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Węgiel koksowy został wpisany na listę
surowców strategicznych dla Unii Europejskiej.
Jego największym producentem w Europie jest
Jastrzębska Spółka Węglowa. To doskonała
informacja dla JSW i całego miasta.
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KANCELARIA

 Tanie życie

dr Ireneusz Korczyński

 Emerytura plus po jastrzębsku

RADCY PRAWNEGO
ul. Górnicza 7,
41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87

Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

 Nasi szachują, ale nie w Jastrzębiu

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA
SZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 Kolejne pieniądze na oczka wodne

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

REKLAMA
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W Jastrzębiu żyje się najtaniej
M-3
Jastrzebie-Zdrój
(ul. Śląska)
pow. 35 m2
cena: 123 000 zł
tel. 601 976 218
DZIAŁKA
BUDOWLANA
Jastrzebie-Zdrój
(Bzie Górne )
pow. 1100 m2
cena: 88 000 zł
tel. 601 976 218
DZIAŁKA
Jastrzębie-Zdrój
Moszczenica,
pow. 1047 m2
cena: 73 290 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

u Czteroosobowa rodzina z Zabrza
na przeprowadzce do naszego
miasta zaoszczędziłaby ponad
2 tys. zł rocznie.

F

irma Curulis przygotowała ranking kosztów
usług komunalnych we
wszystkich miejscowościach
w Polsce. Przy tworzeniu zestawienia wzięto pod uwagę: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, podatek od
nieruchomości, komunikację
publiczną oraz strefy płatnego
parkowania. Za jednostkę badawczą przyjęto rodzinę 2+2,
czyli rodzice z dwójką dzieci.
W skali regionalnej, po raz kolejny najdroższym okazało się
województwo śląskie, choć różnice pomiędzy poszczególnymi
miastami są spore. Najdrożej
żyje się w Zabrzu. W skali roku, czteroosobowa rodzina na
opłaty komunalne wydaje tam
aż 4824 zł. To więcej niż w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu
i Gdańsku, które uchodzą za
drogie metropolie. Na drugim
końcu śląskiego rankingu jest
Jastrzębie-Zdrój. Statystyczna
rodzina na usługi komunalne
wydaje u nas 2780 zł.

Autorzy opracowania wskazują, że wśród usług komunalnych najwięcej kosztuje woda
i ścieki (43,21%), następnie
odbiór odpadów komunalnych
(26,87%) oraz komunikacja publiczna (26,62%). Opłata parkingowa i podatek od nieruchomości stanowią jedynie niewielki odsetek wszystkich kosztów.
Koszty usług komunalnych w wybranych miastach naszego regionu

Zabrze 4824 zł
Mysłowice 4785 zł
Rybnik 4650 zł
Katowice 4176 zł
Dąbrowa Górnicza 4001 zł
Wodzisław Śląski 3837 zł
Tychy 3723 zł
Sosnowiec 3706 zł
Bielsko-Biała 3678 zł
Zawiercie 3533 zł
Gliwice 3454 zł
Żory 2851 zł
Jastrzębie-Zdrój 2780 zł

Jastrzębianin prezesem
śląskiego oddziału PCK
Nowy komendant policji

u 12 września odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego
Krzyża. Wybrano nowe władze regionalne PCK. Prezesem
został Andrzej Kinasiewicz, animator honorowego
krwiodawstwa z Jastrzębia-Zdroju.

K

omendant Wojewódzki Policji w Katowicach powierzył
mł. insp. Piotrowi Sieleckiemu
obowiązki komendanta miejskiego policji w Jastrzębiu-Zdroju. Nowy komendant służbę w policji rozpoczął w 1991
roku w Warszawie. Od 1993 roku służbę
pełnił w Chorzowie. Przeszedł wszystkie szczeble kariery. Od 2011 roku kierował Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej w Chorzowie. Od marca
2014 roku pełnił funkcję Komendanta
Komisariatu IV Policji w Katowicach.
W grudnia 2016 roku objął stanowisko
I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie. Mł. insp. Piotr Sielecki od 3 stycznia 2020 roku pełnił służbę
na stanowisku I Zastępcy Komendanta
Miejskiego Policji w Żorach.

J

estem członkiem PCK od 1983
roku i pełniłem różne funkcje
w strukturach naszego stowarzyszenia. Byłem przez około 20 lat Przewodniczącym Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi. Byłem wiceprezesem miejskiego klubu HDK, a także wiceprezesem oddziału rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Również

przez trzy kadencje byłem członkiem,
pełniąc różne funkcje w Śląskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PCK - ostatnio jako jej przewodniczący. Już wcześniej przed zjazdem (kiedy kończyła się
kadencja ustępującego zarządu), poproszono mnie bym rozważył kandydowanie na funkcję prezesa. Po namyśle, wiedząc jaka jest to odpowiedzialność oraz zakres obowiązków, zdecydowałem się odpowiedzieć twierdząco.
Z zapałem, z siłami, z dobrymi pomysłami idziemy w nową kadencję, aby
Polski Czerwony Krzyż, złapał nowego
ducha. Mam nadzieję, że te idee które
przyświecają PCK od ponad stu lat będą nadal przez nas rozwijane i to nasze otwarcie się na drugiego człowieka znajdującego się w potrzebie, będzie
nam nieustannie towarzyszyło w szlachetnych działaniach.

Na ryby
z prezesem
Piotr Szereda, prezes SM „JAS-MOS” zaprasza wszystkich
mieszkańców i pracowników Spółdzielni, mających aktualne zezwolenie na amatorski połów ryb, do wzięcia udziału
w zawodach wędkarskich o Puchar Prezesa (metodą spławikową). Impreza odbędzie się 27 września na zbiorniku Jastrzębie Dolne szczegóły na naszej stronie: www.smjasmos.pl.

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17,
redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info
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Emerytura plus
po jastrzębsku
Dobrze jest być na emeryturze i mieć taką przyjaciółkę, jak prezydent
Anna Hetman. Zawsze pozwoli dorobić do skromnego garnuszka z ZUS.

P

rezydent Anna Hetman zawsze deklaruje, że jej prezydentura otwarta
jest zwłaszcza na ludzi młodych, aby
w poszukiwaniu lepszego życia nie uciekali
z Jastrzębia-Zdroju. Tak mówi, choć robi
inaczej. Wiele ważnych etatów w mieście
blokują jej znajomi, wciąż aktywni zawodowo emeryci. Nikomu nie powinno się
wypominać wieku ani zaglądać do portfela. Ta zasada nie dotyczy osób publicznych,
które ze względu na zajmowane stanowiska
muszą składać jawne deklaracje majątkowe.

To ciekawa lektura,
zwłaszcza
w Jastrzębiu-Zdroju.
Na przykład Maria Pilarska, naczelnik
Wydziału Infrastruktury Komunalnej
w jastrzębskim magistracie. W ubiegłym
miesiącu ukończyła 68 lat. Jak najbardziej należy się jej emerytura. Jak wynika
z zeznania majątkowego, ZUS zapłacił
jej w ubiegłym roku z tego tytułu ponad
47 tys. zł. Jak stanowią przepisy, emerytu-

Na szczęście władze
miasta pochyliły się nad
trudną sytuacją pana
Tadeusza i powierzyły mu
kierowanie ważną spółką
komunalną za skromną
roczną pensją 313 tys. zł.
ra należy się dopiero wtedy, kiedy ustanie
obowiązek pracy. Oznacza to, że pani naczelnik musiała zostać zwolniona z magistratu. Ta przykra sytuacja dotknęła ją tylko na chwilę. Znów jest naczelnikiem i zarobiła w ubiegłym roku ponad 106 tys. zł.
Niby nie jest to fortuna, ale zawsze jakiś
dodatek do skromnej emerytury.

W podobnej sytuacji znalazł się jej
małżonek Tadeusz Pilarski, prezes Zarządu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji. Też emeryt, któremu stuknął 68 rok życia. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, ZUS zapłacił mu
w ubiegłym roku niecałe 68 tys. zł. Jak
z tego wyżyć?

za siedem miesięcy 2019 roku) oraz diety
radnego (20,5 tys. zł). Pomocną dłoń w tej
trudnej życiowo sytuacji wyciągnął JZWiK
i zaoferował stanowisko dyrektora technicznego z roczną pensją 328 tys. zł. Niby
dużo, ale trzeba pamiętać, że Janusz Ogiegło był kiedyś prezesem tej spółki i musiał
się zrzec stanowiska, kiedy został radnym.

Pensja musi
rekompensować to
ogromne poświęcenie
dla miasta i trudy
emeryckiego życia.

Lata lecą także dla radnego Janusza
Ogiegły, który w ubiegłym roku nabył prawa emerytalne. Gdyby rządziła jego ulubiona Platforma Obywatelska, mógłby nienagabywany przez nikogo pracować do 67
roku życia. Niestety, rząd PiS uwziął się na

Oczywiście, taka praktyka nie jest łamaniem prawa. Gdyby była, tematem nie
zajęłaby się gazeta lecz prokuratura. O ja-

ludzi i wcześniej wysyła ich na emerytury.
Od czego są jednak przyjaciele? Pan Janusz
nie musi wegetować z emerytury (41 tys. zł

kości życia publicznego decyduje jednak
nie tylko przestrzeganie paragrafów, ale
także przyzwoitość.

REKLAMA

DYWANY • WYKŁADZINY • KASETONY • CENTRUM TAPET
Pomimo remontu
wiaduktu w ciągu
Al. Piłsudskiego
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Wie
PRACUJE
NOWE WZORY TAPET
JUŻ OD 10 ZŁ ZA ROLKĘ

ZRÓB ZAKUPY
PRZEZ INTERNET:

www.dywan-wsieci.pl

SERDECZNIE

/dywan-wsieci, tel. kom. 780 095 009
czynne: 10-17, sob.: 10-13

NORMALNIE
można do nas
dojechać
od ul. Pszczyńskiej.

ZAPRASZAMY!
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 39
Jastrzębie-Zdrój

Szkoda, że Jastrzębie nie wykorz
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u Dlaczego prezydent Anna Hetman nie potrafi
wykorzystać sytuacji, że szefem Śląskiego
Związku Szachowego jest jastrzębski radny?
u Andrzej Matusiak, skoro nie chcą go
w rodzinnym mieście, z powodzeniem
organizuje widowiskowe imprezy przy
współudziale władz, m.in. Katowic i Ustronia.

S

zachowa drużyna UKS Pionier Jastrzębie w pięknym stylu awansowała do I Ligii. Nasi
zawodnicy potwierdzili swoje umiejętności i gotowość do rywalizacji
o miano najlepszych w Polsce. Spora
w tym zasługa Andrzeja Matusiaka,
jastrzębskiego radnego i prezesa Śląskiego Związku Szachowego. Za czasów jego szefowania w naszym regionie organizowane są największe i najciekawsze imprezy szachowe w Polsce. W Katowicach odbył się niedawno turniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Najwięcej medialnej uwagi ściągnął jednak sierpniowy szachowy tydzień w Ustroniu. Pisaliśmy o tym
w poprzednim miesiącu, ale nie opisaliśmy wszystkich atrakcji. Już po zamknięciu gazety

do Ustronia na
zaproszenie Andrzeja
Matusiaka przyjechał
Anatolij Karpow.
Ta wizyta wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów, bo rosyjski arcymistrz to żyjąca legenda „królewskiej
gry” oraz człowiek bywały na światowych, nie tylko sportowych salonach.
Już od dawna nie mówiło się o Ustroniu
tak dużo, w tak pozytywnym kontekście.
Jest prosta i skuteczna recepta na powo-

REKLAMA

44-330 Jastrzębie-Zdrój , ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 61 074, 32 47 62 636 do 8

Informacje o aktualnych przetargach na stronie:

www.naszejastrzebie.pl

ystuje szachowego potencjału
www.naszejastrzebie.pl
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dzenie takich imprez. Musi być sprawny
organizator, a Andrzej Matusiak sprawdza się w tej roli. Potrzebni są sponsorzy, jak Mokate i Grupa JSW w Ustroniu. Szachy nie są kosztowną dyscypliną
więc w grę nie wchodzą miliony złotych.
Trzecim, chyba kluczowym elementem
jest przychylność gospodarza turnieju. Szachowy tydzień w beskidzkim kurorcie nie odniósłby sukcesu gdyby nie
entuzjazm i zaangażowanie lokalnych
władz. Można teraz zapytać, dlaczego Matusiaka z otwartymi rękami witają w urzędach miast Katowic i Ustronia,
a w magistracie rodzinnego Jastrzębia-

Zdroju traktowany jest jak wróg? Odpowiedź jest oczywista. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi to chodzi o pieniądze
albo politykę. W tym wypadku decydujące znaczenie ma drugi czynnik. Prezydent Anna Hetman z Platformy Obywatelskiej nigdy nie pozwoli na to, aby radny z Prawa i Sprawiedliwości na „jej podwórku” budował popularność na swoich pozapolitycznych umiejętnościach.
Można jedynie ubolewać z powodu tej
niezręcznej sytuacji. Szachy są nie tylko świetną marką wizerunkową, ale mają ogromny walor edukacyjny. Dzieci
i młodzież znające tajniki tej gry są lepiej

zorganizowane, mają mniej problemów,
generalnie dobrze sobie radzą w życiu.

Może warto, aby
jastrzębscy samorządowcy
nie marnowali takiej
okazji, jak „swój” prezes
Śląskiego Związku
Szachowego.
Dlaczego na jego kontaktach i zdolnościach organizacyjnych mają korzystać inne miasta. Skoro Jastrzębie-Zdrój może
być stolicą śląskiej siatkówki, poradzi sobie
z rolą regionalnego, szachowego centrum.

ANDRZEJ MATUSIAK

Zawsze podkreślam, że jestem do
dyspozycji władz miasta, jeśli chodzi o propagowanie i rozwój szachów.
Do współpracy trzeba jednak dwóch
stron. Nie zorganizujemy profesjonalnej imprezy szachowej bez wsparcia
miasta. Z chwilą kiedy zostałem prezesem Śląskiego Związku Szachowego, jednym z moich marzeń i celów jest
turniej szachowy w Jastrzębiu-Zdroju, połączony - jak w Ustroniu - z szeregiem imprez i wydarzeń towarzyszących. Jestem optymistą i wciąż wierzę,
że wcześniej czy później zorganizujemy
w naszym mieście szachowe święto.
REKLAMA

ANATOLIJ KARPOW

Obecnie zajmuję się przede wszystkim edukacją szachową. W świecie są 32 szkoły szachowe mego imienia. Gdyby nie koronawirus, byłoby ich już 36, bo miałem ostatnio
otworzyć cztery kolejne: w Grecji, Tunezji, Bośni i Chorwacji. Szachy budzą w świecie coraz większe zainteresowanie, bo niosą ze sobą wartości i umiejętności, które są przydatne w życiu dorosłym i dzieciom. Jestem pod
ogromnym wrażeniem profesjonalizmu i organizacyjnej sprawności szachowego święta
w Ustroniu. Polska ma wspaniałych zawodników, najwyższa pora, aby zagościły tutaj
też wielkie turnieje, jak w Wijk aan Zee, Dortmundzie albo mój, rozgrywany na Syberii.
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Balkony a`la GSM
Gdyby gdzieś ogłoszono konkurs na największe fuszerki budowlano-remontowe, lokatorzy
z powodzeniem mogliby zgłosić Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w Jastrzębiu-Zdroju.

G

órnicza Spółdzielni Mieszkaniowa często gości na naszych łamach, ale jak
o niej nie pisać skoro wciąż dostarcza medialnych „perełek”. Generalnie, bez GSM
dziennikarze mieliby ciężko w Jastrzębiu-Zdroju. Kilka miesięcy temu, atrakcyjność kilku wydań
zapewniła nam „afera balkonowa”. Przypomnijmy, że władze spółdzielni postanowiły uszczęśliwić lokatorów bloków przy ul. Kusocińskiego 2-20
nowymi balkonami. Kiedy GSM zabiera się za remonty musi być ciekawie. I było. Miały być wymienione balustrady i kafelki, a zamiast tego wyburzono ścianki działowe między balkonami,
a w ich miejsce zamontowano cienkie, wąskie, niedochodzące do podłogi i sufitu, parawany z laminatu. Mieszkańcy podnieśli bunt. Nie chcieli żyć,
jak w tanim domu wczasowym, gdzie przez cienkie przepierzenia widać, słychać i czuć sąsiadów.
Wybuchła z tego ogólnopolska afera, bo sprawą
zainteresował się, m.in. „Fakt” oraz telewizja.
Wydawałoby się, że temat balkonów został
wyczerpany, ale GSM nie powiedziała ostatniego słowa. Jak się okazuje inwencja twórcza władz
spółdzielni nie zna granic. Tym razem balkonowe
rewolucje dotknęły budynku, w którym mieszka, m.in. Jan Wyrwa, były członek Rady NadzorREKLAMA

czej GSM, znany z ostrej krytyki poczynań prezesa spółdzielni Gerarda Weycherta i jego świty.
Tym razem na szczególną uwagę zasługuje sposób montażu balustrady. Pręty osadzone są na
metalowej, dwucentymetrowej ramie, która blokuje odpływ wody. Przy większej ulewie na balkonie robią się kałuże. Poza tym balustrada zaczyna od dołu rdzewieć. Nie wiadomo, czy Jan Wyrwa został ukarany takim balkonem, czy jest to
normalny standard GSM. Jeśli stare przysłowie,
że do trzech razy sztuka dotyczy także balkonów
w GSM, aż strach się bać tego, co jeszcze może
się wydarzyć.

JAN WYRWA
Szkoda, że mieszkańcy nie mają gdzie się podzielić refleksjami na temat poczynań władz GSM. Na
największym, jastrzębskim portalu spółdzielnia
co jakiś czas publikuje materiały propagandowe
finansowane z naszych, lokatorskich składek. Niestety jest tam wyłączona funkcja komentowania
tekstu. Czyżby prezes i jego dwór bali się prawdy
i blokują - jak Łukaszenka na Białorusi - możliwość swobodnej dyskusji na temat GSM.
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OGŁOSZENIE

Śląski Pakiet dla Gospodarki to szerokie wsparcie finansowe w ramach
pożyczek, instrumentów bezzwrotnych, ale także działania wspierające
i zmierzające do utrzymania miejsc pracy w regionie. Wierzę,
że współpracując jesteśmy w stanie wyjść z kryzysu obronną ręką

Jakub

Chełstowski

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

FILAR I

FILAR II

pożyczki obrotowe i płynnościowe
wraz z innymi uproszczeniami
w zakresie wsparcia zwrotnego

outplacement oraz wsparcie
pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy

298 mln

640 mln

łączna wartość pakietu

FILAR III
wsparcie bezzwrotne,
inwestycje w mśp

360 mln

1.375 mld

FILAR V
wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie
inwestorów w regionie

20 mln

FILAR IV
samorządowe działania
wspierające, regionalne
centrum wsparcia mśp

APLIKUJ

57 mln

dlagospodarki.slaskie.pl

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Mamy problemy i dajemy gwarancję,

ŻE JE PRZEZWYCIĘŻYMY

u W portalu „Parkiet”, poświęconemu tematyce Giełdy Papierów Wartościowych,
ukazał się wywiad z WŁODZIMIERZEM HEREŹNIAKIEM, prezesem Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Publikujemy najciekawsze - naszym zdaniem - fragmenty tej rozmowy.
- Jastrzębska Spółka Węglowa zmagała się z olbrzymią liczbą zakażeń koronawirusem wśród pracowników. Czy
sytuacja już wróciła do normy?
- Od początku pandemii w naszych
kopalniach liczba górników zakażonych
koronawirusem przekroczyła 4,1 tys. Ale
też 4,1 tys. osób już wyzdrowiało. Jesteśmy jedną z najdokładniej przebadanych
firm w Europie, bo w sumie przeprowadziliśmy ponad 40 tys. testów na obecność koronawirusa wśród załogi. Po tym
trudnym dla nas okresie sytuacja wraca
do normy, kopalnie już normalnie pracują i realizują plany produkcyjne przygotowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Od lipca zarówno wykonane prace
przygotowawcze w kopalniach, jak i wydobycie węgla są zgodne z naszymi założeniami. Wpisaliśmy zagrożenie pandemią w naszą górniczą codzienność, podobnie jak zagrożenie metanowe, pożarowe czy tąpania.
- Pandemia nie dotknęła równomiernie kopalń JSW. Były takie zakłady, gdzie zakażeni byli niemal wszyscy
górnicy i takie, gdzie tych zachorowań
praktycznie w ogóle nie było. Z czego to
wynikało?
- Do tej pory potwierdzono zakażenie u około 20 proc. pracowników kopalń
JSW. Od marca w naszych kopalniach
obowiązywały rygorystyczne procedury minimalizowania zagrożenia zakażeniem. Były one wzorem dla innych spółek wydobywczych. Wiele razy powtarzałem, że wirus nie powstaje w kopalniach.
Nasi pracownicy zarażali się poza pracą, a dopiero po jakimś czasie dochodziło do zarażeń zdrowych górników przez
górników zakażonych. Ponieważ przytłaczająca większość górników przechodziła zakażenie bezobjawowo, nawet najdoskonalsze systemy profilaktyki nie były
w stanie wykryć tak zwanych pacjentów
zero. W maju i czerwcu wirus błyskawicznie rozprzestrzeniał się w kopalni Pniówek, a później w obu ruchach kopalni Bo-

przygotowaliśmy. Jednak nikt nie przewidział pandemii koronawirusa i zamrożenia produkcji w fabrykach wykorzystujących stal. To spowodowało kryzys w hutnictwie, a przecież my produkujemy surowce dla hut stali. Proszę zwrócić uwagę, że działania zaplanowane kilka lat temu pozwoliły złagodzić wpływ pandemii na funkcjonowanie zakładów JSW.
To bonus wynikający z tego, że systematycznie od kilku lat poprawiamy efektywność i jakość produktów. Zwiększamy
wykorzystanie metanu do wytwarzania
energii. Chronimy w ten sposób klimat
i zwiększamy swoją niezależność energetyczną. Konsekwentnie przekształcamy
się w organizację projektową. Dzięki temu doskonale wiemy, jakie przedsięwzięcia można odłożyć na później bez szkody
dla firmy. To nie tylko ułatwia przetrwanie kryzysu, ale też umożliwia przygotowanie się na czas koniunktury, aby wtedy
zarabiać jak najwięcej.

Wpisaliśmy zagrożenie pandemią w naszą
górniczą codzienność, podobnie jak
zagrożenie metanowe, pożarowe czy tąpania.
rynia-Zofiówka. Ogniska zakażeń nie było w kopalni Knurów-Szczygłowice. Okazało się, że miasto Knurów jest zieloną wyspą na mapie, wolną od wirusa. Natomiast
w Rybniku, Wodzisławiu i Jastrzębiu-Zdroju, gdzie mieszka wielu pracowników pozostałych kopalń, był wysyp zachorowań.
- Co dalej?
- Z tej trudnej sytuacji chcemy wyjść
wzmocnieni. Grupa 500 pracowników,
którzy przeszli zakażenie, wzięła udział
w badaniach pod nazwą „Biologiczny
paszport”. To efekt współpracy Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, JSW i Głównego Instytutu Górnictwa. Chcemy się
dowiedzieć, jak długo po zakażeniu orga-

nizm ma naturalną odporność i jaki jest
stan zdrowia ozdrowieńców. Na tej podstawie będziemy mogli określić, jaka grupa pracowników jest odporna na zakażenie. Złożyliśmy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek w zakresie wspólnego wypracowania kompleksowych metod i środków dla ograniczenia
ryzyka zagrożenia zakażeniem Covid-19
w kopalniach węgla kamiennego. Chcemy się dowiedzieć, jak bezpiecznie zarządzać kadrą krytyczną dla utrzymania
procesów produkcyjnych.
- Praca w kopalniach wróciła już do
normy, jak więc może wyglądać poziom
wydobycia w JSW w całym 2020 r.?

- Nasz całoroczny plan był ustawiony bardzo ambitnie. Wynikało to z tego,
że przy tak niskim poziomie cen węgla
koksowego, jaki obserwujemy, możemy
się bronić tylko efektem skali. Pandemia
oczywiście częściowo pokrzyżowała nam
plany. W pierwszym półroczu wydobyliśmy o 1,23 mln ton węgla mniej, niż zakładaliśmy na początku roku. Chciałbym
jednak, by pomimo pandemii w tym roku wynik produkcyjny nie był gorszy od
zeszłorocznego. Taki jest plan.
- Realny?
- Wart wysiłku niezbędnego do jego
realizacji. Nasza strategia zakładała przygotowanie spółki do dekoniunktury i ją

- Jednak spółka ubiega się o 1,7 mld
zł wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju. To oznacza, że macie problemy.
- Mamy problemy i dajemy gwarancję, że je przezwyciężymy. W trudnym
okresie niezbędne jest wsparcie PFR
w ramach tarczy antykryzysowej. Podobna sytuacja kryzysowa wystąpiła
w latach 2015-2016, a poprawiająca się
sytuacja rynkowa w 2017 r. pozwoliła na spłatę zobowiązań, wykup obligacji wyemitowanych na podstawie umowy zawartej z konsorcjum banków,
a także na utworzenie i zasilenie w kwocie 1,8 mld zł funduszu stabilizacyjnego. W sumie, w krótkim czasie spłaciliśmy wielomiliardowe zobowiązania
i corocznie realizujemy wielomiliardowe inwestycje. Jesteśmy wiarygodni, zawsze spłacamy nasze zobowiązania, nigdy nie korzystaliśmy z jakichkolwiek
darowanych pieniędzy. Każda pożyczka
dla JSW to bardzo dobry interes dla pożyczkodawcy i gospodarki. Udowodniliśmy to wielokrotnie.
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Węgiel koksowy - surowiec

Świetne informacje dla Jastrzębskiej Spółki Węgl
u Komisja Europejska ponownie
wpisała węgiel koksowy na
listę surowców strategicznych.
To potwierdzenie jego
znaczenia dla europejskiej
gospodarki, a przed JSW
otwiera perspektywy dalszego
rozwoju i nowe możliwości
finansowania inwestycji.

Z

godnie z definicją surowce
strategiczne to takie, które są
niezbędne dla harmonijnego
i zrównoważonego rozwoju gospodarczego wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ogłoszenie ich listy to jedna
z najbardziej wyczekiwanych decyzji
Komisji Europejskiej. Zestawienie aktualizowane jest co trzy lata, począwszy od 2011 r. W 2014 r. za jeden z 20
surowców strategicznych został uznany
węgiel koksowy. Podczas aktualizacji
w 2017 r. jego miejsce było zagrożone,

ale dzięki interwencji JSW został warunkowo wpisany na listę, którą rozszerzono do 27 pozycji. Najnowsze zestawienie zawiera 30 surowców.

Całkowita roczna podaż
węgla koksowego na
świecie wynosi niecały
tysiąc megaton.
Chiny zapewniają około 60 proc.
globalnych dostaw. Inni więksi producenci to Australia, Rosja i USA.

Udział Unii Europejskiej w tym bilansie wynosi zaledwie 1 proc. z czego zdecydowana większość to polski
węgiel z JSW. Generalnie, w globalnej produkcji tego surowca UE się

nie liczy. Jest natomiast jego ważnym
odbiorcą, ponieważ wiele koncernów
pracujących nad niskoemisyjnymi
technologiami znajduje się w Europie.
Nieuwzględnienie węgla koksującego

na nowej liście surowców strategicznych doprowadziłoby do zwiększenia
jego importu spoza Unii Europejskiej,
z krajów które nie mają klimatycznych
skrupułów.

NAJWIĘKSI PRODUCENCI WĘGLA KOKSOWEGO
Inni 3%
Polska (JSW) 1%
Indie 2%
Mongolia 2%
Kanada 3%
USA 6%

IZABELA KLOC, poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska,

członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
- Utrzymanie na liście surowców strategicznych węgla koksowego to sukces polskiej dyplomacji. Walczył o to premier Mateusz Morawiecki oraz część posłów do Parlamentu
Europejskiego. Wielokrotnie zabiegałam o pozostawienie strategicznego statusu węgla
koksowego wśród koleżanek i kolegów „mojej” Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii. To były trudne negocjacje, ponieważ wielu unijnych polityków ma problem
z tym surowcem. Jak wszystkie paliwa kopalne węgiel koksowy jest na cenzurowanym,
ale z drugiej strony niskoemisyjne technologie nie mogą się bez niego obyć. Jest niezbędny
do produkcji, m.in. wysokogatunkowej stali, z której zbudowane są turbiny wiatrowe stanowiące ważne ogniwo energetyki odnawialnej. Weźmy inny przykład. Z koksu powstaje
wiele produktów ubocznych, niezbędnych do wytwarzania, m.in. włókien węglowych. To
wyjątkowo trwały i lekki materiał mający zastosowanie w lotnictwie i motoryzacji. Dzięki
niemu można obniżyć wagę maszyn, a tym samym zmniejszyć zużycie paliwa i ochronić
środowisko przed nadmierną emisją spalin. Takich przykładów jest oczywiście więcej.
Wszystkie można sprowadzić do wspólnego mianownika: na początku procesu technologicznego jest węgiel koksowy, a na końcu materiały przyszłości, które pozwolą gospodarce szybciej przestawić się na niskoemisyjne tory. Zaktualizowana lista surowców strategicznych potwierdza znaczenie węgla koksowego dla rozwoju europejskiej gospodarki.

Chiny 61%
Rosja 7%

Australia 15%

Lista surowców strategicznych Unii Europejskiej:

boksyt, lit, tytan, stront, antymon, baryt, beryl, bizmut, borany, gal,
german, kobalt, węgiel koksujący, fluoryt, hafn, ciężkie i lekkie metale ziem rzadkich, ind, magnez, grafit naturalny, kauczuk naturalny,
niob, fosfor, skand, krzem metaliczny, tantal, wolfram, wanad, platynowce i fosforyt.
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strategiczny

owej i całego miasta
53 mln ton

węgla koksowego
rocznie zużywają unijne
huty stali

17 mln ton
pochodzi z krajów
UE w tym
11,6 mln ton
z Polski,

36 mln ton

Unia Europejska
sprowadza z Australii,
USA, Kanady

i Mozambiku.
Na szczęście
Komisja Europejska
nie uległa
w tym wypadku
„zielonej” presji.

Zachowanie węgla koksowego na liście surowców strategicznych to dobra
decyzja wspierająca utrzymanie konkurencyjności unijnej i przede wszystkiej
polskiej gospodarki.

Spółka świadoma

EKOLOGICZNIE

W drugiej edycji badania świadomości klimatycznej spółek z Giełdy Papierów
Wartościowych przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania,
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska, sześć giełdowych
przedsiębiorstw otrzymało tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie”. W tym gronie
znalazła się Jastrzębska Spółka Węglowa. Oprócz JSW na liście znalazły się takie
spółki jak: MOL, LPP, LUG, CCC oraz Orange Polska.

B

adaniu podlegały raporty roczne
wszystkich spółek giełdowych,
podlegających obowiązkowi
ujawniania informacji niefinansowych
za rok 2019. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, taki obowiązek miało 151 notowanych na GPW spółek. Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Trzy z nich
dotyczyły polityki lub strategii spółek
w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Poseł GRZEGORZ MATUSIAK, jedyny górnik w Sejmie, przez
lata związany zawodowo z kopalnią Zofiówka.
- Ta informacja trafiła do nas w doskonałym momencie. Epidemia koronawirusa
szczególnie mocno uderzyła w JSW, co odbiło się na poważnych stratach za pierwsze półrocze tego roku. Pierwsze, pozytywne efekty decyzji Komisji Europejskiej
już są widoczne, ponieważ wzrosła cena akcji JSW. Decyzja Komisji Europejskiej
pozwoli na dalsze bezpieczne finansowanie działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wiele instytucji finansowych nie wspiera już węgla energetycznego. Po
rekomendacji Brukseli banki nie będą wycofywać się z finansowania wydobycia
węgla koksującego. Jest to nie tylko kwestia bezpieczeństwa finansowego spółki,
czy środków na inwestycje, takie jak chociażby budowa nowej kopalni w Jastrzębiu Bzie. To także szansa na realizację wielu innowacyjnych projektów, takich
jak chociażby produkcja wodoru, czy włókien węglowych z produktów procesu
koksowniczego. Ta decyzja Brukseli, to także efekt skutecznych zabiegów śląskich
eurodeputowanych, m.in. premier Beaty Szydło i byłego wiceministra górnictwa
Grzegorza Tobiszewskiego. Na forum europarlamentu i jego instytucji, od wielu
miesięcy zabiegali o jak najszersze poparcie dla tej decyzji. Teraz mam satysfakcję, iż tu na miejscu mogłem wspierać ich działania.

Spółka „świadoma klimatycznie” wie,
jakie wyzwania wiążą się ze zmianą klimatu, ma odpowiednią politykę i strategię ograniczanie swojego wpływ na
środowisko, a także starannie raportuje emisję gazów cieplarnianych. O „odpowiedzialności klimatycznej” można
mówić dopiero, jeśli firma rzeczywiście
ograniczy swój wpływ na środowisko
i znajduje się na drodze do zredukowania emisji gazów cieplarnianych do zera.
Z badań wynika, że przeciętny wynik osiągnięty przez 151 badanych
spółek wyniósł 1,87 na 10 możliwych
do zdobycia punktów (wzrost z pozio-

Ogromny mural
w 40. rocznicę
NSZZ „Solidarność”

M

ural upamiętniający Porozumienie Jastrzębskie oraz 40-lecie NSZZ „Solidarność” powstał
na elewacji szybu skipowego Ruchu Zofiówka
KWK Borynia-Zofiówka.
Mural znajdujący się ponad 70 metrów nad ziemią, upamiętnia podpisanie Porozumień Sierpniowych, przywołując
pamięć o tych ważnych wydarzenia za pomocą współczesnego języka plastycznego. Inicjatorami akcji jest Narodowe
Centrum Kultury, NSZZ „Solidarność” oraz Instytut Dziedzictwa Solidarności. Podobne murale powstały też w innych
miastach, w których rodziła się „Solidarność” - w Gdańsku,
Szczecinie i Dąbrowie Górniczej.

mu 1,03 pkt rok wcześniej), sześć spółek: MOL, LPP, LUG, JSW, CCC i Orange Polska otrzymało tytuł Spółka Świadoma Klimatycznie po uzyskaniu wyników przekraczających 70% możliwych do uzyskania punktów, a najlepsza spółka osiągnęła 9,33 pkt (rok
wcześniej było to 7,33 pkt). Aż 49 spółek nie osiągnęło nawet ułamkowych
części punktu (rok wcześniej 0 pkt uzyskało 66 spółek), średni wynik spółek
w badaniu raportów za rok 2019 wyniósł 1,87 pkt (na 10 możliwych do
uzyskania) i był o 0,84 pkt wyższy niż
przed rokiem.
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Od złożenia kwiatów
przed pomnikiem
upamiętniającym
podpisanie
Porozumienia
Jastrzębskiego przed
kopalnią Zofiówka
w Jastrzębiu-Zdroju
rozpoczęły się obchody
40. rocznicy wydarzeń
z sierpnia 1980 r. oraz
40-lecie powstania
NSZZ „Solidarność”.
Potem uroczystości
przeniosły się do
Katowic i Zabrza.

M

sza święta w katowickiej archikatedrze oraz nadzwyczajna sesja Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” - to główne
punkty rocznicowych obchodów. Za
każdym razem wymieniano jednak Porozumienie Jastrzębskie, jedno z Porozumień Sierpniowych z 1980 r., które
legły u podstaw powołania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. - Dobrze pamiętamy
tamte rozdygotane dni - mówił w homilii abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. - W sierpniu i wrześniu 1980 r.
podpisywano porozumienia z nadzieją,
że zostaną - mimo braku wiarygodności
ówczesnych rządzących - zrealizowane.
Górnicy z kopalni Manifest Lipcowy (dziś to Ruch Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka należącej do JSW SA)
przyłączyli się do ogólnopolskich protestów robotniczych w sierpniu 1980
r. Utworzono wtedy Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy skupiający przedstawicieli 56 komitetów strajków z wie-

wrzesień
2020 r.

górnictwo | miasto | ludzie

To już 40 lat

lu śląskich miast i przedsiębiorstw. Do
21 postulatów wysuniętych przez załogi zakładów strajkujących na Wybrzeżu, jastrzębski MKS dołączył własne.

nicze miały znaczenie, rezultatem Porozumień było też zarejestrowanie nowego związku.
- Śląsk i Zagłębie to zawsze był region
niepokorny. Zawsze byliśmy tu trochę
inni, żeby nie powiedzieć, silniejsi, od
reszty kraju, w końcu było nas tu wtedy 1,2 mln - mówił Dominik Kolorz,
przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. - Lata
1980 i 1981 to walka robotników o godność i sprawiedliwość, o swoją reprezentację. Chcieliśmy mieć swój niezależny,
samorządny związek zawodowy i udało
się. Metropolita katowicki dodał: - „Solidarność” wyróżniała kluczowa cecha:
nie mówiła językiem interesów, lecz języ-

kreślał historyczną rolę i znaczenie Porozumień Sierpniowych oraz „Solidarności” w obaleniu ustroju komunistycznego.

Podczas sesji w Zabrzu list prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników
zebrania odczytał Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

MATEUSZ MORAWIECKI, premier RP

Zgodnie z zawartym 3 września 1980 r.
Porozumieniem, ówczesny rząd zaakceptował m.in. wprowadzenie wolnych
sobót i niedziel, wprowadzenie płacy minimalnej oraz zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach. Ale nie tylko postulaty pracow-

kiem praw. Mówiła w imieniu ludzi, którzy odkrywali, że są istotami, które maja
prawo mieć prawo, gotowymi do podjęcia odpowiedzialności za swój los.
W rocznicowych obchodach w Katowicach i Zabrzu wziął udział premier Mateusz Morawiecki, który pod-

Dla mnie „Solidarność” to coś więcej niż związek zawodowy, to drugie
imię Polski i fenomen, który przekracza granice Polski. „Solidarność”
to nie historia, to azymut naszego działania, który powinien też wyznaczać kierunek działania każdego, dobrego rządu.

PIOTR DUDA, przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”

Jako „Solidarność” możemy dbać o prawa pracownicze, ale jesteśmy
też kustoszami naszej historii. To, że żyjemy w wolnym kraju jest dla
nas wielkim zobowiązaniem.
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Zielone Jastrzębie

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

Sukces programu „Moja Woda”
- będzie kontynuacja w 2021 roku!

Ogromne zainteresowanie Polaków programem „Moja
Woda”. W dwa miesiące został wyczerpany budżet
programu na 2020 r. Z końcem września br. wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska zamkną przyjmowanie
wniosków elektronicznych. Minister Klimatu zapowiada
kontynuację wsparcia budowy przydomowych instalacji
zatrzymujących deszczówkę od początku 2021 r.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski i minister Klimatu Michał Kurtyka
zapowiadają kontynuację programu „Moja Woda”.

D

otychczas zarejestrowano prawie 24 tysiące elektronicznych
wniosków do programu „Moja Woda”. Ponad 100 mln zł jest obecnie
przekazywane do polskich rodzin na sfinansowanie przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe na prywatnych działkach.
- Cieszy nas ogromny sukces pierwszej
odsłony programu „Moja Woda”. Prawie
24 tysiące polskich rodzin włączyło się aktywnie w zapobieganie suszy. Te rodziny
skorzystały z dotacji do 5 tysięcy złotych,
ale również zainwestowały własne pieniądze w budowę przydomowej instalacji retencyjnej, gdyż są świadome korzyści z magazynowania i wykorzystania deszczówki mówi minister Michał Kurtyka.

Z końcem września
wojewódzkie fundusze
zakończą rejestrowanie
wniosków elektronicznych,
jednak proszę pamiętać,
że konieczne jest
również dostarczenie do
wojewódzkich funduszy
wniosków w wersji
papierowej.
- Dostarczenie wniosku w wersji papierowej jest warunkiem rozpatrzenia wniosku i ewentualnego otrzymania dotacji.
Wszystkie wnioski, które zostaną zarejestrowane elektronicznie do końca września
a do końca października 2020 roku dotrą
do wojewódzkich funduszy w wersji papie-

Do beneficjentów programu

„Moja Woda” jest adresowa
ny specjalny
list z podziękowaniem za ud
ział i troskę o środowisko nat
uralne:

rowej, zostaną sfinansowane w tym
roku - zapowiada Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.
Pierwszy nabór w programie „Moja Woda” został skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych,
którzy mogli otrzymać dotację do
5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostały poniesione po
1 czerwca 2020 r. Środki Narodowego Funduszu w wysokości ponad 100 mln zł oraz wojewódzkich
Funduszy w wysokości 4,67 mln zł
są przeznaczone na dofinansowanie, m.in. zakupu, montażu i uruchomienia instalacji pozwalających
na zatrzymanie i zagospodarowanie wód
opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Finansowane mogły być również przewody odprowadzające wody opadowe, zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne, oczka wodne, instalacje rozsączające
oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

- To ogromne zainteresowanie programem pokazuje, że wiele osób do zmian klimatycznych i ochrony środowiska podchodzi bardzo poważnie. Dzięki temu deszczówka nie będzie trafiać do kanalizacji
i rowów odwadniających. Wyłapywana
i gromadzona w zbiornikach retencyjnych
będzie służyła np. do podlewania ogródka
- mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Gromadzenie w przydomowych zbiornikach wody opadowej oraz roztopowej
i późniejsze jej wykorzystywanie to główny
cel programu „Moja Woda”. Nabór wniosków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 1 lipca. W ciągu dwóch
miesięcy w Portalu Beneficjenta zarejestrowano 2924 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 13,2 mln zł, co
sprawia, że katowicki WFOŚiGW znalazł
się na pierwszym miejscu pod względem
zainteresowania Programem. Następne
w kolejności są fundusze w Krakowie i Poznaniu.
- Właściciele domów mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł i nie

więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na zakup, montaż,
budowę i uruchomienie instalacji, pozwalającej na zagospodarowanie deszczówki
i wód roztopowych na terenie nieruchomości. Są to m.in. przewody odprowadzające
wody opadowe zebrane z rynien, wpustów
do zbiornika nadziemnego i podziemnego,
otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub
infiltracyjnego - wyjaśnia prezes katowickiego Funduszu.
Program „Moja Woda” został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu
i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miał być realizowany do 2024 r., przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do
30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Ale zainteresowanie programem spowodowało że jego budżet, zgodnie z deklaracjami ministra Michała Kurtyki znacząco przekroczy zaplanowane pierwotnie 100 mln zł, co pozwoli
na sfinansowanie znacznie większej liczby
niż 20 tys. instalacji przydomowej retencji i zatrzymanie jeszcze większej ilości niż
1 mln metrów sześciennych wody rocznie.

MICHAŁ KURTYKA, minister Klimatu
n Województwo śląskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem zainteresowania tym programem. W ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania programu (od lipca do końca sierpnia) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trafiło blisko 3 tys. wniosków na
łączną kwotę ponad 13,2 mln zł. Na przydomową instalację można otrzymać do 5 tys. zł dotacji. Łączny
budżet programu, przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW wyniósł 100 mln zł.

Przekazujemy ponad 100 milionów złotych do polskich rodzin na budowę przydomowych instalacji
retencyjnych. Z początkiem 2021 roku chcemy uruchomić nową edycję programu Moja Woda, której
budżet powinien być porównywalny do tego, którym dysponowaliśmy w 2020 roku. Poprosiłem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przedstawienie propozycji nowej odsłony programu w ciągu najbliższych tygodni we współpracy z wojewódzkimi funduszami.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Konkurs dla młodzieży miejskich szkół średnich

Szkoła z klimatem!

Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa to
zadanie konkursowe, które zwycięskiej szkole może przynieść aż 100 tys. zł
na realizację ekologicznego pomysłu uczniów. Ogólnopolski konkurs
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla miejskich
szkół ponadpodstawowych - jest elementem projektu ministra Klimatu
pn. „Miasto z klimatem”. Młodzieżowa rywalizacja potrwa do 15 lutego 2021 r.

- Czekamy na projekty szkoły z klimatem, które poroku szkolnego 2020/2021. Zgłoszenia można
możemy wcielić w życie. Przez konkurs Narodowego
przesyłać do 15 lutego 2021 r. za pomocą elekFunduszu chcemy pokazać uczniom, że mogą przygotronicznego formularza konkursowego, dostępnetować się na zmiany klimago na stronie: www.nfotu, które są szczególnie odsigw.gov.pl/szkolazkliKonieczność adaptacji do
czuwalne w miastach. Dlamatem, na której znajzmian klimatu dotyczy
tego zachęcamy uczniów do
dują się również wszystwszystkich ludzi żyjących
opracowania szkolnych plakie informacje wraz z rena naszej planecie, a w
nów przygotowania się na
gulaminem.
szczególności mieszkańców
ich skutki - mówi minister
Narodowy Fundusz
miast, których liczba stale
Klimatu Michał Kurtyka.
Ochrony Środowiska i Gorośnie, także w Polsce.
Nagradzane będą krespodarki Wodnej, we współatywne pomysły, jak przypracy z Ministerstwem Kligotować szkołę i jej sąsiedztwo na zmiany klimatu. Namatu, przez swoje programy finansowania wspiegrody czekają na najlepszych - główna to aż 100 tysięra miasta w realizacji projektów na rzecz dostosocy złotych na realizację zwycięskiego projektu. Ale takwania do obecnych i przewidywanych zmian klimaże wyróżnienia są warte zachodu, bo to 5 tysięcy złotycznych.
tych na działania edukacyjne dotyczące zmian klimatu.
Rozwój miast zwiększa oddziaływanie na środowiNa przygotowanie projektów uczniowie, pod
sko i zdrowie człowieka m.in. przez emisję zanieczyszopieką nauczycieli, mają cały pierwszy semestr
czeń do powietrza, zwartą strukturę przestrzeni zur-

banizowanej czy fragmentację krajobrazu. Z drugiej
strony rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i bardziej efektywne podejście do korzystania z zasobów

środowiska na obszarach zurbanizowanych dają możliwości łagodzenia presji na środowisko i poprawę jakości życia mieszkańców.

Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe
uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa
- otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń
związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

Mieszkańcy zainteresowani czystym powietrzem

Nowe wozy strażackie!
u Pierwszy z ponad 30 wozów ratowniczo-gaśniczych, które
jeszcze w tym roku zostaną przekazane jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim,
trafił do Mysłowa w gminie Koziegłowy.

u Ponad 5 tys. przejechanych kilometrów, blisko 3 tys. konsultacji
i ponad 200 złożonych wniosków o dofinansowanie - to efekt
wakacyjnej podróży Mobilnego Biura programu Czyste Powietrze.
Bus dojechał łącznie do 58 gmin województwa śląskiego.

M

iał jeździć tylko do końca
sierpnia, ale ponieważ zainteresowanie było ogromne Zarząd Funduszu zdecydował o przedłużeniu projektu do końca września. Mobilne biuro było także w Jastrzębiu-Zdroju
oraz w okolicznych powiatach, m.in. kilka dni temu zajechało do gmin: Gorzyce
i Mszana. Tutaj także nie zabrakło chętnych
do przedyskutowania kwestii związanych
z udziałem w programie Czyste Powietrze.
Tylko w powiecie wodzisławskim eksperci
udzielili ponad 300 porad i przyjęli ponad
20 wniosków.
Mobilne Biura to inicjatywa ministra
Klimatu, Michała Kurtyki, realizowana
przez dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - w Katowicach oraz Krakowie. Pilotażowy projekt zainauguro-

wano na początku lipca w Myślenicach.
Pierwszą gminą województwa śląskiego,
gdzie zawitało Mobilne Biuro była najbardziej zanieczyszczona Pszczyna.
Eksperci katowickiego Funduszu doradzają mieszkańcom w kwestii możliwych
rozwiązań termomodernizacyjnych, wymiany tzw. kopciuchów, pomagali w wypełnianiu wniosków, które można było złożyć na miejscu. Tylko w dniu inauguracji w Myślenicach udzielili 40 porad.
W czasie wyjazdów najwięcej konsultacji
udzielonych zostało w Tarnowskich Górach - 95, w Radlinie 80 i Zabrzu 76. Natomiast najwięcej wniosków złożono podczas wizyty w Rybniku - 16.
Od początku funkcjonowania programu
Czyste Powietrze złożonych zostało łącznie
blisko 20 tys. wniosków o dofinansowanie

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW w Katowicach
Mimo, że w pierwotnej wersji działalność Mobilnego Biura planowana była na dwa wakacyjne miesiące, postanowiliśmy nie zwalniać
jeszcze tempa i zdecydowaliśmy o przedłużeniu wyjazdów o miesiąc, do końca września.
Zainteresowanie jest bowiem ogromne, a nie
wszystkie gminy zdążyliśmy odwiedzić.
na wymianę kopciuchów i termomodernizację. Od 15 maja 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze odbywa się na nowych zasadach. Maksymalna kwota dofinansowania,
w przypadku wymiany starego „kopciucha”, termomodernizacji i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, wynosi 30 tys. zł.

- Ten wóz dopiero co trafił w ręce strażaków z Mysłowa, a już zdążył zaliczyć akcję usuwania powalonych przez nawałnicę drzew. To jasny dowód na to, jak bardzo potrzebny jest dobry sprzęt, którym
muszą posługiwać się strażacy. Straż Pożarna dba o środowisko naturalne, między
innymi przeciwdziałając skutkom różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Uczestniczą
w akcjach usuwania skutków zanieczyszczenia czy też skażenia środowiska w wyniku wypadków, awarii itp. Dlatego właśnie
jako Fundusz od lat wspieramy straże pożarne, bo poprzez ich działania chronimy
środowisko naturalne i niwelujemy skutki
jego zanieczyszczenia - mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Zakup tego wozu ratowniczo-gaśniczego był możliwy dzięki „Ogólnopolskiemu
programowi finansowania służb ratowniczych”, na wsparcie OSP z terenu województwa śląskiego. WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w 2020 roku przeznaczą łącznie ponad 10 mln zł. W ciągu ostatnich pięciu lat na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej, WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył łącznie 67,3 mln zł
(w tym kwota 10,7 mln zł pochodzi ze
środków NFOŚiGW). To pozwoliło na
dofinansowanie zakupu 206 samochodów
ratowniczo gaśniczych oraz zakup drobnego wyposażenia i sprzętu dla jednostek
OSP i PSP.
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Jak w dobie pandemii wirusa COVID-SARS19

DBAĆ O RANY PRZEWLEKŁE?
Rozmowa z dr hab. n. med. MARKIEM KUCHARZEWSKIM,
Kierownikiem Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych przy Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Ślaskich.

- Wirus COVID zatrzymał cały świat,
pojawiły się trudności i obostrzenia
w dostępie do usług medycznych.
- Mając na uwadze aktualny stan pandemii wielu pacjentów boi się zakażenia wirusem COVID-19. Mogą mieć miejsce sytuacje, że pacjent w obawie przed zakażeniem
będzie chciał unikać wszelkich kontaktów
z pracownikami ochrony zdrowia, w tym
również rezygnować z wizyt domowych.
W takich sytuacjach dopuszcza się możliwość prowadzenia przez chorego lub jego
opiekuna czy rodzinę samodzielnej opieki (samoopieki) nad ranami przewlekłymi.
Należy podkreślić, że zaniedbywanie przez
chorego rany przewlekłej może prowadzić
do wielu poważnych komplikacji, z amputacją kończyny włącznie.
- Jak w takiej sytuacji udzielać porad
lekarskich a zwłaszcza monitorować rany przewlekłe?
- Rany w takich sytuacjach można monitorować zdalnie, pacjent może uzyskać
wsparcie, jeśli ma dostęp do smartfona lub
komputera. W Centrum mamy takie narzędzie dla pacjentów. Bardzo ważnym
aspektem sprawowania monitoringu staR

E

nu rany jest wyposażenie pacjenta i jego rodziny w niezbędną wiedzę na temat
zaopatrywania i prawidłowej pielęgnacji
ran oraz pomoc w pozyskaniu niezbędnych środków i materiałów do sprawowania samoopieki. Wszelka samoopieka powinna być dokumentowana, warto zaznaczyć, że samoopieka jest następstwem epidemii COVID-19.
- Czy pacjent jest w dobie pandemii
wyłącznie zdany na domowe sposoby
opieki nad swoją raną?
- Zasadniczo tak . Pacjenci muszą znać
prawidłowe procedury higieny (mycie rąk,
dezynfekcja) i posiadać w domu dostępne
antyseptyki i stosowne opatrunki. Mimo,
że pacjent jest w domu, lekarz może jednak na bieżąco monitorować i sprawować
nadzór nad rana poprzez narzędzia informatyczne. Nawet w dobie pandemii koronawirusa istnieje również skuteczna, bezpieczna terapia wspomagania pielęgnacji i gojenia ran. Jest nią tzw. terapia tlenem hiperbarycznym zwana terapią HBO.
Ośrodki HBO są obecnie czynne, pandemia nie ma wpływu na leczenie pacjentów
tą metodą.
K

- Na czym polega terapia HBO?
- Polega na umieszczaniu pacjenta w komorze hiperbarycznej, w której oddycha on
przez specjalną indywidualną maskę czystym tlenem. Powietrze w komorze jest
sprężane do wartości odpowiadającej 15 m
pod poziomem morza. W trakcie seansu
HBO dochodzi do wysycenia tkanek organizmu pacjenta tlenem co usprawnia procesy gojenia i ogranicza zakres infekcji bakteriami beztlenowymi. Całość zabiegu jest
monitorowana i prowadzona pod nadzorem lekarza oraz atendenta. Każdy pacjent
jest kwalifikowany do leczenia przez lekarza upoważnionego do leczenia w komorze
hiperbarycznej. Oprócz gojenia ran terapię
HBO stosuje się również w przypadkach
zatruć tlenkiem węgla oraz nagłej głuchoty.
- Czy terapia HBO w dobie pandemii
COVID-19 jest bezpieczna?
- Tak, jest bezpieczna, nawet w dobie
pandemii. Wszelkie obawy co do bezpieczeństwa są nieuzasadnione. Pacjent jest
stale monitorowany, posiada swoją indywidualną, jednorazową maskę, przez którą oddycha czystym tlenem. Zachowane
są najwyższe standardy bezpieczeństwa.
L

- W jaki sposób pacjenci z raną przewlekłą mogą korzystać z terapii HBO?
- W przeciwieństwie do prywatnych
placówek, terapia HBO w publicznych
ośrodkach jest bezpłatna (w pełni refundowana przez Narodowy Fundusz

Zdrowia). Pacjent nie ponosi żadnych
kosztów. Skierowanie można uzyskać
od lekarza pierwszego kontaktu, pacjent powinien podczas rozmowy z lekarzem wyrazić wolę skorzystania z terapii HBO.

Rany przewlekłe, nagła głuchota czy zatrucie
tlenkiem węgla wymagają natychmiastowego
podjęcia leczenia pod nadzorem lekarza.

Rejestracja HBO: (32) 7357 456
Lekarz dyżurny: +48 601 790 922
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