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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:

www.naszejastrzebie.pl

12-18 sierpnia międzynarodowy turniej Jastrzębie Open
u Juniorzy UKS Pionier wywalczyli awans do ekstraligi
u

Miasto węgla i...

szachów
str.
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oferuje usługi
l reklama na portalach
internetowych:
Ê ngs24.pl
Ê naszagazeta.info
Ê naszejastrzebie.pl
Ê naszemyslowice.eu
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reklama w gazetach

NASZA
NASZE
GAZETA
MYSŁOWICE

l druk i projektowanie
plakatów, ulotek,
gazet reklamowych,
banerów, folderów
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BEZPŁATNA

2 Są spółdzielcy i „spółdzielcy”
3 Cuda nad urną?
4 Uwaga nachodzą wybory!
5 Ludzi zalewa krew i… woda
z przeciekającego dachu
8 Bohater z Szerokiej
9 Powrót do JSW
10 Pieniądze dla wdów i sierot
13 Wspaniały sukces Doroty

R

6

l prowadzenie kampanii
l przygotowanie strategii
reklamowych na
reklamowej.
facebooku, w internecie,
tworzenie i rozsyłanie
l doradztwo PR
newsletterów,
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iedawno miałem okazję spędzić tydzień
w dosyć szpanerskim
hotelu w Łebie. To efekt umiejętnego szperania w Internecie i wynajdywania z dużym wyprzedzeniem zniżkowych ofert wypoczynkowych. W każdym
razie w hotelu razem z żoną wzbudzaliśmy spore podejrzenia, bo odbiegaliśmy
od wizerunku standardowego gościa. Coś
z nami było nie tak? Po prostu nie byliśmy
Niemcami na emeryturze, a w dobrych
ośrodkach wypoczynkowych nad polskim
Bałtykiem innych gości nie uświadczysz.
Nawet ukraińska pokojówka z rozpędu
witała nas „Guten Morgen”. W każdym
razie Niemcy czuli się wyluzowani. Przy
śniadaniu mówili głośno i swobodnie. Tak
się składa, że znamy na komunikacyjnym
poziomie język naszych zachodnich sąsiadów i podsłuchiwaliśmy. Codziennie narzekali na Polskę i Polaków. Najbardziej
dostało nam się za brak szacunku do środowiska. Kochamy węgiel, nie lubimy
wiatraków i stawiamy się Brukseli.
W końcu poszliśmy na parking, aby
zobaczyć jakimi „brykami” przyjechali
nasi uświadomieni ekologicznie dostojni
goście. Połowę floty stanowiły wypasione,
benzynowe limuzyny, a resztę uzupełniały „diesle”. Jak samotny biały żagiel, na
parkingu stał tylko jeden samochód hybrydowy. Na polskich rejestracjach…
filar
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Bolesław Lepczyński, choć jest przewodniczącym Rady
Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, w Radzie
Miasta nie poparł wniosku o zwiększenie bonifikaty, która
pozwoliłaby lokatorom oszczędzić pieniądze.

Są spółdzielcy i „spółdzielcy”

N

ie milkną echa decyzji
części radnych, którzy
zablokowali zwiększenie bonifikaty dla spółdzielni,
co oznaczałoby mniejsze opłaty dla lokatorów. Przypomnijmy, że ustawa „uwłaszczeniowa” zlikwidowała bubel prawny i relikt przeszłości, jakim było użytkowanie wieczyste. Przymierzało się do tego wiele rządów, ale uporała się z tym dopiero ekipa Mateusza Morawieckiego. Obowiązujące od
stycznia tego roku przepisy idą
na rękę właścicielom nieruchomości, w tym spółdzielniom
mieszkaniowym. Zamiast płacić co roku opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na terenach mieszkalnych należących
do skarbu państwa albo samorządów, dzięki jednorazowemu
przekształceniu stają się właścicielami gruntu. Ten akt prawny
K

wymaga wniesienia jednorazowej opłaty. Rząd umożliwił samorządom zastosowanie bonifikaty od tej operacji.

wiedzieć, kto konkretnie jest przeciwko nim. Na „nie” była drużyna
Anny Hetman, czyli: Alina Chojecka, Franciszek Frank, Bernadeta Magiera, Grzegorz Mosoń,
Janusz Ogiegło, Jarosław Potępa,
Iwona Rosińska, Janusz Toborowicz. Nie powinno to specjalnie
dziwić, ponieważ obóz prezydencki zawsze jest przeciwko wszystkim pomysłom, które proponuje PiS.

Na naszym
podwórku,
stosowny projekt
przygotował Piotr
Szereda, który
jest nie tylko
przewodniczącym
Rady Miasta, ale
także prezesem
spółdzielni
mieszkaniowej
„JAS-MOS”.
Poparli go radni Prawa i Sprawiedliwości. Zaproponowali
wprowadzenie 96 proc. bonifikaty, jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,
w którym nastąpi przekształcenie. Niestety, ulgi dla miesz-

L
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Dlaczego drużyna Anny Hetman poszła na wojnę
z lokatorami spółdzielni mieszkaniowych?

M

Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie

A

kańców nie przeszły w JastrzębiuZdroju. Tematu nie poddano nawet pod dyskusję, ponieważ większość radnych odrzuciła wniosek
o wprowadzenie bonifikat do porządku sesji Rady Miasta. W mieście zawrzało. Lokatorzy chcieli

Największym
rozczarowaniem
była natomiast
postawa Bolesława
Lepczyńskiego,
radnego
i przewodniczącego
Rady Nadzorczej
Górniczej
Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Teoretycznie powinien on poprzeć zwiększenie bonifikaty, ponieważ oczekują tego lokatorzy.
Tymczasem Lepczyński i Ryszard
Piechoczek wstrzymali się od głosu. To wystarczyło, aby większa
bonifikata - przynajmniej na razie
- przepadła.

KLINIKA OKULISTYCZNA

ZAĆMA

List do redakcji

n Tylko u nas BANK soczewek. Za niewielką dopłatą masz wybór.
n Zapewnij sobie komfort widzenia i czytania.
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 Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ.
n Nie musi być najtaniej - ma być najlepiej. To jest TWOJE oko.

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji: Beata Leśniewska
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

Zatrzymać d
Na

przełomie maja i czerwca
2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. Przypominało żywcem wzięte wzorce z ustroju słusznie minionego. Ustalone było wszystko: kto poprowadzi poszczególne zebrania, kto znajdzie
się na liście kandydatów do
Rady Nadzorczej, kto będzie
w komisjach skrutacyjnych,
kto będzie zabierał głos i na
jakie tematy!

Nie dziwi więc, że zebrania
przebiegały gładko i po myśli rządzących naszą spółdzielnią. Komuniści też do końca sterowali życiem publicznym w naszym
kraju. Aż do czasu, kiedy porozumieli się w 1989 r. przy okrągłym
stole z częścią opozycji i zgodzili się na częściowo wolne wybory.
A Polacy w dniu 4 czerwca 1989 r.
pokazali im gest Kozakiewicza.
Taką przyszłość przewiduję dla
obecnych wielkorządców naszej
spółdzielni. Oni mają za nic obowiązujące w naszym kraju prawo, w myśl zasady, jeżeli nie odpowiada im prawo, to tym gorzej

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
790 887 729, reklama.naszagazeta@gmail.com
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec
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Kto sfałszował
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wyniki wyborów?

Pytanie zawarte w tytule nie jest retoryczne. Na polecenie prokuratury odpowiedzi
poszuka wodzisławska policja. To pokłosie „cudów nad urną” do jakich doszło
podczas wyborów samorządowych w okręgu nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju.
W niektórych komisjach sfałszowano wyniki, a wnuczki podliczały głosy swojemu
dziadkowi, Bolesławowi Lepczyńskiemu z ugrupowania prezydent Anny Hetman.

P

isaliśmy o tym w grudniu
ubiegłego roku. Do Sądu
Okręgowego w Gliwicach
wpłynął protest przeciwko ważności wyborów samorządowych
w Jastrzębiu-Zdroju. Największe cuda działy się w okręgu nr 3. Z listy
Anny Hetman startował tam Bolesław Lepczyński, który mimo bardzo
słabego wyniku dostał się do Rady
Miasta. W tym okręgu ciekawie wyglądał skład niektórych komisji do
liczenia głosów. W jednej z nich (nr
24) przewodniczącą była Aleksandra
Maria Lepczyńska, a w innej (nr 25) zasiadała Dominika Daria Lepczyńska. Protestujący domagali się, aby sąd za pomocą bazy PESEL sprawdził,
czy obie panie są wnuczkami Bolesława Lepczyńskiego.

Gdyby zachodziło między nimi takie
pokrewieństwo, doszłoby do naruszenia
przepisów Kodeksu Wyborczego.
Sprawa była o tyle ważna, bo właśnie w tym okręgu przy liczeniu
głosów działy się rzeczy niezwykłe. Z listy Kukiz’15 startował tam Artur Domaszk. Oficjalnie, w obwodzie nr 24 zdobył 9 głosów. Tymczasem o wiele więcej osób było gotowych potwierdzić, że oddało głos na
Domaszka. Rozprawa odbyła się w Rybniku, w Ośrodku Zamiejscowym Sądu Okręgowego. Sędziowie zdecydowali o sprawdzeniu kart do
głosowania w obwodowych komisjach, gdzie - zdaniem wnioskodaw-

ców - mogło dojść do sfałszowania
wyników.

Okazało się, że
w komisji nr 24 Artur
Domaszk zdobył
nie dziewięć - jak
podano w oficjalnym
protokole - lecz
41 głosów!
Do podobnej sytuacji doszło
w komisji nr 4. Jeden z kandydatów
w protokole miał wpisane zero! Po
sądowej weryfikacji okazało się, że otrzymał dziewięć głosów. Sąd
uznał także za słuszny sprzeciw związany z obecnością członków rodzin kandydatów na radnych z listy KWW Koalicja Anny Hetman. Tak
się działo w komisjach nr 24, 25 oraz 28. Sąd oddalił protest wyborczy.
Gdyby został uznany, wybory musiałyby zostać powtórzone. Zdaniem
Sądu nie miało to sensu, ponieważ wyniki głosowania w sprawdzonych obwodach i nie tak nie miały wpływu na ogólny wynik wyborów
w skali całego miasta. Sprawa
ma jednak swój dalszy bieg. To,
R
E
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M
że sąd nie nakazał powtórzenia
wyborów nie oznacza, że nie
zostało popełnione przestępstwo. Zajęła się tym prokuratura, która przekazała śledztwo
policji w Wodzisławiu. (fil)

A

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole i Żłobek

„DZWONECZEK”
w Jastrzębiu-Zdroju

egradację GSM!
dla prawa. Dalej nie wpuszczają
na zebrania pełnomocników, którzy reprezentują członków GSM
i wprowadzają nieprawne blokady. Odmówili rejestracji kandydatom do Rady Nadzorczej, którzy nie wykazywali wiernopoddańczego posłuszeństwa, a np.
szanowaną i lubianą radną Rady Miasta kilku kadencji obrzucano na zebraniach niewybrednymi epitetami.

Wydaje się, że to,
co teraz dzieje się
w naszej GSM
zakrawa o paranoję
i inne jeszcze
odstępstwa od norm.
Dlatego trzeba chyba rozważyć przedstawioną przeze mnie
propozycję o potrzebie przeprowadzania badań psychiatrycznych dla osób, które teraz i kiedykolwiek w przyszłości pełniły-

by władzę w Spółdzielni. Biorąc
pod uwagę stan psychiczny osób
sprawujących władzę, jest to warunek konieczny. Tego typu wymóg nie jest przecież żadnym
ewenementem, jeśli chodzi o decydowaniu o żywotnych interesach wielu tysięcy członków. Oni
decydują o naszych pieniądzach,
sięgających wielu milionów złotych. Przyjrzyjmy się choćby
kwestii prawa do posiadania broni. Jeżeli ktoś chce mieć na nią
pozwolenie, to musi co pięć lat
poddawać się dokładnym badaniom psychiatrycznym. Tymczasem od tych, którzy zawłaszczyli
naszą Spółdzielnię takich badań
się nie wymaga. Sytuacja jest taka, że nie możemy mieć jakiejkolwiek pewności, czy ich furiackie wystąpienia są efektem chwilowej utraty zdolności do myślenia i braku panowania na swoimi emocjami, czy też jest to już
trwałe postradanie zmysłów. Jest

oczywiście i inne rozwiązanie tej
sytuacji - cel ma uświęcać środki.

Małe grupy do 18 dzieci,
a w żłobku do 10.

Po trupach do
utrzymania władzy
dającej ogromne
możliwości
i zapewniającej
wielkie finansowe
profity.
A że kosztem zwykłych ludzi, członków naszej Spółdzielni.
To ich już absolutnie nie obchodzi. Zacząłem od przypomnienia
wydarzeń sprzed czterdziestu laty. Może nadszedł już najwyższy
czas, aby pogonić to całe towarzystwo, tam gdzie ich miejsce - na
„śmietnik historii”, aby nigdy już
nie czynili szkód uczciwym ludziom. Rozważcie to członkowie
GSM w Jastrzębiu-Zdroju, byście
nie żałowali, jak będzie za późno.
Imię i nazwisko
do wiadomości redakcji

Realizujemy Pomoc
Psychologiczno-Pedagogiczną
oraz Podstawę Programową
Wychowania Przedszkolnego.
Przygotowujemy dzieci
do podjęcia nauki w szkole
podstawowej.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej,
neurologopeda, psycholog, terapeuci SI,
pomoce pedagogiczne w każdej grupie.
BOGATA OFERTA ZAJĘĆ
W CENIE CZESNEGO:
j. angielski, rytmika, dogoterapia, spektakle
teatralne, warsztaty muzyczne, zajęcia z etnologii,
kółka zainteresowań, wycieczki, gimnastyka
korekcyjna, zajęcia ruchowo-taneczne.

44-268 Jastrzębie-Zdrój, Powstańców Śląskich 109 l tel. 32 47 11 559
www.przedszkoledzwoneczek.pl l sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl

A

4

www.naszejastrzebie.pl

lipiec 2019 r.

Okres wakacyjny służy rozważaniom i jako samorządowiec długo się zastanawiałem czy zabierać
głos w sprawie „21 tez samorządowych”, które lansuje opozycja skupiona wokół Platformy
Obywatelskiej, i które mają być podobno poddane konsultacjom samorządowym. Jeżeli te „tezy”
mają być konsultowane to moim zdaniem warto jednak zabrać głos, bo „nic bez nas…”.

Uwaga nachodzą wybory!

u PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady Miasta polemizuje z „21 tezami samorządowymi”
ogłoszonymi przez opozycję skupioną wokół Platformy Obywatelskiej
Samorządowcy
opozycyjni lansują
„21 tez”, aby walczyć
z wybranym
demokratycznie
rządem RP.

N

ie wiem czy autorzy z Gdańska
chcieli się świadomie podpiąć
pod 21 postulatów sierpnia 1980
roku strajkujących ludzi pracy. Robotników walczących w pierwszej kolejności
o postulaty, które dotyczyły spraw socjalnych, a tylko cztery spraw wolnościowopolitycznych (wolne związki zawodowe,
wolne media, wolność słowa i uwolnienie
więźniów politycznych). Politycy - samorządowcy wywodzący się z szeregów lub
wspierani przez Platformą Obywatelską
nadużywają skojarzenia walki ludzi pracy
z komuną, która do nich strzelała i więziła.
R

Zaś sam tak zwany program „21 tez samorządowych” jest wielkim nadużyciem.
Platforma Obywatelska wraz z sympatykami ostatnie lata „stawała” w obronie konstytucji, a w „tezach” wrzuca likwidację
urzędów wojewódzkich oraz ustanowienie „izby samorządowej” zamiast Senatu.
Postulowanie likwidacji przedstawicielstw
rządu RP na terenie państwa może tylko świadczyć, że autorzy to ludzie bez
ukształtowanej osobowości państwowca
i pielęgnujący w sobie szczególny brak
odpowiedzialności za państwo. Ta część
samorządowców popieranych przez PO
w czternastej „tezie” postuluje decentralizację rozdziału środków unijnych i prze-

E

kazanie samorządom mienia publicznego
zarządzanego przez państwowe agencje.
Sugerują, że jakoby w tej chwili samorząd
nie ma prawa do złożenia wniosku o komunalizację i wynegocjować pozyskanie
mienia w celu jego zagospodarowania według własnych potrzeb.

Wprowadzają obywateli
po prostu w błąd.
Większą część tez np. o walce ze smogiem, ochronie krajobrazu, budownictwie
mieszkaniowym, kulturze, sporcie, bezpieczeństwie publicznym, mogę podsumować w dwóch zdaniach: „Drodzy samorządowcy przecież Wy za to odpowiadacie
i możecie sobie robić co chcecie. Macie do
tego wszelkie uprawnienia i kompetencje”.
Każdy wie, że za budownictwo komunalne, socjalne odpowiadają włodarze
miast. Uchwalając plan zagospodarowania
przestrzennego możemy chronić środo-

K

L

wisko i krajobraz, m.in. przed smogiem.
Natomiast Straż Miejska chroni bezpieczeństwo publiczne w mieście. Oczywistą
oczywistością jest, że tak jak rząd RP, tak
i samorządy borykają się z tym samym
problemem. Brak pieniędzy na wszystko.
Każdy polityk władz centralnych i samorządowych wie, że zarządzanie to sztuka
wyboru, co robić i w jakiej kolejności.
Popieram rząd Prawa i Sprawiedliwości
i namawiam do jego poparcia (choć wiem,
że to sprawa indywidualna każdego z nas).
Ten rząd w polityce samorządowej nie
jest bezbłędny, ale PO i PSL za „swoich
czasów” o wiele gorzej traktowało władze
samorządowe w terenie. „21 tez” traktuję
jak odprysk bezwzględnej wojny partyjniaków PO, PSL, SLD innych liberalno-lewackich partii, którzy starają się wykorzystać samorządowców do walki z rządem
RP, zapominając, że zdobył on ogromne
poparcie, a opozycja nadal znajduje się
w fatalnym położeniu.
A

Tak łatwo się nie
zapomina, że Koalicja
PO-PSL nie dotrzymała
swoich obietnic
wyborczych.
Odrzucała petycje poparte setkami tysięcy podpisów obywateli pod projektami
ustaw. Strzelała do górników w Jastrzębiu-Zdroju i za nic miała ich prawa do obrony
swoich miejsc pracy. Dlatego najważniejsza teza ukryta w tym dokumencie jest fałszywa i kłamliwa. Politycy PO chcą wmówić społeczeństwu, że obecny samorząd
jest w podobnej sytuacji jak robotnicy
w latach totalitaryzmu. Stawiając błędne,
kłamliwe tezy oponenci nie będą w stanie
wygrać wyborów parlamentarnych bez
względu czy wystąpią z tarczą PO czy też
schowają się pod szyldem jakiejś dziwnej
„Koalicji” (PO-KO, KS, KP, KE, czy SPOKO...). Jakby nie patrzeć i tak wynik będzie KO, czyli bokserki nokaut.
M

K U P I M Y T WO J Ą
N I E RU C H O M O Ś Ć
Z A G OT Ó W K Ę !
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Krasickiego
pow. 56,00 m2
cena: 105 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 56,00 m2
cena: 142 000 zł
tel. 601 976 218

M-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 57,00 m2
cena: 145 000 zł
tel. 601 976 218

M-6
(układ 2x2)
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolskie
pow. 70,00 m2
cena: 188 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA
BUDOWLANO-USŁUGOWA
Jastrzębie-Zdrój
pow. 4324,00 m2
cena: 35 zł/m2
możliwość podziału
tel. 601 976 218

DZIAŁKI BUDOWLANE

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
Ruptawa
pow. 1100,00 m2
cena: 109 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA

Jastrzębie-Zdrój
pow. 1051 m2 cena: 73 000 zł
pow. 1047 m2 cena: 74 000 zł
tel. 601 976 218

Ochaby Wielkie
pow. 1790,00 m2
cena: 89 000 zł
tel. 601 976 218

A
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i…woda z przeciekającego dachu

u Wbrew temu co mówi Górnicza Spółdzielnia Budownictwa
Mieszkaniowego wszystkie instytucje, w tym sądy, traktują
GSBM jako inwestora odpowiedzialnego za doprowadzenie
budynku przy ul. Północnej 4/14 do obecnego,
tragicznego stanu. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego nakazał spółdzielni rozbiórkę nadbudowy
na dachu. Dłużej nie można z tym zwlekać, bo sytuacja
robi się coraz bardziej niebezpieczna dla mieszkańców.

S

prawa „najdziwniejszego” bloku w Polsce obchodzi w tym roku ćwierćwiecze. Jest w niej
wiele wątków pobocznych. Dziesiątki wyroków sądowych, skarg, odwołań, ekspertyz i decyzji
urzędników różnych szczeblu. Opisanie i wyjaśnienie tego zamieszania zajęłoby książkę, a nie stronę
w gazecie. Piszemy o tym od dwóch lat. W największym skrócie sprawa wygląda tak, że w 1994 roku
prywatny detektyw Jerzy Godlewski dogadał się ze
Zbigniewem Durczokiem, ówczesnym prezesem
Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu, że na bloku przy ul. Północnej
4/14 powstanie wielopoziomowa, skomplikowana architektonicznie nadbudowa. Czegoś takiego
w Polsce jeszcze nie było, choć lofty dobudowane
na dachach nie są rzadkością w Europie zachodniej.
Godlewski miał dać pieniądze i pomysł.

GSBM wzięła na siebie rolę
inwestora odpowiadającego za
całą resztę, czyli załatwianie
spraw w urzędach i formalne
prowadzenie budowy.
Coś jednak poszło nie tak. Okazało się, że budowa była realizowana bez stosownych pozwoleń.
Pojawiły się też problemy techniczne. Ostatecznie,
w 2010 roku wydano nakaz wstrzymania budowy.
To nie był koniec, lecz początek problemów. Po
naszych publikacjach, zarząd GSBM zarzucił nam,
że bierzemy stronę Jerzego Godlewskiego. Jeśli jesteśmy przeciwko spółdzielni, to znaleźliśmy się
w dobrym towarzystwie, bo wszystkie artykuły
powstają w oparciu o sądowe wyroki oraz decyzje
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(PINB). Dotarliśmy do kolejnych dokumentów i nie
są one korzystne dla GSBM. W lipcu PINB nakazał
spółdzielni rozbiórkę wszystkich pięciu segmentów
nadbudowy. GSBM boi się tego, jak ognia. Koszt
takiej operacji byłby ogromny. W dodatku nakaz
wskazuje spółdzielnię, jako winnego tej budowlanej
samowolki. W tej sytuacji odszkodowania może domagać się sam Jerzy Godlewski. Nieoficjalnie mówi
się, że nadbudowa kosztowała go niecałe 20 mln zł.
Jeśli dodać do tego odsetki za zamrożone przez lata pieniądze, rodzi się kwota wręcz astronomiczna.
Spółdzielnia, także w polemikach z naszą gazetę,
wskazuje na Godlewskiego, jako inwestora, który
powinien sfinansować posprzątanie tego bałaganu.

Jak to widzi PINB?
- Nadbudowę, jako niewydzielony lokal należy
traktować jako część wspólną nieruchomości, dla której wykonywanie zarządu stanowi obowiązek spółdzielni mieszkaniowej. Zatem tylko na GSBM może
być nałożony obowiązek rozbiórki oraz przedłożenie
projektu budowlanego zamiennego, ponieważ jak wy-

żej wykazano wykonywanie zarządu nieruchomością
wspólną stanowi obowiązek spółdzielni mieszkaniowej - pisze w decyzji rozbiórkowej PINB.
W podobnym duchu brzmią wyroki sądowe
wszystkich instancji, aż po nieodwołalną decyzję
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
który wskazał na GSBM, jako inwestora w czasach,
kiedy powstały nieprawidłowości przy Północnej 4/14. Przy okazji wyszło na jaw, że w 2012 r.
prokuratura nakazała spółdzielni, aby co pół roku
przeprowadzano szczegółową kontrolę techniczną
całego bloku. Taki był warunek dalszego użytkowania budynku. Tych kontroli nie wykonywano.
Zrobiono to tylko raz, a wynik inspekcji był niekorzystny dla GSBM. Zaniedbania z ostatnich lat
teraz zaczęły się mścić. Niedawno przez nasz region przeszło wiele gwałtownych ulew. Po jednej
z nawałnic, mieszkania feralnego bloku zaczęła
zalewać woda, uszkadzając instalacje elektryczne.
W jednym z nich mieszka rodzina z małym dzieckiem i matką w ciąży. Lokatorzy interweniowali
w spółdzielni. W odpowiedzi dostali propozycję…
przełożenia skrzynek energetycznych na inne ściany. Spółdzielnia, zamiast naprawić źródło przecieku, czyli dziurawe stropodachy, chce mieszkańcom
wykuwać bruzdy w ścianach nie mając pewności,
że podczas kolejnej ulewy skrzynek w nowych
miejscach też nie zaleje woda.

W tej sytuacji PINB zakazał
użytkowania segmentu A
budynku (pierwszy z lewej
patrząc od frontu bloku).
Kontrola wykazała zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi oraz bezpieczeństwa mienia. Zakaz obowiązuje do czasu usunięcia nieprawidłowości poprzez
naprawę poszycia stropodachów segmentów A, B, C
i D nadbudowy. Oczywiście, spółdzielnia może odwołać się od tej decyzji. Zyska na tym trochę czasu,
ale nie przyspieszy rozwiązania problemu.

Sprawą nadbudowy
zajęła się też Rada Miasta.
Podczas sesji nadzwyczajnej pozwolono się wypowiedzieć Jerzemu Godlewskiemu i władzom
spółdzielni. Wyemitowano także film prezentujący
najpoważniejsze usterki budowlane.
- Otrzymałem korespondencję, po zapoznaniu się
z jej treścią złożyłem w prokuraturze zawiadomienie
o możliwości popełnienia przestępstwa. Jerzy Godlewski informował w złożonym na moje ręce piśmie i 79
załącznikach o nieprawidłowościach przy realizacji
nadbudowy na budynku przy ulicy Północnej 4/14,
które mają zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców.
Sprawa jest na tyle poważna, że gdyby wyłączono budynek z użytkowania, miasto musiałoby zapewnić lu-

dziom lokale zastępcze. Dlatego,
po konsultacji z klubem radnych
Prawa i Sprawiedliwości, postanowiłem zwołać sesję nadzwyczajną - mówił
Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta
w Jastrzębiu-Zdroju.
Sesja nie dała odpowiedzi na pytanie, jak rozwiązać problem, ale rozszerzyła krąg zainteresowanych
instytucji o jastrzębski samorząd.

prezydenta Jastrzębia-Zdroju. Gdyby tak się stało,
nadbudowę przy ul. Północnej 4/14 należałoby rozebrać nie tylko z powodu wad technicznych, lecz
także ze względów prawnych, bo okazałaby się budowlaną samowolką. Do sprawy będziemy wracać.
W kolejnej publikacji opiszemy dziwną postawę
władz miasta wobec tego problemu, począwszy od Janusza Ogiegło na prezydent Annie Hetman kończąc.
Jerzy Filar

To nie wszystko.
Nieoficjalnie wiemy, że nie można wykluczyć,
iż wojewoda śląski unieważni decyzje z lat 1994
i 2002 wydane przez Janusza Ogiegło, ówczesnego
R
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„SEJ-SERWIS”
Sp. z o.o.
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO:
n Spawacz z uprawnieniami:
· spawania TIG
· spawania gazowe
· spawanie w technologii
n Monter sieci TEO
n Manewrowy z uprawnieniami
do rozładunku:
· talbotów (wagony z węglem)
· radwanów (wagony z mułami)
Miejsce pracy:
Jastrzębie-Zdrój

Informacje:
e-mail: biuro@sejserwis.pl
tel. 32 440-85-10
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OPEN JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2019 s1ie2r -18
pnia

II MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY

Miasto szachów
T

ego lata na miano śląskiej stolicy
szachów bez wątpienia zasługuje
Jastrzębie-Zdrój. Pasmo ważnych
sukcesów zapisali na swoim koncie juniorzy i seniorzy UKS Pionier. Wysoką formę
będą mieli okazję potwierdzić już w połowie sierpnia, podczas międzynarodowego

turnieju szachowego Open Jastrzębie-Zdrój
2019. Zawody odbędą się w Hali Widowiskowo-Sportowej. Patronat nad turniejem
objęli: Grzegorz Matusiak - poseł RP, Piotr
Szereda - przewodniczący Rady Miasta,
Artur Wojtków - zastępca prezesa zarządu
JSW, Andrzej Matusiak - prezes Śląskiego

GRZEGORZ MATUSIAK, poseł RP
Jastrzębie-Zdrój staje się ważnym punktem na szachowej mapie Polski i nie wolno zmarnować tego potencjału. Szachy są nie tylko dyscypliną sportową, ale mają także ogromne walory edukacyjne. Kształtują te
cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa nie tylko na zawodach
sportowych, ale i w życiu. Wyrabiają umiejętność panowania nad sobą.
Uczą, m.in. wytrwałości, pokory, obiektywnego myślenia, nielekceważenia przeciwnika i odpowiedzialności za własne decyzje.

Związku Szachowego. Pula nagród wynosi
8050 zł. Najlepszy zawodnik reprezentujący
śląski klub uzyska awans do finałów „Mistrzostwa Śląska OPEN 2020”. Więcej informacji o zasadach uczestnictwa i regułach
turnieju można znaleźć na stronie internetowej UKS Pionier.

Juniorzy UKS Pionier awansowali do Ekstraligi

Wielki sukces jastrzębskich szachistów
u Zawodnicy UKS Pionier Jastrzębie zajęli
pierwsze miejsce podczas Drużynowych
Mistrzostw Polski Juniorów w szachach
klasycznych. Turniej odbył się w Ustroniu.
Złoty medal zagwarantował naszym
zawodnikom awans do Ekstraligi Juniorów.

D

rużyna grała w składzie: Paweł
Teclaf, Bartłomiej Niedbała,
Tomasz Gałuszka, Mateusz
Dziendziel, Jakub Herwy, Zuzanna
Adamczyk, Agnieszka Buchta i Lena
Obrochta.

Najlepsi na Śląsku
Ważny sukces odnieśli także seniorzy Pioniera. Nasza drużyna w zmaganiach Ekstraligi zajęła pierwsze miejR

E

sce w Drużynowych Mistrzostwach
Śląska (UKS była beniaminkiem tych
rozgrywek).
Niepokonani w naszym regionie
okazali się także jastrzębscy juniorzy,
którzy zajęli pierwsze miejsce w Śląskiej
Ekstralidze w swojej kategorii wiekowej. Odnieśli również sukcesy indywidualne.
Bartek, Tomek, Kuba, Zuzia i Lena
byli najlepsi na swoich szachownicach,
a Mateusz - drugi.
K
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Niepełnosprawni

ZNAJDĄ DOM

R
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DYWANY WYKŁADZINY
CENTRUM TAPET

PRANIE DYWANÓW ODBIÓR
ORAZ DOWÓZ DO KLIENTA

Najniższe
!
ceny tapet
ry
Nowe wzo

UWAGA!

Drodzy klienci informujemy,
że mimo remontu wiaduktu
dojazd do naszego salonu
nie jest utrudniony.

1,2 mln zł

dotacji z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

D

zięki rządowej dotacji w JastrzębiuZdroju zostanie uruchomiony i wyposażony Środowiskowy Dom Samopomocy. Placówka przeznaczona będzie dla osób,
które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudR

E

K

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ności w relacjach z otoczeniem. Pobyt w ośrodku
umożliwi im powrót do samodzielnego, aktywnego życia, takie przynajmniej są założenia. Dom
Samopomocy zostanie utworzony na bazie Domu
Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, dysponować będzie 60 miejscami.
L

A

M

Jastrzębie-Zdrój
AL. J. Piłsudskiego 39
www.exclusivecarpets.pl
/exclusivecarpets
tel. kom. 780 095 009
czynne: 10-18, sob.: 9-13

A

Hyundai
TUCSON N Line.
Salon Pszczyna (Studzienice)
ul. Jaskółek 21,
tel.: 32 326 39 90
https://www.facebook.com/witpolautopl/
@salon_witpol

Salon Tychy
ul. Katowicka 35,
tel.: 32 326 22 80 do 87
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Bohater z Szerokiej
u W lipcu mija 125. rocznica urodzin Henryka Sławika, jastrzębianina, który uratował życie 30 tys. osób.
To dobra okazja, aby przypomnieć, że jeden z najwybitniejszych Polaków XX wieku ma swój pomnik
w Budapeszcie, ale wciąż nie może się go doczekać w rodzinnym mieście.

H

enryk Sławik należy do najchlubniejszych
polskich postaci XX wieku. Jest Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata. Wśród wielu
odznaczeń przyznanych pośmiertnie jest także Order
Orła Białego, przyznany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Henryk Sławik urodził się w 16 lipca 1894 roku
w miejscowości Szeroka, dzisiejszej dzielnicy Jastrzębia-Zdroju. Podczas I wojny światowej został wcielony do armii austriackiej. Walczył na froncie wschodnim, trafił do rosyjskiej niewoli i został wywieziony
na Syberię. W 1928 roku został redaktorem naczelnym „Gazety Robotniczej”, która była organem prasowym Polskiej Partii Socjalistycznej. Rok później
został wybrany radnym Katowic z ramienia PPS.
W pierwszych dniach II wojny opuścił Katowice, doskonale zdając sobie sprawę, że jest na niemieckiej liście osób do aresztowania w pierwszej kolejności.
Przedarł się na Węgry.

W jednym z obozów dla
polskich uchodźców Józef
Antall, pracownik węgierskiego
MSW, zwrócił uwagę na
Henryka Sławika, który
narzekał na bezczynność
i garnął się do działalności
społecznej.
R

Dla żydowskich dzieci Sławik
w miasteczku Vac otworzył
sierociniec i szkołę.

W czerwcu 2017 roku w Budapeszcie został odsłonięty pomnik Henryka Sławika
i Józefa Antalla. Fot. Paweł Kula / Kancelaria Sejmu
Zabrał go do Budapesztu, gdzie Polak stanął na czele Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Uchodźcami Polskimi, a potem został również mianowany delegatem Ministra Pracy Rządu RP na Uchodźstwie.
Sławik bardzo szybko zaprzyjaźnił się z Józefem Antallem, zwanym „Ojczulkiem Polaków” i postanowił
wciągnąć go do działalności Komitetu, który oprócz
udzielania pomocy Polakom zajmował się ratowaniem Żydów. Henryk Sławik stworzył cały system wydawania aryjskich dokumentów ukrywającym się Żydom. Zmieniano im nazwiska na polskie, w Budapesz-

E

K

Szkoły

cie duszpasterstwo polskie zaopatrywało ich w metryki chrztu, a węgierski Urząd Kontroli Cudzoziemców
(KEOH) wydawał Legitymację potwierdzającą jej posiadaczowi polskie obywatelstwo, co oznaczało prawo
przebywania na terytorium Węgier. W 1943 roku do
Sławika dotarł uciekinier z okupowanej Polski, Henryk Zimmermann. Po latach Zimmermann wspominał „Nie znam wielu równie szlachetnych ludzi, co Henryk Sławik, wielki polski patriota. Nie mogę też zapomnieć, że tylu Polaków z narażeniem własnego życia ratowało Żydów”.
L

Oficjalnie był to sierociniec dla dzieci polskich oficerów. Gdy w 1944 roku stało się jasne, że niebawem
wojska niemieckie zajmą Węgry, Henryk Sławik mimo posiadania szwajcarskiego paszportu dla siebie,
jak również dla żony i córki postanowił zostać na Węgrzech. Niemiecki wywiad doskonale wiedział, czym
zajmuje się Komitet Obywatelski, dlatego gdy Niemcy
wkroczyli na Węgry natychmiast rozpoczęli jego poszukiwania. Sławik ukrywał się trzy miesiące, został
schwytany na skutek donosu. Bity do nieprzytomności wytrzymał tortury gestapowskiego śledztwa. Podczas jego konfrontacji z Antallem, którego aresztowano w tym samym okresie, całą winę wziął na siebie, ratując tym samym życie przyjaciela. Gdy po przesłuchaniu transportowano ich obu do więzienia, Antall wykorzystał chwilę nieuwagi strażnika i bez słowa uścisnął dłoń wybawcy.

W swych wspomnieniach pisze,
że Sławik odpowiedział krótko:
„Tak płaci Polska”.
Henryk Sławik trafił do obozu koncentracyjnego
w Mauthausen, gdzie w 1944 roku został rozstrzelany.

PRIMUS
A

M

gwarancją Twojego sukcesu

Od

czterech lat placówka oświatowa
PRIMUS, realizuje ofertę edukacyjną dla słuchaczy, którzy chcą
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Z oferty
mogą skorzystać absolwenci gimnazjum, szkół
zawodowych, liceum ogólnokształcącego (tak-

mechanik i technik elektryk. W ramach technikum organizujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe, dzięki którym słuchacze podnoszą swoje
kwalifikacje, co pozwali im na osiągnięcie sukcesu zawodowego (M.11 Eksploatacja złóż podziemnych, M.39 Organizacja i prowadzenie eks-

PIOTR HEBDA, prezes placówki

- Mimo, iż jesteśmy szkołą prywatną, działamy na prawach szkoły publicznej.
Nasi słuchacze mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją miejską
i PKP. Jesteśmy młodą placówka oświatową, ale dzięki profesjonalnej kadrze
nauczycielskiej oraz przyjaznej atmosferze, już możemy pochwalić się wysoką
zdawalnością zewnętrznych egzaminów maturalnych oraz zawodowych.
że bez matury) czy studenci, mający ukończone
18 lat (nie ma ograniczeń wiekowych). Zajęcia
odbywają się, m.in. w Jastrzębiu-Zdroju w systemie weekendowym. Wysoko wykwalifikowana
kadra nauczycielska oraz dobrze wyposażone
sale wykładowe gwarantują sukces naszym słuchaczom. W szkole PRIMUS kształcimy w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik

ploatacji złóż podziemnych, M.20 Wykonywanie
i naprawa elementów maszyn urządzeń i narzędzi, M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów
produkcji maszyn i urządzeń). Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy i w ramach Szkoły Policealnej proponujemy takie kierunki jak: technik BHP, opiekun medyczny, technik
administracji, technik usług kosmetycznych.

n NIEPUBLICZNE DZIENNE TECHNIKUM
organizujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe
trwające 1 semestr:
 technik górnictwa podziemnego
 górnik eksploatacji podziemnej
 technik mechanik
 ślusarz
 technik elektryk
 elektryk
n SZKOŁA POLICEALNA
 opiekun medyczny
 technik BHP
 technik administracji
 technik usług kosmetycznych
n LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Zajęcia odbywają się w Jastrzębiu-Zdroju.

SEKRETARIAT: 43-430 Skoczów | ul. Cieszyńska 2 | tel.: 733 401 684, 733 401 685
www.szkola-primus.pl | e-mail: skoczow@szkola-primus.pl

A

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Powrót do JSW

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki
Węglowej powołała nowego prezesa
Spółki. Stanowisko to obejmie od
1 sierpnia WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK.

N

owy prezes w przeszłości zajmował
już to stanowisko w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej (od lipca 2006 r.

do marca 2007 r.), Był też
między innymi wiceprezesem zarządu spółki Tauron
Ciepło. Zarządzał także takimi spółkami jak: Polski

Koks, Remkoks i Węglozbyt.
Włodzimierz Hereźniak jest
absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej
w Gliwicach.

Przyspieszyć inwestycje
Senator PiS ADAM GAWĘDA został nowym wiceministrem energii, odpowiedzialnym m.in. za sprawy
górnictwa. Zastąpił Grzegorza Tobiszowskiego, który w maju został posłem do Parlamentu Europejskiego.
gla kamiennego. Należy dokonać przeglądu tego programu i podnieść pod rozwagę wszystkie elementy związane z możliwym przyspieszeniem inwestycji, które
pozwolą na umocnienie potencjału wydobywczego.

Poprawić
efektywność

Nowy wiceminister Adam Gawęda i Krzysztof Tchórzewski,
minister energii.

W

pierwszych wywiadach prasowych wiceminister Gawęda przedstawił priorytety
swoich działań na najbliższy okres. Zapowiedział, że problemy górnictwa zamierza rozwiązywać: „w sposób racjonalny,
w drodze konsensusu i odpowiedzialnego dialogu ze stroną społeczną”. Podkreślił znaczenie górnictwa dla gospodarki,
wyrażając jednocześnie nadzieję, że dru-

gim filarem rozwoju Śląska staną się nowoczesne technologie.

Przegląd
programu
Przede wszystkim należy dokonać
pewnej analizy całego sektora i tego, w jaki sposób od ub. roku funkcjonuje przyjęty przez rząd program dla sektora wę-

Za priorytetowe należy uznać również
działania związane z poprawą efektywności, unowocześnieniem sektora górnictwa
węgla kamiennego oraz pozyskaniem nowych pól eksploatacyjnych i uruchomieniem perspektywicznych ścian. Górnictwo powinno być dostosowane głównie
do potrzeb energetyki zawodowej, dostarczając do niej paliwa, a także odpowiadać
na potrzeby rynkowe.

Uporządkować
import węgla
Wzmożony w ubiegłym roku import
był efektem niedoinwestowania górnictwa
w poprzednich latach, w efekcie czego nie
było ono w stanie zapewnić dostaw węgla
do energetyki na odpowiednim poziomie.
Kilku pośredników wyczuło ten moment
i doprowadziło do importu zdecydowanie

większej ilości węgla niż to jest potrzebne
na naszym rynku.

Dialog
z górnikami
To jest rzecz zasadnicza. Wszystkie
zmiany, wszystkie sprawy, które ma-

ją na celu unowocześnienie górnictwa
i poprawę efektywności, dotykają także
obszaru pracy i zatrudnienia. W związku z tym wszystkie te elementy powinny być i będą w sposób racjonalny,
w drodze konsensusu i odpowiedzialnego dialogu rozwiązywane ze stroną
społeczną.

SENATOR ADAM GAWĘDA ma 51 lat. Jest przewodniczącym senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, gdzie zajmuje się m.in. sprawami sektora energetycznego,
surowców i innowacji. Pracuje też w Komisji Środowiska. Był posłem na Sejm RP VI kadencji,
w latach 2007-2011. Od 2015 r. jest senatorem z okręgu rybnickiego.
Nowy wiceminister jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku górnictwo i geologia. Jest ekspertem polityki surowcowo-energetycznej, członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. W latach 1994-2007 pracował w górnictwie, był m.in.
zastępcą kierownika służby strzałowej, nadsztygarem górniczym, zastępcą kierownika robót górniczych oraz koordynatorem zespołu zarządzania środkami produkcji w Centrum Wydobywczym Południe Kompanii Węglowej i szefem inwestycji w kopalni Rydułtowy-Anna.
Jest współautorem raportów i opracowań poświęconych górnictwu. Pracował nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, a także nad nowelizacją Prawa energetycznego, wspierającą
energię produkowaną z metanu górniczego w procesie kogeneracji.
Przygotował raport o stanie górnictwa wraz z propozycjami planu naprawczego i restrukturyzacyjnego. Uczestniczył w pracach zespołów przygotowujących raporty pt. „Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050” oraz „Prognoza zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku”. Brał też udział w projekcie „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.
Senator Gawęda mieszka w Syryni w gminie Lubomia, w powiecie wodzisławskim. Ma żonę i dorosłą córkę. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
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Współpraca
ze szkołami
Jastrzębska Spółka Węglowa
kontynuuje współpracę ze szkołami
kształcącymi przyszłych górników.

W

Czerwionce-Leszczynach
JSW podpisała porozumienie z Powiatem
Rybnickim, które przedłużyło dotychczasową współpracę z miejscowym Zespołem Szkół o kolejny rok
szkolny. Podobne porozumienie podpisano pomiędzy JSW a miastem Jastrzębie-Zdrój. Umożliwi ono kontynuowanie współpracy i będzie obejmowało uczniów trzech szkół rozpoczynających naukę w roku szkolnym
2019/2020.
Zdaniem samorządowców, porozumienia podpisane z JSW, które gwa-

rantują uczniom prace po zakończeniu szkoły oraz miesięczne stypendia
znacznie poprawiły wyniki naborów do
klas o profilach górniczych.
- W tym roku mamy obsadzone
wszystkie kierunki. Dotyczy to szkoły
branżowej i technikum - mówi Natalia
Kuś, dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
Znacznie lepiej jest też w Jastrzębiu Zdroju, jeśli chodzi o liczbę chętnych do
klas o profilu górniczym.
Jastrzębska Spółka Węglowa współpracuje z ośmioma szkołami w naszym
regionie.

górnictwo |

Pieniądz
wdów i s
Wdowy i sieroty
po zmarłych
górnikach
oraz inne
uprawnione osoby
ubiegające się
o rekompensaty
za utracony
deputat węglowy
otrzymują już
pieniądze. Kolejne
wnioski wciąż są
rozpatrywane.

W

ypłata rekompensat w wysokości
10 tysięcy złotych wynika z ustawy, która weszła w życie 22 stycznia 2019 roku. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej złożono niespełna 3 tysiące wniosków
o wypłatę świadczenia. Ponad tysiąc przelewów zostało już zrealizowanych. Kolejne
wnioski o pieniądze są sukcesywnie weryfikowane i zostaną wypłacone w następnych
transzach. Na konta wszystkich uprawnionych
wdów i sierot górniczych związanych z JSW
środki trafią do końca tego roku.
W skali całej branży, największą grupę beneficjentów stanowią wdowy, wdowcy i sieroty, mający prawo do renty rodzinnej po
zmarłym pracowniku w czasie jego zatrudnienia, emerycie lub renciście przedsiębiorstwa
górniczego, o ile utrata uprawnień do bezpłatnego węgla nie została im zrekompensowana
w jakikolwiek inny sposób. O ekwiwalent mogły ubiegać się także wdowy i sieroty górnicze
otrzymujące rentę socjalną przyznaną przez
premiera lub prezesa ZUS. Kolejną grupą są
pracownicy przedsiębiorstw górniczych korzystający ze świadczeń przedemerytalnych.
O realizacji wypłat rekompensat informował na konferencji prasowej jastrzębski
poseł Grzegorz Matusiak.

JSW dzieciom
Dzięki JSW czterdziestoosobowa
grupa mieszkańców domów dziecka
z Pszczyny i Cieszyna spędziła
radosne chwile na Mazurach.
W sierpniu na wakacyjną wycieczkę
pojedzie grupa z domu dziecka
w Jastrzębiu-Zdroju.

J

astrzębska Spółka Węglowa w ramach programu JSW Dzieciom
w połowie czerwca zaprosiła
dzieci na czterodniową, wypełnioną
atrakcjami wycieczkę do Mikołajek.
Podczas pobytu w Krainie Wielkich
Jezior Mazurskich dzieci odwiedziły miasteczko westernowe i wioskę
indiańską w Mrągowie. Tam poznały historię Dzikiego Zachodu, były
świadkami pojedynku rewolwerowców i wzięły udział w lekcji tańca
z tamtej epoki. Dla dzieci znacznie
ciekawsza okazała się wizyta w wio-

sce indiańskiej, gdzie każdy mógł,
m.in. spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. Oprócz atrakcji rodem
z Dzikiego Zachodu dzieciaki miały
okazję odbyć rejs statkiem po największym polskim jeziorze - Śniardwy. Dla większości dzieci, nowym
doświadczeniem był spływ kajakowy
rzeką Krutynią. Pomiędzy wyjazdami na wycieczki dzieci chętnie odwiedzały plażę miejską w Mikołajkach, gdzie pod okiem opiekunów
i ratowników WOPR pływały w jeziorze Mikołajskim. Oczywiście było

ognisko i dyskoteka, a dla chętnych
warsztaty dziennikarskie. - To był
doskonały początek wakacji. Nie spodziewaliśmy się tylu atrakcji. Dzieci
są cały czas uśmiechnięte, a to oznacza, że im się podoba. W ich imieniu
serdecznie dziękuję Jastrzębskiej Spółce Węglowej za zaproszenie nas na tę
wycieczkę - mówi Iwona Spona, dyrektor Domu Dziecka w Pszczynie.

Kilka dni po powrocie z Mikołajek
dzieci z Pszczyny „wpadły” do spółki
podziękować za udany wyjazd.
Już w sierpniu na podobną wycieczkę JSW zabierze dzieci z jastrzębskiego Domu Dziecka. Warto
przy tym wspomnieć, że domy dziecka na wakacyjny wypoczynek dla
podopiecznych mają bardzo okrojone
środki i gdyby nie działalność JSW

i ludzi dobrego serca, którzy pomagają tego typu placówkom, dzieci nie
miałyby szans na tego typu wyjazdy.
Jastrzębska Spółka Węglowa od
wielu miesięcy wspiera domy dziecka i szkoły podstawowe z naszego
regionu. Do tej pory JSW zorganizowała kilkadziesiąt wyjazdów rekreacyjnych, jak również edukacyjnych
w ramach projektu Kopalni Wiedzy.

FEDRUJEMY 11

miasto | ludzie

ze dla
sierot
GRZEGORZ MATUSIAK
Na dziś mamy 4,7 tysiąca
zweryfikowanych wniosków,
na realizację których Ministerstwo Energii otrzymało
45 milionów złotych. Pieniądze przekazano spółkom
górniczym, zajmującym się
realizacją zadania. Wszystkich wniosków jest około
12 tysięcy. Będą one sukcesywnie rozpatrywane. Z pewnością środki trafią także na
konta tych osób, które nie
złożyły wniosków w pierwszym etapie programu albo
stwierdzono w nich jakieś
uchybienia, a teraz zostaną
pozytywnie zweryfikowane

Nagrody dla najlepszych
Jastrzębska Spółka Węglowa po raz pierwszy przyznała specjalne
stypendia najlepszym uczniom szkół o profilu górniczym.

S

typendia ufundowane przez Jastrzębską Spółkę Węglową otrzymało 27 uczniów z Jastrzębia Zdroju, Knurowa, Czerwionki-Leszczyn, Ornontowic i Pawłowic. Mają
one zachęcić młodych ludzi do podjęcia
pracy w kopalniach JSW.
Nagrody specjalne trafiły do trzech
najlepszych uczniów klas górniczych
z każdej szkoły objętej porozumieniem
o współpracy. Wysokość stypendiów to:
1500 zł, 1000 zł oraz 800 zł.
W przyszłym roku program stypendialny będzie kontynuowany. Ponadto,
po ukończeniu szkoły, absolwenci będą

zatrudniani bezpośrednio przez JSW,
a nie przez spółkę JSW Szkolenie i Gór-

nictwo, która zatrudnia pracowników
dla zakładów JSW.

Tę wystawę trzeba obejrzeć
Pod patronatem Ministerstwa Energii, w dniach 10 - 13 września
odbędą się Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu
Energetycznego i Hutniczego Katowice 2019.

J

uż dziś wiadomo, że zaprezentuje się rekordowa liczbę wystawców, ponad 300 firm z 15 krajów
świata. Prócz gospodarzy do Katowic
zjadą goście z Kanady, Rosji, Chin,
Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Czech
i Francji. Na swych stoiskach zaprezentują kolejki podwieszane, kombajny i wiertnice. W porównaniu
z poprzednią edycja targów przybędzie prezentacji wirtualnych. W tym
roku organizatorzy zwrócą szczególną uwagę na problemy związane
z ekologią w ramach Eko Targów
2019. Każdy, kto odwiedzi imprezę,
będzie mógł zebrać garść informacji
na temat ekologicznego mieszkania,
w tym ekologicznego i oszczędnego
grzania, zajrzeć do kotła retortowego, a przy okazji poznać źródła
finansowania podobnych inwestycji
we własnym domu.
W ramach Międzynarodowych
Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice
2019 odbędą się także konferencje.
Jedna z nich poświęcona zostanie
górnictwu, gałęzi przemysłu, która
wciąż odgrywa bardzo ważną rolę w światowej gospodarce. Poza
tym przewidziane są konkursy dla
wystawców i studentów oraz - podobnie jak w latach poprzednich
- losowanie nagród dla tych wszystkich, którzy zdecydowali się obejrzeć katowicką ekspozycję. Nagroda
główną będzie samochód marki KIA
Picanto.
Jak zapowiadają organizatorzy
targi będą większe od poprzednich.
Wówczas wystawcy zaprezentowali
swoją ofertę na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego
i placu przed Spodkiem. Tym razem
wejdą także do samego Spodka i zajmą dodatkowe powierzchnie - w sali
balowej MCK oraz w holach dolnym
i górnym.
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Nie będzie

klimatycznego „dealu”

kosztem Polski

Wszyscy wiemy, że coś złego dzieje się z klimatem.
Nie jest też tajemnicą, że niektóre państwa próbują
wykorzystać tę sytuację. Pod pretekstem walki
z ociepleniem i kosztem Polski planują „deal” stulecia,
bo inaczej nie można nazwać przejęcia kontroli nad
europejską energetyką. Na szczęście premier Mateusz
Morawiecki nie boi się powiedzieć w Brukseli „nie”.

W

największym uproszczeniu,
nowym celem unijnej polityki klimatycznej ma być
zerowa emisja gazów cieplarnianych do
2050 roku. Oznacza to całkowite odejście od węgla w energetyce i bardzo poważną redukcję importu gazu.

Raczej nieprzypadkowo
plan zaostrzenia
celów klimatycznych
pojawił się podczas
czerwcowego szczytu
Unii Europejskiej.
Uwaga mediów była skupiona na
powyborczych, personalnych rozgrywkach na szczytach unijnych instytucji.
Na szczęście, dzięki determinacji premiera Morawieckiego oraz wspierających go przywódców Węgier, Czech
i Estonii, nie udało się wprowadzić
kuchennymi drzwiami przepisów, które mogłyby zabić polską gospodarkę.
Można sobie wyobrazić czarny, ale
najbardziej prawdopodobny scenariusz
przyszłości, jeśli neutralność zostanie
wprowadzona zgodnie z brukselskim
planem. Drastycznie wzrosną ceny
energii. Ludzie zubożeją. Gospodarka
się skurczy. Upadną całe branże. Śląsk
zostanie zepchnięty na społeczny i ekonomiczny margines.
Szkoda, że tak wielu unijnych polityków ma tak krótką pamięć. Jeszcze
pół roku temu zgodzili się na światowe porozumienie klimatyczne zawarte
w Katowicach. Jest tam zapis mówiący
o konieczności dostosowania polityki
klimatycznej do poziomu rozwoju gospodarczego i możliwości finansowych
poszczególnych krajów. Jest to oczywi-

ste. Nie można przecież jednej miary
przykładać do zniszczonej przez komunistów Polski i do państw Europy zachodniej, ukształtowanych przez demokrację i wolny rynek. Mimo tego Bruksela w kwestii klimatu proponuje „urawniłowkę”, czyli jeden cel i jedna droga
dla wszystkich. Nie ma to nic wspólnego
ze sprawiedliwą transformacją, przyjętą
podczas katowickiego szczytu.

Najnowsza strategia
klimatyczna Unii
Europejskiej nosi nazwę
„Czysta planeta dla
wszystkich”.
To marketingowy majstersztyk. Nawet, jeśli ktoś ma merytoryczne zastrzeżenia do tego dokumentu, nie powie przecież na głos: jestem przeciwko
czystej planecie dla wszystkich. Unijna,
promocyjno-propagandowa machina,
w kwestii polityki klimatycznej działa
wyjątkowo skutecznie. Doszliśmy do
punktu, w którym herezją jest każda
krytyka, a nawet próba polemiki z „zielonymi” planami Komisji Europejskiej.
Tematem na odrębną dyskusję jest skuteczność tego projektu, skoro państwa
Unii Europejskiej odpowiadają jedynie
za 10 proc. produkcji globalnego CO2.
Wizjonerskie projekty Brukseli wciąż
nie trafiają na podatny grunt w USA,
Rosji, Chinach, Indiach. Do tego grona dołączają kolejne państwa, kiedyś
zaliczane do „trzeciego świata”, a teraz
wchodzące na ścieżkę szybkiego rozwoju. Ceną podnoszenia cywilizacyjnych
standardów jest zawsze zwiększone zużycie energii. Biedne kraje, nabierające
gospodarczego rozpędu, trudno będzie

namówić do drogiego prądu z wiatraków
i paneli słonecznych. Elektrownie węglowe wciąż są najtańsze. Nawet jeżeli takie
słowa brzmią obrazoburczo na unijnych
salonach, trzeba się z nimi pogodzić.
Rozwijające się państwa w Afryce, Azji
i Ameryce Południowej nie mają „swojej” Brukseli, która sypnie groszem za instalowanie odnawialnych źródeł energii.

W przypadku Polski,
która jest najbardziej
uzależniona od węgla,
pełna dekarbonizacja
oznacza budowanie
praktycznie od
nowa krajowej
energetyki, rolnictwa,
leśnictwa, transportu
i wielu innych gałęzi
gospodarki.
Komisja Europejska wywiera olbrzymią i wciąż rosnącą presję na państwa
członkowskie, aby jak najszybciej rezygnowały z paliw kopalnych. Wygląda
to tak, jakby Bruksela chciała w imię
„czystej planety” wprowadzić totalną
kontrolę gospodarek państw członkowskich. Na tym nie koniec. Polityka
klimatyczno-energetyczna od wielu lat
jest okrętem flagowym Unii Europejskiej i oczkiem w głowie tamtejszych
elit. Bruksela kontrolując nasze surowce umacnia jednocześnie władzę
polityczną Komisji Europejskiej, a to
oznacza wejście na najwyższy poziom,
czyli kwestię suwerenności krajów
członkowskich. Co najciekawsze, a raczej najbardziej niepokojące, spośród
unijnych decydentów niewielu chce dać
szansę węglowi. Żyjemy w czasach osza-

łamiającego postępu technicznego. Naukowcy pracują nad sztuczną inteligencją, lotami na marsa i wszczepianiem
komputerów do soczewki oka. Czyżby
redukcja CO2 podczas spalania węgla
miała się stać jedynym problemem, który przerasta ludzką kreatywność? Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że na przeszkodzie nie stoją tutaj kwestie technologiczne, lecz polityczne. W Stanach
Zjednoczonych, ale także w Polsce prowadzone są zaawansowane badania nad
możliwością „wyłapywania” dwutlenku
węgla i zamiany go w surowiec, który
może być wykorzystany w gospodarce.
W innym kierunku zmierzają prace nad
elektrofiltrami, które wychwytują szkodliwe substancje z dymu ulatniającego
się z kominów. Nie można wykluczyć,
że w miarę postępu technologicznego
sprawność tych urządzeń pozwoli nawet na bezemisyjne spalanie.

Jest to branża
wyjątkowo innowacyjna,
ale w dłuższej
perspektywie skazana
przez Brukselę
na porażkę.
Instytuty naukowe, ośrodki badawcze i przedsiębiorcy nie zaangażują swojego potencjału oraz kapitału w projekty,
które nie mają wsparcia ze strony polityków. Bruksela zapaliła zielone światło
tylko dla Odnawialnych Źródeł Energii.
Nikt nie martwi się tym, że energetyka
zostanie oparta na siłach natury, która
bywa przecież nieobliczalna, kapryśna
i groźna. Wysokie koszty OZE też nikogo nie przejmują, ponieważ na „zielone”
inwestycje Komisja Europejska nie skąpi

grosza. Kto na tym zarobi? Wystarczy
poczytać, jaki kraj na świecie przoduje
w energetyce wiatrowej i fotowoltaice.
Jeżeli ktoś zyskuje, ktoś musi stracić.
Polityczne i ekonomiczne ostrze „czystej
planety” wymierzone jest w kraje, które
nie chcą zrezygnować z węgla. Z oczywistych powodów na celowniku jest
przede wszystkim nasz kraj. Na szczęście Polska nie ulega - póki co - tej presji.

Jest oczywiste, że
głębokie i radykalne
zmiany w gospodarce,
polegające na likwidacji
całych branż, muszą
się negatywnie odbić
na wielu grupach
społecznych.
Polska przerabiała już taki scenariusz
na początku swojej drogi do demokracji. Ogólny bilans transformacji ustrojowej w 1989 roku jest oczywiście pozytywny, ale miała one też swoje ofiary. Na
margines życia społecznego zepchnięto,
m.in. setki tysięcy pracowników dawnych PGR-ów. Unijne plany klimatyczne, jeśli zostaną zrealizowane w obecnej
postaci, mogą zdegradować setki tysięcy ludzi związanych z tradycyjną energetyką. Regiony, jak Górny Śląsk, wpadną w cywilizacyjny regres. Podczas katowickiego szczytu Polska powiedziała
ratujmy klimat, ale w taki sposób, aby
nikomu nie stała się krzywda. Nasz głos
został usłyszany, zrozumiany i przyjęty. Zapis o sprawiedliwej transformacji
został wpisany do konkluzji COP24. To
znak, że jeszcze nie wszyscy dali się ponieść fali klimatycznej histerii.
Jerzy Filar

www.naszejastrzebie.pl

Wspaniały sukces Doroty
lipiec 2019 r.
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u W Budapeszcie odbyły się
Mistrzostwa Europy Weteranów
w tenisie stołowym. Brązowy
medal zdobyła Dorota Paluch,
zawodniczka Jastrzębskiego Klubu
Tenisa Stołowego. W zawodach
wystartowało 3720 uczestników.

W

ystąpić w tak doborowym
towarzystwie, gdzie aż roi
się od byłych Mistrzów
Świata i Europy, jest wielkim zaszczy-

R

E

tem, a zdobyć jeszcze medal to już naprawdę olbrzymie osiągnięcie. Dorota
Paluch jest wielokrotną Mistrzynią
Polski Weteranów. Do niedawna naszej
zawodniczce brakowało właściwie tylko
medalu Mistrzostw Europy czy Świata,
ale i to marzenie się spełniło.
- Kiedy wyjeżdżałam do Budapesztu Roman Fajkus, prezes JKTS-u
powiedział mi, bym nie wracała bez
medalu. Jego stwierdzenie brzmiało
jak polecenie, które trzeba bezwzględnie wykonać. No to się zawzięłam
i w niedzielę - 7 lipca posłałam prezesowi sms o treści: „chciałeś medalu no
to go masz” - relacjonuje swój udział
w Mistrzostwach Europy Weteranów
nasza brązowa medalistka.
Swój pierwszy medal w Mistrzostwach Europy Dorota Paluch zdobyła
w parze z Grażyną Zielińską, świetną
swego czasu zawodniczką ekstraklasowej drużyny Wandy Kraków. Nasza
para wystąpiła w kategorii 50 - 59 lat

i po drodze musiał pokonać wiele innych par deblowych. Wyniki ostatniego, półfinałowego meczu, pokazują jak
zacięta była walka. Nasze zawodniczki
prowadziły w tym pojedynku 2:1 w setach i miały w czwartym secie aż dwa
meczbole, niestety więcej szczęścia
miały przeciwniczki i to one walczyły o złoto, a naszym Paniom przypadł
w udziale brązowy medal. Obydwie
nasze zawodniczki bardzo cieszyły się
z takiego sukcesu, co dobitnie widać na
zamieszczonych zdjęciach.

K

L

Poniżej podajemy wyniki wszystkich stoczonych pojedynków:
Paluch - Zielińska / Rahn-Marx Susanne - Rehder Andrea (obydwie Niemcy)
3:1 (9:11, 15:13, 11:7, 11:2).
Paluch - Zielińska / Neil Catherine - Thomson Senga (obydwie Szkocja)
3:0 (11:8, 11:2, 11:4),
Paluch - Zielińska / Magnin Mireille - Magnusson Ingrid (obydwie Belgia)
3:0 (wo),
Paluch - Zielińska / Krisch Claudia - Reunert Rita (obydwie Niemcy)
3:0 (11:5, 11:7, 11:3),
Paluch - Zielińska / Kalogianni Maria - Zerdila Diana ( obydwie Grecja )
3:1 (16:14, 6:11, 11:9, 11:4),
Paluch - Zielińska / Raffeis Gabriele (Austria) - Misikova Gabriela (Słowacja)
3:0 (11:8, 11:8, 11:4)
Paluch - Zielińska / Lindh Eva - Wang Friden Yue Xia (obydwie Szwecja)
3:1 (7:11, 11:7, 12:10, 11:9),
Paluch - Zielińska / Turner Andrea (Węgry) - Ferenczy Zita (Rumunia)
2:3 (13:11, 9:11, 11:7, 10:12, 5:11).
A
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA:
USTANOWIENIE I SPRZEDAŻ PRAWA ODRĘBNEJ
WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. Górnicza 40/45, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 53,35m2,
cena wywoławcza 130 000 zł, wadium 13 000 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 5
w dniu 31.07.2019., godz. 1200.
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500 zł.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem
na ustanowienie i zbycie odrębnej własności…” obowiązującym w Spółdzielni,
co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów ogłoszenia
przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu,
sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.

więcej informacji o spódzielni:

Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim
umówieniu na administracji osiedlowej przy ul. Staszica 8 tel. 32 476 12 55.

www.naszejastrzebie.pl

Umowa ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta
zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia
30.07.2019r., do godziny 1430.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko-mieszkaniowa SM „JAS-MOS”
pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem 32 476 26 36-38 wew. 37.

A

Zielone Jastrzębie

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

u Program wapnowania gleb zostanie zrealizowany w latach 2019-2023, a na jego budżet przeznaczono ponad 300 mln zł.
Na dotację mogą liczyć rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (przy pH gleby poniżej lub równe 5,5).
W zależności od wielkości gospodarstwa kwota dofinansowania wyniesie od 100 do 300 zł na tonę czystego składnika
odkwaszającego. Skorzystają na tym rolnicy poprzez zwiększenie plonów, ale także środowisko, ponieważ poprawi się jakość
gleby rolniczej, w tym jej wilgotności, co jest niezwykle istotne przy coraz częstszym zagrożeniu upraw przez susze.

Wapnowanie dla środowiska i rolnictwa

W

Ministerstwie Środowiska
odbyła się uroczystość podpisania porozumień zawieranych przez Krajową Stację ChemicznoRolniczą w Warszawie, reprezentowaną
przez jej dyrektora prof. Wojciecha Lipińskiego, z wojewódzkimi funduszami
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w obecności szefów resortów, rolnictwa - Jana Krzysztofa Ardanowskiego
i środowiska - Henryka Kowalczyka.
W imieniu WFOŚiGW w Katowicach
dokument podpisał prezes Zarządu - Tomasz Bednarek.

- Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu pomiędzy wojewódzkimi funduszami
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą
w Warszawie zostanie uproszczony system składania wniosków i przyznania
dofinansowania dla rolników - podkreślił
minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Minister środowiska Henryk Kowalczyk zaznaczył, że został uczyniony kolejny, ważny krok na rzecz wspierania roz-

woju polskiej wsi. Na mocy podpisanych
porozumień można będzie skutecznie
wdrażać, opracowany w NFOŚiGW, program poprawy jakości gleb poprzez ich
wapnowanie. Zadania okręgowych stacji
w tym zakresie obejmują, m.in.: gromadzenie kompletnych wniosków, ich ocenę
formalną oraz pod kątem poprawności
merytorycznej, a także sprawdzenie zgodności zakupionego wapna nawozowego
lub środka wapnującego oraz przyjętych
dawek mających poprawić stan środowiska rolnego. Stacje są też uprawnione do
weryfikacji próbki pobranej przez wnioskującego producenta
rolnego.
- To nasza kolejna, dobra inicjatywa
wsparcia dla rolników. Dzięki wspólnej
pracy możemy podnieść poziom rozwoju wsi. Na realizacji
tego przedsięwzięcia
skorzysta także środowisko, ponieważ
niewątpliwie poprawi się jakość gleb rolniczych - stwierdził
minister środowiska Henryk Kowalczyk.
- Program wapnowania gleb jest
szczególnie potrzebny na Śląsku, gdzie
większość areałów charakteryzuje się
dużą kwasowością. Zachęcam rolników
do składania wniosków, bowiem dzięki
temu działaniu polepszy się stan naszych gleb oraz środowiska - powiedział
dr Zygmunt Adrianek, dyrektor OSCHR
w Gliwicach.

Od lewej: Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, Henryk Kowalczyk, minister środowiska
i Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego
programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O DOFINANSOWANIE W POSTACI DOTACJI, NA ZAKUP:
wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu
pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu
badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego
(Dz. U. Nr 183, poz. 122; środka wapnującego, o którym mowa
w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie

nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych
z terenu województwa śląskiego, o pH gleby poniżej lub równej
5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.
Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu
wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem
kosztów transportu i rozsiewania.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
n Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
n Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w regulaminie naboru wniosków.

By zwalczać barszcz Sosnowskiego i nie tylko
u Po raz kolejny, w ramach priorytetu OP 4.2. „Eliminacja stanowisk
obcych gatunków inwazyjnych zagrażających zdrowiu”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach stworzył możliwość jednostkom samorządu
terytorialnego z województwa śląskiego pozyskania środków na
eliminację z naszego ekosystemu roślin, które zagrażają zdrowi
i życiu ludzi oraz zwierząt.

T

ylko konsekwentne i systematyczne działania,
w celu całkowitego usunięcia obcych gatunków występujących na terenie gminy, a
zagrażających życiu i zdrowiu, są
bardzo ważne.

Przyznano
kolejne dotacje
Tym razem Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dofinansowanie do 60 tys. zł - Gminie Łodygowice - na zadanie:
„Usunięcie obcych gatunków
roślin występujących na terenie
Gminy Łodygowice”.
Na terenie tej gminy od
wielu lat istnieje problem
z ekspansywnie rozprzestrzeniającym się barszczem
Sosnowskiego. Mieszkańcy
gminy narażeni są na bezpo-

średnie niebezpieczeństwo zagrażające ich zdrowiu i życiu,
a powierzchnia, którą kolonizuje ta, tak inwazyjna roślina
stale wzrasta. Z uwagi na to
gmina podjęła działania mające na celu trwałe usunięcie
barszczu Sosnowskiego i przeprowadziła
inwentaryzację
występowania barszczu oraz
opracowała 3-letni program
opisujący metody usuwania
gatunku z jej terenu.

O wsparcie do
Funduszu o pomoc
w eliminacji groźnych,
obcych gatunków
roślin mogą się
zgłaszać wszystkie
gminy z naszego
województwa,
które borykają
się z podobnymi
problemami.
WFOŚiGW w Katowicach w ramach priorytetu OP 4.2. „Eliminacja stanowisk obcych gatunków inwazyjnych zagrażających
zdrowiu” stworzył możliwość dla
jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego
pozyskania środków na realizację
tych zadań.

Regulamin dostępny na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/
zadania-z-zakresu-roznorodnosci-biologicznej.html

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zielone Jastrzębie

Zadbaj o środowisko, także podczas wypoczynku
u Wakacje to czas spowolnienia i moment, kiedy możemy zatrzymać się i pomyśleć jaką planetę zostawiamy
naszym dzieciom i wnukom. Także w czasie urlopu, który możemy spędzać w zgodnie z naturą np. korzystając
z roweru zamiast samochodu, wędkując, chodząc po górach czy wypoczywając na plaży, powinniśmy
pozostawić środowisko naturalne w stanie, którym go zastaliśmy. Bez naszych śmieci i odpadów.
Zakręć wodę, gaz, prąd

S

ami wielokrotnie narzekaliśmy będą
nad morzem, że na plaży pełno jest
niedopałków, papierków po lodach
zakopanych w piachu czy puszek po piwie.
Nie raz byliśmy zbulwersowani, że napotykaliśmy na szlaku plastikowe butelki
po wodzie czy foliowe torby. Jeżeli
nie chcemy wypoczywać w takich
warunkach to sami też nie powinniśmy śmiecić. Zacznijmy
od siebie. Okazuje się, że można
fantastycznie wypoczywać nie zaśmiecając i nie niszcząc środowiska. Wystarczy
przestrzegać kilku zasad.
Po pierwsze: nie zaśmiecaj plaży czy
lasu. Po drugie: zakręcaj dobrze wodę. Po trzecie: korzystaj z toreb materiałowych. Bo ekologiczne wakacje
to bezpieczne wakacje.
Co zrobić ze zużytymi bateriami od
aparatu fotograficznego? Jaki związek ma
marnowanie jedzenia i produkcja gazów

cieplarnianych? Ile lat rozkłada się torebka foliowa? Warto zastanowić się na tymi
kwestiami także w czasie wakacji.

Zużyte baterie

Wybierając się na urlop lub weekend poza miastem - sprawdźmy, czy dobrze zakręciliśmy kurek z wodą lub zgaśliśmy światło
we wszystkich pomieszczeniach. Zaoszczędzimy pieniądze
w domowym budżecie
i zadbamy o środowisko.
Z powodu źle zakręconego kranu, w ciągu tygodnia
ilość zgromadzonej
wody napełniłaby
wannę.

Posprzątaj śmieci

Choć większośc fotek na wakacjach
robimy już naszymi telefonami, to jednak wciąż lubimy korzystać z aparatów
fotograficznych, które pracują na baterie.
Zużyte baterie wyrzućmy do pojemnika
na baterie. Dlaczego to tak ważne? Baterie składają się z substancji chemicznych,
m.in. rtęci, ołowiu, cynku. Jeśli wyrzucimy
je w lesie, stanowią poważne zagrożenie
dla środowiska. Podczas deszczu wypłukiwane są niektóre składniki, które przedostają się do wód i gleby. Na zatrucie narażone są zwierzęta, rośliny, a także ludzie.

Śmieci wrzucajmy zawsze do
kosza. Będąc w lesie, w górach
lub nad morzem zabierajmy ze
sobą swoje odpady. Porada dla
miłośników wędkarstwa: żyłki
wędkarskie wyrzucajmy do odpowiednich pojemników. Wyrzucone do
wody lub pozostawione na plaży są zagrożeniem dla zwierząt.

Nie marnuj jedzenia
Aby zmniejszyć ilość odpadów i zużycie energii warto wybierać produkty bez
zbędnych opakowań lub te, które można
ponownie wykorzystać. Ważne jest również, by nie marnować jedzenia, czyli
kupować tyle, ile faktycznie jesteśmy

w stanie zjeść. Dzięki temu zapobiegniemy emisji gazów cieplarnianych, które
powstają podczas produkcji żywności.

Torba wielokrotnego
użytku
Warto ograniczyć korzystanie z toreb
plastikowych. Idąc na zakupy zabierzmy torbę materiałową
lub papierową. Pamiętajmy, że z torby
foliowej korzystamy
zaledwie 20 minut,
a tylko niewielka ich ilość
zostaje przetworzona.
Większość „foliówek”
trafia na wysypiska
i tam ulega rozpadowi
w ciągu kilkuset lat.
Torbę materiałową
warto wybrać także
udając się np. nad morze.
To ważne, bo niektóre zwierzęta morskie
traktują torby plastikowe jak pokarm.

Produkty regionalne
i tradycyjne
Wakacje w zgodzie ze środowiskiem
to także wybór produktów tradycyjnych
i regionalnych. Warto wypróbować te
przysmaki, które są wytwarzane w naturalny sposób. Wzbogacimy naszą wiedzę
i doznania smakowe.

ADAM LEWANDOWSKI,
wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
- Wakacje to doskonały czas, by
na własne oczy przekonać się, jak
zmienia się otaczające nas środowisko. Poprawia się stan rzek i jezior,
bowiem rozszerza się sieć kanalizacyjno-wodociągowa, której budowę
od lat wspiera Fundusz. Teraz też
zapraszamy do składania wniosków,
by przyłączać do sieci wodociągowokanalizacyjnej kolejne obszary. Dzięki
poszczególnym programom w naszym otoczeniu jest coraz mniej substancji szkodliwych, np. azbestu, którego usuwanie i utylizację Fundusz
także finansuje. Cały czas zachęcamy
także mieszkańców do korzystania
z dofinansowania i pożyczek w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Zwalczanie niskiej emisja jest teraz
naszym priorytetem. Mamy nadzieję,
że dzięki tym działaniom jesieniom nie
zostanie uruchomionych wiele z tzw.
„kopciuchów”, a w ich miejsce pojawi
się ekologiczne ogrzewanie. Ale, najwięcej zależy od nas samych i naszego
stosunku do otaczającej nas przyrody.

Pieniądze na kanalizację 48 mln zł na usuwanie

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach

„Ogólnopolskiego
programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Celem programu jest poprawa stanu gospodarki wodnościekowej na obszarach dotychczas nie objętych siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Finansowaniem objęte są również podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tylko dla gospodarstw domowych
(w tym również zarządzanych
przez wspólnoty mieszkaniowe
i spółdzielnie mieszkaniowe),
gospodarstw
agroturystycznych, obiektów użyteczności
publicznej. O pieniądze na budowę nowoczesnej infrastruktury lub podłączenia sieci mogą
się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub podmioty świadczące usługi publiczne.

Termin składania wniosków:
nabór ciągły od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. lub do wyczerpania środków.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343

wyrobów zawierających azbest

P

rezesi Zarządów 15 wojewódzkich funduszy
Środki finansowe udostępnione przez NFOŚiGW
ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
funduszom wojewódzkim są nieodpłatne i bezw tym Tomasz Bednarek, szef katowickiego
zwrotne, przeznaczone na udzielanie dotacji.
w Ministerstwie Środowiska podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy
o udostępnianie środków
na usuwanie w regionach
wyrobów zawierających
azbest. Program priorytetowy NFOŚiGW pod nazwą System - Wsparcie
działań ochrony środoTomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach (pierwszy z prawej) wraz
wiska i gospodarki wodz innymi przedstawicielamu funduszy wojewódzkich podpisuje umowę z NFOŚiGW.
nej realizowanych przez
partnerów zewnętrznych
w swojej drugiej części obejmuje usuwanie wyrobów
Wsparcie przekazywane beneficjentom może sięzawierających azbest. Działania w tym zakresie, któgnąć do 100 proc. i finansować koszty kwalifikore są realizowane poprzez wojewódzkie fundusze,
wane podjętych prac, czyli: demontażu, zbierania,
wpisują się w ogólnopolski program, który będzie retransportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia
alizowany do 2032 r.
odpadów zawierających azbest.

KRZYŻÓWKA

HOROSKOP
Wodnik 20.01. - 18.02. Od dłuższego czasu czekasz na moment wytchnienia i spokoju. Właśnie w tym miesiącu pojawi się nadzieja, aby tak
właśnie się stało. Pierwsza połowa wakacji może być dla Ciebie bardzo relaksująca. Odetchniesz od stresujących spraw, relaksując się na słońcu.
Wzrośnie w Tobie poczucie pewności siebie, co pozwoli Ci z większą odwagą
realizować zamierzone plany i cele. Czeka Cię również interesująca impreza
z ulubionymi osobami, która powinna wpłynąć pozytywnie na Twój nastrój.
Wydarzenie w drugiej połowie wakacji skłonią Cię do większych rozważań
i refleksji. Jeżeli pozytywnie podejdziesz do nadchodzących wydarzeń, to
czeka Cię całkiem dobry czas.
Ryby 19.02 - 20.03 Jest miło, ciekawie i przyjemnie. Lipiec to dla Ciebie
wspaniały miesiąc, który przywraca Twoje siły witalne. Korzystając z większej ilości wolnego czasu, zacznij porządkować swoje życie, wprowadzając
liczne nowości. Zrób również coś bardzo ważnego dla siebie, co będzie miało wpływ na Twoją przyszłość. Zacznij w większym stopniu kontrolować
swoje wydatki. Niewykluczone, że z uwagi na większe zapotrzebowanie finansowe zaczniesz wkrótce szukać dodatkowej pracy zarobkowej.
Baran 21.03. - 19.04. W ciekawym stylu rozpocząłeś wakacje, na które
czekałeś z niecierpliwością od dłuższego czasu. Dalej będzie jeszcze lepiej.
Wyciszysz się i zrelaksujesz. Odetniesz się od dawnych problemów, skupiając swoją uwagę na rzeczach bardziej pozytywnych. Bardzo możliwe, że
zdarzy się coś, co pokieruje Twoje losy w zupełnie nową stronę. Pojawią się
także nowe zobowiązania, które przyniosą Ci niemałe korzyści, jeśli dobrze
wywiążesz się ze swoich obowiązków. Na nowo spojrzysz na niektóre sprawy, które teraz nabiorą większego sensu.
Byk 20.04. - 20.05. Początek wakacji był dla Ciebie bardzo aktywny. Pojawiły się zupełnie nowe cele finansowe, które zwiększyły Twój zapał do
pracy. Dasz radę je osiągnąć. W drugiej połowie wakacji spotka Cię więcej relaksujących chwil - odetchniesz trochę od tego życiowego biegu, wyciszając
i odprężając się. Przyda Ci się dobry odpoczynek, który pozwoli Ci przywrócić siłę i energię do życia. W miłości zaświta nowa nadzieja - raczej nie będziesz osobą, która bezczynnie zacznie czekać, aż nadejdzie gorące uczucie.
W dużym stopniu zaangażujesz się w relacje towarzyskie, które mogą przynieść ciekawe korzyści.
Bliźnięta 21.05. - 21.06. Lipiec zapoczątkował ciekawy czas, który
w większym stopniu powinien być spędzony po Twojej myśli. Otrzymasz od
zaufanej osoby ciekawą propozycję, nad którą dobrze się zastanowisz. Obudzisz ukryte w sobie pokłady energii, co pozwoli Ci nacieszyć się wakacyjną
aurą. Większa ilość wolnego czasu pozwoli Ci uporządkować sobie różne życiowe sprawy. Z pozytywnym podejściem do życia niemal każde przedsięwzięcie ma szansę na powodzenie!
Rak 22.06. - 22.07. Pierwsza część wakacji odkryje dotąd tłumione
w Tobie pragnienia. Z dużym entuzjazmem zaczniesz planować swoją najbliższą przyszłość, głównie pod kątem wakacji i odpoczynku. Otrzymasz od
kogoś pomoc, dzięki której wprowadzisz do swojego życia więcej harmonii
i porządku. Zapowiada się również duża aktywność finansowa - zaczniesz
składać pieniądze na konkretny cel, który będzie w Twoim zasięgu. Kierując
się głosem intuicji będziesz w stanie zawrzeć korzystną transakcję.
R

E

Lew 23.07. - 22.08. Lipiec powinien być dla Ciebie korzystnym miesiącem. Zdecydowanie przyda Ci się większy odpoczynek, dlatego jego druga
połowa stworzy urlopowy nastrój, który pozwoli Ci odetchnąć od problemów
i obowiązków. Odzyskasz siły witalne i z uśmiechem na twarzy zaczniesz
dążyć w kierunku własnych marzeń i ukrytych pragnień. Nie musisz dłużej
obwiniać się za wszelkie niepowodzenia miłosne, ponieważ gorące uczucie
jest w Twoim zasięgu, jednak w tym celu musisz zmienić swoje nastawienie do ludzi.
Panna 23.08. - 22.09. Lipiec powinien być dla Ciebie optymistyczny. Poczujesz dużą ulgę, ponieważ trudne chwile wkrótce przeminą. Będziesz osobą bardziej konsekwentną i z jeszcze większym uporem zaczniesz dążyć do
spełnienia swoich celów. Zbliża się również ważna rozmowa, która będzie
miała wpływ na najbliższą przyszłość. Wśród osób samotnych pojawi się
realna szansa, aby spotkać kogoś wartościowego, jednak tutaj ważne jest,
aby nie zamykać się w sobie. Zmień swoje nastawienie do życia od teraz,
aby jak najszybciej zbliżyć się w kierunku szczęścia.
Waga 23.09. - 22.10. Masz wygórowane nadzieje związane z tym miesiącem, jednak wcale nie muszą być one bez pokrycia. W drugiej połowie
poczujesz większy zasób sił i energii. Skupisz się na samorealizacji i zaspokajaniu własnych potrzeb. Popracujesz nad swoją formą fizyczną, jednak tutaj dużą motywacją będzie pewna osoba. Czeka Cię również interesująca impreza, która na długo zapadnie w Twojej pamięci. Pojawi się także przed Tobą cel, w kierunku którego zaczniesz dążyć za wszelką cenę, aby
go szybko zrealizować.
Skorpion 23.10. - 21.11. Nie musisz dłużej zamartwiać się bez powodu. Właśnie teraz pojawia się dobry czas, aby się zregenerować i zapomnieć
o dawnych problemach. Lipiec będzie dla Ciebie ważnym miesiącem, ponieważ łączy się z ciekawym wydarzeniem, które powinno utkwić w Twojej pamięci. Dużo czasu spędzisz wśród zaufanych ludzi, którzy niejednokrotnie
Cię rozweselą. Z większą odwagą zaczniesz myśleć nad swoją przyszłością,
idąc w kierunku samorealizacji. Otrzymasz również ciekawą propozycję, nad
którą warto się dobrze zastanowić.
Strzelec 22.11. - 21.12. W lipcu pojawią się nowe okoliczności, które obudzą w Tobie ukrytą dotąd energię. Szczęśliwie wyjdziesz na prostą i z większym entuzjazmem zaczniesz iść w kierunku własnych marzeń. Odnowisz
stare relacje z przyjaciółmi, spędzając z nimi dużo czasu. Ktoś przedstawi Ci
bardzo interesującą ofertę, jednak warto skonsultować ją z rodziną. W Twoim umyśle pojawi się zupełnie nowy cel, którego realizacja pochłonie większą część Twojego czasu. Piękna pogoda powinna być przez Ciebie dobrze
wykorzystana, ponieważ postarasz się ją spędzić poza domem.
Koziorożec 22.12. - 19.01. Pod koniec lipca pojawi się pomysł na daleki wyjazd, który pozwoli Ci odzyskać siły. Zaczniesz go starannie planować,
biorąc pod uwagę możliwości finansowe. Z ciekawą propozycją spędzenia
wakacji wyjdzie w Twoim kierunku dobrze znana Ci osoba. Zmobilizujesz się
również do większego wysiłku fizycznego, na nowo angażując się w sport.
Pewne okoliczności sprawią, że pojawi się większe zapotrzebowanie finansowe, dlatego rozważysz nawet opcję podjęcia dodatkowej pracy. W miłości
możesz spotkać osobę piękną wewnętrznie.
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