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 Czarne chmury nad górnictwem
 Świat stanął w miejscu,
powiat mikołowski też
 Trenerzy o przymusowej przerwie
 Pieniądze na ekopracownie
A
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u Nasz powiat trzyma się nie najgorzej. Zmalała nawet
liczba osób objętych kwarantanną. Według danych
z 6 kwietnia pod takim dozorem przebywa 39 osób.
Zanotowano trzy przypadki zakażeń koronawirusem.

W

papierowym wydaniu gazety podawanie danych o liczbie chorych na koronawirusa jest obciążone sporym ryzykiem, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Informacje zmieniają się z godziny na godzinę. Na
dzień przed wysłaniem gazety do druku
notowaliśmy w powiecie trzy osoby zakażone i 39 przebywających na kwarantannie. Na razie nie doszło do największego
dramatu i to jest w tym całym nieszczęściu
najważniejsza, pozytywna wiadomość.
Na tle innych miejscowości województwa śląskiego wypadamy dobrze, także
pod względem organizacji życia społecznego w tych trudnych czasach. Gościliśmy
niedawno (w sprawach zawodowych czyli usprawiedliwionych) osobę z pobliskiego miasta. Akurat pod oknami redakcji
przejeżdżał radiowóz emitujący informacje ostrzegawcze, a wyludnionym chodnikiem przechadzał się wojskowy patrol.
Nasz gość był pod wrażeniem. Jak twierdzi, w jego mieście atmosfera jest bardziej
„piknikowa”.

Cała społeczna uwaga
skupia się ostatnio na
dwóch sprawach.
Pomocy służbie zdrowia w uzupełnianiu braków sprzętowych i wyłapywaniu
ludzi, którzy łamią ograniczenia związane z obowiązującym stanem pandemii.
W obu tych zadaniach powiat mikołowski
sobie jakoś radzi. Jeśli ktoś myśli, że wysokie mandaty za złamanie kwarantanny to
są żarty, niech wejdzie na stronę mikołowskiej policji. Niedawno dwóch mieszkań-
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edno jest pewne. Kiedy koronawirus wygaśnie - a kiedyś musi - nic już nie będzie
takie same, jak przedtem. Cała ludzkość prawdopodobnie zweryfikuje podejście
do kwestii zdrowotnych. Jest szansa, że ze strachu przed powtórką, zaczniemy się
badać nie tylko na obecność wirusa, ale także z innych powodów, które dotychczas lekceważyliśmy. To ogromne wyzwanie dla rządów, które będą musiały sprostać tym społecznym oczekiwaniom. Dotychczas przekonywano nas, że najczarniejszy scenariusz
dla ludzkości to wojna albo - ostatnio najmodniejsze zagrożenie - katastrofa klimatyczna. Teraz okazuje się, że naszego kresu wcale nie muszą wyznaczyć rosyjskie albo
inne bomby atomowe. Wróg może czai się gdzieś indziej i jest bardziej wyrachowany,
bo zniszczy samych ludzi nie naruszając ich materialnego dorobku.
Stare przysłowie mówi, że Polak jest mądry po szkodzie. Trudno, tak już widocznie musi być. Z tym, że powiedzenie należy rozszerzyć na całą ludzkość. Będziemy
mądrzejsi, bo koronawirus obnażył, w jak emocjonalnie pustym świecie żyjemy. Postęp technologiczny i globalna sieć przepływu informacji sprawiły, że jedynym celem
większości ludzi stała się konsumpcja. Zacierają się granice między światem realnym
i wirtualnym, gdzie nie może się stać nic złego, bo przecież zawsze można zresetować
komputer. Młodzież pytana przez psychologów, ilu ma przyjaciół odpowiada, że kilkuset mając na myśli liczbę „lajków” na facebooku. Normalne, budowane i ulepszane przez setki pokoleń więzi społeczne, w ostatnich latach uległy erozji. Ludzie nabrali
przekonania, że nic złego nie może się stać, ponieważ jako globalna społeczność jesteśmy teraz najlepsi i najmądrzejsi. To nieprawda. Ludzka natura zawsze pozostanie taka sama, a teraz tylko dysponujemy lepszymi zabawkami. Koronawirus obnażył nasze wszystkie współczesne słabości, których listę otwiera zanik instynktu przetrwania.
W Polsce nie jest jeszcze tak źle, ale widok bawiących się na plaży Włochów i Hiszpanów, kiedy zaraza zabijała tam dziennie setki ludzi, jest najsmutniejszym przykładem
na to, do jakiego poziomu stoczyła się ludzkość. Po epidemii musi nadejść czas otrzeźwienia, bo innego wyjścia nie ma.
Koronawirus jest dobrym testem na człowieczeństwo nie tylko w skali globalnej, ale
także na poziomie indywidualnym. Z oczywistych powodów życie towarzyskie w Polsce przeniosło się do internetu. Wielu ludzi daje tam przykład przyzwoitości i odpowiedzialności. Mnożą się pomysły, jak spędzać kreatywnie czas w kwarantannie. Na
osobny artykuł zasługuje sieciowa mobilizacja wokół wsparcia udzielanego służbom
na pierwszej linii walki z epidemią, czyli przede wszystkim lekarzom, policjantom,
strażakom i wolontariuszom z organizacji pozarządowych. Ludzi, którzy organizują
takie akcje warto się trzymać, kiedy opadnie epidemia. To są liderzy, którzy pomogą
w odbudowie tkanki społecznej, bo przecież wyjdziemy z koronawirusa mocno poobijani. Jest też druga odsłona sieciowej aktywności. Wielu internautów pod własnymi nazwiskami powiela wywołujące panikę plotki, zamieszcza kretyńskie komentarze
i sieje nienawiść np. do ludzi, którzy zostali zarażeni. Trzeba ich zapamiętać i omijać
szerokim łukiem, kiedy życie wróci do normy.
Świat po epidemii będzie inny. Wykreuje bohaterów i zidentyfikuje błaznów. Koronawirus testuje odporność naszych organizmów, ale to nie jedyny egzamin, który właśnie teraz zdajemy.
Beata i Jerzy

Szczęście w nieszczęściu

Walentyna Kozioł - mieszkanka Mikołowa, uczestniczka „Sanatorium miłości”
również wspiera nas w walce z niewidzialnym wrogiem.
ców powiatu (z Orzesza i Łazisk Górnych)
dostało 5 tys. zł grzywny. I tak mieli szczęście, bo maksymalna kara wynosi 30 tys. zł.

Fenomenem tych dni
jest społeczne ruszenie,
aby pomagać tym, którzy
są na pierwszej linii
frontu walki z wirusem,
czyli pracownikami
służby zdrowia i służb
wspomagających.
Symbolem tej akcji stało się szycie maseczek. Szyje, m.in. Krystyna Świerkot,
szefowa Stowarzyszenia Krystyny i Pomocna Dłoń. Z kolei Dariusz Zając, organizator mikołowskiej gali kickboxingu, organizuje materiał i zapewnia logistyA

kę. Nie starczyłoby strony w gazecie, aby
wymienić wszystkie spontaniczne akcje,
które narodziły się w powiecie mikołowskim. Oczywiście, w największej potrzebie
jest Centrum Zdrowia w Mikołowie. Na
portalu zrzutka.pl zorganziowano zbiórkę pieniędzy, która pozwoli kupić, m.in.
aparaty do monitorowania funkcji życiowych pacjentów, respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne oraz utworzyć pełnowartościową izolatkę szpitalną, umożliwiającą odseparowanie zakażonych pacjentów.
Jako ostrzeżenie, że z koronawirusem
nie ma żartów potraktujmy dramatyczne
wieści płynące z zaprzyjaźnionego z nami
niemieckiego Powiatu Neuss. Zmarło tam
już sześć osób, a prawie 300 jest zainfekowanych.(fil)
M
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ŚWIAT ZAMARŁ
powiat mikołowski też

Ostatnią publiczną imprezą zorganizowaną w powiecie mikołowskim przed ogłoszeniem narodowej kwarantanny
była nasza gala „Sportowych Osobowości Roku”. Czy zaczniemy wracać do życia przynajmniej w czerwcu?

T

akiej sytuacji nie mieliśmy od początku istnienia „Naszej Gazety”.
Zawsze jest problem z nadmiarem informacji. W powiecie mikołowskim
sporo się dzieje, a gazeta nie jest z gumy
i nie wszystko się zmieści. Teraz mamy inny problem. Koronawirus zamroził
wszystko. Nie ma imprez sportowych, kulturalnych, konferencji, generalnie nie ma
niczego. Społeczna kwarantanna zaczęła
się w marcu i mamy cichą, niewypowiadaną na głos - aby nie zapeszyć - nadzieję, że
skończy się to w maju. Tak czy inaczej, jeden kwartał został nam wyjęty z życiorysu. Co straciliśmy?

Na pewno nie odbędzie
się „Bitwa Wyrska
- Boj o Gostyń”, czyli
największa plenerowa
rekonstrukcja historyczna
w naszym regionie.
Impreza została zaplanowana na 23 maja, czyli przy pozytywnym splocie wydarzeń, koronawirus może już być wtedy
w odwrocie. Nie wiemy jednak tego na
pewno. „Bitwa” jest skomplikowanym
i kosztownym przedsięwzięciem logistycznym. Gdyby miała się odbyć, przygotowania już powinny iść pełną parą,
a teraz nie wolno robić niczego innego
poza czekaniem.
- W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w obawie o zdrowie naszych
gości, widzów, uczestników, jak i nas samych - organizatorów, podjęłam decyzję, że
R

niającą się chorobą zakaźną - dowiedzieliśmy się w Urzędzie Gminy.
Nie będzie też Powiatowego Pikniku
Strażackiego, który miał się odbyć 23 maja. Podobny los spotkał bieg przełajowy
o puchar wójta oraz obchody z okazji stulecia sportu w Ornontowicach i 35-lecia
GKS Gwarek.

Mikołów też odwoła
najbardziej
prestiżowe imprezy.
Spośród dziesiątek imprez odwołanych w powiecie mikołowskim, najbardziej spektakularną ofiarą koronawirusa jest „Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń”.
tegoroczna edycja: „Bitwy Wyrskiej - Boju
o Gostyń” nie odbędzie się. Pieniądze przeznaczone na organizację tegorocznej inscenizacji zostaną wykorzystane na walkę ze
skutkami epidemii koronawirusa - mówi
wójt Barbara Prasoł.
Miejmy nadzieję, że ofiarą koronawirusa nie padnie Bieg Wyrski. Imprezę zaplanowano na 7 czerwca. Na stronie organizatora nie ma na razie żadnych informacji,
choć wszystko i tak zależy od rozwoju sytuacji pandemicznej w Polsce.

W podobnej sytuacji
są Łaziska Górne.
W czerwcu odbywają się w tym mieście
dwie popularne w całym powiecie imprezy: Industriada i Świętojańskie Dni Łazisk.
Pierwsza organizowana jest przez władze
województwa śląskiego, druga to dome-

E

na samorządu. Zapytaliśmy w obu instytucjach o plany na czerwiec i dostaliśmy
podobną odpowiedź: w czasach koronawirusa nie da się planować niczego. Na
pewno nie można spodziewać się imprez
w kwietniu i maju. Czerwiec to odległa
perspektywa.

Orzesze też stoi
i czeka.
Odwołano spektakle w ramach Orzeskich Wieczorów Kabaretowych. W Miejskim Ośrodku Kultury nie odbędą się
spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych
oraz koncerty planowane od kwietnia do
czerwca. W sumie z afisza zeszło dziesięć
imprez. Spektakl muzyczno-kabaretowy
pt. „W cylindrze na lwy...”, który miał się
odbyć 27 marca przeniesiono na 25 września. Nie zrezygnowano z koncertu cha-
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rytatywnego GRAMY DLA KRZYSZTOFA, który odbędzie się w późniejszym terminie.
Odwołano natomiast, tradycyjny
orzeski festyn z okazji Dnia Dziecka.
W MOK zawieszono zajęcia stałe do
końca maja, a sportowe do czerwca. Nie
odbędą się również przeglądy i konkursy, współorganizowane z placówkami
oświatowymi. Do końca lipca odwołano wycieczki.

W Ornontowicach
to samo.
Tętniąca życiem Arteria zawiesiła imprezy. Można zapomnieć o Dniach Ornontowic, zaplanowanych na 12-13 czerwca.
- Środki finansowe przewidziane na ich
organizację zostaną wykorzystane m.in. na
szeroko rozumianą walkę z rozprzestrzeA

- Z uwagi na stan epidemii, jak i brak
możliwości w potwierdzaniu umów, kontraktów, płatności zaliczek, przyjazdów artystów z zagranicy, itp., informuję, że tegoroczne Mikołowskie Dni Muzyki oraz Dni
Mikołowa zostają odwołane. Zapewne takie decyzje będą musiały być podjęte także odnośnie innych mniejszych imprez przy
utrzymującej się sytuacji epidemicznej lub
pogarszającej się sytuacji finansowej. Nasza
decyzja jest także podyktowana koniecznością przewidywania innych o wiele ważniejszych obecnie wydatków, jak i mniejszych
wpływów podatkowych do budżetu miasta
- poinformował na swoim profilu facebookowym burmistrz Stanisław Piechula.
Oczywiście, godne polecenia są wszelkie pomysły związane ze spędzaniem
wolnego czasu w internecie, ale człowiek
jest zwierzęciem stadnym. Aby czerpać
z życia satysfakcję potrzebujemy kontaktów z innymi ludźmi. Zabrał to koronawirus i nie pozostaje nam nic innego, jak
tylko czekać. (bl)
M

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości życzy
właściciel z załogą Best Trans

TERAZ W OFERCIE KONFEKCJONOWANY OPAŁ DRZEWNY:
Ã pellet Ã brykiet Ã drewno kominkowe suszone Ã
Ã drewno rozpałkowe suszone Ã

TWÓJ SKŁAD
OPAŁU
W OFERCIE: Ã kostka Ã orzech Ã orzech I Ã orzech II Ã ekogroszek Ã miały Ã węgle konfekcjonowane

www.besttrans.pl

tel. 500 106 698 | 32 322 73 70

Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 48a (obok huty)
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Czarny scenariusz
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Przekaż
dla Lenki
Urodziłam się z brakiem
kości udowej. Poruszam się
za pomocą protezy, którą
wymieniam raz w roku.
Z Fundacją PRO EKO
zbieram pieniądze z 1%
podatku na protezę
i rehabilitację.
ZA WSPARCIE
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

KRS 0000064561

z dopiskiem Lena Jeka
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Dymisja wiceministra Adama Gawędy nie jest
jedynie skutkiem tarć na szczytach władzy. To znak
niespokojnych i niepewnych czasów, jakie nadciągają
dla górnictwa. W najbardziej czarnym scenariuszu można
spodziewać się likwidacji wielu kopalń i zamrożenia
podwyżek w tej branży. W tle jest wewnętrzny, rządowy
spór o unijną politykę klimatyczną.

A

dam Gawęda, poseł
z rybnicko-mikołowskiego okręgu wyborczego, przez dziewięć miesięcy rządził górnictwem jako wiceminister Aktywów Państwowych. Ludzie, którzy doprowadzili do jego
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mier, minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin inaczej niż ja widzi przyszłość sektora oraz rolę, jaką powinno pełnić górnictwo węgla
kamiennego i brunatnego w czasach największego kryzysu od czasów drugiej wojny światowej - napisał odwołany wiceminister.
Przecina to też inne spekulacje.
Jedna z regionalnych gazet napisała, że to Mateusz Morawiecki stracił zaufanie do Adama Gawędy.
Każdy, kto choć trochę zna skomplikowane relacje panujące w obozie PiS, ten wie, że ma to niewiele
wspólnego z prawdą. Premier cenił go i osobiście nalegał, aby poseł z Syryni koło Wodzisławia został wiceministrem odpowiedzialnym za górnictwo. Dlaczego go
nie obronił przed dymisją? Odpowiedź jest prosta. Premier Morawiecki walczy obecnie o najwyższą stawkę i nie ma czasu, aby gasić kadrowe pożary w poszczególnych ministerstwach. Minister Sasin postawił na swoim doskonale zdając sobie sprawę z tego, że
nikt w tym czasie nie będzie dyskutował nad słusznością jego decyzji. Od razu rozwiązał się worek z potencjalnymi kandydatami na zwolnione stanowisko. Póki co, nie sprawdziła się żadna me-

dymisji, wybrali najlepszy z możliwych momentów. Na telewizyjne paski informacyjne nic teraz
nie jest w stanie się przebić, co
nie ma związku z koronawirusem.
W normalnej sytuacji odwołanie
ważnego wiceministra stałoby się
tematem dnia. W czasach pandemii, ta dymisja przeszła zupełnie bez echa i została odnotowana głównie przez branżowe portale. Odwołanie Gawędy nie wzbudziło sensacji, ale ogłoszone przez
niego w dwa dni później oświadczenie, wywołało w świecie polityki lekki dreszczyk emocji.

Bardzo rzadko
się zdarza, aby
wysoki urzędnik
potwierdzał, że
w rządzie nie ma
jednomyślności i to
w jeszcze tak ważnej
sprawie, jak polityka
energetyczna.
- Decyzja o mojej dymisji
z funkcji wiceministra Aktywów
Państwowych wywołała sporo medialnego zamieszania i obaw o sytuację w polskiej branży wydobywczej. Czas przeciąć te spekulacje
i wyjaśnić jej przyczynę. WicepreR
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dialna plotka, a górnictwem - z tego co wiemy - zajmuje się Jonasz
Drabek, wicedyrektor departamentu w Ministerstwie Aktywów
Państwowych. Jeszcze nigdy branżą wydobywczą nie zajmował się
urzędnik o tak niskiej szarży.

Powoli ta prawda
zaczyna dochodzić
do związkowców.
Adam Gawęda nie należał do
ich ulubieńców. Tajemnicą poliszynela były wycieczki działaczy
ze Śląska do Warszawy, na skargi do ministra Sasina. Po dymisji,
w komentarze związkowców wkradła się niepewność i zaniepokojenie. Gawęda to był dla nich wróg,
ale swój. Teraz zostali bez partnera do dyskusji. Drabek nie ma
kompetencji, a na głowie Sasina są
wszystkie spółki skarbu państwa,
a wiele z nich - jak choćby LOT znalazło się w trudniejszej sytuacji niż kopalnie czy elektrownie.
Górnictwo zostało bez sternika
A
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dla czarnego złota
kurencyjne i trafi na margines budowanych od nowa, globalnych relacji gospodarczych. Takie argumenty nie przekonują jednak wszystkich. Komisja Europejska
już zapowiedziała, że nie ma mowy o przyhamowaniu tempa polityki klimatycznej.
Wręcz odwrotnie. Pojawiają się postulaty,
aby walka ze skutkami koronawirusa stała
się kołem zamachowym „Zielonego Ładu”.
Oznaczałoby to, że pieniądze przeznaczone na odbudowę gospodarki ominą branże
bazujące na paliwach kopalnych.

w najgorszym z możliwych momentów. Jastrzębska Spółka Węglowa obniżyła wydobycie o 40 proc. i ogłosiła stan
siły wyższej, co pozwoli zerwać umowy
z kontrahentami. Polska Grupa Górnicza
ma ogromne problemy ze sprzedażą węgla. Jak na ironię jedną z ostatnich decyzji
Adama Gawędy było ogłoszenie w PGG
konkursu na wiceprezesa ds. handlowych.
Wakat na tym stanowisku jeszcze bardziej
paraliżował niedrożne kanały sprzedażowe największej spółki górniczej w Europie.
Po dymisji, konkurs został unieważniony.

Nieoficjalnie mówi się,
że Gawęda musiał odejść,
ponieważ istniała obawa,
iż nie udźwignie ciężaru
decyzji, jakie być może
zapadną w sprawie
górnictwa.
O co konkretnie chodzi? Z różnych
miejsc dochodzą plotki, od których cierpnie skóra. W najczarniejszym scenariuszu
upadnie wiele kopalń, a te które przetrwają zostaną przerzucone do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Węgla na rynku nie zabraknie. Mimo płomiennych politycznych
deklaracji, wschodni kierunek importu tego surowcu wydaje się niezagrożony.
Zresztą w tej grze może być wyższa stawka, niż tylko dominacja na polskim rynku
„czarnego złota”.
Koronawirus uruchomił spekulacje co
do przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Zdaniem wielu środowisk politycznych w Unii Europejskiej, należy zrezygnować, a przynajmniej odłożyć w czasie
„Zielony ład”. Powód jest oczywisty.
- Polska i inne kraje Unii Europejskiej,
zwłaszcza te, których miksy energetyczne
oparte są na paliwach kopalnych, stoją teraz przed dramatyczną alternatywą: unijna polityka klimatyczna czy ratowanie się
przed kryzysem, chaosem i cywilizacyjną
degradacją? Wybór jest trudny, ale jednocześnie prosty. Na poluzowaniu albo przesunięciu w czasie „Zielonego Ładu” ucierpi jedynie prestiż Brukseli, ale globalny ekosystem nie poniesie większego uszczerbku.
Natomiast gospodarki narodowe pozostawione bez należytego wsparcia wobec skutków pandemii koronawirusa, mogą tego
nie przetrwać - przekonuje na swoim facebookowym profilu Izabela Kloc, poseł do
Parlamentu Europejskiego, która ma swoje polskie biuro w Mikołowie.

Dla górnictwa to nie
byłby cios, ale gwóźdź
do trumny.

Idea „Zielonego Ładu”
od początku budziła
wiele wątpliwości ze
względu na mały zasięg
i minimalny wpływ na
globalny klimat.
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Należymy do największego producenta
węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy
i operatorów obróbki skrawaniem.

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki ﬁnansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Nagrodę coroczną wypłacaną w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwencję.
Więcej beneﬁtów znajdziesz na naszej stronie!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 721 51 00
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KANCELARIA

RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

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

A

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje,
Twojej rodziny i Twoich ﬁnansów.

K

ATRAKCYJNE CENY szczegóły tel. 604 196 619

Kiedy o przyszłości branży mówi Mateusz Morawiecki, można mieć cień nadziei, bo to on wywalczył „rabat klimatyczny” dla Polski, pozwalający na czasowy poślizg w dochodzeniu do gospodarki
zeroemisyjnej. Problem w tym, że rząd nie
jest w tej sprawie jednomyślny.
- Koronawirus każe zapomnieć o „Zielonym Ładzie” - przekonuje w rozmowie
z portalem Biznesalert Janusz Kowalski,
wiceminister Aktywów Państwowych.
Innego zdania jest Michał Kurtyka, minister Klimatu, który zaapelował do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej
Fransa Timmermansa o wsparcie odnawialnych źródeł energii ze względu na koronawirusa.
Timmermans i jego pomysł wykorzystania obecnego kryzysu do zaostrzenia
„Zielonego Ładu”, rozbieżności w rządzie
w sprawie polityki klimatycznej oraz dymisja Adama Gawędy - połączenie tych
elementów nie rysuje optymistycznego
scenariusza dla górnictwa.
Jerzy Filar

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla
tylko na obszarze Unii Europejskiej, która
w skali świata produkuje jedynie 10 proc.
tego gazu, to jedynie symboliczny gest
wobec planety. W obecnej sytuacji trzymanie się zeroemisyjnego kursu budzi już
nie tylko kontrowersje, ale strach o przyszłość gospodarki Unii Europejskiej. Chiny, USA, Indie, Rosja, Japonia i pozostali
najwięksi emitenci dwutlenku węgla, stoją
w obliczu głębokiej recesji. Muszą szybko
odbudować narodowe gospodarki i zrobią
to zużywając ogromne ilości energii, niepochodzącej raczej z odnawialnych źródeł. Wciąż najtańsza i najpewniejsza jest
energetyka oparta na paliwach kopalnych.
Jeśli w takiej sytuacji Unia Europejska narzuci sobie samoograniczenia związane
z „Zielonym Ładem” na długie dekady, jeśli nie na zawsze, straci zdolności kon-
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Ucz się Jasiu ucz, bo cierpliwość to potęgi klucz

W sprawie stypendiów bez zmian

M

amy co jakiś czas na naszych łamach
sprawy ciągnące się miesiącami, bo
urzędnicy nie potrafią albo nie chcą
czegoś zrobić, a mieszkańcy się wściekają. Do tej
kategorii powoli awansuje temat pieniędzy dla
zdolnych młodych mikołowian. Przypomnijmy, że
w ubiegłym roku zmieniły się ogólnopolskie przepisy dotyczące przyznawania stypendiów za wyniki
w nauce. Kiedyś miasta mogły nagradzać „swoich”
uczniów bez względu na to, gdzie chodzą do szkoły.
Teraz obowiązuje zasada: tam gdzie się uczysz, tam
staraj się o pieniądze. Tę zmianę prawa przespali
mikołowscy samorządowcy. W listopadzie ubiegłe-

go roku pod obrady Rady Miejskiej trafił, na wniosek burmistrza, projekt uchwały o przyznaniu stypendiów, przygotowany według starych zasad. Samorządowcy szybko zorientowali się, że wysmażyli prawnego bubla, ale nie potrafili znaleźć wyjścia
z tej sytuacji. Przede wszystkim niepotrzebnie zwodzono uczniów i rodziców, że być może uda się znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie. Wyznaczono terminy na ponowne składanie wniosków, publikowano kolejne - niewiele mówiące komunikaty. Najnowsza informacja głosi, że rodzicom wyznaczono kolejny termin i mają czas na złożenie dokumentów do 2 maja. A kasy, jak nie ma, tak nie ma.

u Zdążyli przed koronawirusem

Złoto dla mikołowian

Na

początku marca na PGE Narodowy w Warszawie w ramach projektu Zimowy Narodowy rozegrano
finał VIII Ogólnopolskiego Turnieju „Mistrzowie
Białego Orlika”. Najlepszym zespołem z 22 drużyn
z całej Polski okazała się reprezentacja Mikołowa.
Drugi zespół z naszego miasta zakończył rywalizację w ćwierćfinale.

W zawodach brały udział
22 ekipy z całej Polski m.in.:
z Lublina, Warszawy, Elbląga, Zgorzelca. Zawody
polegały na rywalizacji pięcioosobowych drużyn w jak
najszybszym pokonaniu testu sprawnościowego.
- Najtrudniejszy był pierwszy start. Długo czekaliśmy
na swój wyścig, wkradło się
trochę nerwowości, ale później z każdym startem było
coraz to lepiej - mówi opiekun drużyny, Tomasz Brysz.
W finale ekipa z Mikołowa pokonała drużynę z Oleśnicy. Emocje były
ogromne zwłaszcza, że puchar zwycięstwa wręczył sam Mariusz Czerkawski.
Drugi zespół z Mikołowa również spisał się na
schwał. Niestety w rywalizacji o strefę medalową
trafił na bardzo dobrą drużynę hokeistów z Bytomia i zakończył rywalizację w ćwierćfinale.
Tapi

u Tym razem obyło się bez gafy

Małgośka
mówię Ci

Siłą rzeczy z powodu koronawirusa przygasło barwne
zazwyczaj życie polityczne w powiecie mikołowskim.
Jedynym rodzynkiem okazała się telekonferencja
z udziałem starosty Mirosława Dużego, zorganizowana
przez Małgorzatę Kidawę-Błońską wicemarszałek
Sejmu i kandydatkę PO na prezydenta Polski.

W

tym wiekopomnym wydarzeniu
uczestniczyły też
takie gwiazdy krajowej i regionalnej polityki, jak eurodeputowany Bartosz Arłukowicz i prezydent Sosnowca Arkadiusz
Chęciński.
Telekonferencja wywołała
lekkie spięcie w łonie samorządowej rodziny, która rządzi powiatem. Zareagowała na facebooku Barbara Pepke, przewodnicząca Rady Powiatu: Apelu-

ję do Zarządu Powiatu Mikołowskiego o niewykorzystywanie
kont mediów społecznościowych
Powiatu i Starostwa do prowadzonej kampanii wyborczej. Takie transmisje można promować
na swoich osobistych kontach.
Rada Powiatu jest dla wszystkich
mieszkańców i powinna być skupiona na ich potrzebach, zwłaszcza teraz.
Starosta Mirosław Duży odpowiedział tak: Pani Przewodnicząca! Odrobinę obiektywizmu

proszę! Wezmę udział w każdym spotkaniu, w tym w każdej
telekonferencji, na którą zostanę zaproszony dla dobra Naszych
mieszkańców. Koronawirus nie
należy do żadnej partii. Wspólnie
musimy walczyć z zagrożeniem
epidemicznym!
Podzielamy obawy Barbary
Pepke, a jednocześnie podziwiamy Mirosława Dużego za odwagę. Wystąpienie u boku Pani
Małgosi to spore ryzyko, bo ona
każdemu skradnie show.

W cieniu epidemii, w naszym powiecie działy się rzeczy straszne
Zabił siebie i córkę

Do

makabrycznej zbrodni
doszło ostatniego dnia
marca w Orzeszu. Do
pożaru domu przy ul. Pocztowej została
wezwana straż pożarna. Oczom strażakom ukazał się jednak straszniejszy widok, niż spalone sprzęty domowe. Na
miejscu zastano ciężko ranną kobietę
z ranami kłutymi oraz ciało jej 42-letniego męża. Dziewięcioletnia córka,
mimo prób reanimacji, zmarła w drodze do szpitala. W mediach pojawiła się
od razu cała masa spekulacji na temat
przyczyn i przebiegu tragedii. Po kilku
dniach prokuratura przyznała, że z dużą
dozą prawdopodobieństwa należy założyć, że sprawcą rodzinnego dramatu
był mężczyzna, który udusił córkę, ranił żonę, podpalił dom i popełnił samobójstwo. Nie można wykluczyć, że powodem tego desperackiego kroku były
problemy finansowe.

Spłonęły zwierzęta

O

gromna tragedia spotkała mikołowską Akademię
Akuku, której atrakcją była,
m.in. zagroda ze zwierzętami. Pierwszego kwietnia pomieszczenie spłonęło. Nie można wykluczyć podpalenia. Pożaru nie przeżył kucyk, osioł,
pięć kóz i sześć owiec. Na profilu facebookowym Akuku ukazał się dra-

matyczny wpis właścicielki: ktoś podpalił oborę. Stałam i patrzyłam jak
wszystko płonie. Nasze kochane zwierzaki nie miały żadnych szans. Spłonęły żywcem. Maniek, Bastek, Bunia, Mike, Konkol, Dzichandzil, Magik i słodka rodzinka baranków są już po tamtej stronie... oby lepszej. Bo chyba straciłam wiarę w ludzi...
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Z okazji Świąt Wielkanocnych, wszystkim mieszkańcom
Mikołowa, życzymy spokoju, radości, nadziei w życiu i wiary
w dobro. Życzymy, by tegoroczne Święta Wielkiej Nocy,
przyniosły Państwu pokrzepienie i były źródłem wzajemnej
życzliwości i wsparcia. Radosnych Świąt.
Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa

Służba i odpowiedzialność za drugiego
C
odzienne obowiązki pracowników mikołowskich instytucji społecznych - Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej czy Dziennego Domu Pomocy Społecznej nacechowane są empatią, chęcią niesienia
pomocy, solidarnością. W tym szczególnym okresie pandemii koronawirusa,
z którym wszyscy się mierzymy, działania pracowników socjalnych nabierają szczególnego znaczenia i wymowy.
Chodzi o niesienie pomocy osobom samotnym, niesamodzielnym oraz przechodzącym kwarantannę. To najczęściej
osoby w podeszłym wieku, w pełni zdane
na pomoc innych.
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W chwili tworzenia tego tekstu w Mikołowie kwarantannę przechodzą 43 osoby (z wyłączeniem kwarantanny granicznej). Po uzyskaniu informacji, że ktoś musi zostać odizolowany, pracownicy MOPS
telefonicznie kontaktują się z taką osobą
i rozeznają jej potrzeby. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w postaci zakupu żywności
czy leków, jest ona organizowana przez
pracowników poszczególnych ośrodków
i dostarczana przez Straż Miejską. To właśnie strażnicy miejscy docierają codziennie z żywnością czy lekami do miejsc,
w których zachodzi taka potrzeba.
- Niezwykle istotne jest, byśmy teraz zostali w domach i by w ten sposób uniemożliA

wić rozprzestrzenianie się wirusa. Są jednak
przypadki, w których pozostanie w domu
jest możliwe tylko dzięki wsparciu kogoś
z zewnątrz. To właśnie pracownicy socjalni,
straż miejska, a także niosący pomoc wolontariusze czy sąsiedzi pomagają innym
- mówi Iwona Spychała-Długosz zastępca
burmistrza, przypominając jak ważne jest
teraz nie wychodzenie z domów.
- Potrzebne jest poświęcenie z naszej
strony, by przezwyciężyć ten kryzys. Każdy z nas powinien uświadomić sobie, że
w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich,
na jakiś czas musimy radykalnie zmienić
swoje życie, swoje przyzwyczajenia - apeluje zastępca burmistrza.
M
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Sfinansowano ze środków Miasta Łaziska Górne

INFORMACJA
Burmistrza Miasta

Szanowni Mieszkańcy
Łazisk Górnych,

Kolejne projekty

wsparte przez Metropolię
u O tym, że przynależność Łazisk Górnych do Metropolii przynosi
naszemu miastu wiele korzyści nie trzeba nikogo przekonywać.

2,3 mln zł

otrzymają Łaziska Górne
z Metropolii w 2020 roku

J

ednolity bilet metropolitalnej komunikacji, darmowe przejazdy dla młodzieży poniżej 16 roku życia, wsparcie finansowe na utworzenie Centrum
Frajdy Ogrodowa, budowa drogi łączącej osiedle Zośka z ulicą Piękną, Wesołą
i Orzeską oraz wymiana kotłowni węglowej na gazową i wymiana instalacji cen-

tralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 4 to konkretne
inwestycje wsparte finansowo do tej pory przez Metropolię. W tym roku do tej
listy dołączą kolejne trzy duże projekty,
które będą realizowane w naszym mieście
w bieżącym roku: budowa świetlicy edukacyjnej, jako budynku pokazowego wy-

posażonego w pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną, spełniającej wysokie standardy w zakresie niskiej emisji, wymiana 420 szt. opraw oświetlenia
ulicznego na oprawy typu LED na drogach głównych w Łaziskach Górnych,
a także przebudowa drogi ul. 1 Maja w Łaziskach Górnych na odcinku od ronda przy
ul. Dworcowej do ul. Goździków. Wszystkie zaakceptowane przez Metropolię projekty wpisują się w priorytety działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w zakresie kształtowania ładu przestrzennego,
rozwoju społeczno-gospodarczego na jej
obszarze oraz ograniczania niskiej emisji.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PROELMED SP. Z O.O.

Przychodzi nam dzisiaj zmierzyć się z sytuacją szczególną, jakiej jeszcze nie doświadczyliśmy. Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego związana z pandemią koronawirusa jest
wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć.
Chciałbym zapewnić, że odpowiednie służby
działają z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością tak, aby nam łaziszczanom zapewnić bezpieczeństwo. Na bieżąco monitorujemy
sytuację i wdrażamy zalecane procedury. Sytuacja epidemiologiczna to jednak nie tylko wytężona praca służb, ale przede wszystkim skrupulatne stosowanie zaleceń i obostrzeń dotyczących konieczności izolacji wszystkich mieszkańców naszego miasta. Stąd też, zgodnie z zarządzeniami służb sanitarno-epidemiologicznych, na terenie miasta zostały zamknięte do
odwołania wszystkie place zabaw i tereny rekreacyjne, a jednostki miejskie wprowadziły ograniczenia w obsłudze petentów. Prosimy,
aby stosować się do apeli dotyczących ograniczeń przebywania poza domem. Każdy z nas
zadba w ten prosty, choć niewątpliwie uciążliwy sposób nie tylko o siebie i swoje zdrowie, ale
również o zdrowie najbliższych czy sąsiadów.
Dziękuję Wam wszystkim za gesty solidarności
i pomocy, za to, że w każdej sytuacji można liczyć na Waszą odpowiedzialność.
Aleksander Wyra
Burmistrz Miasta

INFORMUJEMY, ŻE W MIEŚCIE DZIAŁA INFOLINIA
DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

ORZESZE 9
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Sfinansowano ze środków Miasta Orzesze

W tym wyjątkowym czasie Wielkiej Nocy
przesyłamy słowa nadziei i optymizmu.
Niech cud Zmartwychwstania Pańskiego
napełni wszystkich spokojem, wiarą i siłą,
która przezwycięża wszelkie trudności
i pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość
JAN MACH

MIROSŁAW BLASKI

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Orzesza

Dziękujemy

sprzedawca, dostawca, kasjer, piekarz, aptekarz czy
urzędnik.
Po raz kolejny trudny czas pokazuje, że potrafimy sobie pomagać - dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy pomagają zwłaszcza osobom
starszym i samotnym, dziękujemy też wszystkim,
którzy szyją maseczki, dostarczają albo sponsorują
materiały do ich produkcji.
Apeluję o zachowanie zasad bezpieczeństwa i dostosowanie się do zaleceń władz i służb sanitarnych,
bo tylko wspólnie damy radę pokonać pandemię!
ZOSTAŃ W DOMU!
CHROŃ ŻYCIE!

W

alka z pandemią koronawirusa jest
szczególnie trudnym wyzwaniem
dla pracowników i pracownic systemu ochrony zdrowia. Pracownicy medyczni są na
pierwszym froncie walki o nasze zdrowie i życie,
jednocześnie codziennie narażają swoje zdrowie.
Lekarze oraz pielęgniarki stawiają czoła i pracują intensywnie nad badaniem, leczeniem, ale
w szpitalach przez całą dobę pracują też setki
tysięcy innych pracowników i pracownic, ratowników medycznych, salowych, sanitariuszy, osób
sprzątających, diagnostów laboratoryjnych, techników, kierowców, wolontariuszy, pracowników
obsługi, farmaceutów. Wszystkim tym osobom
chcemy podziękować.
R

E

Podziękowania należą się także wielu innym
grupom zawodowym i wolontariuszom. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie są
K

dla nas i dbają o nas. Policji i wszystkim Służbom
Mundurowym, ale też każdej osobie, która codziennie wykonuje dla nas swoją pracę, jako kierowca,
L

Zawsze coś jest po coś.
Nie wiemy jak potoczą się nasze losy teraz i potem.
To wie Bóg Jedyny Wszechmogący.
Panie, daj nam wiarę i ufność Bogu
w tych trudnych czasach.
Niech zmartwychwstały Chrystus napełni Was
nadzieją, miłością i wiarą w dobro świata.
Życzę Wam spokojnych, rodzinnych
i zdrowych Świąt Wielkanocnych.
Izabela Kloc
Poseł do Parlamentu Europejskiego

A

JAN MACH
Przewodniczący Rady Miejskiej
MIROSŁAW BLASKI
Burmistrz Miasta Orzesze
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

ZOSTAŃMY W DOMACH
APEL WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

Drodzy Mieszkańcy!

Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wzajemnej życzliwości, szczęścia i uśmiechu
oraz nadziei na lepsze jutro
życzą
MARCIN KOTYCZKA
Wójt Gminy

HENRYK NIEUŻYŁA
Przewodniczący Rady Gminy

Strategiczne Studium Lokalizacyjne

PRZESŁANIE STANOWISK
u 6 marca na adres Centralnego Portu Komunikacyjnego
w Warszawie zostało przesłane stanowisko wójta
Ornontowic oraz uchwała Rady Gminy, dotyczące
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK.

W

raz z dokumentami wysłane zostały kopie list osób
popierających protest przeciwko planom przebiegu
linii kolejowych. W ramach akcji w Ornontowicach
zebrano 1440 podpisów. Uwagi zostały również złożone za pośrednictwem formularza online.
Stanowisko wójta wysłano również do marszałków Sejmu,
Senatu, Województwa Śląskiego, wojewody śląskiego, przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Uchwała Rady Gminy została wysłana do posłów i senatorów
z naszego regionu.
Przypomnijmy, że stanowisko Wójta Gminy Ornontowice oraz
uchwała w formie apelu Rady Gminy Ornontowice w sprawie
planowanych linii kolejowych przez obszar Gminy Ornontowice
są NEGATYWNE i wyrażają stanowczy sprzeciw wobec wszystkich proponowanych wariantów przebiegu linii kolejowej dużych
prędkości nr 170 w ciągu nr 7 arkusz 1 z 2.

„TARCZA ANTYKRYZYSOWA”
dla mieszkańców i przedsiębiorców Ornontowic

W

ójt Gminy Ornontowice
umożliwi odroczenie lub
rozłożenie na raty podatku,
bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za
wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które
są dopuszczalne przez przepisy prawa,
w związku z ponoszeniem negatywnych

konsekwencji ekonomicznych epidemii
koronawirusa.
Urząd Gminy będzie indywidualnie
podchodził do każdego przypadku na
wniosek strony.
Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec
i kwiecień.

Odznaka Szkoły eTwinning

Z

espół Szkolno-Przedszkolny
w Gminie Ornontowice został
wyróżniony prestiżową odznaką
Szkoły eTwinning.
eTwinning School Label 2020-2021 jest
uznaniem nie tylko osobistego sukcesu
poszczególnych nauczycieli, ale także docenieniem działań, zaangażowania i osiągnięć całego szkolnego zespołu.

Placówki eTwinning są siecią wiodących szkół, uznanymi liderami w obszarach praktyki cyfrowej, praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa, innowacyjności
i kreatywności w podejściu do nauczania,
promowania ustawicznego rozwoju zawodowego kadry oraz promowania praktyk
uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę.

Cały świat - w tym również i nasza mała ojczyzna - został postawiony
w trudnej sytuacji. COVID- 19 to już
nie tylko informacja o zakażeniach
z zagranicy, którą jeszcze nie tak dawno
słyszeliśmy tylko w telewizji, czy radiu.
Koronawirus stanowi dziś realne zagrożenie również w Polsce, chcąc nie chcąc
zmieniając nasze codzienne życie.
W związku z tą wyjątkową sytuacją,
gorąco apeluję do wszystkich Mieszkańców: ZOSTAŃCIE W DOMACH! To nie
górnolotne frazesy, a najlepsze z możliwych działań, jakie każdy z nas może
podjąć w walce z pandemią. Swoje słowa
w sposób szczególny pragnę skierować
do osób po sześćdziesiątym roku życiu.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie proszę Was: ograniczcie wychodzenie z domu do niezbędnego minimum.
O zakupy, czy lekarstwa poproście najbliższych. Jeśli takowych nie posiadacie,
nie bójcie się skorzystać z pomocy oferowanej przez ośrodki pomocy społecznej
lub wolontariuszy.
Drodzy Rodzice! Obecny czas to nie
ferie, a czas kwarantanny, czyli w miarę możliwości maksymalnej izolacji.
W związku z nowymi ograniczeniami
apeluję do Was o rozwagę. Dopilnujmy, aby nasze dzieci kategorycznie nie
wychodziły z domów i nie spotykały się
z rówieśnikami.
Ze swojej strony pragnę poinformować, że zarówno Urząd Gminy Ornontowice, jak i wszystkie jednostki organizacyjne urzędu, podjęły szereg działań
profilaktycznych i zapobiegawczych.
Zdaję sobie sprawę, że niektóre z nich
mogą być dla mieszkańców uciążliwe,
jednak zapewniam, że wszystkie działania, które podjęliśmy, podyktowane są
troską o nasze wspólne bezpieczeństwo

i zdrowie. Apeluję, aby tę trudną sytuację
traktować poważnie i odpowiedzialnie!
W związku z powyższym informuję,
że Urząd Gminy, jak i wszystkie gminne
jednostki organizacyjne, są do odwołania
zamknięte dla mieszkańców. Większość
spraw załatwiana jest w sposób zdalny.
W pierwszej kolejności należy się kontaktować telefonicznie od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-14.00 lub mailowo:
Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego
(ug@ornontowice.pl) - tel. 32 330 62 04,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(gops@ornontowice.pl) - tel. 32 235 45 03,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej (zgkiw@xl.wp.pl) - tel. 32 336 12 33,
Zespół Szkolno-Przedszkolny (zsp@ornontowice.edu.pl) - tel. 32 235 50 16.
Zamknięte do odwołania są również
„Świątynia Dumania - Park Archanioła”, kompleksy Orlik, kompleks „Bulodrom”, wszystkie place zabaw oraz
szalety gminne. Zakaz wstępu do odwołania dotyczy także Parku Gminnego
oraz wszystkich siłowni zewnętrznych.
Ponadto zawieszona zostaje bezpłatna
komunikacja gminna.
Obecny czas wymaga od nas pełnej
mobilizacji, dyscypliny i współpracy.
Wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji
i musimy sobie z nią poradzić najlepiej jak
umiemy. Rozsądnie i odpowiedzialnie.
Dużo zdrowia!
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

Telewizja w ARTerii

To, że w Ornontowicach
gotuje się dobrze i smacznie,
wiedzą już nie tylko w naszej
miejscowości.
W marcu telewizja nagrywała w naszej Izbie Regionalnej kolejny odcinek programu
„Rączka Gotuje”. Tym razem
Remigiusz Rączka zaprosił do
programu laureatkę Konkursu
na Babę Wielkanocną, który
corocznie jest organizowany
przez ARTerię.
Uczennica Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Ornontowicach - Matylda Oleś,
nauczyła Remigiusza przygotowywać babkę orzechową
o pięknej nazwie „Zapomniany
Orzech”.
Niestety tegoroczny Konkurs
na Babę Wielkanocną, w związku z aktualną sytuacjąnie odbędzie się.
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Muzeum Śląskiego Września 1939
możesz teraz zwiedzić wirtualnie

Z

achęcamy do wirtualnego
zwiedzania miejsca wyjątkowego dla naszej lokalnej historii - Muzeum Śląskiego Września 1939
w Tychach.
To dla gminy Wyry miejsce bardzo
ważne, bo to tu znajduje się ponad 7000
eksponatów - pamiątek po kampanii
wrześniowej oraz Bitwie Wyrskiej, naj-

większej bitwie kampanii na Górnym
Śląsku, która od 1 do 3 września 1939 roku toczyła się w rejonie Gostyni i Wyr.
Muzeum ma siedzibę w podziemiach
Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach.
Dziś zwiedzać je możemy jedynie wirtualnie poprzez stronę muzeum na Facebooku, do czego gorąco zachęcamy.
Karolina Kopacz

Wydobycie pod Gostynią
pytania i odpowiedzi
u Barbara Prasoł, Wójt Gminy Wyry odpowiada na najczęściej zadawane pytania
związane z planami wydobycia węgla pod Gostynią w związku z wystąpieniem
Dyrektora Kopalni KWK „Bolesław Śmiały” podczas lutowej Sesji Rady Gminy Wyry.
Czy będzie wydobycie
węgla pod Gostynią?
Na dzisiaj nie istnieje stan prawny pozwalający na rozpoczęcie wydobycia węgla pod Gostynią. Jedyną możliwością podjęcia eksploatacji byłaby zmiana ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Skądinąd wiadomo, że rozważane są tzw. specustawy umożliwiające w innych trybach niż obecnie znane na przygotowanie oraz rozpoczęcie eksploatacji. Na ten moment jednak takich przepisów
nie ma.
Przypominamy, że granice obszarów górniczych, stanowiących przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych
niezbędnych do wykonywania koncesji, określa się
w koncesjach na wydobywanie kopalin. Polska
Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK „Bolesław
Śmiały” nie posiada obecnie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Za rowem Bełckim pod terenem Gostyni.
Czy dojdzie do starania się o taką koncesję oraz
w ostateczności do jej wydania na chwilę obecną nie wiadomo. Być może Polska Grupa Górnicza będzie się o to starała, jednak w tym momencie Gmina Wyry nie posiada żadnych dokumentów
w tym zakresie. Jeżeli wpłynie do Urzędu Gminy
pismo informujące o rozpoczęciu procedury ubiegania się o koncesję, gmina na pewno skonsultuje to zagadnienie w trybie wynikającym z obowiązujących przepisów. W szczególności, na ile będzie
to możliwe konsultacje obejmą wszystkich mieszkańców Gminy.
Ponadto, 18 marca wpłynęło pismo Polskiej
Grupy Górniczej, informujące, że do 31 grudnia
2023 roku kopalnia nie planuje w granicach gminy Wyry prowadzenia żadnych robót górniczych.

Gminy, gdyż żaden oficjalny wniosek w tym zakresie
nie wpłynął. Na pewno odbędzie się spotkanie z dyrektorem kopalni, a także z mieszkańcami, jeżeli tylko pojawi się pismo informujące o rozpoczęciu starania się kopalni o koncesję na ustalenie pod Gostynią
obszaru górniczego, bądź też zaistnieją inne prawem
przewidziane okoliczności, wskazujące na podejmowanie działania w kierunku rozpoczęcia eksploatacji. Wtedy Gmina Wyry zajmie oficjalne stanowisko
w tej sprawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gdzie i w jakiej formie
mieszkańcy gminy mogą składać
swoje uwagi do projektu planu
i zgłaszać formalny sprzeciw
co do planów kopalni?

Czy gmina planuje umożliwienie
eksploatacji złoża poprzez
wprowadzenie odpowiednich
zapisów do Miejscowego
Planu Zagospodarowania
Przestrzennego? Czy są
podejmowane w tym kierunku
jakiekolwiek czynności,
jeśli tak, to jakie?
Gmina Wyry nie ma takich planów. W obowiązującym wciąż miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie ma umiejscowionego obszaru górniczego na terenie Gostyni i nigdy
w planie go nie było. W tym momencie nie złożono też wniosku, aby taki obszar w planie ująć. Taki
wniosek musiałby złożyć przedsiębiorca górniczy,

czyli w tym przypadku PGG. Wcześniej jednak na
ten obszar musiałaby być wydana koncesja.

Czy Wójt potwierdza
zaprezentowane publicznie
4.03.2020 r. podczas konsultacji
społecznych w Domu Kultury
w Gostyni, negatywne stanowisko
gminy w stosunku do planów
KWK „Bolesław Śmiały”
związanych z wydobyciem?
Wójt Barbara Prasoł podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone już publicznie w czasie wspomnianych
konsultacji i nie przychyla się do planów zmierzających do podjęcia eksploatacji pod Gostynią. Jednak
należy podkreślić, że nie jest to oficjalne stanowisko

Termin składania wniosków do powstających planów zagospodarowania przestrzennego minął. Jednym z kolejnych etapów procedury planistycznej, po
przygotowaniu już projektu planów zagospodarowania
miejscowości Gostyń, będzie wyłożenie planu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. Mieszkańcy zostaną o tym zawiadomieni poprzez ogłoszenia
na stronie: www.wyry.pl oraz w miesięczniku „Wicie”.
W terminie do 14 dni od zakończenia wyłożenia planów, mieszkańcy będą mogli składać do nich uwagi.
W dalszej kolejności, wójt rozpatrzy je, a następnie przekaże do rady gminy projekt planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami. Jeżeli w wyniku uwzględnienia
uwag, do projektu wprowadzono zmiany, ponawia się
uzgodnienia w niezbędnym zakresie. Tym niemniej
w tym miejscu raz jeszcze warto wskazać, że nikt nie
złożył wniosku do projektu planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie eksploatacji pod Gostynią.

Dziękuję za rozmowę.
Karolina Kopacz

JSW wspiera
szpitale
Zarząd Fundacji JSW oraz Zarząd
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
wspierają szpitale. Dotąd
rozdysponowano 1,75 mln zł na walkę
z koronawirusem. Pieniądze już trafiły
na konta placówek medycznych.

FEDRUJEMY

Wirtualna podziemna szkoła
u Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy
kopalnia Budryk w Ornontowicach, jest partnerem
ciekawego projektu edukacyjnego.

Z

godnie z decyzją obu zarządów, wsparcie
trafi do siedmiu placówek. To Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
(350 tys. zł), PP ZOZ Szpital Miejski w Wodzisławiu
Śląskim (350 tys. zł), Megrez Sp. z o.o. Szpital Wojewódzki w Tychach (200 tys. zł), Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (250 tys. zł),
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu (200 tys. zł) oraz Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Cieszynie (250 tys. zł) i Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej (150 tys. zł).
Są to placówki specjalistyczne, z których pomocy często korzystają także pacjenci z naszego powiatu.
Wszystkie te instytucje są dziś na pierwszej linii
walki z koronawirusem, dlatego pieniądze od JSW
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu oraz niezbędnych środków higieny i ochrony osobistej. - Dokładnie
na jakie cele zostaną spożytkowane te pieniądze, zdecydują służby medyczne - mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes Zarządu JSW. - Dla nas najważniejsze jest
to, że wspieramy szpitale działające na naszym terenie,
pieniądze trafiają więc do mieszkańców naszego regionu. W takim celu powołaliśmy Fundację JSW.

E

dukacja w domu może być ciekawa. Dowodem są bezpłatne lekcje, które udostępnia
w Internecie zabrzańskie Muzeum Górnictwa Węglowego - partnerska instytucja kultury JSW.
Lekcje o tematyce górniczej, inspirowane ofertą edukacyjną Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, są
skierowane do najmłodszych. Autorzy przygoto-

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

Sztab kryzysowy
Włodzimierz Hereźniak,
prezes Zarządu JSW SA,
powołał sztab kryzysowy.
Jego szefem został Artur
Dyczko, Zastępca Prezesa
Zarządu ds. Technicznych
i Operacyjnych. W skład
sztabu wchodzą dyrektorzy
kopalń, szefowie zakładów
i kluczowych biur
zarządu JSW SA.

- Mamy do czynienia z wielkim zagrożeniem epidemicznym. Zapewnienie
bezpieczeństwa pracowników i ciągłości
produkcji jest podstawowym zadaniem.
Tylko odpowiedzialne działanie pozwoli nam zminimalizować skutki pandemii.
Zdrowie pracowników i ich rodzin jest
priorytetem dla zarządu JSW - powiedział prezes Włodzimierz Hereźniak.
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej
podjął działania prewencyjne związane
z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się
koronawirusa.

Pomiar jest wykonywany metodą bezdotykową. Osoby, u których temperatura ciała będzie wynosiła 38 stopni Celsjusza i powyżej albo zostaną stwierdzone inne objawy mogące świadczyć o zakażeniu, będą kierowane do namiotów
ustawionych przed wejściem do każdej kopalni. Zaopiekują się nimi służby medyczne. Zostanie także wdrożony
tryb postępowania, zgodny z zaleceniem
ministra zdrowia. W kopalniach zostały wydzielone izolatki dla pracowników,
którzy po wyjeździe na powierzchnię
będą skarżyć się na złe samopoczucie.

Zakład Wsparcia
Produkcji kupił
dla zakładów JSW
namioty, termometry
bezdotykowe,
kombinezony
biologiczne,
maski medyczne
oraz półmaski.
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom
pracowników
dyrektorzy zakładów,
oraz biur w Biurze
Zarządu mogą
polecić pracownikom
wykonywanie
w tym czasie
pracy zdalnej.

Praca w domu ograniczy ryzyko zarażenia koronawirusem. Zawieszenie działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych dla wielu rodziców jest dużym
utrudnieniem. Umożliwienie zdalnego wykonywania pracy pozwoli pracownikom połączyć obowiązki zawodowe z opieką nad rodziną.
Empatia, wzajemna pomoc i solidar-

ność z osobami w trudnej sytuacji
pomogą przetrwać ciężki czas.

Służby ochrony
sprawdzają
temperaturę
ciała pracowników
wchodzących
do zakładów
pracy.

W kopalniach wzmożono kontrole warunków sanitarnych - odkażane są
klamki, poręcze, zwiększono ilość mydła
oraz ręczników papierowych. Prowadzona jest akcja informacyjna o postępowaniu w sytuacji zagrożenia (plakaty, maile, informacje nadawane przez zakładowe radiowęzły). Wprowadzony został
również zakaz wstępu na teren zakładów
JSW dla osób postronnych. Przygotowano dla nich mobilne biura podawcze.

www.naszagazeta.info

kwiecień 2020 r.
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Raczej nie zagramy

u Kwiecień miał być miesiącem, w którym rozgrywki piłkarskie miały
się toczyć na pełnych obrotach. Stało się inaczej, drużyny powiatu
mikołowskiego nie rozpoczęły nawet drugiej rundy i nie wiadomo kiedy
ją rozpoczną. Większość trenerów i klubowych działaczy twierdzi, że
wiosną raczej nie zagramy. Poniżej prezentujemy wypowiedzi trenerów
i prezesów klubów różnego szczebla rozgrywek, co sądzą o zaistniałej
sytuacji w naszym, lokalnym sporcie.
Marek Mazur, trener Polonii Łaziska: Jesteśmy zawieszeni
w martwym punkcie. Wprawdzie
zawodnicy pracują indywidualne,
ale piłka nożna jest sportem zespołowym i taka praca może być
tylko uzupełnieniem. Czy rozegramy rundę wiosenną? Nie wiem, ale
uważam, że po sześciu tygodniach
przerwy w treningach, przystąpienie do rozgrywek jest niczym
innym, jak narażaniem zawodników na kontuzje. Moim zdaniem
kluby nie powinny wyrazić zgody
na kontynuację rozgrywek, a sezon
uznać jako nieodbyty. Generalnie,
dziś trudno sobie wyobrazić przyszłość klubów na poziomie niższych
klas rozgrywkowych. Problemy już
mają zespoły „wyższych” lig, a co
dopiero „maluczcy”...
Marcin Molek, trener AKS-u
Mikołów: „Działalność” zespołu
jest zawieszona i musimy uzbroić się w cierpliwość. To wszystko
R

dzieje się poza nami, a w istniejącej sytuacji nie my jesteśmy najważniejsi. Pewnie, że chcielibyśmy
„dograć” ligę, ale nie za wszelką
cenę. To nie jest prosta sprawa, bo
czas ucieka i terminy też. Ponadto
wyjść do gry z dnia na dzień, bez
właściwego przygotowania nie ma
żadnego sensu. Przeciążenia i kontuzje przetrzebią większość drużyn.
Skutki tej pandemii odczujemy
wszyscy. Może lepiej odpocząć do
czerwca i jeśli sytuacja pozwoli, od
lipca przygotowywać się do następnego sezonu?
Mateusz Karcz, trener Burzy
Borowa Wieś: Mieliśmy walczyć
o awans do „okręgówki”, a tymczasem siedzimy i nic nie wiemy.
Trenować nie można, grać również.
Czy zagramy? Nie wiem. Jedni
są na nie, inni na tak z pomysłem przeorganizowania rozgrywek
w formie podziału 16 drużyn na
dwie części. Wtedy byłoby mniej
E

meczów do rozegrania. Ale to jest
gdybanie. Moim zdaniem walkę
o awans trzeba będzie przełożyć na
przyszły sezon, a ten powinien być
uznany jako nieodbyty. Niczego nie
można robić na siłę, a najważniejsze jest zdrowie.
Krzysztof Zdrzałek, prezes
Gwarka Ornontowice: Nie widzę
możliwości rozegrania drugiej rundy bieżącego sezonu w tym roku.
Chyba, że ktoś wpadnie na pomysł
dokończenia sezonu od sierpnia
do połowy października, a potem
rozpocząć pierwszą rundę sezonu
2020/21 ewentualnie od marca do
lipca przyszłego roku. Ale czy to jest
realne. Co by jednak nie zrobić, to
i tak nie będzie w pełni sprawiedliwe.
Generalnie panująca sytuacja rodzi
wiele problemów, które już wkrótce
odbiją się czkawką. To będzie swoisty dramat. Póki co - czekamy!
Piotr Tabacki, prezes Strażaka Mikołów: Na dziś nie sądzę,
K

byśmy tej wiosny wyszli na boiska.
Władze, piłkarskie rozgrywek
w niższych ligach w tej sytuacji
chyba „nie puszczą”. Dla nas to
szkoda. Mieliśmy grać już na
swoim boisku, a tu przysłowiowe
„nici”. Jesteśmy w kontaktach telefonicznych z zawodnikami, ale
jakimkolwiek trenowaniu nie ma
mowy. Co dalej? My jesteśmy amatorami i jak się wszystko unormuje, ci, którzy będą mieli ochotę,
pewnie będą grali. Na pewno
byt klubu będzie uzależniony od
władz samorządowych, bo to nasz
główny „chlebodawca”. Dla nas to
nowa sytuacja, do której będziemy
się musieli dostosować.
Michał Żyłka, prezes AKS-u
Mikołów: Z dnia na dzień mamy
coraz mniej szans na rozegranie
rundy wiosennej. Miałem nadzieję,
że przynajmniej się uda wariant
z podziałem grupy na połowę i rozegrać siedem spotkań, ale i na to
L

jest coraz mniej szans. Ta sytuacja
na pewno będzie rzutować na naszą
przyszłość. Mamy wprawdzie podpisane umowy sponsorskie, ale co
z nimi będzie, trudno powiedzieć.
Na razie nie można się nawet spotkać i podyskutować. Generalnie, to
dziś nawet ciężko jest myśleć o piłce.
A

M

W podobnym tonie wypowiedział się prezes Polonii Łaziska,
Sławomir Kołacz dodając, że takiej
samej sytuacji są grające w I Lidze
Śląskiej siatkarki, które nie mogą
dokończyć rozgrywek.
Tadeusz Piątkowski
A

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

u Z naszego powiatu zostały wyróżnione projekty
SP nr 4 w Orzeszu i SP nr 4 W Mikołowie

Ruszyło wapnowanie gleb

Woda źródłem życia K
i Zielony Zakątek

ażdy kto, szczególnie na Śląsku
uprawiał działkę lub ogródek
przy domu, ten wie jakim utrapieniem są zakwaszone gleby. A tych w naszym województwie i 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

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach rozstrzygnął szóstą edycję konkursu „Zielona
Pracownia_Projekt’2020”, skierowanego
do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego. Z 206 zgłoszeń,
które w tym roku nadesłano, Jury wyłoniło 43 najbardziej atrakcyjne i proedukacyjne projekty zielonych pracowni. Na
ich realizację szkoły z otrzymają łącznie
320 tys. zł. Wśród nagrodzonych znalazły
się dwa projekty z naszego powiatu. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie została doceniona za
projekt ekopracowni zatytułowany „Woda źródłem życia” i otrzymała wsparcie
w wysokości 6876 zł. Natomiast Szkoła
Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska
w Orzeszu zyskała uznanie jury za projekt „Zielony Zakątek”, który nagrodzono
kwotą 7,5 tys. zł.
- Wszystkie prace, które wpłynęły na
konkurs Jury oceniało pod kątem pomysłu

na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę,
kreatywność, innowacyjność rozwiązań,
różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa
śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które
nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem
konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość
nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc.
kosztu całkowitego wdrożenia projektu
i stanowić więcej niż 7,5 tys. zł.
Teraz czas za złożenie wniosków przez
organy prowadzące, a więc gminy, które

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy, aby blask prawdy
o Zmartwychwstaniu rozświetlał
wszelkie mroki codzienności, a wiara
w nowe życie napełniała nasze serca
wiarą, nadzieją, radością i pokojem.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

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. Czas na składanie wniosków został wydłużony do
30 kwietnia.
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.

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 „Zielone czeki” - zmiana terminów!

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ze względu na sytuację
epidemiologiczną w kraju wydłuża termin przyjmowania wniosków w konkursie „Zielone czeki’2020”. Zgłaszać
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:
• Ekologiczna osobowość roku
• Ekogmina roku
• Walka ze smogiem i niską emisją - najaktywniejsza gmina roku
• Inwestycja proekologiczna
• 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.
Osobą do kontaktu jest Ewa Cofała, tel. 32 60 32 374, e.cofala@
wfosigw. katowice.pl. Laureatów poznamy 22 kwietnia 2020 r. podczas uroczystej Gali „Zielonych czeków”. Zapraszamy do udziału
w konkursie!

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

UWAGA! Zmiana organizacji pracy

w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19
u W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne
bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.
ADAMA LEWANDOWSKI,
W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.
Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na następujące adresy:
biuro@wfosigw.katowice.pl
czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl
lub za pośrednictwem EPUAP (/wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomocą serwisu
OBYWATEL.GOV.PL)
W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt pod następującymi numerami
telefonów:
n Informacja ogólna - tel. 32 60 32 200
n Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej
i Profilaktyki Zdrowotnej - tel. 32 60 32 374
n Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji - 32 60 32 233

n Zespół Kontroli i Umorzeń - 32 60 32 237
n Zespół Ochrony Atmosfery - 32 60 32 222
n Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi - 32 60 32 341
n Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ - tel. 32 60 32 245
n Zespół Kontroli Projektów POIiŚ - tel. 32 60 32 380
n Zespół Umów - tel. 32 60 32 231
n Zespół Doradców Energetycznych - tel. 887 447 771
n Zespół Finansowo - Księgowy - tel. 32 60 32 364
n Zespół Administracyjny - tel. 32 60 32 331
n Zespół ds. Programu CZYSTE POWIETRZE:
- w sprawach dot. przygotowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, przygotowania umów i aneksów do umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 251
- w sprawach dot. rozliczenia umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 256.

zastępca prezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- Udzielamy informacji i pomagamy, jak tylko jest to możliwe
przez telefon i za pomocą poczty
elektronicznej. Niestety, sytuacja
wymusiła na nas zmianę trybu
pracy. Przepraszamy za wszelkie
niedogodności i zapewniamy, że
dokładamy wszelkich starań, aby je
zminimalizować.

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.
go 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:

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 mieszkaniowe, 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 jednostki 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 handlowe-

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,

poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
(ePUAP).
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie: w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach upływa 29.07.2020 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.
n

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.

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

