący do spółki JSW
Innowacje.
- Elementy konstrukcyjne przyłbic wykonywane są na drukarce 3D z materiału
o wysokiej odporności i doskonałej wytrzymałości. Wykorzystaliśmy dostępny
w Internecie projekt, który został skonsultowany w trakcie jego opracowywania
z czeskim ministerstwem zdrowia - wyjaśnia Bartosz Brzozowski p.o. dyrektora
Zakładu Technologii Przełomowych.
Pierwsza wyprodukowana partia
przyłbic trafiła już na Oddział Ratunko-

wy Szpitala Wolskiego w Warszawie oraz
do szpitala w Iłży. Kolejne trafią do placówek w województwie mazowieckim i
śląskim - zgodnie z zapotrzebowaniem.
- W miarę naszych możliwości chcemy pomóc osobom czy instytucjom,
które tego wsparcia potrzebują. Wyposażenie techniczne Zakładu Technologii Przełomowych JSW Innowacje
pozwala na wyprodukowanie do kilkunastu przyłbic na dobę - mówi Leszek
Hoderny, szef rady nadzorczej i były
p.o. prezesa zarządu JSW Innowacje.
- Podczas składania i pakowania sprzętu stosowane są niezbędne środki ochro-

ny zapobiegające rozprzestrzenianiu się
pandemii - dodaje.
W laboratorium o powierzchni ok.
200 m2 przebywają jednocześnie maksymalnie dwie osoby ubrane w rękawiczki, maseczki i okulary ochronne.
Każda przyłbica przed spakowaniem do
worka strunowego jest odkażana. Warto
podkreślić, że oprócz produkcji przyłbic
ochronnych, spółka rozpoczęła prace
nad wykonaniem maseczek ochronnych
wielokrotnego użytku - również z wykorzystaniem technologii druku 3D. Jednak w tym przypadku konieczne będzie
uzyskanie niezbędnych certyfikatów.

J

SW przeznaczyła na zakup kombinezonów ochronnych dla pracowników służby zdrowia pół miliona
złotych.
- Kupiliśmy dokładnie 12 400 sztuk
kombinezonów trzech typów - mówi
Sebastian Meisner, Dyrektor Zabezpieczenia Materiałowego i Majątku
w Zakładzie Wsparcia Produkcji, który
nadzorował operację. - Trafią do osób,

które walczą z epidemią na pierwszej
linii frontu.
Kombinezony ST 40, ST 60 i ST 70,
chroniące użytkowników przed czynnikami biologicznymi, na niemal trzydziestu paletach przewieziono do magazynów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tychach. Służby wojewody
zdecydują teraz, gdzie sprzęt zakupiony
przez JSW przyda się najbardziej.

Edukacja w domu może być ciekawa
Bezpłatne lekcje udostępniło w Internecie zabrzańskie Muzeum Górnictwa Węglowego
- partnerska instytucja kultury Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

L

ekcje o tematyce górniczej, inspirowane ofertą
edukacyjną Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, są skierowane do najmłodszych. Autorzy przygotowali zajęcia on line w formie zabawy i zadań do

wykonania. Lekcje oznaczone hasztagiem #podziemnaszkoła prowadzone są w formie
postów w mediach społecznościowych (konto Sztolni Królowa Luiza). Kampania edukacyjna ma wspierać dzieci, rodzi-

Znaczna część materiałów została przygotowana pod nadzorem metodyków i praktyków,
współpracujących z edukatorami Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Wśród tematów poruszanych w postach są np. tradycje

ców i nauczycieli w zdalnej nauce, ale także dostarczyć wielu atrakcji i wzbudzić zainteresowanie nawet wśród najmłodszych odbiorców.
- Jako jeden z czołowych ośrodków edukacyjnych na Śląsku, realizujący zajęcia w pełni zgodne
z podstawą programową, wychodzimy naprzeciw potrzebom, wynikającym z obecnej, trudnej sytuacji - mówi Beata Drynda-Pędziwiatr, specjalista ds. edukacji

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. - Treści zawarte w materiałach edukacyjnych,
prowadzonych dotychczas w kopalnianych podziemiach, przenosimy do sieci. Inspiracje do przygotowania materiałów edukacyjnych czerpaliśmy z naszych doświadczeń w oprowadzaniu dzieci po podziemnych wyrobiskach,
które skrywają konkretną porcję
wiedzy, ale również wiele tajemnic i ciekawostek.

związane z Barbórką czy historia górnictwa. Dodatkowo Muzeum przygotowało publikacje
fragmentów książki pt. „Pod ziemią” autorstwa Julii Rozumek,
a także wiele konkursów z nagrodami.
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kwiecień
2020 r.

Mimo kryzysu gospodarczego, Unia Europejska nie zamierza zwolnić tempa radykalnej polityki klimatycznej. Eurodeputowani ze Śląska
walczą w Parlamencie Europejskim o to, aby transformacja energetyczna nie odbiła się negatywnie na Polsce i naszym regionie.

GRZEGORZ TOBISZOWSKI:
IZABELA KLOC:
Zamrożenie systemu emisji CO2 to ponad
W dobie koronawirusa ratujmy ludzi
i gospodarkę. „Zielony ład” musi poczekać. 5,5 mld złotych dla polskiego przemysłu.

Koronawirus sieje spustoszenie. Ludzie tracą życie i zdrowie, a gospodarka pogrąża się
w największym od dekad kryzysie. Mimo tego Unia Europejska nie zamierza zrezygnować
z „Zielonego Ładu”. Może to doprowadzić do ogromnego wzrostu cen energii w Polsce
i zubożenia społeczeństwa na niespotykaną skalę. Nie możemy się na to zgodzić.

S

ektor energetyczny już odczuł skutki kryzysu. Przedsiębiorstwa zmuszone są do przyjęcia kosztownych środków bezpieczeństwa
dla swoich pracowników, aby zagwarantować ciągłość dostaw. Ponadto utrudnienia w łańcuchu
zaopatrzenia, zarówno na poziomie krajowym,
jak i międzynarodowym, będą miały coraz większy, negatywny wpływ na plany przedsiębiorstw
w zakresie utrzymania i modernizacji, w tym na
projekty związane z celami klimatycznymi Unii
Europejskiej.
Oczywiście, część ideologów unijnej polityki
klimatycznej zapewnia, że obecne zamieszanie
jest najlepszym momentem, aby na gruzach „starej” energetyki zbudować nowy świat oparty na
odnawialnych źródłach energii. W przypadku Polski to nie zadziała. Nie mamy takich finansowych
i technologicznych możliwości, aby elektrownie
węglowe zastąpić od razu farmami wiatrowymi
albo instalacjami fotowoltaicznymi. Oznacza to,
że nie stać nas na jednoczesne finansowanie „zielonej” transformacji i ratowanie gospodarki przed
skutkami koronawirusa.

Tych wydatków pogodzić
się nie da. I to jest jedyny,
racjonalny punkt wyjścia do
dyskusji o tym, co będzie dalej
z Polską i całą Unią Europejską.
Niestety, ta prawda zdaje się nie docierać do wielu opiniotwórczych i wpływowych środowisk. Pojawiają się głosy, aby nie tylko utrzymać, ale także
przyspieszyć obecny, bardzo radykalny kurs polityki klimatycznej. Według dotychczasowych ustaleń, celem do 2030 roku miała być redukcja emisji
dwutlenku węgla o 40 proc. Teraz mówi się już
o 55 proc. Część organizacji ekologicznych, których głos jest chętnie słuchany w Brukseli i Strasburgu, postuluje nawet, aby zwiększyć ten limit do
65 proc., a gospodarkę zeroemisyjną wprowadzić
już w 2040 r. Pojawiają się też niebezpieczne postu-

laty, aby walka ze skutkami koronawirusa stała się
jedynie elementem szerszego projektu, jakim jest
„Zielony Ład”. Oznaczałoby to, że pieniądze przeznaczone na odbudowę gospodarki nie trafią do
branż bazujących na paliwach kopalnych. Gdyby
na forum unijnym udało się przeforsować takie decyzje, wielu krajom w tym głównie Polsce, groziłby
nie kryzys, ale prawdziwa gospodarcza i społeczna
katastrofa. Jednym ze skutków byłby wzrost cen
energii, który pociągnie za sobą zubożenie społeczeństwa na niewyobrażalną skalę.

W związku z tym skierowałam
apel do Komisji Europejskiej o:
n Nieuchwalanie w najbliższym czasie Prawa Klimatycznego. Wróćmy do dyskusji o nowych
regulacjach dopiero wtedy, kiedy wszystkie państwa członkowskie staną na nogi po obecnym
kryzysie i kiedy ustabilizują się globalne relacje
gospodarcze i polityczne.
n Odroczenie „Zielonego Ładu” i ponownie rozważenie przez Komisję Europejską celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do
2030 r. dostosowując je do skutków gospodarczych pandemii koronawirusa.
n Zmianę wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Środki przeznaczone wcześniej na
„Zielony Ład” powinny zostać przesunięte na
ratowanie przemysłu europejskiego, co pozwoli
na szybkie odblokowanie wzrostu i inwestycji
począwszy od 2021 r.
n Zredefiniowanie polityki klimatycznej UE tak,
aby stworzyć możliwość „czystego” wykorzystanie węgla poprzez produkcję paliw przyszłości,
gazu syntezowego, czy produktów chemicznych
typu 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 przybędzie do końca maja 40 mln bezrobotnych.
- Nie ulega wątpliwości, że każde z państw członkowskich będzie musiało opracować własną drogę
wyjścia z recesji. Dla naszego kraju istotne będzie
mocne wspieranie przemysłu jako tej gałęzi gospodarki, na której będzie można odbudowywać
- twierdzi Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, zasiadający w komisji
przemysłu ITRE.
Według byłego wiceministra energii to ten moment, kiedy należy zamrozić opłaty za emisję CO2,
a pozyskane dzięki temu środki przeznaczyć na inwestycje, m.in. w polską energetykę, aby stała się
bardziej wydajna i ekologiczna.

Na ograniczeniu tego kosztu
zyskaliby także zatrudnieni
w przemyśle, ponieważ łatwiej
byłoby utrzymać miejsca pracy.
- Według danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie roczny koszt sektora związany
z systemem handlu emisjami ETS to 2 mld zł rocznie (ankieta 399 przedsiębiorstw 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 - wylicza
Tobiszowski.
Warto dodać, że w ciepłownictwie średni koszt
produkcji energii związany z emisją CO2 dla zrzeszonych przedsiębiorstw to ok. 5 mln zł rocznie.
Analizując szczegółowo sektor hutniczy, w produkcji stali w 2018 r. zużyto energię 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 narzędzia do
wyjścia z zapaści gospodarczej, minimalizować
negatywny wpływ koronawirusa oraz budować
fundamenty i warunki do ponownego wejścia na
ścieżkę wzrostu. Z pewnością miałoby to duży

wpływ na odbudowę polskiej gospodarki - mówi Tobiszowski, dołączając tym samym swoje
wnioski do postulatów autorstwa m.in. Michała Kurtyki - ministra klimatu czy Piotra Dudy
z „Solidarności”.

Polski eurodeputowany odniósł
się także do harmonogramu
prac związanego z Europejskim
„Zielonym Ładem”.
- Dziś priorytetem jest zdrowie i życie ludzi.
Mamy sytuację wyjątkową - nowe zjawisko społeczno-gospodarcze, którego negatywne skutki
dopiero przyjdzie nam analizować. W związku
z tym wraz z europarlamentarzystami z ramienia
EKR złożyliśmy list na ręce komisarz Von der Leyen, z prośbą o to, by przewartościować aktualne
priorytety prac Komisji Europejskiej - mówi Tobiszowski.
Jak można przeczytać w liście, Komisja powinna radykalnie ograniczyć swoje przedkryzysowe
ambicje regulacyjne i ponownie przeanalizować
swoje priorytety polityczne. Według europarlamentarzystów EKR nadszedł czas, aby na pierwszym miejscu postawić pragmatyzm i przesunąć
w czasie nowe wnioski legislacyjne w ramach inicjatyw takich jak, m.in. Europejski Zielony Ład.
Zamiast tego priorytetem KE powinno być przywrócenie równowagi i zmiana priorytetów wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, razem ze zwiększoną elastycznością wydatków, tak
by stały się one jednym z dostępnych dla państw
członkowskich narzędzi umożliwiających naprawę gospodarki.
Źródło danych:
Biuletyn Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej
Dane z Polskiej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
Dane z biura prasowego Tauron S.A.
Dane z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej
(*w przypadku ENEI I ENERGI dane za 3 kwartały 2019 r.)

NAJPOPULARNIEJSZĄ MARKĄ

motocykli elektrycznych w Polsce!
u Rynek jednośladów elektrycznych rozwija się w błyskawicznym tempie.
Jeszcze kilka lat temu na palcach jednej ręki można było policzyć jeżdżące
po polskich drogach pojazdy z napędem elektrycznym.

D

ziś w dobie coraz większej eko-świadomości,
wszechobecnego e-shearingu i zmieniającego
się podejścia Polaków do miejskiej mobilności,
swoje elektryczne pojazdy wypuszczają największe
stajnie motocyklowe świata. W 2019 roku wg danych
PZPM zarejestrowano 3053 „elektryków”.
BMW, KTM, a nawet… Harley Davidson musiały
jednak w 2019 roku oddać palmę pierwszeństwa
debiutującej na naszym rynku marce Super Soco.
Według raportu Polskiego Związku Przemysłu
Motoryzacyjnego to właśnie Super Soco została
najpopularniejszą marką motocykli elektrycznych
w 2019 roku w Polsce.
Sukces jest tym większy, że wszystkie rejestracje
dotyczą jednego modelu - Super Soco TC Maxa.
Twórcami elektrycznych motocykli Super Soco jest
grupa byłych pracowników Hondy, którzy poświęcili się
pasji i dziś pojazdy tej marki obecne są w ponad
50 krajach na całym świecie.
Pierwszy elektryczny odpowiednik klasy
125cc TC Max zaprezentowany został podczas
mediolańskich targów EICMA w 2018 roku.
Autorski projekt silnika o szczytowej
mocy 5000 W, 180 N.m. momentu
obrotowego oraz odważny design
w stylu cafe racer sprawiają,
że można zakochać w nim od
pierwszego ruchu manetką.
Na decyzję o zakupie właśnie
TC Maxa wpłynęła też z pewnością
wyjmowalna bateria z płaskimi
ogniwami litowymi, pozwalają
przejechać nawet 110 km na jednym
ładowaniu.
Super Soco Polska razem z dealerami dziękuje polskim
klientom za tak ciepłe przyjęcie
i zapowiada, że rok 2020 będzie równie elektryzujący.

Dziękujemy
za zaufanie!
Super Soco TC Max
najpopularniejszy motocykl
elektryczny w Polsce
* w 2019 roku wg danych rejestracji z Centralnej Ewidencji Pojazdów

www.super-soco.pl

Zielone Jastrzębie

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ruszyło wapnowanie gleb

u Każdy kto, szczególnie na Śląsku uprawiał działkę lub ogródek przy domu, ten wie
jakim utrapieniem są zakwaszone gleby. Tych w naszym regionie jest sporo, dlatego
też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ogłasza po raz kolejny akcję wspierającą rolników w regeneracji gleb.

W

ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021 rolnicy i posiadacze
użytków rolnych z terenu województwa
śląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5
i powierzchni nie przekraczającej 75 ha mogą się starać o dotację na zakup:
n wapna nawozowego odpowiadającego
typom wapna nawozowego, określonego
w załączniku nr 6 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 8 września
2010 r. w sprawie sposobu pakowania
nawozów mineralnych, umieszczania
informacji o składnikach nawozowych
na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów
wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183,
poz. 122);

n środka wapnującego, o którym mowa
w przepisach rozporządzenia (WE)
nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r.
w sprawie nawozów.
Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub
środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami: kopią potwierdzona za zgodność
z oryginałem opinii OSChR o zalecanej
dawce CaO lub CaO+MgO; fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki
wapnujące; wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR - należy
składać do sekretariatu Okręgowej Stacji

Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach,
ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice,
a elektroniczną wersję wniosku należy
przesłać na adres: wapnowanie@wfosigw.katowice.pl.
Dofinansowaniem będą objęte wnioski
przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu
wniosku do OSChR.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerami telefonów: Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach:
32 231 74 19 w. 22, tel. kom. 660 436 281,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 32 60 32 341, 32 60 32 386.

Uwaga! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

wydłuża terminy składania wniosków w konkursach
ZMIANA

terminów naborów

Do
Z

głaszać wnioski można do 31 sierpnia 2020 roku. Zmianie ulega również
termin ogłoszenia listy laureatów na
wrzesień 2020 roku. Ponadto Funduszu przypomina, że od tej edycji w konkursie mogą
wziąć udział już nie tylko osoby fizyczne, ale
również gminy, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. Nagrody zostaną przyznane w tym
roku w pięciu kategoriach:
n Ekologiczna osobowość roku
n Ekogmina roku

30 kwietnia wydłużono
termin składania wniosków z zakresu:

Ochrony bioróżnorodności:

n Walka ze smogiem i niską emisją - najaktywniejsza gmina roku
n Inwestycja proekologiczna
n Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
Laureaci otrzymają „Zielone czeki” o wartości (w zależności od kategorii) od 10 do 25 tys.
zł oraz statuetki i dyplomy honorowe. Zgłoszenia do konkursu wraz z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do WFOŚiGW
w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19.

T

n OP 1.4. Rozwój ogrodów botanicznych

Edukacji ekologicznej:
n EE 1.2. Wspieranie ośrodków edukacji
ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji ekologicznej poprzez zakup
pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu
n EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska
i gospodarką wodną
n EE 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych

eraz czas na złożenie
wniosków przez organy
prowadzące, a więc gminy, które mają na to czas do końca
kwietnia 2020 r.
Samorządy mogą się ubiegać
o dofinansowanie do realizacji
projektów, w ramach konkursu
„Zielona Pracownia’2020”. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do

wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może
przekroczyć 30 tys. zł.
Pierwsza edycja konkursów
„Zielona Pracownia_Projekt” i „Zielona Pracownia” odbyła się w 2015 r.
Od tego czasu, dzięki dotacjom
WFOŚiGW w Katowicach, powstało 250 zielonych pracowni.
Na ich utworzenie Fundusz wydał
ponad 8,5 mln zł.

Nie zapomniano o gminnych
programach usuwania azbestu

W

ydłużeniu ulega
termin składania
wniosków o dofinansowania zadań przy udziale
środków z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych
z realizacją gminnych progra-

mów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Po tej
decyzji wnioski można składać
do 29 maja 2020 r.
Więcej In formacji o nowych
terminach składania wniosków,
w konkursach organizowanych
przez Fundusz na stronie: www.
wfosigw.katowice.pl, w zakładce
aktualności.

Zielone Jastrzębie
Fundusz wspiera
walkę z wirusem!
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

u Ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych na zagospodarowanie
zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników
i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa
- to wkład 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w walkę ze skutkami COVID-19. Inicjatywa realizowana jest pod
patronatem Ministerstwa Klimatu i Agencji Rezerw Materiałowych.
- Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni
Medykom, którzy codziennie wykonują
ogromną pracę, opiekując się chorymi
na COVID-19, niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie. Bezpieczne zagospodarowanie zużytych ubrań
ochronnych i maseczek, wykorzystywanych przez personel medyczny, jest bardzo istotnym zadaniem, którego bieżąca
realizacja wymaga wsparcia - mówi minister klimatu Michał Kurtyka
Aż milion złotych przekaże na ten cel
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki zostaną przeznaczone na
zbiórkę, transport i unieszkodliwianie

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW w Katowicach:
- To trudny czas dla nas wszystkich. Służba zdrowia, która walczy z pandemią koronawirusa, sama musi być teraz szczególnie chroniona. Dlatego podjęliśmy
decyzję o przekazaniu 1 mln zł na pomoc
szpitalom w województwie śląskim, walczącym ze skutkami COVID-19.

odpadów medycznych o właściwościach
zakaźnych, powstających w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19.
Pieniądze otrzymają placówki medyczne, w których zorganizowano

oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne z terenu województwa śląskiego, znajdujące się w wykazie placówek
wskazanych przez Wojewodę Śląskiego
Jarosława Wieczorka.

Zmiana terminów - jest czas do 27 lipca na składanie wniosków

Na termomodernizację i ograniczenie emisji

u Spółdzielnie, Spółki, Wspólnoty czy gminy mają jeszcze chwilę na składanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
związanych z likwidacją niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił, że nabór wniosków rozpocznie
się 30 kwietnia i potrwa do 27 lipca. Przedłużenie składania wniosków jest związane z pandemią koronawiursa.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w lutym 2021 r.

P

rzedmiotem konkursu NR
POIS/1.7.1/5/2020 jest
dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim, czyli głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
W konkursie mogą składać
wnioski spółdzielnie mieszka-

niowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,
a także spółki prawa handlowego i Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową oraz podmioty będące dostawcami usług energetycznych

działające na rzecz spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych
oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 50 mln PLN, w tym:
n 45 mln PLN - jednostki samorządu terytorialnego i ich
związki, samorządowe jed-

nostki organizacyjne oraz
przedsiębiorstwa realizujące
zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, podmioty będące dostawcami
usług energetycznych działające na rzecz spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych
oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego - dotyczy wyłącznie budynków komunalnych oraz spółki prawa
handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową;
n 3 mln PLN - spółdzielnie
mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego;
n 2 mln PLN - wspólnoty
mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa
śląskiego.

Wnioski można
składać:
n w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19,
40-035 Katowice, w godzinach 7.30 - 15.30,
n poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji
Publicznej (ePUAP).
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie: w Kancelarii Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach upływa 29 lipca
2020 r. o godz. 15:30 poprzez
elektroniczną Platformę Usług
Administracji Publicznej (ePUAP) upływa dnia 29.07.2020 r.
o godz. 15:30.
Wnioski, które wpłyną po
tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Regulamin konkursu nr POIS/
1.7.1/5/2020, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.
katowice.pl i www.funduszeeurpoejskie.gov.pl.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach jest Instytucją Wdrażająca Oś priorytetową I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie
1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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BARAN - Czas wiosny przyniesie
Baranom zmianę, a niektórym jakiegoś
rodzaju przełom. Pojawi się nowy cel,
który Cię zaangażuje i zmienisz dla niego sposób myślenia, kierunek działań,
a w dalszej przyszłości możesz podjąć
decyzje, które zaważą na Twojej dalszej
przyszłości. Na początku mogą pojawić
się wątpliwości, ale znajdzie się osoba,
która da Ci dobrą radę, lub wskaże właściwy kierunek.
BYK - Choć czas ten może zacząć się
niesprzyjająco i będziesz mieć wrażenie, że trudno rozwiązać jakiś problem,
utknęłaś w sytuacji, która Ci nie odpowiada i nie widzisz wyjścia, to w dalszej
perspektywie sprawy zaczną się układać bardzo dobrze. Niektórzy z Was
mogą się zakochać w tych miesiącach
i stworzyć relację z taką osobą.
BLIŹNIĘTA - Zechcesz zdobyć nową
wiedzę w jakimś zakresie, albo sprawy
poukładają się tak, że będziesz musiała przejść jakieś szkolenie, rozpocząć
studia, albo zajmiesz się dziedziną
wiedzy, która Cię pasjonuje i od dawna chciałaś to zrobić. Jeśli szukasz
nauczyciela, uczelni, podpowiedzi, to
z początkiem wiosny znajdziesz
wszystko, czego potrzebujesz do zrealizowania tego celu.
RAK - Początek wiosny przyniesie
wiele nowych wydarzeń, pojawią się
nowe osoby, możesz być bardzo zajęty
wieloma sprawami w tym samym czasie i przegapisz moment, kiedy Twoje
relacje z bliskimi zaczną się rozluźniać.
Mogą to być związki partnerskie, więź
z dorastającym dzieckiem lub bliska
przyjaźń z kimś. Osoba, która dotychczas była bardzo blisko Ciebie, zapragnie
pewnej przestrzeni wyłącznie dla siebie.
LEW - Nadchodzące dni przyniosą
Lwom nowe wyzwania, cele i emocje.
Pomysłów i świeżych koncepcji nie
braknie Ci od samego początku, a jeśli
będziesz mieć wybór między dwiema

różnymi możliwościami, pokierujesz
się głosem intuicji i to ona wskaże Ci
właściwszą drogę. To czas sprzyjający
osobom, które nie czują się w pełni
usatysfakcjonowane dotychczasowymi
osiągnięciami w sferze prywatnej lub
zawodowej i poszukują czegoś zupełnie nowego.
PANNA - W Waszym znaku nie
pojawiają się wyraźne zmiany. To, co
teraz symbolicznie „zasiejecie”, z czasem może przynieść efekty w Waszym
życiu. Kiedy pozostajesz sobą, bez
względu na wydarzenia zewnętrzne,
sprawisz, że zachowasz spokój, ale wydarzenia nie porwą Cię tak, żeby były
możliwe istotne przemiany. Niektóre
plany mogą oddalić się w czasie, przełożysz je, a może będzie trzeba na coś
poczekać.
WAGA - Wagi powinny wziąć pod
uwagę, że wiele ich obaw ma źródło
w wypartych emocjach w przeszłości,
z których nie zdają sobie sprawę. Panie wypięknieją, sprawdzą zawartość
swych szaf z ubraniami, kosmetykami
itp. Zapragną przyciągać spojrzenia
kobiecością i pięknem i przyjrzą się
krytycznym okiem swojemu wyglądowi, ale tylko po to by zamienić się
w bóstwo. Pewne sprawy mogą się odwlekać, co Ci się nie spodoba i zniecierpliwi. Mężczyźni poważnie zastanowią
się, jaki ideał kobiety jest właściwy dla
nich, a jeśli ich partnerka oczaruje swą
uroda otoczenie, może wywołać to zazdrość w panu Wadze.
SKORPION - Możecie wejść w ten
okres czasu nieco labilni emocjonalnie.
Sprzeczne odczucia wewnętrzne będą
burzyć Waszą równowagę. Optymistyczne podejście do życia będzie Wam
potrzebne do zdrowego funkcjonowania, a jednocześnie możecie to sabotować w sobie. Warto to zmienić, aby odzyskać poczucie harmonii. Nadchodzą
zmiany w sferze materialnej.

STRZELEC - Ktoś pokładał w Was
nadzieje, z których nie zdajecie sobie sprawy. Czegoś nie dostrzegacie,
o czymś nie wiecie, pewne sytuacje
wynikają z tego, że nie dostrzegacie
intencji ludzi wokół Was. To, co wydaje
się dziś Wam piękną perspektywą na
przyszłość, okaże się bardziej zwyczajne albo nie docenicie czegoś właściwie, zwłaszcza jeśli szukacie większej
magii w swoim życiu, a ta magia tkwi
w zwyczajności.
KOZIOROŻEC - Codzienna rutyna
i powtarzalność zajęć, trzymanie się
stałego planu, obowiązków, sprawi, że
łatwo będzie popaść w schematyczność i niezdolność do dokonania zmiany. Okaże się to jednak złudzeniem,
chwilową sytuacją, bo samo życie przyniesie Ci nowe wydarzenia i szanse.
Będą dotyczyć sfery zawodowej i warto
skorzystać z nadarzających się okazji,
bo mogą przynieść pozytywne rezultaty w tej sferze życia.
WODNIK - Wodnik może wejść
w rolę obrońcy kogoś przegranego lub
nieuczciwie potraktowanego. Może
zaboleć Cię każda niesprawiedliwość
lub brak szacunku do człowieka
i w miarę swoich możliwości będziesz
próbować to zmieniać. Będzie trzeba
bardziej kierować się racjonalnymi argumentami niż tymi podyktowanymi
emocją.
RYBY - Niektórzy z Was wejdą w
ten okres czasu stawiając sobie za
priorytet - związek partnerski i Wasze
dzieci. Inni mogą rozważać temat ciąży
i dziecka. Nawet single powinny znaleźć pokrewną duszę w tym czasie,
a Wasza relacja ma szansę na rozwój
i pogłębienie. Jeśli ktoś był za blisko
Was, teraz odsuniecie tą osobę, ale
w taki sposób, aby nikt nie czuł się zraniony. Możesz być spokojna o kogoś takiego, że doskonale poradzi sobie bez
Waszej ciągłej obecności.

