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Wiadukt ruszył
niesmak pozostał

Najbardziej wyczekiwany od lat remont doszedł do skutku dzięki rządowym dotacjom.
Mimo tego, prezydent miasta z otwarcia wiaduktu zrobiła imprezę dla swoich ludzi.
Nie zaproszono nikogo z urzędu wojewódzkiego ani rządu.

str. 2-3

Betonoza po jastrzębsku
Przy okazji budowy deptaku
w Zdroju pod topór pójdzie
aż 39 drzew.


Rondo dla bohatera
Rozstrzygnie się kwestia nazwy ronda
na styku Alei Piłsudskiego oraz ulic
Granicznej i Północnej.
str. 3 
str. 4

Piotr Szereda:
Jastrzębie-Zdrój nie wykorzystuje
swojego potencjału.


str. 5

Grzegorz Matusiak:
jesteśmy już w jednej trzeciej drogi do
powstania w Jastrzębiu-Zdroju fabryki
magazynów energii.
str. 8-9
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WŁADZE MIASTA nawet na
Rząd przekazał
pieniądze na remont
wiaduktu, ale ten
„drobiazg” pominięto
podczas uroczystości
otwarcia. Nie
zaproszono premiera,
wojewody ani
jastrzębskiego posła,
który „wydeptał” te
pieniądze w Katowicach
i Warszawie.

H

istoria remontu wiaduktu przy Alei
Piłsudskiego jest długa i wstydliwa dla
władz miasta. O tym, że obiekt się sypie wiedziano od dawna. Było jasne, że wcześniej
czy później wiadukt trzeba będzie zamknąć. Pod
koniec 2018 roku doszło do tego, że ze względów
bezpieczeństwa wstrzymano ruch dla ciężkich
pojazdów. Teoretycznie władze miasta mogły się
wcześniej przygotować do remontu. Zlecić plan
modernizacji, zgromadzić środki, bo przecież
Jastrzębie-Zdrój nie należy do biednych miast.
Niestety, 2018 był rokiem wyborczym.
Walcząca o reelekcję prezydent
Anna Hetman nie chciała
mieszkańcom zawracać
głowy takimi przykrościami,
jak sypiący się wiadukt.
Były poważniejsze wydatki, jak choćby OWN
albo festyny z okazji urodzin miasta. W suchych komunikatach magistrat informował

REKLAMA

DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

Ile jeszcze lat musielibyśmy
się męczyć stojąc w objazdach
i korkach?
Łączną kwotę przebudowy wiaduktu oszacowano na ponad 19 milionów złotych. Szansa na zewnętrzne pieniądze pojawiła się, kiedy rząd uruchomił programy pomocowe dla
samorządów. Można nie lubić posła Grzegorza Matusiaka, ale nie da się ukryć faktu, że to
on wydeptywał ścieżki w Katowicach i Warszawie, aby pieniądze trafiły także do naszego miasta. I tak się stało. Remont jastrzębskie-

Miliony dla Jastrzębia-Zdroju

zy wybór
Najwięks ście.
ie
tapet w m
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Jastrzębie-Zdrój
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DOJAZD BEZ UTRUDNIEŃ

wtedy, że wiadukt został zamknięty „aż do odwołania”. Mieszkańcy się oburzyli i następne informacje były już bardziej optymistyczne.
W jednej z rozgłośni radiowych rzeczniczka
urzędu zdradziła, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, wiadukt powinien zostać naprawiony do
końca 2019. Rzeczywistość sprowadziła urzędników na ziemię. Terminu nie dotrzymano,
a w połowie 2020 roku droga została całkiem zamknięta. Nie wiadomo, jak skończyłaby się ta historia, ponieważ nie jest tajemnicą, że pozyskiwanie środków zewnętrznych nie należy do najmocniejszych stron obecnej ekipy w magistracie.

W

ciągu ostatnich lat JastrzębieZdrój otrzymało w ramach różnych rządowych funduszy ponad 100 mln zł na inwestycje drogowe. Ta
pula znacznie wzrosła po ogłoszeniu podziału środków w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych. Nasze miasto otrzyma prawie
29 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na
dwa cele:
n podniesienie jakości przestrzeni publicznej
wzdłuż alei J. Piłsudskiego (w ramach in-

Wydawca:
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redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji: Beata Leśniewska
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

westycji zostaną uporządkowane dwa place: przy ulicy Katowickiej i Śląskiej, w ciągu
alei wymienione oświetlenie na nowoczesne i energooszczędne LED-y, na latarniach
zawisną również estetyczne dekoracje)
4 995 000 zł,
n zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - etap
II (w tym przypadku nowej nawierzchni doczekają się ulice: Gołębia, Mączna,
Młyńska i Zamłynie) 23 750 000 zł.

Redaguje zespół.
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wiadukcie uprawiają politykę
takim blasku chcą się ogrzać wszyscy, samorządowcy, politycy, działacze różnych szczebli. I nie
ma w tym nic złego, ponieważ sztuczne uśmiechy są lepsze od skrywanej wrogości, z której nie
ma żadnego pożytku.

Władze Jastrzębia-Zdroju
interpretują te zasady inaczej.
Na uroczystość otwarcia wiaduktu prezydent Anna Hetman zaprosiła swoich pracowników, w tym wi-

ceprezydenta i naczelnika odpowiedzialnego za inwestycje. Zabrakło przedstawicieli instytucji, które stoją
za sukcesem tego przedsięwzięcia. Wygląda to tak jakby miejscy urzędnicy zrobili łaskę, że przyjęli od rządu kilkanaście milionów złotych na remont wiaduktu.

ANDRZEJ MATUSIAK: Dzięki komu prezydent Hetman
może sobie robić zdjęcia na wyremontowanym wiadukcie?
„Kameralna” uroczystość otwarcia wiaduktu wywołała negatywne
reakcje u części samorządowców.
Interpelację w tej sprawie przygotował radny Andrzej Matusiak.
go wiaduktu został sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z Funduszu Rozwoju.
Samorządowcy w innych
miastach potrafią docenić
takie gesty.
Niekoniecznie kochają PiS, ale wiedzą, że dobra współpraca z władzą centralną jest kluczem
do lokalnego rozwoju. Stąd uroczyste otwarcia
inwestycji finansowanych przez rząd stają się imprezami ponad politycznymi podziałami. Przy

Szanowna Pani Prezydent!
Podczas uroczystości otwarcia wyremontowanego wiaduktu
przy Alei Piłsudskiego wystąpiła Pani tylko w towarzystwie swoich współpracowników. Sugeruje to,
że najważniejsza inwestycja drogowa ostatnich lat w Jastrzębiu-Zdroju została sfinansowana ze środków
miasta i dzięki operatywności miejskich urzędników.
W związku z tym, zanim przejdę do zasadniczej części interpela-

cji, chciałbym zadać pierwsze pytanie pomocnicze i po części retoryczne: skąd pochodziły środki na remont wiaduktu?
Pomogę Pani w odpowiedzi.
W czasach Pani urzędowania pieniądze na większość dużych inwestycji w naszym mieście pochodzą ze
środków rządowych.
Powiedziała Pani publicznie, że
te pieniądze się miastu należą. Proszę swoich politycznych preferencji
nie maskować populistycznymi hasłami! Oczywiście, że te pieniądze
pochodzą z kieszeni polskich, w tym
jastrzębskich podatników, lecz ich
podziałem zajmuje się rząd. Tak było w czasach koalicji PO-PSL i tak
jest dziś, kiedy rządzi PiS. O pie-

niądze z budżetu centralnego trzeba skutecznie zabiegać i to jest moje drugie pytanie, też po części retoryczne. Remont wiaduktu został sfinansowany z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych i z Funduszu
Rozwoju Dróg. Jaki był Pani wkład
w pozyskanie tych środków?
Prawda jest taka, że
mogła Pani pozować
do fotografii na wyremontowanym wiadukcie tylko dzięki trzem
osobom: posłowi Grzegorzowi Matusiakowi,
wojewodzie Jarosławowi Wieczorkowi i premierowi Mateuszowi
Morawieckiemu.

Betonoza po jastrzębsku
Pod topór pójdzie aż 39 drzew.

Nie wydzierżyła nawet Gazeta Wyborcza, zazwyczaj przychylna prezydent Annie Hetman.

M

iasto chce gruntownie
przebudować ul. 1 Maja.
Ma powstać deptak z prawdziwego zdarzenia, z fontannami, ma-

łą gastronomią i nowoczesną architekturą rekreacyjno-parkową. Pomysł
jest ciekawy, ale zaliczył wizerunkowy
falstart. Taki projekt z samej definicji

powinien być przyjazny przyrodzie,
ale ten nie będzie. Jak się okazuje najpierw trzeba wyciąć 39 drzew.
Miejskie portale zawrzały. Internauci nazwali postępowanie magistratu
kpiną. Zarzucono prezydent Hetman
dewastowanie przyrody i dalsze betonowanie miasta, do którego i tak już
przylgnęła łatka blokowiska. Emocje
byłyby mniejsze, gdyby miasto uprzedziło, że wycinka jest niezbędnym
elementem inwestycji. Tymczasem
ludzie dowiedzieli się o likwidacji
drzew w momencie, kiedy na ulicę
1 Maja wyszły pierwsze ekipy budowlane. Kiedy wybuchła afera, prezydent
zaczęła tłumaczyć się w mediach społecznościowych.
- Obiecuję, że na całej długości deptaka pojawią się nowe drzewa. Po zakończeniu prac przestrzeni zielonych będzie
więcej niż dotychczas - wyjaśniała Anna Hetman na swoim profilu fb.
Spóźnione przeprosiny zawsze jednak brzmią nieszczerze. Tak jest
i w tym przypadku. W mediach zamiast o nowym obliczu ul. 1 Maja mówi się o wycince drzew.

Stąd moje trzecie pytanie, na
które proszę odpowiedzieć: dlaczego na uroczystość otwarcia wyremontowanego wiaduktu przy Alei
Piłsudskiego nie zaproszono żadnej z osób, które miały największy
wkład w realizację tej inwestycji?

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
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Rondo dla bohatera

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta, która odbędzie się po wydrukowaniu tego numeru gazety, rozstrzygnie się
kwestia nazwy ronda na styku Alei Piłsudskiego oraz ul. Granicznej i Północnej. Nieoficjalnie wiemy, że jest większość
dla propozycji Piotra Szeredy, przewodniczącego Rady Miasta, aby na patrona wybrać jastrzębskiego bohatera Ludwika
Piechoczka. To inaczej, niż pomysł prezydent Anny Hetman, które chce rondu nadać nazwę Powstańców Śląskich.
Ludwik Zygmunt
Piechoczek urodził
się 13 kwietnia 1889 r.
w Jastrzębiu
Górnym.
Ukończył miejscową szkołę ludową, a następnie podjął pracę w kopalni Donnersmarck w Chwałowicach. Już
jako górnik dał się poznać
w roli działacza kulturalnooświatowego. W chwili wybuchu I wojny światowej, jako poddany cesarza Wilhelma II, został powołany do
armii niemieckiej. Trafił na
front zachodni, gdzie brał
udział w krwawych walkach
nad Marną i Sommą. W 1917
roku został ranny i zwolniony z dalszej służby wojskowej. Po powrocie z frontu zaangażował się w tworzenie
REKLAMA

Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Miał
nie tylko doświadczenie wojenne, ale również predyspozycje do kierowania ludźmi. W sierpniu 1919 r. wziął
udział w I Powstaniu Śląskim
w randze dowódcy II baonu
wchodzącego w skład 2 Pułku Strzelców Rybnickich.
Rok później ponownie ruszył do walki dowodząc tym
samym batalionem. Wiosną
1921 r. jako zastępca komisarza plebiscytowego organizował wiece narodowe przekonując mieszkańców powiatu do głosowania za Polską. Kiedy zapadła decyzja
o rozpoczęciu III Powstania
Śląskiego Piechoczek znalazł się w dowództwie Grupy „Południe”. Po zakończeniu działań zbrojnych sta-

nął na czele komisji likwidacyjnej na obszarze powiatu rybnickiego. Jako zasłużony powstaniec został prezesem powiatowych władz
Związku Powstańców Śląskich. Zasiadał w ławach Sejmu Śląskiego II i III kadencji. Ukoronowaniem działalności politycznej był mandat
posła na Sejm Rzeczypospolitej IV kadencji. Był pierwszym jastrzębianinem, który
dostąpił tego zaszczytu. Latem 1939 r. zaangażował się
w tworzenie Obrony Narodowej w powiecie rybnickim.
Gdy wybuchła wojna, wycofał się na wschód. Nie zdecydował się jednak na tułaczkę przez Karpaty, by dotrzeć
na Węgry lub do Rumunii.
Gdy kampania wojenna zakończyła się, postanowił po-

wrócić do rodzinnej wioski.
Zamieszkał u swojej siostry.
Po kilku miesiącach zainteresowało się nim Gestapo.
22 października 1940 r. został
aresztowany i przewieziony
do Rybnika. Po przeszło miesięcznym śledztwie 8 grudnia
trafił do KL Auschwitz, gdzie
zginął miesiąc później.
Wróćmy teraz
do czasów
współczesnych.
Rondo na styku Alei Piłsudskiego oraz ulic Granicznej i Północnej jest niezwykle ważnym elementem lokalnego układu komunikacyjnego. Leży przy wjeździe do naszego miasta i łączy jego główne arterie. Takie miejsce musi mieć godnego patrona. Tym bardziej,
że w tym ciągu komunikacyjnym wszystkie nazwy ulic
czy rond związane są z postaciami historycznymi, wpisującymi się w wolnościowy
nurt naszych dziejów: Józef
Piłsudski, gen. Władysław Sikorski, Jan Paweł II.
Czy Ludwik
Piechoczek,
z takim życiorysem
nie pasuje do tego
grona? Zdaniem
prezydent Anny
Hetman nie.
W ubiegłym roku odbyła się pierwsza, nierozstrzygnięta batalia o nazwę dla
ronda. Prezydent Hetman
nie chciała się zgodzić na Ludwika Piechoczka, choć domagało się tego, m.in. Towarzystwo Miłośników Ziemi
Jastrzębskiej.
- Ludwik Piechoczek nie
jest jedynym jastrzębianinem, biorącym udział w Powstaniach Śląskich - argumentowała prezydent i zaproponowała, aby nowe rondo nazwać imieniem Powstańców Śląskich. Nie jest
to pomysł odkrywczy, a jak
na śląskie uwarunkowania
bardzo zachowawczy. Każde z miast naszego regionu ma swoich lokalnych bohaterów, związanych z cza-

sami rodzącej się polskiej
państwowości. Nadawanie
ich imion prestiżowym ulicom i rondom, jest najlepszym sposobem na oddanie
im hołdu i ocalenie od zapomnienia. Oczywiście, że
w Powstaniach uczestniczyło wielu jastrzębian, ale tylko
jeden został pierwszym posłem na polski Sejm, co było symbolicznym ukoronowaniem patriotycznego zrywu naszych ziem. Prezydent
Hetman, chcąc jakoś wybrnąć z tej niezręczności, postanowiła w proces nadawania imienia wciągnąć mieszkańców. Ogłoszono społeczne konsultacje, a mieszkańcy
wysunęli swoje propozycje,
w tym Jana Nepomucena,
Nadziei i Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wygrała... WOŚP. Czy Jerzy Owsiak
pasuje do marszałka Piłsudskiego, generała Sikorskiego i papieża Jana Pawła II?

Na szczęście, także dla prezydent Hetman, WOŚP nie
mógł być wzięty pod uwagę, ponieważ nadano takie
imię już placowi przed kinem „Centrum”.
Po tym zamieszaniu
sprawa ucichła,
ale znów odżyła,
ponieważ tak ważny
węzeł drogowy
nie może być
bezimienny.
Prezydent Anna Hetman
nadal obstaje przy swoim pomyśle, ale przewodniczący
Rady Miasta Piotr Szereda
zgłosił propozycję, aby rondo nazwać imieniem Ludwika Piechoczka. Nie znamy
wyniku głosowania podczas
czerwcowej sesji, ale nieoficjalnie wiemy, że jest większość dla tej drugiej propozycji.
Jerzy Filar

www.naszejastrzebie.pl

czerwiec 2022 r.

5

PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady Miasta:

Jastrzębie-Zdrój
nie wykorzystuje
swojego potencjału
- Jak Pan ocenia „Raport o Stanie
Miasta” przedstawiony na majowej
sesji przez prezydent Annę Hetman?
Widzi Pan w tym dokumencie jakieś
pozytywy?
Oczywiście, że moja ocena odnosi
się też do pozytywnych wyników pracy Urzędu Miasta. Przede wszystkim
pozytywnie oceniam wielu urzędników magistratu. Doceniam ich pracę, dlatego jako przewodniczący Rady Miasta, ale także radni klub Prawa i Sprawiedliwości, upominamy się
od kilku miesięcy, aby nie były to tylko pochwały, wyróżnienia i dyplomy
z rąk prezydenta miasta. Z dobrą pracą musi iść w parze godziwe wynagrodzenie. Przypomnę, że obecnie ponad 60% pracowników naszego magistratu zarabia w okolicy najniższego
miesięcznego wynagrodzenia (3000 zł
brutto).
- Jak Pan ocenia stan miasta?
- Stan miasta jest dobry. Powstaje wiele inwestycji, zwłaszcza drogowych, ale nie tylko. W swoim wystąpieniu przypomniałem prezydent
Hetman, że państwo to nie tylko samorząd. Państwo to polski rząd, parlament i obywatele. Wszyscy płacimy
podatki w różnych formach i dokładamy pieniądze do budżetu centralnego. Inwestycje, które u nas powstają, w tym sala koncertowa w Szkole Muzycznej, wiadukt, ronda, pierwszy i drugi etap Łaźni Moszczenica to wsparcie rządu na kwotę około
100 mln złotych. To także dotacje
z Funduszy Europejskich, które przekazuje rząd. Z kolei rolą Sejmu jest zatwierdzanie wydatków budżetowych.
Jastrzębianie też korzystają z dobrodziejstwa dofinansowania naszych
projektów.
- Czy naszemu miastu, opartemu
na górnictwie, dobrze się wiedzie?
- To jest pozytywny skutek istnienia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Niestety, prezydent wraz ze swoim otoczeniem często podkreśla, że JSW blokuje nasz rozwój. Nigdy nie zgodzę się
z taką tezą. Wiadomo, że Platforma

Obywatelska wiele zrobiła, aby zlikwidować polskie górnictwo, w tym JSW,
zapominając, że jest to spółka strategiczna nie tylko dla Polski, ale całej Unii Europejskiej. Tę firmę należy
wspierać i z nią współpracować. JSW
zatrudnia nie tylko górników, ale ale
też tworzy miejsca pracy dla wielu zawodów technicznych, z sekatora ITI,
transportu, turystyki, logistyki itp.
- Miasto powinno współpracować
z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną czy Spółką Restrukturyzacji
Kopalń?

nicznego inwestora, który chce u nas
zbudować magazyny energii. Powstanie pierwsza fabryka ogniw akumulatorowych. Inwestycja ma dać miejsca
pracy i niezależność energetyczną.
- Czy miasto ma pomysł na zatrzymanie młodych ludzi w Jastrzębiu-Zdroju?
- Nasze miasto poległo na polu budownictwa mieszkaniowego. Prezydent chwali się kolejnym budynkiem
TBS, a to jest najdroższa oferta kierowana ponoć do młodych ludzi, którzy
muszą mieć duże pieniądze, aby kupić

nie i wiara, że każda pomoc niesiona
w imieniu Urzędu Miasta daje ludziom
wsparcie, to nie bylibyśmy świadkami tak skutecznej i profesjonalnej akcji pomagania osobom potrzebującym. Kłaniam się wszystkim, którzy
uaktywniają w naszym mieście seniorów. Działa bardzo dobrze Uniwersytet Trzeciego Wieku. Niestety słabym
punktem w minionym roku była edukacja. Duży budżet, ale naczelnik nie
potrafił dorównać poziomem pracy
i zaangażowania poprzednikowi. Ale
ta osoba odchodzi i dobrze. Niech
wraca do Kóz, to znaczy do miasta Ko-

Nasze miasto poległo na polu budownictwa mieszkaniowego.
Prezydent chwali się kolejnym budynkiem TBS, a to jest najdroższa
oferta kierowana ponoć do młodych ludzi, którzy muszą mieć duże
pieniądze aby kupić mieszkanie, które i tak nie będzie ich własnością.
Chcemy aby nasze miasto było duże, przynajmniej stutysięczne. Aby
takie się stało młodzi ludzie muszą gdzieś mieszkać.
- Cieszyłem się, gdy podczas ostatniej sesji Rady Miasta uczestniczący w obradach poseł PO mówił o gospodarce, ekonomii, o tym, że Strefa
może nas wspomagać. Niestety, obecnie nie możemy się pochwalić. że ze
Strefy wynika coś dobrego dla naszego miasta. To jest wynik słabej aktywności prezydent Hetman, ponieważ
inwestycje omijają nasze miasto szerokim łukiem. Prawda jest taka, że
rozwijają się tylko Żory. Prezes Strefy nawet nie przyszedł na naszą sesję gospodarczą pomimo zaproszenia.
Podobna sytuacja jest ze współpracą
z SRK. Mam nadzieję, że coś wreszcie ruszy. Przecież SRK to nie jest tylko Spółka, w której górnicy są na urlopach górniczych. To potężny majątek,
którym miasto powinno wspólnie
z SRK zarządzać, realizować nowe
projekty, stwarzać warunki do powstawania nowych inwestycji. Dobrze robi
to poseł Grzegorz Matusiak, który Jastrzębiem-Zdrój zainteresował zagra-

mieszkanie, które i tak nie będzie ich
własnością. Chcemy, aby nasze miasto
było duże, przynajmniej stutysięczne.
Aby takie się stało młodzi ludzie muszą gdzieś mieszkać. Prezydent przedstawia w Raporcie, że chce ściągnąć choć to pobożne życzenie - nowoczesny biznes. Ale gdzie będzie mieszkać
nowa kadra kierownicza tych firm?
W TBS za kilka lat? Musimy pilnie
podjąć działania, aby stworzyć nowe
budownictwo komunalne. Miasto nie
ma nic do zaproponowania, przespaliśmy poprzednie lata.
- Ostatnie dwa lata to był czas
pandemiczny, bardzo trudny dla słabo opłacanych pracowników miejskich.
- Pokłony należą się pracownikom OPS, za ich trud przy tak beznadziejnym wynagrodzeniu. Oddali
swój czas i serce mieszkańcom w czasie pandemii, a teraz oddają uchodźcom z Ukrainy. Gdyby nie ich odda-

zy. Mam nadzieję, że prezydent będzie
miała szczęście i wybierze w konkursie nowego naczelnika, który przywróci poziom współpracy, współdziałania
z gronem pedagogicznym i nie będzie
walczył z dyrektorami, a będzie z nimi
współpracował.
- Na co jeszcze zwracał pan uwagę
w swoim wystąpieniu?
- Największą bolączką, o której
wielokrotnie mówiłem, jest komu-

nikacja. W mieście 80-tysięcznym
mamy kulejący transport publiczny. MZK założył swoją nową firmę,
Międzygminną Komunikację Autobusową, którą zaczyna „dorzynać”.
Do dnia sesji MKA nie otrzymała
ani grosza na wzrost cen paliwa. Pieniądze dostali za to urzędnicy MZK,
a w MKA nie. Mogliśmy wykorzystać
czas pandemii, gdy komunikacja była częściowo zamrożona, aby stworzyć swoją, jastrzębską komunikację
miejską. To powinno być podstawą
zarządzania nowoczesnego miasta.
Robi tak wiele miast i gmin podobniej wielkości i potencjału gospodarczego. Sami zarządzają miejskim nerwem, jakim jest komunikacja. Wielokrotnie zwracałem uwagę, że jesteśmy jako miasto „rozłożeni”. Nie
mamy Centrum, główni pracodawcy, w tym JSW, są rozsiani po obrzeżach miasta. Próbujemy zrealizować
nowy projekt na ul. 1 Maja. Podobno powstanie tam coś pięknego, choć
zaczęliśmy od źle przyjętej wycinki drzew. Obok jest park, basen, mamy nie dokończony OWN, Jar Południowy, budujemy łaźnię Moszczenica. Nigdzie nie ma tam zapewnionych
miejsc parkingowych (może poza Jarem) i nigdzie nie dojedziemy szybko komunikacją miejską. Źle funkcjonująca i niedopracowana komunikacja być może zmusi JSW do wybudowania wielopoziomowych parkingów, ale nadal nie rozwiąże to problemu mieszkańców.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Beata Leśniewska

REKLAMA

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

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

u Instytut Dziedzictwa i Dialogu ma już
drugą szefową, a i tak obiekt istnieje
tylko na papierze.

I

nstytut będzie miał siedzibę w remontowanym gmachu dawnej łaźni kopalni
Moszczenica. Pierwszą szefową, powołaną w listopadzie ubiegłego roku była Ewelina
Budzińska-Góra, oceniana przez prezydent
Annę Hetman, jako specjalistka z wyższej
półki. Coś jednak musiało zgrzytać między
obu paniami, ponieważ dyrektorka została
odwołana. Zastąpiła ją Izabela Grela, dotychczasowa naczelniczka wydziału informacji,
Promocji i Współpracy Zagranicznej w maREKLAMA

gistracie i jedna z najbardziej zaufanych osób
prezydent Hetman. Po początkowym, propagandowym optymizmie, miasto przyznało
wreszcie, że inwestycja ma opóźnienie. Powodem mają być braki materiałowe oraz wyjazd
robotników z Ukrainy. W pierwszym podejściu Instytut Dziedzictwa i Dialogu miał zostać ukończony w maju tego roku. Teraz mówi się o wiośnie przyszłego 2023. Trzeba uważać z tymi opóźnieniami, ponieważ poślizgi zwłaszcza w łaźni - bywają niebezpieczne.

Domu Zdrojowym
odbył się II Festiwal Pięknej Mowy „Łamijęzyczkowe przygody”. Konkurs recytatorski to
inicjatywa Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka” w Jastrzębiu-Zdroju.
Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: przewodniczący Rady Miasta JastrzębieZdrój - Piotr Szereda oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.
W konkursie uczestniczyło 15 przedszkoli z terenu naszego miasta oraz podopieczni Publicznej Specjalistycznej
Poradni „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” w Jastrzębiu-Zdroju. W sumie wystąpiło 48 dzieci.

ZWYCIĘZCY:
I Miejsce
Maksym Konopka (Publiczne Przedszkole Nr 23) za
wiersz „Ptasie radio”,
II Miejsce
Liliana Marczyńska (Publiczne Przedszkole Nr 6) za
wiersz „Była sobie Pchła Szachrajka”,
III Miejsce
Pola Stachurska (Publiczne Przedszkole Nr 26) za
wiersz „Pakowanie walizki”.
WYRÓŻNIENIA
OTRZYMALI:
1. Lena Osikowicz (Niepubliczne Przedszkole Centrum
Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi) za wiersz
„Samochwała”),
2. Maja Nazar (Niepubliczne Przedszkole „Mali Pasjonaci” z Oddziałami Integracyjnymi) za wiersz „Na wrocławskim ryneczku”,
3. Daria Gembalczyk (Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”)
za wiersz „Na straganie”.

REKLAMA
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GRZEGORZ MATUSIAK: jesteśmy już w jednej trzeciej d

GRZEGORZ MATUSIAK,
jastrzębski poseł i autor
projektu śląskich powerbanków:
Jest to wielka, niepowtarzalna,
rozwojowa szansa dla naszego
miasta. To także ważny krok
dla wzmocnienia narodowego
bezpieczeństwa energetycznego
i uniezależnienia się polskiej oraz
unijnej gospodarki od zewnętrznych
dostawców. Dzisiaj bez magazynów
energii fotowoltaika nie może
funkcjonować, ponieważ nie ma
kto odbierać tej energii elektrycznej
produkowanej z baterii słonecznych.
Jedynym wyjściem są właśnie
magazyny energii. To, co produkują
Czesi, jest wartością nadrzędną ze
względu na to, że surowce
i technologia pochodzą z Europy,
a ponad 80% akumulatora to
materiały pochodzące z Polski:
miedź, aluminium, separatory.

Moc będzie

u Niewykluczone, że jeszcze w tym roku zostanie wbita łopata pod bud
energii w Jastrzębiu-Zdroju. To będzie pierwszy taki zakład w Polsce

W

racamy do tematu, który rozpoczęliśmy w październiku ubiegłego roku. Przypomnijmy, że jastrzębski poseł Grzegorz Matusiak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds.
Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej razem z grupą parlamentarzystów 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 produkują, m.in. stacje do ładowania aut elektrycznych.
Pamiętajmy, że elektromobilność należy do najszybciej rozwijających
się branż nowoczesnej gospodarki.
W czasie wizyty urodził się pomysł,
aby podobna fabryka powstała w Polsce, a konkretnie w Jastrzębiu-Zdroju,
na terenach po kopalni Jas-Mos.

Od tamtej publikacji
sprawy nabrały tempa.
Grzegorz Matusiak zorganizował
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
konferencję, gdzie padły konkretne
informacje na temat pierwszej, polskiej fabryki power banków. W debacie wziął udział Jacek Sasin, wicepremier i minister Aktywów Państwowych. Oznacza to, że sprawa ma najwyższy, rządowy priorytet. Jastrzębska fabryka będzie miała strategiczne znaczenie dla narodowego bezpieczeństwa energetycznego. 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. Uniezależnienie się od

Uczestnicy konferencji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
zewnętrznych, azjatyckich dostawców
jest kluczem do zrównoważonego rozwoju Polski i całej Unii Europejskiej.
Próbna produkcja może
rozpocząć się w 2024 roku.

Partnerzy projektu podpisali memorandum i porozumienia dotyczące współpracy przy budowie polskiej fabryki produkującej magazyny energii, a konkretnie ogniwa
akumulatorowe na czeskiej licencji

REKLAMA

Produkty spożywcze zawsze w najlepszej cenie!
§ świeże
§ dobre
§ polskie

Nie przegap promocji!
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drogi do powstania w Jastrzębiu-Zdroju fabryki magazynów energii.

e z nami

dowę fabryki ogniw akumulatorowych dla magazynów
e. „Zielone światło” dla tej inwestycji dał rząd.
To ogromna
szansa dla
Jastrzębia-Zdroju.

HE3DA. Ze strony czeskiej umowę podpisał dr Jan Procházka, autor
patentu i właściciel firmy MES Magna Energy Storage. Polskimi sygnatariuszami porozumienia są przedstawiciele Fundacji Śląskie MagaREKLAMA

zyny Energii: Janusz Gładysz i Kornel Pająk. Podpisano także umowę o
współpracy między Fundacją a Spółką Restrukturyzacji Kopalń, do której należą tereny po kopalni Jas-Mos,
gdzie powstanie fabryka.

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.
Miejsca pracy to nie jedyna korzyść
dla miasta. Jest plan, aby równocześnie uruchomić szkoły branżowe
oraz średnie techniczne, kształcące kadrę dla potrzeb Śląskich Magazynów Energi. Inicjatorzy projektu 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.

Wojewoda JAROSŁAW WIECZOREK
Jesteśmy liderem w Polsce jeżeli chodzi
o korzystanie i wnioskowanie do programu
„Czyste powietrze”. To pokazuje, że pomimo
historii i kultury Śląska, pragniemy nowoczesnych
technologii, nowoczesnych inwestycji i wydaje się,
że właśnie Śląskie Magazyny Energii są również
przyszłością tego regionu.
Wicepremier JACEK SASIN
Niejednokrotnie uczestniczyłem w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim w spotkaniach
poświęconych górnictwu. Często te rozmowy
dotyczyły niestety schyłku górnictwa, tego, aby
wyznaczyć pewien kres w tej gałęzi przemysłu
i często padało tutaj pytanie: „Co dalej? Jaka
pespektywa dla Śląska? Jaka perspektywa dla
Polski, dla polskiej suwerenności energetycznej? Jak powinniśmy nasze
bezpieczeństwo energetyczne budować i zabezpieczać?”. Cieszę się, że
dzisiaj właśnie mówimy o tym, mówimy o przyszłości, o tym jak to nasze
polskie bezpieczeństwo energetyczne zachować. Ale rozmawiamy również
o tym, jak inwestować na Śląsku, jak tworzyć tutaj miejsca pracy, tak,
aby mieszkańcy Śląska nie ucierpieli na transformacji energetycznej. (...)
Odnawialne źródła energii wymagają stabilizacji. Elementami stabilizacji
są z jednej strony nowoczesne elektrownie, a z drugiej będą to również
magazyny energii.
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Matusiak ściągnie do Ustronia „Tygrysa z Madrasu”
Jastrzębski radny Andrzej Matusiak, po raz trzeci zorganizuje w Ustroniu największą imprezę szachową w Polsce. Dwa lata temu ściągnął
Anatolija Karpowa. W ubiegłym roku pojawił się Gari Kasparow. Na tegoroczne święto szachów, w dniach 12-21 sierpnia, przyjedzie sam
„Tygrys z Madrasu”, czyli indyjski mistrz Viswanathan Anand, który ma na swoim koncie zwycięstwa nad Karpowem i Kasparowem.

12-21 sierpnia
Ustroń

Andrzej Matusiak i Gari Kasparow legenda współczesnych szachów.

A

ndrzej Matusiak w rodzinnym mieście postrzegany
jest głównie poprzez swoją samorządowo-polityczną działalność. Poza Jastrzębiem-Zdrojem
funkcjonuje głównie jako prezes Śląskiego Związku Szachowego. Wychodzi mu to całkiem nieźle. Matusiaka
nie mogą się nachwalić, m.in. w Katowicach, gdzie w Spodku organi-

zuje wysoko oceniane Mistrzostwa
Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. Wisienką na tym torcie jest jednak festiwal w Ustroniu.
To dziesięć dni, trwających od rana
do nocy atrakcji. Wszystko kręci się
wokół szachów, ale w bardzo szerokim kontekście. Turyści, mieszkańcy i miłośnicy szachów nie mają czasu na nudę. Są koncerty, konkursy,

kiermasze, projekcje filmów, zawody
sportowe, wycieczki krajoznawcze.
Miłośnicy królewskiej gry mogą śledzić lub osobiście brać udział w kilkudziesięciu turniejach. Swoje zawody mają kobiety, mężczyźni, młodzi,
seniorzy, energetycy, kolejarze, miłośnicy szachów błyskawicznych albo
nocnych rozgrywek, a to wszystko
pod czujnym okiem szachisty z najwyższej, światowej półki. Gościem
pierwszej edycji festiwalu był Anatolij Karpow, legendarny rosyjski arcymistrz. Rok później przyjechał jego
odwieczny rywal, równie znakomity
Gari Kasparowa. W tym roku gwiaz-

dą imprezy będzie „Tygrys z Madrasu”, czyli indyjski mistrz Viswanathan Anand, który ma na
swoim koncie zwycięstwa nad
Karpowem i Kasparowem.
Warto, w dniach 12-21 sierpnia wybrać się do Ustronia.
W kolejnym wydaniu gazety
podamy kolejne szczegóły dotyczące szachowego festiwalu.

W ubiegłorocznym festiwalu wziął
udział m.in. Jan-Krzysztof Duda
najlepszy polski szachista.

VISWANATHAN ANAND - indyjski szachista, mistrz świata FIDE w latach 20002002 oraz mistrz świata w latach 2007-2013.
Znany w świecie szachowym pod imieniem
Vishy i przydomkiem „Tygrys z Madrasu”,
swój pierwszy sukces na arenie międzynarodowej osiągnął w 1987 roku w Baguio, zdobywając tytuł mistrza świata juniorów. Rok
później otrzymał tytuł arcymistrza. Z początkiem lat 90. zadomowił się w szachowej czołówce światowej po wygraniu kilku prestiżowych turniejów. Największym jego ówczesnym osiągnięciem było zwycięstwo w 1992
roku w turnieju w Reggio Emilia, w którym
w pokonanym polu pozostawił dwóch wówczas najsilniejszych szachistów globu - Garriego Kasparowa i Anatolija Karpowa.

REKLAMA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONE NA:
NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. 1 Maja 2/2 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 27,80 m2,

stawka wyjściowa 8,32 zł/m2, wadium 231 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
w dniu 13.07.2022 r., godz. 1000.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg do godziny 1430.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł/m2
kaucja mieszkaniowa 6 krotność wylicytowanej opłaty czynszowej,

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

www.naszejastrzebie.pl

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. Staszica 8
tel. 32 47 61255.
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.

www.naszejastrzebie.pl
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materiał partnera

W Kolejach Śląskich ma zawsze obowiązywać reguła,

ŻE NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK
wają także na mniejsze fragmenty
rynku, też te dotyczące transportu
zbiorowego. Moją rolą - w ramach
przeprowadzanych obecnie zmian jest podsumowanie wcześniejszych
działań KŚ i przygotowanie propozycji nowych kierunków rozwoju dla
najwyższego kierownictwa, zarówno
w perspektywie krótkoterminowej,
jak i z szerszym wieloletnim spojrzeniem na przyszłość spółki, szczególnie w zakresie techniki i technologii
kolejowej.

Rozmowa z WOJCIECHEM BALCZUNEM,
doradcą Kolei Śląskich.
- Jaki jest zakres Pana zadań
w Kolejach Śląskich?
- Od lat jestem związany z branżą kolejową w Polsce i za granicą.
Dzięki temu dysponuję odpowiednią
wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do zarządzania i wspierania
podmiotów z branży. Z Kolejami Śląskimi jestem związany w charakterze
konsultanta i mam nadzieję, że moja
aktywność przyczyni się do poprawy
efektywności spółki, która ma przecież ogromny potencjał. Zgodnie
z wytycznymi Zarządu zaczynam pracę od sprawdzenia dwóch obszarów
KŚ. Pierwszym z nich jest kontrola
taboru. Przede mną, m.in. przegląd
i weryfikacja strategicznej dokumentacji, ocena stopnia jej wdrożenia
i sprawdzenie aktualności procedur
pod kątem standardów obowiązują-

cych w kolejnictwie. W jakim celu?
To dobra metoda na szybkie poznanie
firmy i przygotowanie ewentualnych
rekomendacji dla Zarządu. Drugim
obszarem - wskazanym przez Prezesa
KŚ - jest kontrola stanu faktycznego
w zakresie eksploatacji i właściwego
wykorzystania zasobów ludzkich.
Następnym obszarem, który należy do zakresu mojej pracy, jest dalsze
usprawnianie procesu przewozowego
- według strategii przyjętej przez Zarząd. Spółka bardzo szybko rozpoczęła tegoroczne zmiany, ale też czas jest
szczególny. Branża nie tylko gwałtownie zmieniła się po pandemii i jej kolejnych - osłabiających popyt - falach,
ale jednocześnie cały czas mierzy się
ze skutkami wojny w Ukrainie, szczególnie z destabilizacją gospodarczą.
A przecież makrotrendy oddziały-

- Co jest największym wyzwaniem?
- Może nie tyle wyzwaniem, co sednem działań. Przytoczę słowa Prezesa
Świrskiego z naszych pierwszych spotkań: w Kolejach Śląskich ma zawsze
obowiązywać reguła, że najważniejszy
jest człowiek. Każde działanie, czy to
rozbudowa i modernizacja taboru,
czy planowanie siatki połączeń, rozkładu jazdy i taryfy, musi być podporządkowane tej zasadzie. I - jednocześnie - każda osoba zatrudniona
w spółce ma pełne prawo czuć się
ważna w zapewnianiu potrzeb pasażerów. By realizować te założenia, moim
zadaniem jest zwiększanie efektywności dot. zarządzania taborem oraz
jeszcze lepsze dopasowanie kwestii
technicznych - z myślą o podróżujących i pracujących w firmie. KŚ to
duże przedsiębiorstwo, a zgodnie z zasadami kaizen, doskonalenie nigdy się
nie kończy. Przypomnę, że nie jestem
członkiem zarządu, a wykonuję zadania konsultanta. Mam zatem możliwość spojrzenia „z boku” na każdy
proces w firmie i możliwość dzielenia
się swoimi obserwacjami z Zarządem.
- Jakich możemy spodziewać się
zmian?

- KŚ to dojrzała organizacja, po
burzliwej historii i licznych testach.
Usunięto błędy młodości, nie zmarnowano też dekady funkcjonowania
na rynku kolejowym. Przedsiębiorstwo nie potrzebuje teraz rewolucji
czy drastycznych przeobrażeń, dlatego zarząd spółki stopniowo wprowadza kolejne zmiany, ale tylko te, których celem jest zwiększanie przewagi
konkurencyjnej i realna odpowiedź
na głosy podróżnych i pracowników.
To najważniejsi klienci Kolei Śląskich
i na takim podejściu - zgodnie ze strategią zarządu - musi bazować nowa
inwestycja czy innowacja, w której
będę współuczestniczył.
- Jakie są Pana priorytety?
- Priorytety wprost wskazał Prezes
Świrski. Bezpieczeństwo i komfort
podróży. Wszyscy pasażerowie kursują wyłącznie bezpiecznymi składami, z obsługą najwyższej jakości oraz
z pewnością, że wybrali przewoźnika,
dla którego klient jest zawsze priory-

tetem. I to nigdy nie może ulec żadnej
zmianie.
Dodam, że Koleje Śląskie dysponują środkami publicznymi, a to bezwarunkowo zobowiązuje spółkę do
podejmowania decyzji, które są jak
najbardziej korzystne dla mieszkańców. Moją rolą jest doradzanie przy
podejmowaniu tych decyzji tak, by
były zgodne z najlepszymi praktykami zarządzania i modernizowania
taboru.
Podsumowując: obecne działania
koncentruję na audycie procesów
i procedur, które zapewniają bezpieczny i komfortowy przewóz podróżnych. Moja współpraca z Zarządem ma na celu dalsze usprawnianie,
zmienianie czy upraszczanie każdego
elementu, który współtworzy markę
„Koleje Śląskie sp. z o.o.”. Wszystkie
nasze działania są podporządkowane głównemu celowi: końcowy efekt
tych prac ma przynieść jak najwięcej
korzyści jednako podróżnemu i pracownikowi.

WOJCIECH BALCZUN - polski menedżer i muzyk, były prezes Kolei Ukraińskich i PKP Cargo,
gitarzysta zespołu Chemia. Ukończył politologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i studia
podyplomowe MBA, walidowane przez Rotterdam School of Management Erasmus University.
Pracował na stanowisku dyrektora sprzedaży „Trybuny Śląskiej”. Był dyrektorem w Urzędzie Kultury
Fizycznej i Turystyki, członkiem rady nadzorczej Totalizatora Sportowego, dyrektorem biura marketingu i promocji Poczty Polskiej. Pracował na stanowiskach kierowniczych w spółce PKO Bank
Polski jako dyrektor zarządzający marketingiem detalicznym banku PKO BP i przewodniczący Rady
Nadzorczej Inteligo Financial Services. W latach 2005-2007 przewodniczący Rady Nadzorczej PKP.
W 2006 pełnił funkcję mediatora w sporze zbiorowym na tle postulatów płacowych w PKP Cargo.
Od 28 stycznia 2008 do 29 stycznia 2013 prezes zarządu tej spółki, w której przeprowadził restrukturyzację. W kwietniu 2012 roku został przewodniczącym rady nadzorczej PLL LOT. Pełni także funkcję wiceprezydenta Pracodawców RP oraz wiceprezydenta Europejskiej Organizacji Pracodawców
Sektora Publicznego (CEEP). 12 kwietnia 2016 roku wygrał konkurs na prezesa Kolei Ukraińskich,
20 kwietnia jego kandydatura została zatwierdzona przez ukraiński rząd, a 6 czerwca objął on stanowisko. 9 sierpnia 2017 zrezygnował ze stanowiska prezesa Kolei Ukraińskich. 26 maja 2022 roku
ogłoszono jego współpracę z samorządowym przewoźnikiem kolejowym Koleje Śląskie. Jest żonaty,
ma dwoje dzieci. Od 2007 lider i gitarzysta zespołu rockowego Chemia. Po rezygnacji z kierowania
PKP Cargo nagrał z zespołem płytę w Vancouver.

Czas na wspaniałą wycieczkę! Specjalna oferta turystyczna Kolei Śląskich
Stres, codzienna gonitwa i brak
wypoczynku? Zmień to i pojedź
w cudowne Beskidy! Tam, wędrując
wśród rozłożystych dębów i buków
oraz okazałych jodeł, sosen i świerków,
zregenerujesz się i z nową energią
rozpoczniesz nowy dzień. Z myślą
o Tobie Koleje Śląskie przygotowały
specjalną ofertę turystyczną.

KAŻDEGO MIESIĄCA MASZ MOŻLIWOŚĆ WYBORU NIEZWYKŁEJ
WYPRAWY W BESKIDY I PRZEJŚCIA NASTĘPUJĄCYCH SZLAKÓW:
n 30.07.22 > stacja Rajcza (punkt startowy) - Sucha Góra - Hala Boracza (schronisko) - Prusów - stacja Węgierska Górka (zakończenie wycieczki, trasa 7-godzinna);
n 27.08.22 > stacja Wilkowice Bystra (punkt startowy) - Kozia Góra (schronisko) - Szyndzielnia (schronisko) - Dębowiec (schronisko) - stacja Bielsko Biała Leszczyny (zakończenie
wycieczki, trasa 8-godzinna);
n 24.09.22 > stacja Wilkowice Bystra (punkt startowy) - Magurka Wilkowicka (schronisko)
- Czupel - stacja Łodygowice (zakończenie wycieczki, trasa 7-godzinna);
n 15.10.22 > stacja Żywiec (punkt startowy oraz zwiedzanie miasta: rynek, katedra, stary
i nowy zamek, park) - przejście na Grojec - browar w Żywcu (zwiedzanie indywidualne) stacja Żywiec (zakończenie wycieczki, trasa 6-godzinna).
Nie czekaj! Wejdź na stronę https://www.kolejeslaskie.com/turystyka/ i dołącz do grona górskich
wędrowców. A w dniu wyprawy zgłoś się do licencjonowanego przewodnika z ważnym biletem (tym
do stacji startowej).
Zapoznaj się także z regulaminem wycieczki (https://www.kolejeslaskie.com/turystyka/).
Życzymy wyjątkowych wrażeń, przepięknych wspomnień i przeżycia prawdziwej przygody!
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Zdjęcia: JSW

JSW „odczarowuje” węgiel koksowy

u W Sopocie odbył się Europejski Kongres Finansowy, w którym po raz pierwszy wzięła
udział Jastrzębska Spółka Węglowa. EKF to doroczna impreza poświęcona i przeznaczona
dla bankowców oraz wszelkich instytucji finansowych. Co w tym gronie robiła JSW?

P

rzedstawiciele Spółki z wiceprezesem Robertem Ostrowskim na czele, mieli za zadanie wyjaśnić jak najszerszej grupie
finansistów, na czym polega biznes
JSW oraz to, że węgiel koksujący
jeszcze przez długie lata będzie niezbędny do produkcji stali. Wszystko po to, aby w oczach sektora finansowego „odczarować” węgiel
koksowy, który przez potencjalnych
inwestorów i rynek finansowy często jest wrzucany do jednego worka
z węglem energetycznym, w który
w kontekście polityki Zielonego Ładu niechętnie się angażują.
W trakcie trzydniowego kongresu wiceprezes Ostrowski spotykał
się dziennikarzami z redakcji biznesowych, z wieloma przedstawicielami banków oraz instytucji finansowych, a na koniec odbyła się debata pt. „Zielona transformacja gospodarki a przemysł wydobywczy
i jego finansowanie”, której gospodarzem była Jastrzębska Spółka Węglowa. Na początku debaty Robert
Ostrowski, wiceprezes JSW ds. ekonomicznych przedstawił charakter
i specyfikę działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej JSW. Podkreślając, że bez produktów JSW zielona
transformacja będzie niemożliwa.
- Węgiel nie jest pojęciem jednolitym i uniwersalnym. Wydobywamy węgiel koksujący, kluczowy surowiec w produkcji stali, bez której nie
będzie farm wiatrowych czy elektromobilności. Stal jest wykorzystywana we wszystkich wdrażanych technologiach niskoemisyjnych. Uwaga sektora finansującego nie może
być skierowana na koniec procesu,
tj. ostatni element łańcucha dostaw,
czyli wyłącznie finansowanie OZE.
Trzeba patrzeć kompleksowo na cały łańcuch. Cele klimatyczne bez stali nie będą osiągalne lub będą trudno osiągalne - przekonywał Robert
Ostrowski.

Następnie wiceprezes JSW wspomniał, że Spółka jest firmą, która dba również o ochronę środowiska. Przedstawił założenia strategii
środowiskowej JSW do roku 2030,
zgodnie z którą JSW ma zredukować ślad węglowy o 30 proc. i osiągnąć neutralność klimatyczną w roku 2050. Założone cele mają zostać
osiągnięte, głównie poprzez zmniejszenie emisji metanu, którego udział

opalanego gazem koksowniczym o
mocy 28 MWe. W Strategii zapisano również budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 110 MWp
do roku 2028. Wiceprezes Ostrowski wspomniał również o elementach strategii finansowej.
- Nasza strategia zakłada zbudowanie zrównoważonych finansów chcemy oprzeć strukturę finansowania rozwoju na długoterminowych

dząc ekologiczną transformację JSW,
wpisuje się ona w cele PFR. Deklarujemy gotowość wsparcia inwestycji dodał Andrzej Kopyrski.
- Węgiel koksowy znajduje się na
liście surowców strategicznych UE.
Jest on potrzebny Unii Europejskiej
do osiągnięcia celów Europejskiego
Zielonego Ładu. Unia potrzebuje węgla koksowego, a jego wydobycie nakładów finansowych - powiedzia-

W debacie JSW „Zielona transformacja gospodarki a przemysł wydobywczy i jego finansowanie” udział
wziął również Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Bank Pekao S.A., który zwrócił uwagę, że węgiel koksowy jest surowcem krytycznym w UE.
- W naszym banku doskonale rozumiemy, że węgiel koksowy jest niezbędny do produkcji stali i widzimy możliwości finansowania rozwoju inwestycji. Ale widzimy też, że na
rynku finansowym, wszystko co kojarzy się z węglem, nie jest mile widziane. Musimy głośno mówić, że
węgiel koksowy jest surowcem krytycznym - powiedział Jerzy Kwieciński.
Debata zorganizowana
przez JSW, choć
jedna z ostatnich
podczas Kongresu,
cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem.

w śladzie węglowym JSW wynosi
74 proc. Spółka, choć już jest światowym liderem w ujmowaniu metanu to chce być jeszcze lepsza zwiększając jego ujęcie do 50 proc. i zagospodarować go do 95 proc. Zwiększona ilość ujętego metanu trafi do
nowo zainstalowanych kogeneracyjnych silników gazowych i zwiększy produkcję prądu do 60 MWe
od 2025 r. Również w JSW KOKS
prowadzona jest inwestycja, która
w znaczący sposób ograniczy emisję gazu koksowniczego. W Koksowni Radlin trwa budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego

źródłach m.in. w formie kredytów,
pożyczek a także zielonych obligacji.
Po prezentacji
wiceprezesa Roberta
Ostrowskiego
rozpoczęła się
żywa debata.
- Prezentacja zrobiła dużo dobrego dla rynku. Bardzo ważne jest budowanie świadomości tego czym zajmuje się JSW - powiedział podczas
debaty Andrzej Kopyrski, Dyrektor Zarządzający Pionu Inwestycji
Polskiego Funduszu Rozwoju. - Wi-

ła podczas debaty Rebecca Lentini, Sekretarz Generalna Stowarzyszenia Surowców Krytycznych
w Brukseli.
Kolejny uczestnik debaty - Andrzej Mikosz Partner z kancelarii
Taylor Wessing zwrócił uwagę na
to, że JSW niesłusznie jest okładana „pałką” z napisem „węgiel” i „dekarbonizacja”. - JSW produkuje węgiel koksowy, niezbędny do produkcji stali. Spadek zapotrzebowania na
stal jest spodziewany dopiero w roku
2050, i wtedy spadnie do dzisiejszego
poziomu - powiedział Andrzej Mikosz.

- Wszystkie nasze zaplanowane aktywności przyniosły rezultaty.
Udało się nam wyjaśnić, że węgiel
koksowy i koks, który produkujemy
nie ma nic wspólnego z energetyką.
Nasz węgiel jest surowcem niezbędnym do produkcji stali, bez której
dalsza transformacja energetyczna
jest niemożliwa. Czy nam się to podoba czy nie, stal - a co za tym idzie
- węgiel koksowy jest w tym procesie
niezbędny. Jestem pewny, że po tegorocznym Europejskim Kongresie Finansowym Jastrzębska Spółka Węglowa będzie postrzegana przez sektor finansowy jako Spółka, w której
finansowanie w rozwój i inwestycje
warto się zaangażować - podsumował udział JSW w Kongresie Robert
Ostrowski, zastępca prezesa JSW
ds. ekonomicznych.

czerwiec
2022 r.
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Wirtualna rzeczywistość
poprawi bezpieczeństwo górników

Technologia wirtualnej
rzeczywistości zostanie
wykorzystana w procesie
szkolenia pracowników
JSW. Celem jest poprawa
bezpieczeństwa pracy
górników. Cyfrowy projekt
edukacyjny - SENSE VR
jest w końcowej fazie
prac badawczych. To
wspólne przedsięwzięcie
konsorcjum zawiązanego
przez JSW Innowacje
z JSW Szkolenie i Górnictwo
oraz Głównym Instytutem
Górnictwa. Projekt został
dofinasowany przez
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.

- Oprócz opracowania szaty graficznej oraz modeli 3D maszyn i obiektów uwzględnionych w scenariuszu
przez GIG, tworzymy środowisko VR,
w którym jednocześnie będzie mogło
ze sobą współdziałać do 5 kursantów.
Innowacyjnym rozwiązaniem będzie
także zaadoptowanie algorytmów śledzących tak, by aplikacja samodzielnie dostosowywała się do umiejętności
i poziomu kompetencji osoby szkolonej - podkreślił Krzysztof Kaźmierczak, kierownik zespołu projektowego V w JSW Innowacje.

- Bezpieczeństwo pracy jest jednym z kluczowych elementów kształcenia kadr Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tych działaniach, technologia
VR otwiera przed nami zupełnie nowe
możliwości. Realistyczne odwzorowanie pracy pod ziemią w cyfrowej przestrzeni, pozwala kursantom nie tylko
utrwalić i uzupełnić wiedzę teoretyczną, ale wykształcić właściwe procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, których nie bylibyśmy w stanie stworzyć w realnych warunkach powiedziała Aldona Urbanek z JSW
Szkolenie i Górnictwo.

Istotnym elementem
projektu jest ścisła
współpraca pomiędzy
każdym z trzech
konsorcjantów.
Główny Instytut Górnictwa analizując raporty z wypadków górniczych
w kopalniach JSW, przygotowuje trzy
scenariusze szkoleniowe.
- Opracowane scenariusze szkoleń
obejmują faktycznie zaistniałe zdarzenia wypadkowe, które miały miejsce w kopalniach węgla kamiennego
w ostatnich latach. Ich wybór doko-

nany został w oparciu o analizę dokumentacji pozyskanej z WUG oraz raportów o stanie BHP JSW SA. Fabuła szkoleń jest projektowana w sposób, który umożliwia uczestnikom wybór indywidualnej ścieżki postępowania oraz daje im możliwość realnego
wpływu na sposób ich zakończenia powiedział Szymon Łagosz z Głównego Instytutu Górnictwa.
Liderem projektu jest spółka JSW
Innowacje, która jest też głównym
wykonawcą części programistycznej, tworząc aplikację wykorzystującą
technologię wirtualnej rzeczywistości.

Dydaktyczna część
projektu należy do
spółki JSW Szkolenie
i Górnictwo.
Tamtejsi instruktorzy prowadzą
próbne zajęcia, podczas których górnicy testują działanie aplikacji, zgłaszając swoje zastrzeżenia i uwagi. Na
ich podstawie zespół JSW Innowacji
ulepsza działanie oprogramowania.
W ten sposób powstaje nowoczesne narzędzie edukacyjne. Pozwoli
ono skuteczniej i efektywniej podnosić poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa nie tylko wśród górników,
ale też osób rozpoczynających pracę
w Grupie Kapitałowej JSW.

Początek współpracy Kopalni Wiedzy JSW z Uniwersytetem Śląskim
Pomysłowość wykraczająca poza granice wyobraźni, sposób myślenia odbiegający od
przyjętych szablonów, swoboda w kreowaniu nowych rozwiązań - oto przesłanki, dla
których dzisiejsze dzieciaki i nastolatki mogą odmieniać - a może wręcz rewolucjonizować
- naszą teraźniejszość i kształtować przyszłość. Wspólny projekt edukacyjny „Kopalni
Wiedzy” Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz naukowców Unibota i Uniwersytetu
Śląskiego został oficjalnie zainaugurowany. W Katowicach rektor uczelni prof. Ryszard
Koziołek spotkał się z prezesami JSW - Tomaszem Cudnym i Arturem Wojtków.

Po

wakacjach ruszą
fakultatywne zajęcia dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mające zwracać uwagę na różnorodność
i piękno świata, tworzyć przestrzeń do twórczego myślenia,
wzbogacać wyobraźnię i wiedzę uczestników. Zajęcia będą poprzedzone licznymi aktywnościami, m.in. w mediach
społecznościowych.
- Jesteśmy spółką surowcową, to z naszego węgla koksowego produkuje się stal bez której nie byłoby rozwoju gospodarki - także tej niskoemisyjnej - mówi prezes zarządu JSW
S.A. Tomasz Cudny i dodaje:
- Chcę, by JSW była kojarzona nie tylko z firmą wydobyw-

czą. Od lat pracujemy z dziećmi i młodzieżą, stąd też nasz
wspólny projekt z Uniwersytetem Śląskim. Już dziś myślimy
o wyzwaniach stojących przed
młodymi ludźmi. Każdy kolejny dzień przynosi nam nowe odkrycia naukowe i technologiczne, zmieniające w błyskawiczny sposób nasz świat.
Chcemy, by uczestnicy projektu byli nie tylko świadomi tego procesu, ale także aktywnie
w tych zmianach uczestniczyli,
a nawet je kreowali.
W trakcie kilku miesięcy
współpracy uczestnicy warsztatów wezmą udział w zajęciach przyrodniczych i technologicznych, które organizowane będą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

- Nasza różnorodność, jako uczelni, sprawia, że mamy
potężny wpływ na otaczającą
nas rzeczywistość - tłumaczy
Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek. - Jeśli dodatkowo otoczymy się firmami i instytucjami życia gospodarczego, tworząc jeden organizm pracujący ze sobą permanentnie przy
dużych przedsięwzięciach, stawiający sobie wspólne cele
i wyznaczający ambitne zadania, możliwości będą nieograniczone.
Projekt jest cyklem warsztatów z pokazami eksperymentów dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, szkoleń skierowanych do grona pedagogicz-

nego oraz rodziców uczennic
i uczniów biorących udział
w zajęciach, popularyzujących nauki ścisłe i promujących wśród młodego pokolenia zainteresowania do nauk
przyrodniczych.
- Naszymi naturalnymi partnerami do tej pory były głównie uczelnie techniczne AGH
i Politechnika Śląska. Cieszymy

się, że współpraca z uczelniami
rozszerzy się teraz o Uniwersytet Śląski w Katowicach - dodaje wiceprezes JSW ds. pracy i polityki społecznej Artur
Wojtków. - Ważne są dla nas
społeczności lokalne i szanse na
przyszłość, a przyszłość to rozwój dzieci i młodzieży. Dlatego
cieszę się, że najnowszym partnerem naszej „Kopalni Wie-

dzy JSW” będzie właśnie UŚ,
bo na wszystkich płaszczyznach
współpracujemy zawsze z najlepszymi.
Zajęcia na Uniwersytecie
ruszą już od początku roku
szkolnego. Informacje na ten
temat można śledzić na stronach: www.jsw.pl, www.nowakopalniawiedzy.pl oraz w mediach społecznościowych.

Zielone Jastrzębie

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

Zielone pracownie 2022

ROZSTRZYGNIĘTE

KOLEJNE DWIE EKOPRACOWANIE DLA JASTRZĘBSKICH SZKÓŁ

Ten konkurs organizujemy
po to, aby wzrastała
świadomość ekologiczna,
bo edukacja od
najmłodszych lat jest
bardzo istotna. Im więcej
postaw ekologicznych
nauczymy się w młodości,
tym mniej problemów ze
środowiskiem będziemy
mieli w późniejszych
latach. To jest cel,
który chcemy osiągnąć
realizując program
Zielonych Pracowni.

F

inał wraz z uroczystym wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających
dofinasowanie, odbył się na Zamku w Ogrodzieńcu. W plenerowej gali udział wzięło ponad tysiąc
osób - zaproszonych gości, przedstawicieli gmin i miast oraz zwycięskich szkół, ale przede wszystkim
uczniów z całego województwa.
Z Jastrzębia-Zdroju dotację otrzymał projekt - EKO-Friends z III Liceum Ogólnokształcące, im. S. Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju, którego koordynatorem jest nauczyciel - Patrycja Trzetrzelewska.
Druga dotacja także w wysokości
40 tys. zł powędruje do Szkoły Podstawowej nr 17 na ekopracownie Energia Zielonego Kosmosu.
Na tegoroczny konkurs Zielona
Pracownia wpłynęło 129 zgłoszeń,

z których wybranych zostało 70 projektów. Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz
w szkołach średnich. Maksymalna
kwota dotacji nie może przekroczyć
40 tys. zł.
To już ósma edycja konkursu Zielona Pracownia. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, w szkołach
województwa śląskiego powstało
439 pracowni, których powstanie
pochłonęło ponad 16,5 mln zł.
Pełna lista nagrodzonych szkół na
stronie: www.wfoigw.katowice.pl

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW
w Katowicach:

70 szkół z terenu województwa śląskiego, w tym dwie z Jastrzębia-Zdroju, otrzymało
dofinansowanie na stworzenie ekologicznych pracowni w ósmej edycji konkursu Zielona
Pracownia’2022. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeznaczył na ten cel blisko 2,8 mln zł - najwięcej w historii konkursu.

Przedstawiciele III LO w Jastrzębiu-Zdroju na ogrodzieńskiej gali.

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

Zielone Jastrzębie

Pieniądze na kolejne wozy strażackie
W
dostarczyć osobiście, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.
Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu: www.
wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań/Zapobieganie poważnym awariom/
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych na rok 2022 (pojazdy).
Kwota alokacji do dofinansowania w formie
dotacji wynosi 2.500.000 zł, w tym:
• NFOŚiGW - 500.000 zł
• WFOŚiGW - 2.000.000 zł.
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

ojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór
wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla
jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie do 30.12.2022 r.
Można to zrobić pocztą, przesyłką kurierską lub

W latach 2017-2022 zakupiono dla jednostek OSP woj. śląskiego ogółem 242 samochody ratowniczo-gaśnicze o wartości prawie 181 mln zł.
W latach 2017-2022 przekazano samochody i sprzęt transportowy z PSP do jednostek OSP
Razem - 167 samochodów i 13 sztuk inny sprzęt transportowy, w tym:
• samochody gaśnicze - 56 szt. • samochody specjalne - 111 szt. • inny sprzęt transportowy - 13 szt.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
Popularny program „Czyste Powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotację na wymianę starego pieca oraz
ocieplenie domu wraz z kompleksową termomodernizacją, zostanie poddany aktualizacji. Zmiany w programie na przełomie III i IV kwartału 2022 r.
będą uwzględniać zmieniające się warunki geopolityczne oraz rynkowe. Program jest też przygotowywany do absorpcji środków zewnętrznych
z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Od

czasu uruchomienia we
wrześniu 2018 r., program
priorytetowy „Czyste Powietrze” podlega stałemu monitoringowi,
analizie i ewaluacji - zarówno na poziomie poszczególnych części składowych, jak
i w odniesieniu do całej „filozofii” projektu.
Efektem są systematyczne zmiany i ulepszenia, których podstawowym założeniem
w każdym przypadku jest upraszczanie potencjalnym beneficjentom dostępu do oferty
NFOŚiGW.
Aktualizacja ma przede
wszystkim stanowić zachętę dla
osób, które będą wnioskować
o dotację na wymianę źródła
ciepła i termomodernizację
budynku mieszkalnego,
tak aby zaplanowana do
realizacji inwestycja w efekcie
doprowadziła do znacznego
ograniczenia zużycia ciepła
niezbędnego do ogrzania
budynku.
- Poprzez program „Czyste Powietrze” nie
tylko ochronimy środowisko naturalne i tym
samym zdrowie Polaków, ale także zwiększamy
oszczędności finansowe w domowych budżetach - podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. - Ta idea przyświeca nam
od początku realizacji programu, który jest
największym projektem proekologicznym służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym
kraju. Natomiast zmiany w elastyczny sposób
odnoszą się do rynkowego otoczenia, w którym

program „Czyste Powietrze” obecnie funkcjonuje - dodaje szefowa resortu.
Projekt prowadzony przez NFOŚiGW
proponuje nie tylko wsparcie wymiany urządzeń grzewczych i ocieplenia budynków, ale
także zastosowanie kompleksowych rozwiązań, w tym dofinansowanie dokumentacji,
na przykład audytu energetycznego, który
umożliwia ocenę stanu domu i wskazuje, jakie prace należy wykonać, aby budynek był
efektywny energetycznie. Korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania nowych,

przewidzianych w programie nisko- i zeroemisyjnych źródeł ciepła, jak i technologii, muszą być oczywiste i wymierne, także
w sensie ekonomicznym.
Kolejnym etapem modyfikacji w programie
„Czyste Powietrze” (chodzi o drugi etap 3. części, który uruchomiono 25 stycznia br.) będzie

dodatkowe wsparcie dla najmniej zamożnych
właścicieli domów jednorodzinnych. Intencja
tych przyszłych zmian jest taka, aby beneficjentów wesprzeć nie tylko finansowo, lecz
również wspomóc ich logistycznie w realizacji
niezbędnych inwestycji, służących poprawie
jakości powietrza oraz komfortu życia.

Obecnie w programie „Czyste Powietrze” można otrzymać dotacje na wymianę źródeł ciepła
i termomodernizację domu w wysokości: do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 tys. zł dla poziomu podwyższonego oraz 69 tys. zł dla najwyższego poziomu.
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REKLAMA

REKLAMA

Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

KLINIKA OKULISTYCZNA

ZAĆMA

1. Dyżurny Ruchu
2. Nastawniczy
3. Dróżnik Przejazdowy
4. Automatyk urządzeń sterowania ruchem kolejowym

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.

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.

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886

HOROSKOP
Wodnik (20 I - 19 II) Czas na
zmiany i to niekoniecznie miłe. Inaczej sobie zaplanowałeś przebieg
kilku rodzinnych spotkań. Będziesz
rozczarowany, ale to jeszcze nie jest
tragedia. Potraktuj całe zamieszanie
jako sygnał ostrzegawczy, że nie zawsze masz rację.
Ryby (20 II - 19 III) Odpuść sobie na razie podejmowanie ważnych
decyzji. A jeżeli już musisz, to poczekaj przynajmniej do końca wakacji, chociaż to i tak wielkie ryzyko. Przeżywasz ostatnio silne huśtawki nastrojów. Musisz się emocjonalnie wyciszyć. Czas działa na twoją korzyść.
Baran (20 III - 20 IV) Zapomnij
o wakacyjnym lenistwie i bierz się
do roboty. Pojawi się przed Tobą kilka możliwości do zarobienia kasy.
Inni tkwią już w letnim letargu i raczej nikt nie sprzątnie Ci sprzed nosa
okazji. Tylko nie udawaj, że pracujesz, ale zakasaj rękawy.
Byk (21 IV - 20 V) Lipiec to nie
jest najlepszy czas do realizowania
własnych projektów. Masz dobre pomysły, ale wymagające konsekwencji i koncentracji. Nie można, patrząc
w słońce, myśleć o trudnych problemach. Ale nic się nie pali. Zacznij na
spokojnie pod koniec września.
Bliźnięta (21 V - 20 VI) Prawdziwy skowronek z Ciebie. Tryskasz humorem, a przebywanie w Twoim towarzystwie to wielka przyjemność.
Wykorzystaj dobry moment i pozwól
sobie na odrobinę samodzielności
w pracy albo szaleństwa w życiu. Jak
nie przyniesie Ci to korzyści, to przynajmniej ujdzie na sucho.
Rak (21 VI - 21 VII) Czekają Cię
trudne wyzwania. Będziesz pracować (albo wypoczywać?) w grupie,
lecz to na Tobie spocznie ciężar odpowiedzialności za dobre samopoczucie wszystkich. To niesprawiedli-

we, ale na pocieszenie można tylko dodać, że taki stan nie potrwa
wiecznie.
Lew (22 VII - 21 VIII) Sierpień
jest Twoim zodiakalnym miesiącem,
a słońce astralnym patronem. Prognozy mówią w lipcu o pięknej, słonecznej pogodzie. To brzmi prawie
jak hymn pochwalny na cześć lwów,
ale coś im się od życia, przynajmniej
latem należy. Leniuchujcie z pełną
premedytacją.
Panna (22 VIII - 22 IX) Dalej
nie potrafisz się wyrwać spod niekorzystnych wpływów. Musisz okazać więcej odwagi i nie bać się ryzyka. Nie traktuj tego, jako stawiania wszystkiego na jedną kartę, lecz
jako fragment wykalkulowanej życiowej kombinacji. Postaw się, postrasz, a zwyciężysz.
Waga (23 IX - 22 X) Męczysz się
i myślisz o sytuacjach, których jesteś
uczestnikiem. Niepotrzebnie. Nie
masz na nie wpływu. Zamiast myśleć o tym, co się dzieje teraz, układaj możliwe scenariusze rozwoju
wydarzeń i szukaj w nich miejsca dla
siebie. Życie to nie tylko emocje, ale
też gra.
Skorpion (23 X - 21 XI) Odstaw
na bok emocje. W pracy i życiu czeka Cię sporo trudnych wyzwań. Nie
chodzi o żadne tragedie, ale o sytuacje, gdzie trzeba się ciężko napracować, aby osiągnąć efekt. Nerwy
w niczym nie pomogą. Trzeba zacisnąć zęby i robić swoje.
Strzelec (22 XI - 20 XII) Bądź
cierpliwy i licz tylko na siebie. Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki,
powinien też tak powiedzieć zodiakalny Strzelec. Jedyną przeszkodą
w realizacji planów jest strach, że
nie podołasz samodzielnie. To kompletna bzdura. Właśnie w spółce
z kimś stracisz. Przynajmniej w tej
jednej sprawie, o której myślisz.

Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. List motywacyjny.

Koziorożec (21 XII - 19 I) Wakacje nie sprzyjają podejmowaniu
poważnych decyzji i rozpoczynaniu
działań, których konsekwencje będą
się ciągnąć latami. Jeszcze wykombinujesz coś głupiego i co wtedy?
Na razie wypoczywaj i powoli przygotowuj się do zmian. Tylko spokój
może Cię uratować.

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.

KRZYŻÓWKA

