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Wieści ze szczepionkowego frontu
W Jastrzębiu-Zdroju padł rekord podczas akcji szczepień zorganizowanej
w kościołach archidiecezji katowickiej. Nie zmienia to faktu, że nasze
miasto jest poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej.

49,25
47,51
45,1

Andrzej Matusiak, jastrzębski radny i prezes Śląskiego Związku Szachowego, zorganizował w Ustroniu
największą imprezę szachową w Polsce. Wzięli w niej
udział, m.in. legendarny arcymistrz Garri Kasparow i JanKrzysztof Duda, tegoroczny
zdobywca Pucharu Świata.

n7
n3 Jastrzębie powalczy o miliony z Polskiego Ładu
n6 Mistrzowie kierownicy w naszym mieście
13 Żelazny kandydat do najlepszej przestrzeni
n

Polska

Wielkie szachowanie

Jastrzębie-Zdrój

szczepiło się 45,1 proc. mieszkańców.
To mniej, niż ogólnopolska średnia wynosząca 47,51 proc. Jesteśmy też poniżej
wojewódzkiej kreski 49,25 proc.
Są też optymistyczne informacje.
W blisko 150 kościołach archidiecezji katowickiej, 15 sierpnia
zorganizowano akcję szczepień. Z oferty skorzystało 7137
osób, a rekord padł w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie zaszczepiło
się 169 osób. W akcji wzięły
udział parafie NMP Matki Kościoła oraz św. Józefa.

woj. śląskie

W

wielu krajach już jest i nie
ma powodu, aby nie doszła
do Polski. Czwarta fala koronawirusa raczej nie doprowadzi do
kolejnego lockdownu. Zamiast tego coraz więcej usług publicznych będzie dostępnych tylko dla ludzi zaszczepionych.
Specjaliści alarmują, że tempo szczepień
idzie zbyt wolno, abyśmy przed czwartą
falą uzyskali tzw. odporność populacyjną. Mimo tego, statystyki powoli pną się
w górę. Jak sytuacja wygląda w naszym
mieście? Nie najlepiej. Według danych
z 19 sierpnia w Jastrzębiu-Zdroju za-

Procentowy poziom pełnego zaszczepienia, dane z 19 sierpnia.

2

www.naszejastrzebie.pl

sierpień 2021 r.

Warto rozmawiać o szybkiej kolei
Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie szybkiej kolei, która ma połączyć Katowice z Ostrawą. W spotkaniu zorganizowanym
przez posła Grzegorza Matusiaka, wzięli udział, m.in. Wojciech Leśny, przedstawiciel CPK w województwie śląskim oraz samorządowcy
w tym prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca oraz jastrzębski radny Tadeusz Sławik.
Grzegorz Matusiak,
poseł na Sejm RP.
Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowe
lotnisko. To także inwestycje w drogi i koleje we
wszystkich regionach Polski. CPK na niespotykaną
dotychczas skalę zintegruje transport lotniczy,
kolejowy i drogowy. Pamiętajmy, że największym
wygranym tego projektu jest Jastrzębie-Zdrój.
Dostaliśmy szansę na cywilizacyjny skok i zerwanie
z łatką największego miasta w Europie, do którego
nie docierają pociągi pasażerskie.

B

udowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to najambitniejszy projekt inwestycyj-

ny obecnego rządu. Przypomnijmy, że między Łodzią
a Warszawą powstanie jedno z największych i najbar-
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M-4
Jastrzębie-Zdrój
dwa pokoje mieszkanie po remoncie
ul. Pomorska
pow. 46,00 m2
cena: 179 000 zł
tel. 601 976 218
M-3
Jastrzębie-Zdrój
MIESZKANIE CZYSTE
ORAZ ZADBANE
ul. Wrocławska
pow. 47,00 m2
cena: 184 000 zł
tel. 601 976 218
M-4
Jastrzębie-Zdrój
mieszkanie z balkonem na parterze
w centrum miasta
pow. 46,00 m2
cena: 159 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

Poseł Grzegorz Matusiak, prezydent Mieczysław Kieca i radny Tadeusz Sławik.
dziej nowoczesnych lotnisk
w Europie, a nawet świecie.
Poprowadzi do niego, obejmująca cały kraj sieć kolei
szybkich prędkości. Nas najbardziej interesuje „szprycha” numer 7, łącząca Katowice z Ostrawą. W czerwcu
podpisano umowę na wykonanie studium wykonal-

ności tej linii. Równolegle
z pracami koncepcyjnymi
ruszyły konsultacje społeczne. W spotkaniu zorganizowanym przez posła Grzegorza Matusiaka wzięli udział
przedstawiciele CPK oraz
samorządowcy.
- To początek szeregu
spotkań, jakie będą miały

miejsce w związku z realizacją projektu CPK. Widać
otwartość i zrozumienie samorządowców, jaki to ważny projekt - mówił Wojciech Leśny, przedstawiciel CPK w województwie
śląskim.
- Przyjmuję tą inicjatywę
jako dobry początek do bar-

dzo konkretnego, rzetelnego
informowania mieszkańców
- podkreślił Mieczysław
Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego.
Trzeba rozmawiać o CPK,
ponieważ nie wszędzie ten
projekt budzi taki entuzjazm, jak w JastrzębiuZdroju. Planowany przebieg trasy z największym
oporem spotkał się w powiecie mikołowskim. Tamtejsi samorządowcy wystosowali nawet apel, aby szybka kolej ominęła ich ziemie. Z planów wynika, że
jest to niemożliwe z przyczyn technicznych i logistycznych. Zadaniem konsultacji jest teraz znalezienie kompromisu, a poseł
Grzegorz Matusiak już zapowiedział kolejne spotkania w tej sprawie.

Pionierska operacja w Jastrzębiu-Zdroju
u Lekarze z oddziału neurochirurgii naszego szpitala wszczepili najnowszej
generacji i najmniejszy na świecie stymulator rdzenia kręgowego.
- Permanentne cierpienie rzutuje mocno na
komfort życia, psychikę
pacjenta, często pociąga
za sobą zmiany takie jak
utrata pracy. Wszczepienie stymulatora to szansa
na powrót do normalnego
życia dla ludzi, dla których nie ma już alternatywnego leczenia - mówi
dr n. med. Tomasz Wysokiński, lekarz zarządzający Oddziałem Neurochirurgii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w JastrzębiuZdroju.
Oddział neurochirurgii jastrzębskiego szpitala jest jednostką
wysoce specjalistyczną. Od lat wykonuje
skomplikowane operacje takie jak leczenie urazów czaszkowo-mózgowych,
operacje neuroonkologiczne, szeroki zakres operacji kręgosłupa w tym implantację stymulatorów rdzenia kręgowego.

Wyjątkowość zabiegu przeprowadzonego ostatnio polega przede wszystkim na
zastosowaniu po raz pierwszy w Polsce
najnowszej generacji stymulatora rdzenia kręgowego z algorytmem DTM, który jest jednocześnie najmniejszym tego
typu urządzeniem na świecie.

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17,
redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji: Beata Leśniewska
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

Zabieg wykonano u 47letniej pacjentki, która do
tej pory przeszła już kilka
operacji kręgosłupa. Niestety, nie wyeliminowały
one wzmagającego się
z czasem bólu w okolicach lędźwi i nóg. Po interwencji jastrzębskich neurochirurgów dolegliwości
zmniejszyły się, a pacjentka czuje się lepiej.
- Warto podkreślić, że
w naszym szpitalu wykonuje się najwięcej zabiegów przezskórnej implantacji stymulatora rdzenia
kręgowego w Polsce. Jesteśmy również w topowej
trójce polskich szpitali, które generalnie
(zarówno przezskórnie jak i metodą
otwartą) wykonują najwięcej tego typu
zabiegów - mówi Marcelina Kowalska,
rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
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PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady Miasta:

Polski Ład oznacza obniżenie podatków i rozwój miast.
- Mam nadzieję, że Polski Ład pozwoli zrealizować program „Enter Jastrzębie”, który ma
się przyczynić do stworzenia realnej alternatywy rozwoju życia zawodowego jego beneficjentów. Kolejnym zadaniem jest dokończenie re-

- Czego jeszcze pan oczekuje od tego programu?
- Wielokrotnie na sesjach Rady Miasta mówiłem o konieczności realizacji budownictwa
mieszkaniowego dla młodego pokolenia. Bra-

Jastrzębie-Zdrój powalczy o miliony z Polskiego Ładu.

Nasze miasto w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zabiega
o wsparcie dla trzech przedsięwzięć:
n Przebudowa ulicy Witczaka.
n Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego.
n Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów
w Jastrzębiu-Zdroju.

- Czy jastrzębski samorząd ucierpi z powodu wprowadzenia Polskiego Ładu?
- Rozumiem, że to pytanie wynika z obaw
i spekulacji, jakie tworzą politycy opozycji...
- Ale przecież Polski Ład obniża podatki,
podwyższa do 30 tys. zł kwotę wolną od podatku oraz podnosi próg podatkowy 30% do
120 tys. złotych. To spowoduje spadek dochodów gmin z podatku PIT.
- Generalnie, opozycyjni politycy i samorządowcy mają usta pełne frazesów, kiedy to oni
mówią o potrzebie obniżania wszelkich podatków. Gdy taka oferta pada ze strony obecnego rządu, zamiast współpracować wymyślają
sztuczne problemy. Zapominają o jednej zasadzie, że obniżanie podatków powoduje przyspieszony rozwój społeczeństwa, a to zaś stymuluje
wzrost gospodarczy. To z kolei przekłada się na
większy wpływ do kasy samorządowej.
- To kto zyska?
- Zyska niemal 18 milionów osób płacących
podatki. Prawie 9 milionów Polaków przestanie płacić PIT. Zostanie on zdjęty z barków osób
najuboższych oraz dwóch trzecich emerytów
i rencistów. Kolejna grupa to ludzie, dla których zmiana będzie obojętna. Oznacza to, że dla
90 procent osób płacących podatki nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. To ponad
23 mln osób. W portfelach Polaków zostanie ok.
14 miliardów złotych rocznie. To nie jest obciążanie Polaków nowymi podatkami, a historyczna obniżka podatków dla nich.
- I tu mogą się pojawić problemy w dochodach gmin.
- Trzeba przypomnieć, że obecny rząd w latach 2015-2019 dwukrotnie podwyższał kwotę wolną od podatku dochodowego. W 2019 r.
wprowadził zerowy PIT dla młodych do 26 roku
życia. Wprowadził też powszechną obniżkę PIT
z 18% do 17%. Natomiast w 2019 r. zmniejszył
CIT z 19 do 9 proc, z czego skorzystało ponad
90% przedsiębiorców. Wprowadził nową ma-

trycę stawek VAT, która obniżyła stawki podatku na wiele artykułów pierwszej potrzeby. Pomimo tych wszystkich obniżek podatkowych w samorządach nie ubyło pieniędzy, a ich kwotowe
przychody wzrosły. Oczywiście, wraz z rozwojem kraju rosną koszty inwestycji dlatego Polski
Ład proponuje dofinansowywanie do inwestycji
prowadzonych przez samorządy.
- Jastrzębski samorząd ma w związku z tym
jakieś oczekiwania?
- Samorząd liczy na wsparcie finansowe, a rządową odpowiedzią na te oczekiwania jest Polski Ład. Ten nowy, rządowy program jest celem
strategicznym, który dopinguje do aktywności
inwestycyjnej zwłaszcza samorząd terytorialny. To plan na poprawę warunków życia mieszkańców zwłaszcza wsi, małych i średnich miast.
Ma służyć zrównoważonemu rozwojowi lokalnej
przedsiębiorczości.
- Jakie projekty do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu przedstawiło nasze miasto?
- Polski Ład wychodzi naprzeciw potrzebom
takich gmin jak Jastrzębie-Zdrój. W przypadku długoterminowych inwestycji dotacja będzie
wypłacana w trzech ratach w miarę realizacji kolejnych etapów zadania. W związku z tym Rada Miasta przyjęła w lipcu na nadzwyczajnej sesji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Jastrzębia-Zdrój. Wszystko po to, aby w drugim
półroczu tego roku można było złożony wnioski
o dofinansowani w ramach programu „Rządowy
Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych”. Będziemy zabiegać o pieniądze na realizację w latach 2022-2023 trzech zadań: przebudowa ulicy Witczaka, przebudowa budynku
łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego, zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów
w Jastrzębiu-Zdroju.
- Na jakie inne projekty Jastrzębie-Zdrój
oczekuje też wsparcia?

witalizacji Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego.
Następny etap tej inwestycji będzie obejmował
między innymi rewitalizację stawu wraz z budową promenady, parku sensorycznego oraz małej
architektury. Oczywiście, nasze miasto chce nadal prowadzić rewitalizację przestrzeni poprzemysłowej „Łaźnia Moszczenica”, której ważnym
elementem będzie „Centrum Porozumienia Jastrzębskiego”, gdzie chcemy oddać hołd bohaterom lat osiemdziesiątych, dzięki którym odzyskaliśmy wolność.

kuje nam takiego programu. Obecna propozycja udzielenia gwarancji kredytowych dla rodzin
do 40 roku życia na zakup mieszkania bez wkładu własnego, jest warta realizacji. Kolejny punkt
to budowa domków jednorodzinnych o maksymalnej powierzchni 70 metrów kwadratowych
w oparciu o uproszczone przepisy. To też będzie
impuls do dalszego boomu budowlanego.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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TRWAJĄ ZAPISY
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

DZWONECZEK I (na ul. Powstańców Śl.)
i DZWONECZEK II (na ul. Odpolany)
ORAZ DO ŻŁOBKA.
Przyjmujemy dzieci od 1 do 6 roku życia,
a także dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Ostatnie wolne miejsca w bieżącym roku
szkolnym w Przedszkolu Dzwoneczek II.
NASZE PLACÓWKI GWARANTUJĄ:
• profesjonalną opiekę oraz rzetelne przygotowanie dzieci
do podjęcia nauki w szkole;
• ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwości dzieci, w tym
dzieci niepełnosprawnych;
• czas pracy uwzględniający potrzeby rodziców (6:00-17:00);
• ciekawą ofertę zajęć dodatkowych (język angielski, zajęcia
sportowe Kangurek, rytmikę, dogoterapię);
• pomoc pedagogiczno-psychologiczną, w tym zajęcia
logopedyczne.

Do końca bieżącego
roku szkolnego opłata
w Dzwoneczku II wynosi

100 zł

W NASZYCH PLACÓWKACH ZATRUDNIAMY SZTAB SPECJALISTÓW Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ:
OLIGOFRENOPEDAGOGÓW, TYFLOPEDAGOGÓW, SURDOPEDAGOGÓW, SPECJALISTÓW DO PRACY Z DZIEĆMI
ZE SPEKTRUM AUTYZMU, TERAPEUTÓW SI, NEUROLOGOPEDÓW, PSYCHOLOGÓW, REHABILITANTA!!!

WNIOSKI DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.przedszkoledzwoneczek.pl

TELEFON: 32 4711559, 574 340 030, 575 962 591

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

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

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886

Z całego województwa
śląskiego najwięcej
rządowych pieniędzy
na wyprawki szkolne
wypłacono - jak dotąd
- w rybnickim
oddziale ZUS.

Dobry start

P

oczątek roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, a wraz
z nim konieczność zakupu
wyprawki szkolnej. Na konta
rodziców i opiekunów z województwa śląskiego wpłynęło już ponad 85 mln zł

Miasto pasie
„swoje” owieczki

S

wego czasu w Jastrzębiu-Zdroju ukazywała się gazeta „Czarna
Owieczka”. Zasłynęła brutalnymi, wręcz hejterskimi atakami na ludzi
i środowiska krytyczne wobec prezydent
Anny Hetman. Gazeta od jakiegoś czasu
się nie ukazuje, ale jej wydawca z czegoś przecież musi żyć. Założył fundację,
a miasto daje mu granty. Na przykład
na wożenie ludzi zabytkowym jaguarem
po historycznych miejscach Jastrzębiadla 284 tys. dzieci w ramach
programu „Dobry Start”.
W całej Polsce kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 724 mln zł.
Zasilanie rachunków bankowych osób, które złożyły
wnioski o świadczenie 300
plus, odbywa się na bieżąco,
a ZUS realizuje kolejne

Zdroju. Nie wiadomo, jaki związek ma
samochód tej marki z naszym miastem
ani jakimi kwalifikacjami dysponuje pomysłodawca, aby bawić się w przewodnika. Ciekawe, czy gdyby ktoś wynajął
starego mercedesa i woził ludzi do Ostrawy, aby nadać projektowi transgraniczny
charakter, też dostałby pieniądze z magistratu? Chyba, że w tym projekcie nie
chodzi o edukację historyczną, lecz o to,
aby „owieczka” dostała „sianko”.

przelewy. W województwie
śląskim złożono przeszło
261 tys. wniosków za 363 tys.
dzieci. Kwota wypłaconych
świadczeń w śląskim przekroczyła 85 mln 381 tys. zł.
Najwięcej wniosków na Śląsku wpłynęło do rybnickiego
oddziału ZUS, bo aż 64 tysiące za 91 tys. dzieci.

Termin na złożenie wniosku na „wyprawkę szkolną”
w ramach programu „Dobry
Start” rodzice i opiekunowie
mają do końca listopada, ale
nie warto zwlekać. Pieniądze
przyznane w ramach wsparcia na pewno pomogą w sfinansowaniu zakupu rzeczy
niezbędnych do szkoły.

Żelazny kandydat do najlepszej przestrzeni

u Do końca sierpnia można głosować w plebiscycie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa
Śląskiego 2021”. Wśród kandydatów jest jastrzębski Żelazny Szlak Rowerowy.

To

już 22. edycja tego
niezwykle prestiżowego konkursu. Oceny projektów dokonuje jury złożone
z członków Wojewódzkiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej,
które nominuje, a następnie wybiera laureatów.

2021 odbędzie się jesienią w ramach
obchodów Śląskich Dni Architektury. Wśród kandydatów do zwycięstwa
na pewno jest Żelazny Szlak Rowerowy. Trzeba jednak pamiętać, że w plebiscycie publiczności o zwycięstwie
decydują nie tylko walory obiektu, ale

Niezależnie od tego
swoich faworytów
mogą też wskazać
mieszkańcy.
Każdego roku plebiscyt publiczności budzi wiele emocji. Głosowanie polega na przyznaniu punktów
trzem wybranym projektom, których opis znajduje się na stronie:
npp.slaskie.pl. Zdobywca największej
liczby głosów otrzymuje „Nagrodę
Publiczności”. W tym roku o ten tytuł
walczą 33 realizacje. Konkurencja jest
duża. W województwie śląskim sporo
się buduje i remontuje, a inwestorzy
coraz większą uwagę zwracają nie tyl-

ko na funkcjonalność i użyteczność,
ale także na walory estetyczne.
Większość zgłoszonych
realizacji ma charakter
usługowo-edukacyjny
i rekreacyjno-sportowy.
Ich skala jest zróżnicowana. Są
wśród nich obiekty kameralne, jak podwórka sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego, a także większe
inwestycje komunalne w tym szkoły,

przedszkola, centra aktywności, szlaki rowerowe. Rywalizują zarówno historyczne obiekty, które zostały zaadaptowane do nowych funkcji, jak
i zupełnie nowe inwestycje. Uroczyste
ogłoszenie wyników konkursu NPP

przede wszystkim aktywność mieszkańców. Dlatego zachęcamy jastrzębian do głosowania. Jest czas do końca
sierpnia. Wszystkie informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie npp.slaskie.pl.

Dzięki Żelaznemu Szlakowi Rowerowemu nieużytkowane, zdegradowane linie kolejowe zmieniono w transgraniczny produkt turystyczny. Na terenie Jastrzębia-Zdroju trasa liczy niemal 10 km. W sumie Żelazny Szlak Rowerowy to łącznie 55 km przygody. Widokowa trasa pozwala znaleźć wytchnienie w otoczeniu urokliwych zakątków przyrody, a jednocześnie zapoznaje z historią kolei i bogactwem kulturowym pogranicza. Szlak umożliwia bezpieczne przemieszczanie się między połączonymi nią
miejscowościami. Wzdłuż trasy
jastrzębskiej znajdują się cztery
większe punkty odpoczynkowe
i kilka mniejszych. Wyposażone
są one w infrastrukturę przyjazną rowerzystom - wiaty, ławki,
stoliki, kosze na śmieci, stojaki
na rowery.
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BOGACI LUDZIE
w biednym mieście?
Kolejny dowód na to, że
Jastrzębie-Zdrój trudno uznać
za dobrze zarządzane miasto.
W ogólnopolskim rankingu
zamożności samorządów,
spadliśmy o dwa „oczka”
i jesteśmy poza pierwszą
dziesiątką ze Śląska. Dzieje
się tak mimo, że dzięki JSW
jastrzębianie zarabiają
stosunkowo nieźle, a wpływy
z podatku PIT mają ważny
udział w miejskich dochodach.

W

edług danych Głównego Urzędu
Statystycznego Jastrzębie-Zdrój
od lat znajduje się w ścisłej czołówce miast, gdzie najlepiej się zarabia. To zasługa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie jak na polskie warunki - pensje są naprawdę
niezłe. Tak na logikę, zamożność mieszkańców powinna przekładać się na wysokie do-

chody całego miasta, ponieważ wpływy z podatku PIT to jeden z fundamentów miejskich
dochodów.
W Jastrzębiu-Zdroju ta reguła
się nie sprawdza.
Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” przygotowało raport na temat zamożności województw, miast i gmin w 2020 roku.
Wiadomo, że z powodu pandemii ogólna sytuacja finansowa samorządów nie jest najlepsza, ale mogło być gorzej.

REKLAMA

www.teb.pl

Technik masażysta z elementami fizjoterapii
Opiekun medyczny
Technik farmaceutyczny
Higienistka stomatologiczna
Dietetyka i zaburzenia odżywiania
Rejestratorka/Sekretarka medyczna
Technik sterylizacji medycznej

Czesne
od 0 zł!

Stylizacja paznokci z certyfikatem
Technik administracji - zarządzanie biurem
Rachunkowość z certyfikatem
Grafika komputerowa

Jastrzębie Zdrój, ul. Zdrojowa 5, tel. 32 661 42 73

- Skutki pandemii i powiązanych z nią lockdownów w 2020 r. okazały się nieco mniej dewastujące niż się w pewnym momencie obawialiśmy - piszą autorzy rankingu.
Metoda obliczania wskaźnika była identyczna jak rok temu i w poprzednich latach. Pominięto dotacje celowe, ponieważ fundusze unijne i rządowe mają silny, ale chwilowy wpływ na
lokalne finanse. Rankingową zamożność wyliczono na bazie tego, co miasta wypracowały same. To najlepsza miara skuteczności, pracowitości i kreatywności władz lokalnych. Jastrzębie-Zdrój wygląda w tej klasyfikacji słabo.
Na 48 sklasyfikowanych miast na prawach powiatu zajmujemy 38. miejsce. W stosunku do
poprzedniego roku oznacza to spadek o dwa
„oczka”. W ogólnopolskiej klasyfikacji jest
18 miast z województwa śląskiego. Nie jesteśmy nawet w regionalnej, pierwszej dziesiątce.

Można się pogodzić z tym, że
Gliwice, Dąbrowa Górnicza czy
Bielsko-Biała są poza zasięgiem,
ale to wstyd, że przegrywamy,
m.in. z Żorami i Rybnikiem.
Na tym tle Jastrzębie-Zdrój wygląda trochę, jak statystyczna anomalia, ponieważ ludzie zarabiają tutaj w miarę dobrze, ale miasto
jest biedne. Łatwo to wytłumaczyć. Wpływy
z PIT są ważne dla miejskich dochodów, ale nie
załatwiają wszystkiego. Kluczem do zamożności miasta są inwestycje, które tworzą miejsca
pracy, zatrudnieni płacą podatki i nakręcają
koniunkturę. Znakiem firmowym miast z czołówki tabeli jest właśnie mocne wsparcie dla
lokalnych przedsiębiorców. Jeśli władze naszego miasta nie pojmą tej zależności, na zawsze
pozostaniemy statystyczną zagadką.

Śląskie samorządy w ogólnopolskim zestawieniu miast
na prawach powiatu. Cyfra oznacza miejsce w rankingu.
Wskaźnikiem jest dochód w złotówkach na jednego mieszkańca.
3 Gliwice
5 Dąbrowa Górnicza
10 Bielsko-Biała
17 Tychy
24 Częstochowa
28 Rybnik
29 Jaworzno
30 Chorzów
36 Żory
37 Zabrze
38 Jastrzębie-Zdrój
41 Ruda Śląska
42 Piekary Śląskie
43 Sosnowiec
44 Bytom
46 Siemianowice
47 Mysłowice
48 Świętochłowice

6540
5737
5460
5126
4901
4819
4774
4682
4526
4516
4487 (spadek o 2 oczka w stosunku do 2019)
4334
4256
4205
4159
4098
4037
3760
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Najlepsi rajdowcy

będą się ścigać w Jastrzębiu-Zdroju

Z

awody odbędą się 10-11
września, pod patronatem
marszałka Jakuba Chełstowskiego. Rajd jest rundą mistrzostw
Polski, a to znaczy, że na Śląsku pojawi się cała krajowa czołówka.
Kto weźmie udział?
Tak, jak w poprzednich latach
w Rajdzie Śląska wezmą udział
uczestnicy trzech rajdowych cy-

Już po raz piąty bazą
Rajdu Śląska będzie
Stadion Śląski.

Na wielofunkcyjnym obiekcie
w Chorzowie zlokalizowany będzie park serwisowy, czyli miejsce,
w którym kibice mogą z bliska zo-

Foto: Materiały prasowe - Kaja Wróblewska

Ponad setka
samochodów rajdowych
- od współczesnych po
historyczne, widowiskowe
ściganie w centrum
Katowic, pod Stadionem
Śląskim, a także
w Wyrach, Bestwinie,
Chybiu i Jastrzębiu-Zdroju.
Jednym słowem Rajd
Śląska - najważniejsza
impreza motoryzacyjna
w regionie.

baczyć samochody rajdowe, a także
mechaników przy pracy. Przed legendarnym Kotłem Czarownic zaplanowano także zakończenie zawodów - ceremonię mety, podczas której puchary odbiorą najlepsze załogi
Rajdu Śląska.
Źródło: Stadion Śląski

HARMONOGRAM RAJDU ŚLĄSKA 2021
- 5. RUNDA PROFIAUTO RSMP 2021

kli: ProfiAuto - Rajdowe
Samochodowe
Mistrzostwa Polski, MOTUL - Historyczne Rajdowe Samochodowe
Mistrzostwa
Polski, a także Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska. To oznacza,
że kibice będą mogli obejrzeć warte nawet milion złotych najszybsze
i najbardziej zaawansowane rajdówki, jakimi można się ścigać w Polsce, a także niesamowite samochody sprzed lat takie, jak Audi Quattro,

Porsche 911, FSO
Polonez 2000 C
czy... Trabant 601.
W 2018 roku
w Rajdzie Śląska
wzięło udział aż 125 załóg. W tym roku ten rekord może zostać pobity. Pełną listę uczestników poznamy w środę, 2 września.
- To impreza, która cały czas się
rozwija, więc zapraszam wszystkich
do wspólnego przeżywania sportowych i motoryzacyjnych emocji mówi Jakub Chełstowski, Marszałek
Województwa Śląskiego.

Piątek, 10 września (1 odcinek specjalny, łącznie 1,5 km)
• 11:00 - 15:00 - odcinek testowy (2,85 km, Bieruń - ERG)
• 18:00 - ceremonia startu (Katowice, plac Sławika i Antalla)
• 20:00 - OS 1: Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich (1,5 km, Chorzów błonia Stadionu Śląskiego)
Sobota, 11 września (8 odcinków specjalnych, łącznie 99,51 km)
• 8:00 - OS 2: Wyry (6,05 km)
• 9:00 - OS 3: ARCHE (9,55 km, Bestwina)
• 9:55 - OS 4: Chybie (24,02 km)
• 10:55 - OS 5: Jastrzębie-Zdrój (12,41 km)
• 12:37 - Serwis - 30 min. (Chorzów, Stadion Śląski)
• 13:30 - OS 6: Katowice (1,5 km)
• 14:50 - OS 7: ARCHE (9,55 km, Bestwina)
• 15:45 - OS 8: Chybie (24,02 km)
• 16:45 - OS 9: Jastrzębie-Zdrój (Power Stage, 12,41 km)
• 18:30 - Ceremonia mety (Chorzów, Stadion Śląski)

REKLAMA

Dealer Hyundai Witpol
Salon Pszczyna / Studzienice, ul. Jaskółek 21, tel. 32 326 39 90
Salon Tychy, ul. Katowicka 35, tel. 32 326 22 80
www.witpol.hyundai.pl
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Za sprawą jastrzębskiego radnego Ustroń

STAŁ SIĘ SZACHOWĄ STOLICĄ POLSKI

u ANDRZEJ MATUSIAK, jastrzębski radny i prezes Śląskiego Związku Szachowego, zorganizował w Ustroniu
największą imprezę szachową w Polsce. Udało mu się zaprosić legendarnego arcymistrza GARRI KASPAROWA
oraz JANA-KRZYSZTOFA DUDĘ, tegorocznego, sensacyjnego zdobywcę Pucharu Świata.

W

rodzinnym mieście
Andrzej Matusiak jest
przez niektórych postrzegany głównie jako uczestnik lokalnej, politycznej wojenki. W regionie, w kraju, a ostatnio także na
świecie, widzą jastrzębskiego radnego inaczej. Od kiedy został preze-

gendarny arcymistrz i jeden z najlepszych zawodników wszechczasów. Wielu komentatorów ubiegłorocznej imprezy żartobliwie
komentowało, że Andrzej Matu-

GARRI KASPAROW:
Pamiętam rok 1984, kiedy Ronald
Reagan po ponownym wyborze na
stanowisko prezydenta rozpoczął
swoje wystąpienie od „Dzień dobry,
Ameryko!”, żeby otworzyć nową erę
w historii Stanów Zjednoczonych.
Teraz mówię „Dzień dobry, Polsko
zainteresowana szachami!”,
bo wierzę, że szachy w Polsce
będą spotykały się z rosnącym
zainteresowaniem.

ANDRZEJ MATUSIAK:
Koszt organizacji tegorocznej imprezy
był o wiele wyższy, niż rok temu.
Pojawiło się więcej zawodników,
przygotowaliśmy też szerszą ofertę
imprez towarzyszących. Dlatego
składam podziękowania dla
wszystkich darczyńców i sponsorów,
ich lista jest bardzo długa.

Może przebierać
w zaproszeniach, a mimo
tego zdecydował się na
przyjazd do Ustronia.
Drugą gwiazdą był Jan-Krzysztof Duda. O ile Kasparow nadał
ustrońskiej imprezie towarzyską
rangę i światowy sznyt, tak udział
młodego mistrza podkreślił, że
tu nie chodzi tylko o zabawę,
lecz także o sportową rywalizację
z najwyższej półki. Andrzej Matusiak wstrzelił się w dobry czas
dla szachów. W Polsce niebywale
rośnie popularność tej dyscypliny. Zaczęli się wokół niej pojawiać
także poważni sponsorzy. We
wspieranie szachów zaangażowały się duże spółki Skarbu Państwa,
firmy prywatne, a w organizacji
imprezy w Ustroniu duży udział

sem Śląskiego Związku Szachowego,
nasz region stał się w Polsce głównym ośrodkiem popularyzacji i promocji Królewskiej Gry. Wśród wielu
imprez i turniejów, najbardziej spektakularne jest dziesięciodniowe, szachowe święto w Ustroniu. Ubiegłoroczna, pierwsza edycja odbyła się
w trudnych warunkach obostrzeń
pandemicznych, a mimo tego ściągnęła ponad 600 zawodników, rozgrywających turnieje branżowe,
wiekowe, firmowe i symultany z mistrzami. Towarzyszyły temu inne
atrakcje dedykowane mieszkańcom
i turystom, jak pokazy filmowe, występy artystyczne, mecze piłkarskie,
wycieczki, kiermasze itp.
Generalnie, szachy stały
się pretekstem, aby
uczynić Ustroń miejscem
tętniącym dobrą zabawą.
Symultana na rynku w Ustroniu z udziałem arcymistrzyni Kateriny Nemcovej.

Szachiści uczyli się tańczyć.

Przyglądał się temu, jako gość
honorowy, Anatolij Karpow, le-

Szachiści w międzypokoleniowym meczu piłki nożnej.

Jan-Krzysztof Duda, wygrał nocny turniej Mokate.
siak, jeśli chce utrzymać poziom,
do kolejnej edycji musi zaprosić
Garri Kasparowa. I tak się stało.
Kasparow ze względu na szachowe dokonania i działalność polityczną, jest globalnym celebrytą.
Mieszka w Nowym Jorku. Prowadzi światowe życie.

miał marszałek województwa śląskiego. W tym roku wzięło w niej
udział ponad tysiąc zawodniczek
i zawodników. Za rok zapewne
będzie ich więcej. Swoją drogą
ciekawe, jakie światowe gwiazdy
się pojawią, skoro Karpow i Kasparow już byli.

W Ustroniu wiele imprez towarzyszących dedykowano dzieciom.
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Jubileusz JAS-MOS

u Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” powstała 25 lat temu. Mniej więcej
co czwarty jastrzębianin jest jej mieszkańcem. „JAS-MOS” jest nie tylko
przykładem dobrego zarządzania mieniem mieszkaniowym, ale także ważny
ośrodkiem integrującym społeczność naszego miasta.
• Krzysztof Manikowski
(do 14.03.1997 r.)
• Marian Owsiński
(od 05.05.1997 r.)
• Janusz Morawski
• Edward Pasztor
Ta Rada Nadzorcza powołała
pierwszy Zarząd SM „JAS-MOS”
w składzie:
• Stanisław Kowalski - Prezes Zarządu,
• Izydor Trzaskalik - Z-ca Prezesa
Zarządu,
• Jan Zorembik - Członek Zarządu.

Rys historyczny
Inicjatorami, pomysłodawcami
oraz wykonawcami projektu założenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„JAS-MOS” byli działacze związków zawodowych Kopalni „JASMOS”:
Z ruchu „Jastrzębie” Komisje Zakładowe z ówczesnymi przewodniczącymi: Andrzejem Ciokiem
z NSZZ „Solidarność” oraz Tadeuszem Burdylem ze Związek Górników w Polsce.
Z ruchu „Moszczenica” Komisje Zakładowe z przewodniczącymi:
Henrykiem Kryza z NSZZ „Solidarność” oraz Piotrem Szeredą z ZZK
„Solidarność 80”.
Członkowie - założyciele uchwalili statut Spółdzielni Mieszkaniowej, a następnie swoimi podpisami
potwierdzili jego przyjęcie 15 września 1995 r. Spółdzielnia jako samodzielny podmiot gospodarczy została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach 30. listopada
1995 r.
„JAS-MOS” rozpoczęła działalność 25 lat temu, a dokładnie
1 sierpnia 1996 r. Na siedzibę wyznaczono przejęty od kopalni barak techniczny przy ul. Słonecznej
18A. Budynek ten został zaadaptowany na cele biurowe i do dziś służy pracownikom Spółdzielni. Biura administracji zostały zlokalizowane w pomieszczeniach wspólnych w budynkach przy ul. Zielonej 5, Kaszubskiej 3, Staszica 8
i Placu Zwycięstwa 12 w Wodzisła-

Po uregulowaniu
spraw gruntowych,
na podstawie aktów
notarialnych
SM „JAS-MOS”
rozpoczęła przejmować
na własność zakładowe
zasoby mieszkaniowe.
wiu Śląskim. Pierwsze meble biurowe spółdzielnia otrzymała od
dyrekcji kopalń.
Początki były trudne.
Najważniejszym problemem było ustalenie wraz z Jastrzębską Spółką Węglową harmonogramu przejmowania zasobów mieszkaniowych.
Ogromną rolę tworzenia, przygotowania dokumentów, wyznaczenia
budynków mieszkalnych oraz użytkowych miały organizacje związkowe, które w uzgodnieniu z dyrektorami poszczególnych ruchów górniczych prowadziły inwentaryzacje
zasobów. Wszystkie działania zakończone zostały pisemnymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Zarządem JSW SA, a Związkami Zawodowymi - założycielami
Spółdzielni, a następnie z Zarządem
Spółdzielni.
Pierwsza Rada Nadzorcza
SM „JAS-MOS” to przedstawiciele
Związków Zawodowych wybrani na
Zebraniu Założycielskim Spółdzielni 15. września 1995 r. W jej skład
weszli: Władysław Burdyl, Józef
Chmielewski, Sławomir Filipowicz,
Grażyna Margiel, Krystyna Jaszek,
Henryk Kryza, Marian Owsiński,
Józef Sufa, Józef Walęcki.
Natomiast członkami Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, którzy
zostali wybrani w trakcie Zebrania
Członków 4 marca1996 r., zostali:
• Grażyna Margiel - Przewodnicząca RN
• Józef Chmielewski

• Tomasz Fałkowski
• Sławomir Filipowicz
• Tadeusz Gamrat
• Sławomir Herbut

W tym celu powołano komisję do
przejęcia zasobów mieszkaniowych
od JSW S.A. Do jej zadań należało:

przejęcie techniczne budynków i infrastruktury towarzyszącej, przejęcie terenów, placów zabaw, dróg dojazdowych, dokumentacji technicznej budynków, aktualnych kartotek
KBW i spraw czynszowych, lokali
użytkowych oraz przejęcie pracowników z Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych „PUS” i Przedsiębiorstwa
Produkcji, Handlu i Usług „Lokator”, stosownie do wcześniej zawartego porozumienia.
W sierpniu 1996 r. Spółdzielnia
Mieszkaniowa „JAS-MOS” przejęła
na własność zasoby mieszkaniowe na
Osiedlu Arki Bożka (14 budynków
oraz 1 pawilon użytkowy o łącznej
powierzchni użytkowej 102 394 m2)
oraz Osiedlu Pionierów (23 budynki
o powierzchni użytkowej 91 735 m2).
W grudniu 1996 r. Zarząd Spółdzielni przyjął na własność budynki z Wodzisławia Śląskiego. Z kolei
w kwietniu1997 r. Spółdzielnia przejęła budynki na osiedlach Zdrój i Przyjaźń. W sierpniu 1997 r. przejęto 11
budynków na Osiedlu Złote Łany.

W POSZCZEGÓLNYCH LATACH CZŁONKAMI ZARZĄDU BYLI:
Imię i Nazwisko

Funkcja w Zarządzie

Okres pełnienia funkcji

Stanisław Kowalski

Prezes Zarządu

15.09.1995 r. - 01.07.1999 r.

Izydor Trzaskalik

Z-ca Prezesa

15.09.1995 r. - 29.08.1997 r.

Jan Zorembik

Członek Zarządu

15.09.1995 r. - 25.07.1997 r.

Józef Werner

Z-ca Prezesa

29.08.1997 r. - 12.10.1998 r.

Piotr Sobierański

Członek Zarządu
Z-ca Prezesa

29.08.1997 r. - 02.11.1998 r.
02.11.1998 r. - 26.02.2001 r.

Stanisław Gembalczyk

Członek Zarządu
Z-ca Prezesa - Gł. Księgowy

02.11.1998 r. - 21.02.2000 r.
21.02.2000 r. - 31.08.2002 r.

Stefan Pluta

Prezes Zarządu

02.07.1999 r. - 03.03.2003 r.

Zbigniew Matyjas

Z-ca Prezesa ds. technicznych i eksploatacji

26.03.2001 r. - 29.02.2008 r.

Renata Biśta

Z-ca Prezesa- Gł. Księgowy

23.09.2002 r. - 31.05.2008 r.

Jacek Musialik

Prezes Zarządu

01.04.2003 r. - 25.08.2015 r.

Andrzej Baran

Wiceprezes ds. technicznych

01.04.2008 r. do nadal

Joanna Sobierańska

Wiceprezes ds. ekonomicznych,
Gł. Księgowy

01.07.2008 r. - 31.05.2016 r

Piotr Szereda

Prezes Zarządu

02.12.2015 r. do nadal

Janina Szymańska

Wiceprezes ds. ekonomicznych,
Gł. Księgowy

11. 07.2016 r. do 28.01.2019 r.

Jadwiga Sieczkowska

Wiceprezes ds. ekonomicznych,
Gł. Księgowy

01.11.2019 r. do nadal
W okresie od 29.01.do 30.10.2019 r. Jadwiga
Sieczkowska pełniła funkcję Pełnomocnika do
dokonywania czynności prawnych związanych
z bieżącą działalnością Spółdzielni.

Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudnia 125
pracowników i 3 trzech członków Zarządu w składzie:
Prezes Zarządu Piotr Szereda, Wiceprezes ds. technicznych Andrzej Baran, Wiceprezes ds. Ekonomicznych,
Główny Księgowy Jadwiga Sieczkowska.
Rada Nadzorcza pracuje w składzie: Przewodniczący
Bartłomiej Sułkowski, Wiceprzewodnicząca Ewa Kach-

nic, Sekretarz Janina Bogusz-Wieniewska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kordela, Wiceprzewodnicząca Irena Czaplińska, Sekretarz Grażyna Rębacz oraz członkowie Sławomir Maliszewski, Grzegorz
Krysman oraz Anna Skowronek.
Zarząd SM „JAS-MOS”
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Zdjęcia: JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa

ODRABIA STRATY
u Grupa Kapitałowa JSW znacznie poprawiła wyniki w pierwszym półroczu
2021 roku. Wzrosła zarówno produkcja węgla metalurgicznego, jak i koksu
oraz ich sprzedaż, co przełożyło się na wyższe przychody ze sprzedaży.

W

pierwszym
półroczu
2021 r. produkcja węgla ogółem wyniosła
6,8 mln ton (w tym 5,5 mln ton węgla
metalurgicznego), a produkcja koksu 1,8 mln ton. Grupa odnotowała
w pierwszej połowie 2021 roku
330,5 mln zł straty netto wobec
973,8 mln zł straty netto rok wcześniej. Natomiast EBITDA za pierwsze
półrocze 2021 roku (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła 339,4 mln zł.
Cena węgla metalurgicznego za sześć
miesięcy tego roku osiągnęła wysokość 416,86 zł za tonę, a koksu
1 009,77 zł za tonę.
Przychody ze sprzedaży
w pierwszym półroczu
2021 roku wyniosły blisko
4,2 mld zł i były o 22 proc.
wyższe niż w analogicznym
okresie 2020 roku.

ży węgla metalurgicznego oraz węgla
do celów energetycznych.
W tym samym
okresie przychody
ze sprzedaży koksu
i węglopochodnych
do odbiorców
zewnętrznych wyniosły
prawie 2,1 mld zł.

To efekt wyższych przychodów ze
sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych. Ogólna sprzedaż węgla
wydobytego w zakładach Grupy wyniosła 7,6 mln ton, a więc o ponad
20 proc. więcej niż w tym samym
okresie ubiegłego roku. Przychody
ze sprzedaży węgla do odbiorców ze-

wnętrznych za okres sześciu miesięcy
2021 roku wyniosły ponad 1,8 mld zł,
co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten jest spowodowany wyższym o 23,8 proc. wolumenem
sprzedaży węgla, pomimo uzyskanych niższych średnich cen sprzeda-

JSW Dzieciom

Oznacza wzrost o ponad 41 proc.
w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku, spowodowany głównie wzrostem średniej ceny sprzedaży koksu o ponad 21 proc.

STANISŁAW PRUSEK,

p.o. prezesa zarządu JSW
Obecnie skupiamy
się przede wszystkim
na działaniach
zapewniających stabilną
produkcję i dostawy dla
naszych odbiorców.

Grupa Kapitałowa JSW SA jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, został uznany za jeden z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej. To umacnia strategiczne znaczenie Grupy Kapitałowej JSW dla europejskiej gospodarki.

Dzięki wsparciu JSW 120 dzieci z zaprzyjaźnionych
placówek wyjechało na letni wypoczynek.
Pocztówki z wakacji są najlepszym podziękowaniem.
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O węgiel koksowy
wciąż trzeba walczyć
Kolejna aktualizacja listy surowców krytycznych Unii Europejskiej nastąpi w 2023 roku, ale już trwają
podchody, aby wykluczyć z tego zestawienia węgiel koksowy. Polską dyplomację i wspierających rząd
europosłów czeka trudne zadanie. Stawką w tej grze jest, m.in. przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Mimo przeszkód, stanowisko Komisji Europejskiej może napawać optymizmem.

P

rzeglądu wykazu surowców
krytycznych Komisja Europejska dokonuje co trzy
lata. Lista tych surowców się wydłuża. O ile w 2011 r. było ich 14,
w 2014 r. - 20, to w 2017 r. już 27,
a obecnie - 30. Przy czym cztery surowce - boksyt, lit, tytan i stront dodano po raz pierwszy, a z listy zniknął hel - ze względu na spadek jego
znaczenia gospodarczego.

rozwoju innowacyjnej gospodarki, nowoczesnej infrastruktury,
cywilizacji. Trudno sobie wyobrazić świat bez stali. Nie ma wieży
Eiffla, okrętów, statków, samochodów, całej techniki, z której korzystamy. Warto wiedzieć, że obecnie nie ma alternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia

węgla koksowego. Są oczywiście
technologie w fazie eksperymentalnej, które pozwalają produkować stal bez koksu, ale są one bardzo drogie. Można też uzyskiwać
ją ze złomu w piecach elektrycznych, ale ilość złomu jest ograniczona. Dodatkowo ta technologia
jest bardzo energochłonna.Węgiel
koksowy wydobywany w kopal-

niach JSW wykorzystywany jest
w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali.
Produkowany przez
Grupę JSW wysokiej
jakości koks jest
również sprzedawany
na rynku globalnym.

Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce,
Niemczech, Austrii, Czechach, na
Słowacji, we Włoszech i w Indiach.
Jednym ze skutków transformacji
światowej gospodarki w stronę nowoczesnego przemysłu niskoemisyjnego jest wzrastający popyt na
przyjazne środowisku naturalnemu
produkty, np. samochody elektrycz-

Na aktualnej liście
znajduje się węgiel
koksowy.
To szansa na rozwój Jastrzębskiej Spółki Węglowej, rozszerzanie jej działalności i dodatkowe
miejsca pracy. W tym sensie to zawsze jest świetna wiadomość dla
całego regionu i jego mieszkańców. Polska i Czechy produkują łącznie 14 mln ton węgla koksowego. Kolejne 40 mln ton UE
co roku jednak sprowadza, m.in.
z Australii, USA, Rosji czy Mozambiku. Węgiel koksowy to niezbędny składnik w produkcji stali - kluczowego komponentu dla

Rozwój Jastrzębskiej Spółki Węglowej to także stabilizacja na lokalnym rynku pracy.

Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska, zadała Komisji
węgla koksowego. Mimo opisanych wcześniej zagrożeń, odpowiedź napawa

Izabela Kloc, poseł do
Parlamentu Europejskiego
W planie działania w zakresie technologii żelaza i stali Międzynarodo-

wa Agencja Energetyczna zakłada, że
transformacja energetyczna sektora
stali zostanie przeprowadzona częściowo przez zastosowanie technologii wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla. Popyt na węgiel koksowy będzie się zatem stopniowo zmniejszał, ale tylko do pewnego
punktu. Fakt, że produkcja w UE odpowiada około 25% całkowitego unijnego popytu, pokazuje dużą zależność unijnego sektora stali od importu
z państw trzecich.
Węgiel koksowy jest niezbędnym surowcem dla produkcji stali, a bez niego przejście na gospodarkę neutralną
dla klimatu byłoby niemożliwe. W aktualizowanym co trzy lata wykazie su-

rowców krytycznych określono, które surowce mają duże znaczenie gospodarcze
i wiążą się ze znacznym ryzykiem dotyczącym dostaw. Dlatego priorytetem powinno być zwiększenie unijnej produkcji węgla koksowego, surowca wykorzystywanego wyłącznie w metalurgii. Najwyraźniej jednak węgiel koksowy pada
ofiarą nomenklatury i ogólnej niechęci
do węgla (termicznego), co przekłada się
bezpośrednio na ograniczenie dostępu
do finansowania, zarówno z rynku kapitałowego, jak i z funduszy UE.
Czy Komisja planuje podjąć działania w celu zaradzenia tej sytuacji,
czy też UE zmierza ku całkowitemu
uzależnieniu od importu węgla koksowego?

Komisarz Thierry Breton
Komisja uznaje zasadniczą
rolę, jaką węgiel koksowy odgrywa w procesie transformacji przemysłu stalowego w kie-

runku gospodarki neutralnej
dla klimatu. Produkty uboczne węgla koksowego odgrywają
również ważną rolę w produkcji elektrod baterii, włókien węglowych, wodoru i wielu innych
chemikaliów. Komisja zdaje sobie sprawę z dużej zależności
UE od przywozu tego krytycznego surowca. Węgiel koksowy umieszczono - na podstawie
oceny ryzyka związanego z zaopatrzeniem i znaczenia gospodarczego - w unijnym wykazie
surowców krytycznych w latach
2014, 2017 i 2020.
W zaktualizowanej strategii
przemysłowej UE przypomnia-
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Wodór paliwem przyszłości
u Jastrzębska Spółka Węglowa należy do firm, które mają szansę
stać się liderami polskiego rynku wodoru. Grupa kapitałowa JSW
ma cztery koksownie, a wodór można produkować, m.in. z gazu
koksowniczego. To paliwo przyszłości wpisujące się w założenia
polityki klimatycznej Unii Europejskiej w zakresie zmniejszenia
emisyjności. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło
się spotkanie dotyczące utworzenia Śląskiej Doliny Wodorowej.

JSW jest największym producentem
węgla koksowego w Europie.
ne czy elektrownie wiatrowe. Tym
samym w oczywisty sposób wzrasta zapotrzebowanie na stal. Węgiel
koksowy jest niezbędnym surowcem dla produkcji stali, a bez niego przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu byłoby niemożliwe.
Gdyby w Unii
Europejskiej decyzje
zapadały tylko w
oparciu o racjonalne
argumenty, moglibyśmy
być spokojni o los węgla
koksowego.
Trudno wyobrazić sobie gospodarkę bez stali, a stal bez węgla
koksowego. Wyprodukowanie tony stali kosztuje 400 euro z czego
50 euro przypada na węgiel koksowy. Ekologiczni radykałowie chcą
go zastąpić wodorem, ale koszt
produkcji wrósłby wtedy o jedną trzecią. Nie wytrzymałby tego
europejski przemysł metalurgiczny, dociskany środowiskowymi restrykcjami i borykający się z problemem nieuczciwej konkurencji
na światowych rynkach. Eksper-

ci twierdzą, że przez co najmniej
dziesięć lat nie należy się spodziewać technologii wodorowych na
tyle przystępnych cenowo, aby je
upowszechnić w gospodarce.
Te argumenty powinny
wystarczyć, aby na
najbliższe lata zamknąć
dyskusję o węglu
koksowym.
Wpisy na kolejne listy surowców
krytycznych powinny być tylko formalnością. Niestety, tak się nie dzieje. Dla Zielonych i ich sojuszników
węgiel koksowy to wciąż węgiel,
czyli - ich zdaniem - główny winowajca zmian klimatycznych. Ostatnia aktualizacja listy surowców krytycznych odbyła się w ubiegłym roku. Już wtedy nie było łatwo obronić
sztandarowy produkt JSW. Teraz
będzie jeszcze gorzej. Część unijnych polityków chce, aby zmienić
metodologię oceny surowców. Domagają się wprowadzenia nowych
kryteriów, opartych na założeniach
Zielonego Ładu. Oznacza to kłopoty dla węgla koksowego.

Europejskiej pytanie o przyszłość
optymizmem.
no o potrzebie zajęcia się strategicznymi zależnościami gospodarki UE, w tym w odniesieniu do niektórych surowców, i przedstawiono informacje na temat działań podejmowanych w celu zwiększenia odporności i zrównoważoności w ramach planu działania UE w sprawie surowców
krytycznych. W nadchodzących latach światowy popyt na
surowce krytyczne będzie nadal rosnąć. UE powinna więc
zmobilizować swój wewnętrzny potencjał zarówno w odniesieniu do surowców pierwotnych, jak i wtórnych.

W planie działania zachęcono państwa członkowskie
do identyfikowania projektów
z zakresu wydobywania i przetwarzania surowców krytycznych, potrzeb inwestycyjnych
w tym zakresie i związanych
z nimi możliwości finansowania w UE, przy priorytetowym
traktowaniu regionów górniczych. Ponadto platforma ds.
zrównoważonego finansowania, będąca grupą ekspertów
Komisji, jest w trakcie opracowywania kryteriów dla sektora
górnictwa, sektora wydobywczego i sektora przetwórczego
na potrzeby taksonomii UE.

P

rzedstawiciele świata nauki,
polityki i biznesu rozmawiali m.in. o dalszej współpracy i potencjale regionu. Stronę
rządową reprezentował wiceminister klimatu i środowiska pełnomocnik rządu ds. odnawialnych
źródeł energii Ireneusz Zyska.
Warto przypomnieć, że Polska ma
ogromny potencjał do rozwoju tego typu technologii. Jesteśmy trzecim w Europie i piątym na świecie
producentem wodoru.
Jak podkreślił wiceminister Zyska, działania podejmowane przez
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
służą transformacji całej polskiej
gospodarki w kierunku innowacyjności i neutralności klimatycznej.
- Przyjęta w lutym tego roku „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”
wytyczyła jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej i wspiera realizację potrzeb
gospodarczych. W PEP2040 po raz
pierwszy znalazły się również zapisy dotyczące nowego rynku - rynku
wodoru - powiedział wiceminister
Ireneusz Zyska.
Wiceminister klimatu i środowiska zwrócił także uwagę, że rola wodoru w gospodarce, a szczególnie
jego potencjał dekarbonizacji przemysłu, ciepłownictwa i transportu,
rosną.
- Wodór może zastępować paliwa
kopalne w niektórych wysokoemisyjnych procesach przemysłowych.
Inwestycje w wodór dają szansę na
rozwój krajowego przemysłu i wy-

Projekt doliny wodorowej na Śląsku zreferował wiceminister Ireneusz Zyska.
specjalizowanych kompetencji kadrowych, nowe miejsca pracy, a także generowanie wartości dodanej dla
krajowej gospodarki oraz wzmocnienie lokalnego potencjału gospodarczego - zaznaczył.
Podczas spotkania wiceminister
Ireneusz Zyska wskazał, że celem
powstania Śląskiej Doliny Wodorowej jest wykorzystanie innowacyjnych pod względem gospodarczym
i korzystnych pod względem ochrony środowiska technologii wodorowych.
- Uwzględnienie technologii wodorowych w polityce rozwojowej
państwa, budowa kompetencji oraz
tworzenie polskich produktów eksportowych opartych o wodór, jest dużym wyzwaniem i wymaga podejścia
opartego na całym łańcuchu dostaw
- podsumował.
Z kolei prezes Agencji Rozwoju
Przemysłu Cezariusz Lesisz przedstawił możliwości sfinansowania

transformacji Śląska w kierunku
projektów innowacyjnych, jakie
daje Polski Ład i Krajowy Plan Odbudowy. Wyraził nadzieję, iż działające na Śląsku uczelnie, instytucje
badawcze i firmy będą aplikowały
o środki na tworzenie ekosystemu wodorowego. ARP zapewnia,
że jest biznesowo zainteresowana
inwestycjami w rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania,
magazynowania oraz wykorzystywania energii.
W ramach Krajowego Planu
Odbudowy środki przeznaczone
na projekty wpisujące się w rozwój
technologii wodorowych sięgną
800 mln euro. Realizacja projektów z tego zakresu będzie możliwa
także dzięki pomocy publicznej
w ramach mechanizmu Komisji
Europejskiej pod nazwą Ważne
Projekty Stanowiące Przedmiot
Wspólnego Europejskiego Zainteresowania.

Możliwości JSW w zakresie produkcji wodoru.
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„Piknik z siatkówką”
to recepta na dobrą zabawę
Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla,
Kopalnia Wiedzy JSW oraz Jastrzębska
Spółka Węglowa zorganizowały „Piknik
z siatkówką”. Dopisała pogoda, frekwencja
i świetne humory wśród uczestników.

P

iknik rozpoczął się rano
i trwał do popołudnia. Na
uczestników, zwłaszcza tych
najmłodszych, czekały liczne atrakcje. Były dmuchańce, tematyczne
strefy kreatywności (drewniany
świat dziecka, warsztaty tworzenia
przypinek, trójwymiarowe okula-

ry), fotobudka, zabawy animacyjne,
gry i konkursy z nagrodami. Na placu przed budynkiem Akademii odbywały się pokazy taneczne grupy
ze szkoły „Explozja Tańca”, w które chętnie angażowali się również
adepci kuźni talentów. Do kupienia
na stoisku klubowym były stroje JW

oraz gadżety z mistrzowskiej kolekcji z minionego sezonu. Natomiast
wewnątrz obiektu przy ul. Reja
toczył się mini turniej siatkówki
z udziałem: adeptów Akademii Talentów, dziewcząt z klubu siatkarskiego Sari Żory, rodziców akademików, Klubu Kibica Jastrzębskiego
Węgla oraz pracowników JSW.
Podczas pikniku była
możliwość wykonania
sobie zdjęć z pucharem
oraz medalem za
mistrzostwo Polski
wywalczone przez
Jastrzębski Węgiel
w PlusLidze.
Na miejscu obecni byli także siatkarze naszego pierwszego zespołu:
Jakub Popiwczak, Rafał Szymura,
Dawid Dryja, Jakub Macyra oraz
Wojciech Szwed, którzy byli dostępni dla fanów i chętnie pozowali
z nimi do zdjęć.
- Sam byłem kiedyś w Akademii
Talentów i taka możliwość spotkania
się z kibicami i pokazania im, jak
to wszystko wygląda od środka, jest
super. Dobrze jest móc się pobawić

w swoim towarzystwie. Uważam,
że to jest bardzo dobra inicjatywa
i fajnie, że coś takiego zostało zorganizowane - uważa Wojciech Szwed,
przyjmujący Jastrzębskiego Węgla.
- JSW od wielu lat wspiera klub
siatkarski Jastrzębski Węgiel, a od
pewnego czasu podejmujemy także
wspólne inicjatywy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
i to dzisiejsze wydarzenie jest właśnie taką naszą wspólną inicjatywą.
Zaprosiliśmy mieszkańców miasta,
naszych pracowników do wspólnej
zabawy. Przygotowaliśmy szereg
atrakcji. Myślę, że jest to pierwsze,
ale nie ostatnie wydarzenie tego
typu - mówi Agnieszka Barzycka
z Zespołu CSR Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.

- Bardzo dziękuję Jastrzębskiej
Spółce Węglowej - naszemu Partnerowi strategicznemu, Zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jej pracownikom za to, że są z nami zawsze
nie tylko przy sporcie zawodowym,
ale również w tym obszarze działalności dla naszego lokalnego środowiska, dla górników, rodzin górniczych,
dla dzieci i młodzieży. To bardzo
ważne, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w trudnym okresie pandemii.
Kiedy brakowało nam tego bycia sobą, kiedy byliśmy wyizolowani. I to
jest teraz dobry czas, żeby się integrować, żeby wracać do normalności.
I za to dziękuję Jastrzębskiej Spółce
Węglowej oraz za to, że zawsze jest
z nami - podkreśla Adam Gorol,
prezes Jastrzębskiego Węgla.

www.naszejastrzebie.pl

sierpień 2021 r.
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OGROMNY SUKCES Średnio się spisujemy
jastrzębskich szachistów! J

U
M-ce

Nazwa drużyny

Ranking

Duże
punkty

Pkt.

1

LKSz GCKiP Czarna

2078

13.0 36.0

2

UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój

2055

13.0 34.5

3

KSz Stilon Gorzów Wielkopolski

2034

13.0 32.0

4

VOTUM SA Polonia Wrocław

1992

12.0 32.0

5

UKS Czternastka Warszawa

1949

11.0 27.0

6

Hetman Koronny Trzebinia

2005

9.0 30.5

7

Krakowski Klub Szachistów

1887

7.0 20.5

8

MUKS Stoczek 45 Białystok

1915

6.0 24.5

9

MKSz Rybnik

1804

3.0 19.0

10

UKS Ognisko Rydułtowy

1647

3.0 14.0

czniowski Klub Sportowy „Pionier” Jastrzębie-Zdrój już po raz
drugi wystąpił w Drużynowych
Mistrzostwach Polski Juniorów Ekstraliga 2021.
Sam udział w zawodach takiej
rangi jest powodem do dumy, a
co dopiero sukces który osiągnęli
jastrzębscy szachiści. „Pionierzy”
w tegorocznych rozgrywkach otarli się o złoto, lecz ostatecznie zajęli
drugie miejsce, tym samy zdobywając srebrny medal. Uczniowski
Klub Sportowy reprezentowali:
Paweł Teclaf, Bartłomiej Niedbała,
Kamil Warchoł, Jakub Herwy, Zuzanna Adamczyk, Julia Salamon.
Kierownikiem ekipy był Andrzej
Matusiak.

ak dotąd w narodowym spisie
powszechnym wzięło udział
54,38% mieszkańców naszego regionu. Jest to słaby wynik.
Zajmujemy dopiero 10 miejsce
wśród województw. Główny Urząd
Statystyczny co jakiś czas podaje informacje, jak idzie spisywanie się poszczególnym regionom
i gminom. Mapki GUS nie podają
dokładnej procentowej statystyki,
ale grupują samorządy w przedziałach, co dziesięć procent. Według
najnowszych danych, Jastrzębie-

Zdrój mieści się w przedziale
50-60 proc. Są gorsi od nas, ale
warto brać przykład z lepszych.
Wiele miejscowości przekroczyło już próg 70, a niektóre nawet
80 proc. Nie ma sensu tego odkładać na później, ponieważ spis i tak
jest obowiązkowy. Mamy czas do
30 września. Na razie GUS zachęca do udziału nagrodami, ale
kto nie zdąży ten zapłaci nawet
5 tys. zł grzywny. Najszybciej
i najlepiej jest się spisać przez Internet na www.spis.gov.pl.

REKLAMA

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

Informacje o aktualnych przetargach na stronie:

www.naszejastrzebie.pl

Zielone Jastrzębie

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

Większość Polaków wie, że zanieczyszczone powietrze obniża jakość życia i powoduje częstsze zapadanie na przewlekłe
choroby i COVID-19. Odpowiedź w postaci dużej liczby wniosków w ostatnio uruchomionym przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie, m.in. Mój Elektryk, a także zwiększenie zainteresowania
programem „Czyste Powietrze” świadczy o znaczącym wzroście świadomości wśród mieszkańców naszego regionu.

Pierwsze elektryki

Z DOTACJĄ

u Po miesiącu funkcjonowania programu Mój Elektryk,

z którego osoby fizyczne mogą otrzymać dotacje
do zakupu samochodów elektrycznych Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
poinformował o pierwszych efektach naboru.

A

rtur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poinformował, że w pierwszym miesiącu naboru
wpłynęło 413 wniosków o dofinansowanie na
kwotę 8,42 mln zł, co odpowiada 1/12 rocznego budżetu programu Mój Elektryk w części przeznaczonej dla osób fizycznych.
Wypłaty środków dla pierwszych beneficjentów programu mają rozpocząć się na początku przyszłego miesiąca. Dofinansowanie
dla osób fizycznych będzie przyznawane na
zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta.
W przypadku osób fizycznych dopłata do
zakupu samochodu elektrycznego w programie Mój Elektryk wynosi 18 750 zł, a dla osób
posiadających Kartę Dużej Rodziny dofinansowanie może wynieść nawet 27 000 zł.

Maksymalna cena pojazdu objętego wsparciem wynosi 225 tys. zł, przy czym ten limit nie obowiązuje nabywców posiadających
Kartę Dużej Rodziny.
- Dynamiczny rozwój technologii w tym sektorze sprzyja coraz szerszemu i powszechniejszemu wykorzystywaniu tych pojazdów nie tylko przez użytkowników indywidualnych, ale
także przez biznes i administrację - mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka,
w czasie inauguracji programu.

W lipcu wpłynęło:

413 wniosków
na kwotę

8,42 mln zł

,
co odpowiada 1/12 rocznego
budżetu programu
TERAZ CZAS NA LEASING
W trakcie przygotowania jest nabór wniosków w drugiej części programu Mój Elektryk, czyli dopłata do leasingu samochodów
elektrycznych za pośrednictwem banków. Przy
wyborze takiej ścieżki finansowania warunki
dotacji mają być takie same jak przy zakupie.
Na początku tego miesiąca Narodowy Fundusz rozpoczął nabór wniosków dla banków, z którymi zostaną zawarte umowy o udzielenie środków finansowych w celu uruchomienia leasingu na auta elektryczne.
Przedsiębiorcy i instytucje
na pojazdy kategorii M1 będą mogli uzyskać dofinansowanie nawet do 27 tys. zł
w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu min. 15 tys. km, na pojazdy kategorii L będą mogli
uzyskać 4 tys. zł wsparcia. Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów kategorii N1 wyniesie nawet 70 tys. zł. Warunkiem będzie
zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km. Dofinansowania będą obejmowały zarówno zakup, jak i leasing pojazdów.
Realizację całego programu Mój Elektryk
przewidziano na lata 2021-2026, a nabory
wniosków mają być prowadzone do 2025 roku
lub do wyczerpania środków.
Budżet programu ma wynieść 500 mln zł,
w tym na zakup pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1 przez osoby fizyczne na razie przewidziano 100 mln zł.
Więcej informacji o programie
„Mój elektryk” jest dostępnych na stronie
www.nfosigw.gov.pl/mojelektryk.

Program „Czyste Powietrze”

PRZYSPIESZA

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach wpłynęło do końca lipca 45 tys.
wniosków w programie „Czyste Powietrze”. To jest trzykrotnie
więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.
Każdego tygodnia
wpływa ponad
1000 wniosków

To przyspieszenie jest także efektem zaangażowania się
w program samorządów. Do
tej pory punkty konsultacyjne są już w 130 gminach województwa śląskiego. To tam
mieszkańcy mają najbliżej, by
dowiedzieć się o dotacjach oraz
uzyskać pomoc w wypełnieniu
wniosku oraz go rozliczeniu.
- Zmiany w programie, jego
uproszczenie oraz zaangażowanie samorządów spowodowało,
że coraz więcej osób korzysta ze
wsparcia programu „Czyste powietrze”. W punktach konsultacyjnych czekają na mieszkańców wykwalifikowani doradcy, którzy wyjaśniają, tłumaczą
i mówią o możliwościach dotacyjnych, które mogą sięgnąć
nawet 37 tys. zł. To nas cieszy, bowiem smog i niska emisja są najtrudniejsze do wyeliminowania z naszej atmosfery
- wyjaśniał w programie radiowym Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Masz „kopciucha”
musisz się spieszyć!
Mieszkańcy, którzy do tej
pory nie rozpoczęli procedury wymiany starego pieca na
ogrzewanie ekologiczne muszą
się śpieszyć, bowiem uchwała
Sejmiku Samorządowego Wo-

jewództwa Śląskiego nakazuje likwidacje ponad 10-letnich
pieców węglowych do końca 2021 r. Teraz mogą liczyć
na pomoc w postaci kredytów
bankowych na sfinansowanie wkładu własnego. A wszelkie formalności za beneficjenta załatwia w tym przypadku
bank. Dotacja zostanie przekazana bankowi na spłatę części
kredytu.
Za niską emisję
odpowiadają także
piece węglowe
w kamienicach.
Oprócz likwidacji „kopciuchów” w domach jednorodzinnych drugim ważnym elementem służącym poprawie jakości powietrza w centrach miast
jest termomodernizacja kamienic i starszych domów wielorodzinnych, a także zmiana ich
ogrzewania na ekologiczne. Tu
również WFOŚiGW w Katowicach wyciąga rękę ze wsparciem do zarządców, czyli samorządów, spółdzielni czy spółek.
Te ostatnie mogły do końca lipca składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, gdzie
wysokość dofinansowania może sięgnąć nawet 85 procent
kosztów kwalifikowanych. Suma środków, która zamierza
rozdysponować Fundusz sięgnie 100 mln zł.

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW
w Katowicach:
Rosnąca liczba
wniosków w ramach
programu „Czyste
Powietrze” bardzo
nas cieszy, bowiem
świadczy o wzroście
wśród właścicieli
domów świadomości,
jak spalanie węgla
wpływa na ich zdrowie.
Ocieplony, ogrzewany
ekologicznie dom to
mniejsze wydatki
na ogrzewanie, ale
przede wszystkim
mniej zanieczyszczeń
w powietrzu, którym
oddycha właściciel
i jego najbliżsi. Ta troska
o finanse i zdrowie jest
bardzo ważna.

Zielone Jastrzębie

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

Program „50

kW na start” dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Fotowoltaika dla firm

W

ojewódzki
Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłasza nabór wniosków na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych - o mocy do 50 kW
z terenu województwa śląskiego
od 1 do 30.09.2021 r.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania
w tym:
• w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinansowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej
niż 3% w stosunku rocznym, (su-

ma przeznaczona na pożyczki
4,5 mln zł);
• w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania (suma przeznaczona na dotacje:
500 tys. zł).
Warunkiem udzielenia przez
Fundusz dofinansowania w formie

dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu
w Katowicach.

Czas na innowacyjną gospodarkę Zielony transport publiczny
Inteligentne miasta energii, wielopaliwowe bloki
z magazynami ciepła lub chłodu, stabilne bezemisyjne
źródła energii, samowystarczalne klastry energetyczne
- NFOŚiGW uruchamia nabór wniosków w kolejnych
obszarach programu Nowa Energia.

P

rzedsiębiorcy mogą składać wnioski
w ramach III naboru programu Nowa
Energia w czterech obszarach:
• Inteligentne miasta energii, czyli innowacyjne rozwiązania technologiczne, dzięki którym
będzie można jak najlepiej wykorzystywać
energię, zwiększać odporność miast na negatywne zjawiska związane ze zmianami klimatu, zmniejszać emisję z transportu, a także rewitalizować i rozwijać tereny miejskiej zieleni.
• Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub
chłodu dla jednostek wytwórczych funkcjonujących w oparciu o źródła z udziałem OZE.
• Stabilne bezemisyjne źródła energii. Tu będą wspierane przedsięwzięcia mające na celu
wdrożenie technologii, m.in.: produkcji biometanu przy jednoczesnym zagospodarowaniu odpadowego CO2 czy energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów.
• Samowystarczalne klastry energetyczne. czyli
wspieranie projektów mających na celu wdrażanie technologii, m.in: inteligentnych systemów zarządzania rozproszonymi źródłami
energii, mikrogeneracji, dużych oraz wirtualnych magazynów energii, a także systemów
łączących wytwarzanie energii z jej lokalnym
wykorzystaniem.

u Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej wesprze kwotą 1,2 mld zł
dokonywane przez samorządy zakupy autobusów
elektrycznych i wodorowych, w ramach kolejnego
naboru do konkursu „Zielony transport publiczny”.
li elektrycznych lub na wodór. Program „Zielony transport publiczny” będzie wspierał ten
cel. To oznacza, że - mając na uwadze cykl
życia autobusów miejskich - do 2030 roku
w największych miastach nie powinny już
jeździć autobusy inne niż zeroemisyjne
- zapewnia minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Budżet III naboru wynosi
do 700 mln zł:
• Inteligentne miasta energii - do 150 mln zł,
• Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła
lub chłodu - do 150 mln zł,
• Stabilne bezemisyjne źródła energii
- do 250 mln zł,
• Samowystarczalne klastry energetyczne
- do 150 mln zł.
Celem programu Nowa Energia jest podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie projektów w zakresie
nowoczesnych technologii energetycznych. Pomoc finansowa z Funduszu ma ułatwić wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki i bezemisyjnego przemysłu, a także koncepcji systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności
wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.
Więcej szczegółów na stronie
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej:
www.gov.pl/web/nfosigw/nowa-energia-iii.

Modernizacja taboru ma
na celu ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza.

foto: www.solarisbus.com

Ś

rodki zostaną skierowane do miast,
szczególnie mniejszych i tracących
funkcje społeczno-gospodarcze, które
borykają się z problemem smogu, jak również do samorządów, które eliminują zjawisko wykluczenia transportowego przez rozwój samorządowego transportu lokalnego.
Samorządy będą mogły ubiegać się o sięgające od 20 do 80% dofinansowanie na zakup
lub leasing takich pojazdów i szkolenie kierowców oraz do 25% wsparcia na rozwój infrastruktury ładowania na własne potrzeby - budowę nowych lub modernizację istniejących stacji ładowania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona, m.in. od liczby mieszkańców oraz rodzaju organizowanego transportu publicznego.
Nabór wniosków będzie
prowadzony w trybie
konkursowym od 1 września
do 20 grudnia 2021 r.
- Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski
2040, od 2025 r. każdy przetarg na autobus
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców dotyczyć będzie pojazdów zeroemisyjnych czy-

Modernizacja transportu publicznego w Polsce postępuje w ujęciu statystycznym i geograficznym. W tym roku po raz pierwszy w historii udział ekologicznych autobusów sięgnął prawie ¾ nowo zakupionych przez samorządy autobusów (146 z 203 zakupionych pojazdów). Dynamicznie postępuje elektryfikacja taboru prawie połowa (92) z zakupionych autobusów to „elektryki”. Zakupione pojazdy będą
sukcesywnie zasilały floty poszczególnych
przewoźników, dołączając do ponad 530 autobusów elektrycznych już wożących pasażerów. Od początku 2021 roku zarejestrowano w Polsce 100 zeroemisyjnych autobusów,
co w porównaniu z pierwszym półroczem
2020 r. oznacza wzrost o 49 %.
Wprowadzane do floty ekologiczne autobusy będą zastępować te stare, szkodliwe dla
ludzi i środowiska. Finansowanie z programu
ZTP przełoży się na zmniejszenie emisji CO2
co najmniej o 18 416 ton/rok, ograniczenie
emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 0,052 ton/rok oraz ograniczenie emisji tlenków azotu o 13,611 ton/
rok. Jednocześnie, dzięki skierowaniu środków do średnich i małych miast, zostanie zniwelowany problem wykluczenia transportowego, które według różnych szacunków może dotykać od 11 do nawet 15 mln Polaków.
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H O R O S K O P
Baran 21.03-20.04 We wrześniu 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.
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.
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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.
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 We wrześniu 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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