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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach:

www.naszejastrzebie.pl i www.jas24info.pl

Kolej dla
Jastrzębia
to sprawa wagi państwowej
Jest duża szansa, że
odbudowa połączeń
pasażerskich z naszym
miastem otworzy listę
planowanych przez rząd
inwestycji kolejowych.
str. 8-9

Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

Przyjdź! Sprawdź nas!
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
ul. Beskidzka 34, tel: 32 470 32 49
ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H. Spar), tel: 537 437 515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta), tel: 531 131 101

IRCE
u NASI W TRIKRALOWEJ SB
ł w największej
zia
Jastrzębska młodzież wzięła ud
czeskiej akcji charytatywnej.

u MUREM ZA OZONEM

Związkowcy, radni i kibice bronią

prezesa JSW.

TUJE
u WIĘCEJ PROGRAMÓW GWARAN
WIĘKSZĄ SKUTECZNOŚĆ
W WALCE ZE SMOGIEM
- mówi TOMASZ BEDNAREK,
Ochrony
prezes Wojewódzkiego Funduszu
ej w Katowicach.
Środowiska i Gospodarki Wodn
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P

olskim patentem na miganie
się od roboty staje się ostatnio choroba „na żądanie”.
Jak to działa w praktyce pokazali policjanci w listopadzie ubiegłego roku,
kiedy w niektórych garnizonach na L-4 poszła ponad połowa mundurowych. Przerażony minister Brudziński zaordynował
podwyżki i policyjne niedomagania odeszły, jak ręką odjął. Teraz na chorobowe
wybierają się nauczyciele, którzy widzą
w tym skuteczną metodę walki o kasę. Nie
wnikam w zasadność żądań płacowych.
Chodzi o rolę lekarzy w tym procederze.
Niedawno czytałem o procesie sądowym
pewnego internisty, który wystawiał lewe
L-4 za 50 zł. On w swojej nieuczciwości był
przynajmniej uczciwy. Brał łapówki i nawet nie pytał pacjenta „co panu dolega”.
Natomiast jak nazwać postawę lekarzy
wystawiających zwolnienia zdrowym ludziom? Przecież wiedzą, że nagły wzrost
zachorowalności w pewnych branżach
jest polską odmianą strajku płacowego.
Oszukują nie tylko państwo, ale też siebie, bo przecież wiedzą, że poświadczają nieprawdę. Pamiętam historię ze szkoły
średniej. Mój kolega poszedł na dwudniowe wagary, a wychowawczynię zwodził,
że musiał pomagać rodzicom przy formalnościach pogrzebowych babci. W tydzień
później staruszka naprawdę zmarła. Kolega do dziś ma wyrzuty sumienia, że ściągnął śmierć bliskiej sobie osoby. Podobno
wypróbowanym patentem na zdobycie lipnego zwolnienia jest symulowanie schorzeń psychicznych. Oby ludzie, którzy się
na to piszą, sobie czegoś nie wykrakali.
filar
E
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Jastrzębska młodzież wzięła udział w największej
czeskiej akcji charytatywnej.

filarem
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EKSPRESOWA

POŻYCZKA
Pożyczki od 500 zł do 6000 zł
Obsługa w domu klienta
Akceptujemy różne formy dochodu
Bez weryfikacji BIK
Dopuszczamy umiarkowane
zadłużenie w KRD
Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania 222,06 procent
Na okres od 28 do 52 tygodni

www.benefia.pl
pl

Nasi w Trikralowej Sbirce
605 tys. koron,
czyli ponad

100 tys. zł

uzbierali polscy kolędnicy podczas
czeskiej zbiórki Trzech Króli.

T

rikralova Sbirka dosłownie tłumacząc to zbiórka
Trzech Króli, która od lat
jest organizowana przez Czeski Caritas. Akcja ta jest podobna do naszej Wielkiej Orkiestry
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L
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Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie

A

Świątecznej Pomocy. Z tą różnicą, że trwa znacznie dłużej,
bo około tygodnia, a pieniądze zbierają trzyosobowe grupy przebrane za Trzech Króli.
Wpływy z Trikralovej Sbirki są
przeznaczane na pomoc chorym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym, starszym i samotnym. Co najmniej jedna dziesiąta zbiórki zasila akcje humanitarne za granicą. W Czeskiej
Republice w Trikralowej Sbirce bierze udział ponad 14 tys.

grup kolędników, to jest około 50 tys. wolontariuszy w tym
30-60 osobowa ekipa z Polski,
także z Jastrzębia-Zdroju. Po
raz pierwszy polska grupa pojechała tam w 2005 roku dzięki ówczesnemu prezesowi UKS
Pionier Andrzejowi Matusiakowi, którego poprosił o to dyrektora Praskiego Caritasu Ing. Bc.
Jarosłav Nemec. Od tamtej pory polscy kolędnicy ani razu nie
opuścili Trikralowej Sbirki. Nie
zabrakło ich też w tym roku.

KLINIKA OKULISTYCZNA

ZAĆMA
korekcja wzroku gratis
transport od domu do kliniki
i z kliniki do domu
każdy pacjent otrzymuje pakiet gratis wartości ponad
100 zł: okulary UV, krople na 30 dni, zestaw sterylny
NFZ refunduje w 2018 r. 2214 zł – możliwość rozliczenia się
z NFZ do wysokości refundacji
najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt
okulistyczny – to sobie bardzo cenią nasi Pacjenci

Umawianie terminów zabiegów i transportu

602 150 886

Z niedowierzaniem i smutkiem
żegnamy wieloletniego
i świetnego samorządowca, który
zmieniał na lepsze swoje ukochane
miasto - Gdańsk, Prezydenta
oddanego ludziom.
Składam wyrazy głębokiego
współczucia Rodzinie
oraz Najbliższym,
a także słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach
w imieniu swoim
i Radnych Miasta, moich
współpracowników

PIOTR SZEREDA

przewodniczący Rady Miasta

Wydawca:
REKLAMA:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
Mariola Szołtys
redakcja@naszagazeta.info, naszejastrzebie@naszagazeta.info
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Murem za Ozonem
W obronie prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej
stanęli związkowcy, radni, a nawet kibice.

Od

2015 roku nie
było tak napiętej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
Wtedy na ulice miasta wyszli
związkowcy z żądaniem dymisji
ówczesnego prezesa JSW.
TERAZ SYTUACJA JEST
PODOBNA, CHOĆ…
ZUPEŁNIE INNA.
Związkowcy też protestują
z powodu prezesa, ale nie żądają, lecz obawiają się jego dymisji. Jak na polskie realia jest to sytuacja wyjątkowa.
Związki zawodowe grożą strajkami i protestami, kiedy im się
coś nie podoba. W JSW grozi
społeczny wybuch, bo jest dobrze. Trudno to zaakceptować,
a jeszcze trudniej zrozumieć.
Wszyscy pamiętamy w jak dramatycznej sytuacji znalazła się
JSW w 2015 roku. Słusznie obwiniano za ten stan ówczesny
rząd, bo spółek surowcowych
nie da się odciąć od polityki.
R

E

Z obawy, że zostanie odwołany prezes Daniel Ozon, związkowcy w towarzystwie dziennikarzy odwiedzili posiedzenie Rady Nadzorczej JSW.
Po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość jednym
z najpilniejszych zadań stało
się postawienie górnictwa na
nogi. Całej branży groziła katastrofa, a jastrzębskiej spółce
prawdziwy kataklizm, bo jak
inaczej nazwać upadek firmy
zatrudniającej ponad 20 tys. ludzi. Nie wszystko idzie gładko
i zgodnie z obietnicami, ale zasadniczo PiS dotrzymał słowa.
Górnictwo, mimo klimatycznej
K

L

czkawki Brukseli, odzyskało
rangę i znaczenie.
JSW STAŁA SIĘ
PRZYKŁADEM, JEŚLI NIE
CUDU, TO NA PEWNO
MENEDŻERSKIEGO
MAJSTERSZTYKU
I ODPOWIEDZIALNEJ
POLITYKI WŁADZ.
Ten sukces miał wielu ojców, ale na jastrzębskim poA
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SKLEP DYWANY i CENTRUM TAPET | Jastrzębie-Zdrój, AL. J. Piłsudskiego 39
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A

dwórku jednym z nich był na
pewno prezes Daniel Ozon. Liczą się z nim menagerowie, bo
utrzymuje wysoki kurs giełdowy i realizuje nowatorski plan
otwarcia koksowniczego giganta na nowe, innowacyjne technologie. Kiedy przyjdą ciężkie czasy, dywersyfikacja dochodów pozwoli przetrwać firmie i uratować miejsca pracy. Szanują go związkowcy, bo dotrzymuje słowa
i dba o ludzi, a jego zaangażowanie podczas akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka zasługuje na najwyższe słowa uzna-

nia. Cenią go mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, bo JSW nie
unika współodpowiedzialności
za rozwój miasta. Stąd wsparcie dla lokalnego sportu, mecenat nad wieloma imprezami,
a przede wszystkim plany gospodarcze, które oprócz zysku
dla JSW dają nowe perspektywy rozwojowe dla miasta.
TERAZ, KTOŚ CHCE
DODAĆ DO TEJ BECZKI
MIODU ŁYŻKĘ DZIEGCIU.
Z jakiś powodów prezes
Ozon nie podoba się Krzyszto-

fowi Tchórzewskiemu, ministrowi energii. Nie mówi tego sam,
ale ustami swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej JSW,
którzy nie potrafią powiedzieć
nic sensownego poza tym, że
„stracili zaufanie do Zarządu”.
I teraz mają problem. Po ich występach załoga kopalni i mieszkańcy miasta stracili zaufanie do ministra. Jak mawia stare przysłowie, kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o politykę. Konflikt zaczął się w Jastrzębiu-Zdroju, ale skończy w Warszawie.
Jerzy Filar

PIOTR SZEREDA, PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA,
NAPISAŁ LIST DO
KRZYSZTOFA TCHÓRZEWSKIEGO, MINISTRA ENERGII
Zwracam się w imieniu mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój, którzy są bardzo zaniepokojeni nową i bardzo nieprzewidywalną sytuacją
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Przypominam, że w 2014/2015 roku JSW S.A. niemal upadła przez roztrwonienie miliardowych środków
finansowych zabezpieczających wówczas byt największego pracodawcy miasta Jastrzębie-Zdrój. Zdarzyło się to za Rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdy to ówczesny prezes Jarosław Zagórowski roztrwaniał miliardy złotych przygotowane na inwestycje oraz na czas bessy, za przyzwoleniem Rządu RP i wbrew woli 22 tysięcznej załogi.
Mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój, pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., mieli nadzieję, że z tej trudnej sytuacji wyciągnięto
w Rządzie RP i w Spółce odpowiednie wnioski. Dzięki wielkiemu poświęceniu 22 tysięcznej załogi odratowano spółkę. Dzięki dobremu zarządzaniu prezesa Daniela Ozona i pozostałym członkom Zarządu, kierownictwu kopalń i powrocie koniunktury JSW S.A. wróciła na tory rozwoju.
Rząd RP wielokrotnie zapowiadał poprawę zarządzania JSW S.A.
Głównym elementem miało być właśnie prawidłowe i oszczędne zarządzanie środkami finansowymi firmy, dzięki któremu JSW S.A. ma
lepiej radzić sobie z ewentualnymi przyszłymi problemami. Gromadzone środki pieniężne miały być inwestowane w mało ryzykowne instrumenty finansowe, bowiem jego celem nie było zarabianie, a przechowywanie gotówki na bessę i na inwestycje tak potrzebne do rozwoju firmy.
Zakusy obecnego Rządu RP dotyczące sfinansowania Ostrołęki z tych
pieniędzy kompletnie nie pasują do tych podstawowych założeń. Z informacji jakie posiadam w dniu dzisiejszym tj. czwartek 10 stycznia 2019 roku ma odbyć się posiedzenie Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W porządku obrad znajduje się punkt dotyczący zmian w zarządzie spółki, na którym ma zostać odwołany prezes zarządu JSW S.A. Daniel Ozon, cieszący się ogromny zaufaniem kierownictwa kopalń i ich załóg oraz pozostałych zakładów i spółek grupy kapitałowej JSW S.A. jest
obecnie jedynym gwarantem w powodzenia projektu rozwoju JSW S.A.
Zwracając się do pana Ministra oraz członków Rady Nadzorczej stanowczo popieram zaangażowanie strony społecznej, że Ostrołęka nie jest
miejscem, w które powinny być angażowane pieniądze z funduszu założonego przez JSW. W obecnej sytuacji odwoływanie głównego autora stabilizacji i rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. może spowodować nieprzewidywane implikacje. Zadaniem prezesa i zarządu miało być gromadzenie pieniędzy na czarną godzinę i czasy bessy na rynku
węgla, na rozwój firmy, a nie przekazywanie gotówki na politycznie motywowane projekty.
Panie Ministrze proszę wziąć pod uwagę fakt, że za prezesem „murem”
stanęły Związki Zawodowe, które ogłosiły akcję protestacyjną, sprzeciwiając się zarówno destabilizacji firmy przez Rząd RP, jak i odwołaniu
prezesa Daniela Ozona. Ze swej strony mając na uwadze bezpieczeństwo ekonomiczne miasta oraz mieszkańców Jastrzębia-Zdroju wnoszę
o roztropne podejmowanie decyzji gospodarczych i personalnych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
PIOTR SZEREDA
Przewodniczący Rady Miasta
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JSW mecenasem sportu
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydował o kontynuacji współpracy z klubami sportowymi. W siedzibie JSW w Jastrzębiu-Zdroju
podpisano umowy z władzami czterech klubów: Jastrzębskiego Węgla, JKH GKS Jastrzębie, GKS Jastrzębie oraz GKS Pniówek.

J

astrzębska Spółka Węglowa postrzega sport jako ważny element swojej działalności. W siedzibie Spółki zostały podpisane odpowiednie umowy - w obecności
prezesów klubów, a także Tomasza Śledzia, zastępcy prezesa zarządu JSW ds. technicznych oraz Artura
Wojtkowa, zastępcy prezesa zarządu
JSW ds. pracy i polityki społecznej.
Podpisaniu umowy towarzyszyli również Piotr Szereda, przewodniczący
rady miasta w Jastrzębiu-Zdroju i poseł RP Grzegorz Matusiak.
- Nasze miasto ma doskonałą bazę sportową, a dzięki wsparciu ze

strony JSW mamy zespoły, które liczą się w walce o medale i walczą
z powodzeniem o najważniejsze

trofea, jak choćby Puchar Polski
zdobyty przez jastrzębskich hokeistów i czołowe miejsca w siatkar-

To
Za mundurem
uczniowie sznurem
R

E

był z pewnością jeden
z najważniejszych dni
w życiu licealistów z Zespołu Szkół nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uczniowie wiążący swoje dalsze plany
ze służbą w mundurze, złożyli uroczyste
ślubowanie. Oprócz rodziców pierwszoklasistów, nauczycieli i samorządowców, w uroczystości wziął także udział
Komendant Miejski Policji jastrzębskiej
jednostki – mł. insp. Mirosław Jordan
oraz podinsp. Andrzej Sira z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

K

L

skiej PlusLidze. To cieszy z pewnością zarówno mieszkańców miasta,
jak i głównego partnera - podkreśla pochodzący z Jastrzębia poseł
RP Grzegorz Matusiak.
Wizerunek Jastrzębskiej Spółki Węglowej budują przede wszystkim profesjonalne kluby sportowe.
Ponadto, Spółka patronuje projektowi Akademia Młodych Talentów Jastrzębskiego Węgla oraz wspiera finansowo amatorskie kluby sportowe z miejscowości, w których swoją działalność prowadzi Jastrzębska
Spółka Węglowa.
- Cieszymy się, że jesteście
z nami. Jak państwo wiecie, Jastrzębska Spółka Węglowa wyA

dobywa węgiel i produkuje koks.
Ale wspieramy lokalne inicjatywy, współpracujemy z samorządami i dbamy o sport, który jest
bardzo ważny. Zdaję sobie sprawę, ile wysiłku trzeba włożyć, żeby osiągnąć sukces. Dlatego jestem dumny, że reprezentujecie Jastrzębską Spółkę Węglową
w Polsce i na świecie - zwrócił się
do władz klubów sportowych Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i dodał: - Życzę wam wielu sukcesów
i dalszego rozwoju. Będziemy
wam pomagać, na ile tylko pozwoli sytuacja finansowa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
M

KUPIMY TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ ZADZWOŃ!!!
tel.

887 887 030

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Ruchu Oporu
pow. 61,00 m2
cena: 155 000 zł
tel. 887 887 030

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,70 m2
cena: 139 000 zł
tel. 887 887 030

M-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. Małopolska
pow. 61,00 m2
cena: 159 000 zł
tel. 887 887 030

DOM
Łaziska Górne
pow. 200,00 m2
działka. 2978,00 m2
cena: 260 000 zł
tel. 887 887 030

DZIAŁKA
BUDOWLANO-USŁUGOWA
Jastrzębie-Zdrój
pow. 4324,00 m2
cena: 40 zł/m2
możliwość podziału
tel. 887 887 030

DZIAŁKI BUDOWLANE
Jastrzębie-Zdrój
pow. 1051 m2,
1067 m2, 1047 m2
cena: 70 zł/m2
tel. 887 887 030

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
Ruptawa
pow. 1100,00 m2
cena: 110 000 zł
tel. 887 887 030

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Gołębia - Centrum
pow. 1036,00 m2
cena: 105 000 zł
tel. 887 887 030

A
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Kupujący nie płaci prowizji*
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DZIAŁKA

budowlana
Jastrzębie-Zdrój
ul. Twardowskiego
pow. 802 m2
tel. 690 886 063
Cena: 59 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji*
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DZIAŁKA

budowlana
Gogołowa (gm. Mszana)
pow. 890 m2
tel. 690 886 063
Cena: 59 900 zł

budowlana
Pruchna
pow. 4 799 m2
tel. 690 886 063
Cena: 99 000 zł

0%

DZIAŁKA

budowlana
Pielgrzymowice
ul. Zielona
pow. 2 044 m2
tel. 690 886 063
Cena: 99 000 zł

0%

DZIAŁKA

budowlana
Jastrzębie-Zdrój,
Moszczenica
pow. 4 561 m2
tel. 690 886 065
Cena: 148 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*

DOM

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji*
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Kupujący nie płaci prowizji*

Jastrzębie-Zdrój
Pc= 130,0 m2
działka 4 695 m2
tel. 690 886 063
Cena: 499 000 zł

0%

DZIAŁKA

budowlana
Gorzyce
ul. Piaskowa
pow. 1 139 m2
tel. 690 886 065
Cena: 54 000 zł

budowlana
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wiejska
pow. 1 572 m2
tel. 690 886 063
Cena: 78 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji*
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Jastrzębie Górne
ul. Staffa
Pu= 216,6 m2
działka 566 m2
tel. 690 886 065
Cena: 440 000 zł

NA

0%

Kietrz (woj. opolskie)
Pc= 76,00 m2
działka 430 m2
tel. 690 886 063
Cena: 105 000 zł

DOM

DZIAŁKA

budowlana
Jastrzębie -Bzie
ul. Żytnia
pow. 944 m2
tel. 690 886 063
Cena: 45 000 zł

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*

LK
OU

DOM

0%

Rybnik Zamysłów
Pu= 255,9 m2
działka 1141 m2
tel. 690 886 065
Cena: 380 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji*

M-5

Jastrzębie-Zdrój
ul. Zielona
pow. 62,0 m2
tel. 690 886 063
Cena: 183 000 zł

DOM

TY

NA
LK
OU
TY

Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 33,6 m2
tel. 690 886 063
Cena: 109 000 zł

S

M-3

Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska
pow. 66,8 m2
tel. 690 886 065
Cena: 147 000 zł

LK
OU

LK
OU

Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 33,6 m2
tel. 690 886 065
Cena: 105 000 zł

NA
S

M-3

M-5
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S
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Jastrzębie-Zdrój
pow. 38,0 m2
tel. 690 886 063
Cena: 69 900 zł
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Kupujący nie płaci prowizji*

M-3

0%

Jastrzębie-Zdrój
dzielnica Zdrój
Pu= 150,0 m2
działka 769 m2
tel. 690 886 063
Cena: 650 000 zł

LK
OU

0%

Kończyce Małe - możl.
prowadzenia działalności
Pu= 150,0 m2
działka 2 268 m2
tel. 690 886 063
Cena: 319 000 zł

DOM

A

Kupujący nie płaci prowizji*
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Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 52,0 m2
tel. 690 886 063
Cena: 138 000 zł
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S
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Jastrzębie-Zdrój
os. Przyjaźń
pow. 31,00 m2
tel. 690 886 065
Cena: 94 000 zł

LK
OU

Kupujący nie płaci prowizji*

(odstępne+czynsz)

M-2

0%

Jastrzębie Ruptawa
Pu= 115,7 m2
działka 5322 m2
tel. 690 886 063
Cena: 218 000 zł

TY

DOM

NA
S

A

LK
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Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 48,0 m2
tel. 690 886 065
Cena: 169 900 zł

NA
S

M-4

DO WYNAJĘCIA
Jastrzębie-Zdrój
Gen. Andersa
pow. 36,00 m2
tel. 690 886 065
Cena: 1 200 zł
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0%

DZIAŁKA

ze stawem A22.ZL - teren
zieleni nieurządzonej
Gogołowa (gm. Mszana)
pow. 1,489 ha
tel. 690 886 063
Cena: 255 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji*

POMARAŃCZOWI NA DOLE W KOPALNI

Górnicy to superbohaterowie

T

en dzień siatkarze Jastrzębskiego Węgla z pewnością zapamiętają na długo.
Drużyna oraz członkowie sztabu szkoleniowego wzięli udział
w wycieczce do kopalni Borynia Zofiówka, należącej do strategicznego partnera klubu - Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Kilkunastoosobowa ekipa zawodników i trenerów JW pojawiła się na terenie kopalni wcześnie rano. Najpierw
obejrzała prezentację na temat historii
kopalni, następnie miało miejsce praktyczne szkolenie BHP, podczas którego
Pomarańczowi zapoznali się z aparatami ucieczkowymi używanymi na dole.
Później: łaźnia, lampownia, maskownia,
szyb i zjazd na dół, na poziom 400 metrów pod ziemią. Stamtąd Pomarańczowi w asyście głównego inżyniera ruszyli kolejką przewozową w tzw. „pole”,
a następnie zeszli pochylnią wentylacyjną na poziom 600. Na powierzchnię powrócili po blisko trzech godzinach. Na dole mogli zobaczyć, jak pracuje ściana w ruchu, a także, jak wygląda praca w wyrobisku drążonym kombajnem chodnikowym.
CIĘŻKI KAWAŁEK CHLEBA
Na zawodnikach zjazd do kopalni
zrobił ogromne wrażenie. Piotr Hain,
środkowy bloku JW, jest Ślązakiem, ale

wcześniej nie miał okazji być na dole
w kopalni. Przyznaje, że kiedy trzy lata temu po raz pierwszy reprezentował
pomarańczowe barwy miał nadzieję
na taką wizytę, ale wówczas nie doszła
ona do skutku.
- Ogromne przeżycie i ogromny
szacunek dla ludzi tam pracujących,
bo nie jest to lekki kawałek chleba.
Zapylenie, ciasnota to chyba nie są
wymarzone warunki pracy. Górnicy wykonują bardzo ciężką pracę,
ale też pracę ważną i potrzebną, bo
węgiel jest ważnym źródłem energii dla przemysłu. Tak jak są lekarze
z powołania, tak chyba również górnicy muszą być z powołania. Musisz
tę pracę lubić, bo na pewno nie jest
to zawód dla każdego - powiedział
Piotr Hain.
DAWID KONARSKI,
SYN GÓRNIKA
Dawid Konarski, chociaż pochodzi
ze Świecia w kujawsko-pomorskim,
jest synem górnika. W dzieciństwie
słyszał opowieści o pracy na dole, ale
rzeczywistość przerosła jego wyobrażenie na ten temat.
- Żeby zrozumieć górnictwo trzeba zjechać na dół i przeżyć to na własnej skórze. Wszyscy mówimy, że to
ciężka praca, ale dopiero jak tam się
zjedzie, to człowiek sobie uzmysławia, jak ciężka potrafi ona być. Dlate-

go Szczęść Boże wszystkim górnikom
- powiedział „Konar”.
PODOBNEGO ZDANIA
JEST GWIAZDA ZESPOŁU
JULIEN LYNEEL.
- Dopiero teraz jestem w stanie zrozumieć, jak to jest być górnikiem. Pomimo tego, że widzieliśmy tylko niewielki fragment kopalni, a i tak nie byliśmy w tych najtrudniejszych rejonach, gdzie panują najgorsze warunki,
to odczuwamy zmęczenie. My - sportowcy, ludzie wytrenowani! Dla mnie
górnicy to superbohaterowie! - podkreśla Francuz.
Dla trenera Roberto Santilliego tego typu wyprawa nie była pierwszyzną.

Kiedy prowadził zespół w latach 20072010, zjazdy do kopalni były organizowane praktycznie co sezon. Włochowi
bardzo zależało na tym, by obecna ekipa jego podopiecznych zapoznała się
z warunkami pracy panującym na dole kopalni. Dlaczego? Powody są dwa.
- Po pierwsze, większość zawodników jest w klubie pierwszy sezon
i oni nie do końca zdają sobie sprawę,
z czym wiąże się gra dla Jastrzębskiego Węgla. Chcę wyraźnie podkreślić,
że Jastrzębski Węgiel to nie tylko siatkarski zespół. To także drużyna górnicza. A to jest bardzo ważne, bo musisz znać źródło i korzenie miejsca,
w którym pracujesz. Jeśli zrozumiesz
to prawdziwe poczucie wspólnoty, które ta drużyna wytworzyła przez lata,

przynależność do tego miejsca, wówczas dopiero zaczniesz inaczej postrzegać pracę, którą tu się wykonuje. Gra tutaj to coś więcej, niż tylko zawodowe uprawianie siatkówki. Tutaj
jest się częścią większej społeczności,
wspólnoty ludzi dumnych z miejscowej siatkówki i tej drużyny. I mnie zależy na tym, żeby, zwłaszcza ci nowi zawodnicy, poczuli się częścią tego środowiska. Chcę ich wprowadzić w ten
„klimat”. Drugą istotną sprawą jest to,
byśmy zdali sobie sprawę, że dzięki ludziom pracującym w kopalni możemy
wykonywać swój zawód. I za to powinniśmy być pełni szacunku dla górników
oraz dla naszego sponsora - tłumaczył
szkoleniowiec naszego zespołu.
Źródło: Jastrzębski Węgiel
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WARTO SIĘ UBEZPIECZYĆ

od odpowiedzialności cywilnej w SM „JAS-MOS”
W dzisiejszych czasach,
w nawale obowiązków
i spraw do załatwienia,
często zapominamy
o jednej, bardzo ważnej, wręcz
fundamentalnej kwestii.
Chodzi o bezpieczeństwo
własne i naszego mieszkania.
Zapominamy o ubezpieczeniu
domu czy mieszkania oraz
znajdującego się tam naszego
mienia. Zapominamy
o odpowiedzialności cywilnej
za szkody wyrządzone przez
nas oraz członków naszych
rodzin. Dlatego też,
by spokojnie spać, pracować,
uczyć się i beztrosko
wypoczywać na wakacjach
należy wcześniej zadbać
o polisę ubezpieczeniową.
To niewielkie pieniądze, która
mogą nas uchronić przed
wieloma przykrościami.
R

Na temat dobrowolnego, kompleksowego ubezpieczenia przy „czynszu”
rozmawiamy z Prezesem SM „JAS-MOS” PIOTREM SZEREDĄ.
wił się problem z pokryciem strat. Brak
ubezpieczenia wcześniej czy później
doprowadzi do tego, że to lokator będzie musiał osobiście zapłacić za szkody. Dlatego proponujemy dobrowolne ubezpieczenie mieszkań wraz z odpowiedzialnością cywilną, które gwarantuje mieszkańcom bezpieczeństwo
i spokojny sen. To ubezpieczenie chroni nas także przed następstwem zdarzeń losowych, do których należą, m.in.
wybuch gazu, pożar, zalanie mieszkania, powódź, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, wichury, gradobicia itp.

- Jaka jest Wasza propozycja
ubezpieczeniowa?
- Chciałbym na początku przypomnieć o momencie powstania takiego
pomysłu w naszej Spółdzielni. Dwa lata temu część członków „Jas-Mos” złożyła projekt uchwały o obowiązkowym
ubezpieczeniu od odpowiedzialności
cywilnej naszych mieszkań. Uchwała
nie została większościowo przyjęta. Od
tamtego czasu doszło jednak do kilku
zdarzeń, gdzie w sposób nieumyślny
lokatorzy, w skutek awarii wody czy też
co zalali mieszkania sąsiadów. I poja-

E

K

- Dlaczego dobrowolne, a nie
obowiązkowe?
- Uczestnictwo w programie wiąże
się z konieczność ponoszenia określonych, miesięcznych kosztów, a do tego
konieczna jest zgoda lokatora. W postaci oświadczenia lub wniosku o chęci
przystąpienia do ubezpieczenia grupowego zaproponowanego przez ubezpieczycieli oraz Zarząd SM.
- Część spółdzielni robi odwrotnie. Informuje lokatorów, że „od
dnia tego, a tego jest pan/i ubezpieczona i opłata składki ubezpieL

czeniowej wynosi np. 3 złote, a jeżeli nie wyraża pan/i zgody to proszę złożyć rezygnację”?
- Naszym zdaniem (Zarządu i Rady Nadzorczej) takie postępowanie
jest niewystarczające i rodzące ryzyko roszczeń ze strony lokatorów. Jest
to przyjęcie domniemanej zgody lokatora na coś, na co tak naprawdę się
nie zgodził. Takie domniemanie nie jest
uprawnione, ponieważ wobec przyjętej
formy informowania lokatorów o proponowanym ubezpieczeniu nie ma pewności czy informacja dotarła oraz z czego lokator ma zrezygnować, gdy nie
wyrażał on żadnej woli o przystąpieniu.
- Reasumując czy warto skorzystać z Waszej propozycji?
- Namawiam do skorzystania z naszej dobrowolnej oferty. Mając w pakiecie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (za niewielkie pieniądze), to ubezpieczyciel bierze na siebie finansową odpowiedzialność za nasze działania w życiu prywatnym. Jeśli wyrządzimy szkodę osobie trzeciej lub na jej mieniu, wtedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa straty
do wysokości wartości szkody. UbezA

pieczenie to również dotyczy osób bliskich ubezpieczonego, którzy pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie
domowym. To ubezpieczenie nie tylko zabezpieczy nas przed roszczeniem
sąsiada za zalanie mieszkania, ale również przyda się w przypadku szkód wyrządzonych wskutek np. używania roweru, posiadania zwierząt domowych
czy używania ruchomości domowych.
- Gdzie lokatorzy mogą zasięgnąć szerszych informacji na temat tego ubezpieczenia?
- Wszystkie informacje, dotyczące
grupowego ubezpieczenia mieszkań,
znajdą Państwo za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni, gdzie następuje przekierowanie na stronę ubezpieczyciela. Tam znajdują się szczegółowe warunki ubezpieczenia, wysokości sum ubezpieczenia oraz, dla porównania, można również znaleźć warunki ubezpieczenia indywidualnego.
- Dziękuję bardzo za rozmowę
i mam nadzieję, że większość lokatorów skorzysta z zaproponowanej
oferty, aby w przyszłości uniknąć
nieprzyjemności.
M

SEJ-SERWIS Sp. z o.o.

ŚWIADCZYMY USŁUGI BUDOWLANE
ładowarka i spycharka

l PROFESJONALNIE
l SZYBKO
l TANIO
(paliwo i obsługa w cenie usługi)

44-330 Jastrzębie-Zdrój | ul. Energetyków 17 | tel.: (+48) 32 440-85-10 | www.sejserwis.pl
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Kiedy spółdzielcy
powiedzą: dosyć!
Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej chce wydać
115 tys. zł na dodatkową obsługą prawną, choć ma swoich
prawników. Na reklamy w portalu JasNet.pl zarezerwowano
60 tys. zł, w tym 30 tys. zł za… samą gotowość
do publikacji. Część członków Rady
Nadzorczej GSM chce położyć kres tej
finansowej samowoli, a w odpowiedzi
Zarząd urządził na nich nagonkę.

17

stycznia w skrzynkach pocztowych członkowie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju znaleźli rachunki z aktualną opłatą czynszową. Wszystko wydawałoby się rzeczą normalną, oprócz ciekawego tekstu
znajdującego się na samym dole strony, wytłuszczoną czcionką „WAŻNA INFORMACJA”. Zarząd w tejże „ważnej informacji” skarży się na część członków Rady Nadzorczej GSM oraz bez żadnych skrupułów podaje ich imienia i nazwiska, i z „przykrością” informuje, że to właśnie przez te osoby nie zostanie obniżona stawka eksploatacyjna na wielu nieruchomościach, ponieważ nie zatwierdzili planu finansowego GSM. Nie podaje na jakich nieruchomościach i o jakie kwoty chodzi. Nie dajmy się oszukać. To chytry zabieg polegający na zastraszaniu
nieuległych członków Rady Nadzorczej.
PLAN FINANSOWY TO NIE
NEGOCJACJE NAD OBNIŻKĄ CZYNSZU
To tabele wypełnione kwotami, którymi chce
gospodarować Zarząd. W tychże tabelach znala-

zły się również nieracjonalne, wysokie i całkowicie niepotrzebne wydatki, na które odpowiedzialni członkowie Rady Nadzorczej nie mogą się zgodzić. To wydatki na dodatkową obsługę prawną, na którą Zarząd planuje wydać w 2019 roku
115 tys. zł. Warto przypomnieć, że spółdzielnia
mam już dwóch radców prawnych na etacie plus
osobę do ich obsługi. Tak się nie dzieje w innych,
o podobnej wielkości spółdzielniach mieszkaniowych. Tam wystarcza jeden radca prawny.
W planie finansowym na 2019 rok zaplanowano też
ok. 60 tys. zł dla portalu internetowego JasNet.pl,
w czym 30 tys. zł tylko za samą gotowość do możliwości skorzystania z portalu. GSM może zapłacić te pieniądze nawet, jeśli nic tam nie zamieści,
a zdarzały się już długie miesiące, kiedy portal nic
nie pisał o spółdzielni. Poza tym, po co GSM zamieszczanie artykułów w JasNet.pl, czy drukowanie biuletynu „Twoja Spółdzielnia”, w którym sączy się jad nienawiści wobec przeciwników złej
polityki finansowej Zarządu? Odpowiedź jest prosta: do siania propagandy, do poniżania nieuległych członków Rady Nadzorczej, by całkowicie

Nowe władze MZK

Od lewej: Mirosław Szymanek - członek Zarządu MZK, Benedykt Lanuszny - wiceprzewodniczący Zarządu, Roman Foksowicz - przewodniczący Zarządu i Piotr Kowol - członek Zarządu MZK.

C

złonkowie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (przedstawiciele dziesięciu gmin
członkowskich) zdecydowali o powołaniu Romana Foksowicza, wiceprezydenta Jastrzębia-Zdroju,
na stanowisko przewodniczącego Zarządu MZK.
- Zdaję sobie sprawę, że
obejmuję to stanowisko w momencie, gdy musimy podejmować ważne decyzje i brać za
nie odpowiedzialność. Przed
nami ciężka i merytoryczna

praca. Liczę na wsparcie gmin
tworzących Związek, w rozwiązaniu trudnej sytuacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej jak i w innych sprawach,
takich jak m.in. zmiana statutu
MZK, czy dostosowanie rozkładu jazdy autobusów do oczekiwań pasażerów - mówi Roman
Foksowicz.
Funkcję
wiceprzewodniczącego Zarządu MZK powierzono Benedyktowi Lanusznemu, dyrektorowi Biura MZK,
a członkami Zarządu zostali: Mirosław Szymanek, wójt
Mszany i Piotr Kowol, wiceburmistrz Pszowa.

Wybrano także przewodniczącego Zgromadzenia MZK.
Tutaj bez zmian. Został nim
Franciszek Dziendziel, wójt
Pawłowic. Jego zastępcą mianowano Mariana Pawlasa, wójta gminy Suszec. Natomiast
skład nowej Komisji Rewizyjnej kształtuje się następująco:
przewodniczący Roman Bura
z Mszany, wiceprzewodniczący Andrzej Matusiak z Jastrzębia-Zdroju, a funkcję sekretarza objął Jan Matula z Suszca.
Członkami komisji zostali: Kazimierz Dajka z Żory i Andrzej
Gaca z Radlina.
źródło: jas24.info.pl

tych bezsensownych wydatków, na co Zarząd podziękował im takim wpisem na rachunku i groźbą opisania ich negatywnie w gazecie JasNet. Ponadto w jednej uchwale próbowano umieścić kilka różnych spraw:
1. Zmiany w planie organizacyjnym Spółdzielni,
które Rada Nadzorcza odrzuciła już raz w listopadzie ubiegłego roku.
2. Plany remontowe na 2019 rok, co do których
nikt z członków Rady Nadzorczej nie wnosił żadnych zastrzeżeń i które można przyjąć bez jakichkolwiek problemów.
3. Plan finansowy na 2019 r., w którym umieszczono niepotrzebne dla członków GSM, a znaczące i poważne wydatki. Członkom Rady powiedziano, że nie mogą wnosić do niego żadnych uwag
czy poprawek.
Zarząd GSM uważa, że Rada Nadzorcza nie ma
nic do powiedzenia, a tylko powinna „przyklepywać” to, co im zostanie podsunięte. Na to nie może być zgody i nie będzie. Jedynie trzech biernych, miernych, ale wiernych członków Rady zrobi
wszystko, czego prezes od nich zażąda.
Ostatnie posiedzenia Rady Nadzorczej było
jednym, nieustannym pasmem ataków osobistych
ze strony prezesa na niektórych, niepokornych
wobec niego członków Rady. Padały groźby pod
ich adresem, a nawet członków ich rodzin. Zachodzi pytanie: Jak długo to jeszcze potrwa? Kiedy
Spółdzielcy powiedzą: dosyć!
Jan Kujawski

omamić opinię publiczną. Kolejnym planowanym,
a niepotrzebnym wydatkiem to wynajem ochrony
na posiedzenia Rady Nadzorczej. To blisko tysiąc
złotych za każde jej posiedzenie. Ludziom zasiadającym w Zarządzie GSM lekko wydaje się cudze pieniądze być może z tego powodu, że nie są
członkami spółdzielni. Odpowiedzialna część Rady Nadzorczej, wymieniona w przesłanym lokatorom rachunku, nie chce się zgodzić na taką rozrzutność Zarządu, dlatego za swój sprzeciw zostali potraktowani w tak perfidny sposób.
OSOBY TE SĄ ZASTRASZANE
I PRÓBUJE SIĘ NA NICH
WYWRZEĆ PRESJĘ
Na posiedzeniu Rady zgodzili się na zatwierdzenie planu finansowego na 2019 rok, ale bez
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Jest duża szansa, że odbudowa połączeń pasażerskich z naszym miastem otworzy listę pla
Po zmianie władz w sejmiku samorządowym, ten projekt może się stać także priorytetowy

Przyspiesza kolej do Jastr
Jastrzębscy radni Piotr Szereda, Tadeusz Sławik i Szymon Klimczak oraz Michał Woś,
wicemarszałek województwa śląskiego rozmawiali w Ministerstwie Infrastruktury
na temat odtworzenia kolejowych połączeń pasażerskich z naszym miastem.
To kolejny ważny krok, który pozwoli przekuć marzenia w konkretną inwestycję,
wspartą rządowymi i wojewódzkimi środkami. Na mapie planowanych inwestycji
PKP Jastrzębie-Zdrój oznaczono już czerwonym kolorem.
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październiku ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił program „Kolej plus”. Wśród
21 miejscowości, do których wrócą pociągi pasażerskie, jest także JastrzębieZdrój. Autorem tego rządowego programu jest Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. To właśnie
z nim, w lutym 2018 roku zorganizował spotkanie
jastrzębski poseł Grzegorz Matusiak. Do rozmów
zasiedli także Ireneusz Merchel, prezes Zarządu
PKP PLK S.A. oraz jastrzębscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie było na tyle konstruktywne, że w mediach pojawiły się informacje o realnej możliwości odtworzenia linii kolejowej w naszym mieście.
WTEDY ZAPADŁA TEŻ WSTĘPNA
DECYZJA, KTÓRA TRASA
Z JASTRZĘBIA-ZDROJU
DO KATOWIC ZOSTANIE
ZAAKCEPTOWANA PRZEZ
MINISTERSTWO I PKP.

Pociągi do stolicy województwa pojadą przez
Pawłowice, Żory, Orzesze, Łaziska Górne i Mikołów.
Projektem zainteresował się także, poseł Bogdan
Rzońca, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury. Bez jej rekomendacji nie zostanie w Polsce
zrealizowany żaden duży projekt inwestycyjny. Poseł przyjechał do Jastrzębia-Zdroju i zadeklarował,
że jego komisja wystosuje do rządu specjalny dezyderat dotyczący odtworzenia połączeń pasażerskich
z naszym miastem. To był kolejny, bardzo ważny krok
do przodu. Zyskaliśmy strategicznego sojusznika
w staraniach o przywrócenie pasażerskiego transportu kolejowego, który skomunikuje nasze miasto
ze stolicą województwa i resztą dużych miast w Polsce. Powrót kolei pójdzie w parze z rozwojem potencjału inwestycyjnego Jastrzębia. Plan odtworzenia linii pasażerskiej zakłada, m.in. remont i wykorzystanie
odcinka należącego do Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Firma zapowiedziała budowę na pogórniczym terenie dawnej kopalni Jas-Mos
centrum logistycznego „Port Jastrzębie”, kosztem ok.
50 mln zł. Przedsięwzięcie ma ruszyć w 2022 roku, by
dwa lata później osiągnąć gotowość biznesową.

styczeń 2019r.

www.naszejastrzebie.pl
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anowanych przez rząd inwestycji kolejowych.
ym zadaniem dla województwa śląskiego.

rzębia-Zdroju

Marta Mężyk-Badura
lekarz dentysta

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

515 21 90 50
świadczymy pełen zakres usług
prywatnie oraz w ramach NFZ

Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 12
(budynek Varius Med)

www.nzoz-profimed.pl
Radni Szymon Klimczak, Piotr Szereda i Tadeusz Sławik rozmawiali w Ministerstwie Infrastruktury na
temat odtworzenia połączeń kolejowych w naszym mieście.
- Nasze spotkanie w Warszawie było kolejną rozmową na wysokim, rządowym szczeblu
na temat jastrzębskiej kolei. Te rozmowy zaczynają przynosić konkretne efekty i mam nadzieję,
że już wkrótce przejdziemy od słów do czynów.

ZIELONE ŚWIATŁO ZAPALIŁO SIĘ
PO ZMIANIE WŁADZY W ŚLĄSKIM
URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM.

Chcemy, aby uruchomienie połączeń kolejowych
z Jastrzębiem należało do priorytetowych zadań
województwa śląskiego. Natomiast w Warszawie
zabiegamy o to, aby jastrzębski projekt otwierał
rządowy program rozwoju kolei w kraju - powiedział Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta.
Jastrzębscy radni PiS od wielu lat zabiegają
o odbudowę połączeń kolejowych w naszym mieście. W 2016 roku odbyło się kilka spotkań na ten
temat w urzędzie wojewódzkim.

Nie ma już tarcia między Warszawą i Katowicami. W Jastrzębiu-Zdroju na zaproszenie posła
Grzegorza Matusiaka gościł niedawno marszałek
Jakub Chełstowski. Rozmawiano, m.in. o możliwości wsparcia kolejowej inwestycji przez władze
województwa.
- Zależy nam, aby koszty tej potężnej inwestycji, sięgającej pół miliarda złotych, w jak najmniejszym stopniu obciążyły budżet naszego miasta
- podkreśla Tadeusz Sławik, który uczestniczył
w warszawskich rozmowach.
Spotkanie dotyczyło, m.in. finansów. W biurze
ministra Andrzeja Bigla radni potwierdzili, że Jastrzębie-Zdrój jest bardzo zainteresowane odtworzeniem kolei.
- Chcemy, aby nasz projekt odbudowy kolei
wpisał się w program rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wyraziliśmy nasze stanowisko, aby był to
priorytetowy program w województwie, ale także wnosiliśmy, aby ten projekt był też na pierwszym miejscu programu rozwoju kolei w kraju.
Podczas spotkania w ministerstwie uzyskaliśmy
potwierdzanie, że mamy bardzo duże szanse
zostać objęci programem, jako inwestycja prio-

W 2017 ROKU ŚLĄSKI URZĄD
MARSZAŁKOWSKI PRZYJĄŁ WSTĘPNIE
NASZ PROJEKT, ALE NADAŁ MU NISKI
PRIORYTET REALIZACJI.
Nie było tajemnicą, że między rządem PiS
a władzami województwa z PO, nie iskrzyło pozytywnie. Ówczesny marszałek Wojciech Saługa nie
miał politycznego interesu we wspieraniu projektu, który cieszy się akceptacją władz centralnych.
W lutym 2018 roku Urząd Marszałkowski zadeklarował gotowość zapewnienia obsługi ruchu, ale
odmówił możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W tym samym
czasie PKP z pytaniem o gotowość współfinansowania projektu zwróciło się do 16 jednostek samorządowych. Tylko Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz władze Mikołowa, Łazisk
Górnych oraz Pawłowic wyraziły zainteresowanie. Niestety 12 samorządów zgłosiło brak możliwości sfinansowania lub nie udzieliło żadnej odpowiedzi. W tym gronie znalazło się także Jastrzębie-Zdrój.
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rytetowa. Ponadto uzyskaliśmy zapewnianie, że
koszty, które obciążą samorządy nie będą większe niż 15 proc. - zdradza kulisy rozmowy Szymon Klimczak.
Jerzy Filar

Poseł GRZEGORZ MATUSIAK
Jastrzębie-Zdrój musi dokładnie oraz
właściwe zaplanować tę inwestycję. Na
szczęście mamy sprawdzonych i poważnych sojuszników. Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje program zrównoważonego rozwoju kraju. Odtworzenie
połączeń kolejowych z naszym miastem
jak najbardziej wpisuje się w ten plan,
którego misją jest zlikwidowanie w Polsce różnic cywilizacyjnych.

Kolej w Jastrzębiu-Zdroju pojawiła się w 1911 roku. Pierwsze połączenie uruchomiono do Pawłowic Śląskich. W 1913 roku linię kolejową przedłużono do Wodzisławia Śląskiego, a w 1935 roku zbudowano połączenie z Moszczenicy do Zebrzydowic. W 1997 roku podjęto decyzję o zawieszaniu kursowania pociągów pasażerskich ze stacji Jastrzębie-Zdrój do Wodzisławia Śląskiego i Zebrzydowic. Na
początku roku 2001 roku z Jastrzębia-Zdroju odjechał ostatni pociąg w kierunku Pawłowic Śląskich. W ubiegłym roku wyburzono dworzec kolejowy w Zdroju.
L

A

M

A

Zielone Jastrzębie

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

Ruszyła kolejna edycja programów ekologicznych adresowanych do szkół. To ogromna
szansa dla placówek edukacyjnych z Jastrzębia-Zdroju. „Zielone pracownie” cieszą się
ogromnym zainteresowaniem uczniów i ułatwiają pracę nauczycielom.

Ekologia uczy i bawi

Fundusz stawia na edukację najmłodszych. Zgodnie z zasadą czego się Jaś
nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.

wartościami nie tylko przy segregacji
śmieci, ale także przy wyborze samochodu albo instalowania ogrzewania
w domu - podkreślają pracownicy Funduszu.

Takimi sztandarowymi
projektem Funduszu,
organizowanymi od pięciu
lat są dwa konkursy:

Z

awsze, kiedy mowa jest o ochronie środowiska, segregacji
odpadów za wzór stawiane są
państwa skandynawskie, m.in. Szwecja
czy Finlandia. Ale dzisiejsze efekty te
kraje zawdzięczają edukacji ekologicznej prowadzonej od lat w przedszkolach
i szkołach. Polska i województwo
śląskie idą tym śladem. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach kładzie
coraz większy nacisk na kampanie skierowane do najmłodszych, a do udziału
w nich zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje państwowe oraz media.
- Staramy się dotrzeć do jak największej liczby dzieci i młodzieży, by
wykształcić w niej potrzebę ochrony
środowiska. Chcemy, aby w dorosłym
życiu kierowali się ekologicznym

Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku.

„Zielona Pracownia_Projekt’2019”
oraz „Zielona Pracownia’2019”. Oba
mają służyć powstawaniu w szkołach
podstawowych i średnich ekopracowni.
To miejsca, gdzie uczniowie poprzez
doświadczenia i badania przeprowadzane dzięki nowoczesnemu sprzętowi
poznają prawa i procesy rządzące przyrodą. Wsparcie Funduszu pozwala na
kupno sprzętu, odczynników, wyposażenia i materiałów edukacyjnych.
Dzięki konkursowi wsparcie finansowe
na budowę ekopracowni otrzymało do

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Wodzisławiu Śląskim mogą już
korzystać z nowoczesnej zielonej pracowni.
tej pory około 160 szkół podstawowych
i średnich z województwa śląskiego.

Zielona
Pracownia_Projekt’2019
Tutaj najważniejszy jest pomysł, idea,
która przyświeca twórcom ekopracowni. Konkurs jest skierowany do szkół
podstawowych oraz średnich z terenu
województwa śląskiego. Mają w nim pole do popisu mają zarówno nauczyciele,
jak i uczniowie. Jury konkursu nagrodzi
projekty szkolnej pracowni na potrzeby
nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.
W regulaminie możemy przeczytać, iż jury
będzie oceniać: „… pomysł na zagospodarowanie pracowni - jej funkcjonalność,
innowacyjność rozwiązań, różnorodność
pomocy dydaktycznych…”.
Maksymalna wysokość nagrody nie
może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić
kwoty wyższej niż 7500 zł. W ubiegłym
roku jury wyróżniło 43 projekty, który
otrzymały po 6,5 tys. zł nagrody. Przyznano również 5 wyróżnień.

Zgłoszenia do konkursu „Zielona pracownia_projekt’2019”
można składać do 31 stycznia
2019 roku.

Zielona
Pracownia’2019
Konkurs skierowany jest do organów
prowadzących placówki oświatowe
z terenu województwa śląskiego, czyli
głównie do urzędów miast i gmin. Jego
celem jest dofinansowanie w formie
dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Tutaj
zaangażować się muszą odpowiednie
wydziały urzędów, bowiem dotacja nie
jest przyznawana z automatu. Wniosek musi być dobrze umotywowany
i zawierać analizę korzyści płynących
z realizacji tego zadania. Fundusz może przyznać dotację do wysokości 80%
kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie
może przekroczyć 30 000 zł.
Wnioski do konkursu „Zielona pracownia’2019” składać
można w terminie 15 - 29 marca 2019 roku.

Pieniądze na usuwanie azbestu
Od

kilku lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje inwestycję związane
z demontażem i utylizacją azbestu z budynków mieszkalnych oraz
użyteczności publicznej oraz zakładów pracy. Tym razem Fundusz ogłasza nabór
wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
• Termin składania wniosków: do 15.04.2019 r.
• Termin zakończenia zadań: 30.09.2019 r.
Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:
1. Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków;
2. „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.
Można się z nimi zapoznać na stronie funduszu:
www.wfosigw.katowice.pl.
Dodatkowych informacji udziela także:
Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi:
tel. 32 60 32 241, 32 60 32 283, 32 60 32 341.

Zielone Jastrzębie
Więcej programów gwarantuje
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

większą skuteczność w walce ze smogiem
Rozmowa z TOMASZEM BEDNARKIEM, prezesem Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- One nie są konkurencją, lecz skutecznym uzupełnieniem „Czystego
powietrza”. Bardzo dobrze, że jest
wiele programów walki ze smogiem,
realizowanych na różnych szczeblach
władzy. Działa tutaj efekt synergii. Więcej programów gwarantuje większa
skuteczność. Na uwagę zasługuje coraz
większe zaangażowanie samorządów,
bo dzięki temu troska o czyste powietrze
staje się ważnym czynnikiem integrującym życie lokalnych społeczności .
- WFOŚiGW daje wielkie pieniądze na cywilizacyjne projekty, ale
finansuje także „zielone pracownie” w szkołach. Które zadania są
ważniejsze?

- Pieniądze nie są jedynym kryterium użyteczności i wagi naszych
programów. W porównaniu z dużymi
inwestycjami środowiskowymi, na
„zielone pracownie” wydajemy mniej
środków, ale jest to bardzo ciekawy
projekt z ważną, edukacyjną misją.
Pobudzamy w nim kreatywność nauczycieli i uczniów. Dzięki „zielonym
pracowniom” chcemy przekonać młodzież, że wiedza i troska o środowisko
jest nie tylko szkolnym obowiązkiem,
ale także sposobem na aktywne, odpowiedzialne życie.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar

Kilka słów o programie
„CZYSTE POWIETRZE”
Smog stał się jednym z najbardziej medialnych tematów ostatnich lat.
- Pół roku temu został uruchomiony rządowy program „Czyste
powietrze”. Czas na pierwsze podsumowania.
- Zainteresowanie programem jest
bardzo duże. Okazuje się, że wiele
osób od dawna zastanawiało się nad
ociepleniem domu lub zmianą źródła
ciepła, ale nie miało na to środków.
Program „Czyste powietrze” umożliwia
realizację tych planów. Liczby mówią same za siebie. W województwie
śląskim mieszkańcy zawnioskowali

mieszkańców, kto i na jakich zasadach
może ubiegać się o dotację lub pożyczkę na termomodernizację, wymianę
kotłów grzewczych czy montaż ogniw
fotowoltaicznych. W planach są kolejne
spotkania informacyjne. Intencją rządu
jest, aby z programu korzystało jak najwięcej ludzi.
- Pewien niepokój wzbudziła
informacja z początku stycznia
o czasowym zawieszeniu naboru
wniosków.

Na uwagę zasługuje coraz
większe zaangażowanie
samorządów, bo dzięki temu
troska o czyste powietrze
staje się ważnym czynnikiem
integrującym życie lokalnych
społeczności .
dotychczas o ponad 54 mln zł dotacji.
Do końca grudnia wpłynęło aż 3626
wniosków.
- Nic dziwnego, bo WFOŚiGW
w Katowicach prowadził intensywną kampanię informacyjną na
rzecz „Czystego powietrza”.
- Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach odbyli setki spotkań, podczas których informowali

- Nie ma w tym nic niepokojącego.
Sytuacja ma charakter przejściowy
i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. Chodzi o to, że
weszła w życie ustawa wprowadzająca
termomodernizacyjną ulgę podatkową.
Musimy po prostu dostosować „Czyste
powietrze” do nowych przepisów finansowych.
- „Czyste powietrze” jest dedykowane właścicielom domów

jednorodzinnych. Czy planowane
są programy, które objęłyby komunalne budynki mieszkalne?
- Mam dobre informacje dla samorządów. W ramach działania 1.7 POIS
mamy dostępną jeszcze dużą pulę środków. To około pół miliarda złotych które
są przeznaczone na szeroko rozumianą
walkę ze smogiem w tym na termomodernizacje budynków wielorodzinnych,
rozbudowę/modernizacje sieci ciepłowniczej oraz na wysokosprawną
kogeneracje. Aktualnie trwają rozmowy
aby działaniu 1.7.1 rozszerzyć katalog
beneficjentów o samorządy i umożliwić
im wnioskowanie o środki na termomodernizację budynków komunalnych.
Szczegóły powinniśmy poznać jeszcze
w tym kwartale.
- Smog stał się ostatnio bardzo
„modny” w mediach odsuwając
na dalszy plan inne środowiskowe
problemy naszego regionu, ale one
przecież nie znikły?
- Nie znikły i szybko nie znikną,
ale coraz lepiej sobie z nimi radzimy.
WFOŚiGW w Katowicach finansuje wiele
projektów związanych, m.in. z odpadami, kanalizacją, edukacją ekologiczną.
Nie ulega natomiast wątpliwości, że
smog stał się problemem numer jeden
i bardzo dobrze, że w jego nagłaśnianie
angażują się media, choć wolałbym nie
nazywać tego „modą”, lecz troską o życie i zdrowie mieszkańców.
- Oprócz funduszy środowiskowych swoje programy walki
ze smogiem realizują także władze województwa, samorządy
lokalne…

Na jego realizację przeznaczono 103 mld zł, w tym na dotacje
63,3 mld zł, a pożyczki 39,7 mld zł. Środki pochodzą z funduszów:
NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz europejskich - nowej perspektywy finansowej. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad
4 mln domów. Właściciele domów, których dochody są najniższe
otrzymają do 90 proc. dotacji. Maksymalne koszty kwalifikowane
przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym
oprocentowaniem, (około 2,4 proc.).
Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:
n ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2,
n instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do
10.000 zł za zestaw,
n kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania
spalin do 20.000 zł za zestaw,
n wymiana stolarki zewnętrznej, w tym: okien, okien połaciowych,
drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
do 700 zł za m2,
n pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego
ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
Oprócz dotacji i dopłat możemy liczyć na ulgi podatkowe, m.in.
od 2019r. (czyli w rozliczeniu od 2020r.) wydatki ponoszone przez
osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 procentach odliczone od dochodu. Ulga
ma być rozłożona na okres trzech lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53.000 zł.

Lider technologii
informatycznych
Spółka informatyczna Advicom zmieniła nazwę na JSW IT Systems.
Wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych,
telefony i adres pozostały bez zmian. Stuprocentowym właścicielem
firmy została Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
świadczy usługi, m.in. dla następujących Klientów:

S

półce JSW IT System powierzono realizację nowej wizji roli informatyki (IT)
w Grupie Kapitałowej JSW. Nowe podejście
zakłada, że IT będzie aktywnie zwiększało
wartość i efektywność GK JSW oraz zapewni
platformę rozwoju innowacji. W ten sposób
IT będzie stawiane na równi z innymi ośrodkami kreującym wartość dodaną w GK JSW.
Oprócz usług IT tradycyjnie dostarczanych
w obszarach procesów biznesowych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem,
w nowej wizji IT podejściem takim zostaną objęte również obszary informatyki przemysłowej wspierające wydobycie i przetwarzane węgla (OT). Połączenie IT i OT ma
za zadanie doprowadzić do realizacji koncepcji JSW 4.0 odpowiadającej na wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej. Nadrzędnym celem realizowanym w Spółce jest
wsparcie przez IT całego procesu produkcyjnego węgla i koksu, od samego rozpoznania
złóż i zaplanowanie eksploatacji po sprzedaż
koksu i węglopochodnych.
Doprowadzenie do tego stanu wymaga
po pierwsze zniwelowanie obecnego długu
technologicznego, który uniemożliwia realizację bardziej zaawansowanych projektów
IT/OT oraz rzeczywiste zbudowanie nowego
oblicza IT/OT zmierzającego w kierunku
Przemysłu 4.0.
PIERWSZY CEL REALIZOWANY
JEST POPRZEZ SYSTEMATYCZNE
ZWIĘKSZANIE WYKORZYSTANIA
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
W CODZIENNEJ PRACY
poprzez wdrażanie nowych lub udoskonalonych systemów do zarządzania
zasobami oraz wspierających i automatyzujących procesy biznesowe. Kolejną istotną
grupą działań jest digitalizacja procesów
zarządczych i wspierających, w tym procesu
zarzadzania projektami.
Połączenie światów IT i OT wymaga
w pierwszej kolejności wypracowania wspólnych standardów budowy infrastruktury
sieciowej i sprzętowej oraz standardów
transmisji danych. Obecna infrastruktura
rozbudowana wg przyjętych standardów
będzie pozwalała na bezpieczne sterowanie
procesami produkcyjnymi oraz wszystkimi

ważnymi procesami pomocniczymi. Zapewni również możliwość transmisji wszystkich
dostępnych danych do systemów sterowania, monitorowania oraz analizy pracy
maszyn i urządzeń.
BUDOWA ORGANIZACJI
DATA-CENTRYCZNEJ MA NA CELU
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI
PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
W GK JSW.
Dostępne badania światowe wskazują, że
organizacje data-centryczne, które wykorzystują dane w podejmowaniu decyzji biznesowych i planowaniu są średnio o 5-6%
efektywniejsze, niż te, które tego nie robią.
Olbrzymie ilości danych płynących codziennie z procesów produkcyjnych, zgromadzone w Hurtowniach Danych, będą
źródłem do podejmowania decyzji, zarówno tych bieżących, codziennych, jak i tych
dotyczących rozwoju czy działań strategicznych. Wsparciem dla pracowników będzie zastosowanie technologii do przetwarzania wielkich ilości danych (BigData) oraz
nowoczesnych systemów analityczno-raportowych. Czwarta rewolucja przemysłowa zakłada, że nie tylko nastąpi automatyzacja maszyn, urządzeń czy procesów, ale
że poszczególne maszyny czy urządzenia
będą wymieniały się nawzajem informacjami i w pewnym zakresie samodzielnie będę
podejmowały działania. W tym celu będzie
konieczne zastosowanie takich narzędzi czy
technologii jak: sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) czy uczenie maszynowe (machine learning, ML). W pierwszej kolejności techniki te zostaną wykorzystane
do budowy modeli matematycznych służących do oceny stanu maszyn i urządzeń
oraz predykcji ich awarii.
Wiele z opisywanych powyżej technologii
i narzędzi nie było dotychczas wykorzystywanych produkcyjnie w Grupie Kapitałowej.
Budowa za ich pomocą rozwiązań, które
zmienią oblicze Grupy wiąże się z uruchomieniem szeregu projektów innowacyjnych.
Rolą JSW IT System będzie zbudowanie
środowisk symulacyjnych umożliwiających
badanie innowacji oraz czynny udział w ich
inicjowaniu i wdrażaniu.

l Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
l JSW KOKS S.A.
l JSW Innowacje S.A.
l Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
l JSW Ochrona Sp. z o.o.
l Centralne Laboratorium
Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.
l Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej
i Rekultywacji S.A.
l JSU Sp. z o.o.
l Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze
„Victoria” S.A.
l PGNIG Serwis Sp. z o.o.
l Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
l JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
l JSW Logistics Sp. z o.o.
l JSW Shipping Sp. z o.o.
WYBRANE KORZYŚCI Z PRACY JSW IT
SYSTEM DLA ZAKŁADÓW W GK JSW
l Wsparcie dążeń GK do wzrostu efektywności wydobycia węgla koksującego, w
tym również wzrostu potencjału wydobycie oraz realizacji koncepcji JSW 4.0.
l Wsparcie dla możliwości produkcji koksu o optymalnych parametrach.
l Poszukiwanie rozwiązań w celu optymalizacji w procesach biznesowych, mając
na uwadze efektywność kosztową GK.
l Zapewnienie monitorowania odpowiednich wskaźników w całym cyklu produkcyjnym dla działalności podstawowej.
l Automatyzacja lub automatyczna weryfikacja wybranych procesów biznesowych i produkcyjnych oraz procesu
zarzadzania projektami.
l Stworzenie modeli symulacyjnych i predykcyjnych w obszarze produkcji oraz
na styku produkcji i funkcji zarządczych.

l Wspieranie innowacyjności w GK JSW
poprzez rozwój nowych technologii.
l Zapewnienie wsparcia bezpieczeństwa
pracowników pod ziemią oraz bezpieczeństwa danych.
JSW IT SYSTEMS UCZESTNICZY
W RÓWNIEŻ PROGRAMIE
„INTELIGENTNA KOPALNIA”.
Przypomnijmy, że chodzi o projekt wpisany do rządowej „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz „Programu dla Śląska”. Obok wspierania celów
„Strategii Grupy JSW na lata 2018-2030”
stanowi on część szerszego planu, polegającego na konsekwentnym zwiększaniu konkurencyjności i podnoszeniu stopnia rozwoju sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce poprzez sukcesywne
wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych - w pierwszej
kolejności w kopalniach Grupy JSW.

Firma JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. powstała w 1998 roku pod nazwą Centrum Informatyki ROW Sp. z o.o. Pierwsi jej pracownicy to wcześniejsze służby informatyczne Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od początku działalności podstawowym zadaniem Spółki było
świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej dla zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W 2009 roku JSW S.A. stała się większościowym udziałowcem Spółki. W maju
2010 roku zmieniono nazwę firmy z dotychczasowej CIROW Sp. z o.o na Advicom Sp. z o.o.
i rozszerzono zakres usług dotyczących obsługi informatycznej również na pozostałe
spółki działające w ramach Grupy Kapitałowej JSW. W 2018 roku JSW S.A. stała się stuprocentowym udziałowcem Spółki. Rozszerzona działalność, nowe innowacyjne projekty oraz rozbudowana strategia IT spowodowały podjęcie decyzji o kolejnej zmianie nazwy. Od stycznia 2019 roku nowa nazwa firmy to JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. Główna siedziba firmy mieści się przy ul. Armii Krajowej 56 w Jastrzębiu-Zdroju. Spółka zatrudnia 236
pracowników. W Spółce funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania oparty o normę
ISO/IEC 20000-1:2011 w zakresie zarządzania usługami informatycznymi świadczonymi jako m.in. outsourcing, konsulting oraz wsparcie IT, a także normę ISO/IEC 27001:2014 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o. | 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56
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Ciąg dalszy rekompensat
22 stycznia
wchodzi w życie
ustawa o wypłacie
rekompensat za
utratę prawa do
bezpłatnego węgla.
Uprawnione osoby
mają 90 dni na
złożenie wniosków.
Wypłata rozpocznie
się od 1 czerwca.

O

pracowana przez Ministerstwo Energii ustawa
przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia
rekompensacyjnego w wysokości
10 tys. zł. przez właściwe przedsiębiorstwo. O pieniądze będą mogły
ubiegać się osoby, którym firmy górnicze przestały wydawać bezpłatny
węgiel w naturze lub w ekwiwalencie
pieniężnym.
Przypomnijmy, że obecna ustawa
uzupełnia pierwszą z października
2017 r., która pozwoliła wypłacić pieniądze największej grupie rencistów
i emerytów, którym wcześniej firmy
jednostronnie wypowiedziały prawo
do deputatu. Po 10 tys. zł otrzymało w ten sposób w zeszłym roku aż
211,9 tys. osób (kosztem ponad
2,1 mld zł z budżetu). Okazało się

Punkt przyjęć wniosków na wypłatę rekompensat w KWK „Pniówek” (listopad 2017).
jednak, że przepisy nie uwzględniły
pewnych grup, np. wdów i sierot po
górnikach, którzy zginęli przy pracy
lub zmarli jako czynni pracownicy

kopalń. Teraz ponad 24 tys. takich
uprawnionych również otrzyma rekompensatę, a budżet państwa wyda
na świadczenia jeszcze 240,8 mln zł.

Pieniądze będą mogli otrzymać także
górnicy na świadczeniach przedemerytalnych, którzy rok temu nie mogli
ubiegać się o pieniądze za utracony

deputat. W nowej ustawie pomyślano
też o tych, którzy przed rokiem (gdy
termin był znacznie krótszy) spóźnili
się z wnioskami.

Warto być dobrym
J

astrzębska Spółka
Węglowa powołała Fundację JSW,
która ma współpracować z samorządami
i wspierać lokalne inicjatywy. W ten sposób
wzmocniony zostanie
wizerunek Grupy Kapitałowej JSW, jako
firmy odpowiedzialnej
społecznie i zaangażowanej dobroczynnie.

Fundacja będzie miała za zadanie m.in. wspieranie samorządów, zwłaszcza tych, na terenie
których działalność prowadzi
Jastrzębska Spółka Węglowa.
Rada Fundacji JSW liczy jedenastu członków, a zarząd składa
się z pięciu osób. Fundatorem
i założycielem jest Jastrzębska
Spółka Węglowa.
- To będzie narzędzie, które w sposób transparentny
pomoże nam prowadzić relacje z gminami w zakresie

wsparcia finansowego różnych inicjatyw realizowanych
przez samorządy. Zależy nam
na dobrej współpracy - wyjaśnia Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej i przewodniczący Rady
Fundacji JSW.
W Polsce istnieje ponad 100
fundacji korporacyjnych. Posiadają je największe spółki, takie
jak: KGHM Polska Miedź, Tauron, Energa, Lotos, PGE i Lubelski Węgiel „Bogdanka”.
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W dwutygodniowym szczycie klimatycznym w Kato
reprezentowały prawie 200 państw z całego świata. Wśr

Sprawiedliwa
transformacja

Dzięki Polsce, po raz pierwszy z taką mocą podkreślono, że wysiłek
na rzecz ratowania klimatu musi mieć charakter globalny i solidarny.
Dotychczas, także podczas szczytu paryskiego, dyskutowano głównie
o skutkach ocieplenia i metodach zapobieżenia katastrofie.
W Katowicach mówiono nie tylko o tym co zrobić, ale także jak to zrobić?
- Zbudowanie konsensusu
na poziomie całego świata, całej ludzkości, to wyzwanie szalenie skomplikowane - powiedział w jednym z wywiadów Michał Kurtyka, wiceminister środowiska i prezydent szczytu klimatycznego COP24.

Tego wyzwania
podjęła się Polska,
a podpisane przez
uczestników szczytu
„porozumienie
katowickie” to
najlepszy dowód na
to, że konsensus na
poziomie globalnym
jest możliwy.
Kluczem do sukcesu okazała się solidarność, interpretowana w dwóch, podstawowych wymiarach. Jako wspólne, międzynarodowe wyzwanie oraz starania, aby troska o lepszy klimat
nie doprowadziła do degradacji grup społecznych i zawodowych, regionów, a nawet całych
krajów. To ważne przesłanie dla
Unii Europejskiej, która walkę
z ociepleniem sprowadziła
głównie do eliminacji węgla
z gospodarki. Spójrzmy na statystyki. W skali globalnej Unia
Europejska odpowiada za emisję 11 proc. dwutlenku węgla,
Stany Zjednoczone produkują
15 proc., a mniej więcej połowa
trafia do atmosfery z Chin, Indii
i pozostałych krajów tej części
Azji. Nawet najbardziej spektakularny wysiłek klimatyczny
Unii Europejskiej nie przyniesie
konkretnych efektów, jeżeli tym
śladem nie pójdzie cały świat.

Solidarność, o której
mówił podczas
szczytu Prezydent
RP Andrzej Duda,
była nie tylko
odniesieniem do
historii Polski, ale
także mapą drogową
dla przyszłości
świata, przynajmniej
w jego
klimatycznym
wymiarze.
W podobnym tonie wypowiadał się w Katowicach Antonio

Guterres, sekretarz generalny
ONZ. Przywódca świata podkreślał rolę multilateralizmu, czyli
koordynowania międzynarodowej polityki.
- Wierzę, że multilateralizm
to właściwa droga, a globalne
odpowiedzi pozwolą poradzić
sobie z wyzwaniami. Nie możemy się izolować, wszystko jest
ze sobą powiązane - mówił Antonio Guterres.
Podczas katowickiego szczytu dyskutowano także o cenie, jaką świat jest gotowy zapłacić za naprawę klimat. Chodzi przede wszystkim o koszty społeczne. W pierwszej połowie grudnia, w światowych
serwisach dominowały informacje nie tylko z COP24, ale także z ulic Paryża i innych francuskich miast. Protest „żółtych kamizelek” wybuchł, kiedy prezydent Emanuel Macron - w imię
promocji zielonej energii - zapowiedział podniesienie akcyzy
na paliwo. To jest pytanie, z którym musi zmierzyć się Unia Europejska i generalnie cały świat.
Co zrobić, aby walka z kryzysem klimatycznym nie wpędziła nas w kryzys społeczny i gospodarczy?
- Państwa muszą patrzeć na
politykę gospodarczą i klimatyczną w sposób realny. Muszą wypośrodkować je, aby nie
tworzyć zagrożeń dla swoich
gospodarek, a przez to i społeczeństw - mówił prezydent
Andrzej Duda, prezentując tezy
Śląskiej Deklaracji o Solidarnej
i Sprawiedliwej Transformacji.

Polska, jest
krajem, który
z powodzeniem
radzi sobie
z równoważeniem
polityki
gospodarczej
i klimatycznej.
Po transformacji ustrojowej
w 1989 r. dokonaliśmy jednego
z największych w świecie postępów w dziedzinie efektywnego wykorzystania energii i poprawy jakości środowiska. Pamiętajmy, że Polska z pięciokrotną nadwyżką wykonała swój
cel redukcyjny określony w pro-

tokole z Kioto, zmniejszając krajową emisję gazów cieplarnianych o ok. 30 proc. w stosunki
do 1989 r., jako roku bazowego.
Podczas katowickiego szczytu
podkreślono kluczową rolę rządów w kreowaniu racjonalnej
i skutecznej polityki klimatycznej. Polska mówiła o tym nie tylko, jako organizator COP24, ale
także, jako kraj, który to zadanie
realizuje w praktyce. W tym roku rząd Mateusza Morawieckiego uruchomił program „Czyste
Powietrze”. W ciągu 10 lat ponad sto miliardów złotych zostanie przeznaczonych na wymianę systemów grzewczych
w budynkach indywidualnych.
Na konferencji klimatycznej
w Katowicach także z naszej inicjatywy podjęto kluczową deklarację o Sprawiedliwej Transformacji. W jednym zdaniu można ją zdefiniować, jako ochronę klimatu przy jednoczesnym
utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy.

Sprawiedliwa
transformacja już
dzieje się na Śląsku.
W ubiegłym roku
rząd przyjął program
dla tego regionu.
Jego kluczowe elementy to:
innowacyjność, przedsiębiorczość, kapitał ludzki, środowisko, energetyka, a także poprawa warunków rozwojowych
miast. W ciągu kilku lat na Śląsk
trafi ponad 50 mld zł. W długoterminowej perspektywie program ma doprowadzić do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowo zastępować
tradycyjne sektory gospodarki, takie jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami
w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Katowice przejdą do historii
nie tylko jako miejsce historycznego szczytu klimatycznego,
ale także jako stolica regionu,
który staje się symbolem wielkiej przemiany dokonującej się
w Polsce. Pozwalającej współkształtować globalną politykę
ochrony klimatu i wychodzić
z własnymi, ambitnymi celami.

JSW dla inn
JSW potwierdziła na
szczycie klimatycznym
ambitne plany
wytwarzania
przyjaznych środowisku
produktów, m.in.
wodoru separowanego
z gazu koksowniczego,
nanorurek na
bazie grafenu oraz
adsorbentów. Wspólnie
z liderami europejskiego
przemysłu
przekonywała
decydentów do
węgla koksowego,
niezbędnego surowca
do produkcji stali,
będącej fundamentem
nowoczesnego
przemysłu XXI wieku.

J

astrzębska spółka podczas swojego dnia
na szczycie klimatycznym zorganizowała
konferencję, podczas której dyskutowano
na temat znaczenia węgla koksowego dla
nowoczesnego przemysłu oraz nowatorskich
rozwiązań w branży chemicznej. Dwa eksperckie panele „Od węgla do stali” oraz „Od węgla
do chemii” potwierdziły kluczową rolę węgla
koksowego w światowej gospodarce. W spotkaniu uczestniczył wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, który podkreślił, że plany JSW
związane, m.in. z produkcją wodoru na bazie gazu koksowniczego idealnie wpisują się w „Program dla Śląska” oraz rządowy program „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Od węgla koksowego
do stali
Paneliści zorganizowanego przez JSW spotkania zwracali uwagę, że obecnie nie ma al-

ternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych
technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego. Węgiel koksowy znajduje się na liście
strategicznych surowców Unii Europejskiej jako nieodzowny składnik do wytopu stali. Przemysł stalowy ma ogromny wpływ na kluczowe
segmenty gospodarki, takie jak przemysł budowlany, motoryzacyjny, kolejowy, stoczniowy,
paliwowy czy AGD. Co wymaga podkreślenia,
stal jest niezbędna do rozwoju innowacyjnej gospodarki niskoemisyjnej. Transformacja w stronę przemysłu niskoemisyjnego w najbliższych
latach skutkować będzie zwiększonym popytem
na proekologiczne produkty, np. samochody
elektryczne czy wiatraki. W oczywisty sposób
będzie więc rosnąć popyt na stal.
- Bez węgla koksowego nie ma stali, nie
ma nowoczesnego przemysłu, również niskoemisyjnego. 70% stali wytwarzane jest przy
użyciu węgla koksowego, zwanego również
metalurgicznym. By wyprodukować jedną to-
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owicach wzięło udział ponad 21,5 tysiąca osób, które
ród partnerów COP24 była Jastrzębska Spółka Węglowa.

nowacyjnego przemysłu
m.in. zmniejsza się waga aut oraz samolotów
i w ten sposób ograniczona zostaje emisja CO2.
Rain Carbon Inc. światowy lider i innowator wśród
produktów węglopochodnych zaprezentował
możliwości destylacji smoły i wytwarzania na jej
bazie nowoczesnych innowacyjnych produktów.
Uniwersytet St. Andrews ze Szkocji przedstawił
możliwości technologiczne wykorzystania CO2
i metanu do produkcji nanostruktur węglowych.

Jastrzębska Spółka Węglowa
przekonywała, że tradycyjny
przemysł wydobywczy
może stać się liderem
proekologicznych technologii.

nę stali potrzebujemy 500-700 kg węgla koksowego. Średniej wielkości wiatrak to 200 ton
węgla koksowego. Stal nadaje się w 100% do
recyklingu. Jastrzębska Spółka Węglowa jest
największym producentem węgla koksowego
w Unii Europejskiej oraz wiodącym producentem koksu - podstawowego składnika wsadu
do produkcji stali. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń klimatycznych, przed jakimi stoi obecnie ludzkość, dlatego z najwyższym szacunkiem odnosimy się do pozyskiwanych zasobów
ziemi. Zapewniając niezbędny surowiec dla
przemysłu stalowego konsekwentnie wprowadzamy innowacyjne przyjazne środowisku
technologie - powiedział Daniel Ozon, prezes
zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowe
Prelegenci z Thyssenkrupp Industrial Solutions AG, EDAG i Trinecke Żelazarny przekonywali, że nowoczesny przemysł wydobywczy,
koksowniczy oraz stalowy dokłada wszelkich
starań, aby sprostać wymaganiom prowadzonej
przez UE polityki klimatycznej, co byłoby niemożliwe bez rozbudowanego zaplecza badawczo-naukowego. Wprowadzane przez przemysł
innowacyjne rozwiązania gwarantują redukcję
emisji, ale także wpływają na globalną transformację energetyczną.

Od węgla
do przyjaznej chemii
Nowoczesny światowy przemysł, w tym wydobywczy oraz stalowy wprowadza innowacyjne rozwiązania technologiczne skutkujące
powstaniem nowych, przyjaznych środowisku
produktów. Paneliści - przedstawiciele liderów
różnych branż współpracujący z JSW - zaprezentowali swoje koncepcje dotyczące przyjaznego
podejścia do środowiska. Japoński gigant Mitsu-

bishi przedstawił nowoczesne systemy wychwytywania dwutlenku węgla. Hydrogen Europe,
największa organizacja „wodorowa” skupiająca wiodące firmy energetyczne, transportowe
i przemysłowe, zaprezentowała długofalowe
plany rozwojowe wodoru, jako jednego z paliw
przyszłości wspierających transformację energetyczną. Słynny niemiecki Instytut Fraunhofera
przekonywał do włókien węglowych jako świetnego materiału konstrukcyjnego, dzięki któremu,

JSW jako pierwsza w tej części świata planuje budowę instalacji przemysłowej separacji wodoru z gazu koksowniczego, który jest
produktem ubocznym przy produkcji koksu.
Oczyszczony wodór może być wykorzystywany
w ogniwach wodorowych do produkcji energii
elektrycznej, ciepła i chłodu, zasilania urządzeń elektrycznych i awaryjnych stacji zasilania,
np. dla szpitali, szkół, urzędów, ale może też
być niezwykle cenny jako ekologiczne paliwo
w transporcie publicznym. JSW z tradycyjnego
dostawcy strategicznego surowca dla przemysłu stalowego staje się modelowym przedsiębiorstwem branży wydobywczej z nowoczesnym łańcuchem wartości: węgiel koksujący
- koks - gaz - przyjazne środowisku produkty.
- Chcemy być w Polsce katalizatorem nowoczesnych, światowych technologii, które dzięki
naszej kooperacji z liderami branż są na wyciągnięcie ręki. Dodajemy kolejne łańcuchy
wartości. Planujemy inwestycje w produkcję
wodoru nazywanego „paliwem przyszłości”.
Jesteśmy w stanie wyprodukować wodór
o czystości 99.999% i osiągnąć wydajność
8 tysięcy ton rocznie. Wodór wyprodukowany
w instalacji JSW może zasilić setki bezemisyj-

GRZEGORZ TOBISZOWSKI, wiceminister Energii
Dostosowywanie się do coraz ostrzejszych wymogów środowiskowych i klimatycznych to jedno
z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi obecnie górnictwo. JSW doskonale to rozumie. Z pełnym
przekonaniem mogę zapewnić, że wszelkie działania
podejmowane przez Spółkę idą w parze z odpowiedzialnością i dbałością o interesy środowiska naturalnego i całego społeczeństwa.
nych autobusów, które będą obsługiwały ponad dwa i pół miliona mieszkańców Aglomeracji Śląskiej. Aktywnie promujemy to paliwo,
również tutaj na COP24. Zorganizowaliśmy
autobus wodorowy wykorzystany również
w transporcie uczestników szczytu klimatycznego oraz mobilną stację tankowania wodoru,
z której skorzystali m.in. przedstawiciele Hydrogen Europe, którzy przyjechali z Brukseli
autem napędzanym tym paliwem - mówi Daniel
Ozon, prezes JSW.
JSW potwierdziła, że w ramach programu
rewitalizacji terenu byłej kopalni Krupiński
w Suszcu rozważa uruchomienie produkcji fabryki włókien węglowych z produktów procesu
koksowniczego, a na terenie po byłej koksowni
Dębieńsko - produkcję adsorbentów, nanorurek węglowych przy wykorzystaniu produktów
ubocznych powstających podczas produkcji
węgla koksowego i koksu. Zastosowanie wysokiej jakości lekkich materiałów i komponentów
wiąże się ze zmniejszeniem emisji CO2 i tlenków
azotu.
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Odpowiedzialna JSW

BRATERSKA

J

astrzębska Spółka Węglowa po raz kolejny trafiła na prestiżowy RESPECT Index. Listę odpowiedzialnych społecznie firm
ogłosiła po raz 12. warszawska Giełda Papierów Wartościowych. JSW znalazła się w wąskiej grupie 31 spółek zarządzanych
w zrównoważony sposób.

styczeń
2019r.

solidarność JSW
Jastrzębska Spółka Węglowa wesprze rodziny polskich górników,
ofiar tragicznego wypadku w kopalni w Karwinie. Daniel Ozon,
prezes JSW zapewnił, że solidarność w branży górniczej
to moralny obowiązek i jeden z fundamentów jej istnienia
oraz zadeklarował pomoc dla rodzin poszkodowanych górników.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks
spółek odpowiedzialnych, który działa od 2009 roku. W tegorocznej edycji
indeksu liczba nowych spółek jest
najwyższa w historii. Nie bez powodu - jak mówią przedstawiciele GPW
SA - stale przybywa firm, które prowadzą działalności zgodnie z zasadami
CSR (społecznej odpowiedzialności
biznesu) i doceniają komunikację
z inwestorami.
Wpisanie na RESPECT Index Jastrzębskiej Spółki Węglowej oznacza,
że JSW spełnia restrykcyjne kryteria

stawiane spółkom odpowiedzialnym
społecznie, które prowadzą konsekwentnie działania między innymi na
rzecz środowiska naturalnego, społeczności lokalnych i pracowników.
O wpisanie do RESPECT Index
mogą starać się spółki notowane na
WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Trafiają
do niego firmy, które przechodzą punktową weryfikację prowadzoną przez
GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Muszą, m.in. doskonale komunikować się z rynkiem poprzez raporty
bieżące i okresowe oraz swoje strony
internetowe.

Optymistyczne
wyniki badań

Są

już pierwsze efekty
odwiertów otworów
badawczych prowadzonych w obszarze górniczym „Bzie-Dębina 2-Zachód”.
Dwa z pięciu otworów badawczych
wykonywanych w złożu „Bzie-Dębina
2-Zachód” dotarły już do węglonośnych warstw karbonu. Nawiercono już
pierwsze pokłady węgla, w tym jeden
o miąższości 2,55 m, a więc spełniający kryteria przemysłowej opłacalności
wydobycia. Rdzeń z pokładów węgla
uzyskany podczas wiercenia przekazywany jest systematycznie do Centralnego Laboratorium Pomiarowo - Badawczego JSW, gdzie prowadzone są
badania parametrów jakościowych uzyskanego węgla, ze szczególnym naciskiem na jego parametry koksownicze.
Badania będą prowadzone - w zależności od tempa wiercenia i udostępnienia
kolejnych pokładów węgla w otworach
- przez kolejne trzy, cztery miesiące.

Odwierty badawcze w obszarze
górniczym „Bzie-Dębina 2-Zachód”
zaczęto wykonywać w połowie października 2018 roku. Każdy z pięciu
otworów ma osiągnąć głębokość 1300
metrów. Obecnie dwa z nich sięgają
około 70 proc. zakładanej głębokości,
a trzy pozostałe od 30 do 55 procent
głębokości.
Odwierty mają potwierdzić prognozowaną jakość węgli zalegających
w złożu „Bzie-Dębina 2-Zachód” przed
dotarciem do parceli eksploatacyjnych
wyrobiskami dołowymi. Tak uzyskane
wyniki pomogą lepiej sprawdzić budowę geologiczną złoża, sposób jego
zalegania i co najważniejsze zweryfikować tektonikę występującą w złożu.
Systematyczna rozbudowa bazy zasobowej JSW pozwala na realizację wytyczonych w strategii JSW kierunków
zwiększenia udziału węgla w typie 35
w projektowanych ścianach. Złoże
„Bzie-Dębina 2-Zachód” zostało ujęte
w strategii rozwoju JSW.

Do

tragicznego w skutkach wybuchu metanu w czeskiej kopalni
CSM w Stonawie niedaleko Karwiny
doszło 20 grudnia 2018 r. Jastrzębska Spółka Węglowa solidaryzuje się
z bliskimi ofiar i deklaruje wsparcie dla rodzin górników biorących
udział w katastrofie. JSW uruchomi
specjalne środki w celu natychmiastowej, doraźnej pomocy rodzinom
górników. Spółka deklaruje również
długofalowe wsparcie dla rodzin
polskich górników, którzy ulegli kata-

strofie w kopalni CSM. JSW zapewni
m.in. zatrudnienie dla wszystkich żon
górników poszkodowanych w czeskiej kopalni, które wyrażą wolę pracy w jastrzębskiej spółce.
- To ogromna tragedia dla nas
wszystkich. Katastrofie uległo 13
górników, w tym 12 rodaków. To
dzielni górnicy - bracia, mężowie
i ojcowie. JSW wesprze wszystkie
rodziny ofiar wypadku. Nie znajdujemy słów mogących wyrazić współczucie, dlatego konkretnymi działaniami chcemy wspomóc rodziny

Prąd z gazu

W

warszawskiej siedzibie Funduszu podpisano umowę w sprawie preferencyjnej pożyczki
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Fundusz reprezentował
prezes zarządu Kazimierz Kujda, a JSW KOKS SA członkowie
zarządu - Iwona Gajdzik-Szot
i Mariusz Soszyński.
Projekt zakłada budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, który będzie dysponował mocą
elektryczną ok. 28 MWe oraz budowę
wymiennika ciepłowniczego z mocą
cieplną ok. 37 MWt.
Planowana inwestycja powstanie
w Radlinie i składać się będzie z dwóch
kotłów parowych, jednej turbiny paro-

wej kondensacyjno-upustowej, generatora elektrycznego oraz infrastruktury towarzyszącej. Blok energetyczny
będzie wytwarzał energię elektryczną
w skojarzeniu z ciepłem użytkowym
w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Dzięki przebudowie linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, energia ciepła odpadowego
z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwie, jak i energia elektryczna zostaną wykorzystane na potrzeby Koksowni Radlin, a nadwyżki sprzedawane będą
odbiorcom zewnętrznym. W ten sposób
nastąpi poprawa efektywności energetycznej i produkcyjnej w przedsiębiorstwie, co tym samym wpłynie na wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstwa.
- Projekt JSW KOKS SA znakomicie
wpisuje się w to, o czym była mowa
w Polsce w ciągu ostatnich dwóch ty-

w radzeniu sobie ze skutkami tego
tragicznego wypadku. Solidarność
w branży górniczej to moralny obowiązek i jeden z fundamentów jej
istnienia - zadeklarował Daniel Ozon,
prezes JSW.
JSW za pośrednictwem pracodawców przekazała deklaracje wsparcia
żonom górników biorących udział
w tragicznym wypadku. Jastrzębska
Spółka Węglowa uruchomiła dla nich
specjalny kontakt mailowy i telefoniczny w celu sprawnego załatwienia
wszelkich formalności.

134 mln zł

- taką kwotą
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej dofinansuje
projekt „Poprawa
efektywności
energetycznej
w JSW KOKS SA”.
godni, czyli w problematykę podnoszenia efektywności energetycznej.
O tym naprawdę dużo dyskutowaliśmy
w Katowicach na szczycie klimatycznym
COP24, w gronie międzynarodowym.
Przedsięwzięcie pozwala na wykorzystanie zasobów gazowych, które do
tej pory były faktycznie odpadem. Za
jednym zamachem w kogeneracji uzyskamy ciepło i energię elektryczną.
To podejście kogeneracyjne będziemy
coraz mocniej promować i wspierać.
Intensywnie negocjujemy w ramach
Unii Europejskiej, aby w kolejnej perspektywie finansowej tego typu inicjatywy, czyli kogeneracja oparta na gazie,
nadal mogły być uruchamiane - powiedział podczas uroczystości Jerzy Kwieciński, minister infrastruktury i rozwoju.
Dodatkowym efektem tej inwestycji
będzie poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wizerunku przedsiębiorstwa w kontekście ochrony środowiska.

