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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:
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DWIE INFORMACJE
W SPRAWIE GÓRNICTWA
ZŁA: Wśród wszystkich miast
Jastrzębie-Zdrój najgorzej zniesie
likwidację kopalń.
DOBRA: Mamy sporo czasu,
aby się do tego przygotować.

REKLAMA

REKLAMA

POGOTOWIE
GOTÓWKOWE
Szybko, komfortowo
i bez zbędnych formalności
od 300 zł do 4 000 zł
RRSO: 191,87 %

tel. 730 30 30 77
www.pozyczkaw24h.pl

Ubezpieczenia na wiele sposobów
 W naszym mieście powstanie filia NFZ.
Najszersza oferta w mieście!
 Szereda: Jastrzębie ma zaciągnięty hamulec. Przyjdź i sprawdź nas!
 Menelska przystań na ul. Arki Bożka.
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H. Spar), tel: 537 437 515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta), tel: 531 131 101
 Strażacy pójdą do aresztu... trenować.
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W Jastrzębiu powstanie delegatura NFZ
u Poseł Grzegorz Matusiak od trzech lat walczył, aby w naszym mieście
powstał oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. I udało się.
Poseł GRZEGORZ MATUSIAK

Piotr Szereda - przewodniczący Rady Miasta, Piotr Nowak - dyrektor NFZ w Katowicach, poseł Grzegorz Matusiak.

D

omagają się tego
mieszkańcy. Schorowani i starsi jastrzębianie muszą jeździć do
Rybnika, aby załatwić formalności związane z NFZ.
Jeśli ktoś nie jest zmotoryzowany albo nie może liczyć
na pomoc rodziny, taka wy-

prawa może potrwać nawet
dwie godziny. Mamy w tej
sprawie dobre informacje.
Siedziba Funduszu na pewno powstanie w Jastrzębiu-Zdroju. Poseł Matusiak odbył kolejne rozmowy w NFZ
i wiemy już, jakie lokalizacje są brane pod uwagę. De-

legatura Funduszu powstanie przy ul. Harcerskiej albo
przy ul. Gen. W. Andersa.
Pierwsze sygnały na temat możliwości utworzenia NFZ w Jastrzębiu-Zdroju pojawiły się w 2018 roku.
W naszym mieście gościła
wiceminister zdrowia Józefa

Szpital tylko dla
pacjentów covidowych

u Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem i konieczność
zapewnienia chorym opieki, wojewoda śląski zdecydował, że
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju będzie
udzielał pomocy pacjentom cierpiącym na COVID-19. W tym celu
powstało 127 miejsc, w tym 10 łóżek dla dzieci. Do szpitala będą
przyjmowani wyłącznie pacjenci covidowi.

Z

uwagi na konieczność zabezpieczenia
oddziałów dla osób zakażonych koronawirusem, podjęto decyzję o wtrzymaniu przyjęć do szpitala związanych z zabiegami i badaniami planowymi. Przyszpitalne
Poradnie Specjalistyczne działają jak dotychczas. Szpital apeluje, aby osoby wymagające hospitalizacji kierowały się do ościennych szpitali
np. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-

nego Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46,
tel. 32 42 91 251.
- Prosimy o śledzenie komunikatów, gdyż
o wszystkich zmianach będziemy informować
na bieżąco. Mamy ogromną nadzieję, że wkrótce sytuacja epidemiczna pozwoli nam powrócić
do standardowego funkcjonowania. Bardzo
prosimy o wyrozumiałość - czytamy na stronie
internetowej WSS nr 2.

Szczurek-Żelazko i podczas
rozmów z Łukaszem Kaszą,
ówczesnym przewodniczącym Rady Miasta, padła ta-

Już się nie zastawiamy, czy powstanie placówka NFZ
w naszym mieście, ale gdzie zostanie zlokalizowana.
To sukces zbiorowy. Chciałbym podziękować pani
minister Józefie Szczurek-Żelazko, dyrektorowi NFZ
w Katowicach Piotrowi Nowakowi, przewodniczącemu
Rady Miasta Piotrowi Szeredzie oraz radnemu
Łukaszowi Kaszy. W nowej siedzibie będą zatrudnieni
pracownicy z Jastrzębia-Zdroju, którzy pracują
w Narodowym Funduszu Zdrowia.

ka deklaracja. Po trzech latach starań jest zielone światło, aby przejść od słów do
czynów. Nieoficjalnie się do-

wiedzieliśmy, że delegatura NFZ w Jastrzębiu-Zdroju
może powstać jeszcze w tym
półroczu.
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DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET
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ZRÓB ZAKUPY
PRZEZ INTERNET:
www.exclusivecarpets.pl
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Jastrzębie-Zdrój
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Władze miasta narzekają na brak pieniędzy,

ale statystyki mówią coś innego

PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady Miasta: sytuacja finansowa miasta jest bardzo dobra,
ale z drugiej strony sposób zarządzania zasobami finansowymi powoduje, że Jastrzębie-Zdrój
ma zaciągnięty hamulec. Nie potrafimy wykorzystać atutu stabilnej gospodarki finansowej.

W

Państwowe dotacje dla naszego miasta, rok
do roku zwiększyły się o prawie 46 milionów
złotych, co oznacza wzrost o 37 proc.

skali globalnej, europejskiej, krajowej i lokalnej koronawirus dał się we znaki wszystkim. Gospodarka
i życie publiczne od roku funkcjonują w trybie
pandemicznym i musi się to odbijać we wszystkich sferach, także w finansach. W polskich warunkach ciężar
walki ze skutkami kryzysu wzięło na siebie państwo.
Pieniędzy zawsze jest za mało, aby sprostać wszystkim oczekiwaniom, ale rząd na ratowanie gospodarki i miejsc pracy wydał już ponad 200 mld zł.
Część „tarcz” dedykowana jest samorządom.

- Patrząc na pierwsze wyniki finansowe miasta Jastrzębie-Zdrój
można zauważyć, że dochody ogółem miasta wykonane na koniec
grudnia 2020 roku w odniesieniu do grudnia 2019 roku były wyższe o 75 mln złotych, to jest o 14,6%. Dobre wyniki uzyskano też
w pozycji dochody własne, które zwiększyły się w minionym roku
o 19 mln zł to jest uzyskany wzrost o 6,8% - czytamy w odpowiedzi
Ministerstwa Finansów.
Jak wpłynęło obniżenie niektórych podatków na finanse miasta? Z danych ministerstwo nie wynika, że ulgi dla młodych spowodowały zubożenie miasta.

Jastrzębie-Zdrój dostało
21 mln zł w ramach Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Dzięki pomocy państwa w naszym mieście jest realizowanych wiele inwestycji, w tym: sala koncertowa przy szkole muzycznej, nowy odział pediatrii dziecięcej w szpitalu wojewódzkim, budowa mostu al. Piłsudzkiego oraz ronda i drogi przy ul. Wiejskiej - prof. Ranoszka. Dzieje się tak, choć w Jastrzębiu-Zdroju rządzi prezydent wywodząca się z Platformy
Obywatelskiej. Zadaje to kłam teorii, że obecny rząd dba tylko o „swoich”.
Mimo tego w grudniu ubiegłego roku Rada
Miasta, na wniosek prezydent Anny Hetman
i głosami Platformy Obywatelskiej oraz
Wspólnoty Samorządowej, wystosowała apel
do premiera o rekompensatę z tytułu ubytku
dochodów.

Miejskie dochody z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego, w ubiegłym roku
zwiększyły się o 520 tys. zł, czyli o 0,4%.

Chodziło głównie o finansowe skutki dla samorządów z powodu obniżenia podatku dochodowego z 18 na 17 proc. oraz ulgi dla
młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, którzy do 26 roku
życia mają zerową stawkę podatkową. Prezydent mówiła wręcz
o zmniejszającym się strumieniu wpływów finansowych. Miasto
otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Finansów, gdzie szczegółowo, co do złotówki, porównano finansowe wskaźniki JastrzębiaZdroju za rok 2019 i 2020. Rzeczywistość nie jest tak czarna, jak ją
odmalowała prezydent i jej radni.

Generalnie, pod każdym względem Jastrzębie-Zdrój jest na finansowym plusie. W minionym roku budżet miasta porównując
do 2019 r. zanotował wzrost o 14%. Oznacza to, że wydaliśmy więcej prawie o 72 mln zł. Pomimo wielu nowych problemów i wyzwań, przy planowanym deficycie na 37 mln zł, zanotowaliśmy za
rok 2020 sporą nadwyżkę w wysokości 1,6 mln zł. Warto też podkreślić, że na koniec grudnia ubiegłego roku nadwyżka operacyjna
wypracowana przez Jastrzębie-Zdrój wyniosła prawie 47 mln zł.
Świadczy to dobrze o możliwościach inwestycyjnych oraz zdolności do spłaty zadłużenia. Dlaczego miasto tego nie wykorzystuje, to
już temat na osobny artykuł.

Nie można tworzyć podziału,
że samorząd to MY, a państwo to WY

Rozmowa z PIOTREM
- W przypadku JastrzębiaZdroju nie sprawdziła się teza, że rząd w czasach pandemii wspiera tylko „swoich”?
- Nie da się obronić takiej tezy patrząc na skalę rządowego wsparcia. Tylko w ramach
Funduszu Inwestycji Lokalnych
otrzymaliśmy 21 mln zł. To spora zasługa jastrzębskiego posła
Grzegorza Matusiaka, który zabiegał o te środki w Warszawie.
W czasie kryzysu pieniądze są
bardzo potrzebne naszemu miastu i nie ma znaczenia, kto zasiada w magistracie. Współpraca buduje, inspiruje do działania i pomaga. Kłótnie i narzekania będą cofać nasze miasto.

oraz Wspólnoty Samorządowej. Jak Pan skomentuje ich
list do premiera?
- Samorząd terytorialny jest
częścią państwa i siłą rzeczy
musi odczuwać wzrosty albo
spadki gospodarczej koniunktury. Planując budżet na 2020
rok nikt z nas nie przewidywał problemów związanych
z koronawirusem. Był to bardzo trudny rok dla każdej
dziedziny życia. Przechodzimy drogę ograniczeń nie tylko
w ochronie zdrowia czy pracy, ale także w realizacji zadań
i inwestycji. W tym wyjątkowym czasie musiał się odnaleźć także samorząd.

- Narzeka prezydent i radni Platformy Obywatelskiej

- Jastrzębie-Zdrój się odnalazło?

- Jeszcze raz powtórzę, że
nikt z nas samorządowców
planując budżet na 2020 rok
nie mógł przewidzieć nowej
sytuacji. Oczywiście, zastanawialiśmy się jak wpłynie na
stan budżetu miasta obniżenie stawek podatkowych. Chodzi głównie o zwolnienie z podatku dochodowego osób do
26 roku życia oraz obniżenie
z 18% do 17% stawki w pierwszym przedziale skali podatkowej. Ale jak widać z pierwszych wyników finansowych
Jastrzębie-Zdrój nie może narzekać na swoje finanse. Po
raz kolejny budżet planowany
przez prezydenta i przyjmowany przez Radę Miasta jest wyważony. Moim zdaniem jest on
wręcz bardzo zachowawczy. To

SZEREDĄ, przewodniczącym Rady Miasta
powoduje, że sytuacja finansowa miasta jest bardzo dobra,
ale z drugiej strony sposób zarządzania zasobami finansowymi powoduje, że JastrzębieZdrój ma zaciągnięty hamulec. Jako miasto nie potrafimy
wykorzystać atutu stabilnej gospodarki finansowej.
- Dlaczego apelu do premiera nie poparł klub Prawa
i Sprawiedliwości?
- Przesłanki są trzy. Po
pierwsze każde ugrupowanie
polityczne, przynajmniej w oficjalnych programach występuję
z postulatem obniżenia podatków obywatelom. Prawo i Sprawiedliwość ten program realizuje. Druga przesłanka też jest
oczywista. Samorząd to tak-

że państwo polskie. To forma
administracji publicznej organizująca społeczność lokalną. Więc gdy rządząca większość jest za obniżaniem podatków dochodowych to samorządowcy muszą to uwzględniać
w swoich budżetach. I po trze-

cie - kryzys ekonomiczny, gospodarczy dotknął wszystkich,
także nasze miasto. Samorząd
lokalny też ponosi skutki pandemii i nie może tworzyć podziału, że państwo to WY, a samorząd do MY. Musimy razem
współdziałać i współpracować.

REKLAMA

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07 fax (32) 223 86 87
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Strażacy potrenują
w „gumowym miasteczku”

u Służba Więzienna i Państwowa Straż Pożarna utworzą wspólną
bazę treningową. Tuż przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju
powstanie kompleks ćwiczebno-szkoleniowy.

„Bombowy” interes

J

astrzębscy policjanci i z Wydziału Kryminalnego komendy wojewódzkiej zatrzymali 43-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju,
który na jednym z portali internetowych handlował materiałami wybuchowymi.
Na trop mężczyzny kryminalni
wpadli podczas monitorowania ogłoszeń na jednym z portali internetowych. Jeden ze sprzedawców w swoim
ogłoszeniu zachęcał do kupna „hermetycznych pustych pojemników na
czarny proch”. Stróże prawa ustalili, kto dokładnie zamieścił ogłoszenie
i pojechali do jego mieszkania. Mężczyzna przyznał, że posiada czarny
proch strzelniczy, który zakupił na terenie Czech oraz broń czarnoprochową, kolekcjonerską.
W trakcie przeszukania jego domu mundurowi ujawnili 74 kilograREKLAMA

my materiałów wybuchowych w postaci czarnego prochu strzelniczego.
Okazało się, że jastrzębianin nie miał
pozwolenia na posiadanie materiałów
wybuchowych. Na posesji policjanci ujawnili także broń kolekcjonerską,
której posiadanie nie jest zabronione.
Na miejscu znaleziska pracowali także mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Kryminalni ustalili, że od sierpnia 2020 roku
do 2 marca 2021 roku za pośrednictwem jednego z portali internetowych
wprowadził on do obrotu bez koncesji
100 kilogramów materiału wybuchowego miotającego w postaci prochu
czarnego. Decyzją prokuratora został
objęty policyjnym dozorem. W sprawie prowadzone są dalsze czynności. Niebezpieczne materiały zostaną
zneutralizowane.

Z

akład Karny w JastrzębiuZdroju, poza ściśle zamkniętym obszarem, posiada w trwałym zarządzie teren, na
którym znajduje się trenażer Służby Więziennej, tzw. „gumowe miasteczko”, służący funkcjonariuszom do treningu działania w ciasnych pomieszczeniach. W ramach
porozumienia pomiędzy formacjami, obok istniejących już obiektów
zostaną ulokowane kolejne stanowiska, które będą mogły służyć realizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu
działań straży pożarnej, w tym z ratownictwa wysokościowego i działań poszukiwawczo-ratowniczych,
szczególnie z wykorzystaniem psów
ratowniczych. Mający stanąć na tym
terenie obiekt ćwiczebno-szkoleniowy będzie imitacją budynku mieszkalnego, zaadaptowanego do nauki
i doskonalenia zawodowego strażaków oraz innych służb ratowniczych
i mundurowych.

www.naszejastrzebie.pl
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Mamy finał!
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u Na ten moment czekaliśmy przez sześć długich
i trudnych lat. JKH GKS Jastrzębie jest pierwszym
finalistą Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2020/2021!

M-3
Jastrzębie-Zdrój
dwa pokoje
pow. 38,00 m2
cena: 135 000 zł
tel. 601 976 218
M-4
Jastrzębie-Zdrój
Komfortowe po
generalnym remoncie
Wrocławska,
pow. 55,70 m2
cena: 249 000 zł
tel. 601 976 218
DZIAŁKI

P

JastrzębiJastrzębiJastrzębiZdrój
Zdrój
Zdrój
Moszczenica,
Moszczenica,
Bzie,
pow. 1051 m2
pow. 1047 m2
pow. 11000 m2
cena: 85 000 zł cena: 65 000 zł cena: 85 000 zł

odopieczni Roberta Kalabera
nie pozostawili żadnych wątpliwości, kto był lepszy w derbowym półfinałowym duecie z GKS
Katowice. Na rezultat 5:1 (2:0, 1:0,
2:1) złożył się hattrick niesamowitego Zacka Phillipsa oraz dwie bramki
nieocenionego Kamila Wróbla. Dzię-

kujemy, Panowie! To było piękne! To
już jest najlepszy sezon w całej historii
jastrzębskiego hokeja!
Od zakończenia fazy zasadniczej minął miesiąc. JKH GKS Jastrzębie w tym
czasie wygrał osiem z dziewięciu spotkań, odprawiając z kwitkiem mocne ekipy Tauron Podhala Nowy Targ oraz GKS

Katowice. Podobnie jak w latach 2013
i 2015 nasz zespół melduje się w wielkim
finale.
W drugiej parze półfinałowej Cracovia wygrała z GKS Tychy. Oznacza to, że
o hokejowe mistrzostwo Polski nasi powalczą z drużyną z Krakowa.

REKLAMA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNE PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA:
NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. Kurpiowska 19/8 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 34,66 m2,

stawka wyjściowa 8,18 zł/m2, wadium 283 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
w dniu 12.04.2021r., godz. 1000.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia
09.04.2021r., do godziny 1330.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej
przedmiotowych lokali mieszkalnych. 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. Kaszubskiej 3
tel. 32 47 30 169.
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.

Źródło: jkh.pl

tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
USTANOWIENIE I SPRZEDAŻ/PRZENIESIENIE PRAWA
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH:
n ul. Śląskiej 15/19, Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 34,70 m2,

cena wywoławcza 105 000 zł, wadium 10 500 zł,
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7
w dniu 07.04.2021r., godz. 1200.
n ul. Wiejskiej 29d/1, Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 54,72 m2,
cena wywoławcza 119 000 zł, wadium 11 900 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7
w dniu 08.04.2021r., godz. 1200,
n ul. Al. Jana Pawła II 15F/5, Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 43,30 m2,
cena wywoławcza 129 000 zł, wadium 12 900 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7
w dniu 09.04.2021r., godz. 1200.
Minimalne postąpienie w przetargach wynosi 500 zł.
Do przetargów dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „ Regulaminem
na ustanowienie i zbycie odrębnej własności…” obowiązującym w Spółdzielni,
co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów ogłoszenia
przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu,
sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.
Umowa ustanowienia i sprzedaży/przeniesienia odrębnej własności
lokalu mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej
przez Spółdzielnię.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg do godziny 1400.
Wystawione do przetargu lokale mieszkalne można oglądać
po uprzednim umówieniu się w administracjach osiedlowych:
- ul. Śląska przy ul. Kaszubskiej 3 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 47 30 169,
- ul. Wiejska, Al. Jana Pawła II przy ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 47 61 255.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko-mieszkaniowa
SM „JAS-MOS” pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.
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Menelska przystań w centrum miasta

P

rzy ul. Arki Bożka, obok nieczynnego baru piwnego,
dzieją się rzeczy, które nie poprawiają wizerunku naszego miasta. Miejsce to stało się ulubioną
„knajpą pod chmurką” dla włóczęgów i pijaków.
Imprezują i śmiecą, pozostawiając po sobie sterty butelek i odpadów. W cieplejsze dni nawet tam nocują traktując najbliższą okolicę, jako plenerowy wychodek. Mieszkań-

cy już wielokrotnie prosili o interwencję straż miejską. Teraz poprosili o pomoc radnego Piotra Szeredę.
W imieniu mieszkańców wystąpił
do władz miasta o uprzątnięcie wysypiska i wymuszenie na właścicielu
utrzymania terenu w czystości.

Miasto zareagowało na
interpelację. Jak się okazuje teren jest własnością dyskontu „Aldi”. Kierownictwo sklepu zostało zobligowane do uporządkowania parceli i utrzymania jej
w czystości i porządku. Z kolei budynek, gdzie mieści się bar piwny, należy do osoby prywatnej, nie
mieszkającej w Jastrzębiu-Zdroju.
Straż miejska wystosowała do niej
pismo wzywające do uporządkowania nieruchomości.

REKLAMA

SKŁAD OPAŁU JASTRZĘBIE-BZIE

OFERUJEMY:
- WĘGIEL ORZECH
- EKOGROSZEK
- EKOMIAŁ
- WĘGIEL WORKOWANY
- KAMIEŃ OZDOBNY

tel. 500 030 727 

Nasze punkty:
Jastrzębie - Bzie
tel. 500 030 727
Zbytków
tel. 502 457 231
Marklowice Górne
tel. 519 101 448

!!! RATY !!!
TRANSPORT
w okolicy

GRATIS

www.skladystoklosa.pl

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ BZIE, ul. Niepodległości 8c  Czynne: pon.-pt. 8:00-16:00, sob. 8:00-12:00
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Przystojniak z naszego miasta

Miasto jazzu

Już w kwietniu odbędzie się finał konkursu Mister Polski.
Wystartuje w nich ŁUKASZ JAGŁA, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.

u W ostatni tydzień kwietnia odbędzie festiwal
JAZZtrzębie. Wystąpią artyści z Polski,
Senegalu, Tajwanu, Kolumbii, Brazylii czy
Austrii. W Parku Zdrojowym rozbrzmiewać
będą dźwięki wibrafonu czy kory, w pałacu
w Boryni - gitar i saksofonu, a w Kinie
Centrum zaśpiewa Anna Maria Jopek.

POWALCZY O TYTUŁ

Ł

ukasz Jagła to pełen pasji sportowiec,
model i twórca internetowy. Na co
dzień szkoli grupy młodzieżowe oraz
prowadzi zajęcia indywidualne. Pomaga zawodnikom podnosić
swoje umiejętności piłkarskie. Stara się uczyć najmłodszych, jak przygotować się na to, co czeka ich
w przyszłości, nie tylko
sportowej.

- Moim zadaniem jest wykształcić u młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją
przygodę z piłką nożną, odpowiednie nawyki oraz zachowania. Myślę, że przekazane rady pomogą moim podopiecznym nie tylko
w sporcie, ale również w życiu - podkreśla
Łukasz Jagła.
Od najmłodszych lat mężczyzna interesuje się sportem. Od zawsze też
dbał o swój wygląd i wizerunek publiczny. Brał udział w kilku teledyskach.
25-latek podkreśla, że na co dzień ważne jest zbudowanie pozytywnych nawyków, które poprawiają codzienne
funkcjonowanie oraz jakość życia: rozciąganie, techniki oddechowe, zimny prysznic,
medytacja, śniadanie
i oczywiście praca
z podopiecznymi oraz
treningi.

Źródło:
UM Jastrzębie-Zdrój

P

odczas festiwalu, Jastrzębie-Zdrój
zmieni się w stolicę polskiego
jazzu. Czeka nas co najmniej
siedem koncertów, które miłośnikom tego gatunku muzyki
i nie tylko, na długo pozostaną w pamięci. Już 23 kwietnia w Domu Zdrojowym zagra Irek Głyk Vibes Expression oraz Wolfgang Muthspiel. Dzień później w Central Parku zaśpiewa Kandara Diebate, a w niedzielę,
25 kwietnia, w Kinie Centrum
muzycy z czterech różnych kontynentów wspólnie zagrają koncert
w ramach projektu Przemysław Strączek CULTURAL CONCEPT. Na czwartek,
29 kwietnia, zaplanowano dwa koncerty Anny
Marii Jopek, a dzień później w pałacu Borynia zagra brazylijsko-polska formacja Adriano
Trindade Quartet. Festiwalowi będą także towarzyszyły warsztaty gramofonowe oraz wystawa malarstwa Andrzeja Gruszki.

REKLAMA

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zdrowych i wesołych
Świąt Wielkanocnych
życzy
Prawo i Sprawiedliwość
w Jastrzębiu-Zdroju
Poseł Grzegorz Matusiak
Radni:

Angelika Garus-Kopertowska
Łukasz Kasza
Szymon Klimczak
Mirosław Kolb
Andrzej Matusiak

Wojciech Marcol
Tadeusz Sławik
Piotr Szereda
Michał Urgoł
Stefan Woźniak
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Z górnictwem źle,
bez niego jeszcze gorzej

u Dzięki strukturze produkcyjnej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, nasze miasto ma
czas na przygotowanie się do transformacji energetycznej. Tych lat nie można
jednak zmarnować. Jeśli nie chcemy następnych pokoleń jastrzębian skazać na
społeczny margines, musimy już teraz pracować nad zmianą profilu miasta.

P

od wpływem propagandy ekologicznych radykałów także
wśród niektórych mieszkańców naszego miasta panuje przekonanie, że im szybciej przestaną fedrować
kopalnie, tym lepiej. Tej opinii nie podzielają instytucje badające sytuację
społeczno-ekonomiczną w regionach
najbardziej narażonych na negatywne skutki transformacji energetycznej.

szyć, ale ten pozorny spokój nie powinien nas usypiać. To ostatni dzwonek, aby w gronie miejskich elit rozpocząć dyskusję o kształcie Jastrzębia-Zdroju za 20-30 lat. Żadne miasto
w Polsce nie jest tak uzależnione od
górnictwa. W naszym wypadku budowanie alternatywnej wersji rozwoju
jest zadaniem na całe pokolenie. Niestety, przyglądając się poczynaniom
władz miasta trudno dostrzec, aby
w magistracie zdawano sobie sprawę
z rangi tego problemu.

Niedawno ukazał się
na ten temat raport
Polskiego Instytutu
Ekonomicznego.
Jego autorzy, wzięli pod uwagę
między innymi poziom bezrobocia
w gminach górniczych, PKB na mieszkańca, specyfikę lokalnego rynku pracy, odsetek siły roboczej zatrudniony
w sektorze górniczym, a także wpływ
likwidacji kopalń w ostatnich latach
na poszczególne powiaty. Dzięki tym
danym stworzono wskaźnik wrażliwości regionów górniczych na transformację. Zdaniem PIE pozwoli on
rozpoznać, w jakim stopniu polityka klimatyczna Unii Europejskiej dotknie poszczególnych części kraju.
Umożliwi też odpowiednie wsparcie
dla regionów górniczych.
- Obok przeznaczonych w co najmniej 37 proc. na zieloną transformację funduszy w ramach Next Generation Unii Europejskiej, do rozdysponowania jest 17,5 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz
środki w ramach Funduszu Modernizacyjnego, które także można przeznaczyć na transformację regionów węglowych. Z perspektywy utrzymania ich
konkurencyjności, ta dekada będzie decydująca - mówi Adam Juszczak, analityk zespołu energii i klimatu PIE.
Na podstawie analizy 13 różnych
wskaźników ten publiczny think-tank
dokonał klasyfikacji gmin związanych
z górnictwem.
Obliczenia wykazały, że największą
odpornością na transformację wykazują Katowice, Gliwice i Jaworzno.
Natomiast z powodu „zielonej”
modernizacji najbardziej ucierpią
miejscowości, które teraz mają kopalnie z wysokimi płacami, ale poza tym
są słabe gospodarczo. Do szczególnie
narażonych należą, m.in. Bytom, Zabrze, Ruda Śląska.

Najbardziej zagrożone jest
jednak Jastrzębie-Zdrój.
Między tymi gminami są spore różnice. Bytom i Zabrze największy szok
transformacyjny mają już za sobą.
Tam nie ma już kopalń. Teraz cały wysiłek rozwojowy idzie na zbudowanie
nowej tożsamości kulturowej i struktury gospodarczej. W trudniejszej sytuacji jest Ruda Śląska. Spory odsetek
mieszkańców wciąż pracuje w górnictwie. W ramach kopalni Ruda funkcjonują trzy ruchy: Pokój, Bielszowice i Halemba. Ale to już ich ostatnie
tchnienia. Pokój ma zostać zamknięty w tym roku, a Bielszowice i Halemba zakończą żywot w 2023 roku. Miasto, jeśli zostanie same z tym problemem, czeka szok. Polska Grupa Górnicza przygotowała symulację, w jaki
sposób gwałtowne odejście od górnictwa wpłynie na rynek pracy. Bezrobocie w Rudzie Śląskiej wynosi obecnie
3 proc. Jeśli wszystkie ruchy kopalni Ruda przestaną fedrować w sposób niekontrolowany, ten wskaźnik
może podskoczyć aż do 40 proc. Dla
miasta oznacza to społeczną degradację i gospodarczy upadek. Niektóre
miejscowości, gdzie też pracują kopalnie PGG, są w jeszcze gorszej sytuacji.
W powiatach bieruńsko-lędzińskim,
wodzisławskim i rybnickim, jeśli dojdzie do załamania górnictwa bezrobocie może sięgnąć nawet 50 proc.
W Jastrzębskie
Spółce Węglowej nie
przeprowadzano takich
symulacji. Na razie
nie ma powodu.

JSW wydobywa węgiel koksowy,
który został w ubiegłym roku wpisany na listę surowców strategicznych
Unii Europejskiej. Jest on niezbędny
do produkcji stali i wielu komponentów wykorzystywanych w innowacyjnych, ekologicznych technologiach.
Na razie Jastrzębie-Zdrój nie ma się
czym martwić, choć jest to cisza przed
burzą. Na stronie 12 zamieściliśmy artykuł zatytułowany „Pożegnanie z węglem nie nastąpi szybko”. To prawda,
ale jest w tym - jak we wszystkim - pewien haczyk. Wiele zależy od rozwoju
technologii. Unia Europejska wpisała
węgiel koksowy na strategiczną listę,
ale jest to wpis warunkowy. Bruksela

wydaje ogromne pieniądze na prace
badawczo-rozwojowe, które pozwolą produkcję stali oprzeć na bardziej
„zielonych” surowcach. Na razie nie
ma takich technologii, ale wcześniej
czy później się pojawią.
Na taki moment
musi się szykować
Jastrzębie-Zdrój.
Jesteśmy w lepszej sytuacji, niż miasta z kopalniami PGG, które produkują napiętnowany przez Brukselę węgiel energetyczny. Tam mają niewiele
czasu na przygotowanie się do epokowej zmiany. My nie musimy się spie-

Największą słabością
samorządowców, nie
tylko w Jastrzębiu-Zdroju,
jest planowanie działań
tylko w perspektywie
swoich kadencji.
Dla prezydent Anny Hetman, jeśli po raz kolejny wygra wybory
w 2023 roku, będzie to ostatnie pięć
lat rządów. Do 2028 roku raczej nie
wydarzy się nic złego z JSW. Obecna prezydent stoi więc przed pokusą niepodejmowania trudnych i odważnych decyzji. Konsekwencją takiej postawy jest przesuwanie w czasu budowy nowego, powęglowego Jastrzębia. Tych lata może w przyszłości zabraknąć.
Jerzy Filar

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

WAŻNY JEST
stabilny rozwój firmy

Niskie ceny węgla
metalurgicznego
i koksu, trudna
sytuacja rynkowa
również w branży
wydobywczej,
spowodowana
pandemią COVID-19
w kraju i na świecie,
a także zmniejszony
w tym czasie popyt
na surowce znacząco
wpłynęły na wyniki
finansowe Grupy
Kapitałowej JSW S.A.
za 2020 rok.

G

rupa Kapitałowa JSW generuje przychody przede
wszystkim ze sprzedaży
węgla metalurgicznego oraz koksu. W 2020 roku zakłady wchodzące w skład Grupy wyprodukowały ogółem 14,4 mln ton węgla oraz
3,3 mln ton koksu. Sprzedaż węgla
do odbiorców zewnętrznych osiągnęła wartość 9,5 mln ton i była niższa o niespełna 2 proc. w porównaniu do roku 2019.
Natomiast sprzedaż koksu
wzrosła aż o 24,4 proc.
i wyniosła 3,6 mln ton.
Średnia cena węgla metalurgicznego w omawianym okresie osiągnęła
wartość 436,76 zł za tonę i była niższa
o 31,2 proc. niż rok wcześniej. Spadła również o 30,1 proc. średnia ce-

dr hab., prof. nadzw.

BARBARA PIONTEK,

prezes zarządu JSW

na koksu i wyniosła 777,75 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży węgla do
odbiorców zewnętrznych osiągnęły kwotę 3,5 mld zł. Z kolei przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych osiągnęły wartość 3 mld zł. Niskie ceny węgla i koksu miały znaczący wpływ na przychody ze sprzedaży, które w 2020 r. osiągnęły poziom
7 mld zł i były niższe o 19,4 proc. niż
w 2019 r. EBITDA Grupy Kapitałowej JSW bez zdarzeń jednorazowych
w 2020 roku była ujemna i wyniosła
218,8 mln zł.
W minionym roku
Grupa Kapitałowa JSW
poniosła stratę netto
w wysokości 1,5 mld zł.
- Sytuacja na rynku węgla metalurgicznego i koksu jest powiązana z

rynkiem stali i wyrobów hutniczych.
Z uwagi na zmienność cen zawsze wywierają one znaczący wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej
JSW. Na kształtowanie się cen sprzedaży węgla czy koksu wpływają także wahania kursów walut - zwraca
uwagę Radosław Załoziński, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.
W ubiegłym roku
Jastrzębska Spółka
Węglowa przeznaczyła
aż 3,2 mln zł na walkę
z COVID-19.
Od momentu pojawienia się pandemii Grupa JSW podjęła szereg działań prewencyjnych wzmacniających
bezpieczeństwo załogi. Wdrożenie
odpowiednich procedur pomogło za-

pobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zapewniło ciągłość operacyjną. Konsekwentnie realizowane są
także cele strategiczne i inwestycyjne,
aby zwiększyć wartość Grupy Kapitałowej JSW.
***
3 września 2020 roku Komisja Europejska (KE) ponownie wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych (Critical Raw materials
for the EU). Potwierdza to znaczenie
węgla koksowego dla rozwoju europejskiej gospodarki. Produkcja węgla w kopalniach JSW przyczynia się
do zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od importu tego surowca
z innych krajów. Nowa lista surowców krytycznych będzie obowiązywać
przez kolejne trzy lata.

Dziś ważny jest stabilny
rozwój firmy, otwarcie
na globalne szanse,
poszukiwanie nowych
potencjałów, dbałość
o partnerów biznesowych,
a przede wszystkim
o Załogę. Dlatego
Zarząd podejmuje
działania, które pozwolą
nam zminimalizować
wpływ pandemii
COVID-19 na płynność
Grupy Kapitałowej
i poprawić efektywności
organizacyjną
technologiczną,
produkcyjną i handlową.
Wierzę, że realizacja tych
planów znacząco wpłynie
na dynamiczny rozwój
społeczno-gospodarczy
całego regionu,
wyznaczając JSW jako
niekwestionowanego
lidera w branży.
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Kobiety w JSW

u Nie tylko prezesem jest kobieta. Panie są zatrudnione w JSW na różnych stanowiskach.
Od 1 marca prezesem
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej jest Barbara
Piontek. To nie pierwsza
kobieta zarządzająca
węglową spółką.
Przykładowo przed laty
prezesem ówczesnej
Kompanii Węglowej
była Joanna StrzelecŁobodzińska. Generalnie,
spółki węglowe coraz
szerzej otwierają się na
kobiety, a najlepszym tego
przykładem jest JSW.
Niespełna dziesięć procent
wszystkich pracowników
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej stanowią
kobiety. Nikogo nie
dziwi, że najczęściej
wykonują obowiązki
administracyjno-biurowe,
ale są też panie, które
spełniają się w dozorze
zarówno na powierzchni,
jak i pod ziemią.

J

astrzębska Spółka Węglowa to jeden z największych pracodawców na południu Polski. Obecnie
w spółce pracują 22 303 osoby, wśród
nich 2 114 to kobiety, co stanowi
9,48 proc. wszystkich pracowników.

Najwięcej jest ich na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdzie stanowią aż 89,5 proc. zatrudnionych.
W dozorze technicznym na powierzchni spełnia się ponad połowa
pań - w sumie jest ich 560. Najmniej

kobiet - bo tylko 56 - pracuje w dozorze pod ziemią. Co oznacza, że we
wszystkich kopalniach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej stanowią niespełna
2 proc. pracowników. To między innymi miernicy, geodeci czy inspekto-

rzy. Duża grupa kobiet wykonuje też
ciężką, fizyczną pracę. Duży stopień
feminizacji występuje na powierzchni, gdzie udział kobiet w pracach fizycznych to już ponad 30,5 proc.,
czyli aż 680 pań.

Przede wszystkim jakość

u Dwa dni trwała konferencja poświęcona praktycznym zastosowaniom nowoczesnych
technologii w górnictwie. Geologia, górnictwo, informatyka i geodezja były wiodącymi
tematami spotkania on line, które współorganizowała Jastrzębska Spółka Węglowa.
„Geomatyka Górnicza rola geoinformatyki w cyfrowej transformacji górniczej
danych przestrzennych” to
ponad dwadzieścia referatów
podzielonych na cztery sesje
tematyczne. Uczestnicy spotkania on line zapoznali się
z rozwiązaniami stosowanymi
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w zakresie zarządzania jakością oraz planowania i harmonogramowania produkcji
węgla koksowego.
- To była konferencja dla
ekspertów: górników, chemików, specjalistów przeróbki, bo
uznaliśmy, że trzeba podzielić
się naszymi doświadczeniami
- mówi Artur Dyczko, wice-

prezes JSW. - Jastrzębska Spółka Węglowa to organizacja
ucząca się i ciągle rozwijająca
się, dlatego musimy stale szkolić pracowników, podążając
tropem najnowszych osiągnięć.
Tylko wtedy możemy liczyć na
to, że nasza działalność górnicza i koksownicza będzie bardziej efektywna - dodaje Artur
Dyczko.
Podczas konferencji wiele
uwagi poświęcono rozwiązaniom technicznym, które
wspierają zarządzanie informacją geologiczną i wspomagają planowanie produkcji.
Organizatorzy, czyli JSW SA,
JSW IT Systems, JSW Szkolenie i Górnictwo oraz Ko-

misja Geomatyki Górniczej
Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej AGH
przyjęli założenie, że warto
wymienić się doświadczeniami dotyczącymi zarządzania
jakością prowadzonej eksploatacji i sprzedawanego surowca. - Najważniejsza jest rewolucja cyfrowa, która oznacza
m.in. przejście z map analogowych do harmonogramowania
w sferze cyfrowej. Dziś wszyscy
pracujemy na nowoczesnych
narzędziach, potrafimy zaprogramować jakość, zaczynając
już od produkcji w złożu. Patrzymy na jakość naszego surowca i jakość produktu finalnego, a to, co chcemy sprzedać

naszym odbiorcom, musi być
stabilne i o wysokich parametrach. Krótko mówiąc: w taki
sposób musimy dobrać jakość
ścian, które będziemy eksploatować, by sprzedać produkt
w dobrej cenie - mówi Aleksandra Burczyk, dyrektor
Biura Jakości JSW.
W tym kontekście słowo „jakość” odmieniano na
wszystkie sposoby. - Wreszcie
jakość kopaliny została właściwie wyeksponowana. Zawsze
liczyło się wydobycie, natomiast konferencja stawia jakość na odpowiednim miejscu.
Dążymy do momentu, gdzie
jakość będzie zajmowała coraz bardziej poczesne miejsce

- uważa prof. Marek Marcisz
z Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
który uczestniczył w konferencji.
Podczas spotkania on line
przedstawiono też rozwiązania geoinformatyczne wspomagające zarządzanie informacją przestrzenną oraz
referaty opisujące, m.in. możliwości wykorzystania skane-

rów laserowych w górnictwie
i prognozowanie deformacji
terenu. - Zaprezentowane podczas konferencji referaty okazały się bardzo praktyczne
i cenne, bo doskonale przygotowani prelegenci prezentowali
sposoby rozwiązywania konkretnych problemów, z którymi
muszą sobie radzić w swojej
pracy - uważa dr Artur Krawczyk z Wydziału Geodezji
Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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Fundacja JSW wspiera wszelkie działania, służące
poprawie jakości życia społecznego w Jastrzębiu-Zdroju.

Przedszkole terapeutyczne
„Na Majowej” otrzymało
specjalistyczny sprzęt

u Przedszkole terapeutyczne „Na Majowej” to nowa,
niepubliczna, darmowa placówka przedszkolna w JastrzębiuZdroju, która specjalizuje się w kształceniu specjalnym oraz
we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Taneczna
„Egzystencja”

Na
W

ychowankami przedszkola są w przeważającej liczbie dzieci ze spektrum
autyzmu, ale także z niepełnosprawnością ruchową i/lub sprzężoną, zaburzeniami integracji sensorycznej,
z problemami neurologicznymi w tym
z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszelkimi problemami ortopedycznymi, natury psychicznej i społecznej, z zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, czy zaburzeniami zachowania.
Celem przedszkola
jest niwelowanie
wspomnianych dysfunkcji
oraz zapobieganie
dalszemu pogłębianiu się
niepełnosprawności.
Wymaga to odpowiednio dobranych terapii. W orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
w opiniach o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, jakie
otrzymują rodzice, przeważają wskazania do fizjoterapii oraz tak zwanej
terapii zmysłów - takie działania wyzwalają aktywność społeczną i poznawczą, rozwijają możliwości komunikacji, przygotowują dziecko do
współpracy w grupie i maksymalnego, na miarę możliwości, samodzielnego funkcjonowania. Z tej przyczyny, w przedszkolu o takiej specjali-

zacji niezbędne jest pomieszczenie
wyposażone w profesjonalny sprzęt,
który umożliwiałby prowadzenie
wieloprofilowej terapii przez wykwalifikowaną kadrę. Niestety, wyposażenie, które spełnia wszystkie wymogi i posiada niezbędne atesty wymaga sporego nakładu środków finansowych.
Dlatego zwrócono się
z prośbą o pomoc do
Fundacji JSW, która
zdecydowała się
wesprzeć przedszkole
kwotą niespełna
18 tysięcy złotych.
W ramach darowizny wyposażono
salę terapeutyczną, która będzie służyła do wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci. Zakupiono sprzęt spełniający wysokie standardy, taki jak kabina do terapii zaburzeń, materace, narzędzie do diagnozy rozwoju psychoruchowego, huśtawkę-gniazdo, piłki
terapeutyczne, lustro, maty do masażu stóp, trampolinę z poręczą, walec
z otworem, pełzak, basen z piłeczkami, kładkę z równoważnią, drabinki gimnastyczne, fakturowe kwadraty,
czy szafę do przechowywania drobnych pomocy terapeutycznych.
Biorąc pod uwagę niewielką liczbę placówek tego typu w regionie,
uruchomienie nowej, bezpłatnej placówki terapeutycznej jest ogromną

szansą dla dzieci z Jastrzębia-Zdroju i okolic.
Tym bardziej, że
bezpłatny dostęp do
terapii mają także dzieci
spoza przedszkola,
w ramach popołudniowej
działalności placówki.
Przyjmowane są maluchy
już od 1-go roku życia,
aż do podjęcia nauki
w szkole.
Terminy oczekiwania na diagnozę w placówkach, gdzie jest to refundowane wynoszą do kilku miesięcy,
a działać trzeba jak najszybciej. Dysponując profesjonalnym zapleczem terapeutycznym, przedszkole „Na Majowej” planuje również przeprowadzanie
bezpłatnych diagnoz dla dzieci, które
z przyczyn finansowych nie są w stanie skorzystać z prywatnej oferty diagnostycznej. W ten sposób maluchy
z naszego regionu będą mogły znacznie szybciej otrzymać pomoc, której
potrzebują.
Przedszkole „Na Majowej” to
przede wszystkim miejsce tworzone
przez ludzi z pasją, gdzie czuje się ciepło i autentyczną troskę o dzieci. Cieszymy się, że dzięki darowiźnie Fundacji JSW wychowankowie przedszkola oraz dzieci z Jastrzębia-Zdroju
i okolic mają większą szansę na zdrowie i samodzielność.

początku marca odbyła się premiera spektaklu „Egzystencja” autorstwa Grupy Teatralnej Cordis z Jastrzębia-Zdroju, która już od 10 lat tworzy widowiska teatru
tańca i teatru klasycznego, reprezentując miasto na wielu ogólnopolskich przeglądach teatralnych.
„Egzystencja” jest artystyczną formą teatru tańca współczesnego,
w którą zaangażowanych jest kilka pokoleń osób amatorsko zajmujących
się twórczym działaniem. Przygotowania rozpoczęły się już w lipcu 2020 r.
kiedy to odbyły się pierwsze szkolenia z technik tanecznych i aktorskich.
Teraz artystów czekają objazdowe występy, na które zaproszono ich,
m.in. do Katowic, Tychów, czy Zakopanego.
Jak wiadomo, przy tego typu wydarzeniach, dla pełnego efektu niezbędna jest profesjonalna oprawa sceniczna, a ta niestety wymaga sporych nakładów finansowych. Dlatego zwrócono się o pomoc w realizacji
projektu do Fundacji JSW. W ramach udzielonego wsparcia zakupiono
sprzęt, który nie tylko pozwoli na profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie, ale także będzie nieodzowny przy występach wyjazdowych - podczas spektaklów „Egzystencji” oraz kolejnych, artystycznych projektach
Teatru Cordis.
Fundacja JSW przeznaczyła na ten cel 13 500 zł.
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Pożegnanie z węglem
nie nastąpi szybko
Tegoroczna zima podziała jak
zimny prysznic na zwolenników
odnawialnych źródeł energii.
Nie ma tygodnia, aby media
nie doniosły o problemach
z dostawami prądu w kolejnym,
unijnym kraju. Energetyka
odnawialna zawiodła nawet
w Szwecji. To spektakularna
porażka, bo dotknęła ojczyzny
Grety Thunberg, ikony
światowego, ekologicznego
radykalizmu. Przed blackoutem,
unijną energetykę uratowało
sięgnięcie po tradycyjne źródła
energii, czyli węgiel, gaz i atom.

W

publicznej telewizji wezwano nawet Szwedów, aby powstrzymali się od włączania pożerających
prąd... odkurzaczy. Znani z umiłowania do
ładu i czystości mieszkańcy tego skandynawskiego kraju będą musieli aż do lata przyzwyczaić się do kurzu w mieszkaniach.
Brzmi to nawet zabawnie, ale
śmieszne nie jest.
Zamiana odkurzacza na szczotkę nie jest
wielkim wyrzeczeniem, ale można sobie wyobrazić znacznie poważniejsze skutki niedoborów energii. Szwedzi mają to na własne
życzenie. Zdominowany przez socjaldemokratów i Zielonych rząd w Sztokholmie w latach 2019-2020 zamknął dwa reaktory atomowe. Nie przewidywano problemów, ponieważ Szwecja nawet sprzedaje nadwyżki prądu,
wyprodukowanego przez Odnawialne Źródła
Energii. Zapomniano jedynie, że to się dzieje
tylko latem. Szwedzi bezkrytycznie uwierzyli
w ocieplenie klimatu i uznali, że zim już nie
będzie. Jak widać, było to błędne założenie.
Szwedzi o włos uniknęli blackoutu. Awaryjnie
uruchomili elektrownię na olej opałowy i kupili prąd w Polsce, która - jak pogardliwie piszą tamtejsze media - produkuje brudną energię. Jak się okazało, lepsza „brudna”, niż żadna.
Szwedzki scenariusz był już
kilkakrotnie przerabiany
w tym sezonie.
8 stycznia doszło do ogromnych zakłóceń
w zsynchronizowanej europejskiej sieci wysokiego napięcia. Awaria dotknęła wiele krajów,
ale największe problemy miała Austria, którą uratował import prądu z elektrowni węglowych i atomowych w państwach ościennych.
Dyrektor spółki Wien Energie, która jest największym austriackim dostawcą prądu wprost
wskazał, że problemem jest zawodność energii odnawialnej. Jeszcze kilka lat temu jego fir-

Tej zimy odnawialne źródła energii nie zdały egzaminu. Wiele unijnych krajów uniknęło
blackoutu dzięki sięgnięciu po tradycyjne rezerwy jak węgiel, gaz i atom.
ma notowała rocznie 15 interwencji stabilizujących sieć. Ostatnio musi to robić nawet
240 razy w roku.
Wcześniej, do podobnej sytuacji
doszło w Hiszpanii, która
mocno stawia na energetykę
odnawialną.
Tamtejszy lewicowy rząd dał się zaskoczyć
zimie, a kryzysu energetycznego na większą
skalę uniknięto tylko dzięki rezerwom gazu
ziemnego. Czarna seria rozpoczęła się pod koniec jesieni we Francji, która - podobnie jak
Szwecja - wyłączyła sprawny jeszcze reaktor
atomowy. Nałożyło się na to kilka bezwietrznych dni i przeciągające się remonty w innych
elektrowniach jądrowych. W efekcie Francja musiała awaryjnie włączyć bloki węglowe,
a minister klimatu postraszyła przedsiębiorców wymuszonymi postojami w produkcji.
Ile jeszcze krajów musi
otrzeć się o blackout, abyśmy
zaczęli rzeczowo i racjonalnie
rozmawiać o bezpieczeństwie
energetycznym Unii Europejskiej?
Do osiągnięcia celów polityki klimatycznej nie prowadzi - jak nam się wmawia - tylko jedna droga. W Porozumieniu Paryskim
zapisano wprost, że temu procesowi towarzyszy swoboda wyboru oraz maksymalne wykorzystanie własnych zasobów. Statystyczny Europejczyk, karmiony ideologiczną i agresywną
propagandą, jest jednak przekonany, że jedynym sposobem na transformację energetyczną jest energetykę odnawialną. To nieprawda,
a raczej dezinformacja. Zieloną energię można produkować nie tylko z wiatru i słońca, ale
także z węgla. Czyste, bezemisyjne technologie
spalania lub zgazowania tego surowca są znane od lat. Zaawansowane prace prowadzone
są zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i najbardziej rozwiniętych krajach Azji, ale nie tyl-

ko tam. Kilka lat temu rozważano pomysł powołania Europejskiego Centrum Technologii
Bezemisyjnych. Pomysł ten popierała Komisja Europejska, a szczególnie były nim zainteresowane Niemcy. Projektu jednak nie zrealizowano, a lewicowa większość w unijnych instytucjach weszła w buty ekologicznych radykałów i narzuciła kurs na skrajnie zideologizowany Zielony Ład.
O powrót do idei Europejskiego
Centrum Technologii
Bezemisyjnych zaapelowała
ostatnio Izabela Kloc, poseł
do Parlamentu Europejskiego
ze Śląska.
- Nadszedł czas, aby ponownie pochylić się
nad pomysłem powołania Europejskiego Centrum Technologii Bezemisyjnych. Kilka lat temu się nie udało. Teraz jest szansa, ponieważ w
czasie pandemii i kryzysu gospodarczego rośnie
zainteresowanie technologiami zdolnymi do generowania czystej i w pełni dyspozycyjnej energii. Naturalnym liderem takiego projektu powinna być Polska. Jesteśmy w Unii Europejskiej
krajem o silnie nawęglonej gospodarce, najbardziej obciążonej ekonomicznymi i społecznymi kosztami transformacji energetycznej. Mamy za dużo do stracenia, aby nie szukać alternatywy dla energetyki odnawialnej - apelowała europoseł Kloc na forum Parlamentu Europejskiego.
Sygnałów, że ideologia
nie wygrała do końca
z rozsądkiem jest więcej.
Komisja Europejska chce przeznaczyć 60
mln euro na Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Mało, ale to i tak sukces. Z programu, mimo
usilnych starań Zielonych, nie usunięto węgla. Przez lata fundusz spełniał swoje zadania
przyczyniając się do wzmocnienia konkurencyjności wspólnotowego sektora węgla i sta-

li. Polskie podmioty też miały w tym udział.
Na przykład trzy lata temu Jastrzębska Spółka
Węglowa przystąpiła do projektu badawczego,
którego celem było ograniczenie szkodliwego
wpływu pyłów węglowych na zdrowie górników w całej Europie. Jest szansa, że dzięki Funduszowi ruszą badania, m.in. nad ograniczaniem i wychwytywaniem dwutlenku węgla.
Z kolei produkty pochodzące
z węgla koksowego,
produkowanego przez JSW, mogą
zyskać na jednym z największych
projektów inwestycyjnych Unii
Europejskiej.
Przyspiesza proces elektryfikacji transportu i rośnie liczba samochodów elektrycznych.
Jednocześnie pogłębia się europejskie uzależnienie od importu ogniw z Chin, Korei Południowej i Japonii. Ta niekorzystna tendencja ma się zmienić dzięki „sojuszowi na rzecz
baterii” - nowej inicjatywie Unii Europejskiej.
Plan zakłada szereg inwestycji, których wartość sięgnie 20 mld euro. Do 2050 roku utworzonych zostanie cztery miliony miejsc pracy,
powstanie 70 fabryk i ośrodków badawczych.
Na obecnym etapie, największym wyzwaniem jest znalezienie wykwalifikowanej siły
roboczej, która uruchomi ten proces. Potrzeba 800 tys. pracowników z określonymi umiejętnościami. Docelowo Unia Europejska chce
być drugim - po Chinach - producentem akumulatorów do samochodów elektrycznych na
świecie. To szansa dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad koksem igłowym, wykorzystywanym, m.in. w bateriach do samochodów elektrycznych. Tona tego surowca kosztuje nawet
4 tys. euro. To ekstraliga światowych, nowoczesnych technologii. Linia produkcyjna koksu igłowego doskonale wpisałaby się w modernizacyjny charakter rządowego Programu dla
Śląska oraz plany Unii Europejskiej związane
z sojuszem na rzecz baterii.
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Palmowa
Niedziela
Zwyczaje i obrzędy wielkanocne
rozpoczynają się od Palmowej Niedzieli. Według Ewangelistów, Chrystus wjechał do Jerozolimy na pięć
dni przed ukrzyżowaniem. Opisując
ten wjazd św. Jan wspomina, że zgromadzony tam lud witał go palmowymi gałązkami. Stąd też zapewne i nazwa - Palmowa Niedziela i zwyczaje
święcenia palmy. Ponieważ palmie
przypisywano właściwości lecznicze
i czarodziejskie, w minionych czasach
po powrocie z kościoła, dla zdrowia
chłostano się poświęconymi palmami. Dziś w wielu regionach zwyczaje
robienia palmy urosły do rangi sztuki,
a wiele z takich palm, to prawdziwe
arcydzieła. Natomiast powszechnym
obyczajem jest święcenie wiązanek
palmowych, które potem zatyka się za
obrazem lub wiesza na ścianie i trzyma do następnej Palmowej Niedzieli.
Wielki
Tydzień
W naszej kulturze Wielki Tydzień
jest czasem przygotowania i oczekiwania Niedzieli Zmartwychwstania.
Dawniej w ciągu całego Wielkiego
Tygodnia powszechnie uczestniczono w nabożeństwach upamiętniających wjazd Chrystusa do Jerozolimy,
zapowiadający Jego mękę, śmierć
i zmartwychwstanie, a ludowe wróżby wielkotygodniowe przepowiadały
pogodę na cały rok. I tak: Wielka Środa, to wiosna, Wielki Czwartek - lato,
Wielki Piątek wróżył pogodę na żniwa
i wykopki, a Wielka Sobota była odnośnikiem do pogody w zimie. Dziś
Wielki Tydzień to w większości czas
przedświątecznych porządków i przygotowań do Świąt.
Wielki Poniedziałek,
Wielki Wtorek
i Wielka Środa
Jest to nadal okres żałoby oraz zadumy nad śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Dopiero Wielka Środa
jest dniem, w którym chrześcijanie
obchodzą pamiątkę sprzedania Jezusa
Chrystusa faryzeuszom przez Judasza
za 30 srebrników. W tę środę gospodarze wychodzili z poświęconą w poprzednim roku wodą święcić pola, aby
dobrze rodziły. Jak pisze ks. Jędrzej
Kitowicz: „...za grzechy nasze był od
Judasza wtenczas zaprzedany... Polacy
w ten dzień mięsa nie jadali...”.
Wielki
Czwartek
Wielki czwartek nazywany też
Cierniowym, do dziś jest pamiątką
ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii
podczas Ostatniej Wieczerzy. Wieczorem w kościołach odprawiana
jest „Msza Wieczerzy Pańskiej”, która rozpoczyna Triduum Paschalne.
W jej trakcie podczas śpiewu „Chwa-

Misterium

www.naszejastrzebie.pl

u Święta Wielkanocne dla wielu z nas kojarzą się głównie z prezentami,
rodzinną imprezą i polewaniem wodą. Takie mamy czasy, że uciekają nam
sprawy ważne, które przez pokolenia budowały poczucie więzi i wspólnoty.
Nie ulegajmy tym trendom. Pamiętajmy, że na szacunek zasługuje tylko
ten, który szanuje tradycję. Dla wielu osób tradycja idzie w parze z wiarą.
Dla wierzących i niewierzących przygotowaliśmy podstawowe informacje
o genezie Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych.
ła na wysokości” biją wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną. Podczas
„Mszy Wieczerzy Pańskiej” konsekruje się dostateczną ilość komunikantów tak, by wystarczyły na dzień
obecny i następny. Po zakończeniu
Wieczerzy, na pamiątkę uwięzienia
Jezusa po Ostatniej Wieczerzy, Najświętszy Sakrament przenosi się do
„Ciemnicy”, gdzie adoruje się go do
późnych godzin nocnych i przez cały
Wielki Piątek. Po zakończeniu liturgii
z ołtarza zdejmuje się świece, mszał,
krzyż, obrusy. Tabernakulum zostaje
otwarte i puste, a „Wieczna lampka”
zgaszona.
Wielki
Piątek
Wielki Piątek to jeden z dwóch dni
w roku, w którym nie odprawia się
mszy św. Jest dniem najgłębszej żałoby; dniem skupienia, powagi, pobożności i praktyk religijnych. Tego dnia
obowiązuje post ścisły, a po południu
odprawiane są nabożeństwa Drogi
Krzyżowej.
Nabożeństwo Wielkiego Piątku jest
pamiątką męki i śmierci na krzyżu
Jezusa Chrystusa. Kapłani celebrują
Liturgię w czerwonych ornatach. Liturgia zaczyna się bez pieśni, główny
kapłan celebrujący leży kilka minut
krzyżem przed ołtarzem. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego - w jej
skład wchodzą dwa czytania, psalm
(bez organów) oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Po kazaniu
następuje Adoracja Krzyża. Po adoracji Najświętszy Sakrament zostaje
przyniesiony z Ciemnicy i następuje
Komunia św. Po jej zakończeniu Jezus
pod postacią eucharystyczną zostaje

przeniesiony do Grobu, gdzie zaczyna
się adoracja.
Z Wielkim Piątkiem związanych
jest wiele tradycji. Pierwsza z nich,
to groby. Zwyczaj strojenia Grobów
Chrystusowych przywędrował do nas
z Niemiec lub Czech i stał się prawdziwą sztuką. Polskie groby wielkanocne, oprócz elementów religijnych,
ukazywały naszą symbolikę ludową
i narodową, co szczególnie w okresach narodowej niewoli było podkreślaniem polskości. Zresztą takich
elementów przy wystroju grobów nie
brakuje do dziś. Starą, polską tradycją
było odwiedzanie grobów. W miastach, gdzie było więcej kościołów,
należało odwiedzić wszystkie, spędzić
kilka chwil na modlitwie oraz złożyć
datek na biednych (panował zwyczaj
kwestowania przed kościołami). Do
wielkopiątkowych obrzędów ludowych należały: pogrzeb żuru i śledzia,
obmywanie się w rzekach i strumieniach przed wschodem słońca (zabezpieczenie przed chorobami), sadzenie
nowych drzew owocowych, robienie
masła, zakaz tkania i przędzenia oraz
- malowanie pisanek.
Wielka
Sobota
W Wielką Sobotę Kościół trwa
przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Dawniej przed
Liturgią Wigilii Paschalnej niszczono
ołtarz i budowano nowy. Formalnie
Wielka Sobota posiada tylko teksty
Liturgii Godzin, nie ma natomiast
formularza Mszy Świętej, a Liturgia
Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania.
Wieka sobota - to dzień „święconego”. Święcone, to kulminacja świą-

tecznych przygotowań i stary słowiański obyczaj. Po porannym święceniu wody i ognia, do kościoła przynosiło się (i przynosi) kosz wypełniony świątecznymi wiktuałami. Królują w nim jajka, ale nie może zabraknąć wędlin, chrzanu, soli, chleba
i baranka. Dziś są to małe koszyczki
z symboliczną liczbą potraw. Dawniej, szczególnie na wsiach, były to
kosze z kopą jaj, bochnem chleba, pętami kiełbasy, szynką itd.
Wielka
Niedziela
Obrzędy religijne Wielkiej Niedzieli połączone są z Wielką Sobotą.
W wielu regionach bezpośrednio po
Wigilii Paschalnej, rozpoczyna się
procesja rezurekcyjna i msza rezurekcyjna. Są też regiony, w których rezurekcja jest osobną mszą św. rozpoczynającą wielkanocny poranek (do XVIII
wieku msze rezurekcyjne odprawiane
były o północy, potem świętowano
rezurekcję rano). Jakby na to nie patrzeć, chrześcijańska tradycja Niedzieli
Wielkanocnej rozpoczyna się od zapowiadanej uroczystym biciem dzwonów
Prymarii, czyli pierwszej mszy św. po
Zmartwychwstaniu Pana. Po niej zaczyna się „uczta dla ciała”.
Można powiedzieć, że Wielkanoc
w Polsce, to rodzinne święto poświęcone jedzeniu. Stąd też do dziś
śniadanie wielkanocne w naszych
domach, to prawdziwy rytuał. Przez
całe wieki było ono nagrodą za rygorystyczne przestrzeganie 40-dniowego postu. Musiał się on solidnie
dać we znaki, skoro w Wielki Piątek
na drzewie wieszano śledzia oraz
urządzano pogrzeb żurowi. Wreszcie
można było zasiąść do stołu i rozpo-
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cząć biesiadowanie od podzielenia się
święconym jajkiem. Z największym
przepychem urządzano „święcone”
w bogatych dworach. Serwowano tyle
dań, ile pór roku, miesięcy, a nawet
tygodni. Stoły szlachty, mieszczan
i chłopów nie były już tak okazałe,
ale też zastawione jadłem i trunkiem. Zgodnie z tradycją święcone składało się przede wszystkim z
dań zimnych, głównie mięs, jaj na
twardo i ciast, jako że w Wielkanoc
nie godziło się gotować ani rozpalać „wielkiego” ognia pod kuchnią.
Najważniejsza zawsze była szynka,
najlepiej cała i z kością, uwędzona
w dymie jałowcowym. Nie mogło
też zabraknąć kiełbas ani półmiska
z upieczoną w całości głową z jajkiem
w ryjku. Na bogatszych stołach głowiznę zastępowały pieczone prosiaki.
Wśród ciast królowały baby wielkanocne, mazurki i serniki. Nie brakowało też przeróżnych placków, kołaczy i innych słodkich wypieków. Śniadanie takie zamieniało się w trwającą
nawet do wieczora biesiadę.
Czasy się zmieniły i nasze śniadania wielkanocne też. Nie są tak wystawne jak dawniej, ale wiele tradycji
przetrwało. Nie może zabraknąć na
nich jajek i święconego, na stole stoi
baranek (najczęściej z cukru), wędliny
podajemy w inny sposób niż dawniej,
a to wszystko uzupełniane jest sałatkami ze świeżych warzyw. Cóż, prawda czasu! Ale póki co, pizzy na wielkanocne śniadanie nikt nie zamawia.
Poniedziałek
Wielkanocny
W kalendarzu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego nie ma
„drugiego dnia świąt wielkanocnych”. Poniedziałek wielkanocny jest
po prostu kolejnym dniem Oktawy
Wielkanocnej, trwającej przez osiem
dni począwszy od pierwszej Niedzieli Wielkanocnej. Ten dzień zwany też
Lanym Poniedziałkiem lub Śmigusem - dyngusem jest dniem wolnym
od pracy i społecznym obyczajem
w naszym kraju. W naszej tradycji
tego dnia dla żartów polewa się wodą
innych, nawet nieznajomych. Tradycja polewania wywodzi się z pogańskich zwyczajów związanych z symbolicznym budzeniem się przyrody
do życia i odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia. A do tego potrzebna
była woda. W symbolice chrześcijańskiej mówi się, że zwyczaj polewania
wywodzi się z Jerozolimy, gdzie schodzących się i rozmawiających o zmartwychwstaniu, Żydzi polewali z okien
wodą, aby rozpędzić zgromadzonych
rozpowiadających te wieści. Inne
zwyczaje Poniedziałku Wielkanocnego, to czynienie sąsiadom psikusów,
chodzenie chłopców „z kogutkiem”
i dziewcząt „z gaikiem” oraz zbieranie
podarunków za śpiewy. Dziś z tych
barwnych zwyczajów, praktycznie
pozostał jeden - polewanie. I to nie
zawsze wyłącznie dla żartu i pielęgnowania tradycji.
Tadeusz Piątkowski

Zielone Jastrzębie
Pieniądze dla strażaków!

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

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków
na termomodernizację budynków, w tym z zastosowaniu OZE, z terenu województwa śląskiego w ramach
Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży
pożarnych” dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w 2021 roku.
1 runda:
od 15.03.2021 r.
do 30.04.2021 roku
2 runda:
od 01.05.2021 r.
do 31.05.2021 r.
3 runda:
od 01.06.2021 r.
do 30.06.2021 r.
lub do wyczerpania alokacji
środków.

Beneficjentami środków
są jednostki samorządu
terytorialnego szczebla
gminnego lub ochotnicze
straże pożarne.
Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

n w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość
dofinansowania ze środków Funduszu dla
jednego beneficjenta nie może przekroczyć 30 tys. zł,
n w formie nieumarzalnej pożyczki oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż
3% w stosunku rocznym.

W ramach programu będą
finansowane przedsięwzięcia,
których koszt kwalifikowany nie
przekracza 100 tys. zł.
Nabór wniosków będzie odbywał się
w rundach. Terminy poszczególnych rund
naboru przedstawiają się następująco:

W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo
do wstrzymania naboru w trakcie rundy
w przypadku wyczerpania alokacji środków
przewidzianych w Programie.
Kwota alokacji do dofinansowania wynosi:
n w formie dotacji: 1 mln zł.
n w formie pożyczki: 2 mln zł.
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju,
zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje
data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Czas, by młodzież przedstawiła
swoje pomysły jak przygotować
się do zmian klimatu.
Zgłoszenia do 30 kwietnia!

P

odczas inauguracji
„Szkoły z klimatem” ogólnopolskiego konkurs Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla miejskich
szkół ponadpodstawowych,
który jest elementem projektu pn. „Miasto z klimatem”,
minister Michał Kurtyka mówił o zmianach klimatu, które są szczególnie odczuwalne w miastach i zachęcał młodzież do przygotowania się na
ich skutki przez zaplanowanie
odpowiednich działań, które są jednocześnie zadaniem
konkursowym. W ten sposób

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW chcą
zainteresować młodych ludzi
działaniami na rzecz ochrony
klimatu.
Opracowanie planu
adaptacji do zmian
klimatu dla szkoły
i jej sąsiedztwa to
zadanie konkursowe,
które zwycięskiej
szkole może
przynieść aż
100 tys. zł
na realizację
ekologicznego
pomysłu uczniów.

Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany
do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów
z terenu całego kraju, które
mają siedzibę w miastach.
Uczestnikami mogą być zespoły projektowe uczniów
(maksymalnie do 20 osób lub
jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela),
przy czym uczestnicy muszą
być uczniami jednej szkoły
w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pla-

nu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje
działań adaptacyjnych, które
mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej
bezpośredniego sąsiedztwa otaczających domów, ulic, pla-

ców, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami
klimatu i zaproponować, także
w formie rysunku, jak można
poprawić tę sytuację.
Zgłoszenia można przesyłać do za pomocą elektro-

nicznego formularza konkursowego, dostępnego na stronie: www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem, na której znajdują się również wszystkie informacje wraz z regulaminem,
a pytania w tej sprawie można
kierować na adres: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl.

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

Zielone Jastrzębie

Trzeba się śpieszyć!

50 mln zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na
terenie województwa śląskiego, w szóstym, ostatnim w tej perspektywie unijnej konkursie.

O

W poprzednim konkursie
dofinansowanych zostało
39 projektów kwotą
ponad 92 mln zł.

środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
poddziałanie 1.7.1., mogą się ubiegać
m.in. samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku
dużego zainteresowania pula może
zostać zwiększona.

Dzięki temu termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła
przejdzie 27

wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW
w Katowicach:
Zachęcamy wszystkich
zainteresowanych, bo to
już ostatnia szansa na
zdobycie pieniędzy z tej
unijnej perspektywy. Jako
instytucja wdrażająca, do
rozdysponowania mamy
50 mln zł, ale jeśli
zainteresowanie będzie duże to
mamy możliwość zwiększenia
puli środków. Tak jak
w poprzednim konkursie, kiedy
tę kwotę prawie podwoiliśmy,
do ponad 92 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie
można składać od 29 marca
do 28 maja 2021 r.
Konkurs został już ogłoszony na
stronach internetowych katowickiego Funduszu, ale wnioski można
będzie składać dopiero od 29 marca
2021 r. Gminy, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
które mogą się ubiegać o środki, mają
czas na przygotowanie pełnej dokumentacji.
- Do wypełnienia i złożenia wniosku
konieczny jest przede wszystkim audyt
energetyczny budynku przeznaczonego do kompleksowej termomodernizacji. Poza tym beneficjenci muszą
skonstruować tzw. montaż finansowy
inwestycji. Projekt musi też posiadać
wszystkie wymagane prawem zgłoszenia, pozwolenia i inne wymagane
zgody na realizacje - wyjaśnia Mariusz
Janas, kierownik Zespołu Wdrażania
i Koordynowania Projektów POIiŚ
WFOŚiGW w Katowicach.

Największą dofinansowanie, bo aż blisko 20 mln zł, otrzymała Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniową, z przeznaczeniem na kompleksową termomodernizację 52 wielorodzinnych budynków
mieszkalnych. Drugie co do wielkości
dofinansowania i najwyższe wśród gmin
otrzymał Rybnik - niemal 17 mln zł.

budynków w dzielnicach BoguszowiceOsiedle oraz Niedobczyce.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020, poddziałania 1.7.1.
tj. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
w województwie śląskim. Za jego

Łączna suma
dofinansowania po
pięciu edycjach konkursu
wynosi blisko 327 mln zł,
na zmodernizowanie
energetyczne
663 budynków (15 479
gospodarstw domowych).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ
2014-2020) to program wspierający,
m.in. gospodarkę niskoemisyjną,
ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu,
transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Pieniądze dla szkół przyznane
u W tegorocznej edycji konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2021” szkoły z województwa śląskiego mogły uzyskać nawet
10 tys. zł. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły 173 projekty.
Jury wytypowało
50 laureatów. Łączna suma
nagród w konkursie „Zielona
Pracownia_Projekt’2021”
wyniosła blisko 470 tys. zł.
- Zainteresowanie tymi konkursami jest
ogromne. Bardzo nas to cieszy, bo dzięki temu szkolne pracownie wyglądają coraz piękniej. Ponieważ poziom zgłoszonych w tym roku
projektów zielonej pracowni był bardzo wysoki,
zwiększyliśmy pulę nagród pieniężnych - mówi
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Prace oceniano biorąc pod uwagę: pomysł
na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie
przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność

kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10 tys. zł.
Teraz wnioski, w ramach
drugiego konkursu „Zielona
Pracownia’2021” muszą złożyć
organy prowadzące szkoły.
Jest na to czas do 31 marca.

pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu
oraz zasadność ich zakupu.
O środki mogły się ubiegać szkoły podstawowe i średnie z województwa śląskiego, na utworzenie projektu szkolnej pracow-

ni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych,
geologicznych czy chemiczno-fizycznych.
Zgodnie z regulaminem maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2021”
jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. 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 tys. zł.
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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. Zaplanuj wspólną
wycieczkę za miasto, wyjście do kina, kolację w restauracji. Stare chwyty, ale skuteczne.
Bliźnięta 21.05. - 21.06. Noworoczne postanowienie o zabraniu się za siebie nie jest ofertą ważną tylko do końca zimy. 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.
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. Zima minęła 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.
Koziorożec 22.12. - 19.01. Uporządkuj stare sprawy. Kwiecień do dobry moment, aby raz na zawsze pozałatwiać zaległości. A uzbierało się ich całkiem sporo.
Zwłaszcza te finansowe, ze względu na odsetki, nie powinny czekać. Pamiętaj też o zobowiązaniach, jakie złożyłeś najbliższym. Zrealizuj je szybko, bo czas ucieka.

