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Szykuje się rewolucja w polskiej energetyce. Poseł Grzegorz Matusiak
30 maja organizuje w Katowicach konferencję „Śląskie Magazyny Energii”,
poświęconą budowie w Jastrzębiu-Zdroju pierwszej, polskiej fabryki ogniw
dla tzw. power banków. Jako pierwsi zdradzamy szczegóły tej inwestycji.

Piotr Szereda:

Szachowa wicemistrzyni
świata z Jastrzębia!

Im dłużej rządzi w magistracie obecna
ekipa, tym coraz mniej ma skrupułów
Juniorka Zuzanna Gaszka z UKS Pionier
jeśli chodzi o obsadzanie swoimi ludźmi
Jastrzębie została wicemistrzynią
najbardziej lukratywnych stanowisk.  str. 3 świata w szachach błyskawicznych.  str. 4

str. 8-9

Połączyła ich krew

Na „Zielone szkoły” z dotacją

W ostatnią sobotę kwietnia w Parku
Zdrojowym odbył się „II KRWIOBIEG”
pod hasłem „Łączy nas krew”, połączony
z akcją oddawania krwi. 
str. 4

12 uczniów z Zespołu Szkół nr 9
skorzysta z dotacji z WFOŚiGW
w Katowicach i pojedzie na
„zieloną szkołę”. 

str. 15
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Pieniędzy nie ma i nie będzie
Do ciekawej wymiany poglądów na temat pensji pracowników Urzędu Miasta i podległych jednostek doszło
między Andrzejem Matusiakiem i Anną Hetman. Radny zapytał w interpelacji, prezydent odpowiedziała...
tuacja pozwala na konkretne
podwyżki dla pracowników, nie
tylko w okresie wyborczym”.

kania. Pensja prezydent Anny
Hetman wzrosła aż o 6 tys. zł.

O pieniądze dla
urzędników
upomniał się
w interpelacji radny
Andrzej Matusiak.
„Proszę o wyjaśnienie dlaczego nie chce Pani dać pra-

REKLAMA

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 50,04 m2
I Piętro,
wolne od zaraz
cena: 217 000 zł
tel. 601 976 218
M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
po generalnym
remoncie, II piętro
pow. 47,00 m2
cena: 245 000 zł
tel. 601 976 218
M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 36,00 m2
po remoncie
cena: 165 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

Co na to prezydent
Anna Hetman?

cownikom miasta oraz pracownikom z jednostek podległych konkretnych podwyżek.
Jako radny jestem zbulwersowany obecną sytuacją. Jako
radni wciąż otrzymujemy informacje o kiepskiej sytuacji
miasta. Rzeczywistość jednak
jest inna. Jako miasto otrzymujemy bardzo duże dofinan-

sowania z budżetu Państwa na
inwestycje (dzięki starającemu
się o to posłowi PiS Grzegorzowi Matusiakowi). Nadwyżka
budżetowa za 2021 rok to kwota powyżej 30 mln zł, z czego z podatków kwota powyżej
12 mln zł. Dodatkowa subwencja w kwocie 20 mln zł pod koniec roku 2021. Obecna sy-

„Podane w interpelacji informacje dotyczące nadwyżki budżetowej są wyrwane z kontekstu i wprowadzają mieszkańców w błąd. Ubolewam
nad tym, że Pan jako wieloletni radny zdaje się nie rozumieć
funkcjonowania budżetu miasta, o czym mogą świadczyć zadawane przez Pana pytania. Jeśli natomiast ma Pan wiedzę

na temat budżetu miasta, a mimo to zadaje takie pytania, to
prawdopodobnie świadomie
manipuluje Pan faktami” (...)
„W bieżącym roku pracownicy urzędu miasta i podległych
jednostek otrzymali podwyżki
w wysokości średnio 8 procent
wynagrodzenia. Jesteśmy świadomi faktu, że podwyżki płac
nie nadążają za szalejącą inflacją, dlatego sytuacja jest monitorowana, a kolejne podwyżki
będą dokonywane w terminach
możliwych dla budżetu miasta. Jeszcze raz podkreślam, że
tym roku z nadwyżki pracownicy urzędu miasta i jednostek
organizacyjnych miasta otrzymali jednorazową gratyfikację
pieniężną w postaci nagrody,
zgodnie z regulaminami obowiązującymi w poszczególnych
jednostkach”.

Ktoś o czymś zapomniał?

Wymiana poglądów między prezydent Anną Hetman i radnym Andrzejem
Matusiakiem powoli staje się klasykiem jastrzębskiego samorządu. Kolejne
starcie dotyczyło dofinansowania zewnętrznego inwestycji w mieście.
- Proszę o informacje jakie kwoty miasto otrzymało na inwestycje od 2015 roku z budżetu Państwa i Unii Europejskiej.
Proszę wymienić jakie to były inwestycje.
Mimo prób blokady przekazania środków
z Unii przez Europosłów z Platformy Obywatelskiej (czyli Pani koleżanek i kolegów)
te środki nasze miasto otrzymuje - napisał
w interpelacji Andrzej Matusiak.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

O

pensjach dla urzędników jastrzębskiego magistratu i podległych mu jednostek zrobiło się głośno pod koniec ubiegłego roku. Na październikowej sesji Rady Miasta pojawiła
się grupa pracowników z czytelnym hasłem: mamy dość!
W końcu, po latach zamrażania płac w miejskich instytucjach, uchwalono podwyżki
o 8 proc., średnio o 387 zł brutto. W minimalny sposób rekompensuje to skutek inflacji
i szalejących cen. Nie wszyscy
jednak mają powody do narze-

Rząd dał ponad 12 mln zł na remont wiaduktu i ronda. Tych pieniędzy nie ujęto
w zestawieniu przygotowanym dla radnego.

W odpowiedzi prezydent
Anna Hetman odniosła się do
zarzutu o koligacja z PO.

Zestawienie sprawia jednak
wrażenie niekompletnego.

- Szanowny Panie Radny, jednocześnie
bardzo proszę, aby do wyraźnych spraw samorządowych nie włączać polityki. Nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej
i nie posiadam tam koleżanek i kolegów,
a mieszanie Pana osobistych niechęci do
mojej osoby w aspekcie ważnych dla miasta
spraw, jest nie na miejscu - odpisała prezydent. Do odpowiedzi dołączono listę inwestycji, o którą prosił radny.

Dokument zamieszczony został na stronie magistratu. Osoba spoza naszego miasta analizując listę może odnieść wrażenie,
że władze centralne zapomniały o Jastrzębiu-Zdrój. Dlaczego prezydent „zapomniała” na przykład o nowym rondzie na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej, Ranoszka
i Wiejskiej? Państwo przeznaczyło na tej cel
6 mln zł. Albo o budowie wiaduktu i ronda
na alei Piłsudskiego. Niedawno przeprowa-

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

dzono tam test obciążeniowy z ciężarówkami. Jeśli wszystkie parametry okażą się bezpieczne, obiekt zostanie oddany do użytku
już w przyszły miesiącu. Łączny koszt przebudowy wraz z budową ronda wyniósł ponad 18 milionów złotych. Miasto wyłożyło tylko część tej kwoty. Ponad 12 mln zł
Jastrzębie-Zdrój otrzymało z rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych. W zestawieniu przygotowanym dla radnego nie ma
też nowej sali koncertowej dla jastrzębskiej
szkoły muzycznej. Miasto otrzymało na ten
cel ponad 15 mln zł.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój

H

asło o „odpolitycznieniu” jastrzębskiego samorządu niosła na sztandarach wyborczych prezydent Anna Hetman. Powtarzała je w swoich kampaniach jak zaklęcie i remedium na bolączki naszego miasta. Tymczasem życie pokazało, jak
nierealne stało się to hasło.
Zmiana nazwy koalicji
Anny Hetman, która
z Platformy Obywatelskiej
przeistoczyła się w Koalicję
Samorządową, okazała się
zabiegiem kosmetycznym
i marketingowym. Polityczny
fundament został nietknięty.

www.naszejastrzebie.pl
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Sami swoi

Zaledwie po czterech miesiącach odwołana została dyrektorka Instytutu Dziedzictwa
i Dialogu. W jej miejsce mianowano Izabelę Grelę, bliską współpracownicę prezydent
Anny Hetman. Im dłużej rządzi w magistracie obecna ekipa, tym coraz mniej ma
skrupułów, jeśli chodzi o obsadzanie swoimi ludźmi najbardziej lukratywnych stanowisk.
przykład Izabeli Greli, która do tego momentu asystowała prezydent Hetman podczas oficjalnych imprez i spotkań, sporządzała protokoły, była odpowiedzialna za
robienie zdjęć, filmowanie itd. Po zmianie
ustawy o pracownikach samorządowych,
likwidującej etaty doradców i asystentów
uznawanych za polityczne, pożegnała się
z tym stanowiskiem, ale nie z magistratem.
Wróciła już w lutym 2018 roku jako pełnomocnik prezydenta do spraw rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Później
została naczelnikiem tego wydziału. Wzbudziło to wątpliwości wśród radnych, ponieważ tryb konkursu ogłoszono jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej.

linę Budzińską-Górę. Jak donosiły media była
to decyzja awaryjna, ponieważ w trybie konkursowym szefowania kontrowersyjnej instytucji nikt się nie podjął. Chętnych nie skłoniły
nawet spore zarobki.
Media tak opisywały
tę sytuacje:
„Konkurs na dyrektora Instytutu Dziedzictwa
i Dialogu nie został rozstrzygnięty, ponieważ nie
zgłosił się żaden kandydat - mówiła nam Izabela Grela, naczelnik wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta
w Jastrzębiu-Zdroju, już wtedy zapowiadając, że
miasto ma wyjście z tej sytuacji. - Zgodnie z ustawą prezydent może powołać dyrektora instytutu
- zaznaczyła Izabela Grela, która dodała, że wybór dyrektora nastąpi 1 listopada.”
Po kolejnych czterech miesiącach Ewelina Budzińska-Góra została odwołana z funk-

cji dyrektora placówki (nadal w budowie) mającej być atrakcją turystyczną miasta. Na jej
miejsce prezydent powołała - jakże by inaczej
- Izabelę Grelę.
Czy jej głównym zajęciem
będzie nadal uwiecznianie
na fotografiach wybitnych
czynów pani prezydent?
Z informacji jakie doniosły nam „wiewiórki ze zdrojowego parku” pani Izabela obecnie bardzo mocno zaangażowała się
w realizację corocznej edycji „Pikniku
w kurorcie”. Ciekawe czy będzie tam karuzela? A może pani Izabela Grela ma chęć
na stanowisko prezydenta miasta w swoim
mieście Wodzisławiu Śląskim? Co będzie
robić jako dyrektor Instytutu Dziedzictwa
i Dialogu? Czas, a raczej „Karuzela POlityczna” pokaże.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

REKLAMA

Co jest nie tak z Instytutem Dziedzictwa i Dialogu? Poprzednia dyrektorka została
odwołana, ponieważ - jak poinformowała prezydent Anna Hetman - dopatrzono się
nieprawidłowości podczas budowy. Niestety, nie podano szczegółów.
Aby odpolitycznić samorządy, w 2017 roku
Sejm RP zrobił pierwszy, mały krok. W uzasadnieniu do podjętej ustawy posłowie stwierdzili, że:
„...gabinety polityczne stają się przyczółkiem do tworzenia miejsc pracy dla osób związanych partyjnie z urzędującym obecnie wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą czy marszałkiem województwa, a doradcy
i asystenci nie posiadają żadnych kwalifikacji
do zajmowania takiego stanowiska. To z kolei prowadzi do nieuzasadnionego zwiększenia wydatków jednostek samorządu terytorialnego na pracowników samorządowych, których
zatrudnienie nie jest konieczne dla sprawnego
funkcjonowania danej JST”.
Zgodnie z tą ustawą
w Jastrzębiu-Zdroju prezydent
zlikwidowała to stanowisko.
W przyrodzie nic jednak nie ginie. W to
miejsce powstało w naszym urzędzie nowe zjawisko „karuzeli POlitycznej”. Weźmy

DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

NOWE WZORY
TAPET

Mimo remontu wiaduktu
jesteśmy otwarci, można
do nas dojechać! Zadzwoń,
a powiemy Ci jak. Zapraszamy.

Czyli - jak to mówią - „tisze
jedziesz dalsze budziesz”.
Według krytyków władz miasta, poza
wzrostem wynagrodzenia i nieco innym zakresem czynności, nie ma żadnej zmiany w
praktycznym działaniu naczelniczki. Pani
Iza, zdaniem części radnych, nadal zajmuje się głównie asystowaniem prezydent Hetman podczas oficjalnych imprez i spotkań,
sporządza notatki i do gazetki „Jastrząb” i jest
nadal odpowiedzialna za robienie zdjęć i filmowanie szefowej.
Po wielu słowach krytyki ze
strony radnych nastąpił nagły
kolejny zwrot akcji w naszym
magistracie.
Prezydent Anna Hetman pod koniec ubiegłego roku utworzyła nowe stanowisko dyrektora jeszcze nieistniejącego Instytutu Dziedzictwa i Dialogu - Łaźni Moszczenica. Powołano na tę funkcję nikomu nie znaną Ewe-

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
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Szachowa wicemistrzyni
świata z Jastrzębia!
Juniorka Zuzanna Gaszka z UKS Pionier Jastrzębie została wicemistrzynią
świata w szachach błyskawicznych. Nasza zawodniczka grała w grupie
dziewczyn do lat 14. W siedmiu rundach Zuzanna wywalczyła pięć
punktów, ustępując jedynie innej Polce Poli Seemann i nie dając szans
rywalkom, m.in. z Anglii, RPA, Chile, Estonii czy Słowenii. Mistrzostwa
odbyły się w greckim Rodos.

To

nie jedyny sukces jastrzębianki
na tych zawodach. W szachach
szybkich zajęła wysokie 8 miejsce.
Przypomnijmy na czym polega różnica. W szachach szybkich zawodnik na rozegranie partii
ma 10 minut plus 5 sekund za każde posunię-

cie. Natomiast w błyskawicznych to 5 minut plus
2 sekundy.
W mistrzostwach wziął udział jeszcze jeden zawodnik z UKS Pionier - Michał Redzisz w kategorii
do lat 18. W obu konkurencjach, szachach szybkich
i błyskawicznych, zajął wysokie, dziesiąte miejsce.

Połączyła ich krew
W ostatnią sobotę kwietnia, przy pięknej pogodzie w Parku Zdrojowym odbył się „II KRWIOBIEG” pod hasłem „Łączy nas krew”,
połączony z akcją oddawania krwi. Organizatorem był Ryszard Piotrowicz, wiceprezes Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi
im. H. Sławika przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju przy współpracy Urszuli Górskiej skarbnik Klubu MK HDK PCK.

Do

II KRWIOBIEGU zapisało się
48 osób, które musiały pokonać dystans
4 km. Na mecie jako pierwszy pojawił się Roman Rajwa
z Klubu TL Athletics Jastrzębie, drugi był Sławomir Banaszek z Klubu SZYMI TEAM
Żary, trzeci przybiegł Kamil
Spyra z Klubu Spyrowka.
Wśród kobiet pierwsza przybiegła Dorota Kwapisz-Bonusiak z JastrzębiaZdroju, druga była BarbaREKLAMA

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

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

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886

ra Piwiszkis z Jastrzębskiej
Drużyny Biegowej „Kobiety na 5+” Jastrzębie-Zdrój,
a trzecia Maria Lerch z Klubu Aktywnie Zakręceni Jastrzębie-Zdrój.
Każdy z oddających krew
w krwiobusie w tym dniu
brał udział w losowaniu nagród, które przygotował Klub
MK HDK PCK im. H. Sławika. Zgłosiły się 34 osoby, które łącznie oddały 15,300 litrów krwi.
Zostały też rozdane odznaki honorowe Klubu dla zasłużonych członków MK HDK
PCK oraz Darczyńców, którzy wspierają finansowo Klub.
Byli to: Spółdzielnia Jas-Mos,
gdzie prezes i przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda
odebrał odznaczenie, jak również Krzysztof Janicki, Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Oddział Rejonowy PCK, Piekarnia „Na
Dolnym”. Odznaczenia wręczył wiceprezes Klubu Ryszard
Piotrowicz.
Następnie Gizela Kowol,
dyrektor RCKiK w Raciborzu razem z Andrzejem Kinasiewiczem, prezesem Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK
w Katowicach, wręczyli krwiodawcom odznaczenia przyznane przez Ministra Zdrowia
„HDK-Zasłużony dla Zdrowia
Narodu”, potem dyrektor wręczyła Medale RCKiK „Dzięku-

jemy za Dar Życia - 25/50 litrów krwi”.
Na Krwiobiegu było wiele różnych atrakcji, m.in.: jak
pokazy wozów OSP, Zakładu Karnego, występy Zespołów tanecznych: Explozja Tańca, pokazy tańca irlandzkiego
w wykonaniu zespołu Cailins,
pokazy sztuk walki judo z Klubu Koka.

Organizatorzy dziękują sponsorom imprezy: Firmie Prymat,
Piekarni Na Dolnym, Piekarni Kajzerka, Piekarni Kozielski, Firmie wędliniarskiej Gruner, Firmie Loska i Firmie Wojciechowscy, klubom sportowym
za przekazane gadżety: Jastrzębski Węgiel i JKH GKS Jastrzębie.
Oprac.
Urszula Górska

OLEJEK CBD - sposobem na mniejszy
stres i większą produktywność w pracy

REKLAMA

Od padaczki po ból, a nawet
i sen - możliwości kannabidiolu
sprawiają, że mamy ochotę
przetrzeć oczy ze zdumienia!

K

annabidiol (CBD)
z dnia na dzień jest
coraz bardziej popularną substancją, z której korzysta mnóstwo osób,
a ich liczba ciągle wzrasta.
Nic dziwnego, że przekonali się do niej nawet sportowcy - udowodniono, iż właściwości CBD wspomagają
regenerację ciała po rygorystycznych sesjach treningowych, a sam związek został wykreślony z międzynarodowej listy substancji
zakazanych przez Światową
Agencję Antydopingową.
Ze względu na obowiązujące nas prawo Unii Europejskiej mówiące, że konopie, jak i produkty z nich
wytwarzane są legalne, jeśli nie przekraczają dopuszczalnej ilości 0,2% związku THC, stosowanie ich
w miejscu pracy jest całkowicie bezpiecznym i coraz
powszechniejszym zjawiskiem.
OGRANICZ NIEPOKÓJ.
Zaburzenia lękowe mogą uniemożliwić normalne
życie. Ciągły niepokój często prowadzi do poważnych chorób, co w rezultacie wpływa negatywnie na
produktywność pracownika - zwłaszcza jeśli chodzi o fobię społeczną. Stado motyli w brzuchu, kołatanie serca i irracjonalny lęk
przed osądzeniem mogą
uniemożliwić lub znacznie
pogorszyć wystąpienie publiczne, na przykład ważną prezentację. Konopie
ruszają na ratunek! Badania wykazują, że olejek CBD
dzięki naturalnym właściwościom przyczynia się do
złagodzenia skutków fobii
społecznej, ułatwiając cierpiącemu uporać się z trud-

ną sytuacją na tyle, by w rezultacie zabrał głos i wygłosił prezentację bez przesadnej tremy.
POZOSTAŃ SKUPIONY
I ZMOTYWOWANY.
Każdy wie, że utrzymanie
koncentracji, a tym bardziej
motywacji w pracy należy
do trudnych zadań. Jednakże te stany umysłu stają się
szczególnie pożądane, gdy
doświadczamy ciągnącej
się jak makaron monotonii. W efekcie długotrwałej
monotematyczności dopadają nas: stres, lęk i depresja, a czynniki te mają duże szanse na błyskawiczne
zmniejszenie naszego zmotywowania. Badania sugerują, że związek CBD może
osłabiać dysfunkcję motywacyjną. Jeśli tkwisz w dole, czujesz się źle i potrzebujesz sposobu na wzmocnienie odporności psychicznej,
olejek CBD okaże się twoim
najlepszym przyjacielem.
POPRAW JAKOŚĆ
SWOJEGO SNU.
Regularne spożywanie
CBD znacznie poprawia jakość snu. Bezsenność jest
jednym z głównych bodźców wpływających na zaburzenie wydajności pracy.
Nasze wypoczęcie oznacza
o wiele większe zrelaksowanie i mniejszą podatność
na stres, co oczywiście owocuje o wiele lepszą produktywnością oraz efektywnością.
ZWIĘKSZ JASNOŚĆ
SWOJEGO UMYSŁU.
Na pewno nikogo nie
zdziwi fakt, że większość ludzi przynajmniej raz w ży-

ciu doświadczyła załamania psychicznego w trakcie dnia w pracy. Jeśli jesteś jednym z nich lub masz
przeczucia, że wkrótce będziesz, sięgnij po olejek
CBD! Okazuje się, że może
pomóc w walce z kryzysami poprzez poprawę funkcji
mózgu i wzmocnienie ścieżek neuronowych, zaangażowanych w proces myślenia, co skutkuje jasnością umysłu i bezpośrednim
zwiększeniem wydajności.
ZMNIEJSZ BÓL
FIZYCZNY.
Bóle pleców, szyi i nadgarstka to chleb powszedni,
jeśli pracujesz przy komputerze przez bite 8 godzin
dziennie. Wszelakie schorzenia związane z obciążeniami służbowymi stanowią istotną barierę produk-

tywności. Nie ma się jednak czym martwić! Wykazano, że CBD ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne, a uśmierzanie
nim różnego rodzaju problemów zdrowotnych jest
praktykowane przez naprawdę wiele osób!
POPRAW NASTRÓJ
SOBIE... I INNYM!

Związek CBD poprawia
nastrój. Żeby do tego doszło, wzmacnia naturalne
kannabinoidy, które każdy
z nas posiada w swoim układzie endokannabinoidowy
- to właśnie one wpływają
pozytywnie na stan ducha.
Używanie olejku CBD w celu poprawy humoru pozwala na milszą pracę nie tylko
nam, ale też ludziom wokół nas, co daje dwie korzyści w jednym - zyskujemy

KO

znaczny wzrost wydajności
i przyjemniejsze środowisko pracy.
ZREDUKUJ SKUTKI
STRESU DO MINIMUM!
Wiadomo - codzienny
stres w pracy ma bezpośredni wpływ na nasze ciało i samopoczucie. Długotrwałe odczuwanie napięcia może doprowadzić
do takiego stanu, jak stres
oksydacyjny, który nie zwiastuje dobrych nowin - jest
na tyle niebezpieczny, by
doprowadzić do wielu groźnych chorób (np. nowotworów). Ze względu na naturalne właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe
kannabidiolu, olejek CBD
z niego stworzony działa na
zasadzie zapobiegania chorobom związanym ze stresem oksydacyjnym.
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CZY WIEDZIAŁEŚ
ŻE JESTEŚMY TAK BLISKO !!!
Czy zmagasz się z:

Zajmujemy się:

depresją?

biorezonansem

nerwicą?

diagnostyką przyczyn choroby

stresem?

konsultacjami z

stanami lękowymi?

dyplomowanymi terapeutami

bólami fantomowymi?

konsultacje konopne
doborem terapii pod

Certyfikowane produkty konopne

Sklep internetowy i punkt
stacjonarny z produktami
konopnymi w Mysłowicach

indywidualne potrzeby

Lokalny punkt konsultacji
konopnych, diagnostyka
przyczyn choroby i dietetyka.

Bezpłatne konsultacje
533 339 698

Bezpłatne konsultacje
533 339 691

www.dobrekonopie.pl

www.locannia.pl

ul. Kościelniaka 26a, 41-400 Mysłowice - Krasowy
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PIENIĄDZE
WYRZUCONE
w... projekty
u Dzięki interpelacji radnego Michała Urgoła,
dowiedzieliśmy się ile środków miasto traci na
projekty, które nie zostały zrealizowane. Od
razu rodzi się pytanie, czy nie dało się wcześniej
przewidzieć, że nic z tych inwestycji nie wyjdzie?

D

ata ważności nie
dotyczy tylko
leków, kosmetyków i produktów spożywczych. Obowiązuje
również w prawie samorządowym, a konkretnie
w jego części inwestycyjnej. Przepisy precyzują,
że gotowe projekty muszą
być zrealizowane w ciągu trzech lat. Później tracą ważność. Oznacza to,
że samorządy muszą do-

brze się zastanowić, zanim zaczną coś konkretnego planować, ponieważ projekty budowlane
nie są tanie. Wiele samorządów popełnia ten sam
błąd. Najpierw zlecają
projekt potrzebnej inwestycji, a później się okazuje, że nic z tego nie będzie, ponieważ ktoś albo
coś stoi na przeszkodzie.
Jak to wygląda w Jastrzębiu-Zdroju?

Zapytał o to
w interpelacji
radny Michał
Urgoł:
- W związku z licznymi pytaniami mieszkańców

Miasta Jastrzębie-Zdrój
o termin realizacji inwestycji, które posiadają już gotowy projekt, zwracam się
do Pani Prezydent z prośbą
o przygotowanie zestawienia wszystkich projektów,
których ważność kończy się
w bieżącym roku oraz których ważność zakończyła się w latach 2020 i 2021,
a nie doczekała się realizacji oraz kosztów poniesionych na ich przygotowanie.

Odpowiedź nie napawa optymizmem. Okazuje się, że
w sumie wydano setki tysięcy złotych na projekty inwestycji, które nigdy nie powstaną.
Oto kilka z nich:
Ü Ulica Rekreacyjna - 62 484 zł - odstąpiono od pozyskania
decyzji ZRID i od realizacji zadania ze względu na sprzeciw
mieszkańców. W roku 2020 straciły ważność uzgodnienia
branżowe.
Ü Chodnik przy ul. Powstańców Śl. na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Osińskiej - 47 970 zł - brak możliwości podziału
gruntu rolnego. Brak możliwości porozumienia z Miastem Żory pomimo wielokrotnie podejmowanych działań.
Ü Zatoka parkingowa przy ulicy Warmińskiej - 28 905 zł - brak
prawa do dysponowania nieruchomością. Część terenu stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej Jas-Mos, która nie
wyraziła zgody na zlokalizowanie miejsc postojowych.
Ü Łącznik Szybowa - Reymonta - 117 342 zł - ze względu na
sprzeciw mieszkańców umorzono postępowanie. Ze względu
na uzbrojenie i własności terenu brak jest możliwości innego
poprowadzenia drogi.
Ü Parking przy ul. Poznańskiej - 23 983 zł - brak zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie na realizację zadania. Pozwolenie na budowę straciło ważność.
Ü Odwodnienie ul. Gałczyńskiego - 40 000 zł - brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na realizację zadania. Pozwolenie na budowę straciło ważność.
Ü Umocnienie skarpy przy skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej
z ul. Górniczą - 35 670 zł - brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na realizację zadania. Uzgodnienia
branżowe straciły ważność. Zadanie nie wymaga pozwolenia
na budowę.
Ü Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu
- Zdroju wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu 121 770 zł. Na podstawie ekspertyzy stanu technicznego budynku podjęto decyzję o przeniesieniu ZS 9 do budynku przy
ul. Kaszubskiej.

REKLAMA

Świętowali strażacy
20

maja przy Komendzie Miejskiej
PSP w Jastrzębiu-Zdroju odbyły
obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża
w Jastrzębiu-Zdroju. Po przemarszu pododdziałów z kościoła na plac
przed Komendą Miejską
PSP w Jastrzębiu-Zdroju
o godzinie 10:00 rozpoczął
się uroczysty Apel z okazji
Dnia Strażaka.
W trakcie uroczystości
odznaczono Sztandar Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju Odznaką
Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia.
Po wręczeniu odznaczeń
oraz aktów nominacyjnych

na wyższy stopień służbowy nastąpiło poświęcenie dwóch samochodów kwatermistrzowskich przez kapelana jastrzębskich strażaków.
Zwieńczeniem uroczystości było pamiątkowe zdjęcie na tle logo 30-lecia Państwowej
Straży Pożarnej.

REKLAMA
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Strategiczna inwestycja dla Polski i

u Jastrzębski poseł Grzegorz Matusiak 30 maja organizuje w Katowicach konfer
poświęconą budowie pierwszej polskiej fabryki ogniw dla tzw. power banków
mieście. To będzie rewolucja w krajowej energetyce i solidny impuls dla „zielo
W czasie wizyty urodził
się pomysł, aby podobna
fabryka powstała w Polsce,
a konkretnie w JastrzębiuZdroju, na terenach po
kopalni Jas-Mos.

W

racamy do tematu, który
sygnalizowaliśmy w październiku ubiegłego roku. Przypomnijmy, że Grzegorz Matusiak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz
Transformacji Energetycznej i GórniREKLAMA

czej razem z grupą posłów wybrali się
do Czech. Odwiedzili firmę MES Magna Energy Storage. To jeden z wiodących w Europie producentów magazynów energii (power banków) i innych instalacji niezbędnych w energetyce odnawialnej. Czesi produku-

ją, między innymi stacje do ładowania aut elektrycznych. Pamiętajmy, że
elektromobilność należy do najszybciej rozwijających się branż nowoczesnej gospodarki, a Polska ma ogromne ambicje, aby stać się poważnym
graczem na tym rynku.

Od tamtej publikacji sprawy nabrały tempa. Pod koniec maja Grzegorz Matusiak organizuje w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim konferencję, gdzie padną konkretne informacje na temat pierwszej, polskiej fabryki power banków. Nieoficjalnie
wiemy, że powstał plan, aby na bazie fundacji Śląskie Magazyny Energii założyć spółkę, w której udział
będzie miała też czeska firma MES
Magna Energy Storage. To ważny
partner, ponieważ dysponuje odpowiednią technologią i liniami produkcyjnymi. W konferencji weźmie
udział, m.in. Janusz Smoliło, prezes
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Rola SRK w tym przedsięwzięciu bę-

dzie duża, ponieważ ma doświadczenie w zarządzaniu terenami pogórniczymi i jest dysponentem majątku po Jas-Mos.
Zasady działania
innowacyjnych technologii
ogniw akumulatorowych
przedstawi sam dr. Jan
Prochazka, genialny czeski
wynalazca i naukowiec,
autor wielu patentów
z dziedziny nowoczesnej
energetyki.
W Polsce istnieją już fabryki magazynów energii, ale nie są to przedsiębiorstwa polskie. Na przykład
w jednym ze śląskich miast działa niemiecka firma, bazująca na azjatyckich
technologiach i produkująca głównie
na potrzeby własnego rynku. Ostatnie
lata pokazały, że musimy mieć własne
rozwiązania i zaplecze w branży, która odegra kluczową rolę w procesie
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naszego miasta

GRZEGORZ MATUSIAK: to modelowy
projekt wpisujący się w nasze, narodowe
bezpieczeństwo energetyczne.

rencję „Śląskie Magazyny Energii”,
w. Zakład ma powstać w naszym
onego” rozwoju Jastrzębia-Zdroju.
transformacji energetycznej. Nie tylko
Polska, ale cała Unia Europejska uzależniła się od azjatyckich komponentów, w tym półprzewodników, które
są fundamentem nowoczesnej gospodarki. Podczas pandemii te łańcuchy
dostaw zostały częściowo zerwane,
a teraz wojna dopełniła chaosu na globalnych rynkach. Wszyscy odczuwamy tego skutki i najwyższa pora, aby
wyciągnąć wnioski z tej lekcji. Unie-

zależnienie się od zewnętrznych, azjatyckich dostawców jest kluczem do
zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Firma MES Magna Energy Storage znakomicie wyczuła zagrożenia i szanse, jakie daje obecna sytuacja na globalnych rynkach. Czesi
zbudowali fabrykę i linie produkcyjne
w oparciu o własne patenty. Teraz
swoją wiedzą i doświadczeniem chcą
się podzielić z Polakami.

9

we dziedzictwo nie musi być w Polsce
balastem, ale rozwojową szansą.
- Jaka jest szansa, że fabryka powstanie w Jastrzębiu-Zdroju?
- To nie jest szansa, ale warunek tego przedsięwzięcia. Od początku rozmów na temat pierwszej, polskiej fabryki magazynów energii, zaznaczam
wszystkim partnerom, że pierwsza fabryka musi powstać w JastrzębiuZdroju. Już teraz jest bardzo duże zainteresowanie tą inwestycją. Jeżeli uruchomimy zakład w naszym mieście,
kolejne mogą powstać w Rudzie Śląskiej, Pszczynie i w innych miastach
naszego regionu.
- Udział SRK w tym projekcie znaczy, że fabryka musi powstać na terenach pokopalnianych?
- Jeśli mówimy o Jastrzębiu-Zdroju albo Rudzie Śląskiej, to wykorzystanie terenów pokopalnianych z ich infrastrukturą, mediami, drogami dojazdowymi, nie jest przymusem, ale wartością
dodaną tego projektu. To także sygnał
dla Unii Europejskiej, że poprzemysło-

- Ile miejsc pracy w JastrzębiuZdroju powstanie dzięki fabryce magazynów energii?
- Według ostrożnych szacunków, na
początek powstanie 200 miejsc pracy,
a później wszystko zależy od rozwoju
sytuacji rynkowej. Nie można wykluczyć, że zakład zatrudni nawet dwa tysiące osób. Chciałbym jednak podkreślić, że miejsca pracy to nie jest jedyna
korzyść. Chcemy równocześnie uruchomić szkoły branżowe oraz średnie techniczne, kształcące kadrę dla
potrzeb Śląskich Magazynów Energii. Zamierzamy również nawiązać ścisłą współpracę z uczelniami wyższymi. Są to specjalizacje przyszłościowe,
mieszczące się w głównym nurcie polityki klimatycznej, na której opiera swój
rozwój Unia Europejska.
- Jakie będzie główne zastosowanie
power banków, produkowanych w Jastrzębiu-Zdroju?
- Paleta zastosowań jest tak szeroka,
jaka cała energetyka odnawialna. Przede

wszystkim magazyny energii są niezbędne w podnoszeniu wydajności paneli fotowoltaicznych. Świat jest na początku
drogi jeśli chodzi o poszukiwanie optymalnych i przystępnych cenowo rozwiązań. W tej branży trwa technologiczny wyścig, w którym biorą udział wszyscy globalni giganci, a wśród liderów
jest też nasz czeski partner. Innym zastosowaniem magazynów energii są stacje ładowania samochodów elektrycznych. Ogniwa produkowane przez MES
Magna Energy Storage z powodzeniem
sprawdzają się także w infrastrukturze
wojskowej, co jest niezwykle ważne ze
względu na obecną sytuację w świecie.
- Kto wyłoży pieniądze na budowę
fabryki?
- Pracujemy nad montażem finansowym. Zainteresowałem naszym projektem rząd, a to stwarza szanse na pozyskanie środków z funduszy transformacji naszego regionu. Powstanie modelowy projekt wpisujący się w narodowe bezpieczeństwo energetyczne i stanowiący strategiczną inwestycję dla naszego miasta, regionu i całej Polski.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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Produkty spożywcze zawsze w najlepszej cenie!
§ świeże
§ dobre
§ polskie

Nie przegap promocji!
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Policja apeluje: nie daj się oszukać!
Do

Pomimo licznie prowadzonych akcji informujących oraz ostrzeżeń kolejne osoby padają ofiarą oszustw
na portalach ogłoszeniowych. Dotychczasowe ostrzeżenia, kampanie społeczne, komunikaty policji czy
mediów nie skutkują - internauci dają się podejść oszustom. Tym razem fikcyjny kupujący podesłał link
do fałszywej strony banku, w rezultacie czego pokrzywdzona straciła niespełna 4 tys. złotych.

jastrzębskich śledczych zgłosiła się
57-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju. Poinformowała o fakcie oszustwa związanego z wyłudzeniem danych konta
bankowego, a następnie kradzieżą
pieniędzy zgromadzonych na koncie. Została w ten sposób pozbawiona kwoty 4000 zł. Sposób działania przestępców jest zazwyczaj taki sam:
• sprzedający wystawia produkt lub
usługę na portalach ogłoszeniowych,
• do sprzedającego odzywa się osoba rzekomo zainteresowana zakupem i wypytuje o szczegóły. Kontakt najczęściej następuje przez komunikatory,
• w trakcie prowadzonej rozmowy
potencjalnie zainteresowany kupujący - przestępca - informuje, iż
przesyła link z potwierdzeniem zapłaty

• sprzedający otrzymuje link do strony, na której ma podać dane swojej karty lub dane do logowania do
usług bankowości elektronicznej.
Link może być przesłany:
- bezpośrednio w rozmowie przez
komunikator,
- w wiadomości e-mail lub SMS
podszywającej się np. pod portal ogłoszeniowy, lub usługę kurierską.
• klikając w przesłany link, otwiera
się specjalnie przygotowana strona, wyglądająca dla sprzedającego
wiarygodnie, gdyż może tam zobaczyć np. zdjęcie i cenę swojego produktu.
• na tej stronie znajduje się ponadto
miejsce do wpisania:
- karty płatniczej (dane posiadacza
karty, pełen numer karty, CVV, data ważności, kod 3DS)
- lub danych dostępowych do bankowości elektronicznej (login, hasło,
SMS kody).

• po podaniu powyższych danych
sprzedający traci swoje środki, stając się pokrzywdzonym.
Jak zapobiec
oszustwom i co zrobić,
aby chronić swoją
tożsamość i pieniądze?
Prosimy, aby zawsze pamiętać, że:
• dane dostępowe do konta, dane karty płatniczej oraz dane osobowe to
informacje, które powinny być zawsze chronione - nie należy ich
udostępniać osobom nieuprawnionym! Ujawniając je, narażamy się
na utratę swoich pieniędzy, a nawet
zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;
• jeśli ktoś wywiera na Państwa presję
i wymusza podjęcie natychmiastowej decyzji lub działań - proszę zastanowić się dwa razy, to może być
próba ataku;
• warto upewnić się w innym kanale komunikacji (np. oficjalny nu-

mer telefonu podany w Internecie),
że nadawca rzeczywiście wysłał
do Państwa wiadomość - zarówno
w przypadku wiadomości e-mail, jak i wiadomości SMS lub wysyłanych w komunikatorach, nazwę
nadawcy można dowolnie zmodyfikować i w ten sposób podszyć się
pod prawdziwą firmę;
• warto zweryfikować wiadomość
pod kątem poprawności językowej (np. czy jest napisana popraw-

ną polszczyzną, nie zawiera literówek lub innych błędów).
Jeśli zostaliście Państwo pokrzywdzeni w wyniku przeprowadzenia takiego ataku, prosimy o niezwłoczne
złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Policji oraz skontaktowanie się z Państwa bankiem.
Jeśli posiadacie Państwo relacje biznesowe w kilku bankach, warto poinformować wszystkie o zdarzeniu.

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

www.naszejastrzebie.pl
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Rock, reggae i operetka!

Foto: UM Jastrzębie-Zdrój

Po przerwie spowodowanej pandemią do Jastrzębia-Zdroju
wracają Dni Miasta. W tym roku impreza potrwa trzy dni.
PIĄTEK, 10 CZERWCA OWN

17.00-20.00 - Park Rozrywki Cztery Żywioły
17.00-20.00 - Laboratorium Szalonego Naukowca
19.15 - bitwa wodna
20.00 - koncert Wiatr & Be Vis
21.30 - Fire Show

SOBOTA, 11 CZERWCA
STADION MIEJSKI

16.00 - Tabu
18.00 - Strachy na lachy
20.00 - Kult

NIEDZIELA, 12 CZERWCA
PARK ZDROJOWY

O godz. 18.00 rozpocznie się gala muzyki świata opery i operetki. Program widowiska skomponowany jest z największych
hitów operetkowych i operowych wszech
czasów oraz najpiękniejszych znanych melodii świata. To niezapomniana muzyczna
podróż do krainy pełnej wdzięku pięknych
kobiet, wirujących sukien i flirtujących gentlemanów, a to wszystko w najlepszym wykonaniu.

REKLAMA

HOROSKOP

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:
1. Dyżurny Ruchu
2. Nastawniczy
3. Dróżnik Przejazdowy
4. Automatyk urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Miejsce pracy: województwo śląskie
Wymiar etatu: 1/1
Wymagania:
1. Świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na dane stanowisko.
2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.
3. Dobra organizacja pracy.
4. Sumienność i odpowiedzialność.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Odporność na stres.
Oferujemy:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
2. Praca w stabilnej, rozwijającej się firmie.
3. Możliwość rozwoju zawodowego.
4. Benefity pozapłacowe (karty multisport, karty podarunkowe przedpłacone).
5. Pracowniczy Program Emerytalny PPE.
Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. List motywacyjny.
Wysyłając zgłoszenie prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane art. 221
KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-330
przy ul. Górniczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000017437
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Spółki w Jastrzębiu-Zdrój
przy ul. Górniczej 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: jsk@jsk.pl.

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-

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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Rekordowe zyski

Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Uzyskanie wysokich
cen węgla koksowego
i koksu w połączeniu
ze wzrostem produkcji
i sprzedaży pozwoliły
Grupie Kapitałowej JSW
osiągnąć rekordowe wyniki
w historii istnienia spółki.
Po pierwszych trzech
miesiącach bieżącego roku
GK JSW osiągnęła zysk netto
w wysokości 1,85 mld zł,
a więc o 82,2 proc. wyższy
niż w poprzednim kwartale.

W

skaźnik EBITDA bez
zdarzeń jednorazowych
w pierwszym kwartale
tego roku wyniósł 2,60 mld zł.
To wzrost o 40 proc.
w stosunku do
poprzedniego kwartału.
Łączne przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW były wyższe o 27,3 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku i osiągnęły wartość 4,93 mld zł.
W omawianym okresie średnia cena sprzedaży węgla koksowego wyniosła 1 366 zł za tonę, tj. więcej
o 26,3 proc, natomiast cena koksu
wzrosła o 12,7 proc dochodząc do
poziomu 1 976 zł za tonę.
- To bardzo dobre wyniki. To nasz
wspólny sukces, z którego w tej chwili, w cieniu tragedii, która dotknęła nas wszystkich, trudno jest się
cieszyć. Jesteśmy Spółką giełdową
i wszystkim tym, którzy ciężko pracowali na ten wynik oraz tym, którzy w nas inwestują, należy się słowo komentarza. Zdajemy sobie sprawę z obecnego otoczenia rynkowe-

go, strategicznej pozycji JSW, wpływu konfliktu militarnego w Ukrainie
i związanych z tym zarówno szans,
jak i zagrożeń. Miniony kwartał wykorzystaliśmy do umocnienia naszej
pozycji jako lokalnego, europejskiego
dostawcy strategicznych surowców
metalurgicznych, aktywnego uczestnika budowy niezależności i transformacji energetycznej, stale inwestującego w aktywa. Jesteśmy beneficjentem sytuacji rynkowej. W minionym kwartale osiągnęliśmy nienotowane w historii spółki wyniki, jednak nie zapominamy o ryzykach, jakie niesie ze sobą tak znaczący wzrost cen surowców, potęgowany dodatkowo wzrostami kosztów
nośników energetycznych, pracy, pozyskania kapitał, czy obciążeniami
z tytułu wysokich kosztów ETS - mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
- Monitorujemy sytuację makroekonomiczną oraz w sektorach naszych
odbiorców, aby móc odpowiednio reagować na zachodzące zmiany. Naszym celem jest utrzymanie stabil-

ności i rzetelności dostaw produktów o wysokich parametrach jakościowych w ramach partnerskich
i profesjonalnych relacji z odbiorcami.
To gwarancja sukcesu firmy nie tylko
w okresie bardzo dobrej koniunktury
- dodaje prezes Cudny.
Wolumen produkcji węgla
ogółem w pierwszym
kwartale tego roku został
zrealizowany na poziomie
3,8 mln ton i był wyższy
o 5,4 proc. w stosunku
do czwartego kwartału
2021 roku.

Produkcja koksu wyniosła 0,9 mln
ton i była niższa o niespełna 2 proc.
w porównaniu do poprzedniego
kwartału. W okresie od 1 stycznia do
31 marca 2022 roku sprzedaż węgla
ogółem wzrosła o 6,7 proc. w relacji do czwartego kwartału 2021 roku
i wyniosła 4,1 mln ton. Sprzedaż
koksu w pierwszym kwartale 2022
roku zrealizowana została na poziomie 0,9 mln ton i była wyższa
o 7,2 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 2,68 mld zł, tj.
więcej o 31,7 proc. w stosunku do po-

1,85
mld zł
najwyższy, kwartalny
wynik w historii spółki

przedniego kwartału. Natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych były wyższe o 20,7 proc.
w analizowanym okresie i sięgnęły
2,06 mld zł.
Wydatki na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW w omawianym
okresie wyniosły 541,3 mln zł (w ujęciu gotówkowym) i były wyższe
o 15,2 proc. w porównaniu do ostatniego kwartału roku minionego.

Rada nadzorcza wybrała zarząd

R

ada Nadzorcza JSW podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu Spółki XI kadencji
Tomasza Cudnego na stanowisko prezesa zarządu, Sebastiana Bartosa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu, Roberta Ostrowskiego na sta-

nowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych,
Edwarda Paździorko na stanowisko zastępcy prezesa
zarządu ds. technicznych i operacyjnych oraz Artura
Wojtków na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds.
pracy i polityki społecznej.

maj
2022 r.
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Drużyna reprezentująca
Jastrzębską Spółkę Węglową,
zwyciężyła w Biegu Po
Nowe Życie, jaki odbył się
14 maja w Wiśle. Była to już
dwudziesta, jubileuszowa
edycja tej największej
w Polsce społecznej
inicjatywy promującej idee
transplantologii. W tym
roku, na starcie zameldowało
się 80 drużyn składających
się z przedstawicieli polskiej
medycyny transplantacyjnej,
mediów, filmu i sportu
by wraz z osobami po
przeszczepach organów,
wziąć udział w sztafetowym
marszu nordic walking.

JSW w mistrzowskim stylu

wspomaga polską transplantację
nie wdzięczni za okazana pomoc.
To dla nas bardzo wiele znaczy.
Udział w tym biegu, w barwach klubowych Jastrzębskiego Węgla, to dla
nas duże wyróżnienie - powiedział
Olexy Kovtoniuk, który reprezentował JSW w zwycięskiej drużynie.
W sztafecie towarzyszyli mu popularny aktor, Rafał Mroczek oraz
Rafał Kątny, któremu pięć lat temu

D

ziś aż trudno uwierzyć, że
coś co miało być jednorazowym wydarzeniem, stało się
ogólnopolskim eventem, który zmienia świadomość ludzi, który poprzez
sport promuje polska transplantologie i wiedzę na ten temat - oświadczył Arkadiusz Pilarz, pomysłodawca i organizator Biegu Po Nowe
Życie. - Bardzo się cieszę, że kolejny
raz jest z nami Jastrzębska Spółka
Węglowa. To dla nas bardzo ważne,
bo JSW jest z nami od drugiej edycji
i na jej wsparcie i pomoc zawsze możemy liczyć. W tym roku powodów
do dumy jest więcej, bo drużyna JSW
nie miała sobie równych w naszych
zmaganiach sportowych, a więc mamy wsparcie w mistrzowskim stylu dodał Pilarz.
Zawody poprzedziła Gala Polskiej Transplantologii „Drugie Życie”, zwyczajowo organizowana
w przededniu biegu w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. W jej trakcie uhonorowane zostały osoby i instytucje,
które szczególnie zasłużyły się dla

medycyny transplantacyjnej. Na scenie pojawili się nagrodzeni w sześciu
kategoriach. Tytułem „Osobowość
Polskiej Transplantologii” nagrodzony został prof. Zbigniew Włodarczyk, wielki przyjaciel wszystkich
osób po transplantacjach. Przemysław Saleta nagrodzony został w kategorii „Aktywni po transplantacji”,
w kategorii „Media o transplantacji”
docenione zostało wydawnictwo
Motor - Presse Polska, a w kategorii „Aktywni po transplantacji” Ewa
Żółtowska.
W kategorii „Rok w
polskiej transplantacji”
wyróżnione zostały
wszystkie polskie
ośrodki przeszczepiające
serca, które w ubiegłym
roku wykonały aż
200 transplantacji tego
narządu.
- Wspierając Bieg, wpieramy idee
i cele, które są nam w JSW bardzo

bliskie - podkreślił Artur Wojtków,
zastępca prezesa ds. Pracy i Polityki
Społecznej JSW S.A. - Od lat w ramach społecznej odpowiedzialności
biznesu współpracujemy z ośrodkami medycznymi po to, aby nie tylko mieszkańcy regionu, ale przede
wszystkim nasi pracownicy, mieli zagwarantowaną opiekę medyczną na
najwyższym poziomie. Z przyjemnością wręczyłem na ręce dra Szymona
Pawlaka nagrodę dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które
w ubiegłym roku przeszczepiło aż 81
serc - powiedział Artur Wojtków.
W Biegu Po Nowe Życie,
Jastrzębską Spółkę
Węglową reprezentowały
trzy drużyny.
W tym roku, do udziału w zawodach JSW zaprosiła młodych siatkarzy z Ukrainy, którzy w naszym kraju mogą trenować dzięki wsparciu
i gościnności Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel. - Jesteśmy ogrom-

przeszczepiono wątrobę - To dla
mnie zaszczyt , że w takim doborowym towarzystwie mogę reprezentować tak dużą i ważną spółkę jaką jest
JSW. Wsparcie ze strony tak znanych
firm jak Jastrzębska Spółka Węglowa,
ma olbrzymie znaczenie dla promowania idei transplantologii, której ja
i tysiące innych zawdzięczamy nowe
życie - podkreślił Rafał Kątny.

Zielone Jastrzębie

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

Fundusz czeka na zgłoszenia!
Ruszył najbardziej prestiżowy konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- Zielone Czeki. Na laureatów czekają nagrody o wartości 10 tys. zł, specjalne statuetki i dyplomy honorowe.

Ubiegłoroczna gala odbywała się na Stadionie Śląskim.

R

ywalizacja będzie się odbywać w czterech kategoriach:
Ekologiczna osobowość roku,
Gmina przyjazna dla czystego powietrza, Inwestycja proekologiczna roku,
Programy i akcje na rzecz ochrony
przyrody oraz edukacji ekologicznej.
Katowicki Fundusz rozpoczął właśnie
przyjmowanie zgłoszeń, które można
składać do 30 czerwca 2022 roku.

W konkursie mogą wziąć udział:
• w kategorii Ekologiczna osobowość
roku: osoby fizyczne,
• w kategorii Gmina przyjazna dla
czystego powietrza: gminy - wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie
oraz miasta na prawach powiatu
• w kategorii Inwestycja proekologiczna roku: Beneficjenci pomocy
finansowej z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
którzy w 2021 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego
ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych),
• w kategorii Programy i akcje na
rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej: organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy

z dnia 23.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.
Nagrody w konkursie przyznawane
są za działania/zadania realizowane
w roku 2021. Na zwycięzców czekają
statuetki i Zielone Czeki o wartości
10 tys. zł. Poza tym Kapituła konkursu może przyznać również wyróżnienia oraz nagrodę specjalną. Termin
przyjmowania wniosków upływa
30 czerwca 2022 r. Laureatów poznamy do końca tego roku.
W ubiegłym roku na konkurs wpłynęły 43 zgłoszenia. Pierwsze Zielone
Czeki z okazji Dnia Ziemi przyznane
zostały przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach 28 lat temu,
w 1994 roku. Wśród laureatów są zarówno pasjonaci ochrony środowiska
- naukowcy, nauczyciele i dziennikarze, ale także przedsiębiorcy, miasta
i stowarzyszenia.

TOMASZ BEDNAREK, prezes
WFOŚiGW w Katowicach:
To jest jeden z największych
i najważniejszych w województwie
śląskim konkursów związanych
z ochroną środowiska, który
organizujemy od wielu lat
z okazji Dnia Ziemi. Ogromna
liczba zgłoszeń, która każdego
roku rośnie, pokazuje, że
w społeczeństwie cały czas rośnie
świadomość tego, jak ważna jest
ochrona środowiska naturalnego.

Promesy na zakup samochodów - rozdane
48 Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu otrzymało
promesy o łącznej wartości 38 mln zł na zakup 10 ciężkich,
30 średnich i 8 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

P

romesy na zakup samochodów rozdano podczas uroczystej zbiórki
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Katowicach-Szopienicach. Jak podkreślał
minister funduszy i polityki
regionalnej Grzegorz Puda,
tak wysokie wsparcie to efekt
udanej współpracy rządu i samorządu. W spotkaniu wzięli
udział parlamentarzyści, samorządowcy, a także Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, który podkreślał,
że nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze pozwolą strażakom szybko i skutecznie dotrzeć na miejsce zdarzenia, by
ratować ludzkie zdrowie i życie
oraz dobytek i infrastrukturę
przed zniszczeniem również

w niewielkich miejscowościach,
małych gminach i wsiach w województwie śląskim.
Zakupy samochodów sfinansowane zostaną ze środków: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i WFOŚiGW w Katowicach.

Wręczenie promes Ochotniczym Strażom Pożarnym
poprzedziło przekazanie przez
marszałka Jakuba Chełstowskiego Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP
Jackowi Kleszczewskiemu,
umowy na dotację celową
w wysokości 2 mln zł z przeznaczeniem na zakup samochodów pożarniczych.
- Samorząd regionalny przekazał niemal 2 mln zł na zakup
samochodów pożarniczych dla
Państwowej Straży Pożarnej.
Dodatkowo z budżetu przeznaczymy 4 mln zł na wsparcie
Ochotniczych Straży Pożarnych
w regionie. To inwestycja w bez-

pieczeństwo mieszkańców województwa - podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.
Promesy na
zakup nowych
samochodów
ratowniczo gaśniczych trafiły
do jednostek
Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu
województwa
śląskiego za
pośrednictwem
gmin.
- Do Ochotniczych Straży
Pożarnych trafiło w ostatnich

sześciu latach blisko 228 mln
zł, to 945 jednostek, czyli średnio 245 tys. zł na jednostkę.
Rekordowe środki i pomoc,
o jakiej przez lata mogliśmy
tylko marzyć. Dziękuję za to
wsparcie i wierzę, że będzie
służyć nam wszystkim przez
następne lat - podkreślał Śląski
Komendant Wojewódzki PSP,
Jacek Kleszczewski.
Wśród obdarowanych znalazły się, m.in OSP z Jedłownika
i Lubomia, powiatu wodzisławskiego; czy też OSP Racibórz
Miedonia z powiatu raciborskiego, OSP Bełk i OSP Sumina
z powiatu rybnickiego oraz OSP
Ochojec, m. Rybnika.

Zielone Jastrzębie

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

Stawiają na pompy ciepła!
Osoby chcące otrzymać dofinansowanie
do zakupu i montażu pompy ciepła
w domu jednorodzinnym mogą składać
wnioski do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

D

otacja na zakup pompy ciepła w ramach programu
„Moje Ciepło” wynosi od
7 do nawet 21 tys. zł. Ze wsparcia
skorzystają właściciele tylko nowych
budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym.
Obowiązywać będzie zasada: najpierw inwestycja - potem wypłata.
Nowy program priorytetowy NFOŚiGW pod nazwą „Moje Ciepło”,
budzi bardzo duże zainteresowanie
potencjalnych beneficjentów. Podobnie jak niezwykle popularny program
„Mój Prąd” (wspierający domową
fotowoltaikę), najnowsza propozycja
resortu klimatu i środowiska jest również kierowana bezpośrednio do osób
fizycznych, czyli właścicieli domów
jednorodzinnych.
Dofinansowanie
będzie dotyczyć
powietrznych, wodnych
i gruntowych pomp ciepła,
wykorzystywanych albo
do samego ogrzewania
domu, albo w połączeniu
z jednoczesnym
zapewnianiem ciepłej
wody użytkowej.
- W ramach stałego rozwoju w naszym kraju energetyki prosumenckiej
i ogrzewnictwa indywidualnego postanowiliśmy uruchomić program „Moje Ciepło”, który upowszechni w jednorodzinnych domach pompy ciepła. Są
one źródłami ogrzewania nowoczesnymi, prostymi i praktycznymi w obsłu-

dze, a co najważniejsze - zeroemisyjnymi - podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Wsparcie finansowe z NFOŚiGW
ma być udzielane w formie dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów
kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej
pompy ciepła będzie można dostać od
7 do 21 tys. zł, w zależności od rodzaju
zamontowanej pompy ciepła. Pieniędzy powinno wystarczyć dla sporego
grona wnioskodawców, gdyż budżet
programu „Moje Ciepło” wyniesie aż
600 mln zł. Środki na jego obsługę będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego - specjalnego instrumentu
finansowego Unii Europejskiej dla 10
krajów o największych wyzwaniach
związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla.
- Z tej racji, że dopłaty z NFOŚiGW mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach
o podwyższonym standardzie energetycznym, program „Moje Ciepło” będzie komplementarny wobec programu
„Czyste Powietrze”, który z kolei wspiera wymianę nieekologicznych źródeł
ciepła w już istniejących, starszych budynkach - podkreśla prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Przemysław
Ligenza. - „Moje Ciepło” to odpowiedź
na potrzeby indywidualnych inwestorów, którzy, budując domy jednorodzinne, starają się myśleć przyszłościowo, zarówno pod kątem ekologii, jak
i ekonomii. Decydując się na montaż
w swoim nowym domu alternatywne-

600 mln zł
budżet programu

go źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła, realnie można wpłynąć na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie
- zaznacza szef NFOŚiGW.
Kto może liczyć
na dotację z NFOŚiGW?
Beneficjantami będą mogły być osoby fizyczne - właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów,
ale - tutaj ważne zastrzeżenie - jedynie
nowych. Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego
(w dniu ubiegania się o dofinansowanie
z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia
na użytkowanie domu.
Ten formalny wymóg nie zamyka
jednak drogi do otrzymania dotacji
na pompę ciepła, gdyż przewidziano
jeszcze jedną istotną możliwość: może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub

wniosek o pozwolenie na użytkowanie - pod warunkiem jednak, że nie
nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia
2021 r.
Fundusz uruchomił
nabór wniosków
w programie „Moje
Ciepło” 29 kwietnia 2022 r.
Okres kwalifikowalności
będzie natomiast liczony
od 1 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2026 r.
Osoby planujące zakup i montaż
w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu
finansowym z NFOŚiGW powinny
pamiętać o bardzo istotnej zasadzie:
najpierw inwestycja, potem refundacja w postaci bezzwrotnej dotacji.
Jest to rozwiązanie stosowane także
w innych programach powszechnych
prowadzonych przez NFOŚiGW.
Potencjalni wnioskodawcy pod
uwagę muszą wziąć jeszcze jedną kwestię formalną - warunkiem otrzymania
dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie
podwyższonego standardu energetycz-

nego budynku. Oznacza to, że wartość
wskaźnika rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialną energię pierwotną
(EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej (EPH+W) może wynosić
maksymalnie 63 kWh (na metr kw.
powierzchni domu w ciągu roku) dla
wniosków składanych w 2022 r. oraz
55 kWh dla wniosków składanych w
kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.
Zgodnie z polityką ekologiczną
Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
misją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz założeniami programu „Moje Ciepło”, dofinansowanie zakupu
i montażu nowoczesnych, zeroemisyjnych pomp ciepła w nowych domach
jednorodzinnych to kolejny krok
w stronę poprawy jakości powietrza
w Polsce i osiągnięcia wytyczonych
celów klimatycznych. Program powinien wyraźnie zwiększyć w Polsce
udział odnawialnych źródeł energii
w finalnym zużyciu energii oraz rozpropagować idę OZE w polskim społeczeństwie.

Na „Zielone szkoły” z dotacją
12 uczniów z Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju skorzysta z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i pojedzie na „zieloną szkołę”.

J
Fundusz wspiera wypoczynek dzieci.

est to możliwe dzięki umowie pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach
zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie
wyjazdu śródrocznego w roku
szkolnym 2021/2022”.

Uzyskane w ten sposób pieniądze trafią do 12 uczniów
z Zespołu Szkół nr 9, którzy
w okresie od 28 maja do 7 czerwca będą przebywali na „zielonej
szkole” w Istebnej.
„Zielona szkoła”, to przeniesienie zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych poza ławkę szkolną

w inne, atrakcyjne pod wieloma względami miejsce. To doskonały sposób na kształtowanie umysłu, charakteru i osobowości dziecka.
Środki z Funduszu mogą
być przeznaczone na realizację programu profilaktyki
zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu

regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej (w przypadku wyjazdów dzieci na
obszar województwa śląskiego), w tym m.in. na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze,
zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie, bilety wstępu
do muzeów, parków narodowych.
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materiał partnera

Gdyby nie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
ceny biletów kolejowych byłyby jeszcze wyższe
209,5
mln zł
ma wynieść planowana

dla KŚ rekompensata UMWŚ
na rok 2022 (w tym są
środki z GZM i Funduszu
Kolejowego).

8,227 mln

pociągokilometrów
planowana w obecnym roku
praca eksploatacyjna KŚ dla
województwa śląskiego.

Koleje Śląskie (KŚ) są jednym z najważniejszych fundamentów bezpiecznej
i nowoczesnej komunikacji zbiorowej w województwie śląskim. Jak każdy
publiczny przewoźnik w Polsce, spółka korzysta z dofinansowania zewnętrznego,
bez którego żaden ze składów kolejowych nie mógłby wyjechać na tory. To dzięki
dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego każdego dnia możemy
wsiąść do ekologicznych pociągów i dojechać do pracy, szkoły czy odwiedzić liczne
atrakcje turystyczne w regionie. Bo przychód z samych biletów to za mało, aby mógł
funkcjonować i rozwijać się przewoźnik tej wielkości, z tak złożoną siatką połączeń.

go dofinansowania ze źródła zewnętrznego, gdyż bez takiej formy dotacji cena biletu dla pasażera byłaby znacząco
wyższa - dodaje dr A. Urbanek.

T

W samym pierwszym kwartale 2022 roku jeden pociągokilometr
kosztował przewoźnika prawie 34 zł
(dla porównania: analogiczna jednostka autobusowa, uśredniony wozokilometr, to koszt w przedziale
6-8 zł, a przecież różnica między np.
rachunkami za media i remonty czy
opłatami za korzystanie z infrastruktury jest ogromna). Nadmieńmy, że
KŚ nie posiadają na własność torów
czy jakichkolwiek urządzeń wzdłuż linii kolejowych. Za każdy postój przy
krawędzi peronu i za przejazd dowolnego pociągu obowiązuje cennikowa
opłata.

ransport publiczny może być
finansowany na dwa sposoby. Pierwszym z nich są zewnętrzne środki pieniężne regularnie
przekazywane przez właściciela i to
do tej kwoty dodawany jest kilkunastoprocentowy przychód ze sprzedaży
biletów. Drugim to całkowite utrzymywanie się danego podmiotu ze
sprzedaży biletów oraz uzupełniających ofert komercyjnych (np. reklama
na burcie pojazdu). Pierwszy model
zapewnia tanie bilety, atrakcyjne ulgi,
zróżnicowaną taryfę i łatwość w realizowaniu długofalowej strategii rozwoju z jak największymi korzyściami
dla pasażerów. Przewoźnik korzystający z publicznej dotacji w pierwszej
kolejności skupia się na realizowaniu potrzeb mieszkańców i turystów,
dbając o właściwe wydatkowanie pieniędzy rządowych/samorządowych.
Drugi model to nastawienie na zysk,
który jest niezbędny, by przedsiębiorstwo mogło przetrwać na rynku. Troska o dobro podróżnych jest tu również bardzo istotna, ale - jak w każdym biznesie - warstwa finansowa jest
traktowana priorytetowo, gdyż prywatny przewoźnik musi zmierzyć się
z licznymi uwarunkowaniami w dynamicznym konkurencyjnym otoczeniu. Koleje Śląskie korzystają z pierw-

Koleje Śląskie każdego
miesiąca wykonują
ponad 700 tys. tzw.
pociągokilometrów (czyli
km przejechanych przez
pojedynczy skład).

Bez wsparcia właściciela
wiele stacji nie byłoby po
prostu obsługiwanych.
szego modelu, co zapewnia, że standardowy jednorazowy bilet, nawet po
korektach, nadal nie jest obciążeniem
dla pasażera.
Stabilizację i możliwość
rozwoju spółki zapewnia
głównie rekompensata
właściciela, czyli Urzędu
Marszałkowskiego.
- Decyzja sprzed dekady, by Śląskie
miało własnego regionalnego operatora kolejowego, była bardzo słuszna.

Nie tylko znacząco wzmocniono szkielet transportu kolejowego w województwie, ale także rozpoczęto korzystną
dla podróżnych zmianę, tak w zakresie
oferty przewozowej, jak i atrakcyjnego cennika - mówi dr Anna Urbanek,
Adiunkt w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Jednak taki ruch pociąga za sobą ogromne nakłady finansowe na bieżące utrzymanie, rozwój i stałe dostosowanie do potrzeb pasażerów. Warto
pamiętać, że organizacja publicznego
transportu zbiorowego wymaga stałe-

- Koleje Śląskie miały bardzo trudne początki i równie niełatwy pierwszy
okres rozwoju, ale - niezależnie od pandemii, zmiany modelu pracy oraz bardzo silnej konkurencji ze strony motoryzacji indywidualnej - stale zdobywa zaufanie podróżnych i staje się regionalnym przewoźnikiem pierwszego
wyboru na średnich i długich trasach.
- kontynuuje dr Anna Urbanek (UE
w Katowicach) - Nie byłoby to jednak możliwe wyłącznie poprzez sprzedaż samych biletów. Co do zasady roz-

60
proc.
kosztów działalności

operacyjnej KŚ pokrywa
dotacja z budżetu
Województwa Śląskiego
(wg danych z rozliczenia
wstępnego roku 2021).

32
zł
koszt operacyjny na jeden

pociągokilometr realizacji
umowy z Województwem
Śląskim (dane z wstępnego
rozliczenia roku 2021).
budowany transport publiczny jest nierentowny i wymaga regularnych dopłat
ze środków publicznych - i jest to zasada ogólnoświatowa. Bez dotacji nie byłoby możliwe świadczenie usług w takim zakresie oraz dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb społeczeństwa. Spółka publiczna musi mądrze
zarządzać finansami, ale jej celem nie
jest zysk, ale realizacja misji społecznej
- mówi dr Urbanek.
Koleje Śląskie skorygowały
cennik 16 maja 2022 r.
Jednak są to nieznaczne
zmiany. Byłyby dużo
wyższe, gdyby nie
comiesięczna dotacja
zapewniana przez
właściciela - Urząd
Marszałkowski
Województwa Śląskiego.

