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ZERO DŁUGU,
ZERO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
ZERO ROZWOJU

Jastrzębie-Zdrój jest najmniej zadłużone spośród miast
na prawach powiatu, ale to nie jest powód do radości.

206 zł
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SAMI SWOI

po jastrzębsku
Prezydent Anna Hetman korzystając z pomocy posła Krzysztofa
Gadowskiego wykluczyła przedstawicieli załogi z Rady
Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. O co tu chodzi?

W

ogólnopolskim rankingu najlepszych przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, prowadzonym przez „Gazetę Prawną”, Jastrzębski
ZWiK od lat zajmuje miejsce w pierwszej
trójce. W roku 2018 był nawet najlepszy.
Działalność jastrzębskich wodociągów jest
wysoko oceniania z wielu powodów. Zdobywa punkty za społeczną odpowiedzialność
biznesu, nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
stabilną politykę finansową, dbałość o sieć
wodociągową i dobrą jakość wody. Jednym
słowem Zakład Wodociągów i Kanalizacji
jest prawdziwą perłą w dosyć szarym pejzażu jastrzębskiej, samorządowej gospodarki. Na tym sielankowym obrazie pojawiło
się ostatnio kilka rys. Firmą kierują ludzie,
którzy osiągnęli już wiek emerytalny: prezes Tadeusz Pilarski (70 l.), członek zarządu ds. ekonomicznych Elżbieta Buczkowska (66 l.) oraz Janusz Ogiegło (68 l.)
kiedyś członek zarządu, a obecnie „tylko”
dyrektor (o degradacji z wyższym wynagrodzeniem już pisaliśmy). Nikomu nie powinno się wypominać lat, ale w kontekście tego,
co się wydarzyło w ZWiK metryka szefów
jest ważną informacją. Organem nadzorującym działanie spółki jest Rada Nadzorcza
złożona z dziesięciu osób. Siedmiu reprezentuje akcjonariuszy, a trzech to przedstawiciele załogi.

straci. Jak wiadomo, w spółkach państwowych i samorządowych prezesi oraz ich
zastępcy zmieniają się w tempie zależnym
od politycznej koniunktury. Nowa władza
zawsze obsadza lukratywne stołki swoimi
ludźmi. Natomiast pracownicy wiążą się
z przedsiębiorstwem na lata, a w niektórych
przypadkach na całą zawodową karierę.
W radach nadzorczych przedstawiciele
załogi dbają o interes przedsiębiorstwa,

Coś się jednak nie spodobało
ekipie trzymającej władzę
w Jastrzębiu-Zdroju.
Do akcji wkroczyli poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Gadowski i jego protegowana, prezydent miasta Anna Hetman.
Zaczęli szukać sposobu, jak pozbyć się
przedstawicieli załogi z Rady Nadzorczej.
Prezydent Hetman napisała pismo do posła

Jastrzębskie wodociągi już
nieraz służyły jakie miękkie
lądowisko dla lokalnych
polityków.
Na przykład Janusz Ogiegło, były prezydent miasta i partyjny kolega posła Gadowskiego. Po przegranych wyborach samorządowych trafił do Zarządu ZWiK. Gdy został
radnym zrezygnował z tej posady i został
w spółce... dyrektorem technicznym za duże
pieniądze. Prezes Tadeusz Pilarski zarobił
w ubiegłym roku „tylko” 324 tysiące złotych
plus 112 tys. zł emerytury. Z kolei wiceprezes do spraw ekonomicznych Elżbieta Buczkowska otrzymała 275 tys. zł oraz 79 tys. zł
emerytury. Natomiast dyrektor Ogiegło też
jest emerytem (92 tys. zł), a jego roczne zarobki w wodociągach wyniosły 256 tys. zł.
Można zadać pytanie, czy „wyczyszczenie”
Rady Nadzorczej z niewygodnych osób nie
jest początkiem jakiegoś planu?

Tak było od 20 lat, aż
nagle zaczęło to komuś
przeszkadzać.
Po co w ogóle Rada Nadzorcza? Powszechnie uważa się, że jest to organ służący do umieszczania znajomych za sowitym
wynagrodzeniem. Jest to uproszczona opinia, która nie sprawdza się w przypadku takich firm jak ZWiK, gdzie w Radzie zasiadają przedstawiciele załogi. Mają oni wgląd
we wszystkie dokumenty i księgi finansowe.
Mogą więc kontrolować, czy członkowie
zarządu nie prowadzą polityki finansowej,
na której spółka w długiej perspektywie

które dokonało zmian w Statucie i regulaminie Rady Nadzorczej. Odsunięto przedstawicieli pracowników i zmniejszono skład
rady do siedmiu osób. Jednocześnie ustalono pięcioletnią kadencję dla zarządu spółki.
Można się zastanawiać, po co wymyślono
i przeprowadzono taką akcję? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to - jak głosi stare polskie
przysłowie - może chodzić o pieniądze.

a nie o doraźne, w tym polityczne profity
dla obecnego właściciela. Dotychczas działalność ZWiK przebiegała wręcz wzorowo
pod względem finansowym, jakości wody
i relacji pracowniczych. Wydawało się, że
tegoroczne wybory przedstawicieli do Rady Nadzorczej będą - jak w poprzednich
latach - zwykłą rutyną. Tak to na początku
wyglądało. Pracownicy 19 kwietnia wybrali
swoich przedstawicieli i czekali na zatwierdzanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Gadowskiego, że ma wątpliwości czy wodna
spółka podlega ustawie o przekształceniu
przedsiębiorstw i prosi o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Jastrzębski parlamentarzysta ruszył do akcji i w ekspresowym tempie zdobył
opinię sejmowego biura analiz stwierdzającą, że Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój niezgodnie z prawem pozwalał na wybór trzech
pracowników do Rady Nadzorczej ZWiK.
Na tej podstawie 24 czerwca tego roku
w obecności notariusza odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
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Członkowie zarządu ZWiK
mają już swoje lata i byłoby
czymś naturalnym, gdyby
ustąpili miejsca młodszym.
Komu konkretnie? W przyszłym roku
odbędą się wybory parlamentarne i samorządowe. Trudno obecnie oceniać ich szanse, ale o zwycięstwo na pewno będzie trudno zarówno Annie Hetman, jak i Krzysztofowi Gadowskiemu. Gdyby przegrali - czego im oczywiście nie życzymy - na otarcie
łez być może mogliby liczyć na posady
w jastrzębskich wodociągach.
Jerzy Filar
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Czyste powietrze w naszym mieście
u Opublikowano najnowsze, obejmujące pierwszy kwartał tego roku, podsumowanie
realizacji programu „Czyste Powietrze” we wszystkich gminach Polski. JastrzębieZdrój zajęło 68 miejsce i znalazło się w prestiżowej, pierwszej setce zestawienia.

O

pozycji gminy w rankingu decyduje
wskaźnik oznaczający liczbę wniosków złożonych w ramach programu „Czyste powietrze” na tysiąc budynków
jednorodzinnych. Zwycięzcą rankingu zostało pomorskie miasto Puck, tuż za nim uplasowała się - również z Pomorza - gmina Stare Pole. Trzecie miejsce zajęło śląskie uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój. Liderem wśród
województw tym razem okazało się pomorskie, choć we wcześniejszych rankingach często zwyciężało śląskie. W naszym województwie od początku tego roku obowiązuje zakaz
użytkowania „kopciuchów”. W związku z tym
rośnie też zainteresowanie programem „Czyste Powietrze”.

Leszczyny (87), Kuźnia Raciborska (88), Imielin (93), Radzionków (99), Gierałtowice (100).
Interesujących informacji
dostarcza także porównanie
popularności poszczególnych
źródeł ciepła w programie
„Czyste Powietrze”.

W pierwszej setce rankingu
znalazło się 31 gmin
z naszego regionu:
Goczałkowice (3), Toszek (11), Wielowieś (18), Kornowac (20), Pszów (23), Rudnik (25), Radlin (27), Krzanowice (35), Krzepice (43), Wodzisław Śląski (45), Godów

(47), Świerklany (48), Knurów (51), Koszęcin (56), Miedźna (62), Kobiór (64), Piekary Śląskie (66), Radziechowy-Wieprz (67),

Wstydzą się patriotyzmu?

S

Jastrzębie-Zdrój (68), Suszec (70), Opatów
(75), Gorzyce (76), Kalety (79), Rybnik (82),
Pawłowice (83), Orzesze (85), Czerwionka-

Przez pierwsze trzy lata największym powodzeniem cieszyły się kotły gazowe. Od początku bieżącego roku popularność tego rodzaju ogrzewania zaczęła jednak gwałtownie
spadać - od 47% w styczniu do zaledwie 26%
w kwietniu, a właściciele „kopciuchów”, zamiast ogrzewania gazowego, coraz częściej wybierali pompy ciepła. Urządzenia te odnotowały ogromny wzrost popularności - od stycznia 2021 r. do kwietnia 2022 r. była to zmiana z 17 do 49%! Rosnące zainteresowanie pompami ciepła to bardzo dobra wiadomość. Rozwiązanie to w połączeniu z termomodernizacją budynku i fotowoltaiką skutkuje nie tylko
wymiernymi korzyściami dla środowiska, ale
również dla portfeli gospodarstw domowych.
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DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

etna rocznica przyłączenia części Górnego Śląska do Polski w wielu miastach naszego regionu stała się okazją do zorganizowania patriotycznych uroczystości, pikników, festynów,
imprez kulturalnych, rekonstrukcji historycznych. Jak to wyglądało u nas? Zamiast komentarza zamieszczamy porównawcze zdjęcia z Jastrzębia-Zdroju i Wodzisławia.
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Zrób zakupy przez internet:
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 39

WODZISŁAW ŚLĄSKI

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

DOJAZD BEZ UTRUDNIEŃ

4

12-21 sierpnia
2022 r.

www.naszejastrzebie.pl

lipiec 2022 r.

Święto szachów
i nie tylko

W dniach 12-21 sierpnia w Ustroniu odbędzie się największa impreza szachowa
w Polsce. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest Andrzej Matusiak, jastrzębski
radny i prezes Śląskiego Związku Szachowego. Warto zarezerwować sobie ten czas na
wypady do Ustronia, bo będzie się sporo działo, nie tylko przy szachownicach.

P

isaliśmy już w ubiegłym
miesiącu, że gwiazdą
tegorocznego festiwalu
będzie „Tygrys Madrasu”, czyli indyjski mistrz Viswanathan
Anand, który ma na swoim
koncie zwycięstwa nad Anatolijem Karpowem i Gari Kasparowem. Obaj giganci światowych szachowych gościli już
zresztą w Ustroniu, podczas
pierwszej i drugiej edycji imprezy. Anand nie będzie jedyną atrakcją festiwalu. W silne
obsadzonym turnieju w grupie Masters zagra, m.in. je-

ni! Potęga wokalu połączona
z mocą orkiestry. Festiwal odbywa się w górskim kurorcie,
a to znaczy, że nie może zabraknąć regionalnych motywów artystycznych. Idealnie wpisze się
w ten nurt zespół Tekla Klebetnica, czyli - tłumacząc z gwary
W grupie Masters zagra jeden z najmocniejszych ukraińskich
arcymistrzów Alexander Areshchenko.
den z najmocniejszych ukraińskich arcymistrzów Alexander Areshchenko, który w pol-

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-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
pow. 34,50 m2
po generalnym
remoncie
cena: 189 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

skiej Ekstralidze reprezentuje
WASKO HETMAN GKS Katowice. Alexander od 2002 roku posiada najwyższy szachowy tytuł, jest wielokrotnym reprezentantem Ukrainy na prestiżowych zawodach, a także medalistą mistrzostw swojego kraju. Odbędą się także Mistrzostwa Śląska Juniorów. Podczas poprzednich imprez jedną z atrakcji były turnieje dedykowane konkretnym
grupom wiekowym albo zawodowym. Tak będzie i tym razem. W branżowych turniejach zmierzą się górnicy, energetycy, kolejarze i nauczyciele.
Czeka nas dziesięć
dni, trwających
od rana do nocy
atrakcji.
Wszystko kręci się wokół
szachów, ale w bardzo szerokim
kontekście. Turyści, mieszkańcy i miłośnicy szachów nie będą mieli czasu na nudę. Czekają ich koncerty, konkursy, kiermasze, projekcje filmów, zawody sportowe, wycieczki krajoznawcze. Na scenie wystąpi,
m.in. Golden hits of QUEEN
z orkiestrą symfoniczną. To
niezwykły projekt łączący nieśmiertelną muzykę zespołu
Queen z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu solisty,
chóru oraz orkiestry symfonicznej. Po sukcesach na scenach w całej Europie nadszedł
czas na Polskę. Fani zespołu Queen nie będą zawiedze-

Trwa konkurs plastyczny o tematyce szachowej. Na czas festiwalu w mieście zostaną rozłożone komplety szachów ogrodowych, gdzie swoje umiejętności
będą mogli sprawdzić turyści.

ANDRZEJ MATUSIAK, jastrzębski
radny i organizator festiwalu
„Szachy łączą pokolenia”
Serdecznie zapraszam wszystkich
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju
do odwiedzenia Ustronia w czasie
trwania festiwalu. Przygotowaliśmy
wiele atrakcji nie tylko dla miłośników
szachów. Mogę zagwarantować, że
nikt w tych dniach nie będzie się nudził.
Prognoza pogoda też zapowiada się
optymistycznie i jeśli nie macie Państwo
zaplanowanego w tych dniach urlopu
polecam szachowe wakacje w Ustroniu.
- wiejska plotkara, to nazwa zaczerpnięta ze Śląska Cieszyńskiego. To grupa folkowa, który
oprócz rodzimej muzyki góralskiej, wykonuje przede wszystkim muzykę pasma Karpat,
niejednokrotnie wykorzystując
także melodie bałkańskie. To
połączenie tradycyjnego folkloru z elementami muzyki cygańskiej, klasycznej i jazzu,
tzw. folk-crossover.
Lista imprez
towarzyszących
jest długa.

święcone muzyce różnych dekad. WORD, z kolei przygotuje
konkurs z bezpieczeństwa ru-

Andrzej Matusiak i Gari Kasparow,
legenda światowych szachów.

Odbędzie się mecz piłkarski:
szachiści powyżej 50 lat kontra pasjonaci tego sportu poniżej 12 roku życia. Przygotowano przedstawienie „Żywe szachy”. Jak wiadomo 15 sierpnia
przypada Dzień Wojska Polskiego, który będzie uroczyście
i hucznie świętowany także
w Ustroniu. Nie zabraknie - podobnie jak w ubiegłych latach imprezy o intrygującym tytule „Szachiści tańczą w Ustroniu”. Z kolei Radio 90 przygotuje dyskoteki tematyczne, po-

Golden hits of Queen zagra na Festiwalu!

Gość specjalny Festiwalu
Viswanathan Anand

chu drogowego. Nie zapomniano o miłośnikach górskich wędrówek. W ramach spaceru łączącego pokolenia, goście festiwalu wraz z przewodnikiem mogą się wybrać do Doliny Gościradowca i szlakiem
pierwszych, ustrońskich letników. Festiwal objął patronatem
Jakub Chełstowski, marszałek
województwa śląskiego. Sponsorami są, m.in. Tauron, Mokate, Fundacja JSW, WORD Katowice, PGNiG/Termika, Lasy
Państwowe.

www.naszejastrzebie.pl

lipiec 2022 r.

Covid reaktywacja?

W Jastrzębiu-Zdroju na koronawirusa zmarło

W

Ósmoklasiści pod kreską
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
opublikowała wyniki testów ósmoklasistów.

W

naszym regionie
uczniowie najwyższe wyniki
uzyskali z języka angielskiego. Aż w siedmiu miastach
i powiatach osiągnęli z tego
przedmiotu ponad 70%, a tylko w jednym mieście poniżej
60%. Średnia w województwie śląskim wyniosla 68%,
a w kraju 67%. Na tym tle
uczniowie z Jastrzębia-Zdróju
REKLAMA

5

wypadli dosyć słabo uzyskując średni wynik 62%.
W skali całego województwa najsłabiej wyglądają wyniki egzaminów z matematyki. Jedynie z jednego powiatu i miasta ósmoklasiści osiągnęli powyżej 60%. W dwóch
miastach wynik wyniósł nawet poniżej 50%. Średnia dla
województwa śląskiego wyniosła 56%, a krajowa 57%.

Jastrzębie-Zdrój z wynikiem
53% znalazło się pod regionalną i ogólnopolską kreską.
Jeśli chodzi o egzaminy z języka polskiego to w żadnym
z miast ani powiatów nie odnotowano wyniku średniego o wartości ponad 70%. Nie
było też niższego niż 50%.
Średnia krajowa wyniosła
60%, wojewódzka 61%, a jastrzębska 58%.

ojna za naszą wschodnią granicą
zepchnęła koronawirusa na dalszy
plan, choć powoli COVID-19 znów
pojawia się w medialnym przekazie. Nie bez powodu. Rośnie liczba zakażeń nowymi odmianami zarazy. W niektórych krajach znów wprowadzane są obostrzenia, a polskie Ministerstwo
Zdrowia przestrzega przed jesienią z koronawirusem. Przypomnijmy, że stan epidemii został
zniesiony 16 maja. W całej Polsce koronawirus
był przyczyną śmierci 116 207 osób, a zaraziło się
w sumie 6 003 531. Pod koniec marca Ministerstwo Zdrowia przestało aktualizować stronę z in-

298 osób.

formacją o liczbie zaszczepionych mieszkańców
w poszczególnych gminach.
Jak wypadło w tej klasyfikacji
Jastrzębie-Zdrój?
W ministerialnym rankingu znalazły się
2477 gminy. Najgorzej wypadł Czarny Dunajec
(22 proc.), a najlepiej Wronki (79,4 proc.).
W województwie śląskim bezkonkurencyjne
okazały się Bobrowniki (66,5 proc), a dalej Katowice (66,4) i Psary (66,0). W Jastrzębiu-Zdrój
zaszczepiło się 53,2 proc. mieszkańców.

Procentowy poziom szczepień mieszkańców

59,3
57,0
53,2
Polska

Województwo Jastrzębie-Zdrój
śląskie

6
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Kto może niech pomoże
u Strażacy z Jastrzębia-Zdroju rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na rzecz ich
kolegi, druha Stanisława Frąckowiaka, prezesa OSP Moszczenica oraz jego
rodziny, którzy zostali poszkodowani w wyniku wybuchu gazu. Sytuacja jest
dramatyczna. Dom nie nadaje się do zamieszkania. Potrzeba około 150 tys. zł
na jego odbudowę. Dołączamy się do apelu strażaków.
- Sobotnie, lipcowe, spokojne popołudnie przerwał przeraźliwy huk,
który był słyszalny w promieniu kilkunastu kilometrów. W domu mieszkalnym typu bliźniak wybuchł gaz.
Wybuchł też pożar, wyrwało ściany,
posypały się cegły, wyleciały okna
i drzwi. Potężna siła pogięła nawet
dach, a odłamki tego domu były porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów od domu. Co najgorsze, życie stracił 55-letni mężczyzna,
a jego 93-letnia matka poparzona,
w dużym szoku trafiła do szpitala czytamy na portalu zrzutka.pl.
Na tym niestety
nie koniec dramatu.
Pod wspólnym dachem i dzięki wspólnej ścianie w domu typu
bliźniak, życie - ściana w ścianę wiodła rodzina Frąckowiaków. Stanisław jest zasłużonym strażakiem,

który wielokrotnie ratował życie,
zdrowie i mienie innych ludzi. Dziś
sam musi prosić ludzi o pomoc, bo
jego dom bliźniak ledwie przetrwał
wybuch gazu. Obecnie stan domu
nie pozwala na jego zamieszkiwanie. Druh i prezes OSP Moszczenica przeszedł na strażacką, zasłużoną emeryturę, ponieważ pracował
w Zakładowej Straży Pożarnej
przy KWK „Zofiówka”. Teraz stanął przed ogromnym wyzwaniem
odbudowy domu. Część bliźniaka,
w którym doszło do wybuchów jest
do wyburzenia. Część należąca do
rodziny Frąckowiaków nadaje się
do gruntownego remontu, ale jego
finansowa skala przerasta nawet tak
gospodarnego człowieka, jak Stanisław Frąckowiak. Stąd jego przyjaciele strażacy apelują o pomoc!
Każda złotówka
ma znaczenie!

Zbiórka na stronie https://zrzutka.pl/3a4uky (tytuł: odbudowa domu strażaka po wybuchu gazu).

Nowy, strażacki „wóz” w OSP Górne!

W

ostatnich dniach
Ochotnicza Straż
Pożarna Jastrzębie Górne mająca swoją
strażnicę przy ul. Pszczyńskiej 142 wzbogaciła się

o nowego Mercedesa pożarniczego. Jest to bardzo ważny
pojazd. Jak wszystkie inne
wozy strażackie będzie niósł
pomoc, ale jego zadanie jest
szczególne. Do tego pojaz-

du będą zbierane plastikowe
nakrętki. Replika samochodu pożarniczego Mercedes
wykonana została w całości
przez strażaka OSP Jastrzębie Górne druha Damiana
Lipskiego. Nakrętki, które
życzliwi mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju będą wrzucać do
Mercedesa przysłużą się do
rehabilitacji chorego Filipka,
wnuka innego ze strażaków
z Górnego. Nakrętki z butelek są wdzięcznym materiałem do recyklingu, więc
dodatkowo autko przysłuży
się ochronie środowiska. Co
ciekawe druh Damian już
wcześniej zbudował autko
strażackie oraz sikawkę konną mające na celu edukację
przeciwpożarową najmłodszych dzieci.
dh Jerzy Raszewski - Prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Jastrzębiu-Górnym

Czeska mafia
uprowadziła
jastrzębianina?

Na

wniosek jastrzębskich śledczych, sąd tymczasowo aresztował trzech mężczyzn odpowiedzialnych za uprowadzenie 34-latka.
Sprawcami byli Czesi w wieku 27 oraz 33 lat.
Grozi im kilka lat więzienia.
Do zdarzenia doszło na jednej z ulic w Jastrzębiu-Zdroju. Trzech mężczyzn napadło rano na 34-latka, który wracał z pracy do domu.
Napastnicy bili go i strzelali do niego z broni
pneumatycznej, po czym wciągnęli do samochodu. Przechodnie, którzy byli świadkami
sytuacji, powiadomili mundurowych. Patrole
natychmiast ruszyły na poszukiwania skody

z czeskimi numerami rejestracyjnymi. Po paru
minutach patrol ruchu drogowego zauważył
na ulicy Podhalańskiej skodę, z której próbował wyskoczyć mężczyzna. Mundurowi zatrzymali auto i przy wsparciu innych patroli,
zatrzymali trzech podejrzanych. Dotkliwie pobity 34-leteni jastrzębianin został przewieziony do szpitala. Okazało się, że sprawcami tego
przestępstwa byli mieszkańcy Czech, dwóch
w wieku 27 lat oraz 33-latek. Na podstawie
zebranego materiału dowodowego i czynności
wykonanych przez jastrzębską prokuraturę,
sąd postanowił aresztować całą trójkę. Sprawcom grozi przynajmniej 5 lat więzienia.

REKLAMA
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Zamrożone miasto
Nieracjonalnie niski poziom zadłużenia Jastrzębia-Zdroju
nie świadczy o ostrożności władz, lecz o strachu.

Jednym z najważniejszych wskaźników
rozwoju miasta jest poziom zadłużenia.
Zbyt wysokie należności świadczą
o lekkomyślnym zaciąganiu kredytów, co
może skończyć się katastrofą. Bardzo niskie
zadłużenie też jest niedobre, bo oznacza, że
miasto „mrozi” swój rozwój. Jastrzębie-Zdrój
jest tego skrajnym przykładem.

K

rajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych opublikowała sprawozdanie z działalności w 2021 roku. W raporcie zawarto informacje na temat zadłużenia polskich samorządów. Do najbardziej zadłużonych miast na prawach powiatu należą Wałbrzych (6243 zł na statystycznego mieszkańca), Szczecin (6356 zł) oraz Świnoujście (6935 zł). Z kolei najmniej
zadłużonym miastem było w ubiegłym roku Jastrzębie-Zdrój (206 zł ). Nie ma się z czego cieszyć. Dług poniżej tysiąca złotych zanotowano tylko w czterech miastach
na 65 sklasyfikowanych. Po Jastrzębiu-Zdroju uplasowała
się Biała - Podlaska ze wskaźnikiem 643 zł. To niepokojąco nisko, ale i tak trzy razy więcej, niż u nas. Nieracjonalnie nisko poziom zadłużenia nie świadczy o ostrożności
władz, lecz o strachu. We współczesnym świecie nikt nie
realizuje inwestycji za gotówkę. Od tego są kredyty, które pozwalają utrzymać płynność finansową, a jednocześnie stymulować rozwój miasta. Bardzo ostrożną politykę
finansową prowadził już poprzedni prezydent Jastrzębia-Zdroju Marian Janecki. Będący wtedy w opozycji działacze Platformy Obywatelskiej krytykowali go za brak inwestycji i hamowanie rozwoju miasta. Kiedy PO przejęła
władzę w Jastrzębiu-Zdroju, nie porzucono taktyki Janeckiego, lecz doprowadzono ją do skrajności.

Bielsko-Biała
Bytom
Chorzów
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Rybnik
Siemianowice
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Żory

2432
2246
2439
2826
2449
2773
206

Zadłużenie miast
na prawach
powiatu
w województwie
śląskim
(w złotówkach
na mieszkańca)

1729
2756
1974
2134
1790
1768
1630
1054
1657
986
4301
3565

Najmniej śląskich milionerów mieszka w Jastrzębiu-Zdroju
W województwie śląskim mieszka ponad 4,2 tys. milionerów,
o 428 więcej niż w ubiegłym roku. W Jastrzębiu-Zdroju żyje
29 mieszkańców z przychodem powyżej miliona złotych.
Już kolejny rok z rzędu w naszym
regionie przybywa milionerów.
- W zeznaniach podatkowych
za 2021 r. przychód przekraczający
1 mln zł wykazało 4 232 mieszkańców
naszego województwa. To o 428 osób
więcej niż w rozliczeniach podatkowych za 2020 r. oraz 760 więcej niż
w PIT-ach za 2019 r. - informuje Michał Kasprzak, rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
Najwięcej milionerów mieszka
w okolicach Częstochowy (466), Bielska-Białej (436), Katowic (400) i Gliwic (316). W Jastrzębiu-Zdroju jest
ich 29, czyli tyle samo co w 2020 r. To

jednocześnie najsłabszy wynik spośród 35 urzędów skarbowych, gdzie
mieszkańcy województwa śląskiego
składają rozliczenia podatkowe.
- Podobnie jak w latach poprzednich
największą grupę śląskich milionerów
stanowią przedsiębiorcy. Są to osoby
prowadzące działalność gospodarczą
opodatkowaną podatkiem liniowym
(blisko 90%). Drugie miejsce zajmują
osoby osiągające przychód ze stosunku
pracy oraz działalności wykonywanej
osobiście (5,5%). W grupie osób zarabiających powyżej 1 mln zł znaleźli się
również podatnicy uzyskujący przychody z obrotu papierami wartościowymi
(prawie 4%) - mówi Michał Kasprzak.
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Zero długu, zero przedsiębiorczości, zero rozwoju
Rozmowa z PIOTREM SZEREDĄ, przewodniczącym Rady Miasta.
ściej - przedsiębiorcom trzeba dać zielone światło. Nie
wystarczy samo powtarzanie
słów piosenki: „tam gdzie teraz jest teraz ściernisko, będzie kiedyś San Francisco...”.

- W tym numerze gazety
opisujemy ranking zadłużenia miast na prawach powiatu. Najmniejszym długiem może pochwalić się
Jastrzębie-Zdrój - zaledwie
206 zł na mieszkańca. Czy
to pana cieszy?
- Powinno cieszyć, ale...
Realizujemy wiele inwestycji
dzięki dofinansowaniu z programów rządowych. W tej
kadencji samorządu otrzymaliśmy ponad 100 milionów złotych. Głównie na
drogi i inwestycje „miękkie”.
Brakuje inwestycji wspierających gospodarkę.
- Czy w naszym mieście
panuje dobra atmosfera dla
przedsiębiorczości?
- Niestety Jastrzębie-Zdrój
nie jest miastem, w którym
panują warunki sprzyjające przedsiębiorczości oraz
zakładaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej,
zwłaszcza w odniesieniu do
firm małych i średnich, bo
o dużych nawet nie wspominam. Jest to konsekwencja
braku zrozumienia ze strony prezydent miasta i jej otoczenia potrzeb szeroko rozumianego sektora gospodarczego.
- Dlaczego tak jest?
- Ponieważ przedsiębiorczość nie rozwija się sama. Ze strony władz miasta wymaga stworzenia odpowiednich, przyjaznych
warunków. Niestety, w naszym mieście prezydent
twierdzi, że samorząd nie
jest od tworzenia stanowisk pracy.

- Specjaliści twierdzą, że
szansą dla rozwoju przedsiębiorczości w gminach
i regionie jest odpowiednio
prowadzona polityka władz
samorządowych.
- Ja się z tym w pełni zgadzam. Nasze działania - mówię tu o prezydent, Urzędzie Miasta i Radzie Miasta - powinny zostać skierowane na tworzenie specjalnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości lokalnej oraz pozyskiwania inwestorów.
REKLAMA

- Jakie działania uznaje
pan za priorytetowe?
- Najważniejszym zadaniem samorządu jest prowadzenie projektów inwestycyjnych, które będą wspierać
rozwój aktywności gospodarczej w Jastrzębiu-Zdroju. Do tego zaliczyłbym zapewnienie nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego.
To są drogi, parkingi, media (kanalizacja, woda, gaz,
energia) na terenach przewidzianych do aktywności gospodarczej. Mówiąc najpro-

- Do tego powinna służyć
Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna?
- Od lat jesteśmy w strefie, ale - tak jak powiedziałem na sesji Rady Miasta - jej
szef nie jest zainteresowany
kreowaniem naszego miasta.
Nawet nie pojawił się na sesji Rady Miasta, gdy rozmawialiśmy na tematy gospodarcze. Przecież mamy ponad 30 działek wskazanych
przez KSSE. To 30 hektarów
inwestycyjnych, które niestety nie są odpowiednio przygotowane. Te tereny trzeba
uzbroić w media, przygotować do nich dojazd. Miasto
musi uruchomić swój potencjał inwestycyjny i przekonać przedsiębiorców, że
w naszym mieście jest odpowiednia kadra pracownicza.
Mamy przecież potencjał
edukacyjny, który stymuluje rozwój kapitału ludzkiego.
Dla przyszłych fachowców
i pracowników trzeba rozwi-

nąć bazę mieszkań komunalnych.
- Nasza młodzież ucieka
z miasta?
- Brak działania powoduje,
że wpadamy w swego rodzaju zaklęty krąg. Nie rozwijamy strefy ekonomicznej, nie
budujemy mieszkań komu-

tecznych narzędzi wspierania rozwoju przedsiębiorczości w gminach w celu wdrażania nowych technologii
i innowacji. Więcej, stajemy
się miastem, które nawet nie
potrafi wykorzystać potencjału Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Prezydent wraz ze swoim
zapleczem politycznym uwa-

Mówiąc najprościej - przedsiębiorcom
trzeba dać zielone światło. Nie wystarczy
samo powtarzanie słów piosenki:
„tam gdzie teraz jest teraz ściernisko,
będzie kiedyś San Francisco...”.
nalnych, gdzie mieszkaliby
młodzi pracownicy z rodzinami, nie wspomagamy rozwoju służby zdrowia, nie mamy swojej komunikacji reagującej na potrzeby pracodawców. Budujemy kolejne
instytuty, realizujemy atrakcje turystyczne, betonujemy park za wielkie pieniądze, a nie rozwijamy parku
technologiczno-naukowego,
a to jest jedno z bardziej sku-

ża, że istnienie spółki węglowej w naszym mieście to
główna przeszkoda rozwoju
gospodarczego. A JSW to nowoczesna grupa kapitałowa,
w której znajdują zatrudnienie nie tylko górnicy, ale też
fachowcy innych branż przemysłu począwszy od kolejarzy, po informatyków. A miasto nie potrafi się nawet dogadać w sprawie budowy łączni
przy szybie w Bziu.
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JSW i WST podpisały list intencyjny

Jastrzębska Spółka
Węglowa oraz Wyższa
Szkoła Techniczna
w Katowicach podpisały
6 lipca porozumienie
dotyczące współpracy.
Obydwie strony
zainteresowane są
zorganizowaniem praktyk
dla studentów.

W

ramach współpracy z katowicką
uczelnią, Jastrzębska Spółka Węglowa zorganizuje praktyki dla
studentów zgodnie z ich zapotrzebowaniem.
- To są praktyki, które w trakcie kształcenia
studenci muszą odbyć. Nasza uczelnia szuka
najlepszych z najlepszych, a dzięki chęci współpracy Jastrzębskiej Spółki Węglowej jesteśmy
przekonani, że tutaj będą mogli świetnie przygotować się do przyszłego zawodu - powiedział
prof. WST dr Aleksander Ostenda, rektor
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
Przede wszystkim chodzi o studentów,
którzy studiują na kierunkach informaty-

ka i mechatronika. Ponadto, w trakcie praktyk będą mogli pozyskać tematy i materiały
do prac dyplomowych. Praktyki mogłyby ruszyć od 1 października.
- Możliwość skorzystania przez studentów
z naszych obszarów technicznych będzie nieograniczona. Jestem przekonany, że w przyszłości nasza firma, jako ich pracodawca będzie mogła skorzystać z ich wiedzy meryto-

rycznej i praktycznej. W tym kierunku zamierzamy podążać, aby nie dopuścić do tzw.
luki pokoleniowej - podkreślił Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu
JSW ds. pracy i polityki społecznej dodał, że
na podpisaniu listu intencyjnego skorzystają
obydwie strony.

- Jesteśmy zadowoleni, że to porozumienie
umożliwi rozwój studentom, a nam w przyszłości zapewni wykwalifikowanych pracowników powiedział wiceprezes Wojtków.
To pierwsza taka inicjatywa dotycząca współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną
w Katowicach. Warto dodać, że od 1 października Wyższa Szkoła Techniczna zmienia nazwę na Akademia Śląska.

Brudne dzieci to... szczęśliwe dzieci

u Dzięki wsparciu Fundacji JSW odbyła się największa błotna impreza Runmageddon.

W

Parku przy Inhalatorium w Pawłowicach
odbył się ekstremalny bieg z przeszkodami dla dzieci
w wieku 5 - 13 lat. Było to nie lada
wyzwanie dla dzieci, ale także mnóstwo dobrej zabawy. W biegu wystartowało ponad 300 dzieci, które
w zależności od wieku miało do pokonania trasę od 500 - 1500 m, na
której znajdowały się przeszkody.
Na śmiałków, którzy zmierzyli się
z błotnym torem przeszkód na mecie czekały medale, dyplomy i słodki poczęstunek. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie.

lipiec
2022 r.
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Piknik z JSW

u Początek wakacji najmłodsi mogą zaliczyć
do bardzo udanych. Kopalnia Wiedzy JSW
przygotowała dla najmłodszych wiele atrakcji,
które były dostępne na terenach zielonych przy
Hali Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju.

K

ażde dziecko, bez względu na wiek, mogło znaleźć
coś dla siebie podczas rodzinnego pikniku naukowo-sportowego. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy naukowe
i eksperymenty, które dzieci mogły
wykonywać samodzielnie.
- Opowiadamy dzieciom, m.in.
jak działa ciśnienie, ale myślę, że
najbardziej podoba im się „pasta słonia”, czyli wielki wybuch spowodowany zmieszaniem kilku substancji mówi Monika Baron.
Była kuchnia alchemika, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie obrazów, wykonywanie przypinek,

a także wiele konkursów z nagrodami. Nie zabrakło również sportowych rozgrywek, gier i zabaw.
- Jest naprawdę mnóstwo atrakcji, wrzucanie piłki do kosza, konkursy w kółko i krzyżyk, jest świetna atmosfera, warto tu być - przyznaje uczestniczący w pikniku Bartosz Musiolik.
Atrakcji było tak wiele, że trudno
wszystkie zliczyć. Poprzez różnego
rodzaju doświadczenia i warsztaty
najmłodsi mogli odkrywać nowe
zainteresowania. Wszystko w ramach Kopalni Wiedzy JSW - projektu przygotowanego przez Zespół CSR Jastrzębskiej Spółki Wę-

glowej, która konsekwentnie realizuje zadania w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu.
- To jest wpisane w naszą działalność. Nie dlatego, że musimy, ale dlatego że chcemy bardzo mocno powiązać naszą działalność z mieszkańcami. Dziś odbiorcą jest grupa dzieci, która rozpoczęła wakacje. Umilimy im ten czas, poprzez granie w piłkę, ale również zdobywanie wiedzy.
Kontakt ze społecznością lokalną jest
dla nas bardzo ważny - zapewnia
Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Kolejne takie wydarzenie planowane jest za rok.
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Zielone Jastrzębie

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

Samoloty na straży lasów

620 tysięcy złotych trafi w tym roku do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu, w ramach
dofinansowania z czterech Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: w Katowicach, Krakowie,
Opolu i we Wrocławiu. Środki będą przeznaczone na loty patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych. To efekt ścisłej współpracy
czterech funduszy we wspieraniu ochrony lasów przed zagrożeniem pożarowym. Stosowne umowy podpisano uroczyście na
terenie Leśnej Bazy Lotniczej PGL RDLP w Katowicach - Lotnisko Opole-Polska Nowa Wieś.

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW
w Katowicach:
Tylko wczesne wykrywanie
ognisk pożarowych
może uchronić nas
i środowisko naturalne od
katastrofalnych skutków.
Dlatego loty patrolowogaśnicze na terenach
leśnych są tak bardzo ważne
i konieczne, żeby szybko
zlokalizować zarzewie
ognia, a powstający
pożar zdusić w zarodku.
Wszyscy mamy w pamięci
gigantyczny, a zarazem
tragiczny w skutkach
pożar w okolicach Kuźni
Raciborskiej sprzed lat.

- Po raz kolejny łączymy siły z innymi Funduszami i wspólnymi środkami
chcemy wspomóc Lasy Państwowe, które są dobrem narodowym nas wszystkich. Nasze wsparcie finansowe to nasz
wkład w poprawę bezpieczeństwa poża-

Na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych cztery Fundusze przeznaczą łącznie 620 tys. zł. Katowicki
Fundusz - 400 tys. zł, Opolski i Wrocławski po 100 tys. zł i Krakowski 20 tys. zł. Środki pozwolą zarówno na
sprawniejszą koordynację akcji gaśniczej, jak i dostarczenie wielu niezbędnych informacji dostępnych jedynie
podczas obserwacji z powietrza. Jednocześnie działania te wiążą się bezpośrednio z ochroną klimatu poprzez
ograniczanie szkodliwej emisji CO2,
będącej następstwem pożarów.

tan Andrzej Kaczyna z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Raciborzu
i druh Andrzej Malinowski z OSP Kłodnica z Kędzierzyna-Koźla. To nie jedyne
ofiary szalejącego żywiołu. Zginęła także przypadkowa osoba - kobieta, potrącona przez pędzący do pożaru wóz strażacki, który wpadł w poślizg i wypadł
z drogi. Pożar w Kuźni Raciborskiej
określany jest największym, jaki miał
miejsce w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej. Spłonęło
wówczas ponad 9 tysięcy hektarów na
terenie dwóch województw (ówczesne-

Loty będą realizowane na terenach
leśnych województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Śmigłowce i samoloty patrolowo-

To nie pierwsza taka ponadregionalna inicjatywa czterech wojewódzkich Funduszy. W ubiegłym roku cztery
WFOŚiGW po raz pierwszy zwarły szeregi, dzięki czemu lasy otrzymały niemal pół miliona złotych dofinansowania. Dwa
lata temu było to 350 tys. zł, ale wtedy na dofinasowanie złożyły się Wojewódzkie Fundusze w Katowicach i Opolu. W ciągu trzech lat na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych fundusze wydały wspólnie niemal 1,5 mln zł.

Foto: Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

rowego kompleksów leśnych. Wszyscy
zdajemy sobie sprawę z tego jak wolno
las rośnie, a jak szybko może go pochłonąć pożar - mówi Aleksandra Drescher, prezes WFOŚiGW w Opolu.

Skutki pożaru o dużym
zasięgu są odczuwalne
dla środowiska
przyrodniczego przez
wiele lat, a część
gatunków roślin
i zwierząt może już
nigdy nie powrócić
na dany obszar.

30 lat temu, 26 sierpnia 1992 roku,
w okolicach Kuźni Raciborskiej wybuchł gigantyczny pożar, w którym
zginęły 3 osoby, a 50 zostało rannych.
W płomieniach zginęli młodszy kapi-

go katowickiego i opolskiego) i trzech
nadleśnictw (Rudy Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn). Przyczyną była najprawdopodobniej iskra, spod kół hamującego przy lesie pociągu.

gaśnicze odpowiadają za lokalizację pożarów oraz szybkie rozpoczęcie akcji gaśniczej, a także powstrzymanie pożaru do momentu dotarcia sił naziemnych. Na uzupełnienie zapasu wody i ponowne pojawienie się na miejscu akcji gaśniczej, zarówno samoloty jak i śmigłowce potrzebują zaledwie kilkunastu minut.
Duża liczba punktów czerpania wody daje możliwość szybkiego dotarcia i powrotu w rejon pożaru. Ponadto patrolowanie i obserwacja rozwoju pożaru z powietrza zwiększa bezpieczeństwo osób zaangażowanych
w akcję gaśniczą, a samoloty mogą
dokonywać zrzutów środków gaśniczych na obszary, w których przebywanie strażaków jest bardzo niebezpieczne (np. płonące młodniki) lub
nawet niemożliwe.

Nie masz kanalizacji? Może przydomowa oczyszczalnia?

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza
nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach
Programu Pilotażowego Przydomowa oczyszczalnia.
Jest on skierowany do właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, w tym także budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych
na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50%
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8 tys. zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach
w terminie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do dnia
wcześniejszego zakończenia/wstrzymania naboru zgodnie z pkt 5.2. i 5.3. regulaminu.
Można je wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub 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/Ochrona Wód/
PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia.

Zielone Jastrzębie

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

Czyste Powietrze+
BENEFICJENCI DOSTANĄ DOTACJE PRZED ROZPOCZĘCIEM INWESTYCJI

W

cieszącym się dużą
popularnością i stale rozwijanym programie „Czyste Powietrze” zostało zastosowane nowe rozwiązanie
finansowe, które jest bardzo korzystne dla nowych beneficjentów.
Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do
50 proc. maksymalnej możliwej

kwoty dotacji. Wnioski już można składać.
Proponowana
zasada prefinansowania
to kolejna zmiana
w programie
„Czyste Powietrze”.
Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom społecznym, uwzględniając skomplikowane obecnie uwarunkowania geopolityczne i rynkowe, w tym inflację i rosnące ceny
nośników energii. Teraz beneficjenci nie będą musieli czekać na pie-

niądze - dostaną je relatywnie szybko po złożeniu wniosku o dotację.
- Istotą tego programu jest to, że
dajemy przedpłatę, czyli uruchamiamy dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy
chcą wymienić piec w swoim domu,
ale często nie mają pieniędzy, żeby
podjąć się takiej inwestycji z własnych środków. Przeznaczamy kwotę
1,8 miliarda złotych na to działanie.
Liczymy, że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad 37 tys. rodzin w całej

Polsce może skorzystać z programu
i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów - wyjaśnia Anna Moskwa, minister Klimatu i Środowiska.
Nowe rozwiązanie
jest skierowane do
beneficjentów drugiej
i trzeciej części
programu „Czyste
Powietrze” i będzie
dostępne tylko
dla nowych osób
składających wniosek
o dofinansowanie.

Harcerze zabiorą dzieci na obozy!
Foto: Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

P

wództwa śląskiego do miejscowości czystych ekologicznie. Łącznie zorganizowane zostaną 63 turnusy dla ponad 4200 dzieci. Umowę - u podnóża
Beskidu Śląskiego - w Ośrodku Obozowym Hufca

Pieniądze
dla gmin

G

Hm. Anna Peterko, komendantka Chorągwi Śląskiej
ZHP i Tomasz Bednarek, prezes Fubduszu.
onad 670 tysięcy zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Chorągiew
Śląska ZHP na wakacyjne wyjazdy dzieci z woje-

Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz
z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia
możliwe będzie zawarcie do trzech
umów z wykonawcami. Mogą one
zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.
Prefinansowanie w wysokości do
50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego
wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.
- Prefinansowanie w programie
„Czyste Powietrze” to kolejny krok
w szeregu działań, których skutkiem
ma być skuteczna eliminacja największego źródła smogu w Polsce,
jakim są piece na paliwa stałe oraz
idąca z tym parze zdecydowana poprawa stanu powietrza w naszym
kraju - zaznacza Paweł Mirowski,
zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby powinno trwać do
14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy,
czyli 50 proc. przyznanej wartości
dotacji jako część jego wynagrodzenia. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia i przedstawieniu wymaganych dokumentów Fundusz wypłaci
pozostałą część dotacji do 30 dni.

ZHP Ziemi Rybnickiej w Bielsko-Biała w Wapienicy, swoimi podpisami przypieczętowali prezes katowickiego Funduszu Tomasz Bednarek oraz hm. Anna Peterko, komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP.

miny uczestniczące w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze” będą nadal wspierane finansowo. Prowadzone przez samorządy
punkty konsultacyjno-informacyjne
zyskają na kolejny rok wyższe, wynoszące 35 tysięcy zł finansowanie w ramach tzw. pakietów zachęt dla gmin.
Następny nabór dla chętnych gminnych samorządów, które nie zdecydowały się dołączyć do programu „Czyste Powietrze” w poprzednim okresie, znowu zostaje otwarty. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia
lub aneksu na nowych zasadach upłynie 30 września 2022 r.
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Jastrzębski Węgiel w pierwszym koszyku

u Znany jest już podział na koszyki w losowaniu oraz prawie pełna lista uczestników
fazy grupowej Ligi Mistrzów edycji 2023. Podobnie jak w minionej nasz zespół
znalazł się w pierwszym koszyku, wśród gigantów europejskiej siatkówki.

F

ormuła nachodzącej edycji
Ligi Mistrzów została zmodyfikowana. Zabraknie w niej
wykluczonych z europejskich rozgrywek ze względu na zbrojną agresję
Rosji na Ukrainę klubów rosyjskich.
Identycznie jak przed rokiem w fazie
grupowej rozgrywek wystąpi 20 zespołów podzielonych na pięć grup po
cztery drużyny w każdej z nich. Każdy zespół ma rozegrać po trzy mecze
u siebie i trzy na wyjeździe.
Różnice w formacie rozgrywek
zaczynają się po fazie grupowej.
W zeszłej edycji do ćwierćfinałów
awansowali zwycięzcy grup oraz trzy
najlepsze drużyny z drugich miejsc.
Teraz bezpośrednio do ćwierćfinałów
awansują wyłącznie zwycięzcy pięciu
grup. Natomiast pięć drużyn z drugich
miejsc oraz najlepsza drużyna z trzecich miejsc przechodzą do repasaży.
Trzy zwycięskie zespoły z pojedynków
repasażowych uzupełnią stawkę ośmiu
ćwierćfinalistów. Pozostałe zespoły
z trzecich miejsc w grupach przechodzą zaś do ćwierćfinału Pucharu CEV.

1) oraz dwie drużyny z 3. rundy kwalifikacji.
Terminy meczów
fazy grupowej:
1. kolejka: 8-10.11.2022
2. kolejka: 15-17.11.2022
3. kolejka: 29.11-01.12.2022
4. kolejka: 13-15.12.2022
5. kolejka: 10-12.01.2023
6. kolejka: 25.01.2023
Jastrzębski Węgiel będzie losowany z pierwszego koszyka, w którym
oprócz naszej ekipy znalazł się triumfator minionej Ligi Mistrzów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle,
uznane siatkarskie „firmy” z Włoch:
Cucine Lube Civitanova i Sir Sicoma Perugia, a także mistrz Niemiec
Berlin Recycling Volleys. Losowanie
4. rundy Ligi Mistrzów odbędzie się
16 września na specjalnej gali CEV.
Jej miejsce organizacji nie jest jeszcze
znane.

Czwarta runda, czyli faza grupowa
Ligi Mistrzów wystartuje 8 listopada
tego roku, zaś zakończy się 25 stycznia 2023 roku.
Podział na koszyki:
KOSZYK 1: Cucine Lube Civitanova (ITA 1), Sir Sicoma Perugia (ITA
2), Jastrzębski Węgiel (POL 2), Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
(POL 1), Berlin Recycling Volleys
(GER 1).

KOSZYK 2: Trentino Itas (ITA 3),
Aluron CMC Warta Zawiercie (POL
3), VfB Friedrichshafen (GER 2),
SWD Powervolleys Düren (GER 3),
Knack Roeselare (BEL 1).
KOSZYK 3: Decospan VT Menen
(BEL 2), Ziraat Bankasi Ankara (TUR
1), Halkbank Ankara (TUR 2), Montpellier Volley UC (FRA 1), Tours VB
(FRA 2).
KOSZYK 4: ACH Volley Ljubljana
(SLO 1), CEZ Karlovarsko (CZE 1),
Vojvodina NS Seme Nowy Sad (SRB

Przypomnijmy, że w minionej
edycji Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel dotarł do półfinału rozgrywek.
W fazie grupowej odniósł komplet sześciu zwycięstw, natomiast
w ćwierćfinale po pasjonujących bojach wyeliminował mistrza Włoch
Cucine Lube Civitanova (zwycięstwa
3:0 i 3:2). W półfinale lepsza okazała się Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która ostatecznie po raz
drugi z rzędu triumfowała w całych
rozgrywkach.
Źródło: jastrzebskiwegiel.pl
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Produkty spożywcze zawsze w najlepszej cenie!
§ świeże
§ dobre
§ polskie

Nie przegap promocji!
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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 niesprawiedliwe, 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.
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.

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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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONE NA:
NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
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 23.08.2022r., godz. 1000,

n ul. Pomorska 91/14 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 25,94 m2,

stawka wyjściowa 9,08 zł/m2, wadium 235 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 25.08.2022r., godz. 1000,

n ul. Pomorska 52/8 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 25,94 m2,

stawka wyjściowa 8,48 zł/m2, wadium 220 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 29.08.2022r., godz. 1000,

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

www.naszejastrzebie.pl

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg do godziny 1400.
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.
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.
Wystawione do przetargu lokale można oglądać po uprzednim umówieniu
na administracji osiedlowej przy: ul. Staszica 8 tel. 32 47 61255 - 1 Maja 2/2,
ul. Kaszubska 3 tel. 32 47 30169 - Pomorska 91/14 i 52/8.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym
etapie postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS”
pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.
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Wakacje z Kolejami Śląskimi
Foto: Koleje Śląskie

Koleje Śląskie na wakacje i nie tylko przygotowały dla
mieszkańców województwa śląskiego atrakcyjne oferty
przewozowe. Warto przypomnieć o akcji „Rowerem po Śląsku”,
zwiedzania Beskidów czy „Podróżuj z KŚ”. Zachęcamy Państwa
do skorzystania z ekologicznego transportu kolejowego.

Warto pamiętać
Według danych Urzędu Transportu Kolejowego liczba środków transportu wymagana do przewozu 400 osób w transporcie dale-

kobieżnym w przypadku komunikacji samochodowej wynosi aż 100 pojazdów. Transport
kolejowy rozwiązuje ten problem, zastępując
100 samochodów jednym elektrycznym zespołem trakcyjnym.

„Podróżuj z KŚ”

i poznawaj województwo śląskie
- Ta wyjątkowa promocja umożliwi Państwu nabycie unikatowego biletu, dzięki któremu - przez siedem kolejno następujących po
sobie dni - zapewnimy Wam nieograniczoną liczbę przejazdów! przekonuje Patrycja Tomaszczyk, rzecznik Spółki.
Koleje Śląskie - jako ekologiczny transport stawiają na dbanie
o środowisko i stale zwiększają szybkość dostępu do swoich usług,
dlatego ten bilet jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej w aplikacji mobilnej SkyCash!
Kosztuje 70 zł i można go kupić tylko raz (będzie dostępny
w aplikacji do 25 sierpnia 2022 r.).
- Zachęcamy do skorzystania z oferty i przeżycia tygodnia przygód w najpiękniejszych miejscach w naszym regionie! I uwaga: oferta nie obowiązuje na odcinkach Trzebinia - Kraków Gł. oraz Sucha
Beskidzka - Zakopane - dodaje
rzecznik.

Wydajność transportu kolejowego przewyższa nie tylko transport samochodowy,
ale również inne środku transportu publicznego, będąc nie tylko najbardziej ekologicznym, ale także wydajnym. Podróż dalekobieżna transportem kolejowym zastępuje ponad 4 autobusy!
Wygoda
Nie tylko wydajność, ale także wygoda są argumentami za transportem kolejowym. Zważywszy na bezpieczeństwo oraz jakość podróży samochodem i autobusem wybór kolei wydaje się optymalny i najkorzyst-

niejszy. W tym wypadku pod uwagę musimy
wziąć przestrzeń, możliwość przemieszczania się w wybranym środku transportu oraz
komfort podróży, nawet w tłoku. Dodatkowo
bezpieczeństwo podróży kolejowej jest ponad
30-krotnie wyższe niż w trakcie podróży samochodem oraz kilkukrotnie wyższe niż autobusem.
Wybierajcie mądrze, ale także ekologicznie! Dodatkowo podróż koleją w naszym województwie to także możliwość przyjrzenia się
górnośląskiemu krajobrazowi w wielu przypadkach z miejsc niedostępnych samochodem! Wsiadajcie w Koleje Śląskie i odkrywajcie województwo śląskie!

W Beskidy...

K

ażdego 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);

KOLEJ
NA BESKIDY

2022

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.

...i rowerem
pod Śląsku

A 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!

K ŁEM PO ŚLĄSKU

O

ferta „Kołem po Śląsku”
umożliwia bezpłatny przewóz roweru lub niezłożonej
i nieumieszczonej w pokrowcu hulajnogi w pociągach spółki Koleje Śląskie. Zadanie realizowane jest w ramach Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego i warto z niego skorzystać w czasie wakacji.
Przejazd odbywa się na podstawie
bezpłatnego biletu pobranego od obsługi pociągu:
n przez 7 dni w tygodniu do zakupionego i ważnego biletu jednorazowe-

go na przejazd przysługiwać będzie
bezpłatny przewóz 1 niezłożonej
i nieumieszczonej w pokrowcu hulajnogi:
n w weekendy, od godziny 15:00 w piątek do godziny 24:00 w niedzielę (do

północy), do zakupionego i ważnego biletu jednorazowego na przejazd
przysługiwać będzie bezpłatny przewóz 1 roweru (w ramach dostępnej
puli miejsc na rower w danym składzie kolejowym).

