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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:

www.naszejastrzebie.pl

Tak bogato,
że aż biednie
Jastrzębie-Zdrój jest statystyczną zagadką. Z jednej strony jesteśmy na
pierwszym miejscu w rankingu miast z najwyższymi zarobkami w Polsce.
Natomiast według miesięcznika „Wspólnota” klepiemy biedę. W zestawieniu
dochodów miast na prawach powiatu otwieramy ostatnią dziesiątkę.
str.
K

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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TWOJE

2 Będzie nowy stadion?
4 W szkole wybiło szambo
5 Problemy przedsiębiorców
6 Ekologiczna ławeczka to hit
7 Gaszą na „Dromaderach”
8 Miasto szachów
9 Więcej stacji rowerowych
13 Na co czeka spółdzielnia?
14 Postaw na własny prąd
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l prowadzenie kampanii
l przygotowanie strategii
reklamowych na
reklamowej.
facebooku, w internecie,
tworzenie i rozsyłanie
l doradztwo PR
newsletterów,

KONTAKT: Tel. 509 797 881, 32 209 18 18, mail: redakcja@naszagazeta.info
DZIAŁ REKLAMY: 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info | 790 887 729, reklama.naszagazeta@gmail.com
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Będzie nowy stadion?

Śladem
naszych
publikacji

u Rozkręca się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem uchwały
o budowie nowego stadionu w Jastrzębiu-Zdroju. Wraca dawny pomysł posła
Grzegorza Matusiaka, aby taki obiekt powstał w okolicy starego boiska w Moszczenicy.
Jastrzębski parlamentarzysta zapowiedział, że użyje swoich wpływów
w Katowicach i Warszawie, aby pozyskać zewnętrzne dotacje na budowę stadionu.

Poseł Grzegorz Matusiak
Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju oraz kibice GKS zasługują na stadion
z prawdziwego zdarzenia. Myślę o nowoczesnym obiekcie na 8-10 tys.
widzów, przystosowanym nie tylko do meczów, ale także do organizacji imprez miejskich. Zrobię wszystko, co w moje mocy, aby pomóc w
znalezieniu środków na tę inwestycję.

Stadion przy
ul. Harcerskiej nie
spełnia wymogów
bezpieczeństwa,
jak na taką klasę
rozgrywek.

Grzegorz Matusiak (drugi z lewej) spotkał się z liderami Stowarzyszenia „Jastrzębski Sport”, które zbiera podpisy pod
obywatelskim projektem uchwały o budowę stadionu

P

isaliśmy o tym dwa miesiące temu. W rankingu
najbrzydszych stadionów
w Polsce, przygotowanym przez
R

prestiżowy portal GOL24.pl, Jastrzębie-Zdrój znalazło się w pierwszej
dziesiątce. Estetyka i fatalny stan
techniczny to tylko część proble-

E

K

mów. W 2014 roku GKS Jastrzębie
grało w czwartej lidze, ale od tamtego czasu nasi zawodnicy spisują
się rewelacyjnie. Awansowali do
L

pierwszej ligi, gdzie znajdują się
w czołówce tabeli. Do naszego
miasta przyjeżdżają na mecze piłkarze i kibice z całej Polski.

A

M

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

ZAĆMA

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
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nadeszła pora, aby wrócić do
tego projektu. W ubiegłym roku
posłowi udało się pozyskać zewnętrzną dotację na budowę boiska przy osiedlu Przyjaźń. Teraz
mówimy o inwestycji na o wiele
większa skalę. Nie są tajemnicą
dobre kontakty Grzegorza Matusiaka z władzami województwa śląskiego oraz Ministerstwa
Sportu. Te relacje mogą pomóc
w zebraniu pieniędzy na budo-

Przede wszystkim nie ma
parkingów. Kilka tysięcy kibiców zostawia samochody,
gdzie popadnie. Skarzą się na
to mieszkańcy okolicznych
bloków, którym
przeszkadzają nie
tylko auta ale także
hałas dobiegający
z trybun. Dotyczy to nie tylko
meczów GKS, ale
także imprez organizowanych przez
miasto. Lokalizacja to kolejny
mankament. Stadion leży w centrum miasta i nie
jest to rozwiązanie
fortunne.
Wśród pierwszych osób, które
- Obecnego stapodpisały się pod petycją o budowę
dionu nie da się
stadionu był Piotr Szereda,
zmodernizować, aby
przewodniczący
Rady Miasta.
spełniał oczekiwania mieszkańców
i sprawdzał się w roli pierwszoligowej areny. Koszt adaptacji byłby za
duży, a niektórych problemów, jak
brak parkingów, po prostu nie da się
rozwiązać. Myślimy o budowie nowego obiektu - mówi Piotr Szereda,
przewodniczący Rady Miasta.

Kilka lat temu
jastrzębski poseł
Grzegorz Matusiak
zaproponował, aby
stadion miejski
powstał w okolicy
starego boiska na
Moszczenicy.
Wtedy tego pomysłu nie
udało się zrealizować, ale teraz

wę nowego stadionu miejskiego.
Pod projektem obywatelskiej
uchwały w tej sprawie tylko
w ciągu jednego meczu zebrano
prawie półtora tysiąca podpisów.
Do wniesienia projektu pod obrady Rady Miasta potrzeba tylko
trzystu podpisów, ale tutaj nie
chodzi jedynie o wymogi formalne, lecz by pokazać władzom
miasta, jaka jest skala społecznego poparcia dla tej idei. Obecny
stadion przy ul. Harcerskiej nie
poszedłby na marne. Mógłby
służyć pobliskim szkołom, jako
zaplecze sportowe. Do sprawy będziemy wracać, bo to jest
ostatnio najbardziej gorący temat w Jastrzębiu-Zdroju.

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

Bogaci mieszkańcy

Temat
z pierwszej
strony

w biednym mieście?
Jastrzębie-Zdrój jest statystyczną zagadką.
Z jednej strony jesteśmy na pierwszym miejscu
w rankingu miast z najwyższymi zarobkami
w Polsce. Natomiast według miesięcznika
„Wspólnota” klepiemy biedę.
W zestawieniu dochodów miast na prawach
powiatu otwieramy ostatnią dziesiątkę.

K

iedy dane Głównego Urzędu Statystycznego pojawiły się w sieci, internet rozgrzał
się od dyskusji. Informacje GUS mogą denerwować, ale trudno z nimi polemizować.

Jastrzębie-Zdrój 8 121 zł brutto
Warszawa 
6 433
Jaworzno 
5 848
Średnia krajowa 
4 835
Tarnobrzeg 
3 808
Piotrków Trybunalski 
3 765
Grudziądz 
3 743
R
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Cyfry nie kłamią.
W połowie sierpnia GUS opublikował dane
o zarobkach Polaków w 2018 roku. W miastach na
L
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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.

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

A

prawach powiatu ranking otwiera po raz kolejny
Jastrzębie-Zdrój. Statystyczny mieszkaniec zarabia tutaj 8 121 zł brutto. To aż 168 proc. średniej
krajowej wynoszącej 4835 zł. Na drugim miejscu,
z kwotą o prawie 2 tys. zł mniejszą znalazła się Warszawa, a podium zamyka Jaworzno. Nie odkryjemy
Ameryki pisząc, że naszą statystykę ciągną do góry
zarobki w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Inną kwestią jest ilu pracowników tej spółki może liczyć na
takie pensje.
- Nie wiem czy śmiać się z tego rankingu czy
płakać. Pracuję w JSW ponad 15 lat i nigdy nie widziałem takiej kwoty na pasku. Statystyki nabijają
zarobki średniej i wyższej kadry, a nie zwykłych pracowników - pisze na internetowym forum górnik
z Jastrzębia-Zdroju.
Takich opinii jest więcej. Nie zmieniają one faktu, że po ogłoszeniu danych GUS w Warszawie i na
Wybrzeżu patrzą teraz na Jastrzębie-Zdrój, jak na
śląskie Eldorado.

Aby nie było tak radośnie,
warto poznać inny ranking,
opublikowany w lipcu przez
miesięcznik „Wspólnota”.
Prestiżowe, samorządowe pismo przygotowało raporty na temat zamożności polskich samorządów w 2018 roku. Klasyfikacji jest kilka. Nas
najbardziej interesuje ranking miast na prawach
powiatu. W stosunku do poprzedniego roku
aktualne zestawienie nie przyniosło wielu niespodzianek. Tradycyjnie najbogatszy jest Sopot,
a najbiedniejsze Świętochłowice. Niektóre miasta
poszły w górę, inne zanotowały spadki, a wśród
nich jest niestety Jastrzębie-Zdrój. Jesteśmy na
40 miejscu otwierając ostatnią dziesiątkę. I nie jest
to jednorazowa wpadka, ale statystyczny trend.
Zwolennicy prezydent Anny Hetman mogą zaklinać rzeczywistość, ale analizując rankingi rok
po roku nietrudno zauważyć, że Jastrzębie-Zdrój
jako miasto biednieje. I to gwałtownie. Trzy lata zajmowaliśmy 29 miejsce. W ubiegłym roku
spadliśmy na 34 pozycję, a teraz obsunęliśmy się
o kolejnych sześć oczek.
Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od kilkunastu lat. Dochody każdego samorządu podzielono przez liczbę
ludności - wynik to dochód na mieszkańca,
który decyduje o miejscu w zestawieniu. Oczywiście, nie wszystko zależy od władz samorządowych. Atutem Sopotu nie jest przecież prezydent

Karnowski, ale sława najbardziej ekskluzywnego, bałtyckiego kurortu. Na proces bogacenia
się albo ubożenia miast nakłada się szereg czynników. Pocieszające może być to, że JastrzębieZdrój nie klepią biedy same, ale ze sporą częścią województwa śląskiego. Dół tabeli stanowią
miasta z naszego regionu. Oznacza to, że kiepska sytuacja jest także problemem regionalnym
i systemowym.

NAJBOGATSI

1 Sopot 
7494,71 zł
2 Świnoujście 
7127,15
3 Płock 
6357,54
4 Gliwice 
5336,11
5 Dąbrowa Górnicza  5205,31
6 Nowy Sącz 
5201,53
7 Ostrołęka 
5172,17
8 Gdynia 
5142,21
9 Krosno 
5094,18
10 Konin 
4979,58

NAJBIEDNIEJSI

40 Jastrzębie Zdrój  3968,79
41 Elbląg 
3842,17
42 Zabrze 
3827,20
43 Bytom 
3743,09
44 Siemianowice Śl.  3738,71
45 Sosnowiec 
3737,51
46 Mysłowice 
3735,01
47 Piekary Śląskie 
3661,89
48 Świętochłowice  3400,09
Jakie wnioski płyną ze
zderzenia rankingów, które
dają tak różny obraz o mieście?
Konkluzja może być tylko jedna i do tego niewesoła. Jastrzębie-Zdrój jest uzależnione od jednego
zakładu pracy. Statystyczne bogactwo mieszkańców i rankingowa bieda miasta wynikają ze ścisłej
symbiozy z Jastrzębską Spółką Węglową. Pracownicy JSW na tle kraju zarabiają nieźle i stąd zwycięstwo w zestawieniu GUS. Sama spółka, choć jest
branżowym gigantem, nie uciągnie jednak rozwoju
miasta. I stąd słaba pozycja w rankingu „Wspólnoty”. Oba zestawienia powinny sobie wziąć do serca
władze miasta. Czy robią wszystko, aby zapewnić
Jastrzębiu alternatywny scenariusz rozwojowy,
gdyby z JSW stało się coś złego?
Jerzy Filar
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W
SZKOLE
wybiło szambo

INTERWENCJE

dzięki interwencji Piotra Szeredy, przewodniczącego Rady Miasta i radnego Wojciecha Marcola. Zaalarmowali ich mieszkańcy
sołectwa Moszczenica oraz osiedla Złote Łany, zaniepokojeni pogorszeniem się warunków sanitarnych w szkole.

Nie takiej końcówki
wakacji spodziewali się
nauczyciele, rodzice
i uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 16
im. prof. Rudolfa Ranoszka
w Jastrzębiu-Zdroju.

U

czniowie i nauczyciele szykują się powoli do
nowego roku szkolnego.
Wielu zastanawia się, co się zmieniło w ich szkołach podczas wakacji. W SP nr 16 już wiedzą, co ich
czeka. W szkole wybiło szambo.
R

To słychać, widać i przede wszystkim czuć. Na usunięcie awarii pozostało niewiele czasu, a trudno sobie wyobrazić, aby uczestnicy uroczystej akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego zatykali nosy. Sprawa wyszła na jaw
E

Obsługa szkoły
wypompowuje
zawartość szamba
z piwnic na zewnętrz
co jest niezgodne
z prawem. Jak
wszyscy zarządcy
nieruchomości
powinni wiedzieć
wylewanie
nieczystości ciekłych
jest karalne,
niezależnie od tego,
gdzie one trafiają:
do rowu, na pole,
czy też na własne
podwórko, a zwłaszcza
na parking w pobliżu
boiska szkolnego.

K
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- Pani Prezydent! Proszę uzmysłowić odpowiedzialnym osobom
w Urzędzie Miasta, że taki proceder stanowi wykroczenie,
które podlega karze
grzywny nawet do
5000 zł. Dlatego też Policja
ma obowiązek zareagować, a gmina
ma za zadanie
wyegzekwować
obowiązek nie tylko podpisania przez
właściciela posesji umowy
na wywóz nieczystości, ale także jej
realizacji. Jak my, włodarze miasta,
mamy wpływać na świadomość społeczeństwa, gdy na swoim podwórku stosujemy lub wyrażamy zgodę
na takie praktyki. Proszę wraz z radnym Wojciechem Marcolem, w imieniu rodziców oraz dzieci Szkoły Podstawowej nr 16 o usunięcie tej awarii w trybie pilnym - napisał w interpelacji Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta.
A

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-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 44,00 m2
cena: 169 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska
pow. 44,00 m2
cena: 115 000 zł
tel. 601 976 218

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

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Szkolna
pow. 55,70 m2
cena: 170 000 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
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Przedsiębiorcy o swoich
problemach i oczekiwaniach
u Na zaproszenie posła Grzegorza Matusiaka z właścicielami firm
w Jastrzębiu-Zdroju spotkał się Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców. Głównym tematem było wprowadzanie w życie i efekty
obowiązywania Konstytucji Biznesu, czyli pakietu pięciu ustaw ułatwiających
działalność gospodarczą. Rzecznik odpowiadał na pytania uczestników debaty.

Na

konferencji w restauracji Dąbrówka Adamowi
Abramowiczowi towarzyszyli wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża i Krystian Stępień,
prezes Funduszu Górnośląskiego. Salę wypełnili przedsiębiorcy, którzy dowiedzieli
się jak mogą korzystać z pomocy i wsparcia utworzonego rok temu urzędu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
- Nie wziąłem się znikąd. Jestem przedsiębiorcą z krwi i kości. Zaczynałem działalność po transformacji, pierwszą firmę
założyłem w 1989 roku. Skończyłem studia, a potem wyjechałem do Wielkiej Brytanii i Szwecji, gdzie zbierałem jabłka
i truskawki. Za zarobione 1000 dolarów
wraz z dwoma kolegami otworzyłem firmę - zaczął Adam Abramowicz, wybrany
rzecznikiem na sześcioletnia kadencję.
Jako szef urzędu chce, by w Polsce
prowadziło się biznes tak, jak w Wielkiej Brytanii czy Niemczech.
R

E

Największym problemem
są wciąż duże koszty
pracy, co podkreślali
właściciele firm.
- Najbardziej biją w pracodawców
składki ZUS odprowadzane od pracowników. System jest niesprawiedliwy.
W Jastrzębiu mamy bowiem najwyższe
średnie płace w kraju, co wiąże się z dużymi składkami. Nadto musimy konkurować o pracowników, których brakuje na rynku. Jak w tych warunkach
utrzymać firmę? - pytał jeden z przedsiębiorców.

Rzecznik przyznał, że to
trzeba zmienić. Nie będzie
to jednak łatwe.
- Jest pomysł zamiany podatku dochodowego na przychodowy z jednoczesnym
obniżeniem kosztów pracy z 63 do 25
K

procent. Różnica poszłaby na wynagrodzenia dla pracowników. Podatek musieliby płacić wówczas wszyscy, a nie jak teraz niektórzy, głównie korporacje - odpowiedział Abramowicz.
Rzecznik podkreślił, że jego urząd
ma uprawnienia jak prokurator. Zatrudnia 41 osób, głównie prawników.
Może żądać dostępu do akt. Wygrał
już cztery sprawy, a pięć kolejnych jest
w toku. Większość dotyczy ewidentnych nieprawidłowości ze strony urzędników w stosunku do przedsiębiorców.

Przy rzeczniku powstała
Rada Przedsiębiorców,
do której należy już 47
organizacji z całego kraju.
- Stanowi ona platformę porozumienia i mówienia jednym głosem wobec
polityków. Marszałek województwa czy
parlamentarzysta na pewno woli rozL

mawiać z organizację niż pojedynczym
biznesmenem. Wszystkie informacje
dotyczącej całej legislacji poprzez Radę Przedsiębiorców idą w dół, do właścicieli firm. Udało nam się zablokować
m.in. projekt, by najpierw drukować rachunek, a potem przyjmować zapłatę od
klienta. A jeśli na koncie nie ma pieniędzy, co się zdarza, wówczas całą operację trzeba robić od nowa - mówił Abramowicz.
- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki. Tworzą znaczną część PKB Polski i województwa śląskiego. Chcieliśmy poznać
problemy właścicieli, wsłuchać się w ich
głos. Bo tylko wtedy będziemy wiedzieli, jak optymalnie wspierać sektor MŚP.
W ramach międzynarodowych programów np. Inter Silesia będziemy zachęcali przedsiębiorców do wyjścia na szersze
rynki - podkreślił wicemarszałek Wojciech Kałuża.
A

Obecny rząd wprowadził
wiele udogodnień dla
małych i średnich firm.
- Bardzo szybką rejestrację firm nawet online oraz działalność incydentalną. Jeśli ktoś ma przychody do połowy
najniższego wynagrodzenia, nie musi
rejestrować działalności i nie płaci składek. Przysłowiowa babcia może np. dorobić do emerytury sprzedażą jajek. Po
zarejestrowaniu działalności gospodarczej taka firma przez pół roku jest zwolniona z uiszczania ZUS-u, a następnie
przez dwa lata korzysta z obniżonego
ZUS-u. Wprowadziliśmy też firmę „na
próbę”. Obniżyliśmy małym spółkom
podatek do 9 procent - wylicza Adam
Abramowicz.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców.
Adam Adamowicz zapewne jeszcze nieraz odwiedzi Jastrzębie-Zdrój.
M

ZAINWESTUJ 1 ROK NAUKI

A

i rozpocznij pracę w branży medycznej

Zmiana kwalifikacji nie musi wiązać się z poświęceniem kilku następnych
lat na naukę kolejnej profesji. Czasem wystarczy skorzystać ze
sprawdzonych rozwiązań, jakie umożliwia TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju.

TEB

Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje na rynku edukacyjnym już od kilkunastu lat, kształcąc słuchaczy m.in. w Szkołach Medycznych. Jest to doskonała alternatywa dla osób, które chcą zdobyć
konkretną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania medycznego zawodu. Niezwykle istotnym atutem Szkół Medycznych TEB Edukacja jest nauczanie przez praktykę. Minimum 50% zajęć prowadzonych jest
w profesjonalnie wyposażonych pracowniach przez doświadczoną kadrę
dydaktyczną, w której skład wchodzą
nauczyciele akademiccy oraz wieloletni praktycy danych zawodów. Nauka
na niektórych kierunkach zajmuje tylko 1 rok. Po tym czasie absolwenci są
przygotowani do rozpoczęcia pracy w
branży medycznej. Tymi kierunkami
są, m.in.: Dietetyka i zaburzenia odży-

wiania, Technika sterylizacji medycznej oraz Opiekun medyczny z aktywizacją seniora.

Dietetyka i zaburzenia
odżywiania
Jeżeli interesujesz się zdrowiem,
chcesz usystematyzować i pogłębić
wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania, ten kierunek jest dla Ciebie.
Nauczysz się planować jadłospisy i diety odchudzające oraz dla osób chorujących. Poznasz zasady żywienia i komponowania zbilansowanych jadłospisów oraz zasady suplementacji. Dowiesz się także, jak analizować badania laboratoryjne, udzielać porad dietetycznych oraz wdrażać terapie żywieniowe. Ponadto nauczysz się, jak postępować z osobami borykającymi się
z zaburzeniami odżywiania. Po cyklu
kształcenia uzyskasz certyfikat ze zna-

jomości specjalistycznego programu do
układania diet DietetykPRO.

Technika sterylizacji
medycznej
Chciałbyś pracować w zakładach
opieki zdrowotnej, szpitalnych sterylizatorniach lub gabinetach stomatologicznych? Zapisz się na kierunek: Technika sterylizacji medycznej. Nauczysz
się mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy
użyciu odpowiednich metod i urządzeń
oraz kwalifikowania sprzętu i wyrobów
medycznych. Nabędziesz umiejętności
z zakresu wykonywania i kontroli dekontaminacji oraz takiego przygotowania
sprzętu, aby był bezpieczny w użyciu.
Ponadto dowiesz się, jak prowadzić dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz poznasz opakowania używane
do zabezpieczania narzędzi sterylizacyjnych, a także środki dezynfekcyjne.

Opiekun medyczny
z aktywizacją seniora
Jest to kierunek dla osób, które są
empatyczne i chcą pomagać innym. Na
tym kierunku nauczysz się udzielania
wsparcia, opieki oraz pielęgnacji osobie starszej i niesamodzielnej. Dowiesz
się, w jaki sposób asystować zespołowi
medycznemu oraz współpracować z terapeutami. Poza tym zdobędziesz wiedzę z zakresu terapii zajęciowej oraz
rozpoznawania i rozwiązania proble-

mów opiekuńczych podopiecznych. Tylko w TEB Edukacja program nauczania na tym kierunku został rozszerzony
o przedmiot - „Aktywizacja seniora”. Podczas tych zajęć poznasz metody organizacji czasu wolnego dla osób starszych.
Więcej informacji o tych oraz o wielu
innych kierunkach znajdziesz na stronie
internetowej TEB Edukacja w JastrzębiuZdroju oraz w siedzibie oddziału. Jeżeli chciałbyś skonsultować wybór kierunku
kształcenia, specjaliści TEB służą pomocą
i zapraszają do poznania szkoły osobiście.

TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju (sekretariat - pierwsze piętro) | ul. Północna 28, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel: 32 661 42 73 | tel: 32 473 11 08 | e-mail: jastrzebie@teb.pl | www.teb.pl/miasta/jastrzebie-zdroj/o-nas
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aki jest Grzegorz Schetyna
każdy widzi. Stać go na wiele, ale w dniu Święta Wojska
Polskiego przeszedł samego siebie.
Lider Platformy Obywatelskiej zakomunikował, że organizowanie defilady w Katowicach jest niegodne i hańbiące. Nawet, jeśli autor miał coś innego na myśli, w eter
poszedł jeden przekaz. Ważne rzeczy mogą
dziać się tylko w stolicy. Śląsk jest od ciężkiej roboty, a nie od parad. Wielki światowiec Schetyna, jeśli jego partia wygra wybory, do Warszawy przeniesie zapewne
wszystko, nawet Tydzień Kultury Beskidzkiej i śląskie etapy Tour de Pologne. Skąd
ta złość i nierozważne słowa? Obiektywnie rzecz biorąc, pomysł z organizacją żołnierskiego święta w Katowicach był strzałem w dziesiątkę. Niestety, nie wpadli na
takie rozwiązanie liderzy PO, choć rządzili
przez osiem lat. Jedyne na co było ich stać,
to orzeł z czekolady, który raczej nie budził
patriotycznych skojarzeń.
Z sobie tylko znanych powodów Platforma Obywatelska postanowiła w wyborach odpuścić Śląsk. Wystawienie przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu mało charyzmatycznego Borysa Budki jest proszeniem się o klęskę. Natomiast słowa Schetyny to oddanie wyborczej walki walkowerem. Jarosław Kaczyński, nawet jeśli nie
może liczyć na swoich współpracowników,
nigdy nie zawiedzie się na liderach PO.
filar
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Ekologiczna ławeczka

DOCENIONA

O niezwykłym pomyśle rodem z Jastrzębia-Zdroju pisaliśmy już w lutym tego roku.
Dwaj konstruktorzy, Michał Szyszkowski i Michał Kaczorek, zbudowali „ławkę smogową”,
która poprzez iluminację kolorem pokazuje poziom zanieczyszczenia powietrza.

W

yposażona jest w gniazda USB, router Wi-Fi oraz
w stację pomiaru cząsteczek pyłów PM2,5 i PM10.
W zależności od zanieczyszczenia powietrza zmienia kolor: od zielonego (powietrze czyste) do czerwonego (mocno zanieczyszczone). Dwie takie ławki stanęły w JastrzębiuZdroju, ale pomysł zaczyna robić regionalną i krajową karierę.
Michał Kaczorek oraz Michał Szyszkowski znaleźli się
w gronie nominowanych w X edycji konkursu „Marka-Śląskie”.
Stworzona przez nich ławka będzie rywalizować w kategorii
„Produkt”.
- Ławka, której oryginalny wygląd idzie w parze z innowacyjnością i praktycznością stworzona została, by idealnie wpisać się
w architekturę przestrzeni publicznej. Jest to jedyna na świecie
ławka wyposażona w system iluminacji świetlnych informujących
o stanie jakości powietrza. Ponadto wyposażona jest w gniazdo
ładowania USB oraz router sieci bezprzewodowej - można przeczytać na stronie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Gliwicach, organizatora konkursu.
Rozstrzygnięcie nastąpi 7 września, podczas XXV Gali RIPH.
- Wyróżnienie jest symbolem jakości, solidności ludzi, firm
i instytucji tu pracujących. Pokazuje zmiany dokonujące się w województwie, podkreśla to, co o Śląsku powinna wiedzieć Polska,
Europa i świat - czytamy na stronie internetowej RIPH.
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Chronią przed pożarami także Jastrzębie-Zdrój

Docierają tam, gdzie
nie dają rady wozy strażackie

Kancelaria Radców Prawnych
Korczyński i Partnerzy sp.p.
ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87
e-mail:
sekretariat@kancelaria-kip.pl

u Na co dzień są ludźmi bardzo skromnymi i raczej małomównymi ANDRZEJ BRZYSKI i STANISŁAW ZAKRZEWSKI. Doświadczeni piloci
samolotów z wieloletnim stażem. Biorą udział w gaszeniu pożarów lasów
w południowej części Polski. Wielokrotnie ratowali przed ogniem zielone
tereny Jastrzębia-Zdroju. Przy każdym pożarze ich żółte „Dromadery”
startują z płyty lotniska Aeroklubu Rybnickiego. Dolatują tam, gdzie
z reguły nie mogą dotrzeć wozy bojowe straży pożarnej.
- Od kiedy zaczęła się Pana
przygoda z samolotami i z lataniem?
- Jako mały chłopiec wycinałem
i sklejałem modele samolotów.
Później zaczynałem gromadzić
większe modele, które zajmowały
cały mój pokój. Jako nastoletni
chłopak chodziłam z ojcem na
płytę pobliskiego aeroklubu, gdzie
startowały i lądowały samoloty
sportowe i szybowce. Zadzierając
głowę w niebo patrzyłem na te
„stalowe ptaki”, na ich błyszczące
skrzydła w promieniach złotego
słońca.

R

E

uległo 8461 ha powierzchni leśnej.
W szczytowej fazie pożaru, w akcji uczestniczyło 859 sekcji straży
pożarnej (4700 osób, w tym 3200
żołnierzy, 650 policjantów, 1220
osób z obrony cywilnej i 1150 ze
służby leśnej). W akcji również
udział brały 4 helikoptery i 27 samolotów.
- Co pan może powiedzieć
o samolotach, na których latacie?
- Są to samoloty starszej generacji, ale bardzo wygodne i co
najważniejsze bezawaryjne. Maszyny są serwisowane w Mielcu.
Po zimowej przerwie, przylatujemy z nimi w połowie marca,
a później przez pół roku gasimy
pożary. Nasze samoloty z reguły
zabierają około 1500-1700 litrów
wody. Jeżeli jednak pas startowy
jest odpowiednio długi i dobrze
utwardzony, wtedy można zabrać
nawet do 2000 litrów wody.
- Braliście również udział w gaszeniu pożarów poza granicami
kraju?
- Zgadza się. Polscy piloci mają poważanie na całym świecie.
W 2007 roku gasiliśmy pożary
w Portugalii. Przez kilka lat od
(2002-2007 r.) stacjonowaliśmy
i gasiliśmy pożary w Ameryce Południowej, a konkretnie w Chile.
To wspaniały kraj leżący u podnóża Andów. Chile jest fantastycznie
rozwinięte i może imponować
różnymi aspektami narodowej
kultury - od wiejskich zabudowań

- Największy pożar w jakim
Pan uczestniczył?
- Kuźnia Raciborska w 1992 r.
W ciągu kilku minut od wybuchu
pożaru ogień zaczął się przesuwać
w głąb dużego kompleksu leśnego.
Po kilku godzinach dramatycznej
akcji, pożar stał się niemożliwy
do zatrzymania w krótkim czasie.
Wszystko z powodu dużej prędkości wiatru dochodzącej do 24
metrów na sekundę i gwałtownych zmian jego kierunku. Był to
prawdziwy „Armagedon”. Ogień,
a raczej morze ognia, wysoka
temperatura, wibrujące gorące
powietrze, trzask łamanych i palonych drzew, swąd wydzielającego
się zewsząd dymu, powodował
że czułem się jakbym przekroczył „wrota piekieł”. W czasie 26
dni akcji ratowniczej pożar objął
powierzchnię 9062 ha, a spaleniu

Na łamach naszej gazety rozmawiamy
z ANDRZEJEM BRZYSKIM. Lubi ryzyko, bo
- jak sam twierdzi - życie bez sporej dawki
adrenaliny jest nudne i usypia. Erudyta
i filantrop. Koledzy o nim mówią człowiek
orkiestra. Wszędzie go pełno i wszystkim
pomaga. Cechuje go wielkie poczucie
humoru, tolerancja i wyrozumiałość dla
ludzkich słabości i przywar.
K
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po pomniki przyrody. Szczególnie zafascynowali mnie tamtejsi
ludzie, wyjątkowo mili i otwarci
w stosunku do obcokrajowców.
Prowadziliśmy również opryski
lasów na kontynencie afrykańskim
- w Iranie i Sudanie w 1990 roku.

wyjazdy zagraniczne rodzina była przeze mnie trochę zaniedbywana. Myślę, że nadchodzi czas
i pora, żeby te zaległości nadrobić.
Ponadto uwielbiam zbierać grzyby
i wędkować, ale to już jest temat
na inną rozmowę.

- Jak wyglądał transport samolotów, które brały udział w akcjach gaśniczych poza Polską?
- Samoloty, które gasiły pożary
w Portugalii dolatywały samodzielnie, dokonując po drodze
wielu tankowań paliwa. Natomiast
samoloty skierowane do Chile,
Iraku i Sudanu były rozbierane na
części i w kontenerach transportowane drogą wodną.
- Czy ma pan jeszcze jakieś pasje poza lataniem?
- Obecnie, jako że powoli zbliża
się emerytura przede wszystkim
zajmuję się rodziną, w szczególności wnukami. Przyznam się
szczerze, że ze względu na liczne

- Czy ma pan jakąś żelazną zasadę - swoje życiowe credo?
- Owszem, może zabrzmi to
zbyt filozoficznie, ale zawsze
uważam na wypowiadane przeze mnie słowa. Trzeba uważać
na to, co się mówi - w szczególności, kiedy mówimy o innych.
W dzisiejszym skomercjalizowanym świecie jesteśmy sprawcami
wielu nieszczęść i brniemy w toksyczne relacje, w których wszechobecny jest język nienawiści. Nie
musimy się kochać, ale powinniśmy się szanować i akceptować.

M

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Józef Szołtysek
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Tomasz Gałuszka, zawodnik UKS Pionier, zwyciężył w OPEN Jastrzębie-Zdrój 2019

Miasto szachów

Od

12 do 18 sierpnia
oczy szachowej Polski i nie tylko skierowane były na nasze miasto. W dobrej, międzynarodowej obsadzie po
raz drugi rozegrano turniej Open Jastrzębie-Zdrój. Zwycięstwo w ogólnej
klasyfikacji reprezentanta gospodarzy
nie powinno zaskakiwać, ponieważ
zawodnicy Pioniera coraz skuteczniej
umacniają swoją dobrą markę nie tylko w regionie, ale i w kraju. Warto podkreślić, że Tomasz Gałuszka w całym
turnieju nie poniósł ani jednej porażki.
Organizacyjnie i sportowo impreza
stała na bardzo dobrym poziomie,
a duża w tym zasługa Bartłomieja

Sułkowskiego - prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Jastrzębia-Zdroju oraz Andrzeja Matusiaka,
jastrzębskiego radnego i prezesa Śląskiego Związku Szachowego. Za rok
kolejne Open Jastrzębie-Zdrój.

ZWYCIĘZCY TURNIEJU
1) Tomasz Gałuszka UKS Pionier Jastrzębie
2) Dawid Czerw UKS Pionier Jastrzębie
3) Rafał Tymrakiewicz SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa G.
4) Sergei Khamitskiy z Mińska,
5) Marcin Molenda UKS Pionier Jastrzębie

POZOSTAŁE KATEGORIE
RANKING 1601-1900
1. Paweł Distel LKS „Strażak” Zabrzeg
2. Marek Marcinowski UKS „Pionier” Jastrzębie Zdrój
3. Rafał Rafał KSz „Skoczek” Czerwionka-Leszczyny

RANKING DO 1600
1. Zbigniew Kopaczewski Białystok
2. Igor Aleshko Mińsk
3. Maciej Borkowski KS HETMAN Marklowice

ANDRZEJ MATUSIAK
Szachy powoli stają się jedną
z rozpoznawalnych marek naszego
miasta. Warto inwestować w popularyzowanie tej dyscypliny zwłaszcza
wśród młodych jastrzębian ze względu na jej walory edukacyjne i wychowawcze. Szachy kształtują umiejętność strategicznego i logicznego
myślenia oraz uczą samodyscypliny.
W obecnych czasach to wyjątkowo
pożądane cechy.

PRACOWNICY JSW S.A
Paulina Ziebura - UKS „Pionier” Jastrzębie- Zdrój

NAJLEPSZA KOBIETA
Shystarova Svitlana Kijów

NAJLEPSZY SENIOR 60+
Hoferek Svatopluk Liptovský Mikuláš

NAJLEPSZY JUNIOR
Kelemen Szabolcs Barcza GSC Budapest

Od lewej: Jiri Novak - prezes Śląsko-Morawskiego Związku Szachowego (Czechy), Tomasz Kurcz - sponsor, Andrzej Matusiak - prezes
Śląskiego Związku Szachowego, Grzegorz Matusiak - poseł, Piotr Szereda - przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, Bartłomiej
Sułkowski - prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Jastrzębia-Zdroju, Krzysztof Orzechowski - sędzia główny zawodów.
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FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Więcej stacji rowerowych
Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tym razem Jastrzębska Spółka Węglowa
postanowiła przyłączyć się do systemu rowerów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju.
Firma doposażyła system w 15 rowerów czwartej generacji udostępniając również
trzy nowe strefy bezpłatnego parkowania.

To

już trzeci sezon jastrzębskich rowerów miejskich,
który z roku na rok cieszy
się większym zainteresowaniem i jest
stale rozwijany.
- Dzięki wdrożeniu systemu czwartej
generacji użytkownik nie jest uwiązany
bezpośrednio do stref parkowania, ponieważ system umożliwia pozostawienie
roweru w dowolnym miejscu po zakończeniu przejazdu za dodatkową opłatą
- wyjaśnia Mariusz Dziedzic z Orange
Polska, operator jastrzębskiego systemu
rowerów miejskich.
Jastrzębska Spółka Węglowa bierze
udział w projekcie po raz drugi. Istnie-

jący system rowerów miejskich doposażyła w 15 rowerów oraz przygotowała
trzy strefy bezpłatnego parkowania:
przy Biurze Zarządu JSW oraz przy Ruchach Zofiówka i Jastrzębie.

W sumie rowerzyści
mają do dyspozycji na
terenie Jastrzębia-Zdroju
76 pojazdów dostępnych
w 23 punktach.
Ze wszystkich stacji wypożyczania rowerów można korzystać na tych samych
zasadach. Wystarczy zarejestrować się
przez internet lub za pomocą specjalnej

aplikacji mobilnej na telefony komórkowe. Konieczne jest też dokonanie opłaty
w wysokości 10 zł, która po zamknięciu
systemu podlegać będzie zwrotowi, o ile
nie zostanie wykorzystana do opłacenia
przejazdów. Doładowanie konta użytkownika odbywa się za pośrednictwem
operatora płatności elektronicznych
z wykorzystaniem kilku najbardziej popularnych form płatności. Minimalny
stan środków pozwalający na uruchomienie roweru to 3 zł. Po upływie pierwszych - darmowych 20 minut - naliczana
będzie opłata w wysokości 3 groszy za
minutę. Najbardziej aktywni rowerzyści
mogą zakupić abonament miesięczny

Opłaty za wypożyczenie roweru
od 1 do 30 minut
0 zł
od 31 do 60 minuty
1 zł
od 60 do 120 minut
2 zł
od 121 do 180 minut
3 zł
Od 181 do 240 minut
i każda kolejna godzina
4 zł
w kwocie 10 zł, umożliwiający korzystanie z roweru przez 8 godzin.

Wypożyczenie roweru
jest proste: wystarczy za
pośrednictwem aplikacji
mobilnej zeskanować
QR kod umieszczony
przy kierownicy roweru
lub nad tylnym kołem.

Po weryfikacji kodu rower zostanie
automatycznie odblokowany i przypisany do użytkownika, aż do czasu
zakończenia jazdy. System daje także
możliwość wypożyczenia roweru bez
konieczności włączania aplikacji. Możliwe to jest poprzez kontakt telefoniczny z działającym całodobowo Biurem
Obsługi Klienta lub wysyłanie SMS-a
z telekodem.
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Jeden z najnowocześniejszych w Polsce kompleksów ścianowych firmy Becker Warkop
będzie pracował w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej KWK „Budryk”.
To najgłębsza kopalnia w Europie, w której wydobywany jest węgiel koksowy.

Nowoczesny kompleks dla Budryka
Średnia miąższość w ścianie wynosi
3,1 metra, a jej zasoby wnoszą ponad
750 000 ton węgla typu hard. Kompleks ścianowy, który zostanie zastosowany w ścianie Cz-2, składa się ze
118 sekcji produkcji Becker Warkop
o szerokości 1,75 m. Kombajn ścianowy typu 7LS22 oraz przenośnik ścianowy są produkcji firmy Joy. Oprócz
wszystkich niezbędnych urządzeń
w kompleksie ścianowym dodatkowo
zastosowano układ klimatyzacji, by
poprawić warunki pracy górników.
Konstruktorzy Becker Warkop zadbali o bezpieczeństwo górników pracujących w ścianie, projektując między
innymi - przejście dla załogi przed i za
stojakami sekcji.

Zgodnie
z wymaganiami kopalni
zapewniono również
bezpieczeństwo
pracownikom, którzy
będą zajmować się
serwisem kombajnu.

Z

anim kompleks ścianowy trafi
do kopalni Budryk, firma Becker Warkop zaprezentowała
jego możliwości zarządowi i kierownictwu JSW.
- Kompleks ścianowy, który przekazujemy Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jest
jednym z najnowocześniejszym kompleksów tego typu w naszym kraju. Zostały

w nim zastosowane nowatorskie rozwiązania techniczne. Kompleks zapewnia
bezpieczną pracę i gwarantuje wysoką
wydajność - mówi Tomasz Budniok,
prezes zarządu firmy Becker Warkop.
- Do końca roku zakład przeróbczy
kopalni Budryk zostanie zmodernizowany i przygotowany do produkcji wysokiej
jakości węgla koksowego. W tym samym

czasie pod ziemią rozpoczniemy eksploatację złóż bogatych w dobrej jakości
węgiel koksowy. Zgodnie z aktualną strategią udział węgla koksowego w kopalni
Budryk w produkcji w 2020 roku ma wynieść ponad 50% , w tym węgla typu hard
około 30% i ma wzrastać w kolejnych latach do około 65%. Przy okazji uruchamiania nowych ścian wprowadzamy no-

we technologie, bez tego rozwój JSW jest
niemożliwy - powiedział Włodzimierz
Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.

Ściana Cz-2 ma 205
metrów długości, a jej
wybieg mierzy prawie
900 metrów.

W tym celu 24 sekcje wyposażono w specjalnie skonstruowane teleskopowe osłony czoła ściany, które
zabezpieczają pracowników przed
kawałkami opadających skał. Jedną
z kilku nowinek będzie system kontroli geometrii sekcji.
Zakupiony przez JSW kompleks ścianowy zostanie wykorzystany w siedmiu
kolejnych ścianach.

Uruchomiono kolejne ściany
Na przełomie lipca i sierpnia w kopalniach
Jastrzębskiej Spółki Węglowej uruchomiono
kolejne cztery ściany, których zasoby
sięgają 2,6 miliona ton dobrej jakości
węgla koksowego. Uruchomienie ścian
w znacznym stopniu przyczyni się do
wzrostu wydobycia w skali całej JSW.

N

ajwiększą ze ścian uruchomiono w kopalni Knurów
- Szczygłowice w Ruchu
Knurów w pokładzie 504. Zalega
w niej prawie 1,7 mln ton dobrej jakości węgla koksowego. Ściana ma
wybieg sięgający 1800 metrów i długość ponad 200 metrów. Miąższość
(wysokość) ściany to średnio 3 metry.
- Ściany o wybiegu ponad 1,5 kilometra w Jastrzębskiej Spółce Węglowej są rzadkością. Teraz takich ścian
gigantów będzie coraz więcej, a to dla
nas gwarancja stabilnego wydobycia

oraz znaczna poprawa efektywności
i wydajności - mówi Tomasz Śledź,
wiceprezes JSW ds. technicznych.
Kolejne ściany uruchomiono
w Ruchach Szczygłowice i Zofiówka oraz w kopalni Budryk. W Ruchu Szczygłowice ze ściany nr 21
do końca lutego 2020 roku górnicy
mają wydobyć prawie 700 tys. ton
węgla koksowego. W Ruchu Zofiówka uruchomiono ścianę E6, której
zasoby węgla koksowego szacuje się
na ponad 400 tys. ton. Natomiast
w kopalni Budryk ruszyła eksploata-

cja ściany B-12 , której zasoby oszacowano na 800 tys. ton.
Aktualnie kopalnie JSW eksploatują 25 ścian. Od początku roku

wydobycie w kopalniach Spółki
stale rośnie. W pierwszym kwartale wydobyto 3,48 mln, a w drugim
3,53 mln ton, co jest zgodne z przy-

jętym przez Spółkę planem. Wykonanie robót korytarzowych jest o ponad
2 km większe w porównaniu z podobnym okresem roku 2018.
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JSW wydała pierwszy
raport zintegrowany
Wraz z opublikowaniem raportu rocznego online podsumowującego 2018 rok, Jastrzębska Spółka Węglowa
dołącza do elitarnego klubu prezentujących swoje wyniki w sposób zintegrowany. Jest to odpowiedź na
rosnące potrzeby interesariuszy Grupy, którzy dla pełnego zrozumienia kierunków rozwoju JSW, potrzebują
zakresu informacji wykraczającego poza tradycyjny zestaw wskaźników operacyjnych oraz finansowych.

Z

astosowana metodologia
wykorzystywana jest przez
najlepiej komunikujące się
z otoczeniem globalne przedsiębiorstwa, staje się również popularna
wśród największych polskich firm
notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych.

Raport za 2018 roku
przedstawia działalność
JSW, jako proces
tworzenia wartości
poprzez przekształcanie
pozyskiwanych
z otoczenia kapitałów.
Wartość ta tworzona jest dla samej
Grupy, ale wraca również w postaci
konkretnych korzyści dla środowiska, społeczności lokalnych, akcjonariuszy i polskiej gospodarki. Takie
podejście znacząco poszerza kontekst, w jakim można osadzić decyzje
i działania podjęte w raportowanym
okresie. Spółka zaprezentowała pełen
zestaw informacji pozafinansowych
wymaganych przez regulatora, nadając całości formę znacznie poszerzającą grono potencjalnych odbiorców
raportu.

Nowymi elementami,
które warto wskazać
w tegorocznej edycji
raportu JSW są,
m.in.: informacje
o pracownikach Grupy
z naciskiem na podjęte
działania niwelujące
ryzyka powstawania luki
pokoleniowej.

W raporcie można znaleźć również
bardzo szeroki materiał dotyczący oddziaływania JSW na środowisko naturalne i lokalne społeczności odwołujący
się do koncepcji roli JSW, jako dobrego
sąsiada oraz firmy świadomej odpowiedzialności za los kolejnych pokoleń.
Znajdziemy też informacje opisujące
perspektywy JSW (outlook) - w bliżej
i dalszej perspektywie - ściśle powiąza-

ne z opisem dokonań grupy w zakresie
innowacji i rozwoju nowych technologii. Raport przybliży czytelnikom kontekst otoczenia rynkowego, tłumaczący
wyjątkowy status węgla koksującego na
tle zmian zachodzących w branży węglowej. Zarówno dane finansowe, jak
i pozafinansowe zostały zaprezentowane
z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych ułatwiających analizę oraz umożli-

wiających odwoływanie się do wskaźników osiągniętych w poprzednich latach.
Zaprezentowane podsumowanie roku
2018 to znaczący krok, który będzie determinował działania JSW w kolejnych
latach. Grupa ma ambicje dalszego rozwijania swoich kompetencji w zakresie
raportowania zgodnego z najlepszymi
globalnymi standardami.
Link do raportu: raportroczny2018.jsw.pl

Ambasador Armenii z wizytą w JSW
Na zaproszenie
Ministerstwa Energii oraz
zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej do
Pawłowic przyjechał
Samvel Mkrtchian,
Ambasador Armenii
w Polsce. Dyplomata po
raz pierwszy miał okazję
zobaczyć kopalnię węgla
kamiennego.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem ciężkiej
pracy, jaką wykonują górnicy. Poznałem silnych
ludzi i ekstremalne warunki, w jakich pracują.
Wcześniej nie miałem wyobrażenia, jak wygląda
taka kopalnia, to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, nieporównywalne z niczym innym

- przyznał Samvel Mkrtchian, Ambasador Armenii w Polsce. - Żeby zrozumieć Polskę i Polaków trzeba poznać górnictwo, ponieważ to ważny
element tutejszej gospodarki.
Ormiański dyplomata zjechał na poziom
830 m w kopalni Pniówek. W towarzystwie Piotra Grabonia, głównego inżyniera BHP pod ziemią poznał proces pozyskiwania węgla. Ambasador był pod ogromnym wrażeniem rozwiązań
technologicznych.
Szef ormiańskiej misji dyplomatycznej przebywa w Polsce od grudnia ubiegłego roku, ale
odwiedził Polskę już w 2001 roku.
- Jestem tu dopiero od siedmiu miesięcy, ale już
czuję się jak w domu. Podoba mi się przyroda,
zwłaszcza lasy i zieleń, której jest tak dużo - mówił ambasador, który szczególną uwagę zwrócił
na szybki rozwój gospodarczy naszego kraju.
Na pamiątkę wizyty w regionie Samvel Mkrtchian otrzymał album o Polsce, figurkę świętej
Barbary oraz kilofek sztygarski - atrybut pracownika dozoru.

Żeby zrozumieć
Polskę i Polaków
trzeba poznać
górnictwo,
ponieważ to
ważny element
tutejszej
gospodarki.
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„Gazeta Wyborcza” oskarżyła spółkę JSW Innowacje o łamanie prawa i oszustwo przy produkcji
paliwa ekologicznego Varmo. Zarzuty są nieprawdziwe i bezpodstawne. Można się zastanawiać,
na czyje zamówienie powstają takie publikacje? Na pewno uderzają one w politykę obecnego
rządu, który broni polskiego węgla, jako gwarancji narodowej suwerenności energetycznej.

Walczą z węglem i piszą nieprawdę
- Błędy i kłamstwa posklejane dogmatyczną narracją przeciwników węgla (lub
rządu) - tak artykuł „Gazety Wyborczej”
komentuje branżowy portal Nettg.pl. Chodzi o paliwo ekologiczne Varmo, które pojawiło się na rynku kilka lat temu. Sprzedawane jest w workach po 15 lub 20 kg
i zdobywa coraz większą popularność
wśród użytkowników. Producent (Zakład
Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych w Suszcu, na terenie zlikwidowanej
kopalni Krupiński, w strukturze spółki
JSW Innowacje) opracował niedawno nową, ulepszoną formułę i mówił o planach
zwiększenia produkcji do 30-40 tys.
ton rocznie.

Wyborcza” zgromadziła niezbite argumenty na potwierdzenie oskarżeń. Niestety, nic podobnego.

Skazani jesteśmy na
opinię anonimowych
„niezależnych
ekspertów”.
Jacy eksperci pojawiają się w artykule
z nazwiska? Po pierwsze Marek Józefiak,
koordynator kampanii Klimat i Energia
w Greenpeace Polska (uważa, że do 2030 r.
musimy odejść od ogrzewania domów

Varmo
pomyślano
jako czystą
i jakościowo
konkurencyjną
alternatywę dla
ekogroszków.
Z artykułu „Gazety Wyborczej”
zatytułowanego „Ekologiczna węglościema. Państwowa spółka wymyśliła
chwyt marketingowy niskich lotów”,
czytelnicy mogli dowiedzieć się m.in.,
że: „pod hasłem ekologicznego i niskoemisyjnego paliwa należąca do skarbu
państwa Jastrzębska Spółka Węglowa
sprzedaje zakazane uchwałami antysmogowymi trujące odpady węglowe.
Na uruchomienie linii produkcyjnej
poszły miliony złotych, a JSW zarabia
na nieświadomych klientach. (…) Produkowane przez JSW Innowacje Varmo
to sprasowany, wysuszony muł i flot z dodatkiem nieznanego pochodzenia lepiszczy biomasowych, które sklejają odpady
węglowe w kawałki wyglądem przypominające pelet drzewny”.
Aby ostrzec użytkowników przed
niebezpieczeństwem, autorka stwierdza,
że - wbrew zapewnieniom producenta „trujące odpady” przy spalaniu wydzielają „bardzo nieprzyjemny zapach”. Co gorsza, badania przeprowadzone na zlecenie
redakcji przez „niezależnych ekspertów”
potwierdziły, że: „ilość wydzielanego rakotwórczego benzoapirenu dla kotłów czwartej generacji jest wyższa niż przy spalaniu
ekogroszku”.
Przeliczmy: 40 tys. t produktu w cenie
1000 zł brutto/t oznacza obrót roczny
wielkości 40 mln zł. Jeśli tylko jeden na
dziesięciu dotychczasowych nabywców
Varmo przestraszy się „rewelacji”, producent straci kilka milionów złotych przychodu. Ale grupa notowana jest na giełdzie, więc szkody mogą być dużo większe.
Przy takiej skali możliwej do wyrządzenia
szkody mogłoby się wydawać, że „Gazeta

węglem). Po drugie dr Michał Wilczyński, przedstawiony w artykule jako: „były główny geolog kraju, ekspert ds. paliw
i energii”. W pierwszej połowie lat 90.
XX w. był on wiceministrem środowiska.
Wkrótce potem został wiceprezesm EkoFunduszu - państwowej fundacji, powołanej przez ministra finansów, która od 1992
do 2010 r. wydawała na ekologię pieniądze
z konwersji przez zagranicznych wierzycieli długu Polski. Antywęglowe poglądy
Wilczyńskiego nie są tajemnicą. Wystarczy znaleźć w Internecie jego teksty na temat polityki energetycznej i surowcowej.

Prawda o Varmo
jest inna, niż chce tego
„Gazeta Wyborcza”.
- Trudno zgodzić się z tezą, że paliwo
Varmo jest produktem zakazanym. Trzeba
mieć dużo złej woli, aby paliwo węglowe
o zawartości siarki poniżej 0,6 proc., popiołu poniżej 6 proc. i kaloryczności powyżej
29 MJ/kg nazywać odpadem - prostuje
producent i wskazuje na certyfikat Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, który przebadał paliwo i wystawił
mu charakterystykę, którą można zweryfikować.
Wyniki świadczą jednoznacznie, że stosowanie Varmo jest zgodne
z obowiązującymi regulacjami
prawnymi
w zakresie profilaktyki
antysmogowej (znak bezpieczeństwa ekologicznego
w najwyższej klasie A).

Autorka twierdzi, że Varmo wytwarzane jest, m.in.
z mułów i flotów, a przepisy zabraniają ich spalania
w sektorze komunalnym.
Sugeruje, że JSW miesza
drobne ziarna z grubszymi, aby obejść prawo,
a takie mieszanie także jest zakazane. Nie doczytała, że przepisy antysmogowe jak
najbardziej pozwalają prasować i sklejać
wartościowy surowiec, bo dopuszczają do
obrotu „pelety i brykiet” zawierające co
najmniej 85 proc. węgla.
- Do produkcji Varmo nie jest używany
muł węglowy - stanowczo zaprzecza producent i tłumaczy, że gdyby tak było, nie
można by uzyskać z Varmo potwierdzonej
badaniami wysokiej wartości opałowej
i jakości (bardzo niskie zapopielenie).

Flotokoncentrat
to nie muł
JSW tłumaczy, że autorka nie rozróżnia
flotokoncentratu od mułu.

- To dwa różne produkty. Jeśli faktycznie muł można nazywać odpadem, tak
flotokoncentrat jest wysokiej jakości węglem kamiennym, posiadającym jednakże
dwie podstawowe wady: drobne uziarnienie (poniżej 1 mm) i wysoką wilgotność.
Dzięki procesowi suszenia i peletowania
produkcja Varmo pozwala wyeliminować te mankamenty flotokoncentratu
i stworzyć paliwo o wysokich parametrach
użytkowych.

Okazuje się jednak,
że to nie koniec fałszu
i przekłamań.
Autorka upiera się, że przedstawicielka
firmy skłamała, iż Varmo nie jest produkowane z mułu węglowego. „Informację
o tym, że z mułu, można znaleźć na stronie
internetowej producenta” - zapewnia „Wyborcza”. I znów pudło. Na stronie JSW Innowacje rzeczywiście napisano o pracach
badawczych nad wykorzystaniem mułów,

tyle że - uwaga! - wcale nie przy produkcji Varmo (dla sektora komunalnego), ale
w zupełnie innym projekcie dla energetyki
przemysłowej! Błąd nierozróżniania projektów pokutuje i rozwija się w publikacji
„Gazety Wyborczej”, gdy dziennikarka sugeruje, że JSW Innowacje dostała w 2018 r.
na wytwarzanie ekologicznych peletów
prawie 3 mln zł z Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.
- Informując o budżecie projektu, autorka nie dotrzymała elementarnych zasad staranności, jakie powinny cechować
każdego dziennikarza i podała nieprawdziwą informację. (…) W 2018 r. spółka
nie korzystała z dotacji NCBR w zakresie
produkcji paliwa Varmo, o czym zresztą poinformowaliśmy panią Dominikę
Wantuch, odpowiadając na jedno z pytań
przesłanych do JSW Innowacje przed publikacją tekstu - firma wyjaśnia, że dofinansowanie (tyle, że niecałe 0,5 mln zł,
przy budżecie całkowitym 3,5 mln zł, na
który spółka wykłada 1,24 mln zł) dostał inny projekt badawczo-rozwojowy
peletów EkomPell, który zakończy się
w przyszłym roku.

Tuż za fałszywą
informacją o 3 mln zł
dotacji z NCBR „Gazeta
Wyborcza” dokleiła
fragment z... setkami
milionów złotych
wydanych rzekomo na
Varmo:
„Ile pieniędzy poszło na uruchomienie
linii produkcyjnej? JSW Innowacje zasłania
się tajemnicą handlową. Jak szacują jednak
eksperci, może chodzić nawet o kilkaset
milionów złotych. To koszty dostosowania
zakładu produkcyjnego, testów i analiz
ekologicznego węgla” - pisze autorka. Tymczasem wystarczyło wejść na stronę internetową varmo.com.pl, gdzie - bez żadnych
tajemnic - ujawniono: „wartość inwestycji
(Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw
Stałych) wyniosła około 20 mln złotych,
z tego ponad 9 mln zł spółka JSW Innowacje S.A. uzyskała w postaci pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
I kolejne „rewelacje” gazety: „Cena za
tonę Varmo wynosi 1 tys. zł, a JSW, zamiast
płacić za jego składowanie na hałdach, zarabia”.
Odpowiedź ze sprostowania: „Podpowiadamy pani redaktor, że flotokoncentraty nie są składowane na hałdach ze względu na swą wysoką jakość. Często służą
za to do wzbogacania miksów węglowych
przeznaczonych dla koksownictwa i energetyki zawodowej. Muły węglowe z kolei są
- jako odpady - składowane w tzw. stawach
mułowych”.

Coś naprawdę
brzydko pachnie
Jeszcze wstydliwiej sprawy mają się
z rzekomymi ekspertyzami paliwa na zlecenie „Gazety Wyborczej”.
- Podczas spalania wydziela się bardzo
nieprzyjemny zapach, zupełnie inny niż
przy spalaniu tradycyjnego węgla - czytamy w artykule.
- Ani podczas wewnętrznych testów
spalania w certyfikowanych laboratoriach, ani u naszych klientów nie dochodziło do wydzielania się bardzo nieprzyjemnego zapachu, zupełnie innego
niż przy spalaniu tradycyjnego węgla.
Bardzo prosimy o informację o tym, kim
byli cytowani niezależni eksperci i w jakich laboratoriach przeprowadzali testy
spalania. Prosimy również o przedstawienie wyników tych testów - odpowiada
JSW Innowacje.
„Gazeta Wyborcza”, na razie nie ustosunkowała się do sprostowania JSW Innowacje.
Źródło: nettg.pl
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POLICJA ALARMUJE!

Mieszkańcy budynku przy ul. Północnej 14 boją się o zdrowie i życie.

Uwaga na oszustów
działających
metodą na BLIK-a

Na co czeka
spółdzielnia?
Po ostatniej ulewie wylaliśmy z mieszkania
trzy wiadra wody, a z instalacji elektrycznej
lecą iskry - alarmuje nasz Czytelnik,
mieszkaniec budynku przy ul. Północnej 14.

T

aką awarię mieszkańcy powinni zgłosić najpierw zarządcy, w tym wypadku
Górniczej Spółdzielni Budownictwa
Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim. Tak
zrobili, ale nic nie wskórali.
- Zamiast natychmiast interweniować zbywali
nas informacjami o stanach pogodowych. Urzędniczki wręcz się śmiały - denerwuje się nasz Czytelnik.
Sporo ostatnio piszemy o budynku przy
ul. Północnej 14. Sprawa „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 zaR

E

mieszania zajęłoby książkę. 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
K
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P

rzestępcy wymyślają coraz
to nowe metody oszustwa.
Tym razem forma wyłudzenia pieniędzy polega na uzyskaniu kodu BLIK ofiary. Przestępca po włamaniu się na konto portalu społecznościowego danej osoby, wysyła do jej znajomych
informację z prośbą o pożyczenie
pieniędzy, tłumacząc się nagłą potrzebą, np. że właśnie stoi przy kasie i zapomniał portfela. Następnie
proszą swoją ofiarę o podanie kodu BLIK, dzięki któremu wypłacą
pieniądze z bankomatu. Niczego
nieświadoma ofiara jest przekonana, że pożyczyła pieniądze znajomemu.
Ofiarą tego oszustwa można też
paść podczas zakupów na różnego
rodzaju aukcjach internetowych.
Oszuści wystawiając rzekome produkty w swoich ogłoszeniach, nie
podają numer konta, tylko proszą o kod BLIK, dzięki któremu
niezwłocznie wypłacą pieniądze,
obiecując przy tym natychmiastową wysyłkę zakupionego towaru. Kupujący myśląc, że po doko-

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, ponieważ mieszkanie tam robi się coraz bardziej niebezpieczne.
Zaczęła się pora letnio-jesiennych deszczy. Po
każdej z nawałnic, mieszkania feralnego bloku
zalewa woda, uszkadzając instalacje elektryczne. W jednym z nich mieszka rodzina z małym
dzieckiem i matką w ciąży. Lokatorzy interweniują w spółdzielni, ale nic to nie daje. Na co
czeka GSBM? Aż dojdzie tam do tragedii?
L
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naniu w ten sposób płatności, zamawiany towar zostanie do niego
szybciej wysłany. Pamiętajmy, że
osoba, która otrzyma ten kod jest
całkowicie anonimowa. Pod żadnym pozorem nie należy wysyłać
kodu BLIK, tylko poprosić o numer konta, dane do przelewu lub
wysyłkę za pobraniem i w obecności kuriera sprawdzić paczkę.
Policjanci apelują - zanim przekażemy komukolwiek kod BLIK,
upewnijmy się, że za prośbą o pomoc finansową nie kryje się próba oszustwa! Podczas zakupów internetowych, kierujmy się zasadą
ograniczonego zaufania.

M

44-330 Jastrzębie-Zdrój , ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 61 074, 32 47 62 636 do 8

Informacje o aktualnych przetargach na stronie:
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Zielone Jastrzębie

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

Rząd daje 5 tys. zł premii za montaż paneli fotowoltaicznych.

TOMASZ BEDNAREK,
prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
Premia w ramach programu „Mój prąd”, to
kolejna forma zachęcenia mieszkańców do inwestowania w ekologiczne źródła energii. Do tej pory można było skorzystać z niskooprocentowanej
pożyczki w ramach programu „Czyste powietrze”,
a teraz mieszkańcy mają wybór. Mogą skorzystać
z 5 tys. zł premii w ramach programu „Mój prąd”
lub z pożyczki niskooprocentowanej. Dla osób nie
posiadających kapitału własnego lepsza będzie
pożyczka, a dla osób, które finansują inwestycje
z własnych środków - premia znacząco obniży
jej koszty. Obecnie jest bardzo dobry moment, by
dokonań termodernizacji domu, zapewnić mu ekologiczne źródło ciepła oraz ciągłą dostawę prądu.
Dzięki tym inwestycjom, w przyszłości koszty ciepła i energii elektrycznej nie będą dla mieszkańców
tak dotkliwe. Warto pomyśleć o tym już dziś, kiedy
rząd tak sprzyja proekologicznym inwestycjom.

C

ałkowity budżet ma wynosić 1 miliard zł,
czyli skorzysta z niego około 200 tys. rodzin. Maksymalna wielkość instalacji wynosi 10 kWp, ale na średniej wielkości dom wystarczy 3-4 kWp. Program powinien ruszyć na początku
września i jego koordynatorami będą fundusze wojewódzkie. Osoby, które już montują instalacje na
dachu swojego domu powinny wiedzieć, że wniosek
można złożyć tylko przed zakończeniem prac.
- W założeniach dotacja nie może przekroczyć
50 procent kosztów kwalifikowanych, ale na pewno
każdy wniosek zostanie uznany, bowiem instalacja ogniw fotowoltaicznych dla domu to koszt do

Postaw na własny prąd!
Od września ma ruszyć nowy program rządowy „Mój prąd”, w ramach którego
właściciel każdej, nowej instalacji fotowoltaicznej może liczyć na dotację
bezzwrotną w kwocie 5 tys. zł. Zarządzać tym programem ma Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i jest adresowany do osób fizycznych.
20 tys. zł. Natomiast to co ważne, to fakt, że nie
można łączyć dwóch źródeł dofinansowania: albo
premia - 5 tys. zł, albo pożyczka na preferencyjnych
warunkach - wyjaśniają pracownicy WFOŚIGW
w Katowicach.
Do tej pory w ramach programu „Czyste powietrze” pożyczki na montaż instalacji fotowoltaicznej
w województwie otrzymało blisko 300 osób.
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, w Polsce do 2020 roku udział produkcji energii odnawialnych w pełnym bilansie energetycznym kraju
powinien wynieść 15%. Obecnie w Polsce możemy
mówić o 11,5%. Aby zachęcić mieszkańców do in-

westycji, rząd wraz z samorządami oraz organizacjami unijnymi organizuje szereg kampanii i dotacji
na panele fotowoltaiczne. Teraz właśnie jest najlepszy czas na założenie własnych mikroinstalacji, gdyż
praktycznie każde województwo, gminy, fundusze
oraz rząd oferują programy, które pozwalają pozyskać środki na działania związane z odnawialnym
źródłem energii. Dodatkowo na pomoc przychodzą
banki oferujące preferencyjne kredyty i pożyczki,
a także leasing.
Fotowoltaika zamienia energię promieniowania
słonecznego w energię elektryczną. Daje to możliwość produkowania prądu we własnym zakresie.

Tym samym inwestor może całkowicie uniezależnić
się od dostaw i cen energii elektrycznej, co obecnie,
kiedy koszty rosną, jest naprawdę kuszącym rozwiązaniem. Z roku na rok zyskuje ona na popularności ze względu na stale rosnące ceny prądu oraz
wzrastająca świadomość społeczeństwa o instalacji
OZE i ochronie środowiska. Instalacja fotowoltaiczna jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, ponieważ
nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej zostaje odesłany do sieci i tam zmagazynowany. Inwestor może go odebrać w każdej chwili, gdy jego
zapotrzebowanie na prąd wzrośnie, bez ponoszenia
dodatkowych opłat.

Żółwie wróciły do natury
u 6 żółwi błotnych 9 sierpnia zostało wpuszczonych
do specjalnie przygotowanego oczka wodnego
w Nadleśnictwie Siewierz. Teraz można je oglądać
w naturalnym środowisku.
- Niektórzy może zastanawiają się
dlaczego leśnicy zajmują się np. żółwiami - mówił otwierając spotkanie
Grzegorz Cekus, nadleśniczy w Nadleśnictwie Siewierz. - A przecież ochrona
przyrody, w tym również gatunkowa
roślin i zwierząt, jest jednym z filarów
funkcjonowania państwowego leśnictwa.
W akcji wypuszczania żółwi wzięli
udział, m.in. Małgorzata Czyżewska
z Dyrekcji Generalnej LP, Edward Suski, zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach,
Regionalny Konserwator Przyrody
w Katowicach, Liliana Armatys, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP
w Katowicach, Ewa Cofała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic,

przedstawiciele samorządów oraz wielu
mieszkańców Siewierza i okolic.
7-10-letnie żółwie trafiły do Siewierza
z inicjatywy Lasów Państwowych (Nadleśnictwa Siewierz) przy wsparciu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach. Pomysł, aby
stworzyć przy Ośrodku Edukacji Leśnej stanowisko tego niezwykle rzadko
występującego w przyrodzie gatunku,
narodził się rok temu i w rekordowym
tempie został zrealizowany.
- Rozpoczęliśmy realizację wspaniałej
idei ochrony żółwia błotnego obliczonej
na lata - mówił Adama Hryniewicz,
herpetolog z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

w Zoo, gdyż w Siewierzu żółwie będą
żyły na świeżym powietrzu i w dużym
akwenie wodnym.
Czy żółwie zadomowią się na Łysej Górze? To się okaże już niebawem. Jak mówił
nadleśniczy Hryniewicz, jeśli przetrwają

Przepięknie wpisujące się w starodrzew dydaktyczne oczko wodne zostało urządzone we współpracy leśników
z Przedsiębiorstwem „Promag” prowadzącym kopalnię dolomitu w Żelisławi-

cach koło Siewierza oraz z firmą Żywiec
Zdrój - producentem wody źródlanej
z Rzeniszowa nieopodal Siewierza.
Nadleśniczy ocenił, że miejsce przygotowane dla żółwi jest dużo lepsze niż np.

najbliższą zimę, są duże szanse, aby ten
gatunek na stałe tutaj zamieszkał.
Nadleśnictwo Siewierz zaprasza do
Ośrodka Edukacji Leśnej wszystkich
chętnych do obejrzenia żółwi błotnych
w pięknej scenerii oczka wodnego.

Zielone Jastrzębie
Zmiany w programie
„Czyste powietrze”
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

29 lipca weszły w życie zmiany mające na celu usprawnienie realizacji
programu „Czyste Powietrze” oraz ułatwienie dostępu do niego
potencjalnym beneficjentom. Jedna z najważniejszych korekt dotyczy
umożliwienia gminom udziału w procesie jego wdrażania. Banki
komercyjne są także zainteresowane udziałem w tym programie.
I jak zaznaczył minister środowiska Henryk Kowalczyk rozmowy z nimi
na ten temat będą prowadzone, ale zastrzegł, że przystąpienie banków
do programu nastąpi pod pewnymi warunkami.

Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach
z Mirosławem Sitko, Burmistrzem Skoczowa.

W

przypadku gmin
sprawa jest prostsza, bowiem każda gmina na podstawie zawartego z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach porozumienia będzie mogła przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać wstępnej weryfikacji. Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa.
Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin - to
dla beneficjentów duże udogodnienie. Na podstawie zawartych
porozumień mieszkańcy mogą
składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach
w Bielsku-Białej i Częstochowie
- ale także w gminach.
- Gminy, które wyraziły deklarację współpracy z Funduszem mogą liczyć na wszelkie

wsparcie z naszej strony, dotyczące obsługi przy realizacji programu. Dotychczas porozumienia o współpracy w obsłudze
programu „Czyste Powietrze”
podpisało 16 gmin z terenu województwa śląskiego, a kolejne
wciąż zgłaszają chęć współpracy. Fundusz przeszkolił już pracowników 12 gmin. Szkolenia

realizowane są w trybie warsztatowym - powiedział Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚIGW
w Katowicach.
W województwie śląskim
jest największe zainteresowanie
programem „Czyste Powietrze”
w skali kraju. - Mamy już, w regionie ponad 9 tys. złożonych
wniosków - mówił prezes WFOŚiGW. Program spowoduje
przyspieszenie na rzecz poprawy jakości powietrza. Jednak
wyliczenia Banku Światowego
mówią, że w skali kraju należałoby podpisywać 400 tys. umów,
a obecnie jest to zaledwie 55 tys.
- Stąd ostatnie zmiany, które mają zintensyfikować działania, by
wniosków było więcej - wyjaśnia
Tomasz Bednarek.
Włączenie samorządów i banków komercyjnych jest jedną
z rekomendacji Komisji Europejskiej i Banku Światowego,
które analizowały skuteczność
programu „Czyste Powietrze”.
Obecnie dystrybutorem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To do nich zainteresowani składają wnioski o dofinansowanie antysmogowych
inwestycji. Fundusze także rozdzielają środki.

Włączenie
w program
wszystkich
samorządów
oraz nawiązanie
współpracy
z bankami
zwiększy koszty
administracyjne
programu.

WYKAZ GMIN, KTÓRE PODPISAŁY
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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powiat
kłobucki
pszczyński
zawierciański
kłobucki
żywiecki
będziński
rybnicki
mikołowski
żywiecki
raciborski
tarnogórski
kłobucki
kłobucki
cieszyński
kłobucki
Jaworzno

- Przedstawiciele banków komercyjnych deklarują, że bardzo
chętnie chcieliby współpracować
z nami, ale zastrzegają, że nie będą
ponosić odpowiedzialności za wy-

wą jest to, że banki takich usług nie
będą prowadziły za darmo. Problem odpłatności jest zdecydowanie łatwiejszy do rozwiązania odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. - Gminy, które zgłosiły się do pilotażu ro-

dawane pieniądze. Na to nie możemy się zgodzić, że ktoś wypłaca pieniądze - w tym przypadku
bank - i później nie weryfikuje jak
zostały one wydane. Kolejną spra-

bią to aktualnie bez dodatkowego
wsparcia finansowego z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.
Wyznaczyły one, m.in. swoich pracowników, którzy będą pomaga-

Szkło zamiast plastiku

J

uż od września nie napijemy się w jastrzębskim magistracie i jednostkach miejskich wody

z dystrybutora
w plastikowym kubeczku. Jastrzębie
dołączyło do
kilku samorządów w kraju,
gdzie ogranicza się do minimum korzystanie z plastiku.
Przypomnijmy, że ostatnio urzędnicy
i radni w Żorach zapowiedzieli, że rezygnują z używania plastikowych butelek.

Oznacza to, że jastrzębskie placówki będą musiały zakupić papierowe lub
szklane zamienniki tych plastikowych.
Będzie to wyjątkowa inwestycja, bo w środowisku, w którym wszyscy żyjemy!
Urzędnicy, w ten sposób chcą zachęcić
mieszkańców do ograniczania korzystania z plastikowych naczyń, woreczków
czy butelek i zastąpienie ich szklanymi
lub wielokrotnego użycia! Kupując produkty warto wybierać te w szklanych lub
papierowych opakowaniach.

gmina
Lipie
Suszec
Ogrodzieniec
Wręczyca Wielka
Koszarawa
Bobrowniki
Gaszowice
Łaziska Górne
Łodygowice
Kuźnia Raciborska
Kalety
Popów
Przystajń
Skoczów
Miedźno
Jaworzno
li chętnym wypełniać i weryfikować wnioski. Jeżeli wszystkie gminy miałby to robić obligatoryjnie to
wymagałoby to dodatkowych nakładów finansowych - dodał.
Pilotaż służy również oszacowaniu kosztów włączenia ponad
2,5 tys. gmin do programu. Po
jego przeprowadzeniu będzie
wiadomo, jakie mogą być dodatkowe koszty obsługi i na tej
podstawie zostaną podjęte decyzję o ewentualnym włączeniu
gmin do programu.
Minister środowiska zapowiedział, że dodatkowe pieniądze na walkę ze smogiem,
w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, resort
planuje pozyskać ze środków
europejskich (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - ok. 30 mld zł na realizację program „Czyste Powietrze”.
Realnie pieniądze te, jak ocenił
mister, powinno się udać uruchomić od 2022 roku.

Krzyżówka

HOROSKOP
Baran 21.03-20.04 W sierpniu powinieneś rozwiązać większość swoich problemów. Wiele spraw uda się też doprowadzić do końca dzięki pomocy życzliwych
ci osób. Nastąpią pomyślne zmiany w wielu sferach twojego życia. Uda ci się troszkę więcej czasu poświęcić rodzinie i znajomym. To dobry moment na załatwienie spraw osobistych. Niewykluczone, że
poznasz osobę, która zrobi na tobie duże
wrażenie.
Byk 21.04-22.05 Wszystko nabierze
większego tempa. Musisz nauczyć się podejmować błyskawiczne decyzje. W sprawach zawodowych i osobistych wszystko układać się będzie coraz lepiej. Wszystko powinno się udać - nawet załatwienie
spraw, które ostatnio sprawiały ci sporo
problemów. Nie wydarzy się nic złego, co
mogłoby wytrącić cię z dobrego nastroju.
Czeka cię wiele romantycznych chwil.
Bliźnięta 23.05-21.06 Staraj się panować nad nerwami, nie pozwól wyprowadzić się z równowagi. Dobrym rozwiązaniem będzie chłodne, spokojne podejście
do drażliwych spraw. Nie chwytaj się zadań, które mogą okazać się ponad twoją
wytrzymałość. Jeśli tylko zachowasz rozwagę i spokój w działaniu, twój wysiłek
zostanie nagrodzony. W sprawach sercowych zapowiada się stabilizacja.
Rak 22.06-22.07 Poczujesz się wśród
obowiązków jak ryba w wodzie. Poradzisz
sobie bez niczyjej pomocy. Uważaj jednak,
żeby nie przeliczyć się z siłami. Rozłóż wysiłek równomiernie i postaraj się znaleźć
czas na relaks. Nie wierz w złośliwe plotki i dalej rób swoje. Nie kryj się zbytnio ze
swoimi emocjami i uczuciami. Jeśli będziesz szczery i wyrozumiały, sprawy sercowe powinny ułożyć się znakomicie.
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Lew 23.07-22.08 Czeka cię teraz okres
spokoju w uczuciach, wszystko ułoży się
po twojej myśli. W pracy będziesz miał
dobre wyniki, a co za tym idzie większą
chęć do działania. Wykorzystaj tę aktywność jak najlepiej możesz. Masz szansę zabłysnąć teraz talentami. Pamiętaj jednak,
żeby nie porywać się z motyką na słońce nie obciążaj się zadaniami, których nie będziesz w stanie wykonać.
Panna 23.08-22.09 W pracy ktoś doceni twój wysiłek, będziesz pomysłowy i pełen energii. Nie zastanawiaj się zbyt długo i każdą twórczą myśl staraj się od razu
wcielać w życie. Unikaj tylko nieporozumień, bo możesz wrogo nastawić do siebie kilka osób. Spróbuj nikogo nie prowokować, zachowaj spokój, nie daj się zranić
krytyką. To dobry czas dla samotnych Panien, które mają szansę na poznanie kogoś
interesującego.
Waga 23.09-22.10 To będzie udany miesiąc. Spróbuj pozałatwiać zaległe sprawy.
Skoncentruj się zwłaszcza na finansach, bo
mogą się pojawić się różnice zdań i napięcia. A to z powodu pewnych niekontrolowanych wydatków. Sprawy domowe ułożą się dobrze, spełnią się też Twoje marzenia osobiste. Niewykluczone powodzenie
w finansach. Pod koniec miesiąca poczujesz przypływ energii.
Skorpion 23.10-22.11 Sprawy powinny się ułożyć po twojej myśli. Kłopotów
z pewnością unikniesz wtedy, gdy będziesz podejmował samodzielne i dobrze
przemyślane decyzje. Najlepiej mieć się na
baczności i ważyć każde słowo. Nie uda ci
się przeforsować niektórych planów. Nie
obarczaj jednak innych winą za niepowodzenia jakie cię spotkają. W życiu prywatnym czeka Cię wiele miłych chwil.
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Strzelec 23.11-21.12 Przez pochopne postępowanie możesz narazić się wielu osobom. Uważaj, bo może dojść do niepotrzebnych kłótni i zatargów. Zastanów
się, czy przyczyną konfliktów nie są pieniądze. W podejmowaniu decyzji przyda
się więcej rozumu, a trochę mniej serca.
Nieoczekiwane fakty wyjdą na jaw i mogą
spowodować spore zamieszanie. Samotne Strzelce mają szansę spotkać prawdziwą miłość.
Koziorożec 22.12-20.01 Nic nie pójdzie
na marne i zdasz sobie sprawę, że warto było się trochę potrudzić. Bądź jednak
rozważny i postępuj rozsądnie. Pośpiech
może ci tylko zaszkodzić. Nie zaniedbuj
bliskich. Twoja sytuacja uczuciowa będzie
teraz dość zmienna, a kontakty z otoczeniem mogą być napięte. Uważaj na słowa,
mogą zranić kogoś bliskiego. Postaraj znaleźć więcej czasu na relaks i odpoczynek.
Wodnik 21.01-19.02 W sierpniu nie wydarzy się nic złego, co mogłoby wytrącić cię z dobrego nastroju. To też pomyślny czas dla spraw rodzinnych. Spodziewaj się szczęścia w miłości i za nic w świecie nie wierz plotkom. To dobry moment,
aby na chwilę zatrzymać się i pomyśleć
o swojej przyszłości. Gwiazdy będą sprzyjały osobom, które w tym miesiącu rozpoczną nowy etap życia.
Ryby 20.02-20.03 Choć będzie ciężko,
spróbuj zmusić się do wysiłku i dokończyć
to, co rozpocząłeś. Przyda się powściągnąć emocje i podchodzić do wszystkiego
z rozwagą. Postaraj się być bardziej wyrozumiały dla innych i nie odtrącaj pomocnej dłoni. Samotni zapragną miłości. Nie
jest to jednak odpowiedni czas na zmiany
w życiu osobistym. Pod koniec miesiąca
ktoś mile cię zaskoczy.
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