20.000 egz.

A

Z

E

T

A   B

E

Z

P

Ł

A

T

N

A

Nakład:

G

Nr 1 (79) 

Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:

styczeń 2022 r.

www.naszejastrzebie.pl

Ku pokrzepieniu serc
11 edycja okazała się najlepsza w całej historii Charytatywnego
Koncertu Noworocznego. To zasługa świetnych artystów,
znakomicie dobranego repertuaru i niezwykłej atmosfery, jaka
towarzyszyła muzycznej uczcie w kinie „Centrum”.

str. 3

Szprycha niezgody

W naszym mieście wszyscy się cieszą z planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i towarzyszącej mu sieci
kolei wielkich prędkości, która obejmie Jastrzębie-Zdrój. Za to w innych miejscowościach położonych na „naszej”
trasie rośnie samorządowy protest przeciwko tej inwestycji.

GKS dostał od miasta
o połowę mniejszą
dotację. Kibice są wściekli
na prezydent Hetman.
str. 13

Piotr Szereda, przewodniczący
Rady Miasta: Jeśli budowa
kolei z Jastrzębia do
Wodzisławia dojdzie do
skutku, to jej rozpoczęcie
planowane jest w 2026 roku.

str. 5
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Nie zapomnimy!
u Przed 2015 rokiem policja ostatni raz strzelała do górników w grudniu 1981 roku
pod kopalnią Wujek. Wtedy zginęli ludzie. Podczas jastrzębskiej pacyfikacji
nie doszło do największej tragedii, ale było blisko. Wspomnienia o tamtych
wydarzeniach wciąż bolą, ale najbardziej boli bezkarność sprawców.

Z

pod siedzibą spółki pod takimi właśnie hasłami i przelali
za to krew - dodał Piotr Leowski, jeden z uczestników
tamtych wydarzeń.
Pokrzywdzonych
było więcej.

Dramatyczne chwile z lutego 2015 r. na zawsze pozostaną w pamięci jastrzębian.

To cud, że przeżył
Marcin Gralak.

ul. Wrocławska
pow. 34,50 m2
cena: 189 000 zł
tel. 601 976 218
M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
po generalnym
remoncie
pow. 48,00 m2
cena: 229 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

ordynujący wsparcie dla
górników. Niestety, na wysokości zadania nie stanął wymiar sprawiedliwości. Do dziś nikt nie poniósł
konsekwencji za wydarzenia sprzed siedmiu lat, choć
przecież nietrudno jest
ustalić, kto wydał rozkaz
użycia broni. Czyżby wokół jastrzębskich wydarzeń
z lutego 2015 roku panowała zmowa milczenia?

Dwa lata z wirusem

Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Polsce
Procentowy poziom szczepień
przekroczyła psychologiczną granicę 100 tys. osób. 55,6 56,0
53,9 54,4
W naszym mieście zmarło z tego powodu
51,8 52,4
268 mieszkańców.

Na

COVID-19 zmarło
w Polsce więcej osób
niż liczy JastrzębieZdrój plus sąsiednie Pawłowice. Takie porównanie robi wrażenie tym
bardziej, że to nie jest koniec mrocznej statystyki. Pierwszy przypadek
koronawirusa w Polsce odnotowano
4 marca 2020 roku. W tydzień później zmarł pierwszy pacjent. Od tego
czasu minęły prawie dwa lata, które
zapamiętamy na zawsze. Bez względu

na to, jaki mamy stosunek do szczepień, fachowcy nie pozostawiają złudzeń, że nie ma lepszej formy ochrony przed wirusem.
Pod tym względem nasze miasto
wypada średnio, choć w sąsiednich
miejscowościach statystyki szczepień też nie wyglądają imponująco.
W województwie śląskim na pierwszym miejscu są Bobrowniki, gdzie
zaszczepiło się 64,6 proc. mieszkańców.

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17,
redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji: Beata Leśniewska
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

Żory

Jastrzębie-Zdrój

Rany fizyczne
goją się długo.
Pamięć o tamtych
wydarzeniach nie
zagoi się nigdy.

Rybnik

M-2

GRZEGORZ
MATUSIAK

Wodzisław Śląski

M-3
Jastrzębie-Zdrój
WOLNE OD ZARAZ!
ul. Pomorska
pow. 46,00 m2
cena: 169 000 zł
tel. 601 976 218

- Zostałem postrzelony
w głowę, czego skutki odczuwam do dziś. Ponieważ doznałem rozległego obrzęku
mózgu, mam silne bóle głowy, leczę się neurologicznie.
Podczas manifestacji złamałem też sobie nogę i koniecz-

na była rekonstrukcja podudzia, noga boli cały czas.
Gdyby nie szpital po drugiej stronie ulicy, nie wiem
czy byłbym tu z wami dzisiaj. Szybko podano mi leki. W szpitalu leżałem półtora miesiąca - mówił Marcin
Gralak, najbardziej poszkodowany w wydarzeniach
sprzed pięciu lat.
- Polano mnie gazem, nie
widziałem na oczy. Jestem
tu przede wszystkim po to,
by bronić miejsc pracy swoich kolegów i godności górników. Chcę przypomnieć o ludziach, którzy manifestowali

Poseł

Jastrzębie-Zdrój

REKLAMA

torzy takich „rewelacji” nie
uczestniczyli dwa lata temu
w rocznicowej konferencji
prasowej. Mogliby porozmawiać z górnikami, którzy
odnieśli wtedy rany.

Województwo śląskie

wadzony do ekscesów podpitych i zamaskowanych kibiców GKS. Szkoda, że au-

Odnieśli rany nie tylko
od kul. 3 i 9 lutego 2015 roku wobec manifestujących
górników policjanci używali także armatek wodnych. W ruch poszły tradycyjne pałki. Ulicami pędziły wozy policyjne i karetki
na sygnale. Jastrzębski szpital udzielił wówczas pomocy 31 osobom. Trudno zapomnieć te dramatyczne
chwile. Widok pokrwawionych, sinych i spuchniętych
od trafień gumowymi kulami mężczyzn, obiegł lokalne, krajowe, a nawet światowe media. W akcję pomocy poszkodowanym zaangażował się poseł Grzegorz Matusiak. Jego biuro
zamieniło się w punkt ko-

Polska

bliża się luty, a to
znaczy, że w gazetach znów pojawią
się teksty na temat pacyfikacji górniczego protestu
przed siedzibą JSW, w lutym 2015 roku. W niektórych, zwłaszcza antyrządowych mediach już ukazały
się wspomnieniowe relacje,
ale - mówiąc wprost - nie da
się tego czytać. Według niektórych „dziennikarzy” policja słusznie użyła wtedy
broni gładkolufowej, a górniczy protest został spro-

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
502 364 029, olimpia-reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec

www.naszejastrzebie.pl
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Jedyny taki koncert

w Jastrzębiu i nie tylko

Tegoroczna, 11 edycja
była chyba najlepsza
w całej historii
Charytatywnego
Koncertu Noworocznego.
To zasługa świetnych
artystów, znakomicie
dobranego repertuaru
i niezwykłej atmosfery,
jaka towarzyszyła
muzycznej uczcie w kinie
„Centrum”.

3

10200 zł
zebrano do
skarbonki podczas
Charytatywnego
Koncertu
Noworocznego

Podczas Charytatywnego Koncertu Noworocznego w Jastrzębiu
wystąpiła elita polskich scen operowych: sopranistka Iwona Socha,
baryton Adam Szerszeń (po lewej) i tenor Adam Sobierajski.

Koncert odbył się przy pełnej sali kina Centrum,
przy zachowaniu pandemicznych obostrzeń.

K

oncertowi, jak zawsze towarzyszyła akcja charytatywna. Tym
razem zbierano pieniądze na
rzecz biednych rodzin z parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju. Proboszcz, ksiądz Dariusz Neterowicz, we wzruszających słowach podziękował za to wsparcie. Pomysłodawcą koncertu
jest poseł Grzegorz Matusiak,

a w jego organizację włączyli się jastrzębscy radni PiS. Razem z parlamentarzystą gości
witali ze sceny Piotr Szereda,
przewodniczący Rady Miasta
oraz radny Tadeusz Sławik.
Organizatorom
udało się zebrać
prawdziwą plejadę
gwiazd polskiej
muzyki operowej.

W miarę przybywania gości rosła góra banknotów w skarbonce.

Niezwykłym głosem i olśniewającą urodą zachwycała sopranistka Iwona Socha,
artystka Opery Krakowskiej.
Na co dzień występuje tam
także baryton Adam Szerszeń, którego można również
zobaczyć na deskach Teatru
Wielkiego - Opery Narodowej. Publiczność owacyjnie
przywitała tenora Adama
Sobierajskiego, solistę Opery

Krakowskiej i Opery Śląskiej
w Bytomiu, a także wielkiego przyjaciela naszego miasta, który swoimi występami uświetnił wszystkie edycje Charytatywnego Koncertu Noworocznego. Artystom akompaniowała prof.
Joanna Steczek, wykładowczyni Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach w klasie for-

tepianu. Całość poprowadził
Jacek Woleński, dziennikarz
muzyczny, erudyta i przemiły człowiek.
Za każdym razem
poziom artystyczny
koncertu jest
znakomity, ale w tym
roku repertuar dobrano
do trudnych czasów,
w których żyjemy.

Organizatorzy, od lewej: radny Tadeusz Sławik, poseł Grzegorz Matusiak,
ksiądz Dariusz Neterowicz i przewodniczący Rady Miasta Piotr Szerada.

Usłyszeliśmy nie tylko
arie z najlepszych oper, jak
„Faust” czy „Carmen”, ale
także najlepsze partie z legendarnych musicali „West
side story” czy „Upiór
w operze”, a na zakończenie
wiązankę porywających pieśni latynoskich. To był wieczór, który na długo zostanie w sercach i pamięci widzów.

4

www.naszejastrzebie.pl

styczeń 2022 r.

W demograficznym dołku

P

ismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” przygotowało kolejny, ważny i ciekawy ranking. Tym razem wzięto pod
lupę zmiany demograficzne od 2004
roku. Tak długi okres badawczy pozwala ująć pewne zjawiska w statystyczne trendy.
- Prezentujemy nietypowy ranking. Nie odnosi się on - przynajmniej bezpośrednio - ani do wskaźników finansowych, ani do wyników
wyborów czy składu organów samorządowych. Przyglądamy się jednak
REKLAMA

Żory

Mysłowice

Rybnik

Tychy

Bielsko-Biała

Jaworzno

Chorzów

Ruda Śląska

Jastrzębie-Zdrój

Piekary Śl.

Siemianowice Śl.

Dąbrowa Górnicza

Zabrze

Gliwice

Świętochłowice

Częstochowa

Sosnowiec

Zmiana liczby ludności w latach 2004 - 2020 (%)

Bytom

Śląsk znajduje się
w głębokim,
ludnościowym kryzysie.
Najbardziej doskwiera
on miastom na prawach
powiatu, takim jak
Jastrzębie-Zdrój.
Zbyt małe, aby kusić
urokami metropolii i
zbyt duże, aby uznać je
za oazę spokoju.

-0,93 -0,19
-4,09 -3,55 -3,26

-13,87 -13,41

-12,30 -11,77 -11,63

zjawisku bardzo ważnemu dla przyszłego funkcjonowania jednostek samorządowych i ich obciążeń finansowych - depopulacji oraz starzenia się
ludności - piszą autorzy rankingu.
Miast na prawach powiatu jest
w Polsce 48. Z tego zestawienia wy-

-11,23

-7,28
-8,30 -7,45
-8,81
-9,56 -9,41

selekcjonowaliśmy „śląską” grupę, liczącą 18 jednostek samorządowych. To jest chyba jedyny ranking, gdzie wszyscy są na minusie.
Niestety, malejąca liczba ludności,
zwłaszcza na Śląsku, staje się poważnym hamulcem lokalnego roz-

-6,33

woju. Spadająca liczba mieszkańców nie oznacza tylko, że rodzi się
mniej ludzi. To także efekt migracji, a wyjeżdżają najczęściej ludzie
przedsiębiorczy, aktywni, nie bojący się życiowych wyzwań. Miasta na prawach powiatu są szcze-

gólnie mocno dotknięte tym demograficznym trendem. Są zbyt małe, aby przyciągać różnorodnością
i tempem życia, typowymi dla metropolii. Z drugiej strony są zbyt duże, aby ktoś szukał w nich spokoju
i wyciszenia.
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PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady Miasta:

Jeśli budowa kolei z Jastrzębia do Wodzisławia dojdzie do
skutku, to jej rozpoczęcie planowane jest w 2026 roku.
tów przemawiających za poprowadzeniem trasy
przez Wodzisław.
- Podobno są dwa warianty tej trasy.
- To prawda. Rekomendowane są dwa warianty inwestycyjne. Oba mają przebiegać przez
Żory. Istotna różnica dotyczy skali wydatków.
Koszt jednego projektu wynosi 320, a w droższym wariancie 540 milionów złotych. W obu
przypadkach trasa nie pozwala na podróż do
Katowic w czasie poniżej jednej godziny. Ponadto część gmin nie jest wystarczająco zainteresowana rozwojem kolei na swoim terenie. Oznacza
to, że przy tych parametrach transport kolejowy
nie jest konkurencyjny na trasie do stolicy regionu. Dlatego musimy poprawić dostępności
połączenia z Jastrzębia-Zdroju do Katowic przez
Wodzisław.

- Jastrzębie-Zdrój jest największym miastem w Europie bez połączenia kolejowego.
Dla mieszkańców to wielka uciążliwość, ale dla
Polski to wstyd.
- To prawda i dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz władze województwa śląskiego robią
wszystko, aby nasze miasto przywrócić na kolejowe szlaki. Rozczarowanie mieszkańców byłoby
mniejsze, gdybyśmy od zawsze nie mieli połączeń pasażerskich. Niestety, wykluczenie komunikacyjne naszego miasta to efekt błędnych
decyzji podjętych ponad 20 lat temu. Ostatni
pociąg pasażerski odjechał z Jastrzębia-Zdroju
18 lutego 2001 r. To był nie tylko wielki błąd, ale
także upokorzenie dla ponad 100 tysięcznego
wówczas miasta.
- Dlaczego podjęto takie decyzje? Miały na
nie wpływ szkody górnicze?
- Moim zdaniem duże znaczenie miało niedopasowanie rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców. Ówczesny samorząd nie potrafił uzgodnić
z PKP relacji i godzin odjazdu tak, aby zapewnić ludziom komfort dobrych połączeń. Po zamknięciu linii nasilił się proces jej dewastacji.
Rozebrano lub rozkradziono sieć trakcyjną
i znaczną część nawierzchni. Wyburzono budynek dworca Jastrzębie-Zdrój. Dopiero później
pojawił się problem wpływu szkód górniczych
na stan trakcji kolejowej. Żyjemy na Śląsku, a Jastrzębie-Zdrój nie jest jedynym miastem, gdzie
występują szkody górnicze. W wielu miejscowościach sytuacja wygląda gorzej, a pociągi pasażerskie jeżdżą.
- Planując powrót pasażerskich połączeń
kolejowych trzeba jednak zmierzyć się z problemem szkód górniczych.
- Z tego co wiem analizy techniczne wykazały,
że problem potencjalnych szkód górniczych nie
jest przeszkodą w realizacji inwestycji przy rozpatrywanych trasach. Nie ma racjonalnych przeszkód dla prowadzenia regionalnego transportu
kolejowego z punktu widzenia mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju i innych miejscowości. Natomiast jest obecnie dużo pozytywnych argumen-

- W takim razie którędy powinna przebiegać
ta linia kolejowa?
- Wiemy, że inwestor w ramach Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego jest
w trakcie przygotowywania prognoz ruchu dla
poszczególnych odcinków linii kolejowej. Faktem jest, że będzie proponowane alternatywne
połączenie Wodzisławia z Rybnikiem oraz z Jastrzębiem-Zdrój, które ma pozwolić na połączenie tych miast w sposób optymalny dla pasażerów. Dodatkowo, na podniesienie atrakcyjności
tej linii będzie miało wpływ włączenie odcinka
linii kolejowej łączącej Wodzisław Śląski z Jastrzębiem-Zdrój do głównego ciągu komunikacyjnego między Katowicami a Ostrawą.
- Kiedy przejdziemy od słów do czynów?
- To jest wielka, trudna inżyniersko, bardzo
kosztowna inwestycja. Mówiłem kiedyś na sesji
Rady Miasta, że władze krajowe jak i samorządowe naprawdę muszą mieć wizję i determinację,
aby podjąć się realizacji tak ogromnego projektu. Jeśli budowa kolei z Jastrzębia do Wodzisławia dojdzie do skutku, to rozpocznie się w 2026
roku, a zakończy pod koniec 2029 roku. Mam
nadzieję, że doprowadzimy do zlikwidowania
skutków absurdalnych i błędnych decyzji sprzed
dwóch dekad.
- A co z Centralnym Portem Komunikacyjnym i siecią kolei szybkich prędkości?
- Prace wytyczające trasy i infrastrukturę
szybkiej kolei w naszym regionie, a także dotyczące budowy połączenia kolejowego między
Jastrzębiem a Wodzisławiem na pewno wkraczają w kolejny etap. Samorządy w naszym województwie otrzymały od Centralnego Portu
Komunikacyjnego propozycje wariantów przebiegu szybkiej kolei. W lutym mają się odbyć
konsultacje społeczne i będziemy z wielkim
zainteresowaniem oczekiwać na oficjalne ich
przedstawienie.
- Niektóre samorządy ostro protestują przeciwko CPK.
- Pamiętajmy, że CPK jest projektem na skalę, jakiej w Polsce jeszcze nie widzieliśmy. Sama część kolejowa została podzielona na 82

odcinki inwestycyjne. Wiadomo, że przy tak
gigantycznym przedsięwzięciu muszą pojawić
się zastrzeżenia, obawy i lokalne protesty. Dlatego też spółka CPK przygotowała alternatywne warianty, aby razem z mieszkańcami wybrać
najbardziej optymalny i najmniej inwazyjny wariant. Stawka tej inwestycji jest bardzo wysoka.
Dla nas, rzecz jasna, najważniejsze jest włączenie
Jastrzębia-Zdroju do sieci kolei pasażerskich, ale
z perspektywy całego państwa, jest to szansa na
olbrzymi bodziec rozwojowy dla Polski i tej częREKLAMA

ści Europy. Szacuje się, że inwestycje związane
z CPK wniosą do krajowego budżetu do 2040
roku około biliona złotych. Staniemy się też
poważnym, kontynentalnym węzłem komunikacyjnym, a to pociągnie za sobą kolejne inwestycje, nie tylko na europejską, ale i globalną
skalę. Jestem przekonany, że samorządowcy protestujący przeciwko CPK potrafią spojrzeć na tę
inwestycję także z szerszej perspektywy.
Z Piotrem Szeredą, przewodniczącym
Rady Miasta, rozmawiał Jerzy Filar
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„Szprycha”
} Spośród wszystkich odcinków, przez które ma przebiegać sieć kolei
szybkich prędkości, największy opór przeciwko tej inwestycji jest na
„naszej” trasie Katowice - Jastrzębie - Ostrawa.
} Wszystko za sprawą samorządowców powiatu mikołowskiego. Nie chcą
szybkiej kolei na swoim terenie i nie godzą się na żaden z wariantów
zaproponowanych przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.
} Dla dobra Jastrzębia-Zdrój prezydent Anna Hetman powinna porozmawiać
z burmistrzem Mikołowa Stanisławem Piechulą. Obydwoje mają zbieżne
sympatie polityczne i łatwiej im będzie znaleźć wspólny język.

Z

amieszanie wokół kolei szybkich prędkości osiągnęło kolejny poziom. Spółka Centralny Port Komunikacyjny pod koniec
ubiegłego roku przedstawiła propozycje tras „szprychy” nr 7, biegnącej
z Katowic do Ostrawy przez Jastrzębie-Zdrój. Po konsultacjach społecznych ma zostać wybrany najbardziej
optymalny wariant. Problem w tym, że
samorządowcy powiatu mikołowskiego nie akceptują żadnego. To wyjątko-

wa sytuacja nie tylko w województwie
śląskim, ale na skalę całej Polski.
Generalnie postawę
samorządów wobec tej
inwestycji można podzielić
na trzy kategorie.
Z jednej strony mamy JastrzębieZdrój, które jest największym miastem
w Europie pozbawionym kolejowych
połączeń pasażerskich. My jesteśmy za.

Jest też wiele samorządów, które początkowo protestowały, choć z czasem
dogadały się z CPK. Spółka zabierze im
tereny, ale coś zaoferuje w zamian. I jest
też powiat mikołowski, gdzie nie ma
żadnej przestrzeni negocjacyjnej.
Zapytaliśmy o opinię burmistrzów
Mikołowa, Orzesza, Łazisk Górnych
oraz wójtów Ornontowic i Wyr.
- Od początku nie akceptujemy takich przebiegów. Wszystkie wersje tych
linii w takim wydaniu rujnują naszą

gminę, a w niej prywatne domostwa
wielu mieszkańców, jak i tworzoną latami infrastrukturę, naruszają strefy zabytkowe i chronione przyrodniczo
obszary miasta - odpisał burmistrz
Mikołowa Stanisław Piechula.
W podobnym tonie wypowiedzieli się włodarze pozostałych miejscowości tworzących powiat mikołowski.
Z drugiej strony CPK nie
zgodzi się, aby szybka
kolej ominęła powiat
mikołowski.
Potwierdziliśmy to w nieoficjalnej rozmowie z pracownikami spółki. Skończył się czas na opracowywanie nowych wariantów. Można wybierać spośród tych, które są na projektowych mapach. Przygotowania są na
tyle zaawansowane, że nie ma mowy
o większych korektach, nie mówiąc już
o zawieszeniu bądź rezygnacji z tej inwestycji. CPK chce w przyszłym roku wbić pierwszą łopatę na gigantycznej, obejmującej cały kraj budowie, któ-

ra potrwa do 2034 r. Spółka ogłosiła już
warte prawie 2 mld zł przetargi dotyczące przygotowania terenu pod lotnisko w okolicach Baranowa, między Łodzią i Warszawą. Rozpoczęto też postępowania na dokumentację projektową dla kolejowych inwestycji CPK. Ich
szacowana wartość przekracza 7 mld zł.
Jest to obecnie największa w Europie
umowa na prace projektowe. Postępowanie dotyczy 82 odcinków o łącznej długości 1 800 km, podzielonych
na 10 „szprych” prowadzących
do centralnego lotniska z różnych regionów Polski. Ponieważ jest to niskoemisyjny i ekologiczny transport, projekt CPK cieszy
się przychylnością Unii
Europejskiej.
Część z planowanych linii kolejowych została już
dopisana do priorytetów inwestycyjnych
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Produkty spożywcze zawsze w najlepszej cenie!
§ świeże
§ dobre
§ polskie
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niezgody
Brukseli i stała się elementem TEN-T
(transeuropejska sieć transportowa).
Najbardziej nas interesująca „szprycha”
nr 7, zostanie włączona do powstającego korytarza Bałtyk-Adriatyk, który
został zaliczony do rozszerzonej sieci

westycji wykazuje Francja, która przoduje w technologiach
umożliwiających pociągom
osiąganie zawrotnych prędkości. Z kolei pieniądze na cały projekt,
a już na pewno na jego lotniskową
część, chcą wyłożyć Koreańczycy.
Oznacza to, że
CPK przestał być
fanaberią rządu
PiS, a stał się
międzynarodowym
przedsięwzięciem,
na którym można
dobrze zarobić.

bazowej TEN-T. Jest to także część
wspólnej inwestycji kolejowej krajów Grupy Wyszehradzkiej między Warszawą, Brnem (z łącznikiem do Pragi), Bratysławą i Buda-

pesztem.
Niezależnie
od przychylności Unii Europejskiej, szczególne zainteresowanie współpracą przy tej in-

Niestety, w powiecie mikołowskim protest przeciwko tej inwestycji przyjął polityczne zabarwienie. Ze względu na skalę i bogactwo miasta, najbardziej wpływowym samorządowcem jest tam Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa, który w naszym regionie należy do
największych przeciwników obecnego rządu. W lipcu 2020 r. zasłynął gło-

śnym happeningiem przeciwko wizycie premiera Mateusza Morawieckiego.
Podczas protestu posługiwał się, m.in.
antykolejowymi hasłami, które mocno
i negatywnie podgrzały emocje mieszkańców. Tymczasem sytuacja jest poważniejsza i bardziej skomplikowana,
niż doraźna wojenka między rządem
a opozycją. To nie jest tak, że jeśli PiS
przegra najbliższe wybory, to zwycięski Donald Tusk wstrzyma tę inwestycje. Może stać się odwrotnie. Nie można wykluczyć, że projekt CPK nabierze wtedy rozmachu, ponieważ dostanie jeszcze większe wsparcie z Unii Europejskiej, bo przecież obecny rząd nie
jest ulubieńcem Brukseli. Nic też nie
wskazuje na to, aby Komisja Europejska chciała odpuścić klimatyczny pakiet „Fit for 55”. Oznacza to, że w najbliższych latach możemy się spodziewać ogromnych transferów na „zielony” transport, którego kolej jest najważniejszym elementem. Dla każdego rządu, bez względu na jego barwy,
CPK może okazać się inwestycyjnym
samograjem i wizerunkową korzyścią.

Co może w tej sytuacji
zrobić Jastrzębie-Zdrój?
Z tego, co wiemy, obie strony - CPK
i samorządowcy powiatu mikołowskiego - nie nawiązały żadnych nieformalnych kanałów komunikacyjnych. Jedyne na czym bazują to oficjalne spotkania, które tylko usztywniają stanowiska. Oznacza to, że przestrzeń negocjacyjna skurczyła się tam
praktycznie do zera. CPK uodporniło
się już na pisma protestacyjne. Natomiast z drugiej strony, na razie nieoficjalnie, na profilach facebookowych,
pojawiają się informacje o możliwości
fizycznej blokady inwestycji. Eskalowanie napięcia na pewno nie przybliży Jastrzębia-Zdrój do wymarzonego
powrotu na tory. Może w negocjacje
powinna włączyć się prezydent Anna
Hetman? Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula także jest gorącym zwolennikiem Platformy Obywatelskiej.
Na pewno łatwo znajdzie wspólny język z prezydent Hetman.
Jerzy Filar
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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 NIEOGRANICZONE NA:

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONE NA:
NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

USTANOWIENIE I SPRZEDAŻ PRAWA ODRĘBNEJ
WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO:
n ul. Warmińska 7/9 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 47,30 m2,

cena wywoławcza 150 000 zł, wadium 15 000 zł,

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
sala nr 7 w dniu 18.02.2022r., godz. 1200,
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500 zł.
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 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 1430.
Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim
umówieniu się w administracji osiedlowej przy ul. Kaszubskiej 3 w JastrzębiuZdroju tel. 32 47 30 169.

n ul. Karola Miarki 1/45 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 37,00 m2,

stawka wyjściowa 7,42 zł/m2, wadium 275 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
w dniu 18.02.2022r., godz. 1000.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg do godziny 1430.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł/m2 kaucja
mieszkaniowa 6 krotność wylicytowanej opłaty czynszowej.
Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem
organizowania przetargów na najem lokali mieszkalnych...” obowiązującym w Spółdzielni
co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
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) oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej najpóźniej
w dniu podpisania umowy.
Wystawiony do przetargu lokal można oglądać po uprzednim umówieniu
się w administracji osiedlowej przy ul. Staszica 8 tel. 32 476 12 55.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na
każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

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.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko-mieszkaniowa SM „JAS-MOS”
pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.
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Kultowy PRL ZAĆMA

Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie

KLINIKA OKULISTYCZNA

n Zaćma już od 100 zł.
n Tylko u nas BANK soczewek. Za niewielką dopłatą masz wybór.
n Nie musisz zgadzać się na najtańszą soczewkę w Polsce.
n Wszystkie badania w dniu zabiegu - bez dodatkowych opłat.
n Transport z domu do kliniki i z kliniki do domu.
n Każdy otrzymuje gratis pakiet o wartości ponad 100 zł.: okulary UV, krople itp.
n Najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt okulistyczny.
n Refundacja z NFZ wynosi 1800 zł.

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886

G

aleria Historii Miasta zaprasza do odwiedzenia nowej wystawy „Kultowy PRL - przedmioty użytkowe i dekoracyjne”.
Zebrane na wystawie eksponaty to kultowe, czyli najbardziej
popularne i znane wszystkim,
przedmioty użytkowe i dekoracyjne, m.in.: szklana ryba, kryształy, kartki na produkty, adapter Bambino, wyroby z CEPELI, rzutnik Jacek
i wiele innych. Na placu zabaw
z piaskownicą będziemy mogli
przypomnieć sobie grę w klasy. Nie lada gratką jest także
rower Wigry 2 oraz motocykl
WFM 125. Zapraszamy serdecznie do podróży w czasie!

Seniorze - nie daj się oszukać!

Co chwila media obiegają informacje
o kolejnych oszukanych seniorach. Dość
powiedzieć, że w 2020 roku oszukano
łącznie ponad 5 tysięcy starszych osób na
łączną kwotę... blisko 86 milionów złotych!
W Klubie Seniora w Jastrzębiu-Zdroju odbyło
się szkolenie dla seniorów.

To

nie tylko medialna „metoda na
wnuczka”. Przestępcy cały czas wymyślają nowe sposoby wykorzystywania
łatwowierności niektórych seniorów i słyszymy coraz częściej o metodach „na policjanta”, „na prokuratora”, „na pracownika administracji” i innych. Dlatego warto wiedzieć,
jakie wspólne cechy mają tego
typu oszustwa.

GHM jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Wystawa jest czynna od 24.01.2022 r. do odwołania.

Na co powinniśmy
zwrócić szczególną
uwagę, gdy zadzwoni
do nas ktoś, kto
podszywając się pod
bliską nam osobę
lub funkcjonariusza,
zażąda od nas
pieniędzy.

- Metody się zmieniają. Kiedyś był zwykły telefon, ckliwa
historia, a niestety przestępcy
są o krok przed służbami. My
oczywiście ścigamy tych przestępców, ale też chcemy ostrzec
osoby, które takie oszustwo może spotkać. Chcemy być o krok
przed przestępcami, a nie za nimi. Po to, żeby senior nie był
„mądry po szkodzie”, tylko żeby wiedział z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia i kiedy zachować wzmożoną uwagę
- mówi Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.
- Przede wszystkim musimy
zdawać sobie sprawę, że oszuści
starają się wywrzeć na nas jak
największą presję czasu. Pieniądze są im potrzebne zaraz i natychmiast, stąd dzwonią do ludzi i mówią, że ich dziecko mia-

ło wypadek i potrzebne są pieniądze na „łapówkę” dla lekarza, że zięć spowodował wypadek pod wpływem alkoholu czy
że mają niezapłacone rachunki za prąd i koniecznie muszą
zrobić dziś przelew, ale na numer rachunku inny niż zwykle - opowiada Kajetan Rajski, prawnik, który prowadził
szkolenie dla seniorów.
Zajęcia zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Fidei Defensor ze Szczecina, które prowadzi ogólnopolski cykl
szkoleń dla dorosłych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób
starszych oraz społeczności
wiejskich i małych miast.
W Jastrzębiu-Zdroju
spotkanie
współorganizował
Szymon Klimczak,
radny miejski.
- To bardzo ważne, że w naszej społeczności został zorganizowany taki wykład. Skala dokonywanych oszustw jest porażająca, a przestępcy są w swoich praktykach bardzo skuteczni. Koniecznym jest, żeby nasi
seniorzy wiedzieli jak się przed
oszustami obronić, a także co
zrobić w sytuacji, gdyby do takiego zdarzenia doszło - zaznaczył Szymon Klimczak.
Projekt sfinansowano ze
środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar
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Zdjęcia: JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa

WSPIERA SZPITAL
u Poświąteczne prezenty od JSW S.A. dla jastrzębskiego szpitala.
Spółka przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu
nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju nowy laparoskop i aparat do zarządzania
temperaturą ciała noworodków.

D

zięki pomocy Jastrzębskiej Spółki Węglowej oddziały: Intensywnej Terapii Dziecięcej oraz Chirurgii Ogólnej WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt.
Za pomocą nowej
aparatury chirurdzy
szpitala mogą bardziej
precyzyjnie przeprowadzać
pełne spektrum operacji
laparoskopowych, m.in.
onkologiczne operacje jelit.
Dla pacjentów oznacza to mniej
inwazyjne zabiegi i szybszą rekonwalescencję. Sama wieża laparoskopowa wyposażona jest w najnowocześniejsze narzędzia, takie jak
kamera Full HD z zaawansowaną
technologią CMOS Chip, generującą realistyczne obrazy czy insuflator
z systemem oddymiania.
- Zastosowanie techniki laparoskopowej znacząco wpływa na podniesienie komfortu pacjenta, głównie za sprawą skrócenia czasu hospitalizacji i rekonwalescencji do minimum. Oczywiście, potrzebne są jeszcze umiejętności. Nasz oddział, jako jeden z dziewięciu placówek chirurgicznych w Polsce, uczestniczy
w programie szkoleniowym, gdzie
pod okiem prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Budzyńskiego poszerzamy
swoje umiejętności związane z małoinwazyjnymi technikami zabiegowymi - powiedział Artur Ploch, lekarz zarządzający Oddziałem Chirurgii Ogólnej WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Równie nowoczesny sprzęt trafił
na oddział intensywnej terapii dziecięcej, który zajmuje się, m.in. leczeniem noworodków i wcześniaków,
które potrzebują pomocy ze względu na bardzo ciężki stan zdrowia.
Podarowany szpitalowi
aparat do zarządzenia
temperaturą ciała będzie
ratował zdrowie i życie
najmłodszych.
- Umożliwia szybkie i stopniowe
kontrolowanie temperatury pacjenta. Służy do wykonywania procedury polegającej na ochłodzenia ciała
i mózgu noworodka do temp około

TOMASZ CUDNY,
prezes zarządu JSW SA
JSW od lat wspiera
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju.
Nasza pomoc jest
świadectwem tego jak
poważnie traktujemy
idee społecznej
odpowiedzialności
biznesu. Jestem
przekonany, że ten sprzęt
będzie dobrze służył
mieszkańcom regionu,
wśród których są też nasi
pracownicy i ich rodziny.
34 stopni Celsjusza. Taki proces może zmniejszyć następstwa neurologiczne niedotlenienia okołoporodowego - wyjaśnił Józef Danek, lekarz
zarządzający Oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej i dyrektor do
spraw lecznictwa WSS nr 2.
- Bardzo dziękujemy Jastrzębskiej
Spółce Węglowej za wieloletnią pomoc szpitalowi. Bez wsparcia naszych darczyńców nie byłoby możliwe wprowadzanie takich technologii.
Otrzymany sprzęt będzie służył długie lata i pomoże wielu naszym pacjentom - podsumował Robert Rychel, dyrektor WSS nr 2.
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„Fit for 55” jest projektem antyspołecznym,
antycywilizacyjnym i niebywale cynicznym
u Raport Banku Pekao nie pozostawia złudzeń - przyjęcie proponowanego przez Fransa
Timmermansa pakietu klimatycznego będzie Polskę kosztowało ponad dwa biliony
złotych! Niektórzy eksperci wskazują, że koszt ten może być nawet dwukrotnie większy.

S

zkoda, że Komisja Europejska nie robi symulacji dla poszczególnych krajów członkowskich, jaki będzie wpływ proponowanych przez Timmermansa
rozwiązań na gospodarkę? Tak się
nie dzieje, ponieważ Bruksela musiałaby odpowiedzieć nie tylko na
pytanie, ile kosztuje wprowadzenie
pakietu „Fit for 55”, ale także kto za
to zapłaci?
To nie jest trudne
pytanie, ale dla Brukseli
piekielnie niewygodne.
Frans Timmermans już dawno przekroczył próg racjonalności, choć chciałoby się powiedzieć
wprost, że oszalał. „Fit for 55” zmienia każdy aspekt naszego życia.
Większość samochodów, samolotów
i systemów grzewczych wykorzystywanych w Unii Europejskich zostanie odesłanych do lamusa. Najważniejsze, a w zasadzie wszystkie gałęzie przemysłu czeka przebudowa
od podstaw procesów produkcyjnych. Do 2033 roku każdy budynek
w Unii Europejskiej będzie musiał
zostać wyremontowany i dostosowany do wyśrubowanych wymagań
efektywności energetycznej. Można
tak wymieniać jeszcze długo, bo „Fit
for 55” ingeruje w każdy aspekt życia. Wchodzi z butami i głęboko sięga do naszych kieszeni, bo za ideowy „odlot” garstki eurokratów słono zapłaci pół miliarda Europejczyków. Oczywiście, że unijni politycy,
którzy zachowali jeszcze rozsądek
naciskają na Komisję Europejską,
aby przeprowadziła analizę zysków
i strat pakietu „Fit for 55”. Niestety,
z rządzącą lewicą nie ma szans na
merytoryczną dyskusję. Oni nie
używają argumentów tylko slogany,
a obok Fransa Timmermansa mistrzynią pustosłowia staje się Ursula von
der Leyen, która na konkretne pytania
o pieniądze odpowiada, że „niszczenie
klimatu musi kosztować”.
Trzeba sobie powiedzieć wprost, że
„Fit for 55” jest projektem antyspołecznym, antycywilizacyjnym i niebywale cynicznym.
Jego skutkiem będzie
zubożenie ludzi
i gospodarczy regres,
a cel i tak nie zostanie
osiągnięty.

Pakiet „Fit for 55” uderzy w cywilizacyjne fundamenty naszego życia. Nawet samochody staną się dobrem luksusowym.
Unia Europejska emituje niecałe
10 proc. gazów cieplarnianych i nawet gdybyśmy jutro osiągnęli neutralność klimatyczną, to przy tak
znikomym oddziaływaniu na ekosystem całej planety, efekt tych wyrzeczeń będzie zerowy. Trzeba się
pozbyć złudzeń, że celem „Fit for
55” jest poprawa klimatu. To chwytliwy, modny, wykorzystujący wrażliwość młodych pokoleń pretekst,
aby przebudować Unię Europejską
w państwo federalne. Zresztą taki
jest cel rządu kanclerza Olafa Scholza, a Niemcy nadają polityczny ton
Unii Europejskiej. Radykalny pakiet
klimatyczny może wymusić centralizacyjny trend, ponieważ wszystkie
regulacje, przepisy, mechanizmy finansowe, plany inwestycyjne zostaną podporządkowane jednemu,
wspólnemu celowi.
Państwom
członkowskim będzie
niesłychanie trudno
zachować gospodarczą,
a co za tym idzie
polityczną niezależność.
Trzeba przy tym pamiętać, że
traktaty europejskie nie przewidują
takich eksperymentów jak „Fit for
55”, ponieważ miks energetyczny,
podobnie jak organizacja wymiaru sprawiedliwości, należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Komisji Europejskiej to
jednak nie przeszkadza, ponieważ
sama rozszerza swoje kompeten-

cje i nadaje sobie nowe uprawnienia. Bruksela jest silna swoją bezkarnością, którą maskuje merytoryczną, organizacyjną i intelektualną słabość. W dodatku ma w odwodzie Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej. Jeśli jakieś państwo jak Polska - próbuje bronić swoich
praw i racji, Bruksela ma w odwodzie usłużnych sędziów TSUE wydających wyroki na polityczne zamówienie. Praworządność w Unii
Europejskiej przypomina sławną
scenę z filmu „Miś”, kiedy klient restauracji domaga się pozostawionego okrycia, a szatniarz odpowiada:
„nie mam pańskiego płaszcza i co
mi pan zrobisz”.
Z dotychczasowych
doświadczeń z unijnym
systemem uprawnień do
emisji dwutlenku węgla
(UE ETS) widać wyraźnie,
że nie spełnia on zadania
i wcale nie doprowadził
do redukcji CO2.
Skutecznie za to zredukował zasobność portfeli obywateli, podbił inflację i wywołał u ludzi strach.
Europejczycy naprawdę zaczęli się
bać, że nie wytrzymają finansowo
obecnego kryzysu energetycznego albo, że przyjdzie mi marznąć
i żyć w ciemnościach, kiedy zabraknie prądu. Zresztą, jak tu się
nie bać, skoro w bogatych i dobrze
zorganizowanych Niemczech pojawiają się programy instruktarzowe

o tym, jak sobie radzić w razie blackoutu. Ten strach już przeradza się
w opór, a zwiastunem tego były wydarzenia w Kazachstanie. Tamtejsza, brutalnie stłumiona rewolucja
miała podłoże polityczne, ale impuls do wyjścia na ulice dały podwyżki cen energii. W Unii Europejskiej jest nam trudno sobie wyobrazić taki scenariusz choć interwencja holenderskiej policji, szczującej psami protestujących obywateli powinna nam dać wiele do myślenia. Skuteczny opór przeciwko
nieracjonalnym działaniom Komisji Europejskiej mogłyby dać rządy krajów członkowskich, ale panuje wśród nich zbyt duża rozbieżność interesów, co tylko wzmacnia
wszechwładzę ludzi pokroju Timmermansa. Poza tym, trudno sobie wyobrazić jakiś międzyrządowy
sojusz na rzecz racjonalnej polityki
klimatycznej, skoro Niemcy - najsilniejszy gracz - robią gazowy interes
z Rosją i zamknęły trzy elektrownie
atomowe, które teraz przydałyby się
w europejskim systemie energetycznym. Skutki wprowadzania Zielonego Ładu są katastrofalne, a mimo
to nie ma żadnej refleksji po stronie Unii Europejskiej. Wytłumaczenie może być tylko jedno. Unijna
polityka klimatyczna jest napędzana nie tylko lewicową ideologią, ale
także biznesem na gigantyczną skalę. Znamy ten mechanizm z historii.
W czasie kryzysów, wojen i rewolucji cierpią miliony ludzi, ale garstka
zbija fortuny.

Dlaczego Ursula
von der Leyen nie
chce wypuścić na
rynek dodatkowej puli
pozwoleń na emisję
dwutlenku węgla?
Wiadomo, że taka interwencja
uspokoiłaby rynek, doprowadziła
do spadku cen energii i wyhamowania inflacji. Dlaczego Komisja
Europejska bezczynnie przygląda
się ludzkim dramatom, choć ma
narzędzia, aby położyć im kres? To
jest dobre pytanie dla dziennikarzy śledczych. Podobno, jeśli chce
się rozwiązać poważne przestępstwo należy iść śladem pieniędzy.
Tak trzeba zrobić w przypadku
ETS. Powinno się zbadać, jakie instytucje handlują uprawnienia, ile
na tym zarabiają i z kim są związane. Może wtedy dowiemy się, dlaczego największy wróg uporządkowania rynku ETS, Frans Timmermans, tak nerwowo reaguje na
każde wezwanie do działania w tej
sprawie. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej nie jest jedynym odpowiedzialnym za kryzys
energetyczny, ale to on stał się twarzą „zielonej” rewolucji, której falstart, a może i fiasko wpędziło Europę w gigantyczne kłopoty. Każdy
rozsądny polityk w Unii Europejskiej na szczycie listy noworocznych postanowień powinien mieć
odsunięcie Fransa Timmermansa
od władzy.
Jerzy Filar
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Dlaczego są tak ważne dla rozwoju Polski i świata?
u Bank Gospodarstwa Krajowego
przygotował ideę 3W. Łatwo
rozszyfrować ten skrót
- WODA, WODÓR, WĘGIEL.

I

dea 3W skupia uwagę na
zasobach, wokół których
biznes, nauka, administracja i społeczeństwo powinny
budować swoją strategię zielonej przemiany - wodzie, bez
której nie byłoby życia na Ziemi,
wodoru, który jest przyszłością
energetyki oraz nowoczesnych
technologii węglowych i ich szerokich zastosowań. 3W zaczyna
swoje życie jako idea, ale w perspektywie kilku najbliższych lat
stanie się szybko rosnącą gałęzią
gospodarki.
Dlaczego właśnie te trzy zasoby: woda, wodór i węgiel są
tak ważne dla zrównoważonego
rozwoju naszego kraju i świata?
Jakie technologie z obszaru 3W
mogą już wkrótce odmienić otaczającą nas rzeczywistość? Odpowiedzi na te pytania udzielili
eksperci BGK w raporcie „Idea
3W. Perspektywy rozwoju”.

WODA

to podstawa
Raport koncentruje się na
trzech filarach 3W. Pierwszym
z nich jest woda, czyli podstawa naszego bytu na ziemi. Bez
niej nie ma życia. Często jednak
zapominamy, że choć morza

i oceany pokrywają większość
powierzchni globu, to zaledwie procent ziemskich zasobów
stanowi woda pitna. Woda jest
niezbędnym zasobem w szeroko
pojętym przemyśle, w produkcji, w rolnictwie. Autorzy raportu opisują idee i prace nad jej
pozyskiwaniem. Bez zwiększenia jej zasobów wojny o dostęp
do źródeł wody pitnej (które
już mają miejsce w niektórych
rejonach świata) mogą stać się
czymś powszechnym.
Autorzy raportu wskazują, że odpowiedzialna, mądra
i oszczędna gospodarka wodna
powinna być w grupie priorytetów - nie tylko Idei 3W, ale całej
światowej gospodarki. Niezbędne są działania m.in. z zakresu
smart cities - pozwalające przywrócić odpowiednie warunki
obiegu hydrosfery, zwiększyć
retencjonowanie i monitorować
stan zasobów.
W skali konsumenckiej, odpowiedzią na kryzys wodny
mogą być proste rozwiązania
w gospodarstwach domowych,
np. perlatory (wodooszczędne
końcówki kranu czy prysznica),
ograniczniki średnicy wypływu
wody czy dwufunkcyjny system spłukiwania (pozwalający

oszczędzać wodę spuszczaną
w toalecie).
Wodę należy nie tylko oszczędzać, ale także odzyskiwać
- oprócz technologii retencyjnych, rozwijane są również
oczyszczalnie, obniżające koszty
swojego działania i zwiększające
wydajność przy użyciu nowoczesnych membran i monitoringu poziomu ścieków.
Równolegle do wyżej opisanych praktyk, opracowywane są
rozwiązania pozwalające powtórnie wykorzystywać wodę. Należą
do nich, m.in. metody oparte na
systemach obiegu zamkniętego,
stosowane w przemyśle czy uprawy hydroponicznie w rolnictwie
(bezglebowe, z wykorzystaniem
szklarni lub namiotów).

WODÓR

- czysta energia
Wodór jest pierwiastkiem,
który ludzkość wykorzystuje do pozyskiwania energii ze
źródeł odnawialnych oraz do
jej magazynowania. To on właśnie wspiera nas w odejściu od
szkodliwych, wysokich emisji.
Pozwala również na zachowanie stabilności. Energia pozyskiwana bezpośrednio ze słońca

i wiatru nie zapewnia bezpieczeństwa energetycznego, jak ta
pozyskiwana z tego najlżejszego
pierwiastka chemicznego. Pozwala za to na jego produkcję
w sposób czysty, bez negatywnego wpływu na klimat.
W tym rozdziale raportu
przeczytamy o sposobach produkcji wodoru, o najnowocześniejszych elektrolizerach oraz
o poszukiwaniu coraz tańszych
metod jego wytwarzania. Możemy dowiedzieć się, że wodór
z paliwa przyszłości staje się
paliwem teraźniejszości, a Polska jest obecnie jednym z jego największych producentów
w Europie, choć czeka nas trudne zadanie przestawienia się
z wodoru szarego na wodór zielony. Inwestorzy angażują się
w tworzenie dolin wodorowych
i eksperymenty infrastrukturalne z wykorzystaniem tego pierwiastka, a rozwój w obszarze
przemysłu to gwarancja uzyskania przewagi konkurencyjnej.

WĘGIEL

- nowe oblicze
Dlaczego węgiel? Przecież
mamy od niego odchodzić?
BGK patrzy na ten pierwiastek
dużo szerzej. 3W o węglu nie
mówi jako o czarnej czy brunatnej skale, z której produkuje
się energię, zatruwając przy tym
powietrze. Bez wątpienia jego
wysoka emisyjność nie pozwala
na dalsze stosowanie w energetyce przyszłości. Węgiel jako
pierwiastek jest jednak wszechobecny i coraz częściej z powo-

dzeniem wykorzystany w innowacyjnych technologiach.
Niesie on wielki potencjał
w dziedzinach inżynierii, a także
elektronice, medycynie, budownictwie, przemyśle kosmicznym,
lotnictwie i motoryzacji. W raporcie opisane są węglowe nanorurki, wykorzystywane w nowoczesnej inżynierii, medycynie
oraz biotechnologii przyszłości.
Inną odsłoną węgla jest znany
w Polsce grafen, czyli doskonały
przewodnik elektryczny, a także
nadzieja motoryzacji w postaci grafenowych elektrycznych
silników samochodów oraz inżynierii tkankowej. Z raportu
dowiemy się też o jego wykorzystaniu w budownictwie czy
oczyszczaniu wody.
Raport „Idea 3W. Perspektywy
rozwoju” pokazuje możliwości
wykorzystania wody, wodoru
i węgla. Bez rozwoju technologii wokół tych zasobów będzie
nam trudno budować i rozwijać gospodarkę zrównoważonego rozwoju dla obecnych
i przyszłych pokoleń. Dlatego
Bank Gospodarstwa Krajowego
w ramach inicjatywy 3W tworzy ekosystem sprzyjający rozwojowi technologii z obszaru
wody, wodoru i nowoczesnych
technologii węglowych. Jego
potencjał oparty jest także na
sile kapitału społecznego. Integracja wszystkich podmiotów
w jeden spójny ekosystem organizacyjno-komunikacyjny daje
ogromne możliwości przygotowania Polski na nadchodzącą
erę przemian.
Źródło: biznesalert.pl

12 FEDRUJEMY

styczeń
2022 r.

górnictwo | miasto | ludzie

Zakończyła się modernizacja najgłębszego w Europie
górniczego wyciągu szybowego w kopalni Budryk.
u Teraz można zjechać na wszystkie poziomy kopalni, 500, 900, 1050 oraz 1290, pełnowymiarową
„klatką”. Ułatwia to transport załogi, materiałów, maszyn i urządzeń.

S

zyb VI pogłębiono do 1320
metrów (najgłębiej w Europie
w kopalni węgla kamiennego)
już kilka lat temu. Od tamtego czasu
zjazd na ten poziom był możliwy kubłem, a później specjalnie zaprojektowanym „naczyniem do jazdy ludzi”,
w którym mieszczą się zaledwie 34
osoby. Cała operacja odbywała się
przedziałem południowym szybu. Teraz w przedziale północnym zostały
zamontowane dwie klasyczne cztero-

piętrowe „klatki”. Każda z nich jednorazowo może przetransportować 80
pracowników.
Operację rozpoczęto
w lutym 2019 roku,
a zakończono
w listopadzie 2021 r.
Do końca maja 2021 roku prace
modernizacyjne odbywały się podczas normalnej pracy szybu. To dzię-

ki zabudowanemu na poziomie 900
sztucznemu dnu, które umożliwiło
bezpieczną pracę ludziom zatrudnionym w szybie.
Ostatnie pół roku prac modernizacyjnych (od 1 czerwca do 30 listopada) wymagało wyłączenia z ruchu szybu VI. Zdemontowano wtedy sztuczne dno, zabudowano
brakujące elementy zbrojenia szybu, przebudowano przedział drabi-

Ostatnim etapem
modernizacji było
założenie nowych
„klatek” (naczyń)
i lin wyciągowych oraz
uruchomienie sygnalizacji
szybowej i układu
sterowania.
nowy, zdemontowano dotychczasowe
liny wyciągowe oraz klatki. Zabudowano nowe urządzenia przyszybowe
na poziomach 1050 i 1290 oraz zmodernizowano maszynę wyciągową.
W maszynie wymieniono cały układ
zasilania i sterowania, przebudowano
fundamenty, wymieniono wał i łożyska główne oraz koło pędne.

- To było duże wyzwanie organizacyjne. Załoga miała szczegółowo określony - co do minuty - czas zjazdu i wyjazdu. Dzięki dyscyplinie kierownictwa
i całej załogi udało się nam ten proces
przeprowadzić bez większych zakłóceń
- mówi Zbigniew Czarnecki, dyrektor
kopalni Budryk.

JSW nagrodzona za wdrożenie systemu
Jastrzębska Spółka Węglowa i JSW
IT Systems otrzymały nagrodę w
konkursie Ekoinspiracje za wdrożenie
systemu ReadIT OCR Pro służącego
do automatycznego zaczytywania,
weryfikacji i analizowania danych
z wielu rodzajów dokumentów
księgowych przetwarzanych w JSW SA.

O

rganizatorem konkursu są redakcje
Business Magazine oraz portalu ecorynek.com.
Optymalizacja procesów biznesowych dzięki ReadIT OCR
Pro wpływa pozytywnie na
ograniczenie zużycia papieru oraz energii, wpisując się
w trend less waste (trend zakłada generowanie jak najmniejszej ilości odpadów,

a wręcz dążenie do ich całkowitego wykluczenia). Wyróżnione wdrożenie wpisuje się
w standardy nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa
i według redakcji ekorynek.
com i Business Magazine stanowi przykład działania zgodnego z ideą zrównoważonego
rozwoju godnego naśladowania przez inne podmioty funkcjonujące na polskim rynku.

minowanie uciążliwej i monotonnej pracy oraz znaczne
ograniczenie pomyłek związanych z ręcznym przepisywaniem danych. Przy założeniu
zaczytywania danych z 10 tysięcy dokumentów finansowych

System ReadIT OCR
Pro został wdrożony
w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej
w 2020 roku.

Służy do czytania i walidowania danych z ponad
10 tys. dokumentów miesięcznie. Rozwiązanie to znacznie ograniczyło ręczne przepi-

sywanie danych do systemów
informatycznych i skróciło
o 80-90% czas potrzebny na
wykonanie tych operacji. Dodatkową korzyścią jest wyeli-

miesięcznie oszczędność wynikająca z wdrożenia ReadIT
OCR Pro może wynosić nawet
500 tysięcy złotych rocznie.

www.naszejastrzebie.pl
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Miasto obcięło o połowę dotację dla GKS Jastrzębie
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Jastrzębianka

na prezydent Hetman

Na

2022 rok miasto
przyznało klubowi 740 tys. zł
dotacji, czyli o połowę mniej
niż w latach poprzednich. Kibice - delikatnie mówiąc - źle
odebrali tę decyzję. Wszyscy
mają w pamięci, jak podczas
ostatniej kampanii wyborczej
w 2018 roku prezydent Anna Hetman podkreślała swoje związki z klubem, aby poprawić sobie notowania. Akurat w tamtym sezonie GKS wy-

są pieniądze, m.in. na wzmocnienie kadry.

Fot. GKS Jastrzębie

W tym roku
GKS Jastrzębie
obchodzi jubileusz
sześćdziesięciolecia
klubu. Wszystko
wskazuje na to, że nie
będzie świętowania
na bogato.

walczył awans do pierwszej ligi. Profile społecznościowe zaroiły się od radosnych komentarzy prezydent miasta: Zrobię
wszystko, co w mojej mocy, byśmy wraz z mieszkańcami, mogli cieszyć się Waszymi wygranymi w I lidze.
Teraz sytuacja
jest inna.

Na stronie
klubu ukazał się
komunikat:

Wybory odbędą się w przyszłym roku i na razie nie ma
jeszcze powodu, aby ruszać
z kampanią. Tymczasem właśnie teraz klub potrzebuje największego wsparcia. Nasi piłkarze znajdują się na 17 miejscu w tabeli, a to oznacza strefę spadkową. Samym sercem
do walki nie utrzymają się
w pierwszej lidze. Potrzebne

PIRAT DROGOWY
zapłaci 32,5 tys. zł!
u Według nowego taryfikatora rekordowy mandat
został wystawiony w Jastrzębiu-Zdroju.

B

ardzo niebezpieczny
przebieg miały sceny,
które rozegrały się
na ulicach naszego miasta.
Wszystko za sprawą kierowcy,
który zdecydował się na szaloną szarżę, aby uciec, próbującym go skontrolować policjantom.
Było przed godziną 22.00
we wtorek (11.01.2022 roku),
kiedy jastrzębscy wywiadowcy rozpoczęli pościg za audi, które nie zatrzymało się do
kontroli drogowej. Kierowca
stwarzał zagrożenie dla innych

użytkowników dróg, szczególnie pieszych. Pędził ulicami Jastrzębia-Zdroju, a następnie Zebrzydowic oraz Kończyc
Małych. 32-latek jechał całą
szerokością drogi, ignorował
znaki i sygnały drogowe, jechał
pod prąd, zjeżdżał na przeciwny pas ruchu, by zajechać drogę pojazdom uprzywilejowanym. Swoją agresywną jazdą
naraził innych uczestników ruchu drogowego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kierowca au-

di spychał radiowozy z drogi, hamował bez przyczyny,
utrudniał wyprzedzanie, aby
nie dopuścić do jego zatrzymania. W trakcie ucieczki 32-latek uszkodził dwa radiowozy. Już po złapaniu okazało się,
że nie tylko kierowca, ale także
30-letni pasażer byli poszukiwaniu przez jastrzębskich kryminalnych.
Za popełnione wykroczenia:
doprowadzenie do dwóch kolizji drogowych, stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym,
jazda bez wymaganej przedniej tablicy rejestracyjnej oraz
kierowanie pojazdem w trakcie aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, zgodnie z nowym taryfikatorem, mundurowi nałożyli
karę grzywny w kwocie 32 500
złotych oraz wnioskują o 3 lata
zakazu prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych. Jastrzębianin dobrowolnie poddał się karze.

W obliczu ogłoszonego podziału środków dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu sportu miasta Jastrzębie-Zdrój, pragniemy poinformować,
iż Klub Sportowy GKS Jastrzębie
S.A. dokonał korekty kosztorysu
realizacji zadania ze względu na
przyznanie mniejszych środków,
niż wskazane we wniosku. Jednocześnie informujemy, że prowadzimy rozmowy z władzami Miasta Jastrzębie-Zdrój, które mają doprowadzić do wypracowania rozwiązania zapewniającego
zwiększenie finansowania GKS-u Jastrzębie w połowie 2022 roku. Finalne ustalenia zapadną na
przełomie lutego i marca.

Fot. archiwum rodzinne

Kibice są wściekli W PEKINIE

R

ozpoczynające się czwartego lutego Zimowe Igrzyska
Olimpijskie w Pekinie będą miały jastrzębski akcent.
W kadrze polskich biegaczek narciarskich znalazła
się zawodniczka z naszego miasta Zuzanna Fujak. Urodzona
w 2004 roku, wyjazd do Chin zapewniła sobie świetnym wynikiem w tegorocznych Mistrzostwach Polski Seniorów w biegach
narciarskich. Zajęła czwarte miejsce w biegu na 10 km stylem
klasycznym. Dzięki temu trafiła na zgrupowanie we Włoszech,
gdzie trener Martin Bajciczak podjął decyzję o zabraniu jastrzębianki do Pekinu.

REKLAMA

DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET
Mimo remontu wiaduktu
jesteśmy otwarci, można
do nas dojechać! Zadzwoń,
a powiemy Ci jak. Zapraszamy.

NOWE WZORY
TAPET
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

Zielone Jastrzębie
Studenci i ekologia Zmiany w programie

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

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
zaprasza do udziału w konkursie

„DOM Z KLIMATEM”.

- Jesteś studentem i interesujesz się ekologią? Potrafisz pisać, tworzyć grafiki
albo kręcić filmy? Weź udział
w konkursie i pokaż w swojej
pracy ideę ekobudownictwa.
Nawiąż do aspektów takich
jak: naturalne materiały budowlane, ekologiczne rozwiązania w budownictwie, gospo-

darka o obiegu zamkniętym,
wbudowany i operacyjny ślad
węglowy, błękitna i zielona
infrastruktura, bioróżnorodność, odnawialne źródła energii - zachęca ministerstwo.
Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody: rower,
hulajnoga elektryczna, smartwatch.

„Czyste Powietrze”

W kolejnej, nowej odsłonie
programu „Czyste Powietrze”:
najwyższe dofinansowanie do 69 tys. zł, przy dochodzie
na członka gospodarstwa
domowego 900 zł lub 1260 zł
oraz dla osób z ustalonym
prawem do zasiłku.
Także zmiany, żeby było jeszcze
łatwiej sięgać po dotacje.
To nowości wprowadzane przez
Narodowy Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2022 r.

W

prowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów
uprawnionych do najwyższego poziomu
dofinansowania podzielono na dwie fazy.
Rozwiązania dla osób
o najniższych dochodach
przewidziane na 2022 r.

Masz pytanie? Wyślij je na adres:

konkurs@domzklimatem.gov.pl
Na zgłoszenia czekamy

do 14 marca 2022 r.
Szczegóły na stronie:

www.domzklimatem.gov.pl/
projekt-proklimatyczny...

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części
programu uwzględniający następujące
zasady:
• przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu
wsparcia - do 900 zł (wieloosobowe)
lub do 1260 zł (jednoosobowe);
• ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, za-

siłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
• intensywność dofinansowania - do
90% kosztów kwalifikowanych;
• maksymalna kwota dotacji dla całego
przedsięwzięcia - do 69 tys. zł;
• liczba transz rozliczeń - do pięciu;
• okres realizacji przedsięwzięcia - do
36 miesięcy.

środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Dodatkowe wsparcie dla
wnioskodawców

• uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy
dofinansowanie łączy się z gminnymi
programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
• umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
• dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet,
jako zgodnych z celami programu;
• doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku
kotłów na paliwo stałe, ze względów
bezpieczeństwa.

Równolegle w 2022 r. będą trwały
prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”,
obejmującą, m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom
w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu
inwestycji.
Proste zasady
dla wszystkich
Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych
przez wojewódzkie fundusze ochrony

Najważniejsze ze zmian,
które niebawem będą
obowiązywać to:

Ruszyła 8. edycję konkursów
„Zielona Pracownia_Projekt’2022” oraz „Zielona Pracownia’2022”

Do 31 stycznia szkoły podstawowe
i średnie mogą zgłaszać swoje
projekty nowoczesnych
ekopracowni do konkursu
„Zielona Pracownia_Projekt’2022”.
Przypominamy, że przedmiotem konkursu
jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na
potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych, geologicznych

czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań
oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Maksymalna wysokość nagrody nie może
przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia
projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10.000 zł.
Składanych dokumentów nie należy: zszywać,
bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów, za wyjątkiem nośników elektronicznych.

Natomiast wnioski w konkursie
„Zielona Pracownia’2022”
składać można w terminie
od 1 do 31 marca 2022 roku.
W tym konkursie o dofinansowanie mogą się
ubiegać organy prowadzące placówki oświatowe z województwa śląskiego, w tym nagrodzone
w konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_
PROJEKT’2022.
Celem tego konkursu jest dofinansowanie
w formie dotacji wniosków dotyczących utwo-

rzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych
w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów
kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40.000 zł.
Więcej szczegółów na stronie
Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl.

Zielone Jastrzębie

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

Dzieci o ekologii
u Wręczono nagrody w konkursie
na ekologiczny plakat dla dzieci w
wieku przedszkolnym, uczniów szkół
podstawowych i świetlic środowiskowych.
Konkurs nosił tytuł „TAK dla CZYSTEGO
POWIETRZA” i został zorganizowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

D

rony, hulajnogi, słuchawki i czytniki e-booków oraz zestawy do rysowania wręczali uroczyście prezesi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski oraz Przewodnicząca Jury Konkursu - Aleksandra Kuszka.
- Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie najmłodszych naszych konkursem oraz przyrodą i ekologią. Gratulujemy wszystkim
laureatom - powiedział Tomasz Bednarek, prezes WFOŚIGW
w Katowicach.
Na tegoroczny konkurs wpłynęło 213 prac, z których jury wybrało 30 najlepszych. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały
w sześciu kategoriach wiekowych.

Chcesz przygotować szkołę na zmiany klimatu?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ogłasza rozpoczęcie
II edycji ogólnopolskiego konkursu dla
miejskich szkół ponadpodstawowych
„Szkoła z klimatem”.

F

undusz zapraszając do
udziału w konkursie
wyjaśnia: Szukasz pomysłu na angażujący uczniów
projekt edukacyjny? W ramach konkursu: - Szkoła z klimatem możecie uzyskać środki na realizację takich właśnie
projektów.
Jeśli na przykład zaplanujecie dla swojej szkoły budowę
zielonego dachu, zyskać możecie nie tylko ciekawy projekt, ale dodatkowo:
• poprawę systemu zatrzymywania wody opadowej
w rejonie szkoły
• lepszy mikroklimat
• lepszą izolację cieplną ścian
• poprawę estetyki budynku.

Ciesząc się z ogromnego
zainteresowania szkół I edycją konkursu „Szkoła z klimatem” NFOŚiGW postanowił ponownie zaprosić
uczniów z całego kraju do
walki ze zmianami klimatycznymi. Konkurs ma na
celu uświadomienie czym
są zmiany klimatyczne, jakie stwarzają zagrożenia oraz
w jaki sposób można te zmiany łagodzić i jakie działania
należy podejmować.
Zadaniem zespołów projektowych jest stworzenie
Mini Planu Adaptacji do
Zmian Klimatycznych dla
swojej szkoły i jej najbliższego otoczenia.

Zwycięska szkoła
otrzyma nagrodę
w wysokości 100 tys. zł,
przewidziana jest
również nagroda za
zajęcie II i III miejsca
oraz wyróżnienia.

Zgłoszenia można dosyłać na adres: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl w terminie do 24.06.2022 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na
stronie. Przed przystąpie-

niem do konkursu prosimy
o zapoznanie się z Regulaminem oraz materiałami
edukacyjnymi.
Nawet te działania, które
są podejmowane w tak niewielkiej skali jak podwór-

ka szkolne mogą przynieść
wymierne efekty dla klimatu, uczniów czy okolicznych mieszkańców i stać
się przykładem dobrych
praktyk ekologicznych
w okolicy.
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Reprezentacja Polski w Piłce Nożnej

wraca na Stadion Śląski!

u 29 marca 2022 roku reprezentacja Polski rozegra mecz na Stadionie Śląskim
w Chorzowie - postanowił Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rywalem
biało-czerwonych będzie Szwecja lub Czechy. Wszystko zależy od tego, kto
awansuje do finału baraży o udział w mistrzostwach świata w Katarze.

J

eśli biało-czerwoni poradzą sobie
z Rosją, to w decydującym meczu o awans na mundial zmierzą
się ze Szwecją lub Czechami. To spotkanie zostanie rozegrane 29 marca
na Stadionie Śląskim. Jeśli natomiast
Polacy przegrają w Moskwie 24 marca, zmierzą się w Chorzowie w meczu towarzyskim z przegranym barażu Szwecja - Czechy.
Trzykrotny awans
do mundialu
Marcowy mecz będzie 61. występem reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim. Z dotychczasowych
sześćdziesięciu spotkań 25 zakończyło się zwycięstwem biało-czerwonych,
17 przegranymi, a 18 remisem.
- Stadion Śląski nierozłącznie wiąże się z historią reprezentacji Polski
i jej wieloma sukcesami. Rozgrywano
na nim legendarne mecze, które na zawsze zapisały się w pamięci kibiców 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
2022 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 kon-

mówi prezes Polskiego Związku Piłki
Nożnej Cezary Kulesza - Cieszę się, że
nasza kadra wraca do Chorzowa i rozegra, w co mocno wierzę, decydujący mecz o awans na mistrzostwa świata. Będziemy potrzebować wsparcia kibiców i jestem przekonany, że wszyscy
obecni na Stadionie Śląskim stworzą
niezapomnianą atmosferę, która poniesie nasz zespół do zwycięstwa. Tak
jak wielokrotnie bywało to „w Kotle
Czarownic” - dodaje prezes Kulesza.
W 65-letniej historii Stadionu Śląskiego reprezentacja Polski trzykrotnie rozegrała mecze, które dały nam
awans do mistrzostw świata w piłce nożnej. Było to w 1977, 1985 oraz
w 2001 roku, kiedy o awansie zadecydowała wygrana z Norwegią 3:0.
Powrót
kibiców?
Ostatnie dwa spotkania reprezentacji Polski z reprezentacjami Ukra-

sekwentnie. 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 2022 roku.
RAK (21 VI - 21 VII) Nie przywiązuj się za

iny i Holandii na Stadionie Śląskim,
które rozegrane zostały w 2020 roku, różniły się nieco od poprzednich
meczów. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią
koronawirusa na trybunach nie mogli
zasiąść kibice.
- Mam nadzieję, że tym razem sytuacja ulegnie zmianie. A właściwe powiedziałbym, że liczę na to, że wróci do
normy. Choć wiemy, że wszyscy kibice
z zapartym tchem oglądali mecz z Holandią rozgrywany w ramach Ligi Narodów podczas transmisji telewizyjnej,
to jednak obecność na miejscu jest nie
do zastąpienia. Bardzo bym się cieszył,
gdybyśmy mogli zapełnić choć część
krzesełek na trybunach. Na Stadionie
od razu zrobi się inaczej - mówi prezes
Stadionu Śląskiego Jan Widera.
Warto dodać, że wielu zawodników występujących na Stadionie Śląskim podkreślało magiczną atmosferę tego miejsca i niezwykłe zaangażowanie polskich kibiców na tym obiek-

cie. Świadczyć o tym może też fakt, że
podczas legendarnego meczu Polska Anglia z 1973 roku, kiedy hymn Polski został tak tłumnie i donośnie odśpiewany, przedstawiciele brytyjskich
mediów nazwali obiekt „Kotłem Czarownic”.
Nowe możliwości
Stadionu
Decyzja związana z przyznaniem
meczu Stadionowi Śląskiemu ma także związek z ostatnią wizytacją przedstawicieli Polskiego Związku Piłki
Nożnej na czele z prezesem Cezarym
Kuleszą. Podczas spotkania zaprezentowana została infrastruktura sportowa obiektu, w tym arena główna i murawa, ale także nowe przestrzenie biznesowe „Kotła Czarownic”.
- Na przedstawicielach PZPN
ogromne wrażenie zrobiło nasze nowe
Centrum Konferencyjne. Inwestycja,
którą rozpoczęliśmy w 2020 roku po-

HOROSKOP
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. Zbliżający się 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,

JAKUB CHEŁSTOWSKI,

marszałek województwa
śląskiego
„Kocioł Czarownic” był zawsze
dobrym miejscem dla kadry.
Biało-czerwoni wrócą na
Stadion Śląski i to jest bardzo
dobra informacja dla kibiców.
zwoli nam poszerzać ofertę biznesową
podczas takich wydarzeń, jak właśnie
mecze reprezentacji Polski. To bardzo
duży atut dla Stadionu w tym zakresie.
Cieszę się, że prezes Kulesza nam zaufał i docenił to, ile pracy włożyliśmy
w dalszy rozwój naszego obiektu - mówi dyrektor generalny Stadionu Śląskiego Bartłomiej Kowalski.

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 2021. Odzyskiwanie straconej reputacji zajmie Ci mniej więcej tyle czasu, ile trwa-

ło 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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