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To nie bieda.
To brak gospodarności.
Pod względem dochodów na statystycznego mieszkańca Jastrzębie-Zdrój
znalazło się w ostatniej piątce miast województwa śląskiego.
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Wicepremier w jastrzębskim, Szachy łączą
nie tylko pokolenia
„małym NOSPR”
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Marcelo Mendez trenerem
Jastrzębskiego Węgla!
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Lato pełne
przygód z JSW
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Kasta po jastrzębsku

W jastrzębskim sądzie świadek dopiero wtedy dowiaduje się, że rozprawa
spadła z wokandy kiedy pocałuje klamkę w gmachu przy Staszica 3,
a lekko skonsternowany strażnik zapyta: nikt pana nie powiadomił?

Na

łamach swojej gazety trochę nie
wypada pisać o osobistych historiach, ale jest to przypowieść pouczająca i uniwersalna, dotycząca każdego obywatela, ponieważ nie znasz dnia ani godziny, kiedy zostaniesz wezwany przed oblicze Temidy...
Kilka miesięcy temu opublikowałem na naszych
łamach pewną historię, której bohaterowie procesują się przed Sądem Rejonowym w JastrzębiuZdroju. Zostałem wezwany na świadka choć nie
mam nic nowego do dodania, ponieważ wszystko
REKLAMA

opisałem na bazie dokumentów, którymi dysponują strony sporu. Polski wymiar sprawiedliwości
lubi jednak celebrować nawet błahe sprawy, a adwokaci muszą przecież zarabiać.
Każdy świadek - nawet nieistotny
- jest cenny, ponieważ przedłuża
proces i podnosi jego koszty.
Wezwanie dostałem na dwa miesiące przed
rozprawą. Ponieważ sprawa toczy się przed sądem karnym, stawiennictwo
świadka jest obowiązkowe,
bo inaczej zapłaci karę albo
kolejnym razem doprowadzi
go policja. Rozprawa miała
potrwać od godziny 12.30 do
14.30. W moim przypadku

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 50,04 m2
I Piętro,
wolne od zaraz
cena: 199 000 zł
tel. 601 976 218
M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
po generalnym
remoncie, II piętro
pow. 47,00 m2
cena: 239 000 zł
tel. 601 976 218
M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
pow. 49 m2
po generalnym
remoncie, IX piętro
cena: 229 000 zł
tel. 601 976 218

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

oznacza to dzień wyrwany z zawodowego życiorysu. W firmie wydawniczo-promocyjnej
zawsze sporo się dzieje. Czas upływa na zaplanowanych i improwizowanych spotkaniach,
które w dniu mojego „świadkowania” musiały
zostać odłożone. Ale trudno, obywatel musi
uszanować wolę sądu. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy sąd nie szanuje obywatela? Przyjechałem na kwadrans przed rozprawą. Przed
bramką pirotechniczną wyciągnąłem z kieszeni klucze i telefony, ale mój zapał ostudził zafrasowany strażnik.
- Rozprawy dziś nie ma. Nikt pana nie poinformował...?
Niestety nie. Daleko mi do sławy celebrytów
i polityków, ale nie jestem człowiekiem do końca
anonimowym. W gazecie jest stopka redakcyjna
z telefonami i e-mailami. To samo można znaleźć

na stronie internetowej. Przecież sąd wie, kogo
powołuje na świadka.
To takie trudne, nawet na dzień
przed rozprawą zadzwonić, wysłać
e-maila albo sms z informacją:
nie przychodź pan, bo rozprawa
spadła z wokandy?
Sędziowie się obrażają, kiedy prorządowi publicyści przyszywają im łatkę „kasty”. Ale jak
inaczej nazwać taki przejaw arogancji i łamania
elementarnych zasad społecznego współżycia?
Za jakiś czas dostanę zapewne kolejne wezwanie. Pojadę rzecz jasna, ale nie liczę na słowa
przeprosin za zmarnowany czas. Kasta nigdy
nie przeprasza...
Jerzy Filar

Strażacy - ochotnicy górą
w jastrzębskim Budżecie Obywatelskim

3113
głosów zdobył

zwycięski projekt w puli
ogólnomiejskiej
Szymon Klimczak, prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Jastrzębiu-Zdroju.

T

egoroczna edycja jastrzębskiego Budżetu
Obywatelskiego była
rekordowa. Mieszkańcy oddali
11 006 głosów, to jest o ponad
1500 więcej, niż w ubiegłym
roku. Frekwencja wyniosła aż
13,81%. Do realizacji trafi 31
zadań, w tym jedno ogólnomiejskie - zwycięski projekt
strażaków.

Najwięcej głosów zyskał projekt „Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa
mieszkańców - zakup pojazdu
dla ratowników, psów ratowniczych i potrąconych zwierząt
wraz z zakupem umundurowania strażackiego niezbędnego do
akcji ratowniczo-gaśniczych”. To
nie jedyny zwycięski projekt firmowany przez strażaków-ochot-

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

600
tys. zł
koszt realizacji

ników. W puli lokalnej znalazły
się dwa ich zadania skierowane
do realizacji: „Pomóż, byśmy mogli pomóc innym - wsparcie służby strażaków ochotników z OSP
Ruptawa - zakup lekkiego auta
i urządzenia gaśniczo-tnącego”
oraz „Zakup ubrań specjalnych
SX 4 GOLD 2 częściowych OPZ
oraz rękawic ochronnych” w sołectwie Szeroka.

Za zaangażowanie w głosowanie
podziękował mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju Szymon Klimczak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jastrzębiu-Zdroju:
- Czuję dumę, że mieszkańcy wybierając w Jastrzębskim Budżecie
Obywatelskim strażaków - wybierają miasto bezpieczne. Profesjonalne wyposażenie strażaków i remiz
to domena nowoczesnego miasta
i państwa! Życzyłbym sobie, żeby te
mundury, sprzęt i wozy były tylko na
ćwiczenia, ale wiem, że tak nie będzie. Dzięki tym narzędziom będziemy lepiej, bo skuteczniej ratować
życie, zdrowie, mienie i środowisko
naturalne w naszym mieście. Ale też
dzięki takim projektom dzieją się
piękne rzeczy, bo strażacy ochotnicy
w mieście będą jednakowo, profesjonalnie umundurowani na poziomie
zapewniającym dla nich bezpieczeństwo... a dla miasta odpada koszt
obowiązkowej wymiany mundurów
na co najmniej kilka lat.

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
502 364 029, olimpia-reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Polska Press Sosnowiec

www.naszejastrzebie.pl

sierpień 2022 r.

3

Wicepremier w jastrzębskim, „małym NOSPR”
u Prof. Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury odwiedził nową salę koncertową przy jastrzębskiej
państwowej szkole muzycznej. W otwartym spotkaniu nie wzięła udziału prezydent miasta.

GRZEGORZ MATUSIAK, poseł z Jastrzębia-Zdroju
Wizyta profesora Piotra Glińskiego była zwieńczeniem
wieloletnich zabiegów o salę muzyczną na miarę
potrzeb i talentów uzdolnionej, jastrzębskiej młodzieży.
Nie było łatwo o środki na ten cel, ponieważ
o ministerialne dotacje ubiega się wiele placówek
artystycznych z całej Polski. Cieszę się, że sojusznika
dla naszych starań znaleźliśmy w osobie samego
wicepremiera i ministra kultury.

W

izyta prof. Glińskiego w jastrzębskiej
szkole muzycznej
odbiła się szerokim echem w mediach, choć nie wszędzie największe zainteresowanie budziły kwestie merytoryczne. W spotkaniu
nie wzięła udziału Anna Hetman.
Część publicystów uznała za
afront brak zaproszenia dla prezydent miasta. Problem w tym, że

Prof. PIOTR GLIŃSKI, wicepremier,
minister kultury i dziedzictwa narodowego
Wielkie gratulacje dla projektantów, wykonawców,
inicjatorów, dla tych którzy walczyli o tę inwestycję.
Gratulacje także dla młodych adeptów sztuki muzycznej,
którzy się tutaj uczą bo zyskali coś wspaniałego.
Ale zyskała także społeczność miasta i regionu.

spotkanie z wicepremierem miało otwartą formułę i nikogo nie
zaproszono imiennie. Za organizację odpowiadał poseł Grzegorz Matusiak, który w mediach
społeczniościowych zamieścił informację o wizycie prof. Glińskiego, a także podał telefon i e-mail kontaktowy dla osób, które
chciały w tym uczestniczyć. Taka
formuła się sprawdziła. Sala mu-

Trochę szkoda, ponieważ wypadałoby, aby gospodarz miasta
podziękował ministrowi kultury
za wsparcie przy budowie nowej
sali koncertowej. Nie jest tajemnicą, że jastrzębski poseł Grzegorz
Matusiak od lat zabiegał u prof.
Piotra Glińskiego o dotacje dla tej
inwestycji. Pisaliśmy wielokrotnie
o tym na naszych łamach. Budowa
sali kosztowała około 20 mln zł.
Cztery miliony pochodziły z budżetu państwa, a 16 mln zł przekazano z funduszy unijnych będących w gestii resortu kultury.
W efekcie powstał jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Artyści i miłośnicy muzyki nazwali jastrzębską salę „małym NOSPR-em”. Jakby na
to nie spojrzeć, prof. Piotr Gliński jest ojcem tego sukcesu, w którego blasku grzeje się także Anna

Hetman. Włodarze innych miejscowości mogą jej tylko pozazdrościć takiej placówki. Jeśli otoczenie
prezydent Anny Hetman oburza
się na brak zaproszenia dla szefowej, to powinni pamiętać, że w ich
przypadku jest to broń obosieczna. Teraz udają obrażonych, ale
w czerwcu sami, we własnym
urzędniczym gronie świętowali oddanie do użytku wiaduktu przy Alei
Piłsudskiego. To była duża inwesty-

cja, finansowana, m.in. ze środków
rządowych, a nie zaproszono nawet
wojewody, nie mówiąc już o ministrach czy premierze.
Spotkaniu z prof. Glińskim towarzyszył występ wychowanków
Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II st. im. prof. J. Świdra. Goście, na czele z wicepremierem,
nie kryli zachwytu nad akustyką
w oddanej do użytku w tym roku
sali koncertowej.

REKLAMA

DYWANY • WYKŁ ADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

zyczna była wypełniona po brzegi, a na widowni zasiadło wielu polityków i samorządowców
ościennych miast.
Najwyraźniej prezydent
Hetman uznała, że
dla niej obowiązuje
specjalny protokół i nie
zaszczyciła spotkania
swoją obecnością.

zy wybór
Najwięks
ieście.
tapet w m

Zrób zakupy przez internet:

www.exclusivecarpets.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
AL . J. PIŁSUDSKIEGO 39

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

DOJAZD BEZ UTRUDNIEŃ
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Chciał zabić swoją matkę

21

-latek z Jastrzębia-Zdroju usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa swojej matki. Mężczyzna zaatakował kobietę nożem. Został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów.

Około godziny drugiej w nocy
policjanci odebrali zgłoszenie dotyczące ugodzenia nożem. Przerażeni sąsiedzi, słysząc wołanie
o pomoc, zadzwonili na numer
alarmowy. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy
w mieszkaniu na kanapie zastali ranną kobietę. Mundurowi pomogli udzielać pierwszej pomocy

do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego. Pokrzywdzona z poważnymi obrażeniami
ciała trafiła do szpitala.
Wstępne ustalenia wskazywały na to, że napastnik podszedł
do śpiącej kobiety i wielokrotnie ugodził ją nożem. Kilka minut później do budynku jastrzębskiej jednostki wszedł młody
mężczyzna, który trzymał w ręce nóż i powiedział, że zabił matkę. Dyżurny wraz z zastępcą dyżurnego błyskawicznie zareagowali i wytrącili mężczyźnie z ręki nóż, obezwładnili go i założyli mu kajdanki. Zatrzymany był
agresywny, nie wykonywał poleceń oraz próbował uciec. Grozi mu nie mniej niż 8 lat więzienia. Sąd Rejonowy w JastrzębiuZdroju zastosował wobec niego
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na
trzy miesiące.

Aż miło posiedzieć
Na terenie Zakładu
Karnego w JastrzębiuZdroju ruszyła budowa
domu przejściowego
w ramach projektu
„Pilotażowe kompleksy
penitencjarne”realizowanego przez
Służbę Więzienną.

Ś

rodki na tę inwestycję pochodzą, m.in. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt „pilotażowe kompleksy
penitencjarne” zakłada utworzenie
pięciu takich placówek w Polsce, z

których każda składa się z pawilonu mieszkalnego, hali produkcyjnej i półotwartych zakładów rehabilitacji osadzonych.
Budowa domu przejściowego
pozwoli skazanym na przygoto-

wywanie się, w warunkach zbliżonych do wolnościowych, do
powrotu do społeczeństwa. Według planu budowa ma się zakończy w pierwszym kwartale
2024 roku.

REKLAMA

TRWAJĄ ZAPISY
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
DZWONECZEK I (na ul. Powstańców Śl.)
i DZWONECZEK II (na ul. Odpolany)

Przyjmujemy dzieci od 2,5 lat do 6 roku życia,
a także dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.

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 (6:00-16:30);
• ciekawą ofertę zajęć dodatkowych (język angielski, zajęcia sportowe
Kangurek, rytmikę, dogoterapię);
• pomoc pedagogiczno-psychologiczną, w tym zajęcia logopedyczne.
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!!!
PROWADZIMY TERAPIĘ SŁUCHOWĄ METODĄ TOMATISA.

WNIOSKI DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.przedszkoledzwoneczek.pl

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

KRYMINAŁ

w Jastrzębiu-Zdroju!

A

kcja kolejnej powieści Tomasza Żaka, autora książek „Dwudziestka” oraz
„Trzydziestka” będzie toczyła się w Jastrzębiu. Przez kilka miesięcy autor zamierza rozmawiać z mieszkańcami o mieście oraz odkryć tajemnice, które skrywa to miejsce.
Powieści Tomasza Żaka cieszą się wielką popularnością wśród miłośników gatunku. Są błyskotliwe oraz budzą zaciekawienie już od samego początku. Okazuje się, że Jastrzębie będzie miejscem, gdzie
rozegra się kolejna zagadka kryminalna. - W książce postaram się ująć czasy przed I wojną światową,
czasy PRL-u, gdzie Jastrzębie się dynamicznie zmieniało oraz współczesne. Wszystko będzie się doskonale zazębiało, a przed czytelnikiem zostanie odkryta pewna tajemnica. Myślę, że wyjdzie z tego interesujący materiał, sięgający niezwykłej historii miasta
- zapowiada autor.

Według Tomasza Żaka historia Jastrzębia nadaje się na materiał do powieści. - Jest niezwykle ciekawa. Jakie inne miejsce w Polsce było najpierw wsią
uzdrowiskową, która zmieniła się w ośrodek przemysłowy? Mam wrażenie, że drzemią tu tysiące historii, które tylko czekają, aby ktoś je opowiedział mówi autor.

www.naszejastrzebie.pl
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W rozwojowym ogonie
Tej klasyfikacji nie można
traktować jako podziału
na biednych i bogatych.
O pozycji w rankingu
decyduje głównie
gospodarność lokalnych
władz. Na tle innych
śląskich miast na prawach
powiatu wypadamy
słabo. Na szczycie tabeli
są miejscowości, których
władze - w odróżnieniu
od Jastrzębia-Zdroju inwestują w mieszkańców
i rozwój przedsiębiorczości.

M

inisterstwo Finansów jak
co roku opublikowało
wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego
mieszkańca dla gmin, powiatów i województw na 2022 r. Pod uwagę wzięto
zarówno wpływy z podatków i opłat
oraz udziały w PIT i CIT, jak również
dochody ze sprzedaży majątku, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa. Jednostki samorządowe podzielono na szereg kategorii. Nas najbardziej
interesuje śląska rywalizacja, ponieważ porównywanie zamożności ma
sens tylko w regionalnym kontekście.
W naszym województwie jest 19 miast
na prawach powiatu. Na tym tle wypadamy słabo. Samorządowcy z miejscowości, które zamykają tabelę, bronią się
argumentem, że nie mają wpływu na
podatki. Jest to nieprawda. Na szczycie
tabeli są miasta, których władze - w odróżnieniu od Jastrzębia-Zdroju - inwestują w mieszkańców i rozwój lokalnej
przedsiębiorczości. Ta klasyfikacja nie
jest o biednych i bogatych. O pozycji
w rankingu decyduje przede wszystkim
gospodarność władz miasta. Zyskują
te samorządy, które potrafią zatrzymać
odpływ mieszkańców i przyciągnąć nowych, a także mają pomysł na rozwój
lokalnej gospodarki i wiedzą jak zachęcić przedsiębiorców do inwestowania
na swoich terenach. Jastrzębie-Zdrój
uplasowało się w ostatniej piątce obok
miast, które wciąż nie potrafią wyjść
z rozwojowej pułapki w jaką wpadły po
zamknięciu kopalń na ich terenie.

Dochód w złotówkach w przeliczeniu na głowę mieszkańca
Bielsko-Biała
Bytom
Chorzów
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Rybnik
Siemianowice
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Żory
REKLAMA

241,15

419,26
305,25
318,62
352,26
288,29
324,58

404,20
489,94

336,55

245,73

285,48
294,87
319,26
304,15
314,30

283,80
323,39

406,60
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Szachy łączą nie tylko pokolenia
Zakończył się jeden
z największych
turniejów szachowych
w Europie: „Szachy
w Ustroniu łączą
pokolenia”. Jego
organizatorem jest
ANDRZEJ MATUSIAK,
jastrzębski radny
i prezes Śląskiego
Związku Szachowego.

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 prezesem 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. To już
prawdziwa marka w szachowym świecie.
W roli gości honorowych przyjeżdżają
legendy tego sportu, a w turniejach biorą udział zawodnicy z krajowej i europejskiej czołówki. Podobnie było w tym
roku. Do miasta przybyło blisko tysiąc
graczy, a wśród nich pochodzący z Indii,
wielokrotny mistrz świata Viswanathan
Anand. Tradycyjnie, szachowemu świętu
towarzyszył cały szereg atrakcji kulturalnych, sportowych i turystycznych.

Na zakończenie turnieju wystąpił
zaspół Golden hits of Queen.

XV Mistrz Świata Viswanathan Anand rozegrał
w Hotelu Belweder symultanę szachową.

VISWANATHAN ANAND
Z wielka przyjemnością przyjąłem
zaproszenie na festiwal „Szachy
w Ustroniu łączą pokolenia”. Wiele
słyszałem o pięknie Beskidów, ale trzeba
zobaczyć je na własne oczy, aby ulec ich
urokowi. Jestem także pod wrażeniem
poziomu zawodników i bardzo sprawnej
organizacji całej imprezy.

ANDRZEJ MATUSIAK, jastrzębski radny
i prezes Śląskiego Związku Szachowego
Tegoroczna edycja festiwalu pod wieloma, także frekwencyjnymi względami była
rekordowa. Dopisali zawodnicy, widzowie, turyści i partnerzy imprezy. O randze
festiwalu świadczą najlepiej goście honorowi. Gościliśmy już w Ustroniu Anatolija
Karpowa, Gari Kasparowa, a w tym roku zaszczycił nas swoja obecnością jeden
z najlepszych szachistów wszechczasów Viswanathan Anand. Jesteśmy z tego
dumni, ale najbardziej nas cieszy, że dzięki otwartej i zróżnicowanej formule
festiwalu coraz więcej, zwłaszcza młodych ludzi zaczyna się pasjonować szachami.
Dla uczestników turniejów
przygotowano cenne nagrody.

Na ustrońskim Rynku uczestnicy
festiwalu bawili się z Radiem 90.

„Spacer łączy pokolenia” - spacer do doliny
Gościradowca, Szlakiem Pierwszych Letników.
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Szybka kolej na politycznym torze
u W kampanię przeciwko Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu włączył się Donald Tusk, a to oznacza, że blokowanie
kolei dużych prędkości stanie się dla Platformy Obywatelskiej głównym paliwem w przyszłorocznej walce o władzę.
u Intencje „króla Europy” są oczywiste, ale można się zastanawiać co podczas tych wieców robi jastrzębski poseł Krzysztof
Gadowski? Przecież nasze miasto jest największym wygranym projektu CPK.

Protestowanie przeciwko CPK w towarzystwie kontrowersyjnego Donalda Tuska dla posła Krzysztofa
Gadowskiego z Jastrzębia-Zdroju może okazać się przysłowiowym „pocałunkiem śmierci”.

D

onald Tusk odwiedził Mikołów-Mokre.
Jest to sołectwo znane
w całej Polsce z ostrych protestów przeciwko budowie „siódmej” szprychy, czyli odcinka
szybkiej kolei mającej połączyć
Katowice z Ostrawą, przez Jastrzębie-Zdrój. Początkowo domagano się wytyczenia trasy
omijającej Mikołów. Z czasem,
kiedy podobne inicjatywy zaczęły się rodzić także w innych miejscowościach, głównym hasłem
protestów jest „Nie dla CPK”. To
wymarzone paliwo polityczne
dla Donalda Tuska. Lider Platformy Obywatelskiej od kiedy na
dobre wrócił do krajowej polityki przyjął ostry, kolizyjny kurs
z Prawem i Sprawiedliwością.
Tusk stoi przed ostatnią szansą na przejęcie władzy w Polsce.
Jeśli nie wygra przyszłorocznych
wyborów, PO wyśle go na emeryturę, a partyjne stery przejmą
młodsi działacze. „Król Europy” gra więc o najwyższą stawkę.
W każdym publicznym wystą-

pieniu obwinia PiS o wszystko.
Jedynie nie obarczył Kaczyńskiego odpowiedzialnością za przejście Lewandowskiego z Bayernu
do Barcelony.
Radykalna postawa
przysparza
mu nie tylko
zwolenników.
Tusk zawsze był kontrowersyjny, ale teraz jego społeczny odbiór może stać się poważną przeszkodą w marszu Platformy po
władzę. W najnowszym rankingu zaufania do polityków prowadzi Andrzej Duda, za nim jest
Rafał Trzaskowski, a dalej Mateusz Morawiecki, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Jarosław Kaczyński i dopiero na siódmym miejscu Donald Tusk. Oznacza to, że większość Polaków po prostu nie lubi
lidera PO. Przeciwnicy PiS wskazują częściej na nowoczesnego
Trzaskowskiego, wyluzowanego
Hołownię, koncyliacyjnego Kosi-
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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

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

niaka-Kamysza, niż na zacietrzewionego Tuska. Czy mieszkańcy
Mikołowa-Mokrego wybrali właściwego patrona dla swoich protestów? Dla PiS Tusk jest wymarzonym przeciwnikiem, bo zmusza do skupiania się na wątkach
politycznych spychając na dalszy plan kwestie merytoryczne.
I tak też jest z CPK. Podczas spotkania w Mikołowie-Mokrem nie
było mowy o technicznych i logistycznych zastrzeżeniach do projektu szybkiej kolei. Tusk wrzucił
CPK do wspólnego worka o nazwie „PiS jest zły”, a jako pozytywny przykład przywołał swoje
rządy. Wyszło to słabo.
- Nie można pozwolić sobie na
inwestycję, która jest budowana na krzywdzie ludzkiej - mówił Tusk.
Służby propagandowe
PiS od razu wyciągnęły
kontrargument,
o którym szef PO
chciałby zapewne
zapomnieć.
Podczas rządów Donalda Tuska Polska przeżyła jedną z największych wpadek inwestycyjnych, jaką była budowa autostrad na Euro 2012. Zbankrutowało wtedy wielu rodzimych
podwykonawców, którzy na
próżno liczyli na pomoc państwa.

W wiecu z udziałem Donalda Tuska uczestniczył poseł PO
Krzysztof Gadowski z JastrzębiaZdroju. Mikołów znajduje się
w naszym okręgu wyborczym.
Protest przeciwko CPK przysporzy tam trochę głosów, ale gdzieś
indziej może to zadziałać odwrotnie. Nawet krytycy tego projektu z przekąsem przekonują, że
z szybkiej kolei zadowolone może
być tylko jedno miasto: Jastrzębie-Zdrój. Dzięki CPK wrócą do
nas połączenia pasażerskie i odpadnie wstydliwa łatka największej miejscowości w Europie, do
której nie dojeżdżają pociągi. To
jest też odpowiedź na pytanie
dlaczego poseł Gadowski, aby

protestować przeciwko szybkiej
kolei musi jechać aż do Mikołowa. W swoim mateczniku wyborczym nie narzeka na tę inwestycję, bo wie, że straciłby głosy.
Mikołowskie występy
Tuska miały też
pozytywny efekt,
ponieważ zmusiły
Marcina Horałę do
reakcji.
Minister odpowiedzialny za
CPK powiedział w rozmowie
z Polską Agencją Prasową, że
rząd chce zmienić sposób określenia wysokości odszkodowania
za wywłaszczenia nieruchomości

REKLAMA

TED
1/4

pod inwestycje celu publicznego, jak drogi, linie kolejowe czy
zbiorniki przeciwpowodziowe.
- Odszkodowanie zostanie
w każdym przypadku powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Do takiej wartości zawsze dodawany będzie także bonus pieniężny jako zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki czy czynności prawnych.
Proponujemy 120 procent wyceny dla nieruchomości niezabudowanych i 140 procent dla nieruchomości zabudowanych. To jest
lepiej niż gołe 100 procent, które obowiązywały za poprzednich
rządów - wskazał pełnomocnik
rządu do spraw CPK. 
(fil)
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Walczymy o 182 tys. zł dla jastrzębskiego szpitala
Do 12 września można oddawać głosy w Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego. Wśród zadań dopuszczonych do głosowania
jest projekt „Bezpieczne miejsca dla rowerzystów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.
pacjenci z innych miast, a to oznacza, że
możemy liczyć na tzw. „gościnne” głosy.
O co chodzi w projekcie?

Z

wycięstwo w regionalnym Budżecie Obywatelskim nigdy nie
było proste. O pieniądze trzeba
walczyć z miejscowościami z całego subregionu. Jastrzębie-Zdrój trafiło do puli
z Rybnikiem, Żorami oraz powiatami mikołowskim, raciborskim, rybnickim i wodzisławskim. Nie będzie lekko, ponieważ

CO ZROBIĆ, ABY POMÓC SZPITALOWI?
• Wejdź na stronę bo.slaskie.pl
• Wybierz zadanie MBO-0025/P3/22 „Bezpieczne miejsca dla rowerzystów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” (zadanie z Puli
REGIO podregion obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski
oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory).
• W formularzu wpisz swoje imię, nazwisko, numer pesel, imię matki oraz numer telefonu.
• Na podany numer telefonu otrzymasz wiadomość sms z kodem, celem weryfikacji.
• Kod należy wpisać w odpowiednie miejsce oraz zatwierdzić.

praktycznie w każdej z tych miejscowości przygotowano ciekawe, ambitne, służące ludziom projekty. Zasada wyłaniania
zwycięzców jest prosta i przypomina rywalizację w miejskich budżetach obywatelskich. Trzeba po prostu wygrać głosowanie. Jastrzębski projekt ma szanse, ponieważ w naszym szpitalu leczą się także

Szpital planuje wykonanie zadaszonej
wiaty dla minimum 30 stanowisk rowerowych, zlokalizowanej obok wejścia głównego do budynku, wraz z podjazdem - pochylnią przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Przewiduje się również zagospodarowanie terenu obok wiaty. Zostaną
tam zamontowane ławki, kosze na śmieci
i kwietniki. Projekt propaguje prozdrowotny i ekologiczny styl życia. Chodzi
o to, aby personel szpitala i osoby odwiedzające zrezygnowały z dojazdu samochodami i przesiadły się na rowery. Natomiast
wjazd - pochylnia umożliwi osobom niepełnosprawnym (w tym na wózkach inwalidzkich) dojście do poradni specjalistycznych oraz oddziałów medycznych.
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PEŁNA
SZAFA
- salony odzieży używanej

ie
Pozwól sob
na więcej
ny,
- niskie ce
ść.
dobra jako

Nowa dostawa
już czeka w sklepach
naszej sieci odzieży
używanej.
BIELSKO-BIAŁA, ul. Powstańców Śląskich 6 TYCHY, ul. Dąbrowskiego 33 oraz al.Bielska 128
BYTOM, ul. Moniuszki 32
SOSNOWIEC, Blachnickiego 3 oraz ul. Piłsudskiego 13
MIKOŁÓW, ul. Podleska 8
ŚWIĘTOCHŁOWICE, ul. Bytomska 25
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Marcelo Mendez trenerem Jastrzębskiego Węgla!
u Umowa z argentyńskim trenerem będzie obowiązywać na sezon 2022/2023.
Jak dotąd kariera
trenerska 58-letniego
Marcelo Mendeza
najtrwalej związana
była z Sadą Cruzeiro.

Trener Marcelo Mendez.
- Marcelo Mendez to absolutna czołówka
wśród trenerów siatkarskich na świecie. Jest
mi niezmiernie miło, że Jastrzębski Węgiel
zbudował taką markę, że potrafi przyciągać
do siebie najlepszych z najlepszych w swoim fachu. Trener Mendez to szkoleniowiec
z charyzmą, wiedzą i ogromnym doświadczeniem, za którym stoją sukcesy zarówno
klubowe, jak i reprezentacyjne. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie z korzyścią
dla obu stron - mówi Adam Gorol, prezes
Jastrzębskiego Węgla.

- Nasze plany i cele na sezon 2022/2023
są ambitne. Chcemy, aby Jastrzębski Węgiel plasował się wśród najlepszych klubów w Lidze Mistrzów oraz na topie
w PlusLidze. Klub z tak bogatą historią
musi zawsze celować w pierwszą pozycję. I jestem przekonany, że dzięki dużemu wysiłkowi, chęciom, wierze we wspólne działanie, treningowi oraz zaufaniu
w pracę zespołową, możemy to osiągnąć mówi nowy szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla.

W tym brazylijskim klubie spędził on
aż 12 lat, sięgając z nim sześciokrotnie
po mistrzostwo kraju, sześciokrotnie po
krajowy Puchar, siedmiokrotnie po Klubowe Mistrzostwo Ameryki Południowej trzykrotnie po Superpuchar Brazylii i również trzykrotnie po Klubowe Mistrzostwo Świata. Do tego dochodzą jeszcze liczne medale z innego kruszcu wywalczone z tym klubem.
Jeszcze w trakcie pracy w brazylijskim
klubie, w 2018 roku, rozpoczął współpracę z kadrą narodową swojego kraju.
W zeszłym roku, po trzech latach dowodzenia Albicelestes, wywalczył z nią brąz
Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Sztuka ta
udała się Argentyńczykom po raz drugi
w historii, po 34 latach przerwy, a w pokonanym polu pozostawili oni swoich
odwiecznych rywali z kontynentu, Brazy-

Henrique Pereira Furtado i Federico Baroni asystenci trenera Marcelo Mendeza.
lijczyków. Kontrakt Mendeza z argentyńską federacją obowiązuje do 2024 roku.
Nowy szkoleniowiec
Jastrzębskiego Węgla jako
trener prowadził także
kadrę Hiszpanii, z którą
wygrał Ligę Europejską.
Ponadto, pracował w klubie Drac Palma z Majorki, z którym m.in. trzy razy
zdobył mistrzostwo kraju i dotarł do finału Pucharu Top Teams.
Wśród prowadzonych przez niego
klubów nie sposób nie wspomnieć również o CA River Plate, klubie z Buenos

Aires, z którym wywalczył mistrzostwo
Argentyny i którego barwy sam wcześniej bronił jako zawodnik. W grudniu
2021 roku objął Asseco Resovię Rzeszów
po Alberto Giulianim, ale po zakończeniu sezonu pożegnał się z klubem z Podkarpacia.
Trener Mendez przychodzi do Jastrzębskiego Węgla wraz ze swoim asystentem, Brazylijczykiem Henrique Furtado, z którym przez lata współpracował
w Sadzie Cruzeiro oraz trenerem przygotowania motorycznego Federico Baronim, Argentyńczykiem, z którym pracuje wspólnie w reprezentacji swojego
kraju.
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Produkty spożywcze zawsze w najlepszej cenie!
§ świeże
§ dobre
§ polskie

Nie przegap promocji!

FEDRUJEMY
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Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Lato pełne przygód z JSW

u Dzięki wsparciu JSW i Fundacji JSW niemal sześć tysięcy dzieci skorzystało
tego lata z różnych form rekreacji i wypoczynku.

J

edną z wielu wakacyjnych imprez
współfinansowanych tego lata przez
Fundację JSW był piknik w Parku
Aktywnej Rekreacji w Mszanie. Wodne zabawy w pirackiej oprawie pozwoliły dzieciom aktywnie spędzić czas na
świeżym powietrzu; przynosiły też ulgę
od słonecznych promieni. Największą
atrakcją była niespodzianka przygotowana przez druhów z OSP. Strumień wody
ze strażackiego węża stał się szybko pretekstem do wodnych zabaw i zawodów.
- Muszę przyznać, iż bawiliśmy się tak
samo dobrze jak dzieci, dla których przygotowaliśmy nasze strażackie niespodzianki - powiedział Arkadiusz
Jaworski z OSP Mszana.
W każdej części Parku Rekreacji na dzieci czekały inne atrakcje. Były gry zręcznościowe, tory przeszkód,
plenery malarskie oraz zabawy wodnymi balonami.
- Pirackie atrakcje pochłonęły mojego syna bez reszty - podkreślała pani Iwona,
matka 7-letniego Kacpra. - Taki festyn to bardzo dobry pomysł.
W dzisiejszych czasach coraz mniej
rodzin może pozwolić sobie na letnie wyjazdy, więc dla dzieci, które zostają w domu, to często jedyna wakacyjna atrakcja
- dodaje.
Piknik w pirackiej
oprawie to jedna z wielu
wakacyjnych propozycji,
jakie w ramach projektu
„Wesołe Lato z Fundacją
JSW” przygotował mszański
Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji.

Młodzi sportowcy wykorzystali letnią pauzę na doskonalenie swoich talentów i formy fizycznej w trakcie letnich obozów wyjazdowych i stacjonarnych, dofinansowanych przez Fundację
JSW. Piłkarki z LKS Paniówki ćwiczyły
i wypoczyway nad morzem we Władysławowie, a ich koledzy z boiska z Połomii wyjechali do Krościenka. Młodzi
sportowcy z LKS Start Mszana szlifowali formę w Milówce. Natomiast zawodniczki z JKH Białe Jastrzębie czas
ten wykorzystały na przygotowania do
rozgrywek Młodzieżowej Ligii Hokeja Kobiet.

strony Fundacji JSW - powiedział Rafał Jabłoński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie.
Tego lata Fundacja JSW
wsparła 25 wakacyjnych
projektów. Dzięki temu blisko 6 tys. dzieci z całego regionu przeżyło lato pełne przygód.

- To już trzecie z kolei wakacje, podczas których nasi najmłodsi mieszkańcy mogą liczyć na letnie niespodzianki. Każdego roku organizujemy wycieczki, festyny, pikniki, spotkania z podróżnikami czy warsztaty artystyczne i kulinarne, co najmniej raz w tygodniu przez
cały lipiec i sierpień. Sami nie bylibyśmy
w stanie sfinansować tylu wakacyjnych
atrakcji, więc jesteśmy głęboko wdzięczni za wsparcie, na jakie możemy liczyć ze

Wsparcie Fundacji
JSW nie ogranicza się
jedynie do sportowych
wakacji. W letniej ofercie
przygotowanej przez
ośrodki kultury i sportu
z Jastrzębia-Zdroju, Mszany,
Świerklan, Gierałtowic,
Pilchowic i Radlina nie
zabrakło wycieczek czy
festynów.

- Zawsze dokładamy wszelkich starań,
by w trakcie wakacji najmłodsi mieszkańcy nie narzekali na nudę. Najatrakcyjniejszymi elementami w naszej letniej ofercie
są oczywiście wycieczki. Gdyby nie wsparcie Fundacji JSW z wielu wyjazdów, jak
na przykład do Krakowa czy Wrocławia,
musielibyśmy zrezygnować - powiedziała Agata Wrożyna-Juszczak, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Świerklanach.
Fundacja JSW pomogła
także druhom z OSP
w Ruptawie, którzy
zorganizowali wyjazdowy
obóz młodzieżowych
drużyn pożarniczych
z Jastrzębia-Zdroju.
Podobnie jak w ubiegłych latach, także podczas tegorocznych wakacji 120
dzieci z trzech domów dziecka wyjechało na 10-dniowe wakacje nad polskim
morzem dzięki bezpośredniemu wsparciu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dzieci mieszkały w ośrodku „Neptun” w Sianożętach należącym do Grupy Kapitałowej JSW.
- Dzieci cały rok czekają na te nadmorskie kolonie. Mamy skromny budżet
i gdyby nie pomoc JSW, naszego Centrum nie byłoby stać na jakikolwiek wakacyjny wyjazd, nie wspominając już
o pełnych koloniach. Szczególnie cenimy
sobie fakt, iż nie jest to jednorazowa pomoc, a stałe wsparcie. Dzięki JSW nasi
podopieczni mogą liczyć na letnie kolonie od kilku lat - podkreśliła Iwona Spora, dyrektor Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” oraz „Ostoja”
w Pszczynie.

sierpień
2022 r.
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JSW wspiera energetykę

i odbiorców indywidualnych
Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest
największym producentem węgla koksowego
w Unii Europejskiej (podstawowy surowiec do
produkcji stali), znalazła sposób na wsparcie
energetyki zawodowej oraz odbiorców
indywidualnych.

Z

arząd JSW podjął decyzję
o uruchomieniu produkcji
węgla do celów energetycznych sortymentu Orzech. Węgiel, którego podaż ma wynieść do 180 ton na
dobę jest sprzedawany w kopalni Budryk z przeznaczeniem dla odbiorców
indywidualnych. Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się na stronie internetowej www.jsw.pl/dla-kontrahentow/cennik-wegla.

W tym roku JSW wyprodukuje
o 400 tysięcy ton węgla do celów energetycznych więcej niż planowano.
W sumie, w 2022 roku Spółka wyprodukuje ponad 2,7 mln ton węgla do celów energetycznych. Dodatkowo Spółka uruchomiła produkcję granulatu
energetycznego o wydajności 400 ton
na dobę. Kolejna instalacja o podobnych parametrach zostanie uruchomiona na początku września 2022 ro-

ku. Oznacza to, że do końca roku obie
instalacje wyprodukują ponad 90 tysięcy ton granulatu do celów energetycznych. Granulat w procesie uszlachetniania jest produkowany z drobnoziarnistych frakcji węglowych uzy-

skiwanych przy produkcji węgla koksowego. Wyprodukowany granulat
służy jako domieszka do węgli energetycznych i podobnie jak produkowany przez JSW węgiel do celów energetycznych, trafia do zakładów energety-

ki zawodowej, dużych elektrociepłowni, posiadających odpowiednie instalacje. Wprowadzenie dodatkowej ilości węgla do celów energetycznych powinno też zmniejszyć lukę surowcową
u producentów ciepła sieciowego.

Kontrahent JSW wspiera rodziny ofiar
u Austriacki koncern Voestalpine przekazał 130 tysięcy euro rodzinom ofiar katastrof górniczych,
do jakich doszło w Pniówku i Zofiówce w kwietniu tego roku. Pieniądze trafiły do Fundacji JSW,
która przekaże środki 26 rodzinom. Każda z nich otrzyma około 20 tysięcy złotych.

- Voestalpine jest dla nas kluczowym partnerem i cieszymy
się, że możemy liczyć na nich
również w tak dramatycznych
sytuacjach, jak katastrofa gór-

nicza. Oczywiście środki przekazane przez koncern nie zrekompensują tragedii, jaka dotknęła naszych pracowników
i ich najbliższych, ale z pewno-

ścią pomogą ich rodzinom. Jesteśmy wdzięczni za tak szlachetny
gest - mówi Sebastian Bartos,
zastępca prezesa zarządu JSW
ds. handlu.

Koncern Voestalpine to strategiczny partner Grupy Kapitałowej JSW oraz światowy lider w produkcji i przetwórstwie stali. Ich działalność opar-

ta jest na współpracy między innymi z przemysłem motoryzacyjnym, kolejowym, lotniczym
i naftowym. Warto zaznaczyć, że
dla Grupy Kapitałowej JSW jest
strategicznym partnerem w zakresie odbiorów węgla i koksu.
- Pomoc tym rodzinom jest
naturalnym odruchem i wynika
z wieloletniej współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową. Relacje biznesowe z JSW to nie tylko współpraca tu i teraz, ale rozwijane od wielu lat partnerstwo
naszych spółek. Chcemy pokazać naszą solidarność wobec
wszystkich rodzin naszego partnera - powiedział Horst Panzer, dyrektor zarządzający Voestalpine.
Okazją do podziękowań koncernowi była wizyta ich przedstawicieli w kopalni Budryk
w Ornontowicach.

- Bardzo doceniamy ten gest,
z pewnością będzie to również
docenione przez załogę. Dziękujemy z całego serca w imieniu
rodzin poszkodowanych górników - mówił Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w JSW.
Przypomnijmy. 20 kwietnia
2022 roku w Pniówku, a trzy
dni później w Ruchu Zofiówka doszło do katastrof górniczych, w wyniku których zginęło 19 pracowników, a kolejnych
7 uznano za zaginionych. Zaginieni górnicy nadal znajdują się
w odizolowanym rejonie ściany
N-6 w kopalni Pniówek, gdzie
w dalszym ciągu prowadzona
jest profilaktyka przeciwpożarowa. Przyczyny i okoliczności
obu wypadków bada Wyższy
Urząd Górniczy oraz Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Zielone Jastrzębie
Program „Ciepłe Mieszkanie”
u Jastrzębie-Zdrój może dostać więcej pieniędzy, bo znalazło się wśród 102 najbardziej
zanieczyszczonych gmin z województwa śląskiego. To dla nich głównie powstał
program wspomagający montaż nowoczesnych źródeł ciepła w mieszkaniach.

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów
i poprawę efektywności energetycznej
w lokalach mieszkalnych znajdujących
się w budynkach wielorodzinnych
w ramach programu priorytetowego
„Ciepłe Mieszkanie”. Jest on skierowany
do właścicieli lokali w wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych, którzy będą
mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach.
Gminy będą mogły
aplikować o dofinansowanie
w ramach programu do
Funduszu w trybie ciągłym pierwszy nabór potrwa
do 31 grudnia 2022 r.
Emisje z budynków są dużym problemem w całej Unii Europejskiej.
Odpowiadają aż za 27 proc. całej finalnej konsumpcji energii. Największym źródłem zanieczyszczeń jest
ogrzewanie budynków i odpowiada
za blisko 63 proc. emisji budownictwa
i mieszkalnictwa.

O tym, jak duży problem stanowią
wysokie emisje w polskich miastach,
wsiach i miasteczkach, wiele mówi
chociażby lista gmin, których mieszkańcy mogą dostać wyższe dopłaty
w programie „Ciepłe Mieszkanie”.
W ministerialnym
wykazie ujęto 322 gminy,
w których jednocześnie jest
przekroczony dopuszczalny
poziom pyłów PM10, PM2,5
i benzo(a)pirenu. Na tej liście
znalazły się 102 miejscowości
z województw śląskiego,
w tym Jastrzębie-Zdrój.

gmina

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności
energetycznej w co najmniej 80 tys.
lokali mieszkalnych znajdujących się
w budynkach wielorodzinnych.
Program „Ciepłe Mieszkanie”
będzie wspierać zastosowanie ekologicznych i nowoczesnych żródeł centralnego odrzewania albo
podłączenie lokalu do wspólnego
efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie

Najwyższe stężenie PM10
Najwyższe stężenie
(poziom dopuszczalny wynosi
PM2,5
- 50 ug/m3) - dopuszczalna
poziom dopuszczalny
liczba dni z przekroczeniem tego
wynosi 20 ug/m3
poziomu w roku wynosi 35

JastrzębieZdrój
Program „Ciepłe
Mieszkanie” jest
odpowiedzią na
tę sytuację.

80

25

Najwyższe stężenie
B(a) P
poziom docelowy
wynosi 1 ng/m3

9

instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej, wymiana
okien i drzwi, wykonanie wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie
dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.
- Program kierujemy do osób, które
mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego
źródła ciepła na paliwa stałe - podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.
Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny
w gminach naszego powiatu będzie
podwyższona ze względu na stopień
zanieczyszczenia. W zależności od dochodów beneficjenta i może wynosić
17,5 tys. zł (35% kosztów kwalifikowanych), 26,9 tys. zł (65%) do nawet
39,9 tys. zł (95% kosztów).
Na co dofinansowanie
w programie „Ciepłe
Mieszkanie”?
Dopłaty będą przeznaczone na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie
z programu Ciepłe Mieszkanie będzie
można dostać na:

n nowe źródło ciepła (pompa ciepła,
kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł na pellet),
n podłączenie lokalu do wspólnego
efektywnego źródła ciepła,
n wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.
n wentylację mechaniczną,
n wymianę okien i drzwi.
Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gminy, które
najlepiej znają lokalne potrzeby. To one
od dziś mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej o środki potrzebne do realizacji
programu na swoim terenie.
- Staraliśmy się zostawić gminom jak
największy margines swobody, określając jedynie maksymalne dofinansowanie z podziałem na maksymalny udział
dotacji w kosztach kwalifikowanych,
w zależności od dochodów wnioskodawcy - zaznacza Paweł Mirowski, zastępca
prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gminy we własnym
zakresie będą określać
terminy składania
wniosków przez
beneficjentów końcowych,
zamieszczając stosowne
ogłoszenia na swoich
stronach internetowych.
To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych;
po przeprowadzeniu naboru i ocenie
wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną
posiadającą tytuł prawny wynikający
z prawa własności lub ograniczonego
prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym).
We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie
zobowiązanie beneficjenta końcowego,
że po zakończeniu realizacji inwestycji
w mieszkaniu nie będą zainstalowane
żadne źródła ciepła o klasie niższej niż
5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

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

Zielone Jastrzębie

NOWY RANKING „CZYSTEGO POWIETRZA”

Jastrzębie-Zdrój goni czołówkę!
Najnowszy ranking gmin w programie „Czyste Powietrze”
prezentuje dane z pierwszego kwartału bieżącego roku.
Według zestawienia, największą aktywność w składaniu
wniosków do programu wykazali mieszkańcy Pucka na
Pomorzu. Drugie miejsce zajęła gmina Stare Pole (również
pomorskie), a trzecie - śląskie uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój.

L

iderem wśród województw okazało się tym razem pomorskie aż 7 gmin z tego regionu znalazło
się w pierwszej dziesiątce rankingu.
Jastrzębie-Zdrój z 114
wnioskami znalazło się
na 68 pozycji.
Opublikowany ranking oparty jest
o liczbę wniosków (na wymianę źródła
ciepła i/lub termomodernizacji budynku) złożonych w gminie w stosunku do
liczby domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie gminy. Jeśli chodzi
o liczbę wniosków ogółem, najwięcej
złożono ich w Rybniku - aż 291 (na
drugiej pozycji Łódź - 193, na trzeciej
Bielsko-Biała - 159). Niestety, spośród
wszystkich 2477 gmin, tylko w jedenastu

złożono więcej niż sto wniosków. Powyżej 20 wniosków złożono w zaledwie co
piątej gminie.
Województwo śląskie,
w którym obowiązuje
zakaz użytkowania
„kopciuchów”, radzi
sobie całkiem dobrze.
W pierwszej pięćdziesiątce
rankingu za I kwartał 2022 r.
znalazło się 12 gmin z tego
województwa. Biorąc pod
uwagę liczbę wniosków
to właśnie mieszkańcy
śląskiego złożyli ich
najwięcej (6397).
Interesujących informacji dostarcza
także porównanie popularności po-

szczególnych źródeł ciepła w programie „Czyste Powietrze”. Przez pierwsze
trzy lata programu największym powodzeniem cieszyły się kotły gazowe. Od
początku bieżącego roku popularność
tego rodzaju ogrzewania zaczęła jednak
gwałtownie spadać - od 47% w styczniu

do zaledwie 26% w kwietniu, a właściciele „kopciuchów”, zamiast ogrzewania gazowego, coraz częściej wybierali
pompy ciepła. Urządzenia te odnotowały ogromny wzrost popularności od stycznia 2021 r. do kwietnia 2022 r.
była to zmiana z 17 do 49%! Rosnące

zainteresowanie pompami ciepła to bardzo dobra wiadomość. Rozwiązanie to
w połączeniu z termomodernizacją budynku i fotowoltaiką skutkuje nie tylko
wymiernymi korzyściami dla środowiska, ale również dla portfeli gospodarstw domowych.

Wszystko o Funduszach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zaprasza do udziału w IX. edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

C

hcesz zdobyć wiedzę o Funduszach Europejskich,
a jednocześnie dobrze się
przy tym bawić? Zarezerwuj sobie
weekend 7-9 października i świętuj
razem z nami obchody IX. edycji
DOFE.
W tym roku wydarzenie również odbędzie się w formie hybrydowej. Dlatego nie
ma wymówek! Chcesz poznać ludzi pełnych entuzjazmu i chęci do
zmian? Odwiedź nas stacjonarnie. A może wolisz spędzić jesienny weekend pod
kocem z kubkiem ulubionej herbaty? Nie ma sprawy! Dołącz do nas na stronie www.dniotwarte.eu
i świętuj bez wychodzenia z domu! Znajdziesz tam

wiele interesujących materiałów, weźmiesz udział w webinariach i szkoleniach, a nawet udasz się na wirtualny
spacer.
Akcja DOFE jest częścią szerszej
kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską.
Pozwala ona bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych
z pomocą dotacji unijnych.
Jesteś Beneficjentem Funduszy Europejskich i chcesz pokazać, jak dotacje wpłynęły na
Twoją działalność? Weź udział
w naszym konkursie i zgarnij ciekawe nagrody!
WIĘCEJ INFORMACJI:
https://www.dniotwarte.eu/

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym.
Zadanie jest proste, trzeba tylko wykonać zdjęcia przyrody, fauny, flory lub krajobrazu

z obszaru Polski, podczas wakacyjnego wypoczynku w 2022
roku.
- Czekamy na Wasze maile
ze zdjęciami pięknych wakacyjnych ujęć przyrody, fauny, flory lub krajobrazu z obszaru Polski. Więc aparaty i smartfony
w dłoń i... do dzieła. Wybierze-

my 10 najlepszych naszym zdaniem fotografii i poddamy je Waszej ocenie. Finałową dziesiątkę
zamieścimy tu, na naszym wufosiowym profilu na Facebooku,
a o zwycięstwie zdecydują Wasze lajki. Autorów czterech zdjęć
z największą liczbą lajków nagrodzimy fantastycznymi zestawami naszych gadżetów. Lajkujcie, udostępniajcie i bawcie się
z nami - zapraszają pracownicy
Funduszu na swoim FB.
Konkurs trwa do 11 września
2022 roku. W terminie od 15
do 30 września do godz. 15:00
odbędzie się głosowanie przez
Internautów na najlepszą pracę. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 14 października 2022 roku. Jedna osoba może przesłać maksymalnie
4 zdjęcia.
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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.
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.

Krzyżówka

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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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONE NA:
USTANOWIENIE I SPRZEDAŻ PRAWA ODRĘBNEJ
WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH:
n ul. Zielona 17/5 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 70,51 m2,
cena wywoławcza 220 000 zł, wadium 22 000 zł,
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7 w dniu 12.09.2022 r., godz. 1000
n ul. Śląska 15/28 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 42,00 m2,
cena wywoławcza 160 000 zł, wadium 16 000 zł,
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7 w dniu 14.09.2022 r., godz. 1000
n ul. Słoneczna 38/1 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 38,00 m2,
cena wywoławcza 135 000 zł, wadium 13 500 zł,
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7 w dniu 16.09.2022 r., godz. 1000.
Minimalne postąpienie w przetargach wynosi 500 zł.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem na ustanowienie i zbycie
odrębnej własności…” obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie
wpłacą wymagane wadium.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów ogłoszenia przetargu,
sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego,
założenia i wpisu do księgi wieczystej.
Umowa ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta
zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg do godziny 1400.
Wystawione do przetargu lokale mieszkalne można oglądać po uprzednim umówieniu na administracjach
osiedlowych: ul. Zielona 5 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 47 18 170 dot. Zielonej 17/5
ul. Kaszubska 3 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 47 30 169 dot. ul. Śląskiej 15/28,
ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 47 61 255 dot. ul. Słonecznej 38/1.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 5
lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONE NA:
NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. Kurpiowska 19/8 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 34,66 m2,
stawka wyjściowa 8,25 zł/m2, wadium 286 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 13.09.2022r., godz. 1000.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg do godziny 1400.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej przedmiotowego
lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł/m2 kaucja mieszkaniowa 6 krotność
wylicytowanej opłaty czynszowej,
Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem organizowania
przetargów na najem lokali mieszkalnych...” obowiązującym w Spółdzielni co potwierdzą podpisem
na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie stałego
dochodu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: zawarcia w terminie 7 dni od
daty zakończenia przetargu umowy najmu (z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem
do przetargu) oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Wystawiony do przetargu lokal można oglądać po uprzednim umówieniu
na administracji osiedlowej przy ul. Kaszubskiej 3 tel. 32 47 30 169.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym
etapie postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS”
pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.
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Z koleo.pl taniej o 10 zł!

Dla mieszkańców województwa śląskiego platforma internetowa koleo.pl wspólnie z Kolejami Śląskimi
uruchomiła specjalną, bardzo atrakcyjną promocję!
Do końca września 2022 r. każdy nowy użytkownik KOLEO, który będzie chciał kupić bilet KŚ w aplikacji KOLEO dostanie10 zł rabatu
po wpisaniu kodu promocyjnego NGAZETAKS10 podczas płatności.
Zakup biletu KŚ w KOLEO możliwy jest do kilku minut przed rozkładową godziną odjazdu pociągu. Pasażer może nabyć bilet
elektroniczny dla siebie i dla 5 innych osób w jednej transakcji. Płatność za bilety w aplikacji KOLEO jest możliwa: kontem KOLEO (konto
przedpłacone), kartą płatniczą, Blikiem, Apple Pay i Google Pay.

KOLEJE ŚLĄSKIE UDOSTĘPNIAJĄ SYMULATOR POJAZDU KOLEJOWEGO.

Zostań wirtualnym maszynistą!

Każdy pasjonat kolei,
kolekcjoner miniaturowych
lokomotyw czy budowniczy
szynowych makiet i dioram
marzy, by choć przez chwilę
poprowadzić prawdziwy
skład i beztrosko mknąć
wzdłuż przepięknych
polskich szlaków
transportowych. A i osoby
mniej zafascynowane
światem zwrotnic, bocznic
i zespołów trakcyjnych
z pewnością chciałyby
się przekonać: jak to jest
„kierować pociągiem”.

Z

kolei profesjonaliści, którzy chcą
sprawdzić swoje umiejętności,
wiedzę praktyczną i przygotować się do następnego egzaminu, szukają
rozwiązań, by w bezpiecznych warunkach
przetestować swoje kompetencje i możliwości rozwoju kariery.
Dla wszystkich tych osób niezależnie czy są miłośnikami
kolei, czy zawodowcami
z wieloletnim stażem Koleje Śląskie udostępniają
ultranowoczesny symulator
pojazdu kolejowego.
Jest on odzwierciedleniem, w skali
1:1(!), prawdziwej kabiny pojazdu trakcyjnego najnowszej generacji typu Elf 2/22
WEd. Pulpit maszynisty jest odwzorowany w 100% z każdym urządzeniem, które znajduje się w realnym składzie. Tym
samym symulator zapewnia rzeczywiste

(a zapewnianie 100% bezpieczeństwa
przejazdu to nadrzędny priorytet dla
każdego pracownika kolei).
Symulator pozwala także na sprawdzenie czy maszynista prawidłowo obsługuje
wszystkie urządzenia sterowania oraz czy
zawsze zachowuje wymaganą czujność
w trakcie swej pracy (sprawdzają to specjalne algorytmy). Przygotowany program ćwiczeń obejmuje również prawidłową komunikację z innymi uczestnikami ruchu kolejowego.

Paweł Fajdek, Mistrz Świata,
medalista olimpijski.

Ta niezwykła maszyna,
należąca do Kolei Śląskich,
jest jedynym symulatorem
pojazdu Elf 2/22 Wed
w Polsce.

warunki pracy maszynisty, z uwzględnieniem każdego aspektu prowadzenia autentycznego pojazdu szynowego.
Kabina symulacyjna jest posadowiona na platformie ruchowej o sześciu stopniach swobody. Dzięki temu uzyskano
pełne odzwierciedlenie wrażeń związanych z prowadzeniem pojazdu trakcyjnego - jak na przykład: drgania, przyśpieszenie, hamowanie, przeciążenie..., a nawet
wykolejenie pojazdu! Ponadto kabina maszynisty została wyposażona w pionierski
system wizualizacji 4K UHD oraz immersyjny system dźwięku przestrzennego.
Oprogramowanie zapewnia
przejazd zgodny ze
schematem linii Kolei
Śląskich i jest na bieżąco
aktualizowane zarówno
w zakresie specyfiki szlaków,
jak i wszelkich remontów
oraz utrudnień.

Symulator umożliwia szkolenie z zakresu prowadzenia pojazdów z wykorzystaniem nowoczesnych systemów kierowania składem (zgodnie z Europejskim
Systemem Sterowania Pociągiem - ETCS)
oraz zapewnia ćwiczenia z wykorzystaniem łączności GSM-R, która od 2025 roku będzie podstawowym systemem łączności w Polsce.
Największym atutem urządzenia nie
jest jednak samo „bezstresowe” i rutynowe prowadzenie pojazdu. System
przygotowano z myślą o sprawdzeniu
swoich umiejętności w sytuacjach nadzwyczajnych, bowiem oprogramowanie urządzenia umożliwia przećwiczenie zdarzeń oraz wypadków podczas
pracy pociągowej czy manewrowej, także przy udziale innych pojazdów kolejowych i drogowych, a nawet... maszyn
rolniczych!
Dodatkowo symulator pozwala na
odtworzenie całego spektrum uste-

rek pojazdu oraz zdarzeń nietypowych - związanych z infrastrukturą
kolejową. Jest on również wyposażony w moduł eco-driving umożliwiający analizowanie zużycia energii podczas symulowania przejazdów (pozwala to na szkolenie maszynistów z zakresu ekonomicznego sposobu jazdy). Co
więcej, urządzenie pozwala przećwiczyć sytuacje skrajnie nietypowe/ekstremalne, z którymi maszynista spotyka się bardzo rzadko. Taki trening pozwoli na właściwe działanie w sytuacji
realnego zagrożenia w trakcie kursu

Jej kolejnym walorem jest fakt, iż spełnia ona wszystkie wymagania wynikające
z obowiązujących aktów prawnych oraz
zalecenia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Wirtualny przejazd (pod nadzorem
i z pomocą profesjonalnego instruktora)
trwa 60 minut i jest podzielony na następujące etapy:
1. Omówienie zasad BHP oraz działania
elementów symulatora pojazdu kolejowego (5 min.)
2. Zaznajomienie uczestnika z obsługą symulatora (5 min.)
3. Przygotowanie pociągu do jazdy oraz
sama jazda pociągiem (45 min.)
4. Omówienie przebiegu symulacji (5 min.).

Symulator KŚ to zarówno świetna możliwość spełnienia kolejowych marzeń oraz jedyna w swoim rodzaju szansa na wzbogacenie CV, jak i unikatowy
sprawdzian radzenia sobie w ekstremalnych warunkach prowadzenia pociągu. Zapraszamy zatem do korzystania z naszej nowej usługi!
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