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MIASTO OSZCZĘDZA
na zdolnej młodzieży
Radni z drużyny Anny Hetman zablokowali
pomysł podniesienia stypendiów dla
uczniów osiągających najlepsze wyniki.

REKLAMA

 Piotr Szereda: Miasto na półmetku kadencji.
 Barbara Piontek: JSW odrabia straty.
 Dlaczego Jastrzębie marnuje swój potencjał?
 Czy Spółdzielnia traktuje nas niepoważnie?
 Zielone laboratorium w „piątce”.

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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Radni z drużyny Anny
podwyżkę stypendiów

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”.

Piotr Szereda,
przewodniczący Rady
Miasta, zaproponował
aby podnieść o 50 proc.
stypendia dla uzdolnionej
młodzieży. Poparli
go radni z Prawa
i Sprawiedliwości.
Zwolennicy prezydent
Hetman mieli jednak
większość i zablokowali
ten pomysł. Przekonywali,
że wyższe stypendia są…
niepedagogiczne.

T
TEMA KI
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Ł
K
O
Z

Od

kilku lat w Jastrzębiu-Zdroju toczy się dyskusja, jak zatrzymać w mieście młodych
i zdolnych ludzi. Sprawdzonym sposobem jest
finansowe motywowanie najbardziej uzdolnionych uczniów. Jest duża szansa, że kiedy skoń-

Biblioteka
do
likwidacji
Kubański trop
u Potwierdziły się krążące plotki, że miasto chce
zlikwidować Filię nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Krakowskiej. Zapytał o to w interpelacji radny
Mirosław Kolb i otrzymał od miasta odpowiedź:

u Na co i gdzie płyną pieniądze z Wydziału Informacji, Promocji
i Współpracy Zagranicznej jastrzębskiego magistratu?

I

nteresujący wątek pojawił się podczas dyskusji o stypendiach dla zdolnych uczniów.
Radny Andrzej Matusiak dowodził, że miasto stać na taki wydatek i zaczął wymieniać gdzie
są miejskie pieniądze, które można wydać bardziej racjonalnie. Z tej racji, że zasiada w Komisji
Rewizyjnej wspomniał o trwającej kontroli wydatków Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej. Zdaniem radnego część pie-

niędzy wydano na promocję na... Kubie. Zabrzmiało to dosyć zaskakująco, ale coś musi być
na rzeczy, bo na mównicę wyskoczył wiceprezydent Roman Foksowicz i zarzucił Andrzejowi
Matusiakowi zdradzanie tajemnic kontroli. Zapytaliśmy radnego, o co chodzi? Andrzej Matusiak potwierdził wątek kubański, ale nie chciał
zdradzić szczegółów przed zakończeniem kontroli wydziału. Na pewno wrócimy do tej sprawy.

- Likwidacja Filii nr 3 Miejskiej
Biblioteki Publicznej podyktowana
jest brakiem możliwości zapewnienia odpowiednich warunków
lokalowych do prowadzenia działalności oraz
optymalizacją wydatków
bieżących w mieście. Dotychczas Filia nr 3 korzystała z pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Krakowskiej 38, stanowiącym jednocześnie siedzibę Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Utrzymanie tego stanu z uwagi na potrzeby Prokuratury nie
jest dalej możliwe. W efekcie koniecznym stało
się pozyskanie dla Filii nowej siedziby, przy jednoczesnym założeniu, że pozostanie ona blisko

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17,
redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji: Beata Leśniewska
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dotychczasowej lokalizacji, tak by Filia mogła
wypełniać nadal swoje zadania na rzecz mieszkańców Osiedla Morcinka. Działania te, z powodu braku odpowiednich lokali użytkowych,
nie przyniosły powodzenia.
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Hetman ZABLOKOWALI

DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW
czą szkoły i rozpoczną zawodowe kariery
nie zapomną, że miasto było współautorem ich sukcesu. Taka intencja przyświecała Piotrowi Szeredzie, przewodniczącemu Rady Miasta. Podczas ostatniej sesji zaproponował projekt uchwały podnoszącej o połowę stypendia dla uzdolnionej
młodzieży.
Najlepsi uczniowie mogliby
liczyć na jednorazowe
wsparcie w wysokości 1200,
1800 i 2400 zł.
Gdyby te kwoty rozłożyć na cały rok
szkolny (bez wakacji) prymusi dostawaliby
od miasta 240 zł kieszonkowego miesięcznie. Nie jest to kasa powalająca na kolana, ale zawsze coś. Pamiętajmy, że uczniowie zdobywający laury na wojewódzkich
i ogólnopolskich olimpiadach nie chodzą z jednym podręcznikiem pod pachą.
Jeśli chcą być dobrzy, muszą inwestować
w siebie. W ubiegłym roku stypendia przyznano 53 jastrzębskim uczniom. Miasto
nie powinno tego traktować w kategoriach

M-4
Jastrzębie-Zdrój
mieszkanie
po remoncie
ul. Zielona
pow. 55,70 m2
cena: 235 000 zł
tel. 601 976 218

wydatku, lecz jako inwestycję w najcenniejszy, bo ludzki kapitał.
Jak się jednak okazuje
władze Jastrzębia-Zdroju
podchodzą do sprawy inaczej.
Radny Jarosław Potępa z Koalicji Anny Hetman stwierdził wręcz, że zaproponowane kwoty są... mało pedagogiczne.
Dowodził, że za 2400 zł wielu ludzi musi ciężko pracować. Radny być może nie
wiedział, że stypendium jest jednorazowe,
a nie miesięczne. A jeśli wiedział, to obraził
wielu niezamożnych, ciężko pracujących
ludzi. Właśnie w takich rodzinach, gdzie
się nie przelewa, rodzice często odmawiają sobie wszystkiego, aby ich dzieci miały
lepsze życie. Wśród stypendystów na pewno też są uczniowie, którzy doświadczają
takiej sytuacji. W takich rodzinach pieniądze od miasta mają podwójne znaczenie,
materialne i symboliczne. Niestety, takich
radnych, jak Jarosław Potępa, było podczas
sesji 11. O jednego więcej, niż zwolenników podniesienia stypendiów.

DOM
Strumień
Komfortowe po
generalnym remoncie
pow. 170 m2
pow. dz. 475 m2
cena: 395 000 zł
tel. 601 976 218

ANDRZEJ MATUSIAK,

radny Prawa i Sprawiedliwości

Propozycja zwiększenia kwoty
stypendiów była jak najbardziej
słuszna. Uważam, że nasze miasto
stać na to. Młodzież wiedząc
o wysokich nagrodach jeszcze
bardziej się zmobilizuje. Nie
oszczędzajmy na zdolnych uczniach,
bo to jest kapitał budujący
przyszłość naszego miasta.

Muzeum nie będzie
u W 2015 roku pojawiła się inicjatywa przekształcenia
Galerii Historii Miasta w Muzeum Miejskie. Pomysł
zgłosiła grupa radnych. W mediach rozgorzała dyskusja
na ten temat, choć mieszkańcy byli generalnie za.

REKLAMA

M-2
Ornontowice
kawalerka
4 p.,
pow. 18,50 m2
cena: 55 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

TRWAJĄ ZAPISY
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

DZWONECZEK I (na ul. Powstańców Śl.)
i DZWONECZEK II (na ul. Odpolany)
ORAZ DO ŻŁOBKA.
Przyjmujemy dzieci od 1 do 6 roku życia,
a także dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Ostatnie wolne miejsca w bieżącym roku
szkolnym w Przedszkolu Dzwoneczek II.

T

emat ucichł na sześć
lat, ale znów odżył
w interpelacji radnego Szymona Klimczaka.
Przypomniał o zbliżającej się
60. rocznicy miasta i otrzymanych sporych dotacjach
na remont Galerii.
- Czy w związku z otrzymanymi dotacjami dostrze-

ga Pani prezydent szansę na
przekształcenie Galerii Historii Miasta w Muzeum Miasta
Jastrzębie-Zdrój, remontując
w standardzie odpowiednim
dla muzeum miasta?
- Czy w Jastrzębiu-Zdroju
nie brakuje muzeum, biorąc
pod uwagę fakt, że wokół nas,
nasi sąsiedzi mają muzea?

Odpowiedź
prezydent
Anny Hetman
jest długa,
ale można
ją streścić
w trzech
słowach:
MUZEUM
NIE BĘDZIE.

NASZE PLACÓWKI GWARANTUJĄ:
• profesjonalną opiekę oraz rzetelne przygotowanie dzieci
do podjęcia nauki w szkole;
• ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwości dzieci, w tym
dzieci niepełnosprawnych;
• czas pracy uwzględniający potrzeby rodziców (6:00-17:00);
• ciekawą ofertę zajęć dodatkowych (język angielski, zajęcia
sportowe Kangurek, rytmikę, dogoterapię);
• pomoc pedagogiczno-psychologiczną, w tym zajęcia
logopedyczne.

Do końca bieżącego
roku szkolnego opłata
w Dzwoneczku II wynosi

100 zł

W NASZYCH PLACÓWKACH ZATRUDNIAMY SZTAB SPECJALISTÓW Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ:
OLIGOFRENOPEDAGOGÓW, TYFLOPEDAGOGÓW, SURDOPEDAGOGÓW, SPECJALISTÓW DO PRACY Z DZIEĆMI
ZE SPEKTRUM AUTYZMU, TERAPEUTÓW SI, NEUROLOGOPEDÓW, PSYCHOLOGÓW, REHABILITANTA!!!

WNIOSKI DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.przedszkoledzwoneczek.pl

TELEFON: 32 4711559, 574 340 030, 575 962 591
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Specjalnie dla nas PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady Miasta,

Miasto na pó
Podczas majowej sesji Rady Miasta odbędzie się debata nad raportem o stanie
Jastrzębia-Zdrój. Jest to dokument przygotowywany corocznie przez prezydenta miasta.
W tym roku moment jego prezentacji jest trochę symboliczny, bo przypada na półmetek
kadencji samorządu. Czy prezydent Anna Hetman dobrze wykorzystała ten czas?
potrafi współpracować z innymi środowiskami,
niezwiązanymi z Platforma Obywatelską?

W Raporcie zapewne będziemy
szukać odpowiedzi na pytania co
z budową Południowej Obwodnicy?
Miasto poszukuje wsparcia finansowego. Czy
prezydent potrafi dogadać się ze wszystkimi
radnymi i posłami, zwłaszcza z Prawa i Sprawiedliwość? Generalnie wszyscy się zgadzają, że
w sprawach kluczowych dla miasta powinniśmy grać w jednej drużynie. Trzeba zadać więc
pytanie kogo pani prezydent pozyskała, aby razem powołać zespół do utworzenia drabiny finansowej dla tego projektu? Czy Anna Hetman
REKLAMA

Mieszkańcy oczekują dalszego
etapu modernizacji OWN.
„Wiewiórki” donoszą, że ten ważny społecznie
projekt może stać się inwestycją POlityczno-wyborczą. Modernizacja OWN jest etapowa. Czy to
prawda, że realizacja drugiej części przypadnie
na czerwiec 2023 roku, tuż przed wyborami samorządowymi?
Wiele się mówi o modernizacji
Jaru Południowego.
Ze względu na trudności natury prawnej
(prowadzone postępowanie ustalające spadkobierców) warto zapytać panią prezydent ja-

kie czynności w tej sprawie zostały wykonane
w roku 2020. Kto w magistracie, z imienia i nazwiska odpowiada za dokończenie tego prawnego „dzieła” i czy ma jakiś pomysł na rozwiązanie
tego problemu. Ten wspaniały teren przez kolejne lata kadencji Anny Hetman nie jest odpowiednio wykorzystywany.
Tyle się mówiło o stworzeniu
wielofunkcyjnej przestrzeni
publicznej w rejonie Sybiraków
i Północnej.
Co dały konsultacje i jak zostały poprowadzone rozmowy z inwestorem strategicznym?
Co zamierza? Czy Urząd Miasta spełni racjonalne warunki zapewniające inwestorowi rewitalizację tego terenu? Jeżeli tak to jakie? Bo jak na

razie jest jak w piosence Bohdana Łazuki: „tego
nie wie nikt”.
Co z uruchomieniem Centrum
Nauki, Innowacji i Biznesu?
Generalnie, opowieści o wykorzystaniu potencjału budynku łaźni po KWK „Moszczenica” można włożyć między bajki. To efekt braku
współpracy prezydenta ze wszystkimi radnymi
i niechęci do wykorzystania potencjału oraz
możliwości jastrzębskich posłów. To dowód słabej operatywności i być może strachu przed inwestycją na tak szeroką skalę.
Uruchomienie bezpośredniego
połączenia kolejowego JastrzębiaZdroju z Aglomeracją Górnośląską.

www.naszejastrzebie.pl
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ocenia co poszło w Jastrzębiu-Zdroju źle, a czym możemy się pochwalić.

łmetku kadencji
W 2019 r. opublikowano raport w tej sprawie.
Znalazły się tam słowa, które są kwintesencją
działania prezydent Anny Hetman: „Zadanie nie
leży w zakresie kompetencji jastrzębskiego samorządu”. Już wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwość jest zdeterminowany, aby program kolej
plus objął Jastrzębie-Zdrój. Ale co zamierza zrobić pani prezydent?
Miasto na pewno może się
pochwalić Jastrzębskimi
Zakładem Wodociągów
i Kanalizacji.
To perła w koronie nie tylko naszego miasta,
ale także regionu, a także - nie bójmy się tego
porównania - na skalę krajową. Myślę, że każdy mieszkaniec mówiąc o wodzie z kranu jest
dumny z jastrzębskiego projektu. Spora liczba
nagród i wyróżnień dla JZWiK jest tego potwierdzeniem.
„Daszek” wymaga remontu.
Sporym wyzwaniem jest Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o.

Jest to raczej towarzystwo wzajemnej adoracji.
Tylko 205 mieszkań w zarządzaniu i brak realnej perspektywy dla ponad 400 jastrzębskich
rodzin oczekujących na mieszkania. To problem
ludzi młodych, którzy często uciekają z naszego
miasta nie mogąc tutaj zrealizować podstawowych, życiowych potrzeb. Oczywiście istnieje
program mieszkanie plus, ale w zarządzie TBS
brakuje człowieka z wizją i charyzmą, jak szef
Jastrzębskich Wodociągów. „Daszek” - o ironio
- wprowadził kilka programów nowoczesnego
zarządzania i w perspektywie ma budowę kolejnych 25 mieszkań za dwa lata. To za mało, aby
zatrzymać młodych ludzi w naszym mieście. Czy
ktoś w Urzędzie Miasta ma wizję jak rozwinąć
budownictwo mieszkaniowe w naszym mieście?
Znów się kłania Łazuka: „tego nie wie nikt”.
Wiele dobrych słów można
powiedzieć o Powiatowym
Urzędzie Pracy.
To druga instytucja, którą możemy się pochwalić nie tylko w mieście, regionie, ale także
i w kraju. Niezliczone projekty, profesjonalny

zespół oraz skuteczne wykorzystanie środków
finansowych. Sumienna, szybka, dokładna praca podczas pandemii, także na dwie zmiany, aby
wszystkie pieniądze z tarczy antykryzysowej dotarły do naszych przedsiębiorców.
Obsługa inwestorów polskich
i zagranicznych.
Czy wreszcie przełamiemy niemoc i pojawią się w naszym mieście poważni inwestorzy?
W 2019 roku prowadzono 10 projektów czyli nie licząc wakacji - jeden na miesiąc. Czy możemy się czymś konkretnym pochwalić? Na przykład stworzeniem miejsc pracy, powstaniem hal
produkcyjnych, uruchomieniem zakładu pracy
na przynajmniej 500 osób? Czy możemy się pochwalić przynajmniej jednym, małym konkretem? Nawet mając ponad 50 % udziałów w MZK
pracę daliśmy firmom z Wodzisławia zamykając
możliwości jastrzębskim przedsiębiorcom, dla
których byłoby to jedyne źródło utrzymania.
MZK - PKM sytuacja tej firmy pokazuje najlepiej, jak władze naszego miasta „dbają” o interes
lokalnych firm i pracowników.

Władza samorządowa ma swoje
zadania i prezydent Hetman - jako
tako - spełnia swoje obowiązki.
Brakuje jednak ambitnych celów,
których realizacja pozwoliłaby
rozwijać się naszemu miastu.
Moimi zdaniem najważniejsze są inwestycje
gospodarcze, poprawiające nie tylko wizerunek
Jastrzębia-Zdroju, ale przynoszące wymierne korzyści finansowe. Są podstawowym czynnikiem
rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej
i społecznej, a w konsekwencji zwiększające majątek gminy. Z tych właśnie względów wielkość
inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik
jej rozwoju i kondycji finansowej. Przypominam,
że realny poziom inwestycji, jako wyraz skłonności gmin do inwestowania jest bardzo silnie
skorelowany z wysokością dochodów własnych.
Wszystkie wydatki, jakie ponosi gmina na wytworzenie lub odtworzenie składników majątkowych, uważa się za środki, które pozytywnie
wpływają na rozwój gminy i sytuację jej mieszkańców. I tego nam jest brak.
Wysłuchał: Jerzy Filar
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA:

OGŁASZA USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA:
USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE PRAWA
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO:
n ul. Wiejskiej 29d/1, Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 54,72 m ,

NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. Warmińska 36/6 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 56,30 m2,

stawka wyjściowa 9,00 zł/m2, wadium 506 zł.
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cena wywoławcza 115 000 zł, wadium 11 500 zł,

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
sala nr 7 w dniu 07.06.2021r., godz. 1200,
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500 zł.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem
na ustanowienie i zbycie odrębnej własności...” obowiązującym w Spółdzielni,
co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia
kosztów ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego
wartość rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu
do księgi wieczystej.
Umowa ustanowienia i sprzedaży/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.
Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać
po uprzednim umówieniu na administracji osiedlowej:
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.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
w dniu 08.06.2021r., godz. 1000.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia
07.06.2021r., do godziny 1500.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
przedmiotowych lokali mieszkalnych. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł/m2
kaucja mieszkaniowa 6 krotność wylicytowanej opłaty czynszowej,
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 na 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.
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Z 770 mld zł unijnych funduszy blisko dwa miliardy
mogą trafić do Jastrzębia-Zdroju

Liczy się gospodarka, głupcze!
Grzegorz Matusiak,
poseł na Sejm RP

T

ytuł mojego felietonu to swobodne
tłumaczenia hasła - It’s the economy,
stupid - którym Bill Clinton w 1992
roku wygrał wybory prezydenckie w USA.

Uważam, że ten slogan powinni sobie starannie przyswoić parlamentarzyści z opozycyjnego Komitetu Obywatelskiego. Pasuje, jak ulał
do głosowania w sejmie w sprawie ratyfikacji
decyzji o zasobach Unii Europejskiej, czyli
mówiąc wprost o 770 miliardach złotych na
odbudowę polskiej gospodarki. Okazało się, że
polityka wzięła górę nad ekonomią i co gorsza
zdrowym rozsądkiem. Na szczęście Koalicji
Obywatelskiej zabrakło w tym szaleństwie
sprzymierzeńców, a wstrzymanie się od głosu, zamiast głosowania przeciw, było jedynie
próbą ratowania twarzy w obliczu opozycyjnej klęski. Borys Budka najbardziej obawiał

się o pieniądze dla samorządów, szczególnie
tych w których władzę sprawuje Koalicja
Obywatelska, czyli np. Jastrzębiu-Zdroju. Na
przykładzie mojego rodzinnego miasta widać
dokładnie, że PiS nie dzieli pieniędzy według
przynależności partyjnej gminnych włodarzy.
Wiem, bo większość funduszy jakie z Warszawy trafiły do Jastrzębia jest efektem moich
starań. Kiedy we wrześniu 2018 roku udało
mi się pozyskać 13 mln złotych na budowę
auli Szkoły Muzycznej, nikt w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie pytał
mnie o to z jakiej opcji politycznej jest Pani prezydent. Podobnie było z kwotą blisko

40 mln zł jakie z Warszawy trafiły na remonty jastrzębskich dróg. To także blisko
12 milionów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2, a do tego należałoby doliczyć 2 mln zł na rozpoczęcie odbudowy kolei
w mieście. A to tylko ostatnie trzy lata...
Z 770 mld zł unijnych funduszy blisko 2 mld
zł mogą trafić do Jastrzębia-Zdroju i to bez
względu na to jaka opcja polityczna rządzić
będzie w mieście. Jestem realistą i wątpię czy
Koalicja Obywatelska włączy się w Krajowy
Plan Odbudowy. Ważne, by nie przeszkadzała
i może akurat teraz postawa wstrzymuje się od
głosu, nie byłaby taka zła.

KRWIOBIEG

Jastrzębie-Zdrój jest znane z nieszablonowych akcji wspierających krwiodawstwo. Najbliższa szykuje się 5 czerwca.
W Parku Zdrojowym odbędzie się bieg na dystansie trzech kilometrów pod hasłem: chodź z nami oddać krew.
Ze względów pandemicznych liczbę startujących ograniczono do 150 osób. Zapisy trwają do 28 maja. Swój akces należy
zgłosić pod adresem e-mailowym: krwiobiegwsb@gmail.com.
Wpisowe wynosi 20 zł. Regulamin biegu dostępny jest na stronie: facebook.com/jastrzebiezdrojwsb.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 668 846 740
REKLAMA

DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET
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ZRÓB ZAKUPY
PRZEZ INTERNET:
www.exclusivecarpets.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 39

Jastrzębie-Zdrój
/exclusivecarpetspl, tel. kom. 780 095 009
czynne: 10-17, sob.: 10-13

Do PIP po ciepłą wodę

u Donald Tusk chwalił swoje rządy za
ciepłą wodę w kranie. Jak się okazuje,
wcale nie jest to takie proste.

S

prawa jest - delikatnie mówiąc - podwójnie żenująca. Raz, że
ciągnęła się długo, a po drugie do takich problemów
w ogóle nie powinno dochodzić. Otóż w ubiegłym roku w przebudowanym budynku Szkoły Podstawowej
Specjalnej, w pomieszczeniach pracowniczych zabrakło ciepłej wody. Nie jest to
klęska żywiołowa, więc taka
usterka powinna zostać usunięta od razu. Proste sprawy
nie zawsze są jednak proste.
Brak ciepłej wody trafił na
szczebel Rady Miasta. Radny Mirosław Kolb dwa razy, w kwietniu i październiku 2020 r., składał w tej sprawie interpelację. I dwa razy otrzymał zapewnienia, że
ktoś się zajmie problemem.
Tak się nie stało. Z jakiś nieznanych powodów ciepła
woda wciąż omijała krany
w SPS. Problemem zajęła się
w końcu Państwowa Inspek-

cja Pracy. W lutym tego roku PIP nakazał zapewnienie
w umywalkach przeznaczonych dla pracowników temperaturę wody od 35 do 40
stopni.
Zaskoczony
rozwojem sytuacji
radny Kolb
wystosował kolejną
interpelację.
- Wnoszę o wyjaśnienie,
dlaczego problem braku ciepłej wody w szkole nie został właściwie rozwiązany,

a stał się przedmiotem nakazu Państwowej Inspekcji Pracy? Zadaję kolejny raz pytanie: Czy woda ciepła jest
czy też jej nie ma, ponieważ
w pewnym stopniu czuję się
oszukany uzyskanymi odpowiedziami - napisał radny.
Odpowiedział Robert Cichowicz, zastępca prezydenta. Z jego zapewnień wynika, że usterka została usunięta i ciepła woda płynie. Dlaczego nie ma nic na ten temat
na stronie internetowej miasta? Przecież jest się czym
pochwalić.

www.naszejastrzebie.pl

maj 2021 r.

7

Półtora roku temu pisaliśmy o konflikcie mieszkańców ul. Kusocińskiego
z władzami Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przypomnijmy, że poszło
o „remont” balkonów. W miejsce murowanych ścianek działowych, władze
GSM zafundowały ludziom niedochodzące do ścian przegrody z pleksi. Po
tej aferze mieszkańcy zaczęli uważnie się przyglądać działalności zarządu
spółdzielni. Jak się okazuje, spraw spornych jest więcej. Oto kolejna z nich.
H
SZYC
A
N
EM
ŚL AD BLIKACJI
PU

LIST LOKATORÓW GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKAŃCÓW Z UL. KUSOCIŃSKIEGO.

Dlaczego Spółdzielnia
traktuje nas niepoważnie?
C
hcieliśmy podzielić się kolejną sprawą w zakresie działania Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w naszym
mieście. Sprawa dotyczy szeroko rozumianych konsultacji prowadzonych przez Zarząd GSM z mieszkańcami.
Tym razem sprawa dotyczy
planowanych remontów wykonywanych na terenie naszych nieruchomości.
Otóż Rada Nadzorcza
uchwaliła między innymi
plan remontów dla nieruchomości budynków od numeru 1 do 39 i pawilonów usługowych. Owszem uchwała
jest dostępna na stronie GSM
w zakładce E-kartoteka, ale
szczegóły zawarte w załącznikach nie zostały opublikowane, czyli dla nas zainteresowanych szczegóły te są niedostępne.
Co istotne, przed
podjęciem uchwały
nie było z nami
mieszkańcami
żadnych konsultacji
dotyczących
jakichkolwiek
inwestycji czy
remontów.
Zarząd GSM realizując bez
naszego udziału swoje zamierzenia, publikuje ogłoszenie
z dnia 20.01.2020 r., w którym poinformowano, że
w wyniku postępowania przetargowego z dnia 16 stycznia
2020 r. wyłoniono wykonawców na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych - w naszym wypadku
chodzi o budowę placu gospodarczego z zadaszeniem przy
ul. J Kusocińskiego 2-20, tzn.

wiaty śmietnikowej w cenie
7.500.00 zł plus VAT.
Następnie publikowane
jest kolejne ogłoszenie, a to
z dnia 06.10.2020 r. informujące że w wyniku postępowania przetargowego
z dnia 1 października 2020 r.
wybrano wykonawcę na budowę ww. wiaty na kwotę
35.255.00 zł plus VAT.
Dalej jest coraz ciekawiej.
Otóż, w gablotach naszych
klatek zostaje wywieszony
plan remontów nieruchomości na 2021 r. dla Osiedla
Chrobrego, ul. Kusocińskiego 20-20, 22-40, 42-60 wraz
z ogłoszeniem z dnia 16 listopada 2020 r. dot. propozycji
robót do planu remontowego
na 2021 r. oraz informujące
nas o możliwości zgłaszania
ewentualnych uwag i wniosków w terminie do 30 listopada 2020 r.
Ponadto, tego
typu publikacje
pojawiają się
w Jasnecie na
stronie głównej
i w zakładce
z życia GSM.

Pierwsze było z 9 listopada
2020 r. gdzie Pan prezes zapewnia o bardzo poważnym
traktowaniu i zachęca do składania uwag i wniosków (tutaj termin został wyznaczony do 15 listopada 2020 r.).
Kolejna publikacja jest z 19 listopada 2020 r., w której to
GSM stwierdza, iż konsultacje trwają od początku listopada i że na dzień dzisiejszy
zainteresowanie jest znikome
- co w naszym wypadku oczywiście nie jest prawdą. Jak dalej opublikowano - „Zachę-

camy mieszkańców do zapoznania się z propozycjami remontowymi na przyszły rok
i przedstawienia swoich opinii. Czekamy również na ich
propozycje. Będą one wpływać na ostateczne decyzje Zarządu, które prace będą wykonane i w jakiej kolejności” stwierdza prezes GSM Gerard
Weychert.
My mieszkańcy
sądząc rzeczywiście
o dobrych
intencjach
Zarządu GSM do
sprawy budowy
przedmiotowej
wiaty na śmieci
podeszliśmy
bardzo poważnie
i zgłosiliśmy
swoje uwagi w tej
sprawie.
Zgodnie z wyznaczonym
terminem w dniu 30 listopada 2020 r. złożyliśmy pismo
do Zarządu. Na 100 mieszkań pismo podpisało 56 osób/
mieszkanie, czyli zdecydowana większość.
Podkreślić należy, co zresztą wynika z treści niniejszego
pisma, w momencie składania przez nas mieszkańców
bloku przy ul. Kusocińskiego 2-20 naszych propozycji
i uwag nie mieliśmy żadnej
wiedzy o tym, co wcześniej
bez naszego udziału Zarząd
w tej sprawie już poczynił.
Czyli już wszystko zostało
załatwione, przetargi się odbyły, wykonawcy wyłonieni,
no to teraz czas na poważne konsultacje z członkami
spółdzielni, którzy w konsekwencji to wszystko sfinansują.

Tak wygląda
„poważne”
traktowanie
członków
Spółdzielni GSM
i tak istotne
są ich uwagi jak
w przypadku
remontu naszych
loggii.

REKLAMA

Pismo zostało złożone
30 listopada 2020 r., a do
dnia dzisiejszego nie mamy
żadnej odpowiedzi. Zgodnie z § 43 Statutu Spółdzielni GSM podania, wnioski,
prośby oraz skargi skierowane do Zarządu, powinny być
rozpatrzone przez Zarząd
w ciągu jednego miesiąca,

a jeżeli sprawa jest skomplikowana, to do dwóch miesięcy od dnia ich złożenia.
O sposobie załatwienia
wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie. Tak poważnie
jesteśmy traktowani.
Mieszkańcy GSM
z ulicy Kusocińskiego
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Dlaczego nasze miasto

marnuje potencjał?

Pismo samorządu
terytorialnego
„Wspólnota”
przygotowało ranking
dotyczący nadwyżki
operacyjnej wszystkich
polskich samorządów
za lata 2017 - 2019.
Jastrzębie-Zdrój nie
wypada źle w tym
zestawieniu. Rodzi to
pytanie, skoro finanse
miasta są stabilne,
dlaczego władze
nie wykorzystują tej
sytuacji do aktywnej
polityki inwestycyjnej
i prorozwojowej?

wiatu, powiaty, miasta powiatowe,
miasteczka i gminy wiejskie. Nas interesuje druga kategoria.
W rankingu
sklasyfikowano
48 polskich miast na
prawach powiatu.

Z zestawienia wybraliśmy śląskie
jednostki administracyjne, aby mieć
regionalną skalę odniesienia.
Liczby w kolorze białym oznaczają
miejsce w ogólnopolskim rankingu.

kami i wyręcza magistrat w wielu zadaniach, zwłaszcza z zakresu
wspierania sportu, kultury i edukacji. Generalnie, mając w odwodzie JSW, władze miasta nie muszą
martwić się o finansową stabilność
Jastrzębia-Zdroju.
Tylko, czy ten
potencjał jest właściwie
wykorzystywany?
W listopadzie ubiegłego roku pisaliśmy o innym zestawieniu, które w przypadku Jastrzębia-Zdroju
można nazwać rankingiem wstydu. „Wspólnota” wzięła pod lupę
wydatki inwestycyjne polskich
samorządów w latach 2017-2019.
Ten ranking publikowany jest od
dwóch dekad i zawsze bierze pod
uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w poprzednich
trzech latach. Jest wiele porównań opisujących kondycję samorządów, ale to jest najważniejsze.
Poziom obecnych inwestycji zapowiada, ile zarobimy w przyszłości. To jest fundament rozwoju.
Bez inwestycji nie będzie pieniędzy na realizację społecznych celów, na które najbardziej czekają
mieszkańcy. Ranking inwestycji to
prawdziwy test na odpowiedzialność władz. Jak na dłoni pokazuje,
na czym skupia się samorząd. Na
rozsądnym planowaniu, czy beztroskim przejadaniu pieniędzy.
Jastrzębie-Zdrój zajęło 46. miejsce. Gorzej jest tylko w Przemyślu
i Świętochłowice. Czy potrzeba
lepszego dowodu na to, że obecne
władze miasta marnują potencjał
Jastrzębia-Zdroju?

622 606
531 527

N

1973

skiej tabeli. To zasługa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, z którą zawodowo
związana jest znaczna część mieszkańców. W odniesieniu do średniej
krajowej zarobki są tam stosunkowo wysokie, co ma istotny wpływ
na zamożność całego miasta. JSW
zasila samorządowy budżet podat-

1175 zł

adwyżka operacyjna to
główny wskaźnik poziomu bezpieczeństwa finansowego samorządów lokalnych.
Jest to różnica między dochodami
a wydatkami w roku budżetowym.
W obecnych czasach jest to ważny wskaźnik, bo określa zdolność
do podniesienia się po upadku spowodowanym koronawirusem. Im
w lepszej kondycji były samorządy przed pandemią, tym mniejsze
odczują skutki. W rankingu wzięto
pod uwagę średnią z lat 2017-2019.
Nadwyżkę operacyjną wyliczono
w złotówkach na głowę mieszkańca. Samorządy podzielono na województwa, miasta na prawach po-

2144

Jastrzębie-Zdrój znalazło się na
wysokim, ósmym miejscu, a w regionalnej rywalizacji zamykamy
pierwszą piątkę. Nie ma w tym nic
dziwnego. W innym rankingu, opisującym wysokość dochodów na
głowę mieszkańca, nasze miasto
jest na samym szczycie ogólnopol-

493
389 384
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Inwestycje w złotówkach w przeliczeniu
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JSW odrabia straty
BARBARA PIONTEK, prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej:

S

Obserwujemy wyraźne zwiększenie zapotrzebowania na produkty Grupy
Kapitałowej JSW. Po wielomiesięcznym zastoju gospodarka zaczyna wracać
na dobre tory, a to bardzo dobry sygnał dla naszej Spółki.

przedaż koksu w pierwszym
kwartale 2021 r. realizowana była przez Grupę Kapitałową JSW zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Przychody ze
sprzedaży węgla do odbiorców
zewnętrznych osiągnęły wartość
917,6 mln zł.
Znacznie wyższa
była produkcja koksu
i wyniosła ponad
0,9 mln ton.
To więcej o 12,5 proc. w porównaniu do tego samego kwartału minionego roku. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych w analizowanym okresie sięgnęły 974,3 mln zł i były wyższe
o 29,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.
Łączne przychody Grupy
Kapitałowej JSW SA ze
sprzedaży były wyższe
o 12 proc. w stosunku do
poprzedniego kwartału
i osiągnęły wartość
niemal 2 mld zł.
- Grupa Kapitałowa JSW powoli
odrabia straty po trudnym 2020 roku. Na bieżąco analizujemy wpływ
pandemii koronawirusa na sytuację
rynkową i wszelkie sygnały płynące od naszych kontrahentów, mające bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na produkty naszej grupy,
a co za tym idzie wielkość przychodów - podkreśla Barbara Piontek,
prezes JSW SA.

Wolumen produkcji węgla
w pierwszym kwartale tego roku został zrealizowany na poziomie ok. 3,4 mln ton i był niższy o około 16,6 proc. w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku.
Korzystny wpływ na przychody Grupy miała średnia cena
koksu, która wyniosła 885,60 zł
za tonę, a więc była wyższa
o 5,7 proc. w porównaniu do
pierwszego kwartału 2020 roku.
Dużo niższa - bo aż o 15,4 proc.
była średnia cena węgla do celów
metalurgicznych, która w oma-

wianym okresie uzyskała wartość
413,08 zł za tonę.
Wydatki na inwestycje
w Grupie Kapitałowej
JSW w omawianym
okresie wyniosły
536,4 mln zł (w ujęciu
gotówkowym) i były
wyższe o 10,1 proc.
w porównaniu do
ostatniego kwartału
roku minionego.
W pierwszym kwartale tego roku pandemia COVID-19 w dalszym

ciągu wywierała znaczący wpływ na
światową gospodarkę oraz sytuację
w kraju. Oddziaływanie koronawirusa przeniosło się również na działalność Grupy Kapitałowej JSW SA
i osiągane przez nią wyniki. GK JSW

zamknęła pierwszy kwartał 2021 roku ujemnym wynikiem finansowym
w wysokości 179,2 mln zł netto. Natomiast wskaźnik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych w omawianym
okresie wyniósł 112,6 mln zł.

Grupa Kapitałowa JSW SA jest największym producentem wysokiej jakości węgla metalurgicznego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Działalność Grupy prowadzona jest w dwóch sektorach: węglowym i koksowym. Grupa jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy - koks - stal, koncentrując się na wydobyciu i przeróbce węgla oraz sprzedaży produktów Grupy - węgla, koksu oraz produktów węglopochodnych, w tym gazu koksowniczego, smoły, benzolu,
siarczanu amonu oraz siarki płynnej.
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Dwie godziny dla Rodziny
u JSW WŁĄCZA SIĘ W MIĘDZYNARODOWĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ.
15 maja, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Rodzin. To była dobra
okazja, aby szczególnie pomyśleć o swoich najbliższych i poświęcić
im czas. Zarząd JSW podjął uchwałę o dwóch godzinach wolnych
od pracy dla wszystkich chętnych pracowników JSW SA
w ramach akcji „Dwie godziny dla Rodziny”.

- Zależy nam na tworzeniu kultury pracy wspierającej pracowników
i ich rodziny w budowaniu dobrych

i trwałych więzi. Praca zawodowa
nie powinna negatywnie wpływać
na rodzinę. Przeciwnie - powinna

służyć rodzinie nie tylko w sferze
ekonomicznej. Dlatego przyłączamy się do międzynarodowej akcji
„Dwie godziny dla Rodziny” - powiedziała Barbara Piontek, prezes
JSW SA

Możliwość odebrania dwóch
godzin, czyli skrócenia sobie
czasu pracy jednego dnia zyskali wszyscy pracownicy JSW SA,
którzy chcą wziąć udział w akcji.
Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki,

w porozumieniu z przełożonymi
załoga może odbierać te godziny
(jako wolne i płatne) na zasadzie
dobrowolności aż do 30 czerwca
2021 roku. Szczegóły akcji:
www.2godzinydlarodziny.pl.

Ze wsparciem Fundacji
u Integracyjny plac zabaw dla dzieci

niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju

Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju to miejsce kultowe. OWN
jest popularnym celem spacerów mieszkańców miasta, którzy spędzają tam czas
wolny na odpoczynku, zabawie i inhalacjach solankowych. Jest to teren w pełni
przystosowany do bezpiecznego poruszania się osób niepełnosprawnych, jednak
jak do tej pory nie mogły one korzystać ze zbyt wielu atrakcji.

D

zięki wsparciu Fundacji JSW powstało
miejsce integracji ruchowej dzieci z niepełnosprawnościami, które pomoże im zarówno w znacznie lepszym rozwoju psycho-fizycznym
jak i pozwoli na aktywny udział w życiu społecznym
miasta.
Z placu zabaw mogą korzystać dzieci niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, jak również dzieci pełnosprawne. W miejscu
tym, na trawiastej nawierzchni stanęły trzy urządzenia
integracyjne:

• karuzela, z której mogą korzystać równocześnie dwie
osoby niepełnosprawne lub osoby niepełnosprawne
i w pełni sprawne;
• huśtawka najazdowa, która może stanowić przeszkodę terenową lub huśtawkę wagową;
• bujak rowerek, który jest urządzeniem kołyszącym
się na sprężynie stalowej.
Jest to pierwszy taki obiekt w mieście, który pozwoli
na zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych ze społecznością i z pewnością pomoże w rozwoju wspólnot lokalnych Jastrzębia-Zdroju.
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Dialog społeczny - nowa jakość w JSW
5 maja z inicjatywy prezes JSW SA Barbary
Piontek, odbyło się pierwsze w tak szerokim,
składzie spotkanie Zarządu JSW SA ze
wszystkim organizacjami związkowymi
działającymi w Spółce. Jest ich 65.

T

akie nowe spotkania, z pełną reprezentacją pracowników JSW SA, będą się
odbywać raz w miesiącu online,
co zostało przyjęte z entuzjazmem
i poparciem strony społecznej. Termin kolejnego wydarzenia strony
ustaliły na 7 czerwca 2021 r.
Tematami spotkania z stroną
społeczną były:
• Informacja o 10-letnim okresie
gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW SA;

• Omówienie przesłanego przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe Porozumienia z roku 2020
i jego następstw dla kondycji Spółki;
• Wdrożenie Uchwałą Zarządu
wzrostu stawek płac zasadniczych
o 3,4 % od 1 lipca 2021 r.;
• Propozycja realizacji stałych rozwiązań w zakresie polityki płacowej w kolejnych latach działalności Spółki - racjonalizacja procesu biorąca pod uwagę kondycję
finansową Spółki.

Zarząd JSW SA wspólnie
i każdy z członków osobno,
ponownie wyrazili gotowość
do dialogu społecznego i pod-

kreślili jego rolę. Uruchomiony został także specjalny adres
e-mail, a prezesi zadeklarowali wyznaczenie w swoich termi-

narzach stałych tzw. „dni otwartych drzwi” dla strony społecznej i wszystkich pracowników
Spółki.

a jego wysokość ograniczyła się zaledwie do jednego metra. Oprócz
potężnych zniszczeń wywołanych

wstrząsem, akcję ratowniczą utrudniała wysoka temperatura, brak
tlenu, metan oraz zalewisko wody.

900 metrów pod ziemią zostało uwięzionych siedmiu górników. Dwóch
udało się uratować, pięciu zginęło.

Pamiętamy!
Minęła trzecia rocznica katastrofy
w Ruchu Zofiówka. W wyniku silnego
wstrząsu zginęło wtedy pięciu górników.
W JSW uczczono pamięć ofiar tragedii.
W cechowni kopalni przed tablicą
upamiętniającą tamte wydarzenia kwiaty
złożyli członkowie Zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, przedstawiciele
związków zawodowych oraz kopalni.

T

rwająca przez kilkanaście
dni akcja, w której brało
udział dwa i pół tysiąca
osób, uważana jest za jedną z najtrudniejszych w historii polskiego
górnictwa.
- Rejon w którym doszło do katastrofy jest wyizolowany i po tym, co

się stało wszyscy czujemy ogromny
respekt przed „matką naturą” - mówił Marian Zmarzły, dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka, dziękując
za pamięć o tragicznie zmarłych
pracownikach.
Po wstrząsie chodnik zamienił
się w jedno wielkie rumowisko,
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Wspierają przyszłych Mistrzów Polski
- Jastrzębska Spółka Węglowa wspiera sport i inwestuje w ten sposób
w zawodową przyszłość młodzieży. W Akademii Talentów wspólnie trenujemy
kolejne pokolenia mistrzów Polski w siatkówce - mówił Jarosław Jędrysek,
zastępca prezesa Zarządu JSW SA ds. ekonomicznych, podczas konferencji
prasowej zorganizowanej przez Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel.

G

ospodarzem wydarzenia
był Prezes Zarządu KS Jastrzębski Węgiel Adam
Gorol, a wśród zaproszonych gości
znaleźli się: Artur Soboń - sekretarz
stanu w Ministerstwie Aktywów
Państwowych, Jarosław Jędrysek zastępca prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. ekonomicznych, Ryszard Czarnecki - wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej ds. międzynarodowych, Anna Hetman - prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, Marcin Weiner - prezes Zarządu Śląskiego Związku Piłki Siatkowej oraz
Dariusz Luks - trener-koordynator
Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Konferencję poprowadził
Marek Magiera - znany komentator
sportowy stacji Polsat Sport.
Prezes Gorol podkreślił na wstępie, że hala w Szerokiej to miejsce

szczególne dla jastrzębskiej siatkówki. To w tym miejscu nasz Klub
świętował pierwsze, historyczne
mistrzostwo Polski w 2004 roku,
wywalczone w Olsztynie po zwycięstwie z tamtejszym AZS-em.
Dziś, po 17 latach
Jastrzębski Węgiel znów
stanął na najwyższym
stopniu podium
mistrzostw Polski.
Prezes przypomniał, że to właśnie w tym miejscu odbywały się
wielkie mecze, występowały gwiazdy światowej siatkówki, z czym
wiąże się masa niezapomnianych
sportowych emocji. Dziś obiekt
służy Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla.
Jest to miejsce, z którego wywodzi się wielu czołowych zawodni-

RYSZARD CZARNECKI, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej
To jest ważna i potrzebna inicjatywa w skali Śląska i Polski. Właśnie
dlatego jako PZPS podpisaliśmy list intencyjny, bo chcemy pokazywać
innym klubom, że warto inwestować nie tylko w najlepszych graczy,
ale także w młodzież.

ków grających w najlepszych siatkarskich klubach. To właśnie w Jastrzębiu-Zdroju młodzież może
profesjonalnie trenować i rozwijać
swoją pasję, jaką jest siatkówka - łącząc edukację ze sportem.

ARTUR SOBOŃ, wiceminister aktywów państwowych
Wiele spółek skarbu państwa angażuje się w kluby sportowe.
Jest to dla nich marketingowa wartość, ale także społeczna misja.
Jastrzębie-Zdrój jest modelowym przykładem na to, jak powinien
w praktyce wyglądać ten efekt synergii.

W tym sezonie
w Akademii trenowało
ponad stu młodych
zawodników.

ADAM GOROL, prezes Jastrzębskiego Węgla
Akademia jest wielka. Mam osobistą satysfakcję, że poza złotym
medalem i tytułem mistrza Polski, który wrócił do nas po 17 latach,
mamy także produkt, który jest doceniany przez wszystkich nawet
przez władze naszego kraju.

- Ta baza do wychowywania
młodych siatkarzy i ich edukacji
sprawia, że ta setka dzieci i młodzieży ma wielkie szczęście. Cieszymy się, że tak liczna grupa młodych ludzi może kształcić się i trenować w tak wspaniałych warunkach stworzonych przez Klub i JSW
- zaznaczył Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. - Ta
inwestycja jest szczególnie ważna,
bo wspiera rozwój młodzieży - powiedział - zaskoczony rozmachem
projektu.
- Bardzo dziękuję zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej za to,
że możemy realizować taki projekt.
To jest wielka satysfakcja dla nas
wszystkich - powiedział Adam Gorol, prezes Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel. - Jestem dumny, że
możemy pracować dla takiej marki,
jak JSW i coraz wyżej stawiać sobie
poprzeczkę w realizacji projektu dla
utalentowanej młodzieży - dodał.

Projekt młodzieżowej siatkówki pod nazwą Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla realizowany jest od sezonu 2012/2013. Akademia
Talentów Jastrzębskiego Węgla powstała w oparciu o wspólną wizję Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz klubu Jastrzębski Węgiel, zakładającą
nowatorską działalność na rzecz rozwoju sportu w regionie

JAROSŁAW JĘDRYSEK, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Jedyne czego nam teraz brakuje to otwartych zawodów, aby młodych
zawodników mogli podziwiać rodzice, dziadkowie, koledzy. Jestem
przekonany, że normalność wróci wkrótce na siatkarskie parkiety.

DARIUSZ LUKS, trener koordynator Akademii Talentów JW.
Nie możemy spocząć na laurach. Najlepsze polskie klubu chcą grać
i wygrać z nasza Akademią. To dla nas prestiż, ale też wyzwanie,
bo musimy ciężko pracować, aby utrzymać wysoki poziom.

ANDRZEJ PAWŁOWSKI, dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego Jastrzębski Węgiel
Staramy się, aby poziom edukacyjny był w naszej szkole równie
wysoki, jak sportowy. Zdawalność matur wyniosła w ubiegłym
roku 100 procent, a średnia wyników przekroczyła 50 procent.

MARCIN WEINER, prezes Śląskiego Związku Piłki Siatkowej
Akademia jest dumą i ogromnym wkładem w rozwój śląskiej
siatkówki. Jest to projekt na europejskim i światowym poziomie.

www.naszejastrzebie.pl
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Dzikie wysypiska T

Ukradli koparkę

u To się staje problemem nie tylko Jastrzębia-Zdroju, ale praktycznie
wszystkich miast, gdzie są tereny zielone.

Z

prośbą o usunięcie odpadów ze ścieżki spacerowej
na osiedlu Staszica, zwróciła się radna Angelika Garus-Kopertowska.
W sprawie zaśmiecania lasów
i parków warto się zastanowić nad
rozwiązaniami systemowymi. Apelowanie do sumień i edukacja
mieszkańców raczej nie odnoszą
skutków. Lepsze efekty przynoszą
foto-pułapki, częstsze kontrole Straży Miejskiej oraz wysokie kary.

Najwięcej Ukraińców
u Znacznie wzrosła liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu

społecznym w województwie śląskim. Na koniec marca
legalnie pracujących obcokrajowców w naszym regionie było
ponad 66 tys. osób. To o 3 tysiące więcej niż w grudniu 2020 r.
i blisko 10 tysięcy więcej niż pod koniec 2019 r.

W

marcu tego roku liczba legalnie
pracujących obcokrajowców wynosiła w Polsce
766 tys. Największy wzrost
wśród zagranicznych praREKLAMA

cowników nastąpił w przypadku obywateli Ukrainy.
Również w województwie
śląskim najwięcej cudzoziemców, którzy podjęli zatrudnienie to Ukraińcy. Na

koniec marca składki na
ubezpieczenia społeczne odprowadzane były za ponad
53 tys. obywateli z ukraińskim paszportem, to o prawie 2 tys. więcej niż na koniec
2020 r. Drugą narodowością,
która najliczniej przyjeżdża
do naszego regionu w celu podjęcia legalnej pracy to
obywatele Białorusi - 2,2 tys.
osób, następnie to Gruzini ponad 1,7 tys., kolejno obywatele Mołdawii - 909, Rosji 674, Rumunii, Włoch i Czech
- z każdego z tych krajów
w granicach powyżej 340.

Z różnych
stron świata
Na terenie województwa
śląskiego pracują obywatele jeszcze z około 100 państw,
z różnych zakątków świata,
czasem bardzo odległych i egzotycznych. I tak w bielskim
oddziale mamy trzech Kolumbijczyków, a w chorzowskim ZUS trzech Laotańczyków. W częstochowskim oddziale zgłoszonych do ubezREKLAMA

o, że w Polsce kradnie
się samochody nie jest
dla nikogo nowością.
Łupem złodziei padają też czasami inne pojazdy, czego dowody mamy w naszym mieście.
Jastrzębscy śledczy poszukują
skradzionej minikoparki. Wartość skradzionego mienia oszacowano na kwotę 68 tys. złotych. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje, proszone
są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju - tel.: 47 85 542 00, e-mail: dyzurny@jastrzebie.ka.policja.gov.pl.
Do kradzieży doszło w nocy z 18/19 maja między godziną 0.30
a 7.45 w Jastrzębiu-Zdroju na ulicy Węglowej. Minikoparka gąsienicowa koloru pomarańczowego została zaparkowana na trawniku
po zakończonej pracy budowlanej. I tyle ją widziano.
pieczeń społecznych jest dziewięciu mieszkańców Indonezji, w rybnickim ZUS trzech
Senegalczyków, w sosnowieckim ZUS 128 Chińczyków, natomiast w zabrzańskim ZUS czterech obywateli Kamerunu.
- Dane statystyczne Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione
w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania
składek na ubezpieczenia społeczne, jak np. umowa o pra-

cę, czy zlecenie. W tych statystykach ujęte też są osoby, które w Polsce prowadzą własną
firmę. Należy jednak pamiętać,
że nie każdy legalnie pracujący w Polsce cudzoziemiec musi
opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS. Niektórzy
z nich pracują na umowach nieoskładkowanych lub ubezpieczają się w KRUS - mówi Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

Zielone Jastrzębie

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

61 nowych zielonych pracowni powstanie w szkołach województwa śląskiego dzięki dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zielone laboratorium

KREATYWNOŚCI!
F

TOMASZ BEDNAREK, prezes
WFOŚiGW w Katowicach:
Edukacja dzieci i młodzieży
jest jednym z priorytetów
Funduszu. Nauka
szacunku do przyrody
i naszej planety jest
bardzo ważna, bowiem
to właśnie Ci najmłodsi
będą decydować o tym
jak będzie wyglądać
świat. Nawyki są drugą
naturą człowieka, dlatego
tak ważne jest, by dzieci
uczyć sortowania śmieci,
oszczędzania wody czy
życia w zgodzie z naturą.

undusz rozstrzygnął siódmą edycję konkursu „Zielona Pracownia’2021”. Zarząd zdecydował o zwiększeniu
puli dotacji, która wzrosła do ponad 2,3 mln zł.
Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie „Zielona Pracownia_projekt’2021”.
Jastrzębie-Zdrój otrzyma
40 tys. zł na stworzenie
zielonej pracowni
w Szkole Podstawowej
z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 5,
według projektu
zatytułowanego:
„Zielone laboratorium
kreatywności”.
- Zainteresowanie tymi konkursami jest cały czas bardzo duże. Poziom nasyłanych do nas projektów
jest bardzo wysoki. I właśnie dlatego
uznaliśmy, że powinniśmy zwiększyć
tegoroczną pulę środków pierwotnie przeznaczonych na ten konkurs
z 2 do ponad 2,3 mln zł - wyjaśnia
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W tegorocznej siódmej edycji
konkursu wpłynęły 133 wnioski,
z czego wyłonionych zostało 61

7

najlepszych projektów. W przeważającej większości odbiorcą
konkursu okazały się szkoły podstawowe - 108 wniosków, a jedynie 25 wniosków to licea i technika. Wśród nadesłanych wniosków
50 placówek zostało nagrodzonych finansowo we wcześniejszym
konkursie „Zielona pracownia_
projekt’2021”.
Przedmiotem konkursu było
utworzenie projektu szkolnej pra-

cowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.
Nadesłane wnioski oceniano biorąc
pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie
przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu
oraz zasadność ich zakupu.

edycji konkursów
„Zielona Pracownia_
projekt” i „Zielona
Pracownia”

13,4 mln zł
na utworzenie

369

zielonych pracowni

Łapmy wodę
Jeszcze tylko do 10 czerwca będzie można składać elektroniczne wnioski do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”.

P

rzypominamy, że kwota dofinansowania wynosi 5 tys. zł. W ramach
programu można uzyskać dofinansowanie na zakup, montaż, budowę
i uruchomienie instalacji pozwalających
na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej
przedsięwzięciem. Dofinansowany może
być również zakup urządzeń zbierających
wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz

sam zbiornik i instalacje, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.
Wnioski o dofinansowanie należy składać poprzez Portal Beneficjent, który znajduje się na stronie WFOŚIGW w Katowicach. Następnie należy go wydrukować
i w formie papierowej, podpisany wraz
z załącznikami (z wymaganymi podpisami) dostarczyć do siedziby Funduszu lub
za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski

w wersji papierowej będą przyjmowane
do 12 lipca 2021 r.
Wnioski należy składać przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.
Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące zł. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników
to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on
przedmiotem wniosku). Okres trwałości
przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia.

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

Zielone Jastrzębie

CORAZ WIĘCEJ GMIN
w Programie Czyste Powietrze
ADAM LEWANDOWSKI,
zastępca prezesa WFOŚIGW
w Katowicach:
Bardzo nas cieszy fakt, że
coraz więcej gmin przystępuje
do współpracy z nami. To
ważne, bowiem wpływa na
zwiększenie tempa wymiany
tzw. „kopciuchów” na
niskoemisyjne źródła ciepła.
A przecież wszystkim nam
zależy na oddychaniu czystym
powietrzem. Przypominamy,
że zgodnie z uchwałą Sejmiku
Śląskiego wszystkie piece
węglowej liczącej więcej niż
10 lat należy w tym roku
zlikwidować. Do ich wymiany
dopłaca nie tylko Fundusz, ale
także gminy.

Po

głośnej akcji promocyjnej oraz licznych zachętach finansowych dla
gmin, by włączyły się w Program Czyste Powietrze WFOŚiGW w Katowicach rozpoczyna serię podpisywania
porozumień z gminami, które wyraziły taką wolę. Obecnie swoje zainteresowanie przystąpieniem do Programu
zadeklarowało 56 gmin z terenu województwa śląskiego, m.in. Bielsko-Biała, Będzin czy Opatów.
Do tej pory do Programu Czyste Powietrze przystąpiły już 86 gminy, które utworzyły na swoim terenie Punkt
Przyjmowania Wniosków. Co godne
podkreślenia jest wśród nich Jastrzębie-Zdrój. Mieszkańcy mogą liczyć na
wsparcie i pomoc urzędników w wyplenianiu wniosków o wsparcie do
Funduszu oraz podjęcie decyzji o wyporze niskoemisyjnego źródła ciepła.

Miasto Jastrzębie-Zdrój
przygotowało system
dotacji dla mieszkańców
i wspiera ekologiczne
inwestycje w czyste
powietrze.
Dotacji udziela się w przypadku likwidacji pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o., w wysokości
60 % poniesionych kosztów zakupu
i montażu, ale nie więcej niż:
• 4000,00 zł dla kotła gazowego,
• 5000,00 zł dla kotła opalanego olejem opałowym,
• 5000,00 zł dla kotła z automatycznym podajnikiem opalanego biomasą (słoma, odpady drzewne,
itp.),
• 5000,00 zł dla kotła elektrycznego
i systemu ogrzewania elektryczne-

go (podłogowego, ściennego, pieca
akumulacyjnego),
• 4000,00 zł dla kotła węglowego z automatycznym podajnikiem

(przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w sieć gazową lub miejską sieć centralnego ogrzewania),
• 8000,00 zł do powietrznej lub
gruntowej pompy ciepła służącej
do ogrzewania budynku.
W przypadku podłączenia jednorodzinnego budynku mieszkalnego
do miejskiej sieci centralnego ogrzewania dotacja wynosi 80% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż
6000,00 zł.
Można ubiegać się również o dofinansowanie na budowę nowego przyłącza do sieci gazowej do budynku
mieszkalnego, w wysokości 80% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż
1500,00 zł.

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązuje „uchwała antysmogowa”, stanowiąca regulację prawną, dotycząca użytkowania kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe.
Każdy użytkownik starego kotła na paliwo stałe zobowiązany jest go wymienić na nowy, co najmniej 5. klasy albo zastosować inne źródło ciepła, takie jak:
ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła.
Dla kotłów, których eksploatacja (pierwsze uruchomienie) rozpoczęła się przed 1 września
2017 r. wyznaczone zostały następujące okresy:
• DO KOŃCA 2021 R. - trzeba będzie wymienić kotły mające więcej niż 10 lat (licząc od daty ich produkcji) lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
• DO KOŃCA 2023 R. - kotły eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
• DO KOŃCA 2025 R. - kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
• DO KOŃCA 2027 R. - kotły spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012.
Kto nie wymieni kotła w terminie określonym „uchwale”, podlega karze grzywny do wysokości 5000 zł, zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń.

Wsparcie dla młodych strażaków
u Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął
realizację pilotażowego Programu dofinansowania
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.

D

zięki wsparciu z Funduszu będzie
możliwy zakup wyposażenia młodych strażaków ochotników w odzież
ochronną, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ćwiczebny. Wnioskodawcy mogą uzyskać środki

w formie dotacji sięgające 80 proc. kosztów
kwalifikacyjnych. Na Program Fundusz przeznaczy łącznie 200 tys. zł.
- Od lat dofinansowujemy straż pożarną w naszym regionie, zarówno zawodowców jak i ochotników. Teraz chcemy też doposażyć młodych
ochotników. Docierały do nas informacje, że brakuje środków na zakup odzieży ochronnej, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ćwiczebnego. I to właśnie dofinansujemy. Na razie jest to Program pilotażowy, ale jeśli zapotrzebowanie okaże się duże, będziemy go kontynuowali - wyjaśnia Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Na zakup sprzętu ćwiczebnego, bojowego
i umundurowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach będzie można uzyskać do
15 tys. zł, nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami są Gminy i Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, które uzyskały pozytyw-

ną opinię co do zakresu rzeczowego i ilościowego powiatowych i miejskich PSP oraz posiadają
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
Wnioski można składać do 11 czerwca 2021
roku lub do wyczerpania alokacji środków.
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HOROSKOP
WODNIK (20 I - 19 II) Przez ostatnie
tygodnie żyłeś w wielkim stresie, spowodowanym postępowaniem innych osób. Ale czy
jest sens aż tak się tym przejmować? Staraj
się nie marnować energii na sprawy, na które
nie masz wpływu. Skup się na sobie.
RYBY (20 II - 19 III) Nie traktuj zbyt
dosłownie krytycznych uwag pod swoim
adresem. Zwłaszcza jeżeli wypowiadają je
ludzie, którzy nie mają powodu, aby darzyć
Cię sympatią. Zawsze możesz ich pokonać
tą samą bronią. Powiedz im coś takiego, że
z wrażenia zwiędną im uszy.
BARAN (20 III - 20 IV) Nie sugeruj się
przysłowiem mówiącym, że „do trzech razy
sztuka”. Jeżeli bardzo zależy Ci na załatwieniu sprawy, która tak Cię ostatnio nurtuje, próbuj aż do skutku. Może błąd tkwi w
podejściu do problemu? Może nie szukasz
sprzymierzeńców, choć chętni do pomocy
na pewno się znajdą.
BYK (21 IV - 20 V) Powinieneś wykazać więcej pokory wobec otoczenia.
Nie chodzi o to, aby zginać kark i schodzić
wszystkim z drogi, ale musisz pamiętać, że
nie jesteś jeszcze królem świata. W swoje
postępowanie musisz wkalkulować ryzyko, że spotkasz kogoś silniejszego i sprytniejszego od Siebie.
BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI) Wiosenne
przesilenie nie wpłynęło dobrze na Twoje zdolności mobilizacyjne. Innym praca pali się w rękach, a Ty próbujesz się migać od obowiązków. Dla Swojego dobra powinieneś wziąć się w garść, bo inaczej ktoś
sprzątnie Ci sprzed nosa życiową okazję do
zarobienia kasy.

RAK (21 VI - 21 VII) Planowanie nie
należy do Twoich najmocniejszych stron.
Wziąłeś sobie na głowę zbyt dużo obowiązków i nie potrafisz się z nich teraz wywiązać. Naucz się selekcjonować zadania według hierarchii ważności. Na pierwszym
miejscu postaw te, które korzyść przyniosą Tobie.
LEW (22 VII - 21 VIII) Ryczysz - jak
to lew - ale pożytku z tego nie ma żadnego. Siła i pewność siebie są Twoimi naturalnymi atutami, ale plany wezmą w łeb, jeżeli nie wejdzie Ci w krew przebiegłość Skorpiona, ostrożność Raka i skromność Panny.
Załatw wszystkie ważne sprawy przed wakacjami.
PANNA (22 VIII - 22 IX) Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem. Popełniłeś masę błędów, których już nie naprawisz. Musisz poddać sprawy ich własnemu
biegowi i czekać, aż rozwiążą się same. Nie
marnuj jednak tej życiowej lekcji. Dobrze
zapamiętaj błędy.
WAGA (23 IX - 22 X) Każda Waga powinna ważyć sama, ale sprawy są zbyt poważne, abyś polegał tylko na własnej opi-
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nii. Zapytaj o radę kogoś o większym doświadczeniu życiowym, kto już był w podobnej sytuacji. Dobrze się zastanów, do
kogo zwrócić się o pomoc. Tutaj liczy się
dyskrecja.
SKORPION (23 X - 21 XI) Nie rezygnuj z przywilejów, które Ci się należą, a
które ktoś chce teraz odebrać. Walcz o sprawiedliwość i swoje interesy. Tylko nie sięgaj
po metody Twojego przeciwnika, bo to się
może źle skończyć dla Ciebie. Prawda zawsze zwycięża i tego się trzymaj.
STRZELEC (22 XI - 20 XII) Nie przerzucaj swoich osobistych problemów na
grunt towarzyski i zawodowy, bo staniesz
się toksyczną osobą, którą wszyscy będą
omijać szerokim łukiem. Jeżeli przeżywasz trudne chwile, to szukaj pocieszenia
u prawdziwych przyjaciół, a nie u wszystkich znajomych.
KOZIOROŻEC (21 XII - 19 I) Trzymaj się zasady, że jeżeli coś Cię nie zabiło, to na pewno wzmocni. Z każdym nagatywnym wydarzeniem stajesz się odporniejszy na podobne sytuacje w przyszłości. Nie szukaj winnych obecnej sytuacji. Widocznie tak miało być. Ciesz się, że
nie jest gorzej.
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