A

Z

E

T

A   B

E

Z

P

Ł

A

T

N

A

Nakład:

20.000 egz.

G

Nr 4 (69) 

Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:

kwiecień 2021 r.

www.naszejastrzebie.pl

Miasto mistrzów

FABRYKA
CIEPŁA
I PRĄDU
ZE ŚMIECI...
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

Czy to możliwe
w Jastrzębiu-Zdroju?

W Koninie (74 tys. mieszkańców) znajduje się jedna z dziewięciu w Polsce instalacji
termicznej utylizacji odpadów. Jastrzębie-Zdrój jest większe i bogatsze od Konina.

 Gambit Matusiaka. Zbliża się kolejny
szachowy tydzień w Ustroniu.
 Jastrzębie wysoko w rankingu
niebezpiecznych miast.
 Rekordowy rok Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

REKLAMA

Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

Przyjdź i sprawdź nas!
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H. Spar), tel: 537 437 515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta), tel: 531 131 101
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NFZ w naszym mieście

W ubiegłym miesiącu
pisaliśmy, że w najbliższym
czasie może powstać
w Jastrzębiu-Zdroju
delegatura Śląskiego Oddziału
Narodowego Funduszu
Zdrowia. Zabiegał o to od
trzech lat poseł Grzegorz
Matusiak. Wydarzenia nabrały
tempa. Jastrzębska filia NFZ
ruszy już od pierwszego maja.

B

ędzie się znajdować w budynku przy
ulicy Harcerskiej 9. Wybór takiej lokalizacji nie jest przypadkowy. Budynek znajduje się niedaleko urzędu miasta,
a mieszczą się w nim także apteka i przychodnia zdrowia. Jest w pełni przystosowany do

Piotr Szereda - przewodniczący Rady Miasta, Piotr Nowak - dyrektor NFZ w Katowicach, poseł Grzegorz Matusiak.
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz posiada odpowiednią infrastrukturę teleinformatyczną.
Zakres usług świadczony w Punkcie Obsługi Petentów w Jastrzębiu-Zdroju jest bardzo
szeroki i obejmie:

REKLAMA

• ustalenie okresu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz prawa do świadczeń zdrowotnych,
• ustalaniu statusu w systemie eWUŚ - poprzez weryfikację ubezpieczenia zdrowotnego,
• zawieranie umów o objęciu dobrowolnym
ubezpieczeniem zdrowotnym,
• wydawanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatów Tymczasowo Zastępujących EKUZ,
• potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie
w wyroby medyczne, czyli przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
• skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
• potwierdzanie Profilu Zaufanego i informacje na temat Internetowego Konta Pacjenta.

GRZEGORZ MATUSIAK,

jastrzębski poseł

To doskonała wiadomość dla
mieszkańców Jastrzębia, którzy do tej
pory musieli wyjeżdżać do sąsiednich
miejscowości. Wielu z nich to osoby
starsze i schorowane, dla których był
to poważny problem. To właśnie na
ich prośbę, podjąłem trzy lata temu
działania, które teraz udało mi się
zakończyć z korzyścią dla miasta i jego
mieszkańców.

Dodatkowy punkt szczepień

Energia za darmo
dla domu i firmy

• Pomoc w złożeniu wniosku dla małych i średnich
przedsiębiorców do NFOŚiGW w uzyskaniu
dofinansowania w postaci pożyczki lub dotacji.
• Pomoc w złożeniu wniosku dla osób fizycznych
w ramach programu „Mój prąd”.

u Dzięki staraniom posła Grzegorza Matusiaka powstanie
punkt szczepień w Hali Widowiskowo-Sportowej przy
Alei Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.
- Zgłaszali się do mnie
mieszkańcy z prośbą o interwencję w tej sprawie. Dla
wielu osób to poważny problem. Rozmawiałem z osobami, którym miejsce szczepienia wyznaczono w Katowicach, a nawet Krakowie. Nie
wszyscy posiadają własne samochody, a komunikacja autobusowa czy kolejowa nie zawsze jest możliwa. Ważny jest
też czas. Ze względów bezpieczeństwa osoby, które mają być zaszczepione, powinny
dokładnie przestrzegać wyznaczonych terminów i nie
zjawiać się zbyt wcześnie lub
za późno. Staje się to poważnym wyzwaniem, kiedy do
punktu szczepień trzeba po-

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

konać kilka lub kilkadziesiąt
kilometrów. Jestem przekonany, że powstanie dodatkowego punktu szczepień usprawni
procedurę, a mieszkańcy naszego miasta nie będą musieli podróżować po całym województwie - mówi poseł Grzegorz Matusiak.

Parlamentarzysta prowadził w tej sprawie rozmowy
z dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
oraz wojewodą śląskim. Obaj
rozmówcy zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby punkt
szczepień w jastrzębskiej hali
powstał jak najszybciej.

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
502 364 029, olimpia-reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec
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Strzeż się tych miejsc
u Choć w stosunku do ubiegłego roku poprawiły się statystyki jastrzębskiej policji,
w skali regionu nasze miasto wciąż uchodzi za niebezpieczne. Na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego przeanalizowano miejscowości województwa
śląskiego pod kątem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców.

0,83 0,81
0,78

0,72 0,69 0,69 0,69 0,68 0,68
0,67 0,66

Średnia wojewódzka 0,55

Sosnowiec

Katowice Częstochowa Siemianowice JastrzębieZdrój

N

ie ma wątpliwości, że jastrzębska
policja pracuje coraz lepiej i rośnie
poziom bezpieczeństwa w naszym
mieście. Według statystyk tutejszej komendy miejskiej, z roku na rok spada najbardziej
groźna i dokuczliwa dla mieszkańców przestępczość kryminalna. W 2020 roku wszczęto
1177 postępowań, to jest prawie o 400 mniej,
niż w 2019 r. W rekordowym roku 2018 było
ich aż 1702. Zmalała też przestępczość narkotykowa. W ubiegłym roku wszczęto 119

Rybnik

Bytom

Gliwice

Dąbrowa
Górnicza

postępowań w tej kategorii, to jest prawie
o połowę mniej, niż w 2018 roku. Jednym słowem, jest się z czego cieszyć. Niestety, są też
powody do zmartwień. Niedawno opublikowano zestawienie śląskich miast i powiatów pod kątem przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu popełnionych na 1000 mieszkańców. Ranking oparto o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Średnia dla województwa
śląskiego wynosi 0,55. Pierwszą trójkę tworzą Sosnowiec, Katowice i Częstochowa. Na

Pięściarka z Jastrzębia

Foto: Tymex Boxing Promotion

na szczycie  rankingu

J

astrzębianka Laura Grzyb została sklasyfikowana na drugim miejscu rankingu wagi piórkowej IBO. Wśród Polek
zajęła w tym zestawieniu najwyższe miejsce.
IBO - International Boxing Organization to
piąta wśród najważniejszych federacji światowego pięściarstwa. Laura ustępuje w rankingu jedynie Matshidiso Mokebisi, zawodniczce
pochodzącej z RPA.

Żory

Chorzów

0,61 0,61 0,60

Tychy

Powiat
będziński

Powiat
rybnicki

czwartym miejscu są Siemianowice, a na piątym trójka miast, wśród których jest Jastrzębie-Zdrój.

W kodeksie karnym przez „przestępstwo
przeciw życiu i zdrowiu” rozumie się:
• zabójstwo
• dzieciobójstwo
• eutanazja
• namowa lub pomoc do samobójstwa
• przerwanie ciąży za zgodą kobiety
• przerwanie ciąży bez zgody kobiety
• śmierć kobiety jako następstwo aborcji
• nieumyślne spowodowanie śmierci
• ciężki uszczerbek na zdrowiu
• zwykłe i lekkie uszkodzenie ciała,
rozstrój zdrowia
• udział w bójce lub pobiciu
• użycie w bójce niebezpiecznego narzędzia
• narażenie na niebezpieczeństwo
• narażenie na chorobę wywołaną wirusem
HIV, zakaźną lub weneryczną
• nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie

REKLAMA

DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

Zgodnie
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sklep jest otw
dla Was.

ZRÓB ZAKUPY
PRZEZ INTERNET:
Pięściarka Tymex Boxing Promotion niedawno zakończyła rehabilitację po rekonstrukcji więzadeł w kolanie. Laura doznała
kontuzji podczas przygotowań do grudniowej walki z Enerolisą De Leon. Mimo to zwyciężyła wtedy po dziesięciorundowym pojedynku.
Zawodowy bilans Laury Grzyb to pięć wygranych pojedynków i żadnej porażki.

www.exclusivecarpets.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 39

Jastrzębie-Zdrój
/exclusivecarpetspl, tel. kom. 780 095 009
czynne: 10-17, sob.: 10-13
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u Dlaczego zamiast „dzwonów” miasto nie zainstaluje
wygodniejszych pojemników na śmieci?
u Czy Jastrzębie-Zdrój wystartuje w wyścigu po instalację
termicznego przetwarzania odpadów?

Zielona sesja
29 kwietnia odbędzie się
jedna z ważniejszych sesji
Rady Miasta ostatnich
miesięcy. Pod obrady
trafią tematy ekologiczne
i środowiskowe, a konkretnie
problemy z miejską polityką
odpadową. Jest sporo
rzeczy do naprawienia
i wiele pomysłów, które warto
zrealizować, aby śmieci nie
stały się miejską bolączką
i przeszkodą w rozwoju
Jastrzębia-Zdroju.
REKLAMA

PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady Miasta:
Zapraszam na transmisję z obrad tej niezwykle
ważniej dla mieszkańców sesji Rady Miasta.
- Badania wskazują, że społeczna świadomość
segregowania odpadów jest w Polsce bardzo
wysoka. Wystarczy jednak spojrzeć na gniazda
śmieciowe w jastrzębskich osiedlach by dojść do
wniosku, że coś jest nie tak z tymi analizami.
- Nie wypowiadam się na temat ogólnopolskich tendencji, natomiast już wielokrotnie podkreślałem podczas posiedzeń Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, że musimy poprawić naszą lokalną politykę odpadową.
- Poprawić, czyli co zrobić?
- Po pierwsze trzeba przekonać naszych mieszkańców, że powinni segregować śmieci już w swoich mieszkaniach. Nie jest to łatwe, ponieważ trze-

ba w jakimś pomieszczeniu, najczęściej w kuchni, wygospodarować miejsce na ustawienie pięciu
pojemników. Od 2019 r. każdy Polak ma obowiązek segregowania śmieci z podziałem na pięć frakcji: bioodpady, metale i tworzywa sztuczne, papier,
szkło oraz odpady zmieszane. Jastrzębski magistrat
chce nas do tego zmotywować podwyższając trzykrotnie opłaty za odbiór nieposegregowanych odpadów z 12 do 36 złotych od osoby. Wielokrotnie
apelowałem, aby szukać też innych sposobów nakłaniania mieszkańców do segregacji.
- Co ma Pan na myśli?
- Powinniśmy mieszkańcom ułatwić segregację w momencie pozbywania się śmieci w wiatach gospodarczych. Wielokrotnie zwracałem
uwagę, że pojemniki typu „dzwon” nie tylko
utrudniają wrzucanie posegregowanych materiałów, ale powodują, że wokół nich panuje totalny bałagań.
- Co na to urzędnicy?
- Odpowiadają, że innych pojemników nie
można stosować, że się nie da i tak dalej. To nieprawda. Jak się chce, to się da. Podglądam, jak
sobie radzą z takimi problemami inne samorządy. Z zazdrością patrzę na kolegów z Gorlic, którzy zamiast nieporęcznych „dzwonów” ustawili

W Gorlicach poradzono sobie
z problemem pojemników na odpady.
estetyczne pojemniki, które nie psują krajobrazu
i nie generują wokół wysypiska.
- O czym będzie sesja 29 kwietnia?
- Głównym tematem będzie „ochrona środowiska”. W imieniu mieszkańców po raz kolejny
będę postulował, aby negocjując nowy kontrakt
na wywóz odpadów uwzględniono wymianę pojemników na takie, które ułatwią ludziom wyrzucanie segregowanych śmieci.
- Będzie też mowa o spalarniach śmieci,
choć nikt już nie używa takiej nazwy. To instalacje do termicznego przetwarzania odpadów,

produkujące ciepło i prąd. Jest szansa, aby taki
zakład powstał w Jastrzębiu-Zdroju?
- Dzięki takim instalacjom możemy upiec trzy
pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze - redukcja emisji gazów cieplarnianych. Po drugie - produkcja ciepła i energii elektrycznej. I po trzecie
- niższe ceny za odbiór śmieci. Można to osiągnąć dzięki niewielkiej, kogeneracyjnej instalacji
RDF. To jedno z rozwiązań usprawniających gospodarkę odpadami w naszym mieście.
- To bardzo poważne wyzwanie inwestycyjne.

www.naszejastrzebie.pl
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Strażacy na straży tlenu

u Strażacy z Jastrzębia-Zdroju wspomagają służby medyczne
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w walce z pandemią.

Nie mówi się już spalarnia śmieci

T

echnika poszła tak do przodu, że najtrafniejsze jest porównanie do zakładu energetycznego, gdzie produkuje się ciepło i prąd, a paliwo stanowią odpady komunalne. Brak takiego zakładu doskwiera mieszkańcom całego regionu. To jedna z głównych przyczyn stałego wzrostu cen za odbiór i utylizację odpadów. Wszystko przez to, że na poziomie województwa
tworzy się zator, ponieważ zatykają się Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Produkujemy więcej śmieci, niż RIPOK-i są w stanie przerobić. Rozwiązaniem jest instalacja
do termicznego przetwarzania odpadów.
W Polsce działa już dziewięć takich fabryk ciepła ze śmieci, ale nie na Śląsku. Sytuacja jest kuriozalna, bo nasz region był w pierwszych polskich przymiarkach do budowy takiego zakładu. Po
przystąpieniu do Unii Europejskiej pojawiły się pieniądze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Już w 2008 roku zapowiadano, że jeśli powstanie w Polsce instalacja termicznego przetwarzania odpadów to Śląsk będzie pierwszy. Nic z tych planów nie wyszło. Z pomysłem budowy dużej, regionalnej instalacji wyszła w ubiegłym roku Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia. Dosyć nieoczekiwanie nadzór prawny wojewody śląskiego unieważnił uchwałę o powołaniu spółki Czysta Energia, która miała pilotować inwestycję. Wszystkie wskazuje na to, że
w naszym regionie nie powstanie jedna czy dwie duże instalacje. Mówi się za to o kilku mniejszych, o zasięgu sublokalnym. To wielka szansa dla Jastrzębia-Zdroju.

- Poważne, ale nie ma w takiej inwestycji niczego niezwykłego. W naszym kraju funkcjonuje już dziewięć jednostek przetwarzających termicznie odpady, ale to dopiero początek. W Polsce ruszył swego rodzaju wyścig o takie instalacje. Chce je mieć u siebie co najmniej kolejnych
27 gmin.
- Jastrzębie-Zdrój jest brane pod uwagę?
- O to będę pytał podczas kwietniowej sesji
Rady Miasta. Czy nasze miasto szuka i rozmawia z partnerami, którzy mogliby uruchomić taką instalację? Warto o to zabiegać, ponieważ li-

sta korzyści jest szeroka. To przede wszystkim
wzrost bezpieczeństwa ekologicznego, poprawa
stanu środowiska naturalnego, szczególnie wód
oraz gleb poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów. To także szansa na rekultywację
istniejących składowisk, podniesienie komfortu
życia mieszkańców, nowe miejsca pracy, poprawę krajobrazu i estetyki regionu, wzrost atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestorów.
Serdecznie zapraszam Państwa na transmisję
z obrad sesji. Zapowiadają się ważne i przełomowe obrady Rady Miasta.
Rozmawiał: Jerzy Filar

W Jastrzębiu-Zdroju królują nieporęczne „dzwony”.

S

ześciu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Szeroka, dwóch z OSP Bzie oraz
dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wymiennie przez całą dobę pracują
w jastrzębskim szpitalu na zasadzie wolontariatu. Ich działania polegają na technicznej obsłudze urządzeń tlenowych znajdujących się na oddziałach covidowych.

Zmiany w Radzie Miasta

W

ubiegłym miesiącu zmarł Bolesław Lepczyński,
przewodniczący Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej i miejski radny. Mandat zdobył startując
REKLAMA

w barwach Koalicji Anny Hetman. Mieszkańcy zapamiętają go, jako społecznika zainteresowanego sprawami miasta. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Turystyka
i Rekreacja. Zgodnie z proce-

durą wyborczą, jeśli wygasa
mandat radnego jego miejsce
zajmuje osoba z tej samej listy, która zdobyła największa
liczbę głosów. Bolesława Lepczyńskiego zastąpi Małgorzata Filipowicz. W wyborach
samorządowych w 2018 roku
zdobyła 206 głosów.

www.naszejastrzebie.pl
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Ruszyła trzecia edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Milion złotych trafi do klubów sportowych z naszego
regionu w ramach Śląskiego Programu KLUB 2021.

W naszym podregionie
jest do wzięcia 800 tys. zł

J

esteśmy przyzwyczajeni do
miejskich budżetów obywatelskich. Więcej się o nich mówi

w lokalnych mediach i kasa do podziału jest proporcjonalnie większa.
Mimo tego nie ma powodu, aby re-

ŚRODKI DLA POSZCZEGÓLNYCH PODREGIONÓW ZOSTAŁY, ZGODNIE Z UCHWAŁĄ
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, PODZIELONE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
• Podregion nr 1 - powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15 proc. (750 000 zł),
• Podregion nr 2 - powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu:
Katowice, Mysłowice, Tychy: 15 proc. (750 000 zł);
• Podregion nr 3 - powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz
miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory: 16 proc. (800 000 zł);
• Podregion nr 4 - powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu:
Bytom, Gliwice: 15 proc. (750 000 zł);
• Podregion nr 5 - miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13 proc. (650 000 zł);
• Podregion nr 6 - powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11 proc. (550 000 zł);
• Podregion nr 7 - powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa
Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15 proc. (750 000 zł).
REKLAMA

zygnować z dodatkowych możliwości finansowania pomysłów mieszkańców. Tegoroczną pulę wojewódzką marszałek Jakub Chełstowski podzielił na dwie części: EKO oraz REGIO. W każdej mieszkańcy mają do
dyspozycji po 5 milionów złotych.
Zadania należy zgłaszać przez
stronę: bo.slaskie.pl za pomocą generatora wniosków eBO. Generator
jest prosty w obsłudze dzięki czemu łatwo i szybko można przygotować zadanie. Podpisany formularz
wraz z załącznikami należy złożyć
osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, przesłać pocztą tradycyjną albo złożyć
za pośrednictwem Elektronicznej
Skrzynki Podawczej Urzędu. Nabór
wniosków potrwa do 16 maja.
Szczegółowe
informacje znajdują się
stronie internetowej
Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego

bo.slaskie.pl

Śląskie wspiera
kluby sportowe

M

imo trudności związanych z pandemią Covid-19, Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował się wygospodarować środki na
dofinansowanie działalności klubów sportowych w województwie
śląskim. To kolejna edycja Śląskiego Programu KLUB.
- Aktywność fizyczna i zdrowy styl
życia, szczególnie w przypadku najmłodszych, są niezwykle istotne, szczególnie teraz, w okresie pandemii. Chcemy pomóc klubom sportowym z regionu przetrwać te trudne chwile, dlatego
zdecydowaliśmy się uruchomić kolejną
edycję Śląskiego Programu Klub, który
pozwala im realizować wiele interesujących projektów - tłumaczy marszałek
Jakub Chełstowski.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są kluby sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej na obszarze województwa śląskiego. Oferty

należy składać do 7 maja 2021 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do
30 czerwca 2021 roku. Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych od 1 lipca do 17 grudnia 2021 roku. Celem konkursu jest wsparcie klubów sportowych z terenu województwa śląskiego. Dofinansowanie będzie
można przeznaczyć, m.in. na zakup
sprzętu sportowego, opłatę trenerów
oraz organizację obozów sportowych.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wpłynęło 445
ofert, z czego 73 otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 800 tys. zł.

www.naszejastrzebie.pl
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Sztafety zawładną

REKLAMA

Kotłem Czarownic

T

rwa odliczanie do World Athletics Relays Silesia 2021 – lekkoatletycznych
mistrzostw świata sztafet. Gospodarzem majowej imprezy jest Stadion
Śląski. To jedne z czterech prestiżowych zawodów królowej sportu, które

zagoszczą w tym roku na arenie kultowego Kotła Czarownic.

Jakub
Chełstowski

marszałek
województwa

Mistrzostwa sztafet oraz ko-

lejne wydarzenia, jakie są planowane na Stadionie Śląskim,

to ogromny sukces sportowy

i promocyjny. Jest to potwier-

dzenie, że nasze dotychczasowe działania przynoszą

pożądany efekt. Doceniany

jest potencjał stadionu i regio-

Mistrzostwa świata sztafet zaplano-

koatletycznym. W tym roku święci jubile-

z najważniejszych obiektów lekkoatle-

wane są na 1-2 maja. Także na Śląskim

usz 65-lecia istnienia. Chociaż większość

tycznych świata. Organizacja MŚ sztafet

od 29 do 31 maja – będą odbywały się

kibiców kojarzy go ze spek-takularnymi

jest pierwszym krokiem do osiągnie-

Drużynowe Mistrzostwa Europy.

występami polskich piłkarzy czy mi-

cia tego celu – dodaje prezes Stadionu

strzostwem świata żużlowca Jerzego

Śląskiego, Jan Widera. Ambasadorami

drużyna jest jedna. Wprawdzie w pierw-

Szczakiela, to Kocioł Czarownic gościł

obu majowych imprez zostali mistrzyni

szy weekend maja wystartują w Chorzo-

też wiele wydarzeń lekkoatletycznych.

Europy w biegu na 400 m i podpora

wie sami sprinterzy, ale my – lekkoatleci

Jeszcze w latach 60. na żużlowej wów-

sztafety 4×400 m Justyna Święty-Ersetic,

reprezentujący konkurencje techniczne

czas bieżni rywalizowała najwybitniejsza

najszybsza Polka, halowa mistrzyni Eu-

– bardzo mocno trzymamy kciuki za

polska sportsmenka Irena Szewińska.

ropy Ewa Swoboda, wspomniany tycz-

naszych kolegów z reprezentacji Polski.

Ba, wyrównała tu nawet rekord świa-

karz – medalista MŚ, rekordzista Polski

To przecież szansa dla nich na olimpij-

ta na 200 m (22.7). Było to w 1967 roku

– Piotr Lisek, a także czterokrotny mistrz

ską kwalifikację – powiedział podczas

podczas meczu lekkoatletycznego Pol-

świata w rzucie młotem Paweł Fajdek.

konferencji prasowej zapowiadającej

ska – ZSRR. Dziś Śląski jest najnowocze-

imprezę rekordzista Polski, medalista

śniejszym stadionem lekkoatletycznym

basadorem sportu śląskiego i repre-

MŚ – Piotr Lisek.

w Polsce i dzięki temu gospodarzem

zentować AZS AWF Katowice. Startując,

imprez o zasięgu globalnym. Ten rok

jeździmy po całym świecie. Ale drugiego

pijską kwalifikację i pierwsza okazja do

będzie szczególny dla obiektu – prócz

takiego miejsca nie ma. Nie ma takie-

zdobywania biletów na Mistrzostwa

World Athletics Relays Silesia21, w maju

go stadionu, na którym w jednym roku

Świata, które w 2022 roku odbędą się

(w ostatni weekend) na Śląsku odbę-

odbywałoby się tyle ważnych imprez.

w Eugene w Oregonie. Zawody nie-zwy-

dą się również Drużynowe ME (Polska

Pokazujemy, że można to zrobić, nawet

kle ważne także dla polskich sprin-terów.

broni tytułu mistrzowskiego z 2019 roku

w trudnych czasach pandemii – mówi

O ile damski zespół 4×400 m i mieszany

z Bydgoszczy) oraz Memoriały: Janusza

Paweł Fajdek.

4×400 m olimpijskie pasz-porty już ma,

Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej

Maskotkami zawodów są Żyrafa Lu-

o tyle obie polskie sztafety 4×100 m oraz

– imprezy zaliczane do prestiżowego

nani, Gepard Maji, Struś Sprinter i Lemur

męska drużyna 4×400 m o igrzyska cały

cyklu World Athletics Continental Tour.

Julian. Warto przypomnieć, że wszystkie

– Siła jest w drużynie, a biało-czerwona

Silesia21 to ostatnia szansa na olim-

czas walczą.
Areną mistrzostw będzie Stadion Śląski, który od sierpnia ubiegłego roku jest

Organizacja takich wydarzeń na chorzowskim stadionie wpisuje się w strategię działań samorządu województwa.

oficjalnym Narodowym Stadionem Lek- – Stadion Śląski ma aspiracje być jednym

– Jestem dumny, że mogę być am-

są zwierzętami śląskiego ZOO i na co
dzień można je tam zobaczyć.

nu. W ciągu czterech miesięcy

odbędą się cztery wielkie międzynarodowe imprezy. Dzięki

takim wydarzeniom możemy umacniać markę Śląska

oraz prezentować walory turystyczne i kulturalne regionu.

Stworzyliśmy nawet Pociąg

Mistrzów, symboliczny most
między Stadionem Śląskim

a mieszkańcami regionu. Na

pociągu widnieją wizerunki

naszych ambasadorów a tak-

że logotypy światowych imprez,
które na Śląsku zorganizujemy.
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Gambit Matusiaka
Po olbrzymim sukcesie ubiegłorocznego szachowego tygodnia w Ustroniu,
organizator imprezy - Andrzej Matusiak, jastrzębski radny i prezes Śląskiego Związku
Szachowego - szykuje się do kolejnej edycji. W ubiegłym roku gościem honorowym
był legendarny arcymistrz Anatolij Karpow. Jest duża szansa, że teraz przyjedzie
sam Garri Kasparow. Wszystko jest dobrze z wyjątkiem małego drobiazgu: dlaczego
jastrzębski radny takiej imprezy nie może zrobić w swoim rodzinnym mieście?

ANDRZEJ MATUSIAK, jastrzębski radny
i prezes Śląskiego Związku Szachowego
Mam nadzieję, że tegoroczny tydzień szachów
w Ustroniu będzie jeszcze atrakcyjniejszy, niż
w ubiegłym roku. Wtedy plany pokrzyżowała nam
pandemia. Teraz wszystko wskazuje na to, że nie
będzie już takich obostrzeń, choć przygotowujemy się
na każdy scenariusz. Nie mogę jeszcze na sto procent
zapewnić, że Garri Kasparow przyjedzie do Ustronia,
ale ujawnienie jego nazwisko, jako gościa honorowego
chyba najlepiej świadczy, że rozmowy z arcymistrzem
idą w dobrym kierunku. Proszę śledzić kolejne wydania
„Naszego Jastrzębia”, gdzie ukażą się aktualne
informacje o wydarzeniach planowanych w ramach
szachowego święta w Ustroniu.
REKLAMA

M-4
Jastrzębie-Zdrój
mieszkanie
po remoncie
ul. Zielona
pow. 55,70 m2
cena: 229 000 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
JastrzębiJastrzębiZdrój
Zdrój
działka budowlana Moszczenica,
pow. 1051 m2
ze stawem
2
cena: 65 000 zł
pow. 6074 m
cena: 150 000 zł
tel. 601 976 218

JastrzębiZdrój
Bzie,
pow. 11000 m2
cena: 85 000 zł

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

Gościem honorowym
pierwszego szachowego
tygodnia był arcymistrz
Anatolij Karpow.

S

erial „Gambit królowej” był absolutnym
hitem w ubiegłym roku. Opowieść o genialnej
szachistce o trudnym charakterze i skomplikowanym
życiu, zdobyła wiele nagród
na najważniejszych festiwalach filmowych. Krytycy
i widzowie nie mogli wyjść
z podziwu, że można zrealizować pasjonujący serial na
pozornie nudny temat, jakim są szachy. Na tym właśnie polega cały urok Królewskiej Gry.
Nie ma dyscypliny
o takim ładunku
emocji pomieszanych
z inteligencją
i zimną kalkulacją.
Szachy nie są nudne, lecz
pasjonujące. Przekonaliśmy
się o tym w sierpniu ubiegłego roku. Mimo pandemicznych ograniczeń szachowy
tydzień zgromadził w Ustroniu rzesze pasjonatów tej gry,
a także turystów i rdzennych
mieszkańców, zachęconych
atrakcyjnym programem imprezy. Były zawody sportowe,
występy artystyczne, maratony filmowe, a przede wszystkim kilkanaście szachowych
turniejów dla uczestników
o różnych poziomach umiejętności. Przyglądał się temu sam Anatolij Karpow,
którego jakimś cudem udało się Andrzejowi Matusiakowi ściągnąć do Ustronia.

Ta wizyta wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów,
bo rosyjski arcymistrz to żyjąca legenda Królewskiej
Gry oraz człowiek bywały na
światowych, nie tylko sportowych salonach. Już od dawna nie mówiło się o Ustroniu
tak dużo, w tak pozytywnym
kontekście.
W tym roku może
być jeszcze lepiej.

Przede wszystkim jest szansa, że w sierpniu koronawirus
znajdzie się w odwrocie. Oznacza to, że nie będą obowiązywały zasady dystansu społecznego i limity widzów, co szczególnie denerwowało uczestników ubiegłorocznego szachowego tygodnia.
Po ściągnięciu Anatolija
Karpowa organizatorzy imprezy powiesili poprzeczkę najwyżej jak się da, jeśli chodzi

o gości honorowych. W świecie szachów tylko jeden człowiek dorównuje sławą i umiejętnościami legendarnemu rosyjskiemu arcymistrzowi. Mowa - rzecz jasna - o Garri Kasparowie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zobaczymy go
w sierpniu w Ustroniu!
W ubiegłym roku, artykuł
o tygodniu szachowym zakończyliśmy pytaniem, dlaczego
jastrzębski radny nie może zrealizować takiej imprezy w rodzinnym mieście. Zwłaszcza,
że UKS Pionier zalicza się do
polskiej szachowej czołówki. Gdyby sięgnął po najwyższe laury, mógłby stać się wizytówką miasta na miarę naszych siatkarzy i hokeistów.
Andrzej Matusiak dyplomatycznie podkreśla zaangażowanie miejskich urzędników we
wspieranie jastrzębskich szachów. Nie ukrywa jednak, że
zielone światło potrzebne jest
z samej góry, czyli z poziomu
prezydenta miasta.
Nie jest tajemnicą,
że między Andrzejem
Matusiakiem i Anną
Hetman raczej nie
ma pozytywnych
relacji.
Na szczęście z JastrzębiaZdroju nie jest daleko do
Ustronia. Warto w sierpniu
tam zajrzeć, dobrze się pobawić i trochę pozazdrościć.

GARRI KASPAROW
Został najmłodszym mistrzem świata w szachach,
kiedy w 1985 roku w wieku
22 lat pokonał ówczesnego mistrza Anatolija Karpowa. Kasparow jest też
pierwszym arcymistrzem,
który przegrał mecz z komputerem. Pojedynek z superkomputerem IBM Deep
Blue w 1997 roku był jednym z najbardziej komentowanych pojedynków w dziejach szachów. Aż do 2005 roku, kiedy wycofał się z profesjonalnego
sportu, Kasparow był najwyżej ocenianym graczem na świecie. Po przejściu na emeryturę poświęcił swój czas polityce i pisaniu. W 2008 roku kandydował na prezydenta Rosji. Kasparow jest przewodniczącym Fundacji Praw Człowieka i przewodniczy jej Międzynarodowej Radzie. W 2017 roku
założył Renew Democracy Initiative (RDI), amerykańską organizację polityczną promującą liberalną demokrację w USA i za granicą. Szachowy mistrz na stałe mieszka w Nowym Jorku.
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Służba ratowników górniczych w szpitalach
covidowych zostanie wliczona do emerytury
- W związku z zasygnalizowanymi rozbieżnościami związanymi z odrabianiem dniówek
przepracowanych w szpitalach śląskich przed
odejściem na emeryturę pracowników JSW (ratowników i sanitariuszy) rekomenduję rozwiązanie problemu poprzez przyjęcie aktu na poziomie ministerialnym, który w jasny sposób
określi, że praca ratowników i sanitariuszy oddelegowanych do szpitala w ramach walki z Covid-19 nie podlega tzw. odróbce - napisała prezes Piontek w piśmie z 12 marca do Jarosława
Wieczorka, wojewody śląskiego.

W efekcie zapisy dotyczące pracy górników
w szpitalach covidowych znalazły się w projekcie
nowelizacji ustawy „o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw”. Projekt został 13 kwietnia
skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.
W projekcie ustawy dodano, m.in. zapis, że przy
ustalaniu prawa i wysokości emerytury górniczej,
okresy czasowego oddelegowania pracowników
posiadających uprawnienia ratownika górniczego

Fundacja JSW spełnia
jeździeckie marzenia

J

eździectwo ze wsparciem Fundacji JSW to osiągalny i już nie
tak elitarny sport jak mogłoby
się wydawać. Koszty utrzymania koni i zakupu drogiego sprzętu sportowego często przyczyniają się do

tego, że obiecujący zawodnicy muszą rezygnować z dalszych treningów ze względów finansowych. Dlatego Jeździecki Klub Sportowy Equi
Verso z Jastrzębia-Zdroju razem
z Fundacją JSW wyrównuje szanse

lub sanitariusza, do prac przy zwalczaniu epidemii,
traktuje się na równi z dniówkami roboczymi przepracowanymi pod ziemią, pod warunkiem wykonywania tych prac w okresie oddelegowania.
- To dla nas ważne, aby górnicy - ratownicy, którzy niosą pomoc wszystkim chorym i potrzebującym w regionie w tym trudnym czasie covidowym
byli dostrzegani i doceniani. Dlatego o odrabianiu
czasu pracy za tę służbę nie może być mowy. Cieszę się, że nasza inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana i jest realizowana - podkreśla prezes
Barbara Piontek.

młodych zawodników oraz popularyzuje jeździectwo w regionie.
JSK Equi Verso prowadzi szkolenia
grup dzieci, młodzieży i dorosłych
w zakresie jazdy konnej, a zawodnicy
biorą udział w zawodach sportowych
reprezentując miasto na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.
Fundacja JSW pomaga w sfinansowaniu zakupu sprzętu potrzebnego do utrzymania wysokiego poziomu treningów, a także w przygotowaniu koni i jeźdźców do udziału
w zawodach. Ze środków Fundacji
udało się już kupić przeszkodę parkurową, która jest wykorzystywana
podczas treningów jeździeckich, pokryć koszty związane ze szkoleniami i konsultacjami oraz zaopatrzyć
Klub w 45 derek, które pomagają
utrzymać komfort termiczny koni
i zapobiegają chorobom.
Dzięki wsparciu Fundacji JSW i zaangażowaniu klubu jedna z zawodniczek została powołana do Kadry Narodowej, a zawodnicy Klubu zdobyli
złoty medal w Mistrzostwach Polski
Południowej oraz złoty medal w Mistrzostwach Śląska.

Zdjęcia: JSW

dr hab., prof. nadzw.

BARBARA PIONTEK,

prezes zarządu JSW
Wyszłam z inicjatywą, że
służbę naszych ratowników
górniczych i sanitariuszy,
którzy pomagali i wciąż
pomagają w szpitalach
w związku z COVID-19,
traktować powinno się na
równi z dniówkami roboczymi
przepracowanymi pod ziemią.
Do Sejmu trafił już projekt
ustawy, która to reguluje
i nasi pracownicy nie będą
musieli tych dni odrabiać.

Nowa pracownia informatyczna
i salka gimnastyczna w „Szóstce”

S

zkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w JastrzębiuZdroju, jak wszystkie placówki edukacyjne w naszym kraju z niecierpliwością czeka na powrót dzieci. Wiemy, że uczniowie też już stęsknili się, tym bardziej, że ta szkoła
pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju, wspomagając w realizacji ich pasji i zainteresowań. Od

niedawna może tę misję prowadzić
jeszcze sprawniej dzięki profesjonalnie wyposażonej pracowni informatycznej oraz wyjątkowej salce gimnastycznej, w której mogą odbywać
się zajęcia korekcyjne oraz lekcje wychowania fizycznego dla najmłodszych uczniów. Oba projekty zostały dofinansowane ze środków Fundacji JSW.
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Jastrzębie na sp

u Ostatnie dni to był czas chwały dla jastrzębskiego
mistrzowskie w hokeju i siatkówce. Ich głównym

Najlepszy sezon w historii klubu
Drużyna JKH GKS
Jastrzębie - świeżo
upieczeni Mistrzowie
Polski - spotkali się
z Barbarą Piontek,
prezesem Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
JSW jest głównym
sponsorem klubu.

B

arbara Piontek, prezes JSW
pogratulowała drużynie
bardzo udanego sezonu,
a przede wszystkim pierwszego
w historii klubu tytułu Mistrza Polski w sezonie 2020/2021.
- W imieniu naszych Pracowników, zarządu JSW oraz swoim, serdecznie gratuluję Wam pierwszego
w historii klubu mistrzostwa kraju. Jastrzębska Spółka Węglowa jest
związana z jastrzębskim hokejem od
samego początku. Cieszy mnie, że
nasza współpraca przynosi tak spektakularne efekty. Dzięki naszemu
wsparciu i Waszej determinacji i dobrej organizacji klubu, wspólnie możemy przeżywać sukces. Cieszę się,
że możemy grać w jednej drużynie powiedziała Barbara Piontek, prezes JSW.

Prezes JSW przekazała
drużynie symboliczny
czek z premią dla całej
drużyny Mistrza Polski.
Czek odebrał Maciej Urbanowicz, kapitan drużyny JKH GKS
Jastrzębie. - Cieszymy się z osiągniętego sukcesu i dziękujemy za
premie i wsparcie Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Bez spółki i jej
pracowników, nie bylibyśmy w tym
miejscu, w którym jesteśmy. Razem możemy osiągnąć naprawdę
wiele - powiedział kapitan JKH Jastrzębie.
Przypomnijmy, takiego sezonu
w historii jastrzębskiego hokeja jeszcze nie było. Podopieczni Roberta
Kalabera w rozgrywkach 2020/2021
wygrali wszystko co było do wygrania Superpuchar, Puchar Polski
i upragnione mistrzostwo Polski.
To nie wszystko.
JKH GKS Jastrzębie weźmie
udział w Hokejowej Lidze Mistrzów
(CHL) w sezonie 2021/2022! Nasz
klub jako triumfator krajowych
rozgrywek będzie po raz pierwszy
w swojej historii reprezentował Polskę w tych prestiżowych zawodach.
Rywali naszego zespołu poznamy
podczas losowania, które odbędzie
się 19 maja.

Do rozgrywek Ligi
Mistrzów przystąpią
trzydzieści dwie
drużyny z czternastu
europejskich państw.
W tej fazie zostaną one podzielone na osiem grup, a pierwsze spotkania inaugurujące turniej odbędą
się już pod koniec sierpnia. Mistrz
Polski nie może liczyć na wysokie
rozstawienie, a to oznacza, że nie
uniknie rywalizacji z bardzo mocnymi konkurentami.
Obecnie obok JKH GKS Jastrzębie prawo do gry w CHL 2021/2022

mają następujące kluby: Froelunda Indians, Roegle Angelholm, Vaxjoe Lakers, Leksands IF (Szwecja),
EV Zug, Lausanne HC, HC Lugano, Fribourg-Gotteron (Szwajcaria),
Adler Mannheim, Eisbaeren Berlin, Red Bull Monachium (Niemcy),
Lukko Rauma, IFK Helsinki, TPS
Turku (Finlandia), Ocelarzi Trzyniec, Sparta Praga (Czechy), KAC
Klagenfurt, Red Bull Salzburg (Austria), Rouen Dragons (Francja),

Frisk Asker (Norwegia), SoenderjyskE Vojens (Dania), Cardiff Devils (Wielka Brytania), HC Bolzano
(Włochy) i Junost Mińsk (Białoruś).
Faza grupowa rozgrywana będzie
w dniach 26 sierpnia - 13 października. Awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup. Losowanie rundy playoff odbędzie się 15 października,
zaś 1/8 finału zaplanowana została na 16-17 oraz 23-24 listopada.
Ćwierćfinały zostaną rozegrane 7-8
i 14 grudnia, zaś półfinały - 4-5 i 1112 stycznia 2022 roku. Finał odbędzie się 1 marca 2022 roku.
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ortowym tronie
sportu. Kluby z naszego miasta sięgnęły po tytuły
sponsorem jest Jastrzębska Spółka Węglowa.

Czekaliśmy na to 17 lat
Takich emocji na siatkarskim parkiecie kibice
nie przeżywali od dawna. W wielkim finale o tytuł
mistrzowski PlusLigi, faworyt turnieju ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle zeszła z boiska pokonana.
Dokonali tego nasi! Mistrzostwo Polski po
17 latach wraca do Jastrzębia-Zdroju.

To

był dla jastrzębian dramatyczny, szalony i niezwykły sezon. Szyki
psuła pandemia. Drużyna kilka razy była odsyłana na kwarantannnę,
a przez zakażenia koronawirusem
straciła szansę gry w Lidze Mistrzów.
Do tego doszła zmiana trenera i porażka w finale Pucharu Polski z ZAKSĄ. W najważniejszym starciu sezonu jastrzębianie pokonali jednak
drużynę z Kędzierzyna-Koźla.
Stawka starcia, choć ogromna, nie
sparaliżowała naszej drużyny. Po wygranej w pierwszym meczu w Kędzierzynie-Koźlu 3:1 było jasne, że
zwycięstwo naszej ekipy nad Grupą
Azoty ZAKSĄ w drugim spotkaniu
w serii do dwóch wygranych zapewni Jastrzębskiemu Węglowi tytuł mistrzowski.
Nasza drużyna przystąpiła do tego spotkanie w takim samym składzie, jak w pierwszym starciu o złoto.
Z kolei w szeregach rywali od samego początku na placu gry pojawił się

zmagający się ostatnio z urazem pleców libero Paweł Zatorski.
Początek pierwszego
seta był piorunujący
w wykonaniu gości,
którzy przy
zagrywkach Aleksandra
Śliwki zbudowali
dużą przewagę
punktową (6:1).
Nasz zespół szybko się otrząsnął
i po asie serwisowym Tomasza Fornala zmniejszył straty do dwóch
„oczek” (5:7). ZAKSA znów jednak odskoczyła (7:12). Już przy stanie 7:13 doszło do zmiany w naszym
zespole. Yacine’a Louatiego zastąpił
Rafał Szymura i od razu popisał się
asem (9:13). Przy wyniku 12:18 na
boisku zameldował się Jakub Bucki,
który zmienił Mohameda Al Hachdadiego. Zmiennicy dali impuls do
walki i przy stanie 19:22 trener Nikola Grbić wziął czas dla swojej eki-

py. Po pauzie Jurij Gladyr zastopował Śliwkę (20:22). Mieliśmy nawet
w górze piłkę na dwudziesty pierwszy punkt, ale nie wykorzystaliśmy
jej. Rywal wygrał premierową partię 25:22.
W drugiego seta
weszliśmy mocnym
uderzeniem Rafała
Szymury.
Potem niestety znów do głosu doszli goście (4:6, 5:8). Od stanu 8:10
w pole serwisowe powędrował Bucki i trzykrotnie posłał asy na stronę
ZAKSY (11:10). Z walki cios za cios
wyrwał nas piękny blok Fornala na
Kaczmarku (16:14). Po czasie wziętym przez trenera gości, Bucki dołożył kolejny punkt (17:14). Udane
kontry Szymury i Fornala dały nam
wynik 21:17. Natomiast na zagrywce kapitalnie prezentował się Bucki. Świetnie
grający nasz zespól sięgnął po wygraną w partii (25:19).
W trzecią część
meczu znowu
lepiej wkroczyli
goście.
Nasza drużyna nie pozwoliła rozpędzić się przeciw-

nikom. Widowisko było przednie,
a nasz zespół twardo naciskał na kędzierzynian (15:14). Kiedy Gladyr zatrzymał blokiem Davida Smitha zyskaliśmy dwa punkty zapasu (17:15).
Autowy atak Kamila Semeniuka
oznaczał rezultat 19:16. As Benjamina Toniuttiego zmniejszył naszą
przewagę do jednego „oczka” (21:20).
Znakomicie prezentował się na środku Łukasz Wiśniewski (22:20). Później doszło do wojny nerwów (22:22,
23:23). Jako pierwsi mieliśmy setbole,
ale ZAKSA pozostała w grze. Następnie to goście byli na czele (26:25), ale
przetrwaliśmy napór. Ostatnie słowo
należało do Wiśniewskiego (27:25).

Początek czwartego
seta zaczęliśmy tak jak
dwa poprzednie.
Najpierw prowadziła ZAKSA
(8:5), ale przy zagrywce Szymury
zmniejszyliśmy dystans do przeciwników do jednego punktu (7:8). Kolejny w tym meczu as Śliwki ponownie zwiększył stan posiadania drużyny przeciwnej (11:8). Jastrzębski Węgiel próbował wywrzeć presję na rywalach, ale bezskutecznie. ZAKSA wyraźnie się rozkręciła
(15:11). Wówczas na plac gry wrócił
Louati (zmienił Fornala). Dwa skuteczne bloki naszej ekipy (najpierw
Gladyra, a potem Szymury) zmniejszyły przewagę kędzierzynian do
jednego punktu (15:16). Po czasie wziętym przez Nikolę Grbicia Śliwka pomylił się w ataku
(16:16)! Zaraz potem podwójny blok zatrzymał Śliwkę i wyszliśmy na prowadzenie (18:17). As
Gladyra był równoznaczny z rezultatem 20:18 dla JW.
ZAKSA wyrównała
(20:20). Wytrzymaliśmy tę wojnę nerwów
rozstrzygnęliśmy seta i całe spotkanie na
swoją korzyść.

12 FEDRUJEMY

Będą podwyżki

Informację o wzroście wynagrodzeń podały działające w JSW reprezentatywne organizacje
związkowe, a prezes Spółki Barbara Piontek przekazała tę wiadomość w skierowanym do
pracowników wystąpieniu, dostępnym w postaci filmu w wewnętrznym portalu.
- Jesteśmy w przededniu zatwierdzenia
planu techniczno-ekonomicznego. Pewnie słyszeli państwo, że planujemy pewną
optymalizację kosztową. Ale wasze miejsca pracy, wasze płace są bezpieczne. Zaprogramowaliśmy podwyżki płac od 1 lipca na poziomie 3,4 proc. - poinformowała prezes Piontek.

3,4 proc

wrosną od lipca
wynagrodzenia
pracowników JSW

Program oszczędnościowy
po trudnym, 2020 roku.
W ubiegłym, kryzysowym dla JSW, roku w spółce nie było podwyżek ani jednorazowych nagród. W 2020 r. ceny węgla
i koksu z Grupy JSW spadły średnio
o około jedną trzecią, a przychody Grupy zmalały o blisko 20 proc. W efekcie zamknęła ona 2020 rok stratą przekraczającą 1,5 mld zł. Nowa prezes Barbara Piontek zapowiedziała program oszczędnościowy, który jednak - jak podkreśliła nie dotknie wynagrodzeń pracowników
ani nie spowoduje redukcji miejsc pracy.

kwiecień
2021 r.

górnictwo | miasto | ludzie

W końcu marca JSW
przedłużyła gwarancje
zatrudnienia dla ponad
22-tysięcznej załogi
o kolejne 10 lat.
- Bardzo się cieszę, że udzieliliśmy państwu gwarancji pracowniczych. To było na-

szą inicjatywą - zarządu - ażeby gwarancje
pracownicze otrzymali państwo na okres
10 lat, a nie - tak jak wnioskowali przedstawiciele - na 5 czy 6 lat - powiedziała prezes Piontek w wystąpieniu adresowanym
do pracowników. - Jesteście państwo inwestycją naszej firmy, dzięki państwu jesteśmy
w stanie się stabilnie rozwijać - dodała.

Syntetyczna wymiana
wiedzy i doświadczeń

O

dbyła się dwudniowa konferencja Rewolucja
w Zarządzaniu Projektami. Organizatorami byli: Jastrzębska Spółka Węglowa, JSW Szkolenie
i Górnictwo, JSW IT Systems wraz z partnerem IPMA. Debatowano, m.in. na temat współczesnych wyzwań, koncepcji
i metod zarządzania strategicznego z perspektywy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej.
Konferencja odbyła się
z udziałem licznych przedstawicieli środowiska naukowego oraz przemysłowego w formule online. Stworzyła okazję do syntetycznej wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najnowszych osiągnieć i narzędzi do zarządzania projektami, monitoringu celów strategicznych, a także zarządzania projektami środowiskowymi i nowoczesnymi instrumentami komunikacji,
prowadzącej do interdyscyplinarnej analizy zagadnienia. Dodatkowo, konferencja

wskazywała aktualne trendy
i koncepcje we współczesnym rozwoju kompetencji w zarządzaniu projektami. Szeroki zakres zagadnień, które zostały ujęte
w przeprowadzonych sesjach, skłania do analizy
kluczowych aspektów zarządzania współczesną organizacją.
Patronami naukowymi wydarzenia byli: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH,
Wyższa Szkoła Europejska im.
Ks. Józefa Tischnera, Wydział
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Działania Grupy JSW wśród najlepszych
praktyk odpowiedzianego biznesu
u Już po raz dziewiętnasty swój raport ogłosiło Forum Odpowiedzialnego
Biznesu w Polsce. Podsumowując i analizując kluczowe dla odpowiedzialnego
biznesu wydarzenia 2020 roku, eksperci organizacji wskazują na najciekawsze
i godne naśladowania praktyki biznesowe minionego roku. Kolejny już raz
zwrócili uwagę na działania realizowane przez Grupę JSW.

W

tegorocznej edycji raportu wskazano aż pięć dobrych praktyk Grupy JSW: „Ratownicy kontra COVID-19”, „Kampania społeczna „STOP HEJTOWI! Nie oczerniaj górnika”, „Lek na COVID-19
dzięki górnikom z JSW”, „Zodox” oraz „Kopalnia Wiedzy JSW: portal edukacyjny dla dzieci”.
Rok 2020 minął pod
znakiem pandemii.
Dlatego też działalność społeczna wielu
firm, w tym Grupy JSW, koncentrowała się na
walce z COVID-19. Uwagę ekspertów FOB
zwróciło zaangażowanie górników, w tym
włączenie się ratowników górniczych, będących wykwalifikowanymi ratownikami pierwszej pomocy, w pomoc lekarzom w szpitalach tymczasowych, zaangażowanych w walkę z wirusem SARS-CoV-2. Działanie pozwoliło częściowo odciążyć pracowników służby
zdrowia, a tym samym zapewniać w krytycznych momentach wydolność systemu opieki zdrowotnej. Zauważono również bezprecedensową kampanię społeczną, która miała

bronić górników przed falą hejtu, której ofiarą
padli wiosną 2020 roku.
Firma stanęła w obronie
pracowników, którzy najpierw
zostali zaatakowani przez
chorobę, a następnie przez
własnych sąsiadów obawiających
się zakażenia.
Ważne jest to, że ci sami górnicy odpowiedzieli na falę niechęci i strachu, zaangażowaniem w pomoc innym. Nie tylko pomagając
w szpitalach, ale masowo oddając bezcenne
osocze. Osocze zwierające przeciwciała, które stało się bronią w walce z wirusem w okresie, w którym nie były jeszcze dostępne jakiekolwiek szczepionki. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji (PGWiR),
należące do Grupy JSW, zaczęło z kolei oferować ZODOX - środek działający bakteriobójczo, wirusobójczo oraz grzybobójczo. Skutecznie pozwala on dezynfekować różnego rodzaju powierzchnie w zakładach przemysłowych, czy obiektach użyteczności publicznej.

Ostatnia z praktyk
Grupy JSW, która
została opisana
w raporcie, to projekt
w ramach autorskiego
programu Kopalnia
Wiedzy.
Przy wsparciu JSW, ale też
z udziałem sportowców z drużyn wspieranych przed JSW,
udało się stworzyć wyjątkowy
portal edukacyjny dla dzieci
i młodzieży. To również odpowiedź na wyzwania pandemii, która sprawiła, że edukacja przeniosła się do świata
wirtualnego.
Odpowiedzialne za opracowanie raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu to
organizacja ekspercka, będąca inicjatorem
i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla
polskiego CSR. Inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi, którzy zmieniają biz-

nes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Forum to grono ekspertów i specjalistów z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.

www.naszejastrzebie.pl
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Uwaga na oszustów!
Proponują odpłatną pomoc, pytają o miejsce przechowywania
oszczędności, nie posiadają legitymacji służbowej – oto
niektóre z sygnałów świadczących o próbie oszustwa przez
osoby udające pracowników socjalnych.

Kolejne pieniądze W
na jastrzębskie połączenia kolejowe
u

2 mln zł zabezpieczył Sejmik

Województwa Śląskiego na
przygotowanie wstępnej dokumentacji
budowy połączenia kolejowego
Jastrzębia-Zdroju z Katowicami
w programie Kolej Plus.

R

adni sejmiku zgodzili się na
zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej województwa śląskiego, zaproponowane przez urząd marszałkowski. Wśród nich są pieniądze na sfinansowanie wykonania tzw. studium planistyczno-prognostycznego dla projektu:
„Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”.

Projekt ten ma obejmować odcinek
przyszłej linii kolejowej nr 170 pomiędzy
przystankiem Katowice Piotrowice lub Katowice Podlesie (w zależności od wyboru
wariantu) i granicą państwa, przedłużenie po stronie czeskiej w kierunku Ostrawy oraz odcinek linii kolejowej JastrzębieZdrój - Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniami do planowanej stacji JastrzębieZdrój Centrum i w kierunku Rybnika.

związku z napływającymi sygnałami o takich zdarzeniach, informujemy jak odróżnić pracownika jastrzębskiego OPS od
oszusta:
• Pierwszym sposobem weryfikacji pracownika socjalnego jest poproszenie go o okazanie legitymacji służbowej - posiada ją każdy pracownik jastrzębskiego OPS. Prosimy nie wpuszczać do domów osób, które odmawiają jej okazania.
• W przypadku wątpliwości,
tożsamość pracownika socjalnego można sprawdzić
dzwoniąc do Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer 32 43 49 657.
• Pracownik socjalny powinien mieć przy sobie kwestionariusz rodzinnego
wywiadu środowiskowe-

go, który wypełnia razem
z rodziną.
• Pracownik socjalny nigdy nie prosi o pokazanie
oszczędności ani nie pyta,
gdzie zostały ukryte. Nie
prosi też o gotówkę.
• Pracownik socjalny nie
prosi o kawę czy herbatę
- taka prośba może mieć
na celu odwrócenie uwagi.
Oszust wykorzystuje ją, by
zostać na chwilę sam.
• Pracownicy socjalni nie
zaczepiają ludzi na ulicy,
nie proponują możliwo-

ści otrzymania dofinansowania. Nigdy też nie przydzielają pomocy finansowej bez przeprowadzenia
wywiadu i wydania decyzji administracyjnej.
W razie podejrzeń najlepiej zawiadomić policję.
Świadomość mechanizmów
działania oszustów pomaga
zapobiegać takim sytuacjom,
dlatego prosimy o przekazywanie informacji na ten temat osobom potencjalnie zagrożonym, np. seniorom.
źródło: jastrzebie.pl

REKLAMA

44-330 Jastrzębie-Zdrój , ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 61 074, 32 47 62 636 do 8

Informacje o aktualnych przetargach na stronie:

www.naszejastrzebie.pl

Zielone Jastrzębie

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

Rekordowy

rok Funduszu
Ponad miliard złotych dofinansowania udzielił w 2020 roku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na działania związane z ochroną środowiska
w województwie śląskim - wynika z przyjętego właśnie
sprawozdania z działalności za ubiegły rok. To rekordowy wynik,
który w 28-letniej historii działalności Funduszu wcześniej się nie
wydarzył. Lwią część z tej kwoty pochłonęła walka ze smogiem.
Spore środki
przeznaczone
zostały także na
ochronę wód
oraz gospodarkę
odpadami.

Ze

sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynika, że łączna pomoc udzielona na dofinansowanie zadań w 2020 roku to dokładnie
1 002 161 000 zł. Dla porównania w 2019
roku dofinansowanie wyniosło „tylko” nieco ponad 513 mln zł.
Ubiegłoroczne wyniki wyraźnie
pokazały, że mocno wzrosły
wydatki na poprawę jakości
powietrza, w tym szczególnie na
walkę ze smogiem.
Z ponad miliarda złotych w ubiegłym roku Fundusz przeznaczył na ten cel aż niemal 873 mln zł. Prawie 65 mln zł - na
ochronę wód, adaptację do zmian klimatu i gospodarkę wodną, a ponad 31 mln zł
- na gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi. Wśród dofinansowanych
zadań są również: zapobieganie poważnym
awariom, edukacja ekologiczna, zarządzanie środowiskowe w regionie oraz różnorodność biologiczna.

Największe środki pochodzą
z zasobów własnych Funduszu.
Z nich w ubiegłym roku udzielono dofinansowania na kwotę prawie 395 mln zł.
Katowicki Fundusz aktywnie uczestniczył też

we wdrażaniu środków unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jako Instytucja
Wdrażająca dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, udzielił wsparcia w łącznej wysokości 388 mln zł. Z kolei ze środków
udostępnionych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemal 220 mln zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstał w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową, która realizuje działania proekologiczne na terenie województwa śląskiego.

TOMASZ BEDNAREK, prezes
WFOŚiGW w Katowicach:
Ta kwota robi olbrzymie wrażenie.
Mogę powiedzieć, że to historyczny
wynik. Do tej pory Fundusz tak
dużych pieniędzy rocznie na
dofinansowania nie przeznaczał.
Tym bardziej, że przecież ubiegły
rok był wyjątkowy. Pojawiła się,
bowiem pandemia COVID-19
i mieliśmy obawy, czy wiele działań
prowadzonych przez beneficjentów
nie zostanie sparaliżowanych bądź
mocno ograniczonych. Jak widać
tak się nie stało.

Zielone Jastrzębie

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

By sprawnie
działali
Dofinansowanie do zakupu
sprzętu i wyposażenia
jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu
województwa śląskiego w ramach: „Ogólnopolskiego
programu finansowania służb ratowniczych Część 2.
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W tym roku
na ten cel zostało przeznaczonych 2 mln zł.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do
75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 31 maja 2021 roku
lub do wyczerpania środków.
Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na
obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Funduszu z Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342,
32 60 32 343, 32 60 32 345, 32 60 32 241, 32 60 32 386.

Energia dla
twojej firmy
Program „50 kW na start” wspiera
przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych
źródeł energii dla średnich, małych
i mikroprzedsiębiorców.

W

ojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych - o mocy do 50 kW
z terenu województwa śląskiego.
Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania
w tym:
a. w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego
dofinansowania oprocentowanej
0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3%
w stosunku rocznym,

b. w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.
Warunkiem udzielenia przez
Fundusz dofinansowania w formie
dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu
w Katowicach.
Nabór wniosków będzie odbywał
się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się
następująco:
• pierwsza runda: 29.03.2021 r. 30.04.2021 r.

• druga runda: 01.05.2021 r. 31.05.2021 r.
• trzecia runda: 01.06.2021 r. do
30.06.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
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 środków w Programie wynosi:
• w formie dotacji: 1.000.000 zł,
• w formie pożyczki: 9.000.000 zł.
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Beneficjentami środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z Załącznikiem
I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłosił

II nabór wniosków w programie
„Moja Woda” na lata 2020-2024.

BĄDŹ EKO

- łap deszczówkę!

T

ak, jak w ubiegłym roku o dofinansowanie można się ubiegać
poprzez wysłanie wniosku za pomocą portalu beneficjenta,
który jest na stronie WFOŚIGW w Katowicach.
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie: portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać
z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”,
2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku
o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu Beneficjenta
w menu po lewej stronie: DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) odnośnik PROGRAM
MOJA WODA. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą
„SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF”- dostępnej w portalu beneficjenta,
4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć
wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
w godzinach jego pracy tj. 7:30 - 15:30.
Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą
sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie
II naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja
(z tożsamą sumą kontrolną).
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu
do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej (ePUAP).
Informujemy również, iż termin zakończenia II naboru może ulec
zmianie lub też może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową
www.wfosigw.katowice.pl.

Informacje w sprawie szczegółów Programu:
tel.

32 722 77 09

e-mail: mojawoda@wfosigw.katowice.pl
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HOROSKOP
BARAN 21.03-20.04 Teraz dla Ciebie
rozkwitnie wiosna i Twoje potrzeby kontaktu z naturą wzrosną. Single zaczną szukać
kreatywnych zajęć. Gwiazdy pokazują, że
odniesiesz sukces podczas rozwijania nowych zainteresowań. Barany, które są już
w związkach, mogą oczekiwać harmonii
w ich relacjach. Gwiazdy życzą Ci teraz jak
najlepiej; może to również oznaczać lepszą
pozycję w Twojej karierze.
BYK 21.03-21.05 Według horoskopu,
główne wydarzenie będzie dotyczyć przede
wszystkim rozwoju osobistego. Każdy Byk
powinien zadbać o ogólny rozwój formy.
Aby być skutecznym, Byk musi sam sobie
zdać z tego sprawę i znaleźć odpowiednie
zajęcia. Zachowaj swoje pomysły dla siebie;
będzie lepsza okazja, aby je wykorzystać.
Odwiedź jakieś warsztaty. Jeśli boisz się samotności, weź ze sobą dobrego przyjaciela.
BLIŹNIĘTA 22.05-21.06 Teraz mogą
pojawić jakieś nieporozumienia lub problemy w Twoim związku. Nawet jeśli nie jest
to nic szczególnie poważnego, nie powinieneś lekceważyć sytuacji. Nie bądź uparty, weź sprawy w swoje ręce i zajmij się kulinarnymi podbojami. Słuchaj uważnie innych opinii i bądź otwarty na gotowe rozwiązania. W ten sposób Bliźnięta mogą
uniknąć różnych problemów.
RAK 22.06-22.07 Będziesz promieniować pozytywną energią, która przejdzie również na twoje otoczenie. To dlatego będzie to bardzo łatwe dla Raka, aby
utrzymać relacje towarzyskie. Zaproś przyjaciół na pyszny domowy obiad. Masz także
wielką szansę, by spotkać swoją miłość, jak
również zyskać intrygujące kontakty, które mogą okazać się bardzo cenne w Twojej
karierze, ale także, gdy po prostu będziesz
spędzać wolny czas.
LEW 32.07-22.08 W najtrudniejszych
momentach możesz oczekiwać pomocy od
swojej rodziny. Uda im się podnieść Cię na
duchu. Pokaż swoim najbliższym, że ich doceniasz i odwzajemnij ich przychylność. Zabierz rodzinę w miejsce, gdzie wspólnie spę-

dzicie czas. Ze swoim partnerem Lew znów
odnajdzie harmonię. Teraz gwiazdy są w stabilnej pozycji. Twoje zaangażowanie jest
duże i czujesz, że możesz iść dalej i dalej.
PANNA 23.08-22.09 Jeśli czujesz się
przygnębiony i depresyjny z powodu pogody, poszukaj sobie towarzystwa wśród rodziny lub najbliższych przyjaciół. Zdecydowanie nie „siedź w kącie” izolując się. Kiedy
Twoja osobowość rozwinie się i stanie się
bardziej dojrzała, wtedy będziesz powoli,
ale pewnie dochodził do stabilnego okresu. Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem
nowego hobby, teraz jest na to dobry czas.
WAGA 23.09-23.10 Jeśli wciąż osoba, którą kochasz potępia Cię, nie bądź
agresywny i nie wytykaj tylko jej błędów.
Przede wszystkim zastanów się nad własnymi błędami. Jeśli czujesz się źle, Twoja rodzina pomoże Ci wyskoczyć w miejsce,
gdzie jeszcze nie byłeś. To tam znajdziesz
przydatne porady i zrozumienie. Może Twoja koleżanka jest bezczelna, ale nie pozwól
jej Cię zdenerwować.
SKORPION 24.10-22.11 Najbliższy
czas to stabilny okres. Gwiazdy w końcu
przejdą do idealnej pozycji i w końcu przestaniesz być roztargniony. Poświęcisz więcej czasu na swój relaks. Nawet jeśli nie lubisz prawić komplementów, teraz należy
zrobić wyjątek. Spraw przyjemność swojemu partnerowi lub członkom rodziny miłymi wycieczkami.

A

STRZELEC 23.11-21.12 Będziesz cieszyć się ze swojej pracy. Czas upłynie przyjemnie i szybko. Nie będziesz mieć nic przeciwko zostawaniu w pracy do późna. Mimo
to Strzelec nie powinien zaniedbywać rodziny i najbliższych przyjaciół. Ludzie, którzy Cię kochają, nie chcą patrzeć na utworzone przez Ciebie takie wysokie tempo pracy. Spróbuj się zrelaksować, znajdź
miejsce dla całej rodziny.
Koziorożec 22.12-20.01 Niestety
przed Tobą mogą się pojawić pewne problemy w pracy. Odpoczywaj dużo, korzystaj
z wolnych chwil, odwiedź miejsca w jakich
jeszcze nie byłeś. Czas wolny obowiązkowo
spędź z rodziną. Możesz oczekiwać nagrody lub pochwały od rodziny, jeżeli faktycznie pokażesz im coś wyjątkowego.
WODNIK 21.01 - 20.02 Wodnik nadal będzie odnosił sukcesy w swojej karierze, która będzie się dobrze rozwijać
i prosperować. Praca pochłonie cały Twój
czas. Odpocznij, zjedz na mieście. Wypij
dobrą kawę z przyjacielem. Zaproponuj
swoim dzieciom dobrą zabawę. Odpocznij z rodziną w miejscu, gdzie rodzina znaczy wiele.
RYBY 21.02 - 20.03 Ostatnio za bardzo się stresowałeś. Sytuacja w pracy wymagała od ciebie pełnej uwagi. Teraz sytuacja uspokoi się. Będziesz w końcu mieć
czas na odpoczynek i spędzisz wolny czas
w sposób, w jaki pragniesz. Nie duś się sam
ze swoimi myślami. Weź dzień wolnego
i wybierz się gdzieś na wycieczkę - z rodziną, partnerem lub przyjaciółmi.

REKLAMA
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dr Ireneusz Korczyński
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