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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:
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jest dla nas
Odtworzenie połączeń kolejowych do
Jastrzębia-Zdroju znalazło się w planach
największej inwestycji w powojennej Polsce budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
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Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

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

A

Śląski Ład

JSW Innowacje weźmie udział
w projekcie, który odmieni oblicze
naszego regionu.

Remont
to nie zawsze

znaczy to samo…
Mieszkańcy GSM walczą o balkony.

Minęła piąta rocznica dramatycznych
wydarzeń przed siedzibą Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Winnych wciąż brak.
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Wciąż nie wiemy kto strzelał
i kto wydawał rozkazy.

Śladem naszych publikacji

Krwiodawcy
uhonorowani
Trzeba było zmasowanej akcji medialnej,
aby szefów MZK ruszyło sumienie i przyznali
ulgi tym, którym się najbardziej należy.

O

tej skandalicznej
sytuacji pisaliśmy
w grudniu ubiegłego
roku. Przypomnijmy, że w ponad 130 polskich miastach honorowi dawcy krwi mogą za
darmo korzystać z komunikacji publicznej. To niewielka
rekompensata za dzielenie się
najcenniejszym darem, ale
zawsze coś. Wszędzie mogą tylko
nie w Jastrzębiu-Zdroju.
Miasto wydaje około 1,3 mln zł
na bezpłatne przejazdy dla około
15 tysięcy uczniów i studentów.
Grupa krwiodawców liczy tylko
45 osób, które razem oddały setki litrów krwi. Rekordzista ma na
swoim koncie ponad 100 litrów
drogocennego płynu. Jedna karta
darmowego przejazdu komunikacją miejską w skali roku kosztuje
83,6 zł. Ulgi dla krwiodawców obciążyłyby budżet miasta zawrotną
kwotą 3,8 tys. zł. Zrobiła się wokół tego medialna awantura, która okazała się skuteczna.
Bezpłatne przejazdy będą obowiązywać od 1 marca. Z ulgi skorzystają osoby posiadające ważną
legitymację Honorowego Dawcy
Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia
Narodu. Na jej podstawie Międzygminny Związek Komunika-

Zmowa
milczenia?
Minęła piąta rocznica dramatycznych wydarzeń przed siedzibą Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, kiedy policja brutalnie spacyfikowała protest górników
strzelając do nich z broni gładkolufowej. Winnych wciąż brak.

P

rzed 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. Wspominali o tym
podczas rocznicowej konferencji prasowej
górnicy, którzy odnieśli wtedy rany.

To cud, że żyje
Marcin Gralak.
cyjny wystawi e-bilet uprawniający do darmowych przejazdów na
okres 12 miesięcy. Obowiązkiem
posiadacza karty jest jej coroczna
aktualizacja. W tym celu Honorowy Dawca Krwi powinien przedstawić w MZK informację potwierdzającą miejsce zamieszkania na terenie jednej z gmin, gdzie
ulga obowiązuje. Mówimy tutaj
o samorządach tworzących związek (Jastrzębie-Zdrój, Żory, Radlin, Pawłowice, Pszów, Rydułtowy, Mszana, Marklowice, Czerwionka-Leszczyny, Suszec), a także o gminach, które podpisały
z MZK stosowne porozumienia
na obsługę komunikacyjną (Zebrzydowice, Ornontowice, Świerklany i Orzesze). Szacuje się, że
obecnie z bezpłatnych przejazdów
na terenie działania MZK może
skorzystać ok. 800 zasłużonych
honorowych dawców krwi.

- 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 konieczna 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.

Pokrzywdzonych było
więcej. 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. Jastrzębski szpital udzielił
wówczas pomocy 31 osobom.
- Polano mnie gazem, nie widziałem na
oczy. Jestem tu przede wszystkim po to, by

W piątą rocznicę dramatycznych wydarzeń zorganizowano
konferencję prasową z udziałem poszkodowanych górników
i posła Grzegorza Matusiaka.
bronić miejsc pracy swoich kolegów i godności górników. Chcę przypomnieć o ludziach, którzy pięć lat temu manifestowali pod siedzibą spółki pod takimi właśnie hasłami i przelali za to krew - mówił
podczas konferencji Piotr Leowski, jeden
z uczestników tamtych wydarzeń.
W akcję pomocy poszkodowanym
górnikom zaangażował się poseł Grzegorz Matusiak, który także pojawił się
podczas konferencji prasowej.
- Do chwili obecnej nikt nie poniósł za to
konsekwencji. Natomiast prokuratura prowadzi postępowania w stosunku do poszkodowanych, którzy przyszli na pokojową manifestację, by upomnieć się o miejsca pracy

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

i godność górnika - mówił poseł Grzegorz
Matusiak.

Rany fizyczne goją
się długo. Pamięć
o tamtych wydarzeniach
nie zagoi się nigdy.
Zwłaszcza, że wciąż nie wiemy, kto wydał decyzję o strzelaniu i kto nadzorował
akcję? Minęło pięć lat. Organa ścigania
miały dość czasu, aby zebrać materiał dowodowy i ustalić głównych bohaterów tego
dramatu. Czyżby wokół jastrzębskich wydarzeń z lutego 2015 roku panowała zmowa milczenia?

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
790 887 729, reklama.naszagazeta@gmail.com
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec
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Remont
to nie zawsze

Zastąpienie dziewięciocentymetrowego
muru cieńkim plastikowym parawanem
trudno uznać za remont.
R

E

Przypomnijmy, że w blokach przy ul. Kusocińskiego 2-20 zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami przeprowadzono remont balkonów. Miały
być wymienione balustrady i kafelki, ale zamiast tego wyburzono ścianki działowe między balkonami,
a w ich miejsce zamontowano cienkie, wąskie, niedochodzące do podłogi i sufitu, parawany z laminatu. Zrobiła się awantura, jakiej w GSM nie widziano od dawna, choć wokół tej spółdzielni dzieje się
sporo medialnych wydarzeń. Lokatorzy próbowali
wstrzymać remont, przypominając władzom spółdzielni, że mają własnościowe mieszkania, ale nic
nie wskórali.
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TWÓJ
MA ZNACZENIE

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprasza mieszkańców za zamieszanie z wyburzonymi
ściankami działowymi między balkonami i obarcza winą… siły polityczne, czyli PiS, bo
prezes GSM procesuje się z lokalnymi działaczami tej partii. Wokół tej sprawy robi się coraz
śmieszniej, choć mieszkańcom nie jest wesoło, bo spółdzielnia nie chce odbudować ścianek.

Część mediów, jak za czasów
PRL, wciąż boi się władzy.

L

RAZEM
PO ZDROWIE!

znaczy to samo…
O

K

www.fundacjaogniwo.pl
FB fundacjaogniwo

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

sprawie pisaliśmy już dwukrotnie, ale
będziemy do niej wracać, bo pojawiają
się nowe interesujące wątki. Przy okazji w całej krasie ukazała się „niezależność” lokalnego rynku medialnego. O zdewastowanej ławce w parku piszą wszystkie jastrzębskie portale.
Kiedy mieszkańcom ul. Kusocińskiego spółdzielnia rozwaliła ścianki działowe między balkonami wstawiając w ich miejsce plastikowe parawany, oprócz „Naszego Jastrzębia” nie wspomniał
o tym nikt, choć o proteście mieszkańców piszą gazety w Rybniku i ogólnopolski „Fakt”. Nietrudno wyjaśnić tę zagadkę. Dla niektórych portali GSM jest hojnym reklamodawcą. Swoje robi
też przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni,
który jest także miejskim radnym z obozu prezydent Anny Hetman.

E

KRS 0000364436

Władze GSM przeszły
ostatnio do ataku stosując
metodę kija i marchewki.
Kijem było straszeniem nas sądem za wcześniejsze publikacje. Marchewką jest pojednawcze pismo do
mieszkańców, które ich… jeszcze bardziej rozwścieczyło.
- Chcielibyśmy, jako Zarząd Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej, przeprosić za zamieszanie powstałe
w związku z remontem balkonów w państwa bloku piszą prezesi spółdzielni.
Według mieszkańców już to pierwsze zdaniem
jest fałszem, bo demolka na ich balkonach nie była remontem. Wystosowali pisma do Wydział Architektury Urzędu Miasta oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obie instytucje sprecyzowały definicję remontu:
Przez remont należy ,,rozumieć wykonywanie
w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego.

Zastąpienie murowanej ściany
o grubości 9 cm centymetrową
przegrodą z laminatu, która
w dodatku nie dochodzi do
ścian, podłogi i sufitu, trudno
nazwać odtworzeniem stanu
pierwotnego.
Mieszkańcy się na to nie godzą i żądają powrotu
do murowanych ścianek. Wskazują też, że w informacji o planowanym remoncie nie było mowy o takiej ingerencji w układ balkonów.
A

W piśmie przeprosinowym prezesi spółdzielni
podkreślają, że nie ma możliwości powrotu do stanu pierwotnego, a przy okazji wskazują, kto stoi za
tym zamieszaniem.
- Wiemy, że część osób, najaktywniejszych w oporze przed zmianami murowanych ścian działowych na przesłony z tworzywa HPL jest do tego
oporu zachęcana przez jedno ze środowisk politycznych działających w Jastrzębiu-Zdroju (…) W listopadzie 2019 roku dotarła do nas ankieta złożona
przez anonimowe osoby, gdzie oświadczyliście Państwo, iż wycofujecie swój podpis z poprzedniej ankiety. Ciekawostką jest fakt, że ankieta ta została
przekazana przez nieznane nam osoby, do wiadomości posła Matusiaka.

Czyli teraz już wiemy, kto jest
winien. PiS nie dość, że niszczy
sądownictwo i rozdaje ludziom
pieniądze, to jeszcze rzuca
kłody pod nogi władzom GSM.
Oczywiście, pismo prezesów jest zabawne w formie i treści, ale zawiera sprytny haczyk. Jest w nim
zachęta do podpisywania nowej ankiety, w której
mieszkańcy godzą się na plastikowe przesłony.
W ruch poszło od razu inne pismo, sygnowane
przez grupę lokatorów, którzy przestrzegają i apelują, aby nie podpisywać ankiety. Mieszkańcy z ul. Kusocińskiego nie odpuszczają i walczą dalej o przyzwoite balkony. Nie chcą mieszkać jak w tanim motelu, gdzie sąsiadów oddzielają plastikowe przepierzenia. Będziemy wracać do tej sprawy.
Jerzy Filar
M
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Narkotyki i dopalacze

ZABIJAJĄ

Kasa na Zdrój

u Śląski Urząd Marszałkowski wskazał projekty,
które otrzymają wsparcie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość
dofinansowania wynosi łącznie blisko 28 mln zł.
Prawie połowa trafi do Jastrzębia-Zdroju.

12 mln zł

dostanie Jastrzębie-Zdrój
z Urzędu Marszałkowskiego
na rewitalizację
Parku Zdrojowego.

u Duża ilość czasu wolnego sprzyja eksperymentowaniu
przez dzieci i młodzież z różnymi środkami
psychoaktywnymi, w tym z dopalaczami. Jastrzębscy
policjanci czuwają nad bezpieczeństwem nastolatków,
prowadząc działania profilaktyczne i informacyjne.

W

czasie spotkań z dziećmi
i młodzieżą przekazują
najistotniejsze informacje związane z zagrożeniami wynikającymi z sięgania po zakazane substancje.
Dopalacze sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą
R

E

artykułów kolekcjonerskich, często
z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że
ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom.
Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu
zareaguje konkretny organizm.

K
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dotacja zadaje kłam pogłoskom, że o dofinansowaniu decydują polityczne układy. W mieście rządzi Platforma
Obywatelska, a w województwie Prawo i Sprawiedliwość. Mimo tego projekt „Rewitalizacja części zabytkowego
Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju
- na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”, został wysoko oceniony w Urzędzie Marszałkowskim. Cały projekt wart jest
13,5 miliona złotych. Niecałe 12 mln zł
M

DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

PRANIE DYWANÓW ODBIÓR
ORAZ DOWÓZ DO KLIENTA

Najniższe
!
ceny tapet
ry
Nowe wzo

UWAGA!

Drodzy klienci informujemy, że mimo
remontu wiaduktu dojazd do naszego
salonu nie jest utrudniony.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jastrzębie-Zdrój
AL. J. Piłsudskiego 39
www.exclusivecarpets.pl
/exclusivecarpets
tel. kom. 780 095 009
czynne: 10-18, sob.: 9-13

A

wyniesie dofinansowanie. Resztę pokryje miasto ze środków własnych.
W ramach inwestycji, dotychczasowy parking zostanie zastąpiony placem
reprezentacyjnym. Pojawią się wodne
kaskady i elementy małej architektury (ławki z bloków granitowych, klomby wokół fontanny). Wyremontowane

i wymienione zostaną schody i murki
oporowe. Park Zdrojowy zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość uzupełni nowoczesny system oświetleniowy.
Wyremontowane zostaną także zabytkowa muszla koncertowa i pomnik
ofiar Marszu Śmierci.

Drożeją bilety
Od
marca zacznie obowiązywać
nowy cennik biletów MZK.
Drastyczny wzrost kosztów
firm transportowych i ciągle duża liczba „gapowiczów” - to główne powody podwyżki.

Największy skok zanotujemy kupując bilet na
najdłuższych trasach (powyżej 18 przystanków).
Jego cena wzrośnie z 4,20 zł do 5 zł (wzrost o 19%).
Średni wzrost biletów okresowych (miesięcznych,
piętnastodniowych i tygodniowych) to ok. 11%.
O 20 zł wzrośnie także opłata dodatkowa, tzw. mandat za jazdę bez ważnego biletu. Od marca gapowicze
zapłacą 140 zł. Więcej informacji na stronie MZK.

TVN kłamie?
u Po reportażu „Nadużycia i nieprawidłowości w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej” wyemitowanym w programie Superwizjer
stacji TVN 24, zarząd JSW SA zamieścił na swoich stronach
sprostowanie i twierdzi, że w reportażu podano nieprawdziwe
informacje, które stawiają firmę w złym świetle.

W

szczególności - zdaniem JSW - manipulacją są twierdzenia na temat przekazania przez spółkę na rzecz firmy
SG kwoty 15 mln zł. Nie doszło także do zarzucanych w reportażu nieprawidłowości w gospodarowaniu wydobytym węglem.
- W programie wykorzystano między innymi
informacje jednego z byłych pracowników JSW,
który został zwolniony dyscyplinarnie z pracy za
ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Prawidłowość zwolnienia potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy. Były pracownik jest w sporze sądowym z JSW. Niedopuszczalne jest podważanie zaufania do spółki giełdowej na podstawie pomówień i fałszywych informacji. Kierownictwo firmy nie pozwoli na szkalowanie dobrego
imienia JSW SA i zatrudnionych w niej pracowników. W związku z powyższym wystąpi na drogę
prawną - czytamy w komunikacie zamieszczonym przez JSW.

luty 2020 r.
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Pod koniec stycznia rząd przedstawił
Strategiczne Studium Lokalizacyjne,
czyli określił, którędy przebiegać będą
nowe linie kolejowe.

Zaplanowano dziesięć tzw. szprych. Dla województwa śląskiego najważniejsza jest ta oznaczona numerem „7”. Wśród uwzględnionych tam nowych połączeń jest także linia nr 170 prowadząca przez Jastrzębie Zdrój
do Bogumina w Czechach. Inwestycja ta umożliwi szybką podróż pomiędzy Katowicami a Ostrawą. Pociągi osiągną prędkość między
160 a 250 kilometrów na godzinę. Według planów, składy z Jastrzębia-Zdroju będą odjeżdżać
co godzinę.
- Inwestycja ma dwa wymiary - lokalny i międzynarodowy. Lokalny, ponieważ
doprowadzi kolej do Jastrzębia-Zdroju, największego
w Polsce i jednego z największych miast w UE bez dostępu do kolei pasażerskiej.
Międzynarodowy, bo odcinek ten będzie częścią europejskiej trasy kolejowej dużych prędkości łączącej Katowice i Ostrawę. Dziś fundusze unijne dofinansowują pierwszy krok tej
inwestycji, czyli przygotowanie dokumentacji. Zabiegamy o to, by w przyszłości wsparły również inne połączenia kolejowe prowadzące do CPK mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

ul. Pomorska,
pow. 52,00 m2
cena: 169 000 zł
tel. 601 976 218
M-6
układ 3x1
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna,
pow. 70,00 m2
cena: 209 000 zł
tel. 601 976 218
DZIAŁKA
Jastrzębie-Zdrój
Moszczenica,
pow. 1047 m2
cena: 73 290 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218
ponowanych rozwiązań z uwagi na ich niszczycielski charakter w stosunku
do długoletnich i kosztownych inwestycji naszej Gminy i jej mieszkańców
oraz chronionego i unikalnego przyrodniczo charakteru tych terenów - napisał na swoim profilu facebookowym Stanisław Piechula.
Miejmy nadzieję, że pomysłodawcy CPK są przygotowani na takie sytuacje. Może warto, aby jastrzębscy samorządowcy spróbowali przekonać
kolegów z Mikołowa, że taka kolej to ogromna szansa na rozwój całego
Śląska, na którym skorzystają mieszkańcy całego regionu.

Sprzeciw Mikołowa zapewne nie utrudni
całościowego harmonogramu tej inwestycji,
ale może zaburzyć plany na naszym,
lokalnym odcinku.
W Mikołowie łatwo protestować przeciwko nowym połączeniom, bo
często odjeżdżają stamtąd pociągi do Katowic. Wielu mieszkańców zostawia auta na parkingu przed dworcem i pociągiem jedzie do stolicy województwa. Jastrzębianie nie maja takich luksusów. Wciąż jesteśmy największym miastem w Europie pozbawionym połączeń kolejowych.
(fil)
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Bezpieczny szpital KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO
N
iedawno ukazał się w „Rzeczpospolitej” ranking szpitali przygotowany
przez Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia. Wzięło w nim udział ponad 200 placówek z których wyłoniono najlepszą,
„złotą setkę” w Polsce. WSS nr 2 w JastrzębiuZdroju od 5 lat bierze udział w tym rankingu,
gdzie oceniane są m.in. takie obszary jak: infrastruktura szpitalna, jakość opieki, inwestycje,
komfort pobytu pacjenta, uzyskane certyfikaty.
Oceniane są również finanse, ale przede wszystkim to, co wpływa na zadowolenie pacjentów,
czyli skuteczność leczenia i jakość obsługi. Jastrzębski szpital zajął 80 miejsce w pierwszej setce
najlepszych polskich wielospecjalistycznych placówek zabiegowych.

A

Jastrzębie-Zdrój

W gminach, przez które ma przebiegać trasa
kolejowych inwestycji towarzyszących CPK,
trwają teraz konsultacje społeczne.
Jak się okazuje, nie wszyscy cieszą się z rządowych planów. W Mikołowie, leżącym po drodze do Jastrzębia-Zdroju, mieszkańcy rozpoczęli protest, do którego przyłączył się Stanisław Piechula, burmistrz tego miasta.
- Analizując szczegółowo proponowane korytarze kolejowe, nie tylko nie
możemy zaakceptować, ale i w żadnym wypadku dopuścić do realizacji pro-

M

M-4

u Kolej wróci do Jastrzębia-Zdroju i to w stylu, w jakim się chyba
nie spodziewaliśmy. Połączenie z naszym miastem powstanie
w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pociągi
pomkną z prędkością nawet 250 km na godzinę.
u Jest też zła wiadomość. Na trasie z Katowic do JastrzębiaZdroju leży Mikołów, a tam już zbierają podpisy pod pismem
protestacyjnym, bo nie chcą u siebie szybkiej kolei.
staraniach, aby kolej wróciła do Jastrzębia-Zdroju, można napisać książkę. Najważniejsze, że ten temat nigdy nie zniknął
z przestrzeni publicznej.
- W kadencji 2010-2014 zaczęliśmy budować strategię rozwoju Jastrzębia-Zdroju. Byłem wówczas przewodniczącym Rady Miasta i zaprosiłem
przewodniczących wszystkich klubów. W takim gronie pracowaliśmy i wypracowaliśmy strategię pięciu
pól strategicznych, w tym
połączenia kolejowego do
Katowic - mówi radny Tadeusz Sławik.
Sprawy nabrały rozpędu w lutym 2018 roku, kiedy
poseł Grzegorz Matusiak zorganizował spotkanie, m.in.
z Andrzejem Bittelem, wiceministrem infrastruktury
i twórcą programu „Kolej plus”,
Ireneuszem Merchelem, prezesem Zarządu PKP PLK S.A.
oraz jastrzębskimi radnymi
Prawa i Sprawiedliwości. W efekcie, odtworzenie linii pasażerskich z naszym miastem zostało wpisane w ogólnopolskie plany rozbudowy kolejowej infrastruktury. Najlepsze informacje pojawiły się jednak w ubiegłym
miesiącu. Jastrzębie-Zdrój zostało wpisane w plany największej inwestycji w powojennej Polsce, czyli budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. To gigantyczny projekt, którego koszt sięgnie 35 mld złotych. W planach jest nie tylko jedno z największych lotnisk na świecie, położone w Baranowie między Łodzią a Warszawą, ale także sieć szybkiej kolei, prowadzącej do CPK.

A

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

A

www.naszejastrzebie.pl
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Jastrzębie jest prawdziwą

potęga siatkówki

u Seniorzy Jastrzębskiego Węgla po raz drugi pokonali
w Lidze Mistrzów naszpikowany gwiazdami Zenit
Kazań i są już w ćwierćfinale tych rozgrywek. Ich
śladem idą juniorzy. Siatkarze Akademii Talentów
zdobyli złoty medal Mistrzostw Śląska.

J

astrzębski Węgiel udowodnił, że zwycięstwo w Kazaniu nad Zenitem nie było
przypadkowe. U siebie też pokonali ten jeden z najlepszych zespołów na świecie. Jastrzębianie
są wciąż niepokonani w tym sezonie europejskich pucharów.
Lepiej nie zapeszać, ale po cichu
liczymy, że przygoda w Lidze Mistrzów nie skończy się na ćwierćfinałach.
Bardzo dobrze spisali się też
kadeci w Mistrzostwach Śląska.
W finale pokonali juniorów AZS
Eco-Team Częstochowa 3:1. Druga drużyna Akademii Talentów
zajęła trzecie miejsce. Najlepszymi
zawodnikami całego turnieju finałowego, z jednym wyjątkiem libero, uznano zawodników reprezentujących Akademię. MVP turnieju
został Michał Gierżot.
- Jesteśmy dumni z sukcesów
naszych siatkarzy. Rozpoczynając
przed kilkoma laty projekt Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla, który od początku jest wspierany przez Jastrzębską Spółkę Węglową, nie przyszło nam do głowy, że
stworzymy prawdziwą potęgę młodzieżowej i juniorskiej siatkówki R

powiedział Artur Wojtków, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Przez fazę grupową Akademicy
przeszli jak burza. W dwóch rozegranych spotkaniach oddali rywa-

sza Luksa bez straty seta odprawili Anbud MKS Będzin. W drugim spotkaniu rywalem gospodarzy był Hemarpol Norwid Częstochowa, który był w stanie urwać
im zaledwie jedną partię.

Seniorzy walczą o prymat w Europie.

po zaciętym, pięciosetowym boju jastrzębianie okazali się lepsi od
BBTS-u Włókniarz Bielsko-Biała.
W drugim podopieczni Jakuba Dejewskiego w trzech setach przegrali z AZS Eco-Team Częstochowa.

zali się zawodnicy AZS EcoTeam, którzy w trzech setach
odprawili Hemarpol Norwid.
W drugim półfinale spotkały się
pierwsza i druga drużyna Akademii Talentów. Lepsza okazał się

Półfinały stały pod znakiem
meczów derbowych. W pierwszym półfinale spotkały się dwie
ekipy z Częstochowy. Lepsi oka-

pierwsza drużyna pokonując kolegów 3:0.
W meczu o trzecie miejsce
stanęły naprzeciw siebie ekipy
Hemarpol Norwid Częstochowa
i Akademia Talentów Jastrzębski
Węgiel II. Lepsi okazali się jastrzębianie wygrywając 3:1.
W finale czterodniowego turnieju, przy pełnych trybunach

Juniorzy są bezkonkurencyjni na Śląsku.
lom tylko jednego seta, dzięki czemu z kompletem punktów zajęli
w grupie B 1. miejsce. W pierwszym meczu podopieczni Dariu-

E

K

Z jedną porażką rozgrywki
w grupie A zakończył drugi zespół Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. W pierwszym meczu
L

A

M

Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie
KLINIKA OKULISTYCZNA

ZAĆMA
POWIEKI
PLASTYKA

n ZAĆMA JUŻ OD 35 ZŁ - PROMOCJA
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 1764,21 zł.

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886

A

i dopingu m.in. siatkarzy seniorskiej drużyny Jastrzębskiego Węgla, Akademicy zmierzyli się z juniorami AZS Eco-Team Częstochowa. Pierwszy set to absolutny nokaut. Jastrzębianie wygrali do jedenastu. Druga partia była bardziej zacięta, ale i tak częstochowianom nie udało się nawiązać równorzędnej walki. Set
zakończył się wygraną Pomarańczowych 25:19. W trzeciej partii
po wyrównanym początku częstochowianom udało się zdobyć kilkupunktowa przewagę, którą udało im się utrzymać do końca seta
20:25. Czwarta partia to już pokaz siły Akademików. Prowadzili
od samego początku z piłki na piłkę powiększając przewagę. Czwarta partia zakończyła się wynikiem
25:16, a cały mecz 3:1.
Puchary i medale wręczyli m.in. gwiazdy pierwszej drużyny Jastrzębskiego Węgla, Marcin
Weiner, prezes Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, Artur Wojtków, wiceprezes JSW oraz Adam
Gorol, prezes KS Jastrzębski Węgiel. - Bardzo się cieszymy z sukcesu. Gratuluję wszystkim finalistom.
Dziękuję Śląskiemu Związkowi Piłki Siatkowej i naszemu głównemu
partnerowi - Jastrzębskiej Spółce
Węglowej - bez was nie byłoby tych
wszystkich sukcesów - powiedział
na zakończenie turnieju Adam
Gorol.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel
2. AZS Eco-Team Częstochowa
3. Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II
4. Hemarpol Norwid Częstochowa
5. BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
6. Anbud MKS Będzin
NAJLEPSI ZAWODNICY TURNIEJU FINAŁOWEGO NA SWOICH POZYCJACH:
• Środkowy: Patryk Cichosz - Akademia Talentów
• Libero: Jakub Pogłodziński - AZS Eco-Team Częstochowa
• Przyjmujący: Jakub Czyżowski - Akademia Talentów
• Atakujący: Krystian Walczak - Akademia Talentów
• Rozgrywający: Dawid Gruszczyński - Akademia Talentów
• Najlepszy zawodnik turnieju: Michał Gierżot - Akademia Talentów
AKADEMIA TALENTÓW JASTRZĘBSKI WĘGIEL: Mariusz Połyński, Dawid Gruszczyński, Jakub Czyżowski, Patryk Cichosz, Krystian
Walczak, Michał Gierżot, Marek Komorowski, Filip Jarosiński, Hubert Szymczak, Hubert Chudziak, Szymon Rakowski, Łukasz Nowak
oraz Dominik Fedak (libero), Jakub Janicki (libero)
AKADEMIA TALENTÓW JASTRZĘBSKI WĘGIEL II: Konrad Kundera, Wiktor Kowalski, Tymoteusz Brzoza, Filip Roque de Oliveira, Denis Puchcij, Mateusz Wojciechowski, Adrian Brzenk, Mateusz Kufka, Michał Malczewski, Jakub Kulig, Paweł Tuz oraz Tomasz Pogoda
(libero), Dominik Wągiel (libero)

www.naszejastrzebie.pl
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Polonia z Ameryki
uratowała Balbinę

u Z pomocą pieskowi
przyszła chicagowska
Fundacja Helping Hearts
for Animals Foundation
DBA Serce dla psa.

B

albina to 11-letnia suczka rasy Beagel. Właściciele potraktowali ją źle
i brutalnie. Kiedy już nie mogła rodzić kolejnych szczeniąt,
po prostu wyrzucili ją do lasu. Tam znalazł ją i przygarnął Adam Śliwka, inspektor Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Zwierząt
Animals, z inspektoratu Bielsko-Żywiec. Najpierw miał
tylko przygotować
psa do adopcji. Szybko okazało się, że Balbina ma chore jelita i zostanie u niego w domu. Niestety,
na tym nie skończyły się probleR

my sympatycznej suczki. Jej życie znów zawisło na włosku, ponieważ do jej rehabilitacji po-

trzebny był lek, którego nie
można dostać w Polsce. Ale
i tym razem los sprzyjał Balbinie. Z pomocą przyszła chicagowska Fundacja Helping Hearts for Animals Foundation DBA Serce dla psa.
- To było jak cud.
Dostałem adres na
facebooku do fundacji. Napisałem
do jej prezes Marioli Ptasiński i za
kilka dni lek był u
mnie w domu. Takiej bezinteresowności w pomocy dla
zwierząt zza oceanu się
nie spodziewałem - opowiada Adam Śliwka. - Oprócz le-

Suczka Balbina
E

ku otrzymałem także karmę dla
psów i kotów, bowiem oprócz
Balbiny mam jeszcze cztery psy
i kilkanaście kotów, które traktuje jak członków rodziny. Takie wsparcie ze strony Polaków mieszkających w Chicago
to wielka pomoc dla mnie i ulga
w cierpieniu psa. Miesięczna kuracja tym lekiem Balbiny to wydatek od 300 do 500 zł, a i tak
bez wsparcia Fundacji nie byłbym w stanie zdobyć go i pies by
się męczył.
Adam Śliwka zamieścił na Facebooku wielkie podziękowania
dla Fundacji, bowiem dzięki jej
wsparciu Balbina będzie żyła.
Rodacy z Chicago chętnie pomagają właścicielom i wolontariuszom opiekującym się psami
i kotami w Polsce. Los zwierząt
w starym kraju jest im bliski.
Wystarczy wejść na profil Fundacji na Facebooku i zaapelować
o pomoc. Jeśli tylko będą w stanie, na pewno nie odmówią.
- Prezes Mariola Ptasiński wyjaśniała mi, że Polacy

K

L

7

W domu Adama Śliwki nie ma
czasu na nudę.
w Stanach bardzo się interesują
sprawami starego kraju, a niesienie pomocy potrzebującym
zwierzakom to dla nich punkt
honoru. Na ten cel są organizowane bale, zbiórki, na których chętnie przekazują datki. Fundacja pomaga każdemu,
kto troszczy się o psy lub koty trzeba tylko poprosić, ale jest to
pomoc rzeczowa, a więc karma,
leki, budki dla kotów, posłania
dla psów - opowiada inspektor
OTOZ Animals.
A

M

Adam Śliwka wszystkie siły
i wolne chwile poświęca na ratowanie zwierząt. którym dzieje się
krzywda i stąd w jego domu tak
duża liczba czworonogów. U niego czują się bezpiecznie. Za naszym pośrednictwem Adam Śliwka i Agnieszka Romanek - koordynator inspektoratu Bielsko-Żywiec dziękują Fundacji Helping
Hearts for Animals Foudation
DBA Serce dla psa, która pomogli
wielu czworonogom w potrzebie.
Beata Leśniewska
A
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Zajmijmy się plastikiem

NA POWAŻNIE
Piotr Tomasz Szereda
Przewodniczący Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój

S

wój felieton zacznę od zacytowania Premiera RP
Mateusza Morawieckiego:
„Wprowadzimy system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe. To oznacza, że Polska pój-

Wprowadzimy system kaucyjny
na jednorazowe butelki plastikowe i szereg programów redukujących zużycie plastiku”.

A DZIŚ PLASTIK NIE
MA ŻADNEJ WARTOŚCI!!!
W Polsce powinniśmy się na
poważnie zająć plastikiem. Jeśli nasz parlament wprowadzi,
na wzór 10 krajów zachodnich,
opłaty kaucyjne za plastik, to

nie z normami Unii Europejskiej
jakość sortowanie odpadów jest
zła. Trudno jednak winić za to
mieszkańców, bo większość robi
to, co może. System, który mamy w Polsce jest zbyt skomplikowany i dlatego nie działa. Problem w tym, że większość tych
szczegółowych zasad nie powinna obowiązywać konsumentów,
tylko producentów opakowań.
To o czym wspominał Premier
RP w swoim exposé:

Czy segregujemy
śmieci?
Każdy z nas na tak zadane
pytanie od powiada: ależ oczywiście, że sortuję śmieci. Pre-

producenci zaczną szukać rozwiązań nie obarczonych problemem finansowym. Stworzą
opakowania zwrotne. Państwo
nie musi brać na siebie tego ciężaru tylko sprawić, by zaczęli
robić to producenci. Do segre-

gacji odpadów zmotywuje nas
- nie prawo, nie zakazy i nakazy, lecz kwestia finansowa. Jeżeli sortowanie będzie nam, obywatelom przynosi korzyść finansową, to więcej nas będzie
to robić.

Jas-Mos walczy z podrzucaniem śmieci

Należy stworzyć
takie warunki
prawne aby
producenci
opakowań,
towarów
plastikowych
byli zmuszeni
do sprzątania
po sobie.
dzie śladem Niemiec, gdzie taki system już obowiązuje. Odpowiedzialnie myśląc o środowisku,
trzeba także walczyć o to, aby
plastik nie zalał naszej planety.
R

zydenci miast w swoich sprawozdaniach starają się pokazać, jak najlepsze wyniki poziomu segregacji odpadów komunalnych. Fakt jest taki, że zgodE

Proceder podrzucania odpadów komunalnych na zasobach SM „JAS-MOS” stał się ostatnio poważnym
problemem, ale władze spółdzielni walczą z tym i dają sobie radę. Zamieszczono kamerki w pobliżu wiat.
Osoby nielegalnie podrzucające śmieci myślą, że są anonimowe, a tymczasem łatwo można je rozpoznać na
nagraniach, które spółdzielnia udostępnia miejskim służbom.

Przykład? Nie mamy w Polsce
problemu z recyklingiem aluminium, szkła, czy też metali - to są
materiały, które mają wartość.
K
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA:
NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
n ul. Moniuszki 8/5 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 35,40 m2,
stawka wyjściowa 7,20 zł/m2, wadium 255 zł.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej przedmiotowych
lokali mieszkalnych. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł/m2 kaucja mieszkaniowa 12 krotność
wylicytowanej opłaty czynszowej,

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
w dniu 28.02.2020 r., godz. 1000.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia
27.02.2020 r., do godziny 1500.
n ul. Wiejska 9A/20 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 28,09 m2,
stawka wyjściowa 7,73 zł/m2, wadium 275 zł.

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
więcej informacji o spódzielni:

www.naszejastrzebie.pl

Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej przedmiotowych
lokali mieszkalnych. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł/m2 kaucja mieszkaniowa 6 krotność
wylicytowanej opłaty czynszowej,

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
w dniu 04.03.2020 r., godz. 1000.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia
03.03.2020 r., do godziny 1500.
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.
Wystawione do przetargu lokale można oglądać po uprzednim umówieniu
na administracji osiedlowej przy ul. Staszica 8 tel. 32 47 61 255.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 3
lub telefonicznie pod numerem 32 476 26 36-38 wew. 37.
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FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

JSW WSPIERA

region i nasze miasto
Jako największy pracodawca i przedsiębiorca w regionie Jastrzębska Spółka Węglowa podejmuje liczne
działania wspierające lokalną społeczność, ale nie tylko. Realizowaniu społecznej odpowiedzialności
biznesu służy przede wszystkim Fundacja powołana w kwietniu ubiegłego roku przez JSW.

J

SW realizuje szereg projektów dedykowanych szkołom, przedszkolom, placówkom wychowawczym i domom dziecka. Na szczególną uwagę zasługuje akcja JSW
Dzieciom, pomagająca mieszkańcom domów dziecka,
a także Kopalnia Wiedzy JSW,
promująca nauki ścisłe i postawy ekologiczne. Te projekty cieszą się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem. Pokazują też, że górnictwo może
być odpowiedzialne i wrażliwe
na sprawy lokalnych społeczności. Z kolei głównym zadaniem Fundacji JSW jest współpraca z samorządami i wspieranie lokalnych inicjatyw na
terenie gmin i miast, na terenie których grupa kapitałowa
JSW prowadzi działalność.
Fundacja JSW realizując
swoje cele statutowe udzieliła w 2019 roku 180 darowizn
na rzecz lokalnych społeczności, wspierając służbę zdrowia, dzieci i młodzież, a także
ciekawe, innowacyjne projekty z zakresu edukacji, zdrowia,
ekologii i kultury.

Aktywność JSW
jest widoczna
w każdej gminie.
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie w porównaniu do innych ośrodków
kultury jest niewielki. Gmina Mszana liczy ponad 7 600
mieszkańców, a więc dla nas

każde wsparcie, które otrzymujemy z zewnątrz, a w tym przypadku od Fundacji JSW, jest
bardzo pomocne. I za to wsparcie serdecznie dziękujemy - mówi Rafał Jabłoński, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Mszanie.

Wsparcie otrzymali
również uczniowie
Zespołu Szkół
Sióstr Salezjanek
w JastrzębiuZdroju.
- Otrzymane darowizny przyczyniły się do stworzenia nowocześniejszych i efektywniejszych warunków do rozwijania uczniowskich pasji. Środki finansowe były nieocenionym wsparciem w organizacji aktywnego i twórczego wypoczynku podczas ferii zimowych - wyjaśnia siostra Joanna Olszewska, dyrektor Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek.
- Uczniowie mieli zorganizowany czas wolny w czasie ferii,
a rodzice nie musieli martwić się o opiekę nad dziećmi. Zwłaszcza, że oferta, którą
przygotowaliśmy była bardzo
bogata - dodaje siostra.
Podobne działania, jeśli
chodzi o współpracę ze szkołami, podejmują również inne spółki Grupy JSW, jak np.
Jastrzębskie Zakłady Remontowe, czy Jastrzębska Spółka
Kolejowa. JSW nie zapomina
również o kibicach, wśród któ-

rych są pracownicy JSW, jak
i mieszkańcy regionu. To dla
nich JSW wspiera kluby sportowe. Te wszystkie działania
razem wzięte, budują zaufanie
do JSW jako firmy odpowiedzialnej społecznie.

Artur Dyczko,
zastępca prezesa
JSW ds. technicznych
i operacyjnych,
jednocześnie prezes
Fundacji JSW

Cel mamy wspólny.
Chcemy być dobrym
sąsiadem, dlatego
włączamy się aktywnie
w życie samorządów,
tak by suma korzyści
płynących z JSW do
regionów nie tylko
kompensowała, lecz
znacząco przewyższała
niedogodności
związane
z funkcjonowaniem
naszej firmy oraz
budowała wzajemne
zaufanie.
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JSW Innowacje weźmie udział w projekcie który odmieni

Śląski Ład

u Trzy duże spółki z udziałem Skarbu Państwa, Węglokoks, JSW Innowacje
i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, podpisały porozumienie w zakresie
rewitalizacji terenów poprzemysłowych w województwie śląskim.
u To ważny krok w realizacji rządowego Programu dla Śląska. Konferencji,
podczas której podpisano ten ważny dokument, towarzyszyło hasło: Śląski Ład.
Tereny
zdegradowane

7000
hektarów

w samym tylko
województwie śląskim.

Nie balast,
ale atut!
IZABELA KLOC,
poseł Parlamentu
Europejskiego
Chciałabym pogratulować
pomysłu ministrowi Adamowi
Gawędzie, wojewodzie
Jarosławowi Wieczorkowi oraz
prezesom spółek, którzy powołali
operatora rewitalizacji terenów
poprzemysłowych. To najlepszy
dowód na to, że obszary górnicze
nie są dla nas historycznym
balastem, ale gospodarczym
atutem, który można dobrze
wykorzystać dla zrównoważonego
rozwoju regionu. Ten projekt
idealnie wpisuje się w rządowy
Program dla Śląska oraz unijną
politykę klimatyczną. Chcę
wam pogratulować, a także
podziękować. W Parlamencie
Europejskim potrzebujemy
właśnie takich, mocnych
argumentów, aby skutecznie
walczyć o polskie i śląskie sprawy.

5,5

procent
powierzchni regionu

J

ednym z głównych założeń porozumienia jest powołanie specjalistycznego podmiotu, który
zajmie się kompleksowym zagospodarowaniem zdegradowanych przez
przemysł terenów. Będzie to połączenie możliwości kapitałowych, organizacyjnych i kompetencyjnych jednych
z największych i najważniejszych
przedsiębiorstw w województwie ślą-

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania operatora rewitalizacji jest ważnym etapem
w realizacji rządowego Programu dla Śląska.
skim, w których wiodącą rolę odgrywa
Skarb Państwa. Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Programu dla Śląska.
Zdegradowane przez przemysł tereny to obecnie prawie 7 tysięcy hektarów w samym tylko województwie
śląskim. Zajmują około 5,5 procent
powierzchni i często zlokalizowane są w atrakcyjnych z perspektywy
prowadzenia biznesu miejscach. Mo-

głyby też stać się obszarem skutecznej aktywizacji gospodarczej całego
regionu. Obecnie najczęściej straszą
przyjezdnych, choć drzemie w nich
ogromny potencjał rozwojowy.
Pierwszym, konkretnym zadaniem nowego podmiotu, będzie
zagospodarowanie terenów należących obecnie do Huty Pokój S.A.
w Rudzie Śląskiej.

JAROSŁAW WIECZOREK,
wojewoda śląski

Konferencja „Śląski Ład” cieszyła się dużym zainteresowaniem samorządowców, przedsiębiorców i mediów.

To dzisiaj my, nasze
społeczeństwo, nasze
pokolenie może decydować,
jak będziemy budować
nasz region. Najlepszym
tego dowodem jest właśnie
powołanie operatora
rewitalizacji. Warto też
podkreślić, że dzięki temu
projektowi materializuje
się kolejny punkt Programu
dla Śląska.
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oblicze naszego regionu
Z optymizmem
patrzę w przyszłość
Proces rewitalizacji
jest dla nas szansą,
ale nie zapominajmy,
że jest też
zobowiązaniem.

Ratownicy
mają system
Jastrzębska Spółka Węglowa kupiła nowoczesny
bezprzewodowy system łączności dla
ratowników górniczych. Teraz możliwy będzie
stały kontakt głosowy pomiędzy ratownikami,
a sztabem podczas akcji ratowniczej.

Rozmowa z ADAMEM GAWĘDĄ,
sekretarzem stanu w Ministerstwie
Aktywów Państwowych, pełnomocnikiem
rządu ds. restrukturyzacji górnictwa.
- Dlaczego właśni te trzy spółki
mają powołać operatora rewitalizacji terenów poprzemysłowych?
- Każda z tych spółek należy do liderów w swoim segmencie rynku.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ma olbrzymie doświadczenie
w pozyskiwaniu i współpracy z inwestorami. Z kolei JSW Innowacje wyrasta na potentata, jeśli chodzi o nowoczesne technologie. Węglokoks
doskonale sobie radzi przy realizacji
dużych projektów biznesowych. Połączenie potencjału tych trzech spółek musi stworzyć wartość dodaną.
O operatorze rewitalizacji terenów
poprzemysłowych będzie wkrótce
głośno nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce.

li na operatora rewitalizacji terenów
poprzemysłowych, ale budując plan
finansowy dla tego projektu bazujemy też na innych źródłach.

- Nie obawia się Pan o finansowanie tak gigantycznego projektu? Liczy Pan na środki z tak reklamowanego ostatnio unijnego Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji?
- To prawda, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji został bardzo
nagłośniany w mediach i publicznej
debacie. Szkoda jedynie, że w ślad za
tym zainteresowaniem nie idą środki na oczekiwaną skalę. Komisja Europejska zaproponowała na Fundusz
Sprawiedliwej Transformacji 7,5 miliarda euro na lata 2021-2027. To pieniądze dla wszystkich krajów. Polska
ma z tego dostać 2 miliardy euro. Patrząc jednak na skalę stojących przed
nami wyzwań, jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Według rządowych szacunków, wypełnienie celów klimatycznych wyznaczonych
przez Unię Europejską tylko do 2030
roku, może nas kosztować nawet
240 mld euro. To jest około biliona
złotych. Dlatego, ucieszę się z każdego euro, które dostaniemy z Brukse-

- Powiedział Pan podczas konferencji, że powołanie operatora
rewitalizacji idealnie wpisuje się
w rządowy Program dla Śląska.
- Program dla Śląska jest obszernym i fachowym dokumentem, ale
jego esencję można sprowadzić do
pamiętnych słów premiera Mateusza Morawieckiego: nie patrzmy
na to, co będzie po węglu, ale zastanówmy się co można na Śląsku zrobić dziś, z wykorzystaniem obecnych
zasobów i możliwości. I my realizujemy to przesłanie. Jeśli spojrzymy
na tereny poprzemysłowe z perspektywy przyszłości, to dostrzeżemy
w nich same atuty. Doskonałe położenie, idealne skomunikowanie
z Polską i całą Europą, regionalny
potencjał gospodarczy, badawczy
i kadrowy oraz doświadczenie i zaangażowanie spółek, które podpisały porozumienie w sprawie operatora rewitalizacji. Z optymizmem patrzę w przyszłość, bo wiem, że ten
projekt odniesie sukces.

- Jakich?
- W grę wchodzą kredyty bankowe, gwarancje międzynarodowe dedykowane terenom rewitalizowanym, jak na przykład projekt Jessica.
Liczymy na współpracę z Bankiem
Ochrony Środowiska. Nie wykluczamy wyemitowania obligacji rewitalizacyjnych. Wśród źródeł finansowania są także koncesje, zwolnienia
i ulgi podatkowe, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, a także dochody
własne, bo to jest projekt biznesowy,
który będzie przynosił zyski.

R

atownicy z KWK „Knurów-Szczygłowice”
przez kilkanaście miesięcy testowali bezprzewodowy system łączności. Dlatego to właśnie
tam w pierwszej kolejności trafił innowacyjny sprzęt.
- Ratownicy górniczy w Polsce testowali takie rozwiązania, ale nikt nie zrobił tego w takiej skali jak my - mówi Janusz Grodoń, kierownik Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.

W rezultacie kopalniane stacje
ratowniczych w Ruchach Knurów
i Szczygłowice dysponują
najnowocześniejszym systemem
łączności na świecie.
Teraz ratownicy nie muszą już zwijać i rozwijać kabla
do łączności w rejonie objętym akcją ratowniczą. Wystarczy, że jeden z zastępów na początku akcji rozwiesi co ok. 150 metrów lekkie repeatery (przekaźniki sygnału radiowego) i wszyscy pozostali ratownicy biorący udział w akcji mogą komunikować się między sobą
i z kierownikiem akcji pod ziemią. System, poza komunikacją głosową, przesyła również dane: stan baterii, siłę sygnału itp. Wszyscy ratownicy są na bieżąco lokalizowani, co można obserwować na ekranie komputera. System może również obsługiwać lekkie kamery, które mogą być zainstalowane na hełmach ratowników.

Sprzęt może być rozbudowany
o inne czujniki, m. in. umożliwi
w przyszłości monitorowanie
kondycji ratowników.
Komunikatory Osobiste ratowników, czyli radiotelefony umieszczone w obudowie w formie ochronnika
słuchu, są wyposażone w mikrofony na pałąkach, które
wystarczy zbliżyć do maski, aby móc swobodnie rozmawiać. Dźwięk jest filtrowany, by minimalizować zakłócenia z otoczenia. Komunikatory Osobiste są mobilne,
mocowane na kasku i po włączeniu nie wymagają obsługi. Do bazy może być podłączonych pięć zastępów oraz
kierownik i sztab akcji.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad
wdrożeniem nowoczesnego systemu
komunikacji podjęto po katastrofie
w Ruchu Zofiówka, gdzie w maju
2018 r. po silnym wstrząsie zginęło
pięciu górników.
Zarząd JSW powołał zespół, który zajął się wypracowaniem wytycznych służących poprawie standardów
łączności, identyfikacji oraz monitoringu pracowników
pod ziemią. Jastrzębska Spółka Węglowa jest pierwszą
węglową spółką w Polsce, która wprowadziła tego typu
nowoczesne rozwiązanie.
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Jastrzębska Spółka
Węglowa w nowy
rok weszła z nowymi
koncesjami na
wydobycie węgla,
które gwarantują
nieprzerwaną
eksploatację do roku
2051. Dotyczą złóż
węgla „Pniówek”,
„Szczygłowice”,
„Jas-Mos 1” oraz „BzieDębina 1 Zachód”.
Ponadto wydłużono
terminy obowiązywania
koncesji wydobywczych
dla złóż „Budryk”
oraz „Knurów”.

A

ktualnie Jastrzębska Spółka
Węglowa posiada 11 koncesji wydobywczych obejmujących łącznie powierzchnię prawie 210 kilometrów kwadratowych
i zasobach szacowanych na ponad
1,2 miliarda ton węgla koksowego. Do
tej pory kopalnie JSW prowadziły wydobycie w oparciu o zgody wydobywcze udzielone w latach 1993-1994.
Ponieważ koncesje wydawane były
na okres 25 lat większość z nich utra-

luty
2020 r.
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Można fedrować
ciła ważność w roku 2019 lub utraci
w bieżącym. Aby kopalnie JSW mogły w dalszym ciągu prowadzić działalność wydobywczą konieczne było
uzyskanie nowych lub przedłużenie
terminu obowiązujących koncesji.
Długotrwały (ponad 4-letni) proces
zakończył się sukcesem, ale wymagał
ogromnego zaangażowania osób zajmujących się pozyskaniem koncesji
- zwłaszcza, że w trakcie prac zmieniło się prawo w tym zakresie. Nowe

przepisy dają duże uprawnienia społecznościom lokalnym oraz organizacjom ekologicznym, które nie zawsze
wspierają poczynania górniczego
przedsiębiorcy.
Zmiany terminu obowiązywania
koncesji wymaga jeszcze złoże „Borynia”, gdyż termin jej ważności upływa
31.12.2025 r. W najbliższych latach
JSW wystąpi z wnioskiem o wydłużenie terminu obowiązywania koncesji
co najmniej do roku 2042.

KONCESJE JSW I DATY ICH OBOWIĄZYWANIA

Złoże Zofiówka 
Złoże Jas-Mos 1 
Złoże Bzie-Dębina 1-Zachód 
Złoże Bzie-Dębina 2-Zachód 
Złoże Budryk 
Złoże Chudów-Paniowy 1 
Złoże Knurów 
Złoże Szczygłowice 
Złoże Pniówek 
Złoże Pawłowice 1 

do 31.12.2042 r.
do 31.12.2025 r.
do 31.12.2051 r.
do 31.12.2042 r.
do 31.12.2043 r.
do 31.12.2044 r.
do 15.04.2044 r.
do 31.12.2040 r.
do 31.12.2051 r.
do 31.12.2051 r.

Strategia zatwierdzona
Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki zatwierdziła
strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych
Grupy Kapitałowej do 2030 roku.

W

strategii na lata
2020-2030 wyznaczono nowe kierunki i przedsięwzięcia, które wspomagają dążenie Grupy Kapitałowej JSW do zwiększenia jej wartości. Misją Grupy jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego
oraz koksu w Europie.

Jako cele
strategiczne
GK JSW na
lata 2020-2030
przyjmuje się:
n uzyskanie średniej marży
EBITDA w latach 2020-2030
na poziomie co najmniej
25 proc.;
n rozwój bazy zasobowej w zakresie węgla koksowego po-

przez rozwojowe inwestycje
związane z udostępnieniem
nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych;
n zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85 proc. od
2021 r.;
n bezpieczna JSW - dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa;
n efektywna JSW: wskaźnik natężenia robót na poziomie
co najmniej 4,5 mb/tys. ton
rocznie, optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych
rozwiązań oraz efektywne
wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej.

W zakresie założeń
operacyjnych:
n w latach 2020-2030 planuje się
stopniowy wzrost wydobycia
węgla z poziomu ok. 14,8 mln
ton w 2019 roku do ok. 18 mln
ton w 2030 roku. Strategia zakłada docelowe zwiększenie
wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz
uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie-Dębina. Struktura planowanego poziomu
wydobycia to wzrost uzysku
węgla koksowego z 71 proc.
w 2019 roku do ponad 85 proc.
od roku 2021, z jednoczesnym
spadkiem poziomu produkcji
węgla do celów energetycznych z 29 proc. w 2019 roku
do 12 proc. w roku 2030;

n średniorocznie wykonywanie
wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach
2020-2030 na poziomie ponad 80 tys. mb;
n w okresie obowiązywania Strategii, w JSW zakłada się wzrost
wydajności (produktywności)
w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 700 ton do ok.
850 ton węgla na osobę w roku

2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2020-2030 na
poziomie ok. 21,4 tys. etatów.
Jednocześnie Strategia zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych
ok. 30 tys. etatów do ok. 31 tys.
etatów do 2030 roku;
n zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu

na stabilnym poziomie ok.
3,5 mln ton;
n Strategia na lata 2020-2030
przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez
GK JSW w wysokości ok.
24,5 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 84 proc. łącznych nakładów GK JSW.

NAJPOPULARNIEJSZĄ MARKĄ

motocykli elektrycznych w Polsce!
u Rynek jednośladów elektrycznych rozwija się w błyskawicznym tempie.
Jeszcze kilka lat temu na palcach jednej ręki można było policzyć jeżdżące
po polskich drogach pojazdy z napędem elektrycznym.

D

ziś w dobie coraz większej eko-świadomości,
wszechobecnego e-shearingu i zmieniającego
się podejścia Polaków do miejskiej mobilności,
swoje elektryczne pojazdy wypuszczają największe
stajnie motocyklowe świata. W 2019 roku wg danych
PZPM zarejestrowano 3053 „elektryków”.
BMW, KTM, a nawet… Harley Davidson musiały
jednak w 2019 roku oddać palmę pierwszeństwa
debiutującej na naszym rynku marce Super Soco.
Według raportu Polskiego Związku Przemysłu
Motoryzacyjnego to właśnie Super Soco została
najpopularniejszą marką motocykli elektrycznych
w 2019 roku w Polsce.
Sukces jest tym większy, że wszystkie rejestracje
dotyczą jednego modelu - Super Soco TC Maxa.
Twórcami elektrycznych motocykli Super Soco jest
grupa byłych pracowników Hondy, którzy poświęcili się
pasji i dziś pojazdy tej marki obecne są w ponad
50 krajach na całym świecie.
Pierwszy elektryczny odpowiednik klasy
125cc TC Max zaprezentowany został podczas
mediolańskich targów EICMA w 2018 roku.
Autorski projekt silnika o szczytowej
mocy 5000 W, 180 N.m. momentu
obrotowego oraz odważny design
w stylu cafe racer sprawiają,
że można zakochać w nim od
pierwszego ruchu manetką.
Na decyzję o zakupie właśnie
TC Maxa wpłynęła też z pewnością
wyjmowalna bateria z płaskimi
ogniwami litowymi, pozwalają
przejechać nawet 110 km na jednym
ładowaniu.
Super Soco Polska razem z dealerami dziękuje polskim
klientom za tak ciepłe przyjęcie
i zapowiada, że rok 2020 będzie równie elektryzujący.

Dziękujemy
za zaufanie!
Super Soco TC Max
najpopularniejszy motocykl
elektryczny w Polsce
* w 2019 roku wg danych rejestracji z Centralnej Ewidencji Pojazdów

www.super-soco.pl
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

32. GMINA W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Gorzyce się przyłączają
To pierwszy taki punkt w powiecie wodzisławskim i 32. w województwie śląskim. Porozumienie
podpisali wójt Gorzyc Daniel Jakubczyk i zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Lewandowski, w obecności senator Ewy Gawędy.
- Uruchomienie punktu przyjmowania wniosków w gminie to spore ułatwienie dla mieszkańców, którzy chcą
skorzystać z dotacji na wymianę starego
źródła ciepła na nowe, ekologiczne oraz
odnawialne źródła energii czy termomodernizację - wyjaśniał Adam Lewandowski, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
spotkaniu z samorządowcami powiatu
wodzisławskiego.
Wyznaczeni pracownicy Urzędu
Gminy będą pełnić dyżury w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00 w sali
narad przy ul. Kościelnej 15.
- Podróż do Katowic to kilkadziesiąt
minut. Zawsze tą najbliższą osobą dla
mieszkańca jest wójt i jego urząd, urzędnicy znajdujący się w dyspozycji wójta.
Bardzo nam zależało na zbliżeniu się te-

go programu do mieszkańca. Robimy to
wszystko siłami gminy, bez zwiększania
zatrudnienia. To było dla mnie szalenie
ważne. Na dzień dobry przeszkolonych
jest trzech urzędników, którzy będą się
tym tematem zajmować - mówi wójt
Gorzyc Daniel Jakubczyk.
W ramach programu można ubiegać
się o dofinansowanie w formie dotacji
lub pożyczki na: wymianę źródeł ciepła,
docieplenie przegród budynku, zakup
i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, instalacje odnawialnych
źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), zakup
i montaż wentylacji mechanicznej wraz
z odzyskiem ciepła.
Nabór wniosków prowadzony jest w
trybie ciągłym, dofinansowanie wynosi

Senator Ewa Gawęda, wójt Daniel Jakubczyk i zastępca prezesa Adam Lewandowski.
od 15% do 90 % kosztów kwalifikowanych (w zależności od dochodów), wynoszących maksymalnie 53 tys. zł.

Spotkanie zorganizowane
z inicjatywy senator
Ewy Gawędy odbyło się
w Gminnym Centrum
Kultury w Gorzycach.
W trakcie dyskusji samorządowcy mogli poznać szczegóły Programu.
Specjalną prezentację zorganizowali
przedstawiciele Funduszu - Aleksandra
Kuszka - Dyrektor Biura, Leszek Elsner

z Zespołu ds. Programu Czyste Powietrze i Szymon Twardoń - Doradca energetyczny.
Na spotkaniu poruszano także kwestie uproszczenia wniosków o dofinansowanie wymiany pieców oraz całej
procedury.
- Były apele mieszkańców, w związku z tym, że sam projekt jest bardzo
trudny do wypełnienia. A jest gros
mieszkańców, którzy chcą wymienić
tylko piec. Stąd są prowadzone prace nad tym, żeby został uproszczony
i wyodrębniony wniosek tylko dla
mieszkańców, którzy chcą wymienić

piec. Takie prace trwają, mam nadzieję, że od 1 kwietnia już te wnioski będą funkcjonować - wyjaśniała senator
Ewa Gawęda.
Zainteresowanie Programem Czyste Powietrze jest spore. Gorzyce to
32 gmina, która rozpoczęła współpracę
z WFOŚiGW w Katowicach przy obsłudze Programu. Dzięki takim umowom
mieszkańcy mają możliwość składania
wniosków bezpośrednio w swoich miejscowościach, co jest dla nich ogromnym
udogodnieniem. Nie muszą już jeździć
do biur w Katowicach i Bielsku-Białej
czy Częstochowie.

stawiciele inspekcji ochrony środowiska, instytutów badawczych, które specjalizują się w dziedzinie ekologii. Podczas spotkania Minister klimatu Michał
Kurtyka zapowiedział, że w porozumieniu ze stroną społeczną będą się toczyć
prace nad maksymalnym uproszczeniem programu „Czyste Powietrze”, który może też zostać wzbogacony o nowe
instrumenty.
Uruchomiony we wrześniu 2018 r.
rządowy program „Czyste Powietrze”

ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości
paliwa. Program oferuje dofinansowanie
- dotacje i pożyczki, na wymianę starych
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo
stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, czy przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.

Będzie prościej
u Podczas Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
rozmawiano o czystym powietrzu

R

ządowy Program „Czyste Powietrze” i sprawy związane z neutralnością klimatyczną były głównymi tematami posiedzenia Wojewódzkiej

Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, które odbyło się 31 stycznia 2020 r.
Gośćmi pierwszego w tym roku posiedzenia WRDS byli, m.in. minister kli-

Prezes NFOŚiGW, Piotr Woźny oraz prezes Tomasz Bednarek i zastępca
prezesa Adam Lewandowski z WFOŚiGW w Katowicach.

matu Michał Kurtyka i dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w ministerstwie klimatu Magda Gosk, prezes Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr
Woźny, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, a także władze
regionu - wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i marszałek województwa Jakub
Chełstowski.
Do dyskusji i udziału w posiedzeniu
Rady zaproszeni zostali również przed-

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Kolejny, ekologiczny radiowóz
W

ojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował zakup jednego z nowoczesnych radiowozów policyjnych, który będzie wykorzystywany przez
policjantów służby patrolowej w nowo powstałym Posterunku Policji w Świerklanach.
W latach 2017-2019 Fundusz
dofinansował zakup łącznie

157 samochodów hybrydowych. Kwota dotacji wyniosła
blisko 4 mln zł.
W uroczystości otwarcia
nowego posterunku obok
m.in. wojewody śląskiego, Jarosława Wieczorka i komendanta wojewódzkiego policji
w Katowicach - nadinsp.
Krzysztofa Justyńskiego udział
wziął zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach - Adam
Lewandowski.

Pieniądze

dla biblioteki i nie tylko
u 201 wniosków o dofinansowanie
wpłynęło na tegoroczny, jubileuszowy,
X konkurs Fundusz Naturalnej Energii
realizowany przez GAZ-SYSTEM
w partnerstwie z Fundacją „Za górami,
za lasami” oraz m.in. Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

I

deą konkursu jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych oraz
organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicznych. W tym roku do rozdysponowania było 250 000 zł na terenie pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Z naszego regionu
pieniądze przyznano pięciu projektom:

1. Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku, projekt „Letnia
ekoteka młodego człowieka”,
2. Fundacja Puk Puk w Woli, projekt „Zielony oddech”,
3. Szkoła Podstawowa nr 25 im.
J. Słowackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej, projekt „Kłodnicka Eko-Baza”,
4. Stowarzyszenie dO!PAmina Lab
w Dąbrowie Górniczej, projekt
„Zielone (po)Lekcje”,
5. Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń w Mikołowie,
projekt „Edukacja dla ochrony
środowiska”.

- 10 lat Funduszu Naturalnej Energii
to łącznie 189 nagrodzonych projektów,
a co za tym idzie, setki beneficjentów na
terenie całej Polski oraz realne korzyści
społeczne i środowiskowe. Projekty na-

gradzane przez GAZ-SYSTEM są ogólnodostępne dla mieszkańców. Rekordowa liczba tegorocznych wniosków oznacza, że wsparcie finansowe GAZ-SYSTEM dla inicjatyw ekologicznych wycho-

dzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności - powiedział Artur Zawartko,
wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM.
W tym roku jury konkursu zwracało uwagę na projekty, wpływające pozy-

tywnie na środowisko, ale także na takie, których realizacja przyczynia się do
budowania postaw obywatelskich w obszarze ochrony przyrody i zmiany postaw na proekologiczne. Autorzy projektów podejmowali się praktycznych
działań, które realnie przyczyniają się
do oszczędzania wody czy zwiększania
efektywności w zakresie gospodarowania odpadami. Jury wybrało finałowych
25 projektów - po pięć z każdego województwa. Oceniany był ich potencjał
proekologiczny, zasięg planowanych
działań oraz innowacyjne podejście do
potrzeb lokalnych.
- Podejmowanie działań, które mają
na celu rozwiązywanie problemów środowiskowych, jest ogromną wartością
i siłą. Coraz więcej osób zwraca uwagę na potrzeby lokalne i w oparciu o nie
stawia sobie cele oraz wyznacza kierunki działania - powiedziała Urszula Fabianiak, wiceprezes Fundacji „Za górami, za lasami”. - Doceniamy to, ile
projektów zostało złożonych w ramach
jubileuszowej edycji konkursu i z niecierpliwością czekamy na efekty realizacji działań, które otrzymają dofinansowanie w tym roku.

16

www.naszejastrzebie.pl

luty 2020 r.

HOROSKOP
Wodnik 20.01. - 18.02. Dwa razy
przyjrzyj się każdej złotówce, zanim ją wydasz. Nie chodzi o światowy kryzys finansowy, ale o Twoje przejściowe osłabienie czujności,
jeżeli chodzi o kontrolę nad wydatkami. Uważaj na kredyty i pożyczki,
wystrzegaj się obietnic wielkich zarobków niewielkim kosztem.
Ryby 19.02 - 20.03. Odwrotnie,
niż w przypadku Wodnika, nadszedł
czas na odważne decyzje finansowe.
W tych trudnych czasach ludzie unikają ryzyka, ale Ty spróbuj, zachowując
oczywiście zdrowy rozsądek i licząc na
szczęście, które - przynajmniej w tym
miesiącu - jest Twoim atutem.
Baran 21.03. - 19.04. Nowy rok
nie zaczął się najlepiej, bo problemy
zawodowe zepchnęły na drugi plan
życie rodzinne. Nie daj tego odczuć
najbliższym. Oni martwią się podwójnie, bo myślą nie tylko o Twojej
pracy, ale także o Tobie. Skoncentruj
się, planuj działania i nie trać kontroli nad rozwojem sytuacji.
Byk 20.04. - 20.05. Obecna stabilizacja w życiu uczuciowym nie
oznacza, że tak będzie zawsze.
Szczęściu trzeba pomagać i solidnie
się nad nim napracować. Okaż najbliższej osobie więcej uwagi. Wspólna wycieczka za miasto, wyjście do
kina, kolacja w restauracji. Stare
chwyty, ale skuteczne.
Bliźnięta 21.05. - 21.06. Noworoczne postanowienie o zabraniu się
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za siebie nie jest ofertą ważną tylko do końca stycznia. Dieta, sport,
ograniczenie używek. Tu nie chodzi o modę na zdrowy styl życia, ale
o solidny remont całego ciała i psychiki. To wymaga czasu i samodyscypliny, ale jeżeli jesteś twardzielem, dasz radę.
Rak 22.06. - 22.07. Wcale nie jesteś rakiem-nieborakiem, bo zaczynasz pokazywać lwie pazurki. To dobrze. Na szacunek otoczenia zapracujesz wysokimi standardami, jakie
prezentujesz w pracy i w życiu. Szlifuj formę ucząc się od mistrzów tzw.
życiowego surfingu. Bo - jak śpiewa
zespół Myslovitz - życie to przecież
surfing.
Lew 23.07. - 22.08. Pora na delikatne zmiany w życiowej strategii.
Lwy mają królewskie usposobienie,
czyli kapryśne. Szybko się do czegoś zapalają i jeszcze szybciej tym
nudzą. Do swoich wrodzonych zalet
dodaj upór Byka, fantazję Strzelca
i zimne wyrachowanie Skorpiona. Będzie z tej mieszanki zabójcza broń.
Panna 23.08. - 22.09. Postaw na
kreatywność, a dokładnie na autokreację. Masz całą masę dobrych
pomysłów, ale kłopot z ich sprzedażą. Nie chowaj niczego do szuflady.
Otwórz się na ludzi, których poznałaś niedawno. Oni nie będą Cię postrzegać przez pryzmat przeszłości, ale tego, co możecie wspólnie
zdziałać.
A

M

Waga 23.09. - 22.10. Czas zmierzyć się z konkurencją. Dotyczy to
zarówno sfery zawodowej, jak i życia osobistego. Musisz twardo walczyć o zachowanie zdobytego terytorium. Jedyna rozsądna rada - nie
rozmieniaj się na drobne. Skup się
na przeciwniku, oceń jego słabości,
pracuj nad swoimi mocnymi stronami i… do ataku.
Skorpion 23.10. - 21.11. Rok zaczął się spokojnie i ten błogostan
potrwa jeszcze jakiś czas. Nie popadaj jednak w letarg i nie trać czasu.
Zaplanuj sobie ważne cele i sposób
realizacji. To dobry czas na przymierzenie się do rozpoczęcia własnej
działalności gospodarczej i stworzenie biznesplanu.
Strzelec 22.11. - 21.12. W Twoje życie wkradło się ostatnio sporo
chaosu. Trudno w takich sytuacjach
cokolwiek doradzić, bo każde rozwiązanie może być szansą albo pułapką. Najlepiej zaufaj swojemu instynktowi. On podpowie Ci, co zrobić. Albo nie rób nic. Po prostu daj
czas czasowi.
Koziorożec 22.12. - 19.01. Uporządkuj stare sprawy. Luty do dobry moment, aby raz na zawsze pozałatwiać zaległości z 2019 roku.
A uzbierało się ich całkiem sporo.
Zwłaszcza finansowe zaległości,
ze względu na odsetki, nie powinny czekać. Pamiętaj też o zobowiązaniach, jakie złożyłeś najbliższym.
A

