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Wczuj się w klimat z WFOŚiGW

Z życia szkoły...

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?
RE K L A M A

Szanowni Czytelnicy,
Specjalnie dla Państwa przygotowane zostało kompendium wiedzy o koronawirusie. To
zbiór najważniejszych informacji o chorobie COVID-19, jej objawach, działaniach podjętych przez rząd w celu ograniczenia ilości zachorowań. Prezentujemy również dane z naszego powiatu. Lokalne urzędy zostały zamknięte dla interesantów, ale sprawy można
załatwiać zdalnie. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii nie należy obawiać się kar administracyjnych. Doceniajmy pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, czy obsługę
sklepu. To oni ryzykują najbardziej.
Skupmy się teraz na sobie i na swoich bliskich. Przed nami wszystkimi najtrudniejszy czas.
Stosujmy się do zaleceń, jeśli możemy, zostańmy w domu.
dok. s. 4-7

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragnę życzyć Państwu wielu pogodnych i ciepłych chwil.
Niech te dni upłyną Państwu w serdecznej atmosferze.
Bądźmy w tym wyjątkowym, świątecznym czasie razem,
okazując sobie życzliwość
Mariusz Trepka
Poseł na Sejm RP

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Myszkowskiego,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
składamy Państwu życzenia zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności i pełnego nadziei spojrzenia w przyszłość!
Niech ten wyjątkowy czas przepełniony będzie nadzieją, doda nam sił i pozytywnej energii!

Wojciech Picheta

Przewodniczący Rady Powiatu

Mariusz Morawiec

Wicestarosta Myszkowski

Piotr Kołodziejczyk

Starosta Myszkowski
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Zdrowych, pełnych nadziei i pogody ducha
Świąt Wielkiej Nocy,
wiosennego optymizmu i energii niezbędnej
do mierzenia się z codziennymi trudnościami
życzy
Piotr Bańka
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

www.hydropolska.pl

KOTŁY MALINA
NA DOTACJĘ
ul. 22 Lipca 28, NIEGOWA

tel. 500 030 490
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b u r m i s t r za !
- Zwracam się do Pana - włodarza
naszego miasta - jako mieszkaniec
Myszkowa, lokalny przedsiębiorca
i radny, z prośbą o wyjście naprzeciw
potrzebom lokalnych firm i ludzi
je prowadzących oraz wszystkich
mieszkańców naszego miasta. Pandemia koronawirusa i idące w ślad
za nią działania władz naszego kraju mające na celu ratowanie życia i zdrowia obywateli - czyli wprowadzony
stan epidemii i wynikające z niego
ograniczenia społeczne i gospodarcze - mają i muszą mieć niewątpliwy
wpływ na sytuację ludzi, którzy na terenie miasta prowadzą działalność
gospodarczą, żyją i pracują. Nie tylko
odprowadzamy do kasy państwa,
i miasta należne podatki i daniny, ale
i zatrudniamy ludzi, którzy tu żyją.
Nasza zła sytuacja finansowa będzie
niestety rzutować również na sytuację
pozostałych mieszkańców, i miasta
jako takiego.
Wielu myszkowian stoi wobec groźby
utraty pracy, ograniczenia zarobków czyli w efekcie znaczącego pogorszenia poziomu życia.
W związku z tym zwracam się do
Pana z prośbą o podjęcie takich działań - leżących oczywiście w zakresie
Pańskich uprawnień - które mogłyby
pomóc myszkowskim przedsiębiorcom i mieszkańcom miasta, w walce
z coraz bardziej widocznym kryzysem.
Dla dobra publicznego postuluję:
- rezygnację, na okres trwania stanu
epidemii, z pobierania podatków
i opłat lokalnych oraz należności
czynszowych od obiektów należących
do miasta i jego spółek zależnych, lub
obniżenie ich do zupełnie symbolicznych kwot;
- uruchomienie na internetowej
stronie Urzędu Miejskiego platformy
lub aplikacji umożliwiającej zakup
bonów na poczet usług w branżach
bezpośrednio dotkniętych wirusem;
- dla najemców lokali pozostających
w zasobie miejskim: czasowe obniżenie czynszu; odroczenie jego płatności i rozłożenie należności w czasie;
- odroczenie spłat zadłużenia z tytułu
należnych danin i opłat lokalnych,
które przedsiębiorcy będą mogli
spłacać w ratach;
Takie lub podobne działania podejmuje coraz więcej samorządów
w Polsce, rozumiejąc że jesteśmy
w sytuacji wyjątkowej - wszyscy jako przedsiębiorcy, mieszkańcy,
wyborcy i podatnicy. Przyszedł czas
na pomoc - tak ze strony państwa
(którą niebawem otrzymamy), jak
i ze strony władz samorządowych o którą niniejszym proszę.
Wierzę i wiem, że wprowadzenie
choćby niektórych z proponowanych
przeze mnie ulg spowoduje, że uratujemy lokalne firmy, uratujemy
miejsca pracy i pomożemy wszystkim tu mieszkających i pracującym.
W efekcie pomożemy też naszemu
miastu. Musimy działać mądrze,
szybko i solidarnie! O to Pana jako

radny, przedsiębiorca i myszkowianin proszę! Czas na najwyższy! Nie
wolno już dłużej zwlekać. Pomoc jest
potrzebna właśnie teraz - napisał do
Włodzimierza Żaka radny miejski
Tomasz Załęcki. Można domniemywać, że komunikat, który pojawił się
na stronie internetowej urzędu jest
odpowiedzią na apel radnego. Jaka to
riposta?
- Mając na względzie ten trudny
okres oraz bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta zdecydowałem,
że rezygnujemy z organizacji Dni
Myszkowa w tym roku. Pieniądze
przeznaczymy na inny, obecnie ważniejszy cel. Dzisiejszy trudny czas nie
zakończy się wraz z zahamowaniem
zachorowań. Dla nas wszystkich
będzie on zapewne czasem trudnych
wyborów.
Z rozwagą podchodzimy do oczekiwań w świetle obowiązków jakie stają
przed Gminą w tym czasie. Będziemy
podejmować decyzje przemyślane
i odpowiedzialne, mając na uwadze
nasze miasto i potrzeby jego różnych
środowisk. Zadaniem Gminy jest
realizacja spoczywających na niej zadań zarówno w dzisiejszych trudnych
czasach, jak i w czasach codziennej,
zwykłej rzeczywistości.
Zatem z odpowiedzialnością, rozwagą, ale i ostrożnością podchodzimy
do różnych propozycji, filtrując nieodpowiedzialne, cudowne recepty
osób, które nie poniosą konsekwencji
za to co piszą.
Skupiamy się na działaniach, które
będą wspierały naszych mieszkańców,
przedsiębiorców, seniorów lecz które
są możliwe do realizacji przez Gminę.
Nie jest nam potrzebna czcza obietnica lecz realne i szybkie działanie,
które dziś realizuje MOPS, Strażacy,
Straż Miejska czy organizacje społeczne i ludzie oddający innym swój
własny czas. Bądźmy wszyscy odpowiedzialni nie tylko za siebie lecz
i za innych - napisał burmistrz. Jakie
konkrety ma dla mieszkańców Włodzimierz Żak? Trudno wyliczyć choć
jeden. Burmistrz znów odpowiada
w sobie znanym stylu - pana NIE DA
SIĘ. A przecież inne samorządy, niedaleko za miedzą, obniżyły podatki,
zwolniły mieszkańców z czynszów
lub odłożyły w czasie ich spłatę, a niektóre z nich pieniądze przeznaczyły
na sprzęt dla szpitala. W ten sposób
Powiat Będziński otrzymał od gmin
ponad milion złotych dla swojej lecznicy na zakup: karetki, respiratorów,
środków podstawowej ochrony, a także na rozbudowę oddziału anestezji
i intensywnej terapii. Nie wspomnę
o tym, że większość gmin sąsiedniego
powiatu rozesłała do mieszkańców
ulotki nt. koronawirusa, a straże
miejskie i jednostki OSP informowały mieszkańców przez megafony
o konieczności pozostania w domu.
Myszków znów z egzaminu dostał
dwóję. (kk)

Wszystkie moduły reklamowe: kolorowe i czarno-białe w tej samej cenie.
Przy kilku emisjach rabaty!
Cena netto jednego modułu 49x56 mm
numer strony

cena

1 i 12

100 zł

2-3

60 zł

4-5

50 zł

6-9

40 zł

10-11

do uzgodnienia

* Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania * Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione * Za treść reklam redakcja nie odpowiada
* Wykorzystywanie nazwy oraz znaku graficznego bez zgody wydawcy jest zabronione *

www. DEMOKRATYCZNA.com.pl

facebook.com/demokratyczna
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Szanowni Państwo!
Przeżywamy bardzo trudny dla wszystkich czas.
Doświadczamy leku o zdrowie oraz przyszłość swoją i swoich rodzin.
W tym okresie wielkanocnym pamiętajmy jednak,
że Chrystus Zmartwychwstały jest dowodem na to,
że Życie wygrywa ze śmiercią i dobro wygrywa ze złem.
Życzę Państwu dużo siły, pokoju serca i nadziei.
Dbajcie o siebie i bliskich.
Najważniejsze - zostańcie w domu!
Wicewojewoda Śląski
Robert Magdziarz

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Myszkowskiego,
Niech Zmartwychwstanie Pańskie da siłę w pokonywaniu wszelkich trudności,
napełni wszystkich spokojem i wiarą i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzenia pogodnych i zdrowych Świąt Wielkiej Nocy
składają
Członkowie Zarządu Powiatu: Jolanta Koral, Jarosław Kumor i Tomasz Ośmiałowski
Radni Rady Powiatu w Myszkowie: Zdzisława Polak, Marlena Wiśniewska, Janusz Romaniuk, Mateusz Kolasa

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Mieszkańcom Myszkowa
serdeczne życzenia radości, odpoczynku i spokoju ducha

Radni Rady Miasta Myszkowa: Elżbieta Doroszuk, Sławomir Jałowiec,
Magorzata Skinder, Iwona Skotniczna i Tomasz Załęcki
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CO TRZEBA WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?
lekarstw czy opieki nad bliskimi.

Koronawirus 2019-nCoV to wirus
RNA osłonięty błoną tłuszczową
(lipidową). Dzięki takiej budowie
można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich
jak zwykłe mydło, alkohol min. 6070%, preparaty do dezynfekcji i inne
wirusobójcze. Wywołuje chorobę
nazwaną COVID-19. Najczęściej
występujące objawy choroby to:
gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą
towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie. katar, ból gardła lub biegunka.
Objawy te są zazwyczaj łagodne
i narastają stopniowo. Niektórzy
ludzie zarażają się, ale nie rozwijają
żadnych objawów i nie czują się źle,
co nie przeszkadza im przekazywać
wirusa innym ludziom.

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie
można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś
pracownikiem, prowadzisz swoją
firmę, czy gospodarstwo rolne,
masz prawo dojechać do swojej
pracy. Masz również prawo udać
się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością;
• wolontariatu na rzecz walki
z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz
walki z koronawirusem i pomagasz
potrzebującym przebywającym
na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu,
możesz się przemieszczać w ramach tej działalności;

W 80% przypadków choroba przebiega łagodnie. Ciężki przebieg obserwuje się u ok. 15–20% osób. Do
zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) szacuje, że śmiertelność
poza Chinami wynosi tylko 0,7%.
Rozprzestrzenianie
Koronawirus rozprzestrzenia się
z człowieka na człowieka poprzez
kropelki z nosa lub ust, gdy osoba
z COVID-19 kaszle lub wydycha
kropelki te lądują na przedmiotach
i powierzchniach wokół osoby.
Ludzie zarażają się, dotykając tych
przedmiotów lub powierzchni,
a następnie przenosząc wirusa do
oczu, nosa lub ust. Istnieje również
możliwość zarażenia od osoby z COVID-19, która kaszle lub wydycha
krople.
Kto jest narażony?
Ludzie w każdym wieku mogą zostać
zainfekowani przez nowy koronawirus. Osoby starsze, a także osoby
z istniejącymi schorzeniami przewlekłymi (takimi jak astma, cukrzyca,
choroby serca) wydają się bardziej
podatne na wystąpienie cięższych
objawów choroby. WHO zaleca osobom w każdym wieku podjęcie kroków w celu ochrony przed wirusem.
Środki ochrony
Zadbaj o swoje zdrowie i chroń innych, wykonując następujące czynności:
- regularnie i dokładnie czyść ręce,
dezynfekując preparatem z alkoholem lub myjąc je wodą z mydłem.
Mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcja rąk preparatem na bazie
alkoholu zabija wirusy, które mogą
znajdować się na twoich rękach;
- zachowaj co najmniej 1 metr dystansu pomiędzy sobą a każdym, kto
kaszle lub kicha;
- unikaj dotykania oczu, nosa i ust
(przeciętny człowiek przeciera ręką
te okolice nawet 25 razy w ciągu
jednej godziny, oczywiście nieświadomie);
- miej przy sobie środek do dezynfekcji rąk zawierający alkohol,
na wypadek gdybyś nie mógł umyć
rąk pod bieżącą wodą;
- zachowaj ostrożność w miejscach
publicznych oraz transporcie zbiorowym, jeśli dotykasz ogólnodostępnych przedmiotów, nie zbliżaj dłoni
do twarzy, zanim ich nie umyjesz;
- miej przy sobie chusteczki higieniczne, zasłaniaj nim usta i nos
podczas kaszlu i kichania, a zużyte
chusteczki wyrzuć;
- nie witaj się przez podanie ręki ani

przez pocałunek w policzek;
- myj ręce regularnie i często myj też
powierzchnie, z których korzystasz
i najczęściej używane przedmioty
(np. klamki, toaletę, powierzchnie
kuchenne);
- w sklepach zachowuj odpowiedni
odstęp, jeśli to możliwe płać bezgotówkowo, zakupione produkty
koniecznie umyj, na stoiskach
owocowo-warzywnych, czy tych
z pieczywem bezwzględnie używaj
rękawic;
- nie zabieraj na zakupy dzieci, starszych osób – najlepiej zrób je sam;
- gdy masz starszego, samotnego
sąsiada – zrób zakupy i dla niego;
- wietrz dom i dbaj, by powietrze
w nim było suche i przewiewne;
- zostań w domu, jeśli źle się czujesz.
Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, zwróć się o pomoc lekarską najlepiej przez telefon.
Postępuj zgodnie z wytycznymi.
Osoba, która w ostatnich 14 dniach
przebywała na obszarze transmisji
rozpowszechnionej, lokalnej lub
transmisji o niskim rozpowszechnieniu wirusa lub miała kontakt
z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia
SARS-CoV-2 i zaobserwuje u siebie
pojawienie się symptomów powinna skontaktować się telefonicznie
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Myszkowie nr tel.
603 779 492 lub z zgłosić się bezpośrednio na oddział obserwacyjno-zakaźny. Okres wylęgania wirusa może
trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni.
W tym czasie należy bezwzględnie
obserwować swój stan zdrowia.
Działania rządu
W związku z rozprzestrzenianiem
się w Polsce koronawirusa i wzrostem liczby zachorowań polski rząd
przyjął szereg zmian dotyczących
codziennego funkcjonowania
obywateli. Podczas posiedzenia
Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego 11 marca podjęto decyzję o zamknięciu wszystkich szkół,
przedszkoli i żłobków na terenie
całego kraju. Wskazano wówczas,
że placówki zamknięte będą przynajmniej do 25 marca, z możliwością
dalszego przedłużenia. Uczniowie do
szkolnych ław powrócą najwcześniej
po Świętach Wielkanocnych.

Zawieszone zostało także funkcjonowanie instytucji kultury jak teatry,
opery, filharmonie, muzea, biblioteki, a także kina i sieci kinowe.
13 marca Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie stanu
zagrożenia epidemicznego.
Od 14 marca:
- działalność galerii handlowych została ograniczona. Pozostały w nich
otwarte sklepy spożywcze, apteki
drogerie czy pralnie;
- zawieszono działalność wszystkich
restauracji, pubów, klubów, barów
i kasyn. Możliwe jest tylko zamawianie jedzenia na wynos;
- nie mogą odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób (w tym zgromadzenia państwowe i religijne);
- utrzymane pozostały czartery, którymi Polacy mogą wrócić do kraju.
Wewnątrzkrajowy ruch samolotowy,
kolejowy i samochodowy funkcjonuje bez zmian;
- sklepy, banki i punkty usługowe
poza galeriami handlowymi pozostały otwarte.
Od niedzieli 15 marca obowiązuje
natomiast:
- zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców;
- kwarantanna domowa dla wjeżdżających na terytorium RP;
- zawieszenie międzynarodowych
połączeń osobowych lotniczych i kolejowych (granice zostaną otwarte
dla przepływu towarów).
25 marca wprowadzone zostały
nowe zasady bezpieczeństwa, w tym
ograniczenie w przemieszczaniu się.
Obowiązek pozostania w domu nie
dotyczy dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych
potrzeb takich jak zakup jedzenia,

• załatwiania spraw niezbędnych
do życia codziennego. Będziesz
mógł się przemieszczać, aby zrobić
niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie
można jedynie w grupie do dwóch
osób. Obostrzenie to nie dotyczy
rodzin.
W autobusie tyle osób, ile wynosi
połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu
zbiorowego nadal działają. Jednak
w autobusie, tramwaju lub metrze
tylko połowa miejsc siedzących
może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego
pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Całkowity zakaz zgromadzeń –
chyba że z najbliższymi
Przepisy zakazują także wszelkich
zgromadzeń, spotkań, imprez czy
zebrań. Można jednak spotykać
z najbliższymi.
Zasady bezpieczeństwa w trakcie
uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu
nie dotyczą również osób, które
chcą uczestniczyć w wydarzeniach
o charakterze religijnym. Tutaj
wprowadzono kolejną ważną zasadę.
W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć
jednocześnie więcej niż 5 osób –
wyłączając z tego osoby sprawujące
posługę. Parafie znalazły rozwiązanie i wiele z nich udostępnia relacje
z mszy świętej w internecie – głównie na stronach Facebook.
Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie
dotyczą zakładów pracy. Należy
jednak stosować w nich szczególnie

ostre zalecenia Głównego Inspektora
Sanitarnego w zakresie zachowania
odległości pracowników, środków
dezynfekcji.
Wiele osób dopytuje czy można uprawiać aktywność fizyczną
na świeżym powietrzu – nie ma
żadnych przeciwskazań do biegania,
jeżdżenia na rowerze, spacerowania
– trzeba to wszystko robić z zachowaniem wyżej opisanych standardów.
Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian,
w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie
w działalności galerii handlowych,
działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa
14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
Lokalne urzędy
W ślad za działaniami rządu, o zamknięciu magistratów zdecydowali
lokalni włodarze. Pierwszy decyzję
o zamknięciu urzędu podjął starosta Piotr Kołodziejczyk - w trosce
o zdrowie mieszkańców. Narażanie
interesantów byłoby nieodpowiedzialne. Podejmując tak odważną
decyzję, starosta chciał maksymalnie
zmniejszyć negatywne skutki gromadzenia się w kolejkach i ograniczyć
możliwość zachorowania. Do odwołania zamknięta została obsługa
klientów urzędu. W ślad za starostą
poszli inni samorządowcy. Najpóźniej zamknięty dla interesantów
został urząd w Niegowie. Urzędnicy
w budynkach pracują, realizując
przekazane drogą elektroniczną
sprawy. A spływa ich w ten sposób
całkiem sporo. Administracja radzi
sobie naprawdę dobrze, co mogę potwierdzić jako pracownik samorządowy. Część urzędników wykonuje
prace zdalnie, w niektórych urzędach pracownicy zostali podzieleni
na grupy, które zmienią się co dwa
tygo-dnie. Interesanci nie powinni
obawiać się kar za niezachowanie
terminów. W razie obawy można zostawić w skrzynce lub wysłać pocztą
wypełniony wniosek (do pobrania
z internetu) i poczekać na kontakt ze
strony urzędników, bo ci robią dla
Państwa co mogą, zachowując przy
tym standardy bezpieczeństwa.
Nie usypiaj zwierząt!
Jak podaje Światowa Organizacja
Zdrowia, na chwilę obecną nie ma
dowodów na to, że zwierzęta czy
zwierzęta domowe jak psy i koty
mogą zostać zarażone koronawirusem. WHO podkreśla jednak,
że po kontakcie ze zwierzętami
warto umyć ręce wodą i mydłem,
co ochroni nas przed bakteriami
takimi jak E. coli czy Salmonella,
które mogą przenosić się między
zwierzętami domowymi a ludźmi.
Dbajmy zatem o nasze zdrowie, ale
nie przestawajmy troszczyć się o naszych pupili! Jeśli zauważysz, że Twój
zwierzak źle się poczuł, skontaktuj
się z weterynarzem! Pamiętaj jednak
o zachowaniu środków ostrożności.
Najpierw zadzwoń, później wybierz
się do lecznicy, najlepiej wyłącznie
w towarzystwie czworonoga.
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facebook.com/demokratyczna
opłacanie składek na ZUS za: 692
tys. mikrofirm (zgłoszonych jako
płatnicy przed 29 lutego 2020 r.),
które zatrudniają do 9 pracowników
(chodzi o wszystkich pracowników
takich przedsiębiorców). A także
samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.
i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany
w lutym 2020 r. nie był wyższy niż
300% prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej w 2020 r.
Dofinansowanie będzie pochodzić
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Dzięki
temu pracodawcom spadną koszty
osobowe o 35,0 proc. Koszt tego rozwiązania dla finansów publicznych
szacujemy na 3,4 mld zł miesięcznie
przy 1,7 mln pracowników. W sumie
daje to 10,2 mld zł za okres 3 miesięcy.

Praca za granicą
Minister spraw wewnętrznych i administracji – Mariusz Kamiński
poinformował, że granice naszego
kraju pozostaną zamknięte do 13
kwietnia. Nie oznacza to zamknięcia
na przepływ towarów. Minister podkreślił, że wprowadzono nowe obostrzenia dot. przekraczania granic
przez polskich obywateli pracujących
na co dzień za granicą. Do piątku,
27 marca osoby pracujące po drugiej
stronie granicy mogły ją swobodnie
przekraczać.
- Od piątku te osoby, które będą
przekraczały granice polską będą
poddane rygorowi kwarantanny
dwutygodniowej. Mają dwa dni ci
obywatele, żeby ustabilizować swoją
sytuację zawodową, mogą zostać
pod drugiej stronie granicy, mają
czas na wynajęcie tymczasowych
kwater, być może pracodawcy ich
będą w tym im pomocni. Natomiast
musimy zaostrzyć pewne rygory
sanitarne – powiedział Kamiński.
Tarcza Antykryzysowa
Rząd zaakceptował pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać
gospodarczym skutkom pandemii
koronawirusa. Ochrona zatrudnienia
i zachowanie płynności finansowej
w firmach to główne cele pakietu
projektów ustaw, które składają się
na Tarczę Antykryzysową.
Co to jest tarcza antykryzysowa?

do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło
oraz samozatrudnionych;
• dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników i uelastycznienie czasu
pracy – dla firm w kłopotach.
• ochronę konsumentów w zakresie
nadmiernego wzrostu cen i innych
nieuczciwych praktyk;
• czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
• umożliwienie odliczenia od
dochodu (przychodu) darowizn
przekazanych na przeciwdziałanie
COVID-19;
• korzystniejsze zasady rozliczania
straty;
• wsparcie firm transportowych
przez ARP w refinansowaniu umów
leasingowych;
• ułatwienia dla branży turystycznej;
• umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania
go oraz wykładania na półki;
• obniżenie o 90 proc. czynszów
najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty
te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
• przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;

Celem rządu w obliczu pandemii
koronawirusa jest ochrona miejsc
pracy i zapewnienie bezpieczeństwa
finansowego oraz zdrowotnego
obywateli i firm. Koszty związane
z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników,
system finansowy i sektor publiczny
w sposób solidarny i adekwatny do
możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce.

• zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią
– opóźnienia przy realizacji przetargów;

Osiągnięciu tego celu służyć ma
właśnie tarcza antykryzysowa. Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB.

• gwarancje de minimis z BGK;

Przewiduje on m.in.:
• pokrycie przez państwo składek
na ZUS przez 3 miesiące dla:
- mikrofirm, które zatrudniają do
9 pracowników (chodzi o składki
za wszystkich pracowników);
- samozatrudnionych;
• świadczenie miesięczne w kwocie

• umożliwienie gminom odstąpienia
od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię
koronawirusa utraciły płynność
finansową;
• przedłużenie bankowych kredytów
obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
• dopłaty BGK do odsetek;
• fundusze płynnościowe BGK, PFR
i KUKE, w tym możliwość uzyskania
– przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia
kapitału lub finansowania w postaci
obligacji - łącznie o wartości 6 mld
zł.
Szczegóły wybranych rozwiązań
Przejęcie przez państwo opłacania
składek ZUS przez 3 miesiące
Państwo – na 3 miesiące – przejmie

Świadczenie dla zatrudnionych
na umowy zlecenia lub o dzieło
oraz samozatrudnionych
Wypłata z ZUS gwarantowanego
świadczenia miesięcznego – nieoskładkowanego i nieopodatkowanego – co do zasady jest to kwota
w wysokości 80% minimalnego
wynagrodzenia. W przypadku osób,
które w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku uzyskały
przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej, w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym od osób
fizycznych poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota
osiągniętego wynagrodzenia z tytułu
umowy cywilnoprawnej w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku.
W przypadku osób rozliczających
się np. w formie karty podatkowej,
będzie to kwota w wysokości 50%
minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem uzyskania świadczenia jest
to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
nie przekraczał 300% przeciętnego
wynagrodzenia. Poza tym przedsiębiorca musi prowadzić działalność
przed lutego 2020 r., a jego przychód
w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku musi spaść minimum o 15% w stosunku do miesiąca
poprzedniego. Jeżeli zawiesił prowadzenie działalności, do zawieszenia
tej działalności musiało dojść nie
wcześniej niż 1 lutego 2020 r. Aby
zleceniobiorca lub wykonawca dzieła
mógł otrzymać świadczenie, musi
udowodnić zawarcie umowy przed 1
lutego 2020 r.
Dofinansowanie zatrudnienia
Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku
spadku obrotów gospodarczych:
• nie mniej niż o 15%, obliczony jako
stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie
po 1.01.2020 r., do łącznych obrotów
z analogicznych 2 miesięcy z roku
ubiegłego w następstwie wystąpienia
COVID 19, lub
• nie mniej niż o 25%, obliczony jako
stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca
w okresie po 1.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
W związku ze spadkiem obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi
objętemu przestojem ekonomicznym
pracodawca wypłaca wynagrodzenie
w wysokości co najmniej minimal-
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nego wynagrodzenia za pracę. Dzięki
środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości
50% minimalnego wynagrodzenia
plus składki na ubezpieczenia
społeczne należne od pracodawcy
od przyznanych świadczeń, czyli
1.533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dziś jest to 14 dni.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa,
może obniżyć wymiar czasu pracy
pracownika o 20%, nie więcej niż do
0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż
minimalne wynagrodzenie za pracę,
z uwzględnieniem wymiaru czasu
pracy. Przy tak obniżonym wymiarze
czasu pracy Fundusz dofinansuje
maksymalnie do wysokości 40%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego plus składki
na ubezpieczenia społeczne należne
od pracodawcy od przyznanych
świadczeń. tj. 2.452,27 zł.

Umożliwienie podatnikom CIT
i PIT, którzy ponoszą negatywne
konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od
dochodu z działalności, uzyskanego
w 2019 r. Warunek to osiągnięcie
w 2020 r. – w porównaniu do 2019
r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc..

Oba świadczenia przysługiwać będą
przez łączny okres 3 miesięcy od
dnia podpisania umowy o wypłatę
świadczeń. Rada Ministrów może,
w celu przeciwdziałania skutkom
gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten
okres, mając na względzie okres
obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii
oraz skutki nimi wywołane.
Wnioski mogą być składane elektronicznie. Wnioski są składane do
Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów
Pracy.
Uelastycznienie czasu pracy
Pracodawca dotknięty skutkami
epidemii koronawirusa będzie mógł
skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika
z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8
tygodni), a tygodniowy czas takiego
odpoczynku – z 35 do 32 godzin.
W porozumieniu ze związkami
zawodowymi albo gdy nie ma związków z przedstawicielami pracowników - będzie mógł też wydłużyć
dobowy wymiar czas pracy do 12
godzin (równoważny system czasu
pracy) oraz okres rozliczeniowy do
maksymalnie 12 miesięcy.
Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych
Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień
publicznych. Służyć temu będzie
procedura zwalniająca z naliczania
kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji
przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze
nie będzie stanowić naruszenia
dyscypliny finansów publicznych.
Dodatkowo wprowadzony będzie
przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień
publicznych w przypadku zamówień
niezbędnych do walki z koronawirusem.
Ułatwienia dla branży turystycznej
Przedłużenie terminu na zwrot wpłat
klienta w przypadku niemożności
zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw
i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej,
sportowej, organizującej wystawy
tematyczne lub imprezy plenerowe)
do 180 dni od rozwiązania umowy.

Możliwość skorzystania przez
klientów z voucherów na realizację
imprezy turystycznej w ciągu roku
od dnia, w którym miała się odbyć
impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Rozliczenie całej tegorocznej straty
w przyszłym roku

Przedłużenie bankowych kredytów
obrotowych
Umożliwienie obliczania zdolności
kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć
temu będą rekomendacje w zakresie
sposobu liczenia rezerw na kredyty.
Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów
obrotowych przy zmianie regulacji.
Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych – o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora
przedsiębiorstw.
Przedłużenie legalnego pobytu
i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców
Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy
oraz przedłużenie pobytu w ramach
ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii.
Wydłużenie z mocy prawa okresów
ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od
dnia odwołania tego stanu).
Polityka drugiej szansy
W sytuacji kryzysu makroekonomicznego duża liczba firm może
być zmuszona do restrukturyzacji.
Zwłaszcza małe i średnie firmy mają
problem ze skutecznym przejściem
przez proces restrukturyzacji i wiele
z nich kończy się upadłością lub
likwidacją. Dlatego możliwa będzie
pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą proces
restrukturyzacji. Cel to ułatwienie
im ponownego startu działalności
gospodarczej. Rozwiązanie ma minimalizować przyszłe skutki gospodarcze pandemii.
Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:
• Przesunięcie terminu płatności
zaliczek na podatek dochodowy od
wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca
2020 r.);
• Przesunięcie obowiązku składania
nowego pliku JPK_VAT dla dużych
firm (deklaracja wraz z ewidencją)
z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
• Przesunięcie matrycy VAT z 1
kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
• Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach
na 1 października 2020 r.;
• Odroczenie do 13 lipca 2020 r.
obowiązku zgłoszenia informacji do
Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
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• Zwolnienie z podatku od czynności
cywilnoprawnych (PCC) umowy
pożyczki zawieranej do dnia 31
sierpnia 2020 r.;
• Wydłużenie terminu na złożenie
informacji o cenach transferowych
do 30 września 2020 r.;
• Wydłużenie terminu na złożenie
zawiadomienia o dokonaniu zapłaty
na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT
(z 3-dniowego do 14-dniowego);
• Przesunięcie terminu wejścia
w życie rozwiązań prawnych dot.
zrównania pozycji prawnej drobnych
przedsiębiorców i konsumentów z 1
czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
• Odroczenie podatku do sprzedaży
detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
• Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości
eksploatacji przez maksymalny okres
kolejnych 6 miesięcy;

• NIE wchodź do innych pomieszczeń zwłaszcza, jeśli ktoś w nich
przebywa.
• Jeżeli w mieszkaniu jest wspólna
toaleta/łazienka, korzystaj z niej oddzielnie, najlepiej jako ostatni z domowników, myj po sobie urządzenia
z których korzystasz, zdezynfekuj
WC dostępnymi dla gospodarstw
domowych środkami, przed wyjściem umyj dokładnie ręce. Używaj
wyłącznie własnych ręczników, powieś je w innym miejscu niż ręczniki
pozostałych domowników. Trzymaj
przybory toaletowe np. szczoteczkę
do zębów w pokoju, w którym odbywasz izolację.
• Często otwieraj okno, wietrz pokój.
Jeśli musisz wyjść z pokoju, np. do
łazienki, załóż maskę na usta i nos
(maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo
ręcznik).

• Kilka razy dziennie dezynfekuj
poprzez przecieranie chusteczkami
nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym: - klamki do drzwi, blaty
stołów, uchwyt lodówki, szafek, rączka czajnika, armatura łazienkowa,
toalety i uchwyty toaletowe, telefony,
klawiatury, piloty telewizyjne, tablety, stoliki nocne, włączniki światła,
- dezynfekcję wykonuj w gumowych rękawiczkach, NIE wycieraj
nadmiaru środka dezynfekcyjnego
z powierzchni.
• Pranie ubrań, pościeli:
- pierz rzeczy w oddzielnym wsadzie,
bez ubrań innych domowników,
- wysyp ubrania do pralki bezpośrednio z worka, bez ich dotykania,
- ubrania i pościel pierz w temperaturze najwyższej dopuszczalnej dla
pranych tkanin, ale nie niższej niż
60 stopni C, z użyciem detergentu,

• Wydłużenie okresu sporządzania
dokumentów ewidencji odpadów
w formie papierowej do 31 grudnia
2020 r.

• NIE korzystaj z wentylatorów,
klimatyzacji, ani oczyszczaczy powietrza.
• Zmieniaj pościel i piżamę co 2 dni,
a ręczniki codziennie.
• Zużytą pościel, ręczniki i brudne
ubrania wkładaj do worka plastikowego w pokoju, a kiedy się zapełni,
wystaw go za drzwi, tak aby inna
osoba mogła zrobić pranie.
• Śmieci wrzucaj do plastikowego
worka (poproś o zawieszenia pu-

przez co najmniej 40 min.
- używaj ubrań, które można prać
w temperaturze 60⁰C,
- po załadunku pralki umyj lub
zdezynfekuj ręce. NIE wysyłaj rzeczy
do pralni.
• Wyrzucanie śmieci - osoba wyrzucająca śmieci z twojego domu/mieszkania odbiera worek spod drzwi
pokoju w gumowych rękawiczkach,
pakuje je w drugi worek, wyrzuca do
śmietnika. Po zdjęciu rękawic wyrzuca je, myje lub dezynfekuje ręce.

• Staraj się komunikować z otoczeniem poprzez telefon, komputer,
jak najmniej narażając inne osoby
na kontakt.

• Używaj oddzielnych sztućców,
talerzy, kubków, szklanek. Powinny
być oddzielne tylko dla ciebie.

• Jeśli inna osoba wchodzi do pokoju w którym przebywasz, powinna
założyć maseczkę na usta i nos
(maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo
ręcznik).
• NIE wynoś rzeczy z pokoju, z którego korzystasz.

- liczba osób poddana kwarantannie
z nałożoną decyzją administracyjną:
20,
- liczba osób hospitalizowanych
z powodu podejrzenia zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2: 3
(w tym 2 pozytywne),
- 2 osoby z wynikiem pozytywnym izolacja domowa,
- liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 213.

Myszkowska kardiologia z kwarantanną
stego worka na klamce), a kiedy się
zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby
inna osoba mogła go wyrzucić do
śmietnika.

• NIE powinieneś mieć kontaktu
ze zwierzętami domowymi – mogą
przenieść wirusa na osoby zdrowe,
na sierści, której dotykasz.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie myszkowskim na dzień 28 marca
2020 r. (dane z godz. 14.00):

Wzrastająca liczba zachorowań
na COVID-19 w naszym powiecie
to efekt zarażeń wśród członków
jednej rodziny z gminy Koziegłowy.
Kobieta zaraziła się od członka swojej rodziny pracującego na lotnisku.
Nieświadoma choroby zainfekowała
inne osoby.

• Przebywaj (całą dobę) w jednym
pokoju, w którym nie mieszkają/nie
przebywają inni domownicy.

• Inni domownicy NIE powinni
zbliżać się do Ciebie bliżej niż na 2
metry.

W województwie śląskim jest już 165
osób z koronawirusem. Dwie zmarły,
cztery wyzdrowiały. Hospitalizowane
są 123 osoby, 14.442 potencjalnie
chorych objęto kwarantanną, a 7.793
nadzorem sanitarnym. Do sobotniego poranka (28 marca) Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Katowicach przebadała pod kątem
koronawirusa blisko 3 tys. pobranych próbek.

Koronawirus w powiecie

PODCZAS IZOLACJI DOMOWEJ
OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE
ZALECENIA:
• Dwa razy dziennie wykonuj pomiar temperatury ciała, przyjmuj co
najmniej 1,5 litra płynów dziennie,
przyjmuj 3-4 lekkostrawne posiłki.

Koronawirus na Śląsku

Jak informuje GIS nie ma możliwości odmowy wykonania testów
w kierunku koronawirusa jeśli
jest wskazanie lekarskie tj. pacjent
przejawia objawy niewydolności
oddechowej, ma gorączkę, kaszel,
duszność. Nie jest konieczne spełnienie żadnych dodatkowych kryteriów
epidemiologicznych.

Izolacja domowa
Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu
przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia.
Izolacja domowa jest stosowana
u pacjentów, którzy mają dodatni
wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne,
umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy,
kaszel, ból gardła, osłabienie). Osoby
z kontaktu domowego z chorym
mają najwyższe ryzyko zakażenia.
Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu
czy kichania albo poprzez dotyk
skażonych przedmiotów. W sytuacji
pogorszenia stanu zdrowia należy
niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu
COVID-19 i izolacji w warunkach
domowych celem przewiezienia do
szpitala. Na pogorszenie mogą wskazywać uporczywa gorączka powyżej
39 stopni, duszność, bóle w klatce
piersiowej, krwawienia z nosa, wybroczyny na skórze.

• Przygotowane posiłki, wodę, leki
spożywaj w warunkach izolacji, poproś, aby podano ci je pod drzwi.
• Brudne naczynia wystawiaj
za drzwi pokoju, aby inna osoba
umyła je w zmywarce w temp. minimum 60⁰C z użyciem detergentu
lub ręcznie środkiem myjącym do
naczyń i pod gorącą wodą. Po zmywaniu, osoba myjąca naczynia musi
umyć ręce wodą z mydłem.
JAK SPRZĄTAĆ W MIESZKANIU,
W KTÓRYM IZOLOWANY JEST
JEDEN (DWOJE CHORYCH),
A RESZTA JEST ZDROWA?

®

DEMOKRATYCZNA

WSZYSCY DOMOWNICY PODLEGAJĄ KWARANTANNIE PRZEZ
CAŁY OKRES IZOLACJI ORAZ 14
DNI OD DNIA UZNANIA OSOBY
ZAKAŻONEJ ZA ZDROWĄ. OSOBY TE:
• NIE mogą opuszczać domu, robić
zakupów.
• Poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie jest izolowany
chory lub własnym przydomowym
ogrodzie bez kontaktu z chorym ani
sąsiadami.
• Należy poprosić telefonicznie/
mailowo (rodzinę, przyjaciół, lub
MOPS) o pomoc, osoba dostarczającą potrzebne produkty ma zostawiać
je pod drzwiami Twojego domu/
mieszkania i zawiadamiać w ustalony sposób, tak by nie kontaktować
się bezpośrednio.

Oddział kardiologii i intensywnego
nadzoru kardiologicznego objęty
został kwarantanną. Powodem był
lekarz, który w miniony weekend
przyjechał na dyżur, choć u członka
jego rodziny wystąpiło podejrzenie
koronawirusa. Medyk nie poczekał
na wynik badania bliskich i bezmyślnie pojechał do pracy, choć tłumaczył się, że nie wiedział, że żona ma
wykonywany test. Wynik badania
nie pozostawił złudzeń – i żona
lekarza i on - byli zarażeni. Personel, który miał kontakt z lekarzem
i pacjenci objęci zostaną kwarantanną. Jeden pacjent trafił do szpitala
w Zawierciu. Jedenastoosobowy
personel poddany został kwarantannie. Na przełomie marca i kwietnia
oddział ma zacząć pracować.
Czy będziemy mieć oddział zakaźny?
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek postawił w stan podwyższonej
gotowości 35 szpitali z województwa
śląskiego. Z całej listy tylko kilka

z nich to szpitale jednoimienne,
a jeszcze kilka posiada oddziały zakaźne. Na liście wojewody jest także
myszkowska lecznica. Nikt jednak
nie ma w planach utworzenia tu ani
oddziału zakaźnego ani tym bardziej
przekształcenia szpitala w jednoimienny. Pomiędzy lecznice z listy
podzielone zostaną środki – 24 mln
euro – za które zakupiony zostanie
dodatkowy sprzęt, m.in.: respiratory,
kardiomonitory, defibrylatory, itp.
Niewykluczone, że część pieniędzy
otrzyma nasz szpital. Finanse będą
w dyspozycji Zarządu Województwa
Śląskiego.
Nie spoczywając na laurach, Starosta
Myszkowski Piotr Kołodziejczyk
rozpoczął rozmowy z przedstawicielami gmin czy będą gotowi wesprzeć
myszkowską lecznicę środkami
na zakup respiratorów. Wstępnie
zdecydowana większość samorządowców odpowiedziała pozytywnie
na pytanie starosty. Jedynie Włodzimierz Żak nie dał żadnej wiążącej
odpowiedzi.
Jeśli plan starosty się powiedzie, SP
ZOZ może zyskać nawet kilkanaście
respiratorów.
PODZIĘKOWANIE

- Dziękuję personelowi naszego szpitala za służbę, która jest
teraz szczególnie trudnym wyzwaniem. To Państwo jesteście
na pierwszym froncie walki
o zdrowie i życie pacjentów,
narażając jednocześnie zdrowie swoje i własnych rodzin.
Dziękuję lekarzom, ratownikom medycznym, salowym,
pielęgniarkom i pielęgniarzom,
sanitariuszom, diagnostom,
technikom, kierowcom, pracownikom obsługi, farmaceutom oraz wszystkim innym
pracownikom powiatowej służby zdrowia. Dziękuję również
wszystkim firmom i osobom,
które wsparły naszą lecznicę
środkami ochrony bezpośredniej – kupowały lub szyły
maseczki, przekazywały płyny
dezynfekujące, rękawiczki
i odzież. Dziękuję firmom gastronomicznym za dostarczane
posiłki. Nie sposób wszystkich Państwa wymienić, więc
dziękuję po prostu wszystkim
ludziom wielkiego serca! Dziękuję także funkcjonariuszom
policji i straży za pełnienie
służby w tym najtrudniejszym
czasie – powiedział starosta
Piotr Kołodziejczyk.
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Na czym polega 14-dniowa obowiązkowa kwarantanna?
Kwarantanna trwa dwa tygodnie.
W tym czasie:
• w żadnym wypadku nie wychodź
z domu,
• spacery z psem, wyjście do sklepu
czy do lekarza są zakazane. W zakupach czy wyprowadzeniu psa niech
pomoże ci sąsiad lub ktoś bliski – poproś o pozostawienie zakupów przed
drzwiami,
• jeżeli masz bliski kontakt z innymi
osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
• jeżeli masz objawy choroby, koniecznie zgłoś to telefonicznie.
Jak wygląda sytuacja osób, które przebywają w kwarantannie? Czy są jakieś
kary za nieprzestrzeganie procedur?
Policja odwiedza osoby objęte kwa-

rantanną, sprawdzając, czy pozostają
w miejscu swojego zamieszkania.
Doświadczenie Włoch pokazuje,
że nieprzestrzeganie zasad kwarantanny jest jedną z głównych przyczyn
bardzo szybkiego rozprzestrzeniania
się wirusa. Nieuzasadnione przypadki
złamania kwarantanny są karane,
włącznie z nakładaniem wysokich kar
finansowych. Nie możemy narażać
zdrowia innych, nie możemy narażać
zdrowia naszych rodziców, dziadków
oraz starszych. Osoby, które łamią
nakaz kwarantanny zagrażają przede
wszystkim innym. Przepisy przewidują
możliwość nałożenia kary finansowej
nawet do 30 tys. zł na te osoby, które
kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja co do konkretnej wysokości kary
jest zawsze indywidualna.
Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty

facebook.com/demokratyczna
kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś
pozostawiony sam sobie. Otrzymasz
wsparcie z wielu miejsc.
Co możesz zrobić?
Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz. W tym szczególnym okresie
ośrodki pomocy społecznej powinny
skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym
- szczególnie potrzebującym wsparcia
w związku z kwarantanną. To one
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji
i nierzadko nie są w stanie radzić sobie
same.
Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane
kwarantannie potrzebują pomocy,
powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

2020 marzec
Policjant pomoże!
Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi
sprawdzają, czy przebywasz w domu,
szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.
Ważne! Pracownik socjalny ośrodka
pomocy społecznej skontaktuje się
z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas
wszystkich i możliwe ograniczenie
ryzyka dalszego rozwoju epidemii.
Ciepły posiłek w domu
W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić
sobie gorącego posiłku lub produktów
żywnościowych, takiej pomocy udzieli
gmina.
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Aplikacja Kwarantanna domowa
Błyskawicznie stworzona została plikacja „Kwarantanna domowa”, która
ułatwia i usprawnia przeprowadzenie
obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program umożliwia
potwierdzenie miejsca, w którym
przebywasz, podstawową ocenę stanu
zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie
zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie
w najpotrzebniejsze artykuły osobom,
które nie mają takiej możliwości samodzielnie. Aplikację można pobrać
na urządzenia z systemami Adroid
oraz iOs. Więcej informacji na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/
kwarantanna-domowa
Katarzyna Kieras
(na podstawie informa-

cji z: KPRM, MZ, GIS, ŚUW)

PODLEJSKIEMU KORONAWIRUS NIESTRASZNY
Włodarze małych i większych gmin wraz z zamykaniem urzędów na interesantów, zamykali także istniejące targowiska. Decyzje niemal wszędzie zapadały błyskawicznie. Niemal wszędzie – wyjątkiem są Żarki, gdzie Klemens Podlejski do zamknięcia placu targowego nie dopuścił. Przez chwilę dosłownie myszkowski sanepid rynek
zamknął, decyzja została odwołana i Podlejski znów zaprasza na zakupy.
Równie popularnym i z podobnym
asortymentem, jak na żareckim
jarmarku, jest targowisko w Będzinie. Odzież, obuwie, meble, produkty spożywcze, itp. – wszystko
na kilkudziesięciu tysiącach metrów
kwadratowych niemal w centrum
królewskiego miasta. Tam bez
wahania już 14 marca podjęta została decyzja o zamknięciu rynku.
Podobnie w Dąbrowie Górniczej,
Siewierzu, czy w gminach naszego
powiatu. Decyzje były jednoznaczne.
Tylko burmistrz Żarek postanowił
się wyłamać. Internauci szeroko
komentowali postępowanie Klemensa Podlejskiego, sugerując, że ten
woli pozbierać opłaty od kupców niż
zapobiegać rozprzestrzenianiu się
wirusa. Podnosili argument kiepskiego stanu finansów gminy.
Gdy w połowie marca w miastach
Zagłębia prezydenci informowali
o zamykaniu do odwołania targowisk w celu ograniczenia ryzyka
zakażenia koronawirusem, rzeczniczka żareckiego magistratu rozsyłała e-maile z treścią o ograniczeniu
sprzedaży do wybranych produktów.
- Handel na Targowisku Miejskim
w Żarkach zostaje ograniczony do
produktów spożywczych oraz drogeryjnych. Wprowadzono zakaz
sprzedaży: wyrobów tekstylnych,
odzieżowych, skórzanych meblowych, oświetleniowych, RTV
i AGD, piśmiennych i i księgowych.
Punkty gastronomiczne tylko jedzenie na wynos – napisała 18 marca
Katarzyna Kulińska-Pluta - rzecznik
UMiG Żarki.
24 marca decyzją Wojewody Śląskiego realizowaną przez myszkowski
sanepid targowisko miejskie w Żarkach zostało zamknięte aż do odwołania. Ten stan trwał raptem dzień.
26 marca poinformowano, że Klemens Podlejski znów zaprasza na zakupy, ostrzegając jedynie i zalecając
zachowanie odpowiednich standardów. Handel w Żarkach ograniczony
jest do produktów spożywczych,
w tym drobiem i paszami oraz produktów drogeryjnych.
- W obrębie targu należy respektować wytyczne w zakresie zabezpieczenia osób tam znajdujących się
poprzez: ograniczenie kontaktów
bezpośrednich, zachowanie należytej odległości 2 m, stosowanie
środków dezynfekujących, unikanie

przebywania ludzi w skupiskach
– przestrzegają żareccy urzędnicy
oraz publikują zalecenia Głównego
Inspektora Sanitarnego w zakresie
targowisk i bazarow zapobiegające
zagrożeniu epidemiologicznemu
COVID- 19:
"NALEŻY:
1. Stosować właściwą higienę rąk.
2. Stosować higienę kaszlu i oddychania.
3. Stosować zasady bezpieczeństwa
żywności – restrykcyjnie i z pełną
świadomością.
4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą
osobą, która ma objawy chorobowe
ze strony układu oddechowego.
5. Zachować bezpieczną odległość
klient-klient, klient-sprzedawca,
sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5
metra).
6. W miarę możliwości korzystać
głównie z płatności bezgotówkowych.
UWAGA!
Osoby wykazujące wszelkie objawy
chorobowe nie mogą pracować przy
obrocie/produkcji żywności!
1. Higiena rąk:
Osoby mające kontakt z żywnością,
muszą często myć ręce:
• Przed rozpoczęciem pracy;
• Przed kontaktem z żywnością,
która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia;
• Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
• Po zajmowaniu się odpadami/
śmieciami;
• Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
• Po skorzystaniu z toalety;
• Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu
nosa;
• Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
• Po kontakcie z pieniędzmi.
W przypadku straganów na bazarze/
targowisku np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest
utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych
takim płynem.
2. Higiena kaszlu i oddychania:
• Podczas kaszlu i kichania należy

zakryć usta i nos chusteczką – jak
najszybciej wyrzuć chusteczkę do
zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu
(min. 60%).
• Nie obawiać się zwracać uwagi
współpracownikowi i klientowi, aby
nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.
3. Zasady bezpieczeństwa żywności
– restrykcyjnie i z pełną świadomością:
Osoby pracujące przy dostawie
i sprzedaży żywności na targowiskach, bazarach – na straganach,
w sklepikach, stoiskach etc. powinny
zweryfikować wprowadzone dobre
praktyki higieniczne, tak aby:
• zaktualizować je, jeśli jest to uzasadnione,
• przypomnieć sprzedawcom i pracownikom wdrożone wymagania
higieniczne
• rygorystycznie je stosować,
• zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów – etykiety
produktów zawierają wskazówki
w jakiej temperaturze należy je
przechowywać, co ma kluczowe
znaczenie w przypadku żywności
nietrwałej mikrobiologicznie jak np.
produkty i wyroby mięsne, mleko,
jogurty i inne produkty mleczne, sałatki, kiełki, soki jednodniowe etc.);
• weryfikować terminy przydatności
do spożycia, ma to szczególne znaczenie w przypadku ww. produktów
nietrwałych mikrobiologicznie. Nie
wolno oferować (np. przy kasie,
na ladzie), bez zapewnienia warunków chłodniczych produktów
o krótkim terminie przydatności do
spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce.
• zapobiegać zakażeniom krzyżowym i niewłaściwym praktykom, na
przykład:
- jaja nie powinny być przekładane
do innych opakowań, niż te w których zostały dostarczone, po kontakcie dłonie-jaja należy umyć lub
zdezynfekować ręce;
- nie należy kłaść produktów tj. ser,
wędliny, mięso etc. bezpośrednio
na wadze,
- surowe mięso i jaja są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, należy zapobiegać ich
kontaktowi z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (np.

ser, wędliny). Jest ona spożywana
bezpośrednio, bez obróbki cieplnej,
a więc zanieczyszczenie mikrobiologiczne może być realnym zagrożeniem dla konsumenta;
- stosowanie rękawiczek jednorazowych w sposób higieniczny, gdyż
stosowane niewłaściwe mogą być
nośnikiem groźnych bakterii – np.
dotykanie mięsa w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie
pobieramy pieniądze, a potem nakładamy na wagę wędlinę powoduje,
że bakterie występujące na mięsie
i na pieniądzach zostaną przeniesione na wędlinę, podobnie jak w przypadku nie umytych rąk.
• Produkty spożywcze muszą być
identyfikowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę
minimalnej trwałości. Nie wolno
handlować żywnością niewiadomego
pochodzenia, z nielegalnych źródeł –
to nielegalne i niebezpieczne! (poza
wysokim ryzykiem dotyczącym
potencjalnych negatywnych skutków
zdrowotnych dla konsumenta istotne
jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną
dziczyzną i produktami wieprzowymi);
• przestrzegać obowiązku odsunięcia
od pracy z żywnością w przypadku
złego staniu zdrowia – nie tylko
objawów koronawirusa, ale również
wszelkich innych objawów ze strony
układu pokarmowego, oddechowego, chorobowych zmian skórnych
i innych chorób zakaźnych;
• wzmóc nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny, potencjalnie
zapobiegającym rozprzestrzenianiu
się wirusa, w szczególności:
a) w sklepikach i sklepach oraz budkach na bazarach/targowiskach:
• zintensyfikować procesy mycia
i dezynfekcji – podłóg, lad, używanego sprzętu sklepach, koszyków
sklepowych, kas, taśm przy kasach,
poręczy, uchwytów, terminali płatniczych etc.;
• ograniczać w miarę możliwości
ekspozycję żywności nieopakowanej
przeznaczonej do bezpośredniego
spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez
przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce
oddalone od konsumenta, tak aby
nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;
• Zaleca się ograniczanie możliwości
samoobsługowego zakupu wyrobów

piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie
i pakowanie przez sprzedającego
produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć
kontakt klienta z żywnością;
b) na straganach i stoiskach np.
z owocami i warzywami:
• podawać i pakować produkty przez
sprzedającego, tak aby ograniczyć
kontakt klienta z żywnością;
• dezynfekować ręce po każdym
kontakcie z pieniędzmi.
4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą
osobą, która ma objawy chorobowe
tj.: gorączka, kaszel, duszność.
Nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które
mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel albo
gorączkę.
W przypadku nieprzestrzegania tych
zasad nie obawiać się zwracać uwagi
współpracownikowi i klientowi.
5. Zachować bezpieczną odległość
klient-klient, klient-sprzedawca,
sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5
metra).
Dotyczy to zarówno osób w sklepikach i sklepach jak również na terenie całego targowiska, gdzie nie powinno się znajdować zbyt wiele osób.
Osoby, które oczekują na swoją kolej
po zakupy również powinny zachować dystans 1,5 metra. W sklepach
i sklepikach należy zachować ten
odstęp między klientami, jak również od osób sprzedających.
Poza częstym myciem i dezynfekcją, w sklepach/sklepikach w miarę
możliwości zaleca się wietrzenie
pomieszczeń.
6. W miarę możliwości korzystać
głównie z płatności bezgotówkowych
w placówkach handlowych
Płatności bezgotówkowe są bezpieczniejsze, jednakże trzeba mieć
na uwadze np. seniorów, którzy
zwykle nie korzystają z płatności
kartą. Powinni mieć oni możliwość
dokonania płatności gotówką, a
po każdym kontakcie z pieniędzmi,
należy myć ręce lub przynajmniej je
zdezynfekować preparatem na bazie
60% alkoholu.
Możliwe jest też zorganizowanie dowozu towaru do klientów – w miarę
możliwości kadrowych/transportowych". (kk)
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1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Poseł do
Parlamentu Europejskiego Jadwiga
Wiśniewska zorganizowała bieg ku
czci Niezłomnych - Tropem Wilczym. W zmaganiach udział wzięło
kilkuset uczestników. Choć w tym
roku dokonywano pomiaru czasu,
każdy tak naprawdę był zwycięzcą.
Na mecie medale na szyi biegaczy
wieszali: Europoseł Jadwiga Wiśniewska, Starosta Myszkowski Piotr
Kołodziejczyk oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie

®

DEMOKRATYCZNA

Janusz Romaniuk. Bieg zabezpieczali
przedstawiciele służb mundurowych,
a pomocy gotowi byli udzielać ratownicy medyczni z myszkowskiego
szpitala. Organizatorzy przygotowali
dla sportowców gorący poczęstunek,
a po regeneracji sił odbyło się losowanie nagród, w tym studyjnych wyjazdów do Brukseli, historycznych
książek oraz gier edukacyjnych. Wyróżnieni zostali najmłodsi i najstarsi
uczestnicy. Nagrody wraz z organizatorami wręczali: Członek Zarządu
Powiatu Myszkowskiego Jolanta

Koral, Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Myszkowie: Zdzisława
Polak oraz Janusz Romaniuk, radna
powiatowa Marlena Wiśniewska
oraz radny miejski Tomasz Załęcki.
W patriotycznym repertuarze poświęconym Żołnierzom Wyklętym
wystąpił znany raper - "Tadek" Polkowski. Wydarzenie współorganizowało Stowarzyszenie "Kijomaniacy",
a redakcji DEMOKRATYCZNEJ
przypadł zaszczyt objęcia wydarzenia patronatem medialnym.

www. DEMOKRATYCZNA.com.pl

facebook.com/demokratyczna
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Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski
W tym roku rolnicy po raz trzeci
składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych
z PROW 2014-2020 obowiązkowo
przez internet. Utrzymana została
także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego
brak zmian w stosunku do wniosku
z roku poprzedniego.

Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r. Rolnicy mają
czas na ich dostarczenie do ARiMR
do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27
marca do Agencji wpłynęło 74 138
oświadczeń potwierdzających brak
zmian we wniosku o dopłaty.
Z powodu epidemii koronawirusa
biura powiatowe ARiMR zostały

zamknięte dla interesantów. Dlatego
też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszonej
przy wejściu do biura powiatowego,
wysłać pocztą czy złożyć poprzez
platformę ePUAP. Można również
przesłać zeskanowane dokumenty
za pomocą poczty elektronicznej

na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia
dostarczyć do Agencji w terminie
późniejszym. Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni
do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus
i złożyć wniosek przez internet.
15 marca 2020 r. ruszyło przyjmo-

wanie wniosków o dopłaty drogą
elektroniczną, za pośrednictwem
aplikacji eWniosekPlus. Do piątku
27 marca w ARiMR zarejestrowano
55 555 e-wniosków.
Źródło: ARiMR
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Powinniśmy pić jej ok. 2 litrów dziennie, a zużywamy jej w ciągu doby średnio ok. 100 litrów. Woda, bo o niej mowa, to najczęściej występujący w przyrodzie związek chemiczny o wzorze H2O. Choć na tle innych krajów w kwestii zużycie wody, wypadamy nieźle, w dodatku w roku 2018 zużycie wody spadło o 2%, to powinniśmy pamiętać o tym,
że jej zasoby są ograniczone. Powinniśmy zatem wodę oszczędzać – zamiast kąpieli w wannie brać prysznic, odzyskiwać wodę deszczową do podlewania ogrodu oraz – co
równie ważne – przyłączyć się do kanalizacji lub zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Dlaczego to takie istotne? Każdy litr
wody wpływający do naszego gospodarstwa domowego musi zostać
odprowadzony. W zdecydowanej
części pobierana przez nas woda,
w efekcie codziennego użytkowania, przetwarzana jest w ścieki, a te
poprzez system rur, kolektorów,
przepompowni i rurociągów tłocznych są bezpiecznie odprowadzane
do miejsca ich zagospodarowania
(w przypadku kanalizacji). W ten
sposób oczyszczone ścieki trafiają do
ponownego obiegu.
W roku 2018 ilość wytworzonych
ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia
kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku 2017 i wyniosła
2,2 km3, natomiast ilość ścieków
nieoczyszczanych 0,1 km3. Ilość
ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów osiągnęła wartość
1,16 km3, co stanowi 55,6% ścieków
oczyszczanych, natomiast ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie
wyniosła 0,48 km3 (23,1% ścieków
poddanych procesom oczyszczania).
Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych (3257), była na poziomie

roku 2017 (3258). Udział ludności
korzystającej z oczyszczalni ścieków
w 2018 r. wynosił 74%, przy czym
w miastach wynosił ok. 95%, zaś
na wsiach 43% - informuje Główny
Urząd Statystyczny.
Odprowadzanie ścieków z naszych
domów czy firm w sposób niekontrolowany lub do nieszczelnego

zbiornika bezodpływowego jest
bezwzględnie zagrożeniem dla środowiska naturalnego, a tym samym
dla nas i naszych zwierząt. Powoduje
zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych – a to poważny problem.
Przedostające się do gleby i wód
gruntowych ścieki są niebezpieczne
dla otoczenia z powodu występują-

cych w nich szkodliwych czynników
biologicznych (wirusy, grzyby, pierwotniaki, robaki pasożytnicze i bakterie). Wiele jeszcze osób – zwłaszcza tych mieszkających na wsi – trwa
w przekonaniu, że nie ma sensu
budować szczelnego szamba, a rozszczelniony zbiornik ma więcej zalet
niż wad. Inni traktują ścieki jako
nawóz do użyźnienia gleby pod lepsze plony i przekonują, że szkodliwe
zanieczyszczenia z czasem się rozłożą. Błędne jest również przekonanie,
że z „dziurawego” szamba wypływa
tylko woda, a reszta zostaje w zbiorniku. Nieszczelne szambo grozi
zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody, z której
korzystamy, gdy posiadamy własne
jej ujęcie lub posiada go nasz sąsiad.
Ścieki rozprzestrzeniają się na duże
odległości od źródła, a w raz z nimi
bakterie chorobotwórcze. W konsekwencji sami tworzymy „zamknięty
obieg”, bo zanieczyszczenia te wchłaniane są przez rośliny, w tym także
warzywa i owoce w przydomowych
ogródkach. Oszczędzając na odprowadzaniu ścieków, będziemy musieli
w perspektywie czasu ten wątpliwy
zysk zostawić w aptece.

Jeśli ścieki są odprowadzane do systemu kanalizacyjnego, ryzyko powstania szkód w środowisku zostaje
wyeliminowane, gdyż stan sieci jest
stale monitorowany, co gwarantuje
jej szczelność. Trzeba podkreślić,
że przyłączenie naszego gospodarstwa domowego do sieci to poza
dbaniem o środowisko - także wygoda. Nie myślimy wówczas o kontrolowaniu i opróżnianiu szamba,
poza tym przy kanalizacji sanitarnej
ryzyko przepełnienia nie istnieje,
w dodatku nie musimy się martwić
o żadne awarie – za ich usuwanie
odpowiadają lokalne „wodociągi”.
Jedyną wadą przyłącza do kanalizacji
może być cena metra sześciennego
odprowadzanych ścieków. Ale i te
opłaty są niczym, wobec kary, którą można otrzymać za nieszczelne
szambo.
Ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach zobowiązuje
właścicieli do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku, gdy budowa
takiej sieci jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych

Jak wytwarzać mniej opadów w gospodarstwie domowym
Polska znajduje się na czternastym miejscu w Unii Europejskiej pod względem ilości wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na osobę – wynika z danych Eurostatu. Statystyczny Polak wytwarza ich rocznie 315 kilogramów. Z roku na rok ilość śmieci wzrasta. Jak wytwarzać mniej odpadów w gospodarstwie domowym i czy warto postawić na recykling – o tym przeczytacie Państwo w tym artykule.
Segregowanie śmieci wielu Polakom
weszło już w nawyk. Wytworzone
w naszych domach odpady trafiają
odpowiednio do zielonych, niebieskich, czy żółtych worków. Jeśli
jednak chcesz pójść o krok dalej
i zadać o to, by odpadów było mniej
– postaw na recykling, a może
nawet na „zero waste”. Zwrócenie
uwagi na problem wzrastającej ilości odpadów i wprowadzenie zmian
w swoim gospodarstwie domowym
pozwoli zaoszczędzić zarówno
czas, jak i pieniądze. Zmniejszenie
ilości wytwarzanych śmieci wbrew
pozorom nie jest trudne i po zastosowaniu się do kilku prostych zasad
– szybko wejdzie nam w nawyk.
To trochę jak z jazdą na rowerze,
gdy się już nauczysz, nigdy tego nie
zapomnisz.

Duże opakowania

To tak zwany upcykling. W słoikach
możesz przechowywać produkty
sypkie – ryż czy kasze. Z metalowych puszek czy plastikowych butelek możesz zrobić doniczki. Wymyśl
kreatywne zastosowanie dla danego
opakowania.
Jak się da – wybierz opakowania
zwrotne – na przykład kupuj napoje
w butelkach, które możesz zwrócić.

O jak ograniczamy opakowania

Przygotowując się do wyprawy
na zakupy zaopatrzmy się w materiałowe torby wielorazowego użytku – dobrze jeśli będą z materiału
naturalnego, jak na przykład len.
W ten prosty sposób unikniemy
kupowania „foliówek”. Warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2018 roku
obowiązuje tzw. opłata recyklingowa, która doliczana jest do podstawowej ceny reklamówki (20 groszy).

sypkie (na wagę) pakują do własnych
pojemników. Nie bójcie się kreować
mody w swojej miejscowości!

Zrezygnujmy również z worków
na owoce czy warzywa – już teraz niektóre sklepy przy ważeniu produktów
wymagają od nas określenia, czy nasze
jabłko zapakowaliśmy do woreczka –
te w „foliówce” są nieco droższe.

Na wagę
Warto wybierać się na lokalne rynki,
gdzie można kupić żywność (sezonową i nieprzetworzoną) bezpośrednio od rolników. Gdy musimy kupić
jajka, można zabrać ze sobą puste
wytłaczanki.
Jeśli musisz sięgnąć po produkty
pakowane, postaw na te, których pojemniki mogą ci się czegoś przydać.

Kupowanie produktów na wagę
pozwala nam wziąć dokładnie tyle
produktu ile potrzebujemy, a w ten
sposób zmniejszymy ilość marnowanego jedzenia. Dobrze, ale ktoś zapyta jak przetransportować produkty do domu? Odpowiedź jest prosta
– należy zabrać ze sobą pojemniki
lub woreczki wielokrotnego użytku.
Coraz częściej w dużych miastach
spotkamy osoby, które produkty

Niektórych produktów nie możemy
kupić bez opakowania, a są nam
stale potrzebne, wówczas warto
postawić na duże paczki. Kupując
papier toaletowy czy ręczniki papierowe – lepiej wziąć opakowanie
zawierające więcej rolek. Tym sposobem wyrzucimy tylko jedną folię,
zaoszczędzimy pieniądze i czas spędzony na zakupach.

Woda tak, ale z kranu
Powinniśmy spożywać ok. dwóch
litrów wody w ciągu doby. Po co zatem w ciągu tygodnia wyrzucać ponad 9 plastikowych butelek? Lepiej
pić wodę z kranu, a jeśli jej jakość
pozostawia wiele do życzenia, warto
wyposażyć się w dzbanek z filtrem,
który nie jest drogi i uzdatni wodę.
Jeśli już musimy kupić wodę butelkowaną, lepszym rozwiązaniem
(choć droższym) będzie zakup
szklanych opakowań z nakrętkami.
Butelki możemy jeszcze do czegoś
wykorzystać.

zowego użytku. Plastikowe słomki
zamień na te metalowe. Na grilla
zamiast jednorazowych plastikowych
talerzyków i sztućców wybierz te
tradycyjne lub – jeśli musisz - biodegradowalne (na przykład otrębowe
lub drewniane). Zamiast maszynek
jednorazowych, kup droższą z wymiennymi ostrzami. A może zaryzykuj i kup brzytwę?

Zbiorcze lepsze
Omijaj produkty pakowane pojedynczo. Zrezygnuj z herbaty, której
torebki pakowane są w osobne,
plastikowe opakowania. Nie kupuj
miniaturowych śmietanek do kawy –

NIEjednorazowe
Powiedz nie produktom jednora-

Tr e ś c i z a w a r t e w p u b l i k a c j i n i e s t a n o w i ą o f i c j a l n e g o s t a n o w i s k a o r g a n ó w
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

www. DEMOKRATYCZNA.com.pl

facebook.com/demokratyczna
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(spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych). W przypadku szamba przepisy nakazują
udokumentowanie wywozu nieczystości płynnych. Trzeba pamiętać,
aby nasze ścieki wywiozła firma,
które posiada pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
oraz transportowanie nieczystości
płynnych. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazywania dowodu zapłaty lub umowy
na wywóz nieczystości na każde
wezwanie organu kontrolującego.
Kara grzywny za brak dowodów
potwierdzających regularną usługę
może wynieść nawet kilka tysięcy
złotych.

Oczyszczalnia
Nie każdy dom może liczyć na podłączenie do sieci kanalizacyjnej.
Kiedyś jedynym rozwiązaniem na terenie nieskanalizowanej gminy były
szamba, dziś dużą popularnością
cieszą się przydomowe oczyszczalnie
ścieków.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
mają dwie ogromne zalety – ekologiczny charakter i oszczędność.
Wybierając ten sposób odprowadzania ścieków, mamy pewność, że nie
przedostają się one do gleby i nie
powodują zanieczyszczeń wód.

O jak oszczędność

Jakie wady?

Wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się ze sporymi kosztami, ale trzeba pamiętać,
że zwracają się one już po upływie
dwunastu miesięcy użytkowania.
Kolejne lata to jedynie około 10%
kosztów (w porównaniu do użytkowania klasycznego szamba). Do tego
dochodzi brak konieczności przechowywania rachunków za wywóz
nieczystości.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
są banalnie proste w eksploatacji.
Należy pamiętać jedynie o tym, aby
do kanalizacji dostarczać specjalne
bakterie oraz enzymy oraz – raz
na jakiś czas – wywozić tworzący się
w zbiorniku osad.
Dostępne dzisiaj oczyszczalnie
mogą być montowane praktycznie
w każdym miejscu - nowoczesna
technologia sprawia, że warunki nie
stanowią żadnej przeszkody do instalacji. Zbiorników nie trzeba izolować, a z uwagi na ich stosunkowo
niewielką wagę - prace montażowe
mogą być prowadzone szybko i bez
większych problemów.
Ten system odprowadzania ścieków
z nieruchomości charakteryzuje się
wieloletnią trwałością. Oczyszczalnie wykonywane są tak, aby niekorzystne czynniki atmosferyczne nie
wpływały negatywnie na ich pracę.

Jedną ze wspomnianych już wad jest
jednorazowy wysoki koszt budowy
oczyszczalni – trudno go podać
nawet szacunkowo, bowiem zależy
od wielu czynników.
Drugim minusem tego rozwiązania
jest przestrzeń. Stworzenie przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej nieruchomości wymaga sporego
miejsca, gdyż urządzenia rozmieszczone są dosyć szeroko, aby mogły
odpowiednio filtrować nieczystości.
Im większe gospodarstwo domowe,
tym więcej będzie potrzeba miejsca na oczyszczalnię, a tym samym
zwiększą się koszty jej stworzenia.
Te dwa aspekty są istotne przy
podjęciu decyzji o sposobie odprowadzania ścieków z naszego gospodarstwa domowego. Trzeba pamiętać
także o fakcie, że aby wybudować
taką oczyszczalnię konieczne jest
uzyskanie specjalnych pozwoleń,
choć i szambo wymaga stosownych
dokumentów.
Jednak przy dobrej eksploatacji
przydomowa oczyszczalnia ścieków
na pewno spełni swoje zadanie. To
właściwie najlepsza opcja na bezproblemowe odprowadzanie ścieków
z gospodarstwa domowego - i chociaż nie można powiedzieć, że jest to
rozwiązanie tanie - w ostatecznym
rozrachunku z pewnością się opłaci.

i postawić na recykling?

kup większy karton. Zamiast cukru
w saszetkach, używaj tego w dużych
papierowych torebkach. Zapomnij
o serkach, gdzie każdy plasterek ma
własną folię.

Kapsułkowa katastrofa
Lubisz kawę z ekspresu? Nie daj się
skusić na zakup urządzenia na kapsułki. To prawdziwy wytwarzacz
odpadów. Kapsułki po kawie stanowią trudny w recyklingu odpad.
Lepiej zatem wydać odrobinę więcej
i nie zaśmiecać planety zużytymi
kapsułkami, zwłaszcza – jeśli pijesz
kilka kaw dziennie.
Gdy dałeś się jednak skusić na zakup
ekspresu na kapsułki, spróbuj dokupić te wielokrotnego użytku. Samodzielnie napełnisz je ulubioną kawą.

ZERO WASTE
W dosłownym tłumaczeniu oznacza
„zero odpadów”, „zero marnowania”. To styl na bezśmieciowe życie,
którego efektem będzie niezanieczyszczanie środowiska naturalnego
odpadami. To styl promujący gospodarkę o zamkniętym obiegu (używanie zasobów zamiast tworzenia
odpadów). Życie według zero waste
sprowadza się do stosowania w życiu
pięciu zasad – tzw. 5R:
1R: Refuse (odmawiaj) - odmawiaj
jednorazowych opakowań, wszelkich
produktów wytworzonych ze szko-

dą dla środowiska, nie bierz ulotek
reklamowych, itp.
2R: Reduce (ograniczaj) - prowadź
możliwie minimalistyczne życie,
ograniczaj ilość posiadanych przedmiotów, otaczaj się tylko tym, co jest
ci niezbędne do życia,
3R: Reuse (używaj ponownie) - stosuj wielorazowe opakowania i produkty wielorazowego użytku. Używaj
ponownie także tego, co na pierwszy
rzut oka jest już śmieciem.
4R: Recycle (segreguj i przetwarzaj)
– przetwarzaj produkty i opakowania na coś pożytecznego, segreguj
odpady (np. ze starego ubrania uszyj
materiałową torbę na zakupy),
5R: Rot (kompostuj) - kompostuj
odpadki organiczne.

Z m i a n a
o r g a n i z a c j i
p r a c y
w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19
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.
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
• doradztwo@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:
Informacja ogólna: 32 60 32 200
Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji
Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej: 32 60 32 374
Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji: 32 60 32 233
Ze s pół Kontrol i i Umorze ń:
32 60 32 237

UWAGA

-

Zespół Ochrony Atmosfery:
32 60 32 222
Ze s p ó ł G o s p o d a r k i Wo d n e j
i Ochrony Powierzchni Ziemi:
32 60 32 341
Zespół Wdrażania i Koordynowania
Projektów POIiŚ: 32 60 32 245
Zespół Kontroli Projektów POIiŚ:
32 60 32 380
Zespół Umów: 32 60 32 231
Zespół Doradców Energetycznych
- dostępni są pod telefonami komórkowymi.
Zespół ds. Programu CZYSTE POWIETRZE:
• w sprawach dot. przygotowania
i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, przygotowania umów
i aneksów do umów o dofinansowanie: 32 60 32 251
• w sprawach dot. rozliczenia
umów o dofinansowanie:
32 60 32 256
Zespół Finansowo-Księgowy:
32 60 32 364
Zespół Administracyjny:
32 60 32 331
Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby je zminimalizować.

ZMIANA

ZIELONE CZEKI
Sytuacja epidemiologiczna
w kraju zmusiła WFOŚiGW
w Katowicach do zmiany terminów w konkursie „Zielone
czeki’2020” – nagród corocznie
przyznawanych przez WFOŚiGW
w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. I tak, termin przyjmowania
wniosków wydłużyliśmy do 31
sierpnia 2020 r., natomiast laureatów konkursu poznamy we
wrześniu 2020 r.
Przy okazji przypominamy,
że w konkursie „Zielone czeki’2020” mogą teraz wziąć udział
już nie tylko osoby fizyczne, ale
również gminy, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. Zapraszamy do udziału!
Szczegóły i regulamin konkursu
na stronie www.wfosigw.katowice.pl
ZIELONA PRACOWNIA'2020
Zarząd Funduszu w dniu
20.03.2020 br. podjął decyzję
o wydłużeniu do 30 kwietnia
br. terminu naboru wniosków
w Konkursie, więcej informacji:

TERMINÓW

https://www.wfosigw.katowice.
pl/zielona-pracownia.html
OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI
Zarząd Funduszu na posiedzeniu
w dniu 20.03.2020 r. podjął decyzję o wydłużeniu do 30 kwietnia br. terminu naboru wniosków
z zakresu:
Ochrony bioróżnorodności:
OP 1.4. Rozwój ogrodów botanicznych
Edukacji ekologicznej:
EE 1.2. Wspieranie ośrodków
edukacji ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji ekologicznej poprzez zakup
pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu
EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach
kształcenia i specjalizacjach
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
EE 5.3. Oznakowanie ścieżek
dydaktycznych przyrodniczych
i ekologicznych

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

adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
Kancelaria / Centrala telefoniczna - tel. 32 60 32 200, fax: 32 60 32 201
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl
Kancelaria (biuro podawcze) czynne w godzinach 7.30 - 15.30
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marzec 2020				

26 kwietnia 2020 r. godz. 10.00-14.00
miejsce: Koziegłowy Rynek
kontakt: Sebastian Jagusiak, tel. 737 545 042
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DEMOKRATYCZNA

