20.000 egz.

A

Z

E

T

A   B

E

Z

P

Ł

A

T

N

A

Nakład:

G

Nr 1 (66) 

Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:

styczeń 2021 r.

www.naszejastrzebie.pl

Jesteśmy
w euro-ogonie

2 Gliwice

REKLAMA

Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!
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 Drwina z Prezydenta i wymiaru sprawiedliwości
Przyjdź i sprawdź nas!  Ze zdroju do zdroju - niezwykła przeprowadzka
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
 Śląski Ład - ważna konferencja z udziałem JSW
ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H. Spar), tel: 537 437 515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta), tel: 531 131 101  Aplikacja uczniów „szóstki” ratuje życie
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44 Jastrzębie-Zdrój
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9 Tychy

2703

7 Dąbrowa Górnicza

Pod rządami Anny Hetman
Jastrzębie-Zdrój słabo radzi
sobie z wykorzystywaniem
środków unijnych.

Wykorzystanie środków unijnych w latach
2014-2019 w przeliczeniu na głowę mieszkańca
w 48 miastach na prawach powiatu.
Na czerwono - miejsce w klasyfikacji.

6 Rybnik

3956 zł

2

www.naszejastrzebie.pl

styczeń 2021 r.

Jastrzębie-Zdrój pod rządami Anny Hetman

słabo radzi sobie z wykorzystaniem środków unijnych

u W kolejnym rankingu, obrazującym
skuteczność i sprawność samorządów,
Jastrzębie-Zdrój znów znalazło się
na końcu tabeli. Niedawno pisaliśmy,
że kompromitująco wypadamy jeśli
chodzi o wydatki inwestycyjne.
Nie lepiej wyglądają „sukcesy”
w wykorzystywaniu środków unijnych.
Jastrzębie-Zdrój jest w ostatniej piątce.

P

ismo „Wspólnota” przygotowuje najbardziej miarodajne rankingi samorządów.
Generalnie gazeta nie zajmuje się niczym
innym, jak porównywaniem gmin, miast, powiatów i województw.

Oparliśmy się na zestawieniu
„Wspólnoty” pisząc w listopadzie,
że Jastrzębie-Zdrój jest na
samym dole rankingu wydatków
inwestycyjnych w przeliczeniu
na głowę mieszkańca.
W miejskiej tubie, czyli gazecie „Jastrząb” od
razu pojawił się autopromocyjny tekst dowodzący
czegoś innego. Według magistrackiej propagandy,
prezydent Anna Hetman nie dość, że dobrze sobie radzi z inwestycjami, to jeszcze pozyskuje na
nie unijne pieniądze. W takim razie przygotowaliśmy dla redakcji „Jastrzębia” kolejne wyzwanie.

Jak zinterpretujecie na swoją korzyść kolejny ranking „Wspólnoty”? Gazeta wzięła pod lupę skuteczność pozyskiwania środków unijnych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku upłynęła finansowa perspektywa Unii Europejskiej na lata 20142020. Jak sobie poradziły z tym polskie samorządy? Przygotowując ranking „Wspólnota” nie wzięła pod uwagę ostatniego roku. Zbieranie i przetwarzanie danych zajmuje zazwyczaj kilka miesięcy, a samorządowcy, politycy i przedsiębiorcy
już chcą wiedzieć, kto bryluje na czele zestawienia, a kto ciągnie się w ogonie. Warto wiedzieć, że
w pierwszych dwóch latach budżetu polskim samorządom sięganie po środki unijne wychodziło
średnio. W 2016 roku doszło do prawdziwego załamania, ale w 2017 r. nastąpiło odbicie, a kolejne
dwa lata okazały się rekordowe. „Wspólnota” podzieliła samorządy na kilka kategorii. JastrzębieZdrój znalazło się w klasie miast na prawach powiatu. Wygrało Krosno, które na każdego miesz-

kańca wydało 4919 zł, pochodzących ze środków
unijnych. Nas interesują przede wszystkim pozycje śląskich samorządów. W pierwszej dziesiątce znalazły się cztery (Gliwice, Rybnik, Dąbrowa
Górnicza i Tychy).

Można przełknąć, że Jastrzębie
jest daleko za liderami, ale to
wstyd, że nie dobiliśmy nawet do
granicy przyzwoitości, jaką jest
tysiąc złotych na mieszkańca.
Nasze miasto w skali ogólnopolskiej jest na piątym
miejscu od końca. A na śląskim podwórku, gorzej jest
tylko w Piekarach Śląskich, Świętochłowicach i My-

Wykorzystanie środków unijnych w latach 2014-2019 w przeliczeniu na głowę mieszkańca
w 48 miastach na prawach powiatu. Na czerwono - miejsce w klasyfikacji.
2257
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słowicach. Oczywiście, w odpowiedzi na ten artykuł
służby propagandowe magistratu mogą przytoczyć
całe zestawienie inwestycji, do których miasto pozyskało zewnętrzne dofinansowanie. Problem w tym, że
mieszkańcy raczej nie śledzą statystyk i nie mają informacji, jak to wygląda w innych miejscowościach.
Dopiero skala porównawcza daje miarodajne informacje, czy miasto radzi sobie lepiej lub gorzej z wykorzystywaniem unijnych pieniędzy. Fatalna pozycja
Jastrzębia-Zdroju w dwóch kluczowych rankingach
nie jest dziełem przypadku ani błędu obliczeniowego. Oba zestawienia są z sobą związane. Skoro miasto mało inwestuje, to siłą rzeczy wykorzystuje mniej
unijnych dotacji. To nie jest nasza krytyczna opinia,
ale twarde, statystyczne fakty.

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
502 364 029, olimpia-reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec
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Bawi się w politykę, czy odwraca
uwagę od problemów GSM?
Prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gerard Weychert pozwał do sądu…
Andrzeja Dudę Prezydenta RP. To drwina z głowy państwa i wymiaru sprawiedliwości.

O

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej wspominamy w każdym numerze, ale jak tu nie pisać, kiedy sami dostarczają pretekstów. Prezes GSM jest
postacią - delikatnie mówiąc - malowniczą.

O jego życiu osobistym
nie piszemy, bo to
nie nasza sprawa, ale
zarządzanie spółdzielnią
to już jest problem
mieszkańców i naszych
czytelników.
A dzieje się sporo. Prawa ręka Weycherta w GSM, czyli kierownik Dariusz J.
dostał niedawno prokuratorski zarzut
o znieważenie Prezydenta RP. Chodzi o jego udział w kampanii wyborczej w 2018 r.
i kolportaż ulotek, których treść uznano za
naruszającą prawo. Dariusz J., pod pseudonimem „Korab” znalazł się na odtajnionej przez IPN liście współpracowników
PRL-owskich służb. Jest tam też nazwisko
Zbigniewa Podmagórskiego (ps. „Działkowiec”) byłego przewodniczącego Rady
Nadzorczej GSM.

To jest sensacyjna
i bulwersująca sprawa
związana z GSM. Są też
smutne i przykre.
Pięć lat temu prezes Weychert wyrzucił
z pracy związkowca i szefa grupy wykonawstwa własnego. Z pracownika o nieposzlakowanej opinii i wieloletnim stażu zrobiono
pospolitego złodzieja. Pisaliśmy już o tym
obszernie i nie będziemy wracać do szczegółów. W każdym razie związkowiec okazał
się niewinny, a Powiatowa Inspekcja Pracy nakazała przywrócić go do pracy. Prezes

GSM nie wykonał tego wyroku. Sprawa trafiła do sądu. W pierwszej instancji nakazano spółdzielni zapłacić 300 tys. zł odszkodowania. W rozprawie apelacyjnej tę kwotę
obniżono do 39 tys. zł, którą GSM od razu
zapłaciła. To jednak nie koniec. Zwolniony
pracownik zapowiada kasację w Sądzie Najwyższym albo apelację w Strasburgu. Za te
prawne batalie płacą mieszkańcy ze swoich
składek lokatorskich. Kto wie, czy w sądzie
nie skończy się też zamieszanie wokół balkonów w blokach przy ul. Kusocińskiego.

Na razie, wściekli
mieszkańcy poskarżyli
się na prezesa GSM do
wojewody śląskiego.

Przypomnijmy krótko, co się stało
w blokach przy ul. Kusocińskiego 2-20.
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami w budynkach przeprowadzono remont balkonów. Miały być wymienione balustrady i kafelki, a zamiast tego
zafundowano mieszkańcom prawdziwą
demolkę. Wyburzono ścianki działowe
między balkonami, a w ich miejsce zamontowano cienkie, wąskie, nie dochodzące do podłogi i sufitu, parawany z laminatu.

Generalnie, GSM
stała się najbardziej
medialną spółdzielnią
mieszkaniową w okolicy,
a jej prezes prawdziwym,
lokalnym celebrytą,
Często goszczącym
na łamach „Gazety
Wyborczej”.
Nie inaczej było i w tym przypadku.
„Wyborcza” z wielkim entuzjazmem poinformowała, że Gerard Weychert pozwał
do sądu... Andrzeja Dudę Prezydenta RP

zarzucając mu brak wypełniania obowiązków w zakresie stania na straży konstytucji. Sąd Okręgowy w Rybniku odrzucił pozew z oczywistego powodu, że prezydenta chroni immunitet. Poza tym „zarzuty” odnoszą się do normalnej działalności politycznej głowy państwa. Andrzeja Dudę rozliczą z tego za cztery lata wyborcy. Sprawa powinna wylądować
w koszu, ale w sukurs Weychertowi przyszedł Sąd Apelacyjny, który uchylił decyzję pierwszej instancji i przyzwolił na proces. To zaskakująca decyzja, ale nie można wykluczyć, że jest ona elementem politycznej gry, toczącej się wokół wymiaru
sprawiedliwości. To niebezpieczny precedens. Łatwo sobie wyobrazić, że z podobnym zarzutem wystąpi np. milion Polaków niezadowolonych z obecnego prezydenta. A za cztery lata, jeśli najwyższy
urząd przejmie ktoś z opozycji, zwolennicy PiS skorzystają z tej ścieżki i zasypią sądy pozwami. Nie sprzyja to powadze urzędu Prezydenta RP ani wymiaru
sprawiedliwości. Sprzyja jedynie Gerardowi Weychertowi, bo odwraca uwagę od
problemów GSM. (fil)
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SKŁAD OPAŁU JASTRZĘBIE-BZIE
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- WĘGIEL WORKOWANY
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W parku jest ciemno, a miasto chce wydać
300 tys. zł na infantylną iluminację.
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Balkony

Droga - tania
propaganda P

na Pomorskiej i Warmińskiej
u Ankieta w sprawie balkonów cieszyła się dużym

zainteresowaniem, ale wymaganą zgodę co najmniej 55 proc.
użytkowników uzyskano tylko w dwóch budynkach.

u Wspominaliśmy już na naszych łamach
o tej sprawie. Przypomnijmy, że w 2017 roku
miasto ogłosiło konkurs TERAZ JAstrzębie
DECYDUJE. Mieszkańcy mieli wysyłać ciekawe
ogólnomiejskie pomysły, a najlepszy miał zostać
zrealizowany. Przeznaczono na to 300 tys. zł.

W

ygrał projekt na nowoczesny,
interaktywny system oświetlenia głównych arterii miasta. Robota miała zostać wykonana
w 2018 roku. Minęły cztery lata, a tu nic.
Zwłoką w realizacji zainteresował się
Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta. W interpelacji poprosił o wyjaśnienie,
kiedy i co zostanie zrobione. Okazało się,
że projekt z 2017 r. zostanie wykonany
dopiero w tym roku. Pomysłodawcy mogą się jednak rozczarować. Za 300 tys. zł
powstanie iluminacja układająca się
w grafikę I JASTRZĘBIE-ZDRÓJ.
REKLAMA

Czy aby na pewno o to chodziło
mieszkańcom? Pomińmy już dosyć infantylny przekaz. Napisy „I love...” były
popularne lata temu, a teraz są jedynie
dowodem na brak pijarowej inwencji
twórczej.
Tak niebagatelną kwotę na pewno
można zagospodarować lepiej. Na przykład spora część parku jest praktycznie
nieoświetlona, a im dalej od ul. 1 Maja
tym ciemniej (pomimo, że stoją tam latarnie). Jeśli władze miasta faktycznie
kochają Jastrzębie, niech przynajmniej
dadzą dowód tej miłości.

isaliśmy w poprzednim
numerze gazety, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” stworzył
możliwość dobudowy balkonów
w blokach przy ul. Pomorskiej
i Warmińskiej. To reakcja na
postulaty samych mieszkańców.
Aby zrealizować ten pomysł
wysłano do lokatorów informacje z szacowanymi kosztami
inwestycji. Zostaną one pokryte ze środków podwyższonego
funduszu remontowego części
wspólnej nieruchomości oraz
stworzonego dodatkowo funduszu celowego. Aby balkony
zostały dobudowane muszą się
na to zgodzić użytkownicy co najmniej 55 proc. lokali w danym
budynku. Została w tym celu przeprowadzona ankieta. Zainteresowanie było spore, bo oddano ponad 50 proc. wypełnionych
formularzy. Wymagany, procentowy próg spełniono jednak tylko w dwóch blokach, przy ul. Warmińskiej 44-56 (57,1 proc.)
oraz Pomorskiej 59-71 (56,2%.). I tam powstaną balkony.
W tym roku potrwają prace projektowe, odbędzie się przetarg

oraz podpisane zostaną umowy z lokatorami. Inwestycja w tych
budynkach zostanie zrealizowana w 2022 roku.
To nie znaczy, że mieszkańcy pozostałych bloków stracili
szansę na balkony. Jeśli złożą wniosek, Zarząd Spółdzielni pod
koniec tego roku przeprowadzi kolejną ankietę. Trzeba jednak
pamiętać, że konieczny jest pozytywna opinia co najmniej
55 proc. lokatorów. Mieszkańcy muszą się więc zmobilizować.

www.naszejastrzebie.pl
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Ze zdroju do zdroju,
czyli dlaczego Śląsk...
t
Niezwykły lis
tóra
mieszkanki, k
iącu
s
e
i
m
m
y
ł
g
e
i
w ub
ła się
przeprowadzi
-Zdroju
do Jastrzębia
.
z Lądka-Zdroju

S

imon Van Booy - amerykański pisarz literatury
współczesnej zawarł w swojej książce „Wszystko co piękne, zaczęło się potem...” taką myśl:
„Zawsze będą istniały miasta, w których ludzie zagubieni i samotni czują się jak w domu. Miejsca, do których uciekają przed życiem, jakie dla nich wymyślono.”

Dla mnie Jastrzębie-Zdrój
staje się takim miejscem.
Ósmego grudnia 2020 roku
tu przyjechałam na zawsze.
Opuściłam najstarsze w Europie
uzdrowisko Lądek-Zdrój.
Moja decyzja budzi ogromne zdziwienie ludzi spotkanych w Jastrzębiu-Zdroju.
Jak to? - pytają najczęściej, ze znanego kurortu na
Śląsk? Z wyboru? Tak, świadomie wybrałam Śląsk jako miejsce swojego mocno dojrzałego życia. O wyborze decydowały rozmaite czynniki związane z moimi możliwościami, m.in. z położeniem materialnym.
Miasto było mi obojętne, byle był to Śląsk. Jestem osobą niepełnosprawną, toteż wybierałam mieszkania po
remoncie. Takie znalazłam w biurze nieruchomości
na stronie internetowej. Jastrzębie-Zdrój... Hmmm.
Nikogo tu nie znałam, miasto zobaczyłam pierwszy
raz przyjeżdżając wraz z dobytkiem. Wciąż nie znam
miasta, ani swojej dzielnicy nawet, ale byle do wiosny. Mimo wymogu kryterium „po remoncie”, moje
lokum w realu okazało się dość mocno wymagającym
prawdziwego remontu. Z tego powodu trochę trwa
przystosowanie do życia, a ja wciąż śpię na kanapie ze
zrolowanym dywanem, którego jeszcze nie mogę rozłożyć. Z uwagi na pandemię kupowałam mieszkanie
przez internet. Być może gdybym obejrzała przed wyborem, nie kupiłabym, ale nic się nie stało.

Nie narzekam mimo to,
już czuję się tu szczęśliwa.
To mieszkanie spółdzielcze, a takiej formy przynależności lokalu własnościowego dotąd w praktyce
nie doświadczyłam. Jestem jednak zbudowana aktywnością i odpowiedzialnością Spółdzielni. Każdy zgłoszony problem jest likwidowany następnego dnia po
zgłoszeniu. Niespotykane! Dla mnie bardzo ważne.
Ludzie tu uśmiechnięci, grzeczni, mili, bardzo uczynni. Imponuje niesamowita lojalność. W obronie kogoś, kto mnie zawiódł, przychodzi jego sąsiad i mówi,
że to tylko mała wpadka, ale to dobry człowiek... Taka
postawa odpuszcza winy.

Dlaczego wybrałam Śląsk?
Zrobiłam to świadomie, bez jakiegokolwiek przymusu. Opuściłam ładne mieszkanko w ścisłej strefie uzdrowiskowej, by zamieszkać na Śląsku, które-

go mieszkańcy zawsze robili na mnie dobre wrażenie. Podczas wyjazdów na wakacje, a także w swoim uzdrowisku i ośrodku rehabilitacyjnym, w którym
pracowałam, spotykałam wielu ludzi ze Śląska.
Opowiadali mi o życiu w tym nieznanym mi dotąd
bliżej regionie Polski.
Bywało, że poznawałam w rozmaitych sytuacjach
niesamowitą moc przywiązania do swojej małej Ojczyzny, a także siłę patriotyzmu mieszkańców regionu.
Tego może zazdrościć wiele polskich miejsc.
Wcześniej miałam inny obraz. Taki, na nieszczęście,
ma spora część Polaków. Śląsk wciąż jest kojarzony
z czernią, zatrutym powietrzem, innością, która nie
przynosi splendoru.
Być może nastroje i opinie mają także związek
z niewłaściwym postrzeganiem tego regionu przez
niektórych polityków.

Pamiętam prześmiewczą
opinię jednego ministra z rządu
minionych kadencji:
„Polskę byłoby łatwiej reformować, gdyby można było porzucić jej wyeksploatowane regiony przemysłowe,
jak Śląsk” - Radek Sikorski.
No cóż, R. Sikorski to przecież nie Goethe:
„Wielce interesująca to kraina, ten Śląsk” - Johann
Wolfgang Von Goethe, w liście do Johanna Herdera,
podczas podróży po Śląsku w 1790 r.
Bardzo mnie przekonuje opinia rodowitego Ślązaka, wielkiego, wspaniałego, polskiego aktora Franciszka Pieczki, który w udzielonym wywiadzie powiedział:
„Jestem śląskie dziecko. Boże Tobie chwała. Śląska
nasza ziemia mnie tu wychowała...”.
Czy:
„Z domu rodzinnego wyniosłem wiarę i takie wartości jak honor, praca, uczciwość, lojalność...”.

nie. Otóż po Nowym Roku udało mi się zobaczyć żywą szopkę /Betlyjka/ w Świniowicach, gmina Tworóg.
Zrobiłam zdjęcia pięknie usytuowanej i doskonale zorganizowanej szopki i rozesłałam je znajomym
w kraju. Zdziwienie, jakie wzbudził ten w zasadzie
drobny incydent, czy skromne okolicznościowe wydarzenie, było szokujące. 21 wiek, Polska, a pytania typu:
„to na Śląsku jest takie miejsce”? - dowodzą jak
mocno jest zakorzeniony w świadomości pogląd
o „złym istnieniu” Śląska.
To niewątpliwie sygnał o wciąż aktywnym przekonaniu na swoistą niższość regionu. To trzeba zmienić!
Jeden czy kilku posłów z tej krainy nie przekona
Polski do innego postrzegania Śląska, który jest posądzany o profity wszelkiej natury, często uznawanych
jako przywileje kosztem reszty Polaków.
Ludzie wiedzą, że górnik dobrze zarabia, ale już
nie przyjmują do wiadomości ogromnego trudu i ryzyka, na jakie się naraża ani stanu regionu skazanego na węgiel.
Politycy lubią publicznie okazywać serdeczność,
dziękować, gratulować, ale nie tędy droga. Śląsk wymaga ogromnej reformy, przebudowy na wypadek likwidacji kopalń.
Bardzo duże miasta potrzebują pracy. Czas na produkcję w polskiej gospodarce, by nie kupować podstawowych produktów za oceanem. Przebranżowienie
dla ludzi kopalń nie jest wg mnie żadnym problemem,
potrafią ciężko pracować i szanować pracę.

Praca uczy i wychowuje.
Tu to widać gołym okiem.
Myślę, że należy i warto w niekonwencjonalny
sposób pozyskiwać sympatię pozostałej części Polski, pokazywać swój region mocno, pozytywnie, ciekawie, tak jak to robi, m.in. Franciszek Pieczka. Szkoda, że częściej na kanałach telewizji lokalnej...
Internet, mimo swej nośności nie jest pewnym
czynnikiem kształtującym opinie. Bardziej przemawiają do ludzi moje fotki z szopki zorganizowanej na
śląskiej wsi, niż rozmaite formy internetowe, po które sięga tylko ten kto musi, czy kto trafi przez przypadek.
Na koniec chciałabym prosić, by moje pisanie trafiło także do tych, którzy się dziwią tej decyzji, świadomie, z premedytacją podjętej, choć w moim wieku
trudnej.

Pozdrawiam Śląsk,
jestem z Wami.
„To ziemia, na której rodzą się diamenty”
„Pragnę was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne,
pogłębiając znajomość swojego języka i starając się
przekazywać swą bogatą tradycję młodemu pokoleniu.” Jan Paweł II
Ajka
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DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

Uniwersalne wartości są
nieśmiertelne. Świadomość bycia
honorowym, prawym, uczciwym,
lojalnym to niesamowite
bogactwo ducha.
Na Śląsku praca jest wartością ponadczasową. Ona
też czyni ten region bogatszym.
Może nie dla wszystkich, jak wszędzie, ale zapewne dla większości.
To budzi zazdrość innych, którzy niestety, wolą żyć
lekko, łatwo, wesoło.
Dziś piękny poranek, niedziela 17 stycznia. W nocy bardzo mocno sypał śnieg.
Kiedy wstałam przed godziną 7, wszystkie alejki
i schody na moim spokojnym, bardzo cichym osiedlu „Przyjaźń”, zobaczyłam odśnieżone. Gratulacje
dla służb!
Co mnie ponadto zadziwia czy wręcz szokuje? Bielutki śnieg!
W moim kurorcie po 2 dniach jest czarny. Tu powstaje pytanie: czy ja na pewno jestem w miejscu,
gdzie tak w oczach innych „czarno”?
Przyglądając się Śląskowi zastanawiam się nad formami koniecznej promocji regionu zupełnie nieznanego albo niewłaściwie postrzeganego w innych stronach Polski.

Wciąż pokutuje fałszywy obraz.
A przecież istniejąca w świadomości wielu „czerń”
już dawno straciła swój nieprawdziwy dziś blask
w oczach zieleni królującej właśnie tu najmocniej.
O słabej znajomości i nijakiej wiedzy o Śląsku dane mi było się niedawno dobitnie przekonać prywat-

ZRÓB ZAKUPY
PRZEZ INTERNET:
www.exclusivecarpets.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 39

Jastrzębie-Zdrój
/exclusivecarpetspl, tel. kom. 780 095 009
czynne: 10-17, sob.: 10-13
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To był trudny, „pandemiczny” rok

Szanowni Mieszkańcy!
Pragnę Państwu, dzięki uprzejmości redakcji gazety „Nasze Jastrzębie”, przedstawić sprawozdanie
z działalności Rady Miasta za rok 2020.
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w tym trudnym
„pandemicznym roku’” pomimo wielu ograniczeń
starała się realizować swoje zadania zgodnie z przygotowanym i założonym harmonogramem. W nałożonych na nas wszystkich obostrzeniach sanitarnych w roku 2020 Rada Miasta obradowała na 16
sesjach. W tym na 10 sesjach zwyczajnych i 6 nadzwyczajnych. Radni pracowali między innymi nad:
kształtowaniem polityki rodzinnej i socjalnej w Jastrzębiu-Zdroju, zarządzaniem kryzysowym, przygotowaniem miasta do zmniejszenia skutków epidemii koronawirusa i bezpieczeństwem publicznym.
Przyjęliśmy sprawozdania spółek z udziałem miasta, w tym MZK i PKM. Przeprowadzaliśmy ewaluację i przyjęliśmy raport o stanie miasta za 2019 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Przyjęliśmy budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok.
Na sesjach nadzwyczajnych przyjmowano uchwały w sprawach bieżących oraz uchwalono „Strategię
Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+”.

W sumie, na 16 posiedzeniach
przyjęto 172 uchwały. Radni
pracowali także w komisjach,
na który przygotowano
28 wniosków i zapytań z czego
10 zostało przyjętych przez
Radę Miasta.
REKLAMA

Radni Miasta wykonywali swoje obowiązki też
indywidualnie i pomimo ograniczeń związanych
z pandemią spotykali się z wyborcami. Efektem tego były między innymi interpelacje składane przez
radnych w imieniu mieszkańców. W sumie Radni Miasta złożyli 152 interpelacje dotyczące spraw
nurtujących naszych mieszkańców. Najwięcej Piotr
Szereda (30), Andrzej Matusiak (25), Angelika Garus-Kopertowska (17) i Grzegorz Mosoń (13).

W 2020 roku na wniosek
przewodniczącego Rady
Miasta został powołany
Zespół Statutowy, w skład
którego weszli przedstawiciele
wszystkich klubów radnych
oraz prezydenta.
Zespół odbył dziewięć posiedzeń, na których
obecnie obowiązujący Statut został szczegółowo i dogłębnie przeanalizowany. Zmiany objęły w głównej
mierze zapisy dostosowujące jego treść do aktualnych
przepisów prawa. Protokoły z posiedzeń Zespołu Statutowego odzwierciedlające dokonane zmiany znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta.

Ponadto Rada Miasta realizując
obowiązek jawności działania
organów samorządowych
wprowadziła program e-sesja.
W znakomity sposób skraca on czas przygotowania posiedzeń Rady, dystrybucji doku-

mentów wśród radnych oraz systematyzuje posiedzenia. Biuro Rady zyskało doskonałe narzędzie do przygotowywania porządku obrad, drukowania dokumentów sesyjnych, elektronicznego powiadamiania radnych (za pośrednictwem
e-maila i SMS). Dostęp do danych
zgromadzonych w systemie
możliwy jest przez Internet.
Dzięki temu radni, urzędnicy oraz mieszkańcy,
mogą zapoznać się z dokumentami przygotowanymi przez Biuro Rady w dowolnym
czasie. Program pozwala transmitować sesje. W powiązaniu z pozostałymi modułami systemu, e-sesja automatycznie
nanosi na obraz z transmisji
takie informacje jak: nazwa

i termin posiedzenia, aktualnie omawiany punkt,
nazwisko i funkcja osoby wypowiadającej się, a nawet wyniki głosowań.
Szanowni Mieszkańcy Jastrzębie-Zdroju!
W imieniu Radnych Miasta dziękuję Wam za
wsparcie i siłę jaką dajecie nam każdego dnia. Dziękuję Wam za codzienne zaangażowanie na rzecz Jastrzębia-Zdroju. Bez Waszego wsparcia i pracy nie byłoby zmian, jakich w naszym mieście dokonujemy. Zaś na początek Nowego Roku 2021 proszę o zaufanie, cierpliwość i wyrozumiałość. Jednocześnie życzę Wam zdrowia, spełnienia marzeń w życiu prywatnym
i zawodowym.
Piotr Szereda,
Przewodniczący Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój
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Szachy w cieniu pandemii

REKLAMA

u Andrzej Matusiak, jastrzębski radny i prezes Śląskiego Związku Szachowego
po raz drugi zorganizował Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych.

Jastrzębie-Zdrój
Mieszkanie po
generalnym remoncie
z pełnym
wyposażeniem,
pow. 38,05 m2
cena: 165 000 zł
tel. 601 976 218

ANDRZEJ MATUSIAK, prezes Śląskiego Związku Szachowego

W

2017 r. w Katowicach odbyła się jedna z największych
imprez szachowych na świecie Mistrzostwa Europy w Szachach
Błyskawicznych i Szybkich. Wystąpiło blisko 1200 zawodników.
Dla Andrzeja Matusiaka był to
organizacyjny debiut na takim
poziomie rozgrywek. Przygo-

Chcieliśmy zorganizować super imprezę taką, jak w roku 2017
w Spodku. Jest to miejsce magiczne dla sportowców i stało się nawet nieformalną europejską stolicą szachów. Chyba dlatego, że do
tej pory nie było takiej drugiej imprezy jak ta zorganizowana w Katowicach. Sytuacja z pandemią spowodowała, że nie bylibyśmy
w stanie powtórzyć takich zawodów. Mogliśmy zorganizować turniej do 250 osób, ale to byłoby poniżej oczekiwań zawodników
i sympatyków tego sportu. Dlatego postanowiliśmy wspólnie
z władzami ECU, że zawody odbędą się online, a finał zorganizujemy w maju 2021 roku. Szachiści lubią przyjeżdżać na Śląsk, bo wiedzą, że tutaj prezentujemy wysoki poziom organizacyjny. Mamy
też Łukasza Turleja, wiceprezydenta FIDE (Międzynarodowej Federacji Szachowej), który wspiera szachy w Polsce i na Śląsku.
towanie imprezy oceniono bardzo wysoko. Pod koniec ubiegłego roku miała być powtórka tego sukcesu. W Katowicach
znów miały się odbyć Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych. Szyki popsuła pandemia koronawirusa. Nie zrezygnowano z mistrzostw, ale przeniesiono je do internetu. Wzięło

udział 350 zawodników reprezentujących 40 krajów, wśród
nich 134 arcymistrzów. Polskę reprezentowało 64 zawodników z największymi gwiazdami na czele: Radosławem Wojtaszkiem, Mateuszem Bartelem i Danielem Sadzikowskim.

Jastrzębski szpital wśród
najbezpieczniejszych w Polsce

Po raz kolejny Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju znalazł się w rankingu „Bezpieczny Szpital”.
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia we

współpracy z „Rzeczpospolitą” opublikowało ranking „Bezpieczny Szpital”. To już 17 edycja. Kolejny raz w opublikowanej liście 100 najbezpieczniejszych lecznic znalazł się Woje-

wódzki Szpital Specjalistyczny
w Jastrzębiu-Zdroju.
Ranking tworzony jest na
podstawie badań ankietowych.
Udział wzięło niespełna 200 placówek. Pytania dotyczyły blisko
260 wymogów z trzech kategorii:
• zarządzanie,
• jakość opieki,
• opieka medyczna.
Do zdobycia było 1000 punktów. Im więcej, tym szpitalowi
bliżej do wzorcowego. Jastrzębska placówka otrzymała 757,87
punktów.

Najlepszy polski szachista i jeden z faworytów turnieju JanKrzysztof Duda z powodów
technicznych nie wystartował
w zawodach.
Zwycięzcą turnieju został
35-letni Anglik Gawain Jones.
Drugie miejsce zajął 48-letni
Alexei Shirov z Łotwy, a trzecie 23-latek z Niemiec Matthias
Bluebaum. Tuż poza podium
znalazł się Czech David Navara, reprezentujący barwy klubu Wasko HETMAN GKS Katowice.

M-4
Jastrzębie-Zdrój
Komfortowe po
generalnym remoncie
Wrzosowa,
pow. 55,70 m2
cena: 249 000 zł
tel. 601 976 218
DZIAŁKI
JastrzębiJastrzębiJastrzębiZdrój
Zdrój
Zdrój
Moszczenica,
Moszczenica,
Bzie,
pow. 1051 m2
pow. 1047 m2
pow. 11000 m2
cena: 85 000 zł cena: 65 000 zł cena: 85 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

Strażacy oddali krew

W

budynku KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju, przy współpracy funkcjonariuszy i pracowników Komendy oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza zorganizowano kolejną akcję oddawania krwi. Cieszyła się ona
wielkim zainteresowaniem o czym może
świadczyć ponad 20 litrów oddanej krwi.
Chętnych było 50 osób. W akcji uczestniczyli strażacy, a także funkcjonariusze
Służby Więziennej z Jastrzębia-Zdroju
oraz młodzie.

REKLAMA

Zapraszamy do skosztowania naszych specjałów! Serwujemy polską
kuchnią, dania przygotowujemy z produktów najwyższej jakości
- wszystko świeże i smaczne. Oferujemy cateringi indywidualne
(przyjęcia, uroczystości rodzinne) oraz biznesowo-eventowe!
Dbamy, by w naszym menu znalazły się potrawy dla każdego!
Znajdzie Państwo w naszej ofercie zarówno dania jarskie, np. naleśniki
z dżemem, jak i mięsne - kotlet drobiowy czy mielony, a także potrawy
garmażeryjne - pierogi, gołąbki czy krokiety. Zachęcamy również
do skosztowania zup i tych warzywnych, jak i wybornego rosołu czy
kremów z grzankami.

www.glodomorek.eu
Jastrzębie Zdrój | ul. Szkolna 7 | tel. 695 872 745 | facebook.com/kuchniaglodomorek
Menu można sprawdzić na:
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Uczniowie jastrzębskiej „Szóstki”
stworzyli aplikację ratującą życie
u Wypadki na przejściach dla pieszych często kończą się tragicznie. Niezależnie
od tego, czy do zdarzenia doszło z winy kierującego, czy też pieszego, zawsze
pojawia się pytanie: czy można było tego uniknąć?

C

O PUCHAR POLSKI
W JANTORZE

u Poznaliśmy ostateczny termin meczu finałowego
Pucharu Polski, w którym JKH GKS Jastrzębie
podejmie próbę ponownej obrony tego trofeum
mierząc się z Re-Plast Unią Oświęcim.

S

potkanie odbędzie się na katowickim
Jantorze w piątek, 5 lutego o godz.
20:15. Ten emocjonująco zapowiadający się pojedynek pokaże TVP Sport.
W związku z ustaleniem daty finału
Pucharu Polski na 5 lutego zmianie uległ

termin rozegrania zaplanowanego wcześniej na ten dzień pojedynku ekstraligowego naszego zespołu z Tauron Podhalem
Nowy Targ. Polska Hokej Liga poinformowała, że zawody te odbędą się we wtorek,
26 stycznia.

o zrobić, aby do tragedii nie doszło? Niewątpliwie powodem
wielu z tych wypadków jest
brak wystarczającej uwagi czy koncentracji u pieszego, którego rozprasza...
ekran trzymanego w ręku telefonu.
Wciągająca gra, wiadomość, którą
trzeba wysłać akurat w tym momencie
czy śmieszny mem przykuwają nasz
wzrok do wyświetlacza smartfona. Ciężko jest przerwać, choć na chwilę. Bywa
to silniejsze od nas, niestety, nawet na
ulicy. Widok człowieka zapatrzonego
w telefon przechodzącego na przejściu
dla pieszych nie jest rzadkością. Tymczasem „pasy” nie dają nieśmiertelności - tu nie ma gwarancji na bezpieczne
przechodzenie.
Z tych obserwacji wnioski wyciągnęli
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół
nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, którzy stworzyli aplikację na smartfony „Rozejrzyj
się i żyj” (Stop-fon).
Jak ona działa? W pobliżu przejścia
(wyposażonego w odpowiedni czujnik)
użytkownik telefonu, który zainstalował
sobie tę aplikację, zostanie powiadomiony o tym, że znalazł się bezpośrednio przy przejściu dla pieszych. Smartfon sam „przechwyci” ekran i wyświetli

informację, która brzmi: ROZEJRZYJ
SIĘ I ŻYJ oraz dodatkowo urządzenie
wyda dźwięk i zawibruje.

Pomysł na zwrócenie
uwagi pieszego jest
genialny w swojej
prostocie.
Świadczą o tym nagrody i wyróżnienia otrzymane już przez twórców
aplikacji: Grand Prix w kategorii Młody
Wynalazca na Międzynarodowych Targach Wynalazków I Innowacji INTARG
w Katowicach w 2019 r. czy Złoty Medal
Wynalazczości na Międzynarodowym
Salonie Wynalazków i Innowacyjnych
Technologii ARCHIMEDES w Mo-

skwie w 2020 r., to te najbardziej spektakularne.

Na dziś,
eksperymentalnie,
w system i czujniki
współpracujące
z aplikacją „Rozejrzyj
się i żyj” zostało
wyposażonych 5 przejść
dla pieszych w Żorach.
Każdy pomysł, który pozwoli zmniejszyć liczbę ofiar na drogach, jest godny
polecenia. Ten jest dobry i bezpłatny. Wydaje się, że wielu tragedii na przejściach
można uniknąć, włączając uwagę i aplikację, która może skutecznie działać w tle.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

USTANOWIENIE I SPRZEDAŻ/PRZENIESIENIE
PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI
MIESZKALNYCH:

NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
POŁOŻONEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU PRZY:

n ul. Śląska 15/19, Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 34,70 m2,
cena wywoławcza 110 000 zł, wadium 11 000 zł,
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
sala nr 7 w dniu 29.01.2021r., godz. 1200.
n ul. Wiejska 29D/1, Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 54,72 m2,
cena wywoławcza 125 000 zł, wadium 12 500 zł,
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
sala nr 7 w dniu 01.02.2021r., godz. 1200.

Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500zł.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem
na ustanowienie i zbycie odrębnej własności…” obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą
podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów ogłoszenia
przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu,
sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.
Umowa ustanowienia i sprzedaży/przeniesienia odrębnej własności lokalu
mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez
Spółdzielnię.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg do godziny 1400.
Wystawione do przetargu lokale mieszkalne można oglądać po uprzednim
umówieniu na administracjach osiedlowych:
ul. Śląska przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu - Zdroju tel. 32 47 30 169,
ul. Wiejska przy ul. Staszica 8 w Jastrzębiu - Zdroju tel. 32 47 61 255.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym
etapie postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS”
pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.

n ul. Karola Miarki 1/45, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 37,00 m2,
stawka wyjściowa 7,43 zł/m2, wadium 275 zł,
kaucja mieszkaniowa 6 x krotność wylicytowanej opłaty czynszowej.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej przedmiotowych
lokali mieszkalnych.
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1,00zł.
Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni:
media i opłata za odpady komunalne oraz dodatkowe opłaty takie jak: usługa dodatkowego
sprzątania klatek schodowych, ubezpieczenie lokalu mieszkalnego, inne usługi świadczone
na wniosek mieszkańców nieruchomości.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem przetargu
na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem
na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w siedzibie Spółdzielni najpóźniej dnia
28.01.2021r. do godziny 1400.
Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone na poczet kaucji mieszkaniowej,
a pozostałym osobom zwrócone w terminie do 3 dni na podany numer konta bankowego.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować
posiadanie stałego dochodu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do zawarcia w terminie 7 dni od daty
zakończenia przetargu umowy najmu - z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem
do przetargu - na lokal będący przedmiotem przetargu oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej
w wysokości 6 x krotności wylicytowanej opłaty czynszowej najpóźniej w dniu podpisania
umowy.
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS”
sala nr 7 w dniu 29.01.2021., o godzinie 1000.
Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać po wcześniejszym umówieniu
się w administracji osiedla przy ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 324761255.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym
etapie postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS”
telefonicznie pod numerem telefonu 32 47 626 36-38 wew. 37.

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Zmiany w Zarządzie JSW
Rada Nadzorcza JSW SA podjęła uchwałę o odwołaniu Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję prezesa
zarządu. Do czasu wyłonienia nowego prezesa obowiązki przejął Artur Dyczko, który w tym czasie będzie pełnił
też swoje dotychczasowe obowiązki zastępcy prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych.

ARTUR DYCZKO, pełniący obowiązki prezesa JSW:

Udźwignęliśmy wyzwania, które przyniósł nam rok 2020.
Odważnie wychodzimy na prostą ku nowym wyzwaniom.
Rozmowa ukazała się
w portalu netTG.pl.
Publikujemy obszerne
fragmenty.
- Nie spodziewał się pan, że COVID
tak mocno uderzy w JSW?
- Nikt na świecie nie spodziewał się,
że wirus sparaliżuje znaczną część globalnej gospodarki. Początek roku był dla
nas bardzo udany. W pierwszym kwartale nafedrowaliśmy ponad 4 mln ton
węgla. Kombajny jechały pełną parą,
metry wyrobisk się powiększały, sprzedaż rosła, czegóż chcieć więcej. Wtedy jeszcze wierzyliśmy, że pandemia
nas ominie. Tego, co przyszło w maju,
czerwcu i lipcu nikt nie mógł się spodziewać. Przyszedł COVID i zmienił zasadniczo nasze plany. Stanęliśmy
przed olbrzymią liczbą zadań i problemów, z którymi nigdy dotąd zakłady
JSW nie miały do czynienia. W marcu
nikt nie wiedział, jak będzie wyglądała
spółka po pandemii.
Wiedzieliśmy tylko, że się nie poddamy i musimy odważnie walczyć o swoje. Zwiększyliśmy dyscyplinę, wprowadziliśmy pewne ograniczenia i uruchomiliśmy sztaby kryzysowe w zakładach
i centralny sztab w spółce, no i zaczęliśmy jeszcze więcej pracować. W tej wyjątkowej sytuacji nie zawiodła też załoga. Świetnie zdała swój chyba najtrudniejszy egzamin. Jak zawsze zdyscyplinowana i ciężko pracująca, ale teraz
chyba bardziej niż zwykle wyciszona
i jeszcze bardziej zmotywowana realnym zagrożeniem, nastawiona na obronę miejsc pracy, swoich rodzin i bliskich.
- Jak z perspektywy roku ocenia pan
wpływ pandemii na kopalnie JSW?

grożenia epidemiologicznego. Musimy
nauczyć się zarządzać kadrą krytyczną
dla utrzymania procesów produkcyjnych w zakładach. Już przeprowadzonymi przez GIG w listopadzie badaniami na Pniówku udowodniliśmy, że kopalnia nie jest źródłem zakażenia wirusem. Udało nam się również wypracować odpowiednie procedury, które zapewniły funkcjonowanie naszych zakładów przy krytycznej absencji nawet
w trakcie akcji pożarowych.

- Łatwo nie było, nie jest i nie będzie.
Nasze kopalnie przeszły przez okres
pandemii ze stratami tak w wydobyciu, jak i robotach korytarzowych. I to
trzeba mówić, a nie wstydzić się. Straty te w trzecim i czwartym kwartale były sukcesywnie odrabiane, dzięki czemu
mamy zapewniony front eksploatacyjny w kolejnych latach. Niemniej pierwsze dwa kwartały roku 2021 będą w dalszym ciągu stały pod znakiem odrabiania metrów, musimy ten okres dobrze
i efektywnie przepracować, by zapewnić sobie rekordowy poziom wydobycia
w drugim półroczu. Grunt byśmy z tych
trudnych dni wyciągnęli wnioski.
Przypomnijmy, kopalnie JSW SA
rozpoczęły intensywne działania przeciwepidemiczne już 10 marca 2020 r.,
kiedy to zarząd JSW przyjął uchwałę
w sprawie podjęcia działań prewencyjnych dotyczących zapobiegania rozpowszechniania się koronawirusa. Już dwa
dni później czynnie działał Sztab Kryzysowy, którym kieruję i którego podstawowym celem było i jest zapewnie-

nie bezpieczeństwa i ciągłości produkcji
w zakładach JSW. Od początku pandemii do końca 2020 r. w naszych kopalniach liczba górników zarażonych koronawirusem przekroczyła 4,5 tys., ale tyle samo osób już wyzdrowiało, tak więc
najgorsze jest już chyba za nami.
Z drugiej strony jesteśmy jedną z najdokładniej przebadanych firm w Europie, bo w sumie przeprowadziliśmy ponad 42,5 tys. testów na obecność koronawirusa wśród załogi, ponadto z własnej inicjatywy przeprowadziliśmy ponad 26 tys. testów immunologicznych
tzw. kasetkowych. Aby usprawnić pracę okolicznych sanepidów, Sztab Kryzysowy JSW podjął decyzję, aby oddelegować do inspektoratów swoich pracowników. Ten zabieg pozwolił znacznie przyspieszyć powrót naszych pracowników do pracy. W sumie po interwencji w sanepidach udało się przyspieszyć powrót do pracy prawie dwóch tysięcy osób. Ogromnym wsparciem dla
inspektoratów sanitarnych, a przede
wszystkim dla pracowników i ich ro-

dzin było wynajęcie wymazobusów,
które w 2020 r. wykonały ponad 13 tys.
badań. Obecnie mamy naszych ratowników w szpitalu tymczasowym w Katowicach i szpitalach w Rybniku, Raciborzu, Knurowie, Mikołowie, Wodzisławiu Śląskim i oczywiście JastrzębiuZdroju. Wierzę, że wszystkie te odważne działania pozwoliły nam zdobyć doświadczenia, które będą procentowały
w przyszłości.
Dla JSW zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 nie minęło, ono jest
wśród nas. Wpisaliśmy je w naszą górniczą codzienność, podobnie jak zagrożenie metanowe, pożarowe czy tąpania. Z czym to się wiąże? Należy wypracować odpowiednie procedury, regulacje i szkolenia. W tym celu podjęliśmy współpracę z Głównym Instytutem
Górnictwa i Śląskim Uniwersytetem
Medycznym. Zebrane dane, doświadczenia chcemy przeanalizować w gronie ekspertów i wypracować optymalne
procedury pozwalające prowadzić bezpieczną produkcje górniczą podczas za-

- Czyli jest szansa, aby plan na
2021 r. wykonać już bez większych
problemów mimo trwającej jeszcze
pandemii, bo ten 2020 r. chciałby pan
już pewnie zostawić bez komentarza?
- Paradoksalnie uważam, że rok 2020
był dla JSW bardzo dobry. Dlaczego?
Bo pokazał jak potrafimy sobie radzić
ze śmiertelnym zagrożeniem, jak działamy pod presją i gdzie w organizacji
są obszary do poprawy. To bardzo ważne, bo pozwala wzmocnić spółkę i zabezpieczyć ją na podobne zagrożenia
w przyszłości. A nasze plany produkcyjne na 2021 r. uważam za niezwykle
ambitne, ale na tym etapie niezagrożone choć musimy pamiętać, że to górnictwo, wyjątkowa branża narażona na ciągłą walkę z żywiołem.
Chciałabym podkreślić, że dzięki
odważnej postawie w roku 2020 mamy bardzo dużą szansę odbić się z wynikami w 2021 r. - oby roku wzrostów
cen. Jest tylko jeden warunek: Musimy
tworzyć wspólnotę, wciąż być zespołem, który wspiera się zawsze i wszędzie, szybko reaguje na zagrożenia
i broni się swoją pracą. Jastrzębscy górnicy to twarda załoga, silni, odważni
pracownicy, którzy nigdy się nie poddają i dla wspólnego dobra gotowi są bronić swojej firmy i całego regionu, ale
również nieść pomoc innym.
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Jastrzębska Spółka Węglowa była współorganiz

Takiej burzy mózgów na temat
transformacji energetycznej województwa
śląskiego jeszcze nie było. Na zaproszenie
europosłów Ryszarda Legutko i Izabeli
Kloc z Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów w konferencji Śląski
Ład wzięli udział: premier Mateusz
Morawiecki, unijna komisarz Kadri Simson,
ministrowie, parlamentarzyści, prezesi
spółek energetycznych oraz eksperci.
Za wirtualnym stołem narodziły się realne
pomysły. Wśród nich jest propozycja
utworzenia think tanku, który stworzyłby
zaplecze eksperckie oraz informacyjne
dla procesów modernizacyjnych
naszego regionu.

Śląski

Powstaje bank dobrych pomysłów d

P

olityka klimatyczna jest najdroższym i najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem w historii Unii Europejskiej. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans często
podkreśla, że Zielony Ład powiedzie się wszędzie albo nigdzie. Oznacza to, że los flagowego okrętu Brukseli zależy głównie od Polski, która ma największe, obiektywne i niezawinione trudności z transformacją energetyczną. Z kolei na naszym, krajowym gruncie sukces polityki klimatycznej zależy w zasadzie tylko od jednego czynnika: czy
z tym wyzwaniem poradzi sobie Śląsk? Świadomość, że nasz region jest
kluczem do sukcesu bądź porażki europejskiego Green Dealu, nie powinna nas przytłaczać. To naturalne, że transformacja energetyczna budzi
w województwie śląskim wiele nadziei, ale jeszcze więcej obaw. Dlatego

tak ważny jest precyzyjny plan działania. Skuteczność procesom modernizacyjnym może zapewnić nie tylko odpowiednie finansowanie, ale także koordynacja wszystkich działań realizowanych na poziomach: lokalnym, regionalnym, państwowym i europejskim. Zaangażować się muszą politycy, naukowcy, samorządowcy, związkowcy, przedsiębiorcy, media, generalnie wszystkie środowiska, które mogą się różnić pod wieloma
względami, ale mianownik muszą mieć wspólny: dobra i bezpieczna przyszłość dla naszego regionu. Jak przejść od słów do czynów po części odpowiedziała konferencja Śląski Ład. Debatowano o kreowaniu rozwiązań
wspomagających transformację energetyczną oraz sprawiedliwe przemiany społeczne. Organizatorzy planują już kolejną edycję konferencji z nadzieją, że odbędzie się w stacjonarnej formule i z udziałem publiczności.

Kadri Simson

Ryszard Legutko

Mateusz Morawiecki

Izabela Kloc

Michał Kurtyka

Artur Soboń

Adam Gawęda

Tomasz Heryszek

Włodzimierz Hereźniak

Dariusz Niemiec

Tomasz Rogala

Adam Gorszanów

Wojciech Myślecki

atorem ważnej dla naszego regionu konferencji.

Ład

dla naszego regionu.
Premier

MATEUSZ MORAWIECKI

Nie ma polskiej gospodarki
bez Śląska
- Sprawiedliwa transformacja to taka, która dokonuje głębokich przekształceń w przemyśle, gospodarce, inwestycjach, finansach, ale z drugiej strony pozwala ludziom się do nich zaadoptować. I stąd będziemy
konsekwentnie walczyć o Górny Śląsk. W ramach unijnego finansowania do Polski trafi 250 mld zł na transformację energetyczną. Ogromna część tych środków jest dedykowana Górnemu Śląskowi i Zagłębiu.

IZABELA KLOC

poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska
(Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy)

Potrzebny jest
śląski think tank
- Podczas naszej debaty padło zbyt wiele ważnych słów, żeby nie było
ciągu dalszego konferencji. Chciałabym nadać naszym obradom trwalszy wymiar i zaproponować think tank Śląski Ład, który stałby się bankiem dobrych pomysłów dla naszego regionu w dobie transformacji
energetycznej. To musi być skuteczne, medialno-promocyjne narzędzie,
które w przystępny sposób opowie mieszkańcom - bo to ich musimy pozyskać do pozytywnej transformacji - o szansach i zagrożeniach związanych z przemianami.

KADRI SIMSON

komisarz ds. Energii Komisji Europejskiej

Kopalnie to nie tylko
gospodarka i technologie
- Śląsk brzmi jak wyzwanie. Wiemy, że górnictwo to nie tylko gospodarka i technologia, ale część waszej tradycji i spuścizny. Musimy zrozumieć, jak działać i co robić? Sprawiedliwa transformacja to nie hasło
dla Komisji Europejskiej, ale kierunkowskaz: jak być najbliżej rzeczywistych spraw. Staramy się wsłuchiwać w głosy prezydentów, burmistrzów,
wójtów, czyli wszystkich władz samorządowych, by dostosować ofertę
do ich potrzeb. Wszystkie regiony muszą być na równi traktowane, choć
wyzwania są odmienne.

PROF. RYSZARD LEGUTKO

MICHAŁ KURTYKA
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DARIUSZ NIEMIEC

minister Środowiska i Klimatu

prezes Tauronu Wytwarzanie

Pieniądze trzeba zamienić
na konkretne plany

Energia ze źródeł odnawialnych
jest niestabilna

- Pragnę przypomnieć, że właśnie w Katowicach w czasie szczytu klimatycznego pojawiła się szerzej idea sprawiedliwej transformacji. Ona
będzie miała sens, jeśli będzie przekładała się na podnoszenie jakości życia Polaków. W ciągu najbliższych lat będziemy musieli zagospodarować
dwa, a może nawet trzy razy więcej środków niż dotychczas. To dotyczy
szczególnie Śląska, który ma ogromny potencjał. To właśnie na barkach
tego przemysłowego regionu leży najlepsze wykorzystanie tych środków.

- Struktura wytwarzania energii pokazuje, jakie jednostki powinniśmy mieć zainstalowane w sieci. Wciąż niezbędne są jednostki sterowalne oparte o paliwa kopalne. Ich liczba powinna być dopasowana do
utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, tak by ciągłość dostaw była
zachowana. Oczywiście takie stwierdzenie jest prawdziwe do momentu, gdy pojawi się nowa technologia. Mam tu na myśli magazynowanie
energii na dużą skalę. Taka technologia na pewno nie zostanie opracowana w najbliższym czasie.

ARTUR SOBOŃ

wiceminister Aktywów Państwowych

Rozmowy ze stroną społeczną
idą zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem
- Umowa, nad którą pracujemy ze stroną społeczną, obejmie nie tylko Polską Grupę Górniczą, ale wszystkie krajowe spółki wydobywcze.
Nasze nieoficjalne i robocze rozmowy z Komisją Europejską wskazują,
że wszystkim nam zależy, aby transformacja energetyczna była rozłożona w czasie, sprawiedliwa, uzgodniona społecznie, zaplanowana i aby
w miejscowościach szczególnie dotkniętych skutkami likwidacji górnictwa budować nowy potencjał wykorzystując w tym zakresie wszystkie
możliwe instrumenty finansowe.

ADAM GAWĘDA

poseł i były wiceminister MAP

Czyste technologie węglowe
mogą odegrać ważną rolę
- Jeśli mówimy o Zielonym Ładzie, to wszystkim przychodzi na myśl
wykorzystanie energii wiatru, słońca, czy też ziemi. Wiemy doskonale,
że te źródła są niestabilne i często dochodzi do sytuacji, że nasze konwencjonalne bloki energetyczne są podstawowym źródłem energii. Ich
udział w procesie wytwarzania energii to model, który funkcjonuje na
całym świecie i który wszedł na poziom wykorzystania gospodarczego.
Z węgla można produkować wiele bardzo ciekawych produktów - głównie w obszarze chemii i energii.

TOMASZ HERYSZEK

prezes Węglokoksu

Nikt nie wymyślił
jeszcze substytutu stali
- Jest kilka czynników, z którymi sektor hutniczy musi się zmierzyć,
by dostosować się do Zielonego Ładu. By móc za kilka lat powiedzieć, że
wykorzystano wszelkie szanse i fundusze, by ten przemysł unowocześnić
i uelastycznić. Na europejskim rynku przemysł hutniczy jest w gorszej
sytuacji, jeśli chodzi o konkurencyjność, niż gdzie indziej na świecie, bo
doliczane są, m.in. koszty śladu węglowego i ETS. Musimy jako kraj, też
jako spółka Węglokoks, traktować ten segment niezmiernie poważnie.

WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK

współprzewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
w Parlamencie Europejskim

prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Transformacja musi wykraczać
poza wymiar technologiczny

Śląsk może stać się
wodorową doliną

- Jeśli transformacja energetyczna ma być sprawiedliwa i zrównoważona, Ślązacy muszą wiedzieć, że nie stracą na likwidacji górnictwa. Na razie się na to nie zanosi. Kwoty zapowiadane w ramach
unijnych środków na transformację energetyczną nie równoważą olbrzymich kosztów likwidacji górnictwa - zarówno społecznych jak
i gospodarczych. Trzeba też pamiętać, że branża węglowa to na Śląsku nie tylko pieniądze, ale także etos i symbol regionalnej tożsamości.

- Jako spółka intensywnie pracujemy nad wykorzystaniem naszych możliwości przy produkcji wodoru. Nie będę mówił, że jesteśmy w stanie zaspokoić zapotrzebowania na wodór w większej skali, ale są to ilości, które
mogłyby zasilić cały transport autobusowy na Śląsku i w Zagłębiu. W całym regionie obecnie kursuje ok. 1,5 tys. autobusów. Mniej niż 10 proc. wykorzystuje paliwa alternatywne. W gazie koksowniczym, który powstaje
w koksowniach Grupy JSW, zawartość wodoru waha się od 55 do 58 proc.

TOMASZ ROGALA

prezes Polskiej Grupy Górniczej

Trzeba zachować wpływy
do budżetów domowych
- Słyszymy o szybkiej dekarbonizacji, która oznacza po prostu szybkie zamknięcie kopalń. Zastanówmy się, co to oznacza dla rynku pracy.
Są gminy i powiaty, w których nadal głównym pracodawcą są kopalnie
i podmioty z nimi powiązane. Zamknięcie kopalń oznacza tam zwiększenie bezrobocia z jednocyfrowego do dwucyfrowego. Górnictwo dostarcza gotówkę do górniczych rodzin, w sumie około 2 mld zł rocznie.
Czy firmy, które powstaną w miejsce kopalń, zdołają zapełnić tę lukę?

ADAM GORSZANÓW

menedżer, współautor projektu operatora rewitalizacji

Na terenach poprzemysłowych
spada poziom przedsiębiorczości
- To hamulec rozwojowy, który zaburza gospodarkę przestrzenną
i degraduje tkankę społeczną. Na takich terenach widoczny jest wzrost
bezrobocia i niezrównoważony rozwój gospodarki. Procesy rewitalizacji
są niewystarczająco dobrze przygotowane. Należy wdrożyć model zarządzania transformacją w zakresie odzyskiwania terenów poprzemysłowych. Wykorzystajmy w tym zakresie przykłady z krajów unijnych,
gdzie powołano instytucje, których zadaniem było kompleksowe zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.

PROF. WOJCIECH MYŚLECKI

ekspert problemów geopolitycznych

Słabnie dynamika społeczna
mieszkańców Śląska
- Jednym z największych problemów województwa śląskiego w dobie transformacji jest depopulacja. Od roku 2000 do 2018 liczba ludności spadła aż o 4,7 proc. Niekorzystnie wygląda także stosunek ludzi
w wieku przedprodukcyjny do poprodukcyjnym. Ta proporcja wynosi
100 do 132. Trzecim alarmującym sygnałem jest spadek udziału śląskiego PKB w krajowej gospodarce. W 2004 roku wynosił on 13,75 proc.,
teraz jest na poziomie 12,31 proc. Z punktu widzenia transformacji
i modernizacji te wskaźniki są bardzo niekorzystne.

Partnerzy konferencji
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Debatę zdominowało
zagrożenie koronawirusem

2 dni, 6 sesji tematycznych, 39 referatów
przygotowanych przez 83 autorów, między innymi
z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Ponad 2600 osób
obserwujących wydarzenie na kanale You Tube.
Tak w dużym skrócie można podsumować jedno
z najważniejszych wydarzeń w środowisku
górniczym - XXVII Międzynarodową Konferencję
Naukowo-Techniczną - Górnicze Zagrożenia,
która w tym roku odbyła się on-line.

W

ciągu dwóch dni Konferencji pracownicy kopalń, naukowcy, eksperci, przedstawiciele nadzoru górniczego, spółek węglowych oraz firm związanych z górnictwem i bezpieczeństwem pracy w górnictwie zaprezentowali najnowsze rozwiązania dotyczące walki z zagrożeniami występującymi w kopalniach. Oprócz dobrze
znanych zagrożeń, w tym roku pojawiło się nowe, dotyczące zagrożenia
epidemicznego związanego z wirusem
SARS-CoV-2. I właśnie temu zagrożeniu podczas Konferencji poświęcono
pierwszy dzień wydarzenia. Przedstawiciele wszystkich spółek górniczych
przedstawili swoje doświadczenia, prezentując dokonania i przyjęte procedury, które na przyszłość mają zapewnić
bezpieczne warunki pracy i zatrzymać
rozprzestrzenianie się Covid-19 w kopalniach.
Drugi dzień konferencji był poświęcony zagrożeniom naturalnym, tym
które znamy od dawna. Zagrożeniom
aerologicznym, tąpaniami i zagrożeniom radiologicznym. Jednymi z ciekawszych referatów były te, poświęcone wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do oceny stanu zagrożenia tąpaniami oraz zastosowaniu technologii informatycznych w analizie danych dotyczących podporności sekcji
w zakładach JSW. Całość Konferencji
zdominowało jednak zagrożenie koronawirusem.
- Musimy pamiętać o tym, że wirus
SARS-CoV-2 ciągle jest groźny. To właśnie przez to nowe zagrożenie musieliśmy
się dzisiaj spotkać zdalnie, na ekranach
komputerów, telefonów. Zagrożenie nie
minęło i wszystkie spółki górnicze mają
tego świadomość. Konferencja pokazała,
że potrafimy sobie radzić z różnymi zagrożeniami, które występują w polskim
górnictwie, również z koronawirusem powiedział prof. Stanisław Prusek, dy-

rektor Głównego Instytutu Górnictwa
podsumowując Konferencję.
Gospodarzem XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Górnicze Zagrożenia Naturalne została Jastrzębska Spółka Węglowa. Wydarzenie zorganizowano wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, JSW Szkolenie i Górnictwo, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa oraz
Komisją Górniczą PAN Oddział w Katowicach oraz JSW ITSystems.

ARTUR DYCZKO,
wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych
- Tą konferencją udowodniliśmy, że się nie poddajemy, i że mamy pomysł
na to, jak opanować coś, co wydaje się nie do opanowania. Konferencja jest
bardzo istotnym wydarzeniem dla naszej branży. Generuje ciekawe dyskusje,
pokazuje kierunki zmian. Dzięki temu, radzimy sobie z zagrożeniami, jakie dotykają polskie górnictwo. Nawet z takimi zupełnie nowymi, jak koronawirus.

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje,
Twojej rodziny i Twoich ﬁnansów.
Należymy do największego producenta
węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy
i operatorów obróbki skrawaniem.

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

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

www.naszejastrzebie.pl
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Nowa pracownia

u Ponad 500 uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 6 im Janusza Korczaka może już korzystać
z nowej pracowni komputerowej składającej
się z 14 stanowisk uczniowskich i komputera
nauczycielskiego. Fundacja JSW przeznaczyła
na ten cel ponad 49 tysięcy złotych.

Mój Prąd 2021

Program Mój Prąd zmienił wygląd polskich dachów i zasady
gospodarowania energią w setkach tysięcy domów. Wszystko dzięki
systemowi dotacji, który oferował zwrot pieniędzy do 50% kosztów
inwestycji, do kwoty 5 tys. zł za wykonaną instalację fotowoltaiczną.

P

olacy tylko czekali na taką okazję,
a program okazał się sporym sukcesem. 6 grudnia 2020 roku zakończył się drugi nabór wniosków. Ale - jak
wynika z wypowiedzi wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyska - na tym
nie koniec.

Ministerstwo prowadzi
z NFOŚiGW prace
analityczne, które pomogą
ustalić, jak program będzie
wyglądał w 2021 roku.

W

iększość komputerów,
z których do tej pory korzystali uczniowie klas
1-8 zostało zakupionych 12 lat temu,
5 zostało dokupionych w 2012 r. Mimo
usilnych starań szkoły i prac rewitalizacyjnych sprzęt z trudem był w stanie realizować podstawę programową, szczególnie po ostatniej reformie edukacji,
kiedy to liczba uczniów znacznie wzrosła. W tej chwili uczniowie mają dostęp

do nowoczesnego sprzętu, wyposażonego w system Windows 10, pakiet Office
oraz pozostałe programy niezbędne do
realizacji zajęć informatycznych.
W celu uatrakcyjnienia zajęć zakupiono również tablicę interaktywną,
głośniki, rzutnik i słuchawki do każdego stanowiska komputerowego. Aby
wszystkie komputery mogły łączyć się
w sieci Internetu zamontowano bezprzewodowy router Wi-Fi.

Rozważa się rozszerzenie programu
o dofinansowanie ładowarki samochodu
elektrycznego, pompy ciepła lub akumulatorów. Już teraz Mój Prąd jest łączony
z Czystym Powietrzem, a ktoś kto chce
zainwestować w fotowoltaikę i pompę ciepła nie musi wypisywać dwóch wniosków,
lecz tylko jeden. Być może współpraca
między tymi dwoma źródłami dotacji stanie się jeszcze bliższa.

Kiedy rozpocznie się
Mój Prąd 2021?

Według oficjalnej strony internetowej
programu, ma się on rozpocząć w pierwszej połowie roku. Ponieważ mamy już
styczeń, ciężko uwierzyć, żeby zaczął się
w lutym lub marcu. Prawdopodobniej zacznie się w okolicach czerwca.

Czy inwestować
w fotowoltaikę, czy
czekać na więcej
szczegółów? Lepiej
inwestować. Dlaczego?

Fotowoltaika zwróci się nawet bez dotacji. Mój Prąd zwraca tylko istniejące instalacje, to znaczy musisz mieć skończoną
instalację, żeby otrzymać pieniądze. Jeśli
zainwestujesz w fotowoltaikę teraz, Twoja
instalacja będzie gotowa, gdy rozpocznie
się kolejny nabór.
Gdy wszystkie szczegóły staną się
znane, wtedy nastąpi kolejny boom, ciężej będzie znaleźć dobrego instalatora,
a wnioski są rozpatrywane od pierwszego
złożonego.

Zielone Jastrzębie

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

TOMASZ BEDNAREK,

prezes WFOŚiGW
w Katowicach:

„Śląsk” zyska nowy blask
Park w 12,5-hektarowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie - siedziba
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadymy - zostanie odnowiony.
Na renowację parku
Zespół otrzymał ponad
325 tys. zł dofinasowania
z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Umowę w tej sprawie
podpisali 18 stycznia,
w Koszęcinie dyrektor
Zespołu Zbigniew
Cierniak i Tomasz
Bednarek, prezes
katowickiego Funduszu.
- To zadanie pokazuje inną stroną naszego Funduszu. Środki przeznaczamy
nie tylko na przeciwdziałanie smogowi,
niskiej emisji czy duże inwestycje strukturalne, ale także na ochronę przyrody. Jest to zadanie ważne, bo to zabytkowy park, historyczny z ponad stuletnim
drzewostanem, który należy zachować
dla przyszłych pokoleń. Do parku przyjeżdżają goście z całego województwa
i kraju. Trzeba dbać o takie perełki przyrodnicze, które mamy na terenie naszego województwa, bo to także wspaniała
wizytówka Śląska - powiedział na uroczystości podpisania umowy Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚIGW w Katowicach.
Środki zostaną przeznaczone na prace przy zieleni w zabytkowym Zespole
Pałacowo-Parkowym. Głównym celem
zadania jest właściwe i specjalistyczne
zadbanie o zieleń zabytkową znajdującą

Podpisanie umowy o dofinansowanie renowacji parku w Koszęcinie.
się w parku oraz zapewnienie prawidłowego wzrostu roślinności i bezpieczeństwa wszystkim przebywającym na terenie parku.
Łączny koszt inwestycji to 408,8 tys. zł,
z czego 325,7 tys. zł zapewni WFOŚiGW
w Katowicach. Resztę, ponad 83 tys. zł,
Zespół wyasygnuje z własnych środków.
Położony w centrum Koszęcina Zespół
Pałacowo-Parkowy, który jest siedzibą
Zespołu „Śląsk”, ma powierzchnię niemal 12,5 ha. Wokół pałacu rozpościera
się wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską 10-hektarowy park w stylu angielskim. Znajduje się tam około 900 drzew i krzewów,
w tym wiele cennych gatunkowo. Najczęściej występujące to: dęby szypułkowe, klony, jesiony, buki, graby, lipy, buki, daglezje i platany. Na terenie parku
znajduje się też 11 pomników przyrody. Największą grupę drzew stanowią
drzewa ponad 100 oraz 200 letnie i starsze - tak zwany starodrzew, który podczas silnych wiatrów jest narażony na
zniszczenie. Jak przekonują opiekunowie parku i pałacu, bardzo ważnym celem zadania jest także zachowanie walorów i ciągłości zabytkowego parku

z okresu neoklasycyzmu, z którego będą mogły w przyszłości korzystać następne pokolenia. Wszystkie te prace mają za zadanie również utrzymać
pierwotny układ kompozycyjny parku w stylu angielskim (naturalny ogród
krajobrazowy) i zapewnić utrzymanie
właściwego stanu ekosystemu.

- Jest to przestrzeń żywa, z wieloma
zabytkowymi okazami, która wymaga szczególnej troski i - z biegiem czasu
- kolejnych nakładów finansowych. Dlatego bardzo się cieszymy, że wraz z pozyskaniem wsparcia ze strony WFOŚiGW
w Katowicach - za które jesteśmy bardzo wdzięczni - będziemy mogli zadbać
o park na najwyższym poziomie. Dzięki
wykonanym pracom nie tylko zadbamy
o urodę parku, ale także o bezpieczeństwo naszych gości korzystających z pleneru wokół pałacu. Mamy nadzieję, że
wkrótce wrócimy do minimalnego, rocznego wskaźnika 150 tysięcy odwiedzających nas podczas imprez plenerowych,
koncertów, festiwali, warsztatów i wszelkich innych przedsięwzięć, które Zespół
„Śląsk” realizuje w swojej pięknej siedzibie - powiedział Zbigniew Cierniak, dyrektor Zespołu „Śląsk”. - Wszelkie prace renowacyjne w zieleni parkowej są zaplanowane w tym roku. To są głównie
nasadzenia, przycinki sanitarne usuwające wszystkie suche, uszkodzone i chore
pędy drzew oraz cięcia korekcyjne, insta-

O takie parki jak ten w Koszęcinie,
posiadające wiekowy drzewostan,
musimy zadbać szczególnie. To
bardzo ważne z punktu widzenia
ochrony przyrody. Nasza dotacja
pozwoli m.in. na pielęgnację,
zakup i sadzenie nowych drzew,
cięcia sanitarne usuwające suche,
uszkodzone i chore pędy. W ramach tego zadania zaplanowana
została również pielęgnacja trawników oraz czyszczenie rowów
melioracyjnych przy przepustach
pod alejkami i przepustów.
lacje wiązań elastycznych - dodaje dyrektor.
W ramach prac zostaną także wycięte suche drzewa, usunięte pniaki, a także poddane pielęgnacji zostaną rozległe,
ponad 4-hektarowe parkowe trawnik,
a rowy melioracyjne i przepusty wodne
oczyszczone.
Od czerwca 2014 roku w parku były wykonywane przede wszystkim niezbędne bieżące prace przy zieleni zabytkowej. W 2019 roku wykonano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem gospodarki zadrzewieniem i koncepcją nowych nasadzeń. Dokumentacja ta wskazała na pilną konieczność przeprowadzenia kolejnych specjalistycznych prac - pielęgnacji drzew, usunięcia drzew chorych, suchych i zagrażających bezpieczeństwu,
wykonania nowych nasadzeń oraz przesadzenia drzew ze względu na kolizyjność z innymi.

„Moja woda” startuje lada moment

W

szyscy, którzy planują wybudowanie oczka wodnego lub zamontowanie
zbiornika retencyjnego na wody
opadowe powinni pilnie śledzić
stronę Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, bowiem
lada dzień zostanie ogłoszony nabór wniosków do tegorocznej edycji
programu!
- Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców województwa śląskiego Programem „Moja woda”, informujemy, że prawdopodobne uruchomienie
Programu w 2021 roku planowane jest po uzgodnieniach

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I kwartale
2021 roku - zapewniają pracownicy
WFOŚiGW w Katowicach.
Szczegółowe informacje na temat planowanego naboru (w tym
Program, terminy składania wniosków, regulamin naboru wniosków,
sposób rozliczeń itd). zostaną przekazane niezwłocznie po zakończeniu
uzgodnień.
W 2020 roku w ramach Programu „Moja woda” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło
3 092 wniosków na kwotę 14 002 980 złotych.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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Kolejne wsparcie Wojewódzkich Funduszy

W WALCE Z COVID-19

u Także w tym roku szpitale mogą liczyć na wsparcie
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w zakresie
zagospodarowania zakaźnych odpadów medycznych.
Łącznie szesnaście Funduszy przekaże na ten cel 6,7 mln zł.
- Musimy pamiętać, że odpady w postaci maseczek, przyłbic i kombinezonów ochronnych, z których korzystają
medycy wykonujący codziennie ogromną pracę, opiekując się chorymi na
COVID-19, muszą zostać zagospodarowane w bezpieczny sposób. Dlatego cieszy mnie wspólne zaangażowanie Wojewódzkich Funduszy i fakt, że już po raz
kolejny wesprą one finansowo szpitale

w swoich regionach w tym zakresie podkreśla minister klimatu i środowiska Michała Kurtyka.
Mając na uwadze aktualną potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń
COVID-19 WFOŚiGW planują dalsze
aktywne zaangażowanie w proces walki z epidemią.
- Zaoferowany w ubiegłym roku
przez Fundusze mechanizm wsparcia

walki z COVID-19 został pozytywnie
przyjęty przez beneficjentów, dlatego
Wojewódzkie Fundusze wyraziły gotowość dalszego finansowania przedsięwzięć także w tym roku. W 2021 roku
przeznaczą one łącznie 6,7 mln zł na
działania związane z zagospodarowaniem zakaźnych odpadów medycznych
w szpitalach w swoich regionach - zaznacza Marek Ryszka, wiceprzewodni-

czący Konwentu Prezesów Zarządów
WFOŚiGW.
Przypomnijmy, że w minionym roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparło szpitale w zakresie
zapobiegania i zwalczania COVID-19,

kwotą 6,6 mln zł. W 2020 r. każdy z nich
(WFOŚiGW) przekazał wsparcie finansowe jednoimiennym szpitalom zakaźnym w swoim regionie. Środki te pozwoliły na bezpieczne zagospodarowanie zakaźnych odpadów medycznych
wytworzonych w tych placówkach.

u Do końca 2021 roku zostaną
wymienione wszystkie kopciuchy?

By umów było
jak najwięcej
Dla spółdzielni mieszkaniowych termomodernizacja oznacza przede wszystkim duże oszczędności.

„Jas-Mos” dostanie
dofinansowanie
Z
akończono ocenę merytoryczną II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych
w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020.
Mieszkańcy bloków przy ul. Ofiar Faszyzmu 7-15
i Górniczej 38 w Jastrzębiu-Zdroju mogą już być
pewni, że zaplanowana termomodernizacja na pewno będzie zrealizowana, bowiem wniosek złożony
przez ich Spółdzielnię Mieszkaniową „JAS-MOS”
został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony
przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej
dwóch budynków w zasobach S.M. „JAS-MOS” tj. na
ul. Ofiar Faszyzmu 7-15 i Górniczej 38 w Jastrzębiu-Zdroju” otrzyma dofinansowanie w wysokości
726 736,24 zł.
Zainteresowanie konkursem było ogromne! Wpłynęło 48 projektów, w pierwszym etapie zostało ocenionych pozytywnie - 44 w tym Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju. Natomiast
drugi etap oceny merytorycznej pozytywnie przeszło
niespełna 40 projektów.
Dzięki zainteresowaniu włodarzy miast oraz prezesów spółdzielni mieszkaniowych czystym powietrzem
wiele starych budynków wielkorodzinnych przechodzi metamorfozę, bowiem termomodernizacja często jest powiązana z wymiana stolarki okiennej, czy
drzwi wejściowych do klatek. Mieszkańcy cieszą się

z takiej sytuacji, bowiem zyskają mieszkania wymagające mniejszej ilości energii do ogrzania, a więc są
tańsze. Zyskuje też otoczenie, bowiem powietrze jest
mnie zatruwane.
Ale pierwszym krokiem do tego jest termomodernizacja budynków oraz zmiana systemów grzewczych
w nich funkcjonujących - im mniej potrzeba energii
na ogrzanie bloku, domu tym mniejsze zanieczyszczenie powietrza.
- Im więcej środków przeznaczymy na zamianę systemów grzewczych i termomodernizację bloków, kamienic oraz ograniczenie ich energochłonności tym mniej energii będziemy potrzebowali,
by je ogrzać i tym samym emisja dwutlenku węgla w naszych miastach się obniży. Zimą to przede
wszystkim niska emisja zanieczyszcza powietrze,
bo mieszkania są opalane nadal piecami węglowymi - wyjaśnia Adam Lewandowski, zastępca prezesa Funduszu.
98 849 445 zł, czyli prawie 100 mln zł powędruje
do gmin, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot
na jak to określono w przedmiocie konkursu: „głęboką i kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych”. Najwięcej,
bo ponad 79 mln zł otrzymają gminy z województwa śląskiego. Pozostała kwota dotacji zostanie przeznaczona na modernizacje bloków w spółdzielniach
i wspólnotach mieszkaniowych.

P

oczątek roku jest czasem wszelkich podsumowań. Tomasz Bednarek,
prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podsumowując miniony rok na antenach regionalnych telewizji mówił
także o nadziejach w nadchodzącym roku.
- Jestem szczególnie zadowolony z przyspieszenia programu Czyste Powietrze, gdzie wpływa coraz
więcej wniosków od mieszkańców,
szczególnie tych mniej zamożnych.
Wzrost dofinansowania, po zastosowaniu dodatkowych udogodnień
i form dofinansowania właśnie dla
nich, w maju ubiegłego roku to był
ważny impuls. Świadczy to także o wzroście świadomości ekologicznej. Coraz
częściej zwracamy uwagę czym palimy w piecu,
czym pali nasz sąsiad, to
ważnym sygnał. Jednocześnie przypominam,
że koniec 2021 roku jest
terminem granicznym,
po którym z tzw. kopciuchów, czyli przestarzałych
źródeł ciepła nie będzie już można
korzystać - przypomina prezes Tomasz Bednarek. - W związku z tym
liczymy, że 2021rok będzie rekordowym pod względem wymiany, właśnie tych najstarszych i najbardziej
zatruwających środowisko źródeł
ciepła w prywatnych domach - dodaje prezes.

Także zwiększenia dostępu
mieszkańców do informacji o programie poprzez punkty usytuowane w urzędach gmin i miast było
ważnym elementem zwiększającym liczbę wniosków.
Obecnie jest już 61 punktów
w urzędach miast i gmin, gdzie

mieszkańcy mogą składać wnioski w ramach programu Czyste Powietrze. Z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach taką umowę podpisało także
miasto Jastrzębie-Zdrój. Zajmujący się tymi sprawami urzędnicy zostali przeszkoleni i nie tylko

przyjmują wnioski, ale także doradzają mieszkańcom.
Jest to szczególnie istotne teraz,
podczas pandemii, kiedy dostęp
do doradców w Funduszu jest
ograniczony, a rozmowa przez telefon nie zawsze pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc beneficjentom np.
przy wymianie pieca
węglowego czy wykonaniu termomodernizacji. Kontakt z doradcą jest szczególnie ważny, kiedy w ramach programu Czyste Powietrze wymieniamy kilka elementów, np. ocieplamy dom, wymieniamy okna, piec czy zakładamy fotowoltaikę. Jak połączyć elementy
programu Czyste Powietrze i Mój
prąd, by uzyskać najkorzystniejsze dofinansowanie? I co wybrać
pompę ciepła czy piec na gaz? Te
i wiele innych pytań nurtują
mieszkańców chcących skorzystać z dofinansowania.
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Farba do ścian i sufitów
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Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 71
tel. 32 474 50 03 | www.abc3.pl
Horoskop
WODNIK (20 I - 19 II) To nie będzie łatwy rok. Pojawi się wiele zaległych spraw, których rozwiązanie
wciąż przekładałeś, ale dłużej tak się nie da. Możesz
nawet skorzystać na tej sytuacji, lecz pod jednym
warunkiem. Musisz być konsekwentny aż do bólu, co
niestety, nie jest cechą typową dla Wodników.
RYBY (20 II - 19 III) Coś się Rybom od życia należy. Mijający rok upłynął Wam pod znakiem kontuzji
i uszczerbków na zdrowiu, nie tylko fizycznym. Ale
na tym koniec. Rok 2021 będzie obfitował w zaskakujące zwroty akcji z filmowym happy endem. Może
pojawić się niespodziewana propozycja. Nie odrzucajcie jej, bo może zmienić Twoje życie (na lepsze).
BARAN (20 III - 20 IV) Przysłowiowy upór przyda się Baranom. Staniecie przed wieloma nowymi
zadaniami, które innych by przerosły, ale Baranom
nie wypada rezygnować z walki. Musicie jednak działać konsekwentnie. Jak w haśle o Legii Cudzoziemskiej: krew, pot i łzy. Ale tędy wiedzie droga do waszego sukcesu.
BYK (21 IV - 20 V) „Zdrowy, jak byk” jest przysłowiem, którego nie powinieneś traktować w najbliższym roku zbyt dosłownie. Nie musisz zwalniać tempa, ale staraj się żyć bardziej racjonalnie. Zapanuj nad
emocjami, bo - jak na razie - stres daje ci ostro w kość.
Zacznij traktować siebie i innych z dystansem, a osiągniesz jakość życia o jakiej nawet nie marzyłeś.
BLIŹNIĘTA ( 21 V - 20 VI) Gdyby była możliwość
brania rocznych urlopów, to powinieneś od razu zafundować sobie taką przerwę w pracy. Wiemy jednak, że to nierealne. Dlatego musisz uważać na siebie. W życiu zawodowym czekają Cię solidne zmiany, nie zawsze na lepsze. Bądź uważny i skoncentrowany. Nie daj się zaskoczyć, a spokojnie dotrwasz do
końca 2021 roku.
RAK (21 VI - 21 VII) Nie przywiązuj się za bardzo do
miejsca, w którym obecnie mieszkasz. Nawet jeżeli
zapuszczasz tam korzenie od lat. Może dojść do sytuacji, że za głosem serca wywędrujesz w nowe miejsce,
wśród nowych ludzi. Ale nie martw się. Jeżeli masz
dobrego przewodnika, nie stanie Ci się nic złego.
LEW (22 VII - 21 VIII) Roznosi Cię energia, bo chciałbyś mieć wszystko od razu. Najlepiej dom z ogrodem,

dobry wóz i kupę kasy. Nie nerwowo. 2021 rok przyniesie wiele nowych znajomości, które mogą zakończyć
się ciekawymi propozycjami finansowymi. Wrogowie
oczywiście nie śpią. Będą podstawiać Ci nogi, ale Ty jak każdy kot - spadniesz na cztery łapy.
PANNA (22 VIII - 22 IX) Rok upłynie pod znakiem jednej ważnej podróży. I nie chodzi wcale o
wakacyjny wyjazd do Egiptu. To może być nawet
służbowy wyjazd do sąsiedniego miasta. Podróż w
Twoim wypadku oznacza zmianę. Po powrocie nie
będziesz już taki, jak wcześniej. Nowe doświadczenia, wpływ nowo poznanych ludzi, mocno odmieni
Twoje życie.
WAGA (23 IX - 21 X) Zaufaj intuicji i szczęściu,
które - jak dotychczas - raczej Cię nie opuszczało.
Mniej więcej w połowie roku staniesz przed ważnym
wyborem. Problem polega na tym, że nie będzie żadnych wskazówek - ani za, ani przeciw - które pomogłyby w podjęciu decyzji. Nie rzucaj wtedy monetą.
Zamknij oczy, odetchnij głęboko i daj się ponieść intuicji.
SKORPION (23 X - 21 XI) Za dużo logiki, a za mało
serca w Twoim postępowaniu. Nie myl życia osobistego z pracą. Nie traktuj rodziny jak kolegów z biura. Nie udowadniaj, że zawsze wiesz lepiej, bo w życiu nie o to chodzi, aby ktoś był górą. Poświęć ten rok
na odbudowę relacji z najbliższymi. Brzmi banalnie,
ale dokonać tego, to prawdziwe wyzwanie.
STRZELEC (22 XI - 20 XII) Nie wchodzi się dwa
razy do tej samej rzeki. Trzymaj się tego przysłowia
i nie popełniaj w nadchodzącym roku takich błędów,
jakie sobie zafundowałeś w 2020. Odzyskiwanie
straconej reputacji zajmie Ci mniej więcej tyle czasu,
ile trwało jej tracenie. Do dzieła. Bierz się do roboty
zaraz po noworocznym toaście.
KOZIOROŻEC (21 XII - 19 I) Zaplanowałeś sobie
nadchodzący rok prawie co do dnia, ale nie zapominaj, że życiem w największym stopniu rządzi przypadek. Los może spłatać Ci psikusa. Wytrącony ze
schematu możesz popełnić błąd, który będzie sporo kosztował. Zawczasu trenuj. Staraj się reagować
bardziej spontanicznie na różne sytuacje, nie popadaj w schematy, unikaj rutyny.
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