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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:

www.naszejastrzebie.pl

Jaka władza
taki pomnik

W centrum miasta urzędnicy ustawili dziesięciotonową górę plastikowych
odpadów. Śmieciowa rzeźba tylko zdenerwowała ludzi, aż w końcu
ktoś ją podpalił. Czy władze nie znają granic w ośmieszaniu miasta?
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EKSPRESOWA

POŻYCZKA
Pożyczki od 500 zł do 6000 zł
Obsługa w domu klienta
Akceptujemy różne formy dochodu
Bez weryfikacji BIK
Dopuszczamy umiarkowane
zadłużenie w KRD
Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania 222,06 procent
Na okres od 28 do 52 tygodni
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 Rządowe pieniądze
dla Jastrzębia-Zdroju
 Rozmowa z premierem
Mateuszem Morawieckim
 Zginęli na nieludzkiej ziemi
 Wieści z politycznego frontu
 Nowe złoża dla JSW

www.benefia.pl
pl

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

www.kancelaria-kip.pl
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Rządowe pieniądze

3 mln zł
na drogi

dla Jastrzębia-Zdroju

4,7 mln zł
na szpital

Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych nasze miasto
pozyskało środki na remonty ulic, ale to nie jedyne dobre
informacje płynące z Katowic i Warszawy.

M

iejskie media od pewnego czasu obiegają zdjęcia z uroczystości
przekazywania czeków na inwestycje drogowe dla gmin i powiatów naszego
regionu. Pieniądze pochodzą z rządowego
programu Fundusz Dróg Samorządowych.
W sumie do naszego województwa trafiło z tego tytułu w tym roku ponad 300 mln zł. Jest
to kwota bez precedensu w historii tutejszych
samorządów, bo władze centralne raczej zostawiały gminy i miasta same z ich problemami
infrastrukturalnymi. Jastrzębie-Zdrój dostało
3 mln zł. Pieniądze te pozwolą zmodernizować
ul. Chlebową. Przebudowany i rozbudowany zostanie ponad 720-metrowy odcinek od
skrzyżowania z ulicą Jagiełły.

poseł z Jastrzębia-Zdroju
Dla porównania, w 2015 roku rząd POPSL przeznaczył na śląskie drogi 69 mln
zł. Po zmianie władzy i dzięki staraniom
parlamentarzystów PiS z naszego regionu,
pulę na remonty i rozbudowę śląskich dróg
udało się zwiększyć do prawie 300 mln zł,
czyli ponad cztery razy tyle. To jest ilościowa i jakościowa różnica między rządami
PO-PSL, a PiS. Skorzysta na tym też nasze
miasto, ale to nie są jedyne dobre wiadomości. Ministerstwo zdrowia przeznaczyło
pieniądze na zakup nowoczesnych ambulansów. Jeden z nich trafił do Jastrzębia Zdroju. To szybsza i skuteczniejsza pomoc
medyczna. To także lepszy standard pracy
dla ratowników i lekarzy. To kolejny przykład, jak trzeba działać skutecznie dla życia
i zdrowia mieszkańców naszego regionu.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski
przekazał niedawno dotację na zakup trzech
karetek w naszym regionie. Pojazdy trafią do
E

na karetki

Grzegorz Matusiak,

Rząd dofinansował
nie tylko drogi, ale także
służbę zdrowia
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400 tys. zł
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ul. Beskidzka 34, tel: 32-470-32-49
ul. Mazowiecka 6, tel: 537-437-515
Al. Piłsudskiego 60, (Urząd Miasta) tel: 531-131-101
Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji: Beata Leśniewska
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

Jastrzębia-Zdroju, Rybnika oraz Świerklan.
W sumie z budżetu państwa zostało na ten
cel przekazane 400 tys. zł. Pojawiła się też dodatkowa pula dla szpitali w województwie śląskim. To ponad 46 mln zł. Jedną dziesiątą tej
kwoty, a dokładnie 4,7 mln zł, dostanie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Udało się też, przy sporym zaangażowaniu
posła Grzegorza Matusiaka, uratować przed
zamknięciem Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci. W jastrzębskiej placówce leczy się ponad 400 małych pacjentów, dowożonych z wielu miejscowości południowej części
województwa śląskiego. Problemy zaczęły się
pod koniec czerwca. Szpitalowi skończył się
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Do podpisania nowego nie doszło, ponieważ
oferta przetargowa zawierała błędy formalne.
Mali pacjenci zostali pozbawieni rehabilitacji.
Zrozpaczeni rodzice zaczęli pukać do wszystkich możliwych drzwi, także do posła Grzegorza Matusiaka. Interwencja parlamentarzysty
okazała się skuteczna. NFZ ogłosił drugi konkurs, który zakończył się pozytywnym rozstrzygnięciem. Nowy kontrakt z Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym podpisano do
września 2024 roku. 
(fil)

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
790 887 729, reklama.naszagazeta@gmail.com
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec
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Nie będzie sukcesu Polski

bez sukcesu Śląska
O problemach i szansach rozwojowych naszego regionu
rozmawiamy z premierem Mateuszem Morawieckim.

- Z racji stanowiska jest Pan najlepiej poinformowanym człowiekiem na temat tego, co dzieje
się w Polsce. Jak z perspektywy Premiera wygląda
Górny Śląsk?
- Śląsk jest kluczowym elementem naszej, białoczerwonej układanki. Postrzegamy Śląsk nie tylko
w prostych kategoriach zysków i strat, jak to czynili
nasi poprzednicy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości myśli o przyszłości regionu, bo Śląsk jest bardzo ważny
w strategicznym planie dla całej Polski. Polska musi
być dobrze funkcjonującym organizmem, w którym
współgrają wszystkie elementy nowoczesnego państwa - od infrastruktury, przez sektor przemysłowy, na
promocji kultury skończywszy.
- Chyba nie wszystko współgrało, skoro dwa lata temu w ramach „Planu Morawieckiego” przygotował Pan koło ratunkowe dla naszego regionu, czyli wart 50 mld zł Program dla Śląska.
- Nie postrzegam Programu dla Śląska w kategoriach koła ratunkowego. Jeśli już to koła zamachowego. Śląsk ma ogromny, ludzki i inwestycyjny potencjał, ale także całą masę rozwojowych zagrożeń. Zadaniem rządu jest usuwanie przeszkód. W Programie
dla Śląska wzmacniamy to, co jest dla regionu dobre
i naprawiamy to, co wymaga naprawy. Inwestujemy
w region, który ma świetne perspektywy rozwojowe.
Śląsk ma stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Oczywiście, trzeba być świadomym wyzwań,
jakie stoją przed regionem. Zadaniem odpowiedzialnego rządu jest więc nie tylko wspieranie inwestycji,
ale usuwanie pojawiających się przeszkód. Na tym
właśnie polega nasz Program dla Śląska.
- W niektórych częściach Śląska naprawiać trzeba niewiele, ale w innych całkiem sporo. Zna Pan
ostatnie rankingi zamożności samorządów, przygotowane przez miesięcznik „Wspólnota”?
- Rzeczywistość jest bardziej złożona, trudno ją oddać nawet w dobrym rankingu. Na przykład samorządy województwa śląskiego i opolskiego mają najmniejszy dług w relacji do dochodów, znacznie poniżej średniej ogólnopolskiej. O tym w rankingu nie
przeczytamy. Nie oznacza to, że odrzucam sens tego
typu rankingów. Problem kontrastów pomiędzy miastami bogatszymi i biedniejszymi jest realny. I tu kluczową rolę ma do odegrania państwo. Program dla
Śląska daje rozwojowe szanse także dla tych miast regionu, które radzą sobie trochę gorzej.
- Kto jest odpowiedzialny za kontrast między bogatszymi a biedniejszymi?
- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Górny Śląsk
stał się jedną z największych ofiar transformacji
ustrojowej lat 90. Oczywiście takich poszkodowanych jest więcej - nasze zagłębia włókiennicze, kopalnie wałbrzyskie, średnie miasta w których zamykano największe zakłady pracy czy PGR-owskie
wsie. Ale to na Śląsku lekką ręką likwidowano za
bezcen kopalnie i zakłady przemysłowe. A później
nie zrobiono prawie nic, aby naprawić popełnione
błędy, w zamian nie dawano niemal nic. Samorządy zostały same z bagażem społecznych i gospodarczych problemów, jakie zafundowało im państwo.
Mogę Czytelników zapewnić i uspokoić, że póki rządzi moje środowisko polityczne, nie dojdzie do powtórnej degradacji Śląska. Region wychodzi na pro-

stą, ale proszę pamiętać, że w cztery lata nie da się
naprawić całych dekad zaniedbań.
- Nie obawia się Pan, że kolejne kłopoty może
ściągnąć na Śląsk polityka klimatyczna Unii Europejskiej?
- Z inicjatywy Polski, podczas ubiegłorocznego
szczytu klimatycznego w Katowicach przyjęto deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji. Oznacza ona konieczność dostosowania polityki klimatycznej do poziomu rozwoju gospodarczego i możliwości
finansowych poszczególnych krajów. Państwa człon-

stopniu właśnie Śląsk. Przypomnę tylko, że do końca
dekady ponad trzy miliony gospodarstw, dzięki wsparciu państwa będzie mogło wymienić tradycyjne piece
na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Przeznaczamy na ten cel ponad 100 mld zł. Podobnych przedsięwzięć, także zaplanowanych w ramach Programu
dla Śląska, można wymienić bardzo wiele.
- W kampanii wyborczej jednej ze śląskich kandydatek do Parlamentu Europejskiego pojawiło
się hasło, że Śląsk liczy na pieniądze z Unii Europejskiej, ale w zamian może dać coś cenniejszego,

Śląsk ma ogromny, ludzki i inwestycyjny potencjał, ale
także całą masę rozwojowych zagrożeń. Zadaniem
rządu jest usuwanie przeszkód. W Programie dla Śląska
wzmacniamy to, co jest dla regionu dobre i naprawiamy
to, co wymaga naprawy. Inwestujemy w region, który ma
świetne perspektywy rozwojowe. Śląsk ma stać się kołem
zamachowym polskiej gospodarki.
kowskie Unii Europejskiej mają różne punkty wyjścia
na drodze do transformacji energetycznej. Polska jest
w znacznym stopniu zależna od węgla, dlatego walczymy o odpowiednie środki na transformację i modernizację sektora energetycznego. Takim sukcesem, wspierającym solidarną transformację jest choćby Platforma Wsparcia Regionów Górniczych, na którą udało
się wywalczyć ponad 4 mld euro. Pilotażowym regionem tego projektu został Górny Śląsk. Ze środków krajowych został uruchomiony przez nasz rząd program
„Czyste powietrze”, który wspomoże w ogromnym

a mianowicie szacunek do tradycyjnych wartości,
od których ucieka współczesna Unia. Zgadza się
Pan z taką tezą?
- Jak najbardziej. Wspólnotę można budować tylko na fundamencie wartości. Dziś Europa stoi na rozdrożu: albo pójdziemy dalej sprawdzoną drogą, którą
zmierzamy od ponad dwóch tysięcy lat albo zejdziemy
na manowce i błądząc na ślepo, będziemy próbowali zorganizować społeczeństwo według nowych zasad.
Warto sprecyzować, o jakie wartości chodzi. Unia Europejska została zbudowana na ideowej „piątce” Ro-

berta Schumana, jednego z „ojców założycieli” wspólnoty. Te wartości to: chrześcijaństwo, wolność, solidarność, różnorodność, patriotyzm. Ślązacy mają je
wpisane w swój kod genetyczny i ich przywiązanie do
tradycyjnych wartości, etosu pracy, może być wzorcem dla całej Europy. To prawda, że w Unii Europejskiej jest teraz silna tendencja, aby deprecjonować rodzinę i naród, choć są to wspólnoty na których została zbudowana nasza cywilizacja. Jestem jednak przekonany, że będziemy budować silną Europę silnych
narodów i Europejczycy wrócą do swoich ideowych
i moralnych fundamentów.
- Dla premiera każdy okręg w Polsce byłby dobrym miejscem do startu w wyborach. Pan zdecydował się na Górny Śląsk. Dlaczego?
- Uważam, że Śląsk jest niezwykle istotny dla przyszłości całej Polski. Żyjemy dzisiaj w czasach przełomu, gospodarczego i technologicznego. To jak uda
nam się transformacja na Śląsku, czy uda nam się rozwinąć najnowocześniejszy przemysł, zadbać o zdrowe
środowisko naturalne, a jednocześnie nie rezygnować
z naszych przewag przemysłowych i energetycznych,
to kluczowa sprawa. Czy uda nam się to wszystko
z zachowaniem pełnej solidarności i odpowiedzialności społecznej. To są pytania o model rozwoju Śląska
i Polski, bo Śląsk jako rozwinięty gospodarczo region
wytycza trendy dla wielu innych regionów. Po prostu nie będzie sukcesu Polski bez sukcesu Śląska. Poza tym, Ślązacy są ludźmi konkretnymi, cenią bardziej
działanie, niż gładkie słowa. Praktyczne rozwiązania
bardziej niż puste teoretyzowanie... Jak coś powiedzą,
tak zrobią. To wartości, które są mi bliskie i wiem też,
że mogę się ich od Ślązaków uczyć.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Jerzy Filar
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Zginęli na nieludzkiej ziemi
u 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę,
jastrzębianie obchodzili Dzień Sybiraka.

W drugiej części uroczystości, która odbyła się w Domu
Zdrojowym, prezes Związku
Sybiraków - Koła w JastrzębiuZdroju, Ryszard Czernecki,
dokonał dekoracji sztandaru
34 Dywizjonu Rakietowego
Obrony Powietrznej w Bytomiu
Odznaką Honorową Sybiraka.
Odznaczenie otrzymała również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku oraz osoby
szczególnie zasłużone dla Koła
Jastrzębie-Zdrój.

M-3 Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska, pow. 44,00 m2
cena: 160 000 zł tel. 601 976 218

M-4 Jastrzębie-Zdrój
ul. Szkolna, pow. 55,70 m2
cena: 165 000 zł tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

W

artę honorową przy
symbolicznym grobie poświęconym
obrońcom ojczyzny w czasie
II wojny światowej oraz Sybirakom i pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich pełnili
między innymi żołnierze 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej w Bytomiu, harcerze, policjanci i funkcjonariusze
straży granicznej.
R

E

Ważnym punktem programu
była minuta ciszy za poległych
i zmarłych w II wojnie światowej
oraz apel poległych. Następnie
kompania oddała salwę honorową.
Kwiaty i znicze przed symbolicznym grobem złożyli parlamentarzyści, przedstawiciele
władz miasta, służb mundurowych, zakładów pracy oraz
kombatanci i członkowie Związku Sybiraków.
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Największe wydarzenie
edukacyjne świata

Pobyt w Ameryce był jak wielki sen.
Wszystko, co zobaczyłam było magiczne.
Nowy Jork to wspaniałe ogromne i niewiarygodne miasto. Zwiedziłam tam niemal wszystkie ciekawe miejsca. Zachwycił
mnie Central Park, gdzie w środku miasta

WTC 11 września, Muzeum historii naturalnej i spacer po torach dawnego metra
wplecionego w nowoczesną architekturę
miasta. Nowy York to miejsce, do którego
z radością wracam w swoich myślach.
Pobyt w Zachodniej Wirginii wśród
egzotyki tego regionu, pośród gór i lasów to spełnienie marzeń. Wirginia ma
zupełnie inny klimat niż Nowy York.
Mieszkaliśmy w sercu rezerwatu Summit. Było tam wiele ciekawych aktywności, które pozwalały nam zapełniać czas,
np.: hiking, skate park, wspinaczka, park
linowy, aktywności wodne, pływanie, tor
przeszkód na wodzie, scuba diving, nurkowanie, kajakarstwo, rafting, stelnictwo,
rzuty tomachawkiem, łucznictwo, Zip
i wiele innych. Czas spędzony na obozie
Jamboree był cudowny, poznałam wielu
wspaniałych ludzi, m.in. Japończyków,
z którymi nadal mam kontakt. Być może
za rok przyjadą do Polski. Z Meksykanami przesiadywaliśmy całe wieczory
na pogaduchach. Australijka, która wymieniła się ze mną na chustę narodową
okazała się świetnym kompanem. Wszy-

znajduje się oaza zieleni wraz z pomnikiem Króla Władysława Jagiełły na koniu,
Byk z Wall street czy też Statuła Wolności,
która robi niemałe wrażenie oraz Most
Brookliński, z którego wieczorny widok
na tętniące życiem miasto jest po prostu
niezapomniany. Niekończące się drapacze
chmur, to niesamowity widok. Memoriał,

scy rozmawialiśmy w języku angielskim.
Świat należał do nas. Niezapomniane
chwile spędzone wśród wspaniałych ludzi wielu kultur to czas cudownego życia
i nie potrafię wyrazić słowami jak bardzo
jest nadal w moim sercu. Cieszę się, że
byłam na tak niezwykłym światowym
zlocie skautów.

500 osób. Do domu przywiozłam pamiątki, adresy nowych przyjaciół i cudowne
wspomnienia. Mówią, że wszystko, co
dobre, musi się skończyć…. Ale wspólne
spędzanie ostatnich tygodni i nawiązywanie przyjaźni z całego świata był bezcenne.
„Take me home… Country roads…
I’m coming home…”- słowa piosenki
przewodniej tegorocznego Jamboree. Tak
szybko kończą się piękne chwile, krótkie
i ulotne… Pielęgnujmy je, dbajmy o nie.
Niech trwają w nas… w sercach… w spełnionych marzeniach.

Kamila Wiśniewska,
harcerka, uczennica
Zespołu Szkół nr 6
im. Króla Jana III
Sobieskiego

u W Stanach Zjednoczonych, w Zachodniej Wirginii odbył się

24 Światowy Zlot Skautingu „Jamboree 2019”. W tej niezwykłej
pod każdym względem imprezie wzięły udział przedstawicielki
Jastrzębia-Zdroju. Publikujemy ich relacje.

Janina Bogusz-Wiśniewska,
nauczycielka SP 16
im. prof. Rudolfa Ranoszka
i ZS nr 6 im Króla Jana III
Sobieskiego. Członek rady
kultury miasta.

C

eremonia otwarcia i zamknięcia
była niesamowitym przeżyciem.
Zdjęcia ani video nie są w stanie
tego oddać. To trzeba po prostu przeżyć!
Wystąpiły gwiazdy Ameryki, zdobywcy
nagród. Przedstawienia były rewelacyj-

ne, na miarę Ameryki! Spektakularne,
z ogromnym rozmachem, po prostu
Hollywoodzkie! W zlocie uczestniczyło
45 tys. skautów z 164 krajów. Łączyła nas
wspólna zabawa i poznawanie egzotyki
każdego kraju. My dorośli przygotowaliśmy ponad 6000 punktów programowych. W pełnym słońcu, czasem w deszczu pełniliśmy służbę, aby skauci z całego
świata mogli wziąć udział w tym największym edukacyjnym wydarzeniu. Mój wolontariat to artystyczne zmagania, malowanie, rysowanie na potrzeby Jamboree.
Pracowałam w grupie ludzi zajmujących
się ekologią, zdrowym żywieniem (ryby,
owoce i warzywa, pszczoły, świerszcze).
Najciekawsze dla mnie były świerszcze,
ponieważ jadłam je pierwszy raz i w różnych odsłonach smakowych. Najlepsze są
w czekoladzie! Polecam.
Polskę reprezentował Związek Harcerstwa Polskiego. Nasz kontyngent liczył
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Wieści z polity

Grupa „śmierci”, czyli turniej miast
Już od dawna lista kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu rybnicko-jastrzębskim
nie była tak silna. O wynikach zadecydują nie tylko czynniki programowe, ale także lokalne sympatie,
bo mieszkańcy widząc tak wyrównaną stawkę mogą zagłosować na „swojego” kandydata.

H

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

R

E

Bolesław Piecha

Michał Woś

zmieni. Może tak się stać, że każdy z wymienionych zdobędzie mandat, ale akurat
w tej rozgrywce liczy się nie tylko wynik,
ale także styl.
Bolesław Piecha, jako „jedynka” wejdzie na pewno, ale pytanie, ile
K

Czesław Sobierajski

Adam Gawęda

zdobędzie głosów? Rybnicki polityk prowadził niedawno kampanię do Parlamentu Europejskiego, więc tkwi jeszcze w pamięci wyborców. Problem w tym, że przegrał batalię o Brukselę, a porażka nie
wzmacnia wizerunku.
L

Grzegorz Matusiak

Michał Woś jest człowiekiem
Zbigniewa Ziobro i jako ważny członek
Solidarnej Polski dostał drugie miejsce na
liście. W dodatku jest ministrem i często
pokazuje się w telewizji, więc ma darmową reklamę. Jest silny, choć czy wzbudzi
A

zaufanie w tradycyjnych PiS-owych okręgach, do których należy Jastrzębie-Zdrój?
Czesław Sobierajski startuje z numerem trzecim, a swoją pozycję
w partii zbudował na wieloletniej przyjaźni i współpracy z Jarosławem Kaczyńskim.
Czy wsparcie samego prezesa przełoży się
na uznanie wyborców? Atutem Sobierajskiego jest Rybnik, gdzie jest znany, lubiany i szanowany.
Adam Gawęda dostał numer
cztery, choć w słabszym okręgu mógłby liczyć na wyższą pozycję. Z racji stanowiska
wiceministra energii ma łatwy dostęp do
mediów, bo górnictwo to temat najważniejszy na Śląsku. Najwięcej głosów zbierze zapewne w Wodzisławiu i okolicach, bo tam
mieszka i sporo zrobił dla swojego okręgu.
Grzegorz Matusiak z numerem pięć zamyka stawkę PiS-owych faworytów. W poprzednich wyborach miał najlepszy, po Izabeli Kloc, wynik w okręgu. Na
pewno może liczyć na rodzinne JastrzębieZdrój. Jest wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Rodziny Polityki Społecznej,
która firmuje programy socjalne rządu.
M

A

Grzegorz

MATUSIAK
Działać
skutecznie!
www.grzegorzmatusiak.pl
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asło użyte w tytule pochodzi ze
słownika komentatorów specjalizujących się w sportach zespołowych. O grupie „śmierci” mówimy wtedy, kiedy o awans walczy ze sobą kilka
mocnych zespołów, gdzie stawka jest na
tyle wyrównana, że nie ma faworytów ani
outsiderów. Polityka, zwłaszcza w czasie
przedwyborczej gorączki, też trochę przypomina sport. W poprzednich wyborach
liderką w rybnicko-jastrzębskim okręgu PiS była Izabela Kloc. Transfer mikołowskiej posłanki do Parlamentu Europejskiego diametralnie zmienił układ sił.
W tym rozdaniu na czele listy znalazło
się pięciu polityków, w kolejności zajmowanych pozycji: Bolesław Piecha, Michał
Woś, Czesław Sobierajski, Adam Gawęda, Grzegorz Matusiak. Każdy z nich jest
mocny. Każdy ma spore szanse na sukces
i ogromny apetyt na wzmocnienie swojej roli w partii. Obecnie PiS dysponuje
w Sejmie pięcioma szablami z okręgu rybnicko-jastrzębskiego. Według przedwyborczych symulacji po październikowych
wyborach nic się w tym względzie nie
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cznego frontu

Ostatnie takie trio
czy „czarny koń”

W wyborach do Senatu obowiązują inne reguły. Zwycięzca może być
tylko jeden. W okręgu jastrzębsko-raciborsko-wodzisławskim PiS
i KO realizują zupełnie inne strategie walki o izbę wyższą parlamentu.

Piękna i bestia

Na sejmowej liście Koalicji Obywatelskiej w stosunku do poprzednich
wyborów nie zmieniło się nic. Na czele wciąż te same twarze i kto wie, czy
wyborcy przerażeni widmem porażki nie zechcą złamać tego schematu.

Do

W

edług przedwyborczych symulacji Koalicja
Obywatelska w okręgu rybnicko-jastrzębskim może liczyć na trzy mandaty. W kolejce ustawili się od góry: Marek Krząkała, Krzysztof
Gadowski i Gabriela Lenartowicz. Oni w naszym okręgu firmują poczynania PO, ale zwolennicy tej partii raczej nie mają się z czego cieszyć. Przez cztery lata ekipa
Grzegorz Schetyny nie tylko nie nadrobiła dystansu do
PiS, ale pogłębiła sondażową przepaść, która zwiastuje
porażkę, jeśli nie klęskę 13 października.
Jedynym dobrym pomysłem PO w tej kampanii
było wpuszczenie samorządowców na listy, co może
trochę rozkruszyć wizerunkowy partyjny „beton”, którego symbolami w naszym okręgu jest wymieniona
wyżej trójka. Oczywiście, samorządowcy na wszelki
wypadek dostali dalsze miejsca, aby nie zagrozili interesom liderów. Z numerem 10 startuje Mirosław Duży, starosta powiatu mikołowskiego i członek władz
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. U siebie jest znany i lubiany, między innymi za bezpośredni styl bycia
i zaangażowanie w lokalne sprawy. Jego problemem
jest nierozpoznawalność poza granicami powiatu,
a Mikołów i sąsiednie miejscowości to za mało, aby
zrównoważyć Rybnik czy Jastrzębie-Zdrój.
R

E

izby wyższej parlamentu obowiązuje
inny system wyborczy, niż do Sejmu. Okręgi są jednomandatowe. Kto
zdobędzie najwięcej głosów ten wygra. Na wystawienie swoich kandydatów zdecydowało się tylko Prawo
i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Chyba
w żadnym innym okręgu nie ma tak diametralnie różnych rywali. Senat kojarzy się z powagą, polityczną
refleksją, pewną emocjonalną stabilnością w porównaniu do cyrkowych wybryków, jakich jesteśmy czasami świadkami w Sejmie. Opierając się tych kryteriach
PiS wybrał trafnie. Ewa Gawęda jest radną Sejmiku
Samorządowego, od pokoleń związaną ze Śląskiem
i górniczymi tradycjami. W Wodzisławiu prowadzi od
30 lat renomowany, wielokrotnie nagradzany zakład
fotograficzny. Jest zaangażowana w działalność społeczną i charytatywną.
Kandydata z innej bajki wystawiła natomiast
Koalicja Obywatelska. Marek Migalski jest byłym
europosłem, a wcześniej dał się poznać jako telewizyjny komentator polityczny i internetowy celebryta. Popularność przyniosła mu książka „Parlament
Antyeuropejski”, gdzie krytycznie opisał, jak to
wybrańcy narodów opływają w luksusy choć sam z
tych przywilejów korzystał pełnym garściami. Kto

Mirosław Duży
Pod rządami PiS państwo nakłada coraz więcej
obowiązków na miasta, gminy i powiaty, ale w ślad
za tym nie idą pieniądze. Potrafię zrozumieć wagę
i znaczenie programów społecznych, ale buntuję
się, kiedy są one finansowane, m.in. z pieniędzy,
które zostały zabrane samorządom. Mam nadzieję, że w parlamencie następnej kadencji zasiądzie
więcej samorządowców, którzy stworzą silne lobby
walczące o przywrócenie sprawiedliwych proporcji
w relacjach między rządem a samorządem.
K
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wie, czy gdyby zdobył mandat nie powstałaby zaraz
książka „Senat Antypolski”.

Ewa Gawęda
Chcę kontynuować w Parlamencie swoją dotychczasową działalność, ponieważ wiele problemów
z którymi spotykam się jako radna wojewódzka wymaga rozwiązań systemowych na poziomie Sejmu
i Senatu. Przede wszystkim chcę wspierać polskie
rodziny. Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości wspieranie rodzin to priorytet, a dla mnie osobista misja.
M

A
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Jaka władza taki pomnik
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DYWANY WYKŁADZINY
CENTRUM TAPET
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pranie dywanów odbiór
oraz dowóz do klienta

Uwaga!

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

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

rzez pięć lat rządów Anny Hetman zdążyliśmy
się przyzwyczaić do różnych fanaberii lokalnej władzy,
ale tym razem magistrat grubo
przesadził. W połowie września
w centrum miasta pojawiła się
ważąca 10 ton kostka sprasowanych plastikowych śmieci.
Mieszkańcy byli zszokowani.
Nielegalne składowiska i podrzucanie śmieci stały się w Polsce normą, ale jeszcze nikt nie
był tak bezczelny, aby odpady
zostawić w takim miejscu. Szybko okazało się, że ta dziwna
ekspozycja powstała na zamóR
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Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie
KLINIKA OKULISTYCZNA

ZAĆMA
POWIEKI
PLASTYKA

n Zaćma już od 35 zł - PROMOCJA
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 1764,21 zł.

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886

A

wienie… urzędu miasta. Nową
„inwestycję” osobiście nadzorowała Izabela Grela, naczelnik
Wydziału Informacji, Promocji
i Współpracy Zagranicznej. Jak
się okazało, urzędnicy chcieli
zadziałać na wyobraźnię mieszkańców, bo tylko w ciągu jednego dnia jastrzębianie zużywają
aż 10 ton plastiku.
Jak się łatwo domyśleć, śmieciowy pomnik został źle przyjęty przez ludzi. Sterta odpadów,
nawet jeśli towarzyszy jej głębokie przesłanie, jest tylko stertą
odpadów. Poza tym plastiku
używają nie tylko jastrzębianie,
ale cały świat. Jak mają rezy-

gnować z tego tworzywa, skoro
wykonana jest z niego większość sklepowych opakowań.
Do zmiany konsumenckich nawyków potrzebne są przepisy
na szczeblu Unii Europejskiej
i akcja edukacyjna na globalną
skalę. Jastrzębie-Zdrój z powodu śmieciowej „rzeźby” nie
dostało medialnych plusów za
postępowość, ale po raz kolejny
przyszyto nam łatkę dziwnego
miasta. Życie dopisało finał do
tej akcji. Ktoś podpalił tę stertę
plastikowych śmieci. Okoliczni
mieszkańcy mieli smród w mieszkaniach, a strażacy i policjanci
niepotrzebną robotę.
(fil)

Internet aż huczał od komentarzy

l Mam nadzieję, że Rada Miasta skontroluje i poda
do publicznej wiadomości ile zapłacono z Budżetu
Miasta za to straszydło. Są to środki publiczne i powinny zainteresować sie tym kontrole zewnętrzne
i prokuratura.
l Robią z nas idiotów i szukają usprawiedliwienia do
podniesienia cen za wywóz śmieci.
l Już wiem czemu się duszę , rozważam wstąpienie
na drogę sądową z miastem, ponieważ nie potrafię oddychać.
l Był to głupi pomysł, więc należało się spodziewać
również drugiego głupiego pomysłu jakim było
podpalenie, powinien ktoś złożyć zawiadomienie
do prokuratury za narażenie zdrowia przez władze
miasta ! Oraz za zaśmiecanie centrum miasta!
l Jeśli Trzaskowski może zasmrodzić połowę Polski,
to czemu władze Jastrzębia nie mogłyby się POpisać tak drobnym wysypiskiem, które przeniesiono
z ul. Rozwojowej do centrum.

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Polskie górnictwo

nie idzie na emeryturę
O przyszłości polskiej branży wydobywczoenergetycznej rozmawiamy
z senatorem Adamem Gawędą,
wiceministrem energii,
pełnomocnikiem rządu do spraw
restrukturyzacji górnictwa kamiennego.
własną drogą. W sposób bardzo odpowiedzialny, nie rewolucyjny, a ewolucyjny, bo inaczej się po prostu nie da.
Musimy to zrobić w duchu odpowiedzialności społecznej.
- Jako wiceminister jest Pan także
odpowiedzialny za innowacje i nowoczesne technologie w górnictwie. Jakie ma Pan lekarstwo na poprawę jakości polskiej branży wydobywczej?
- Odpowiedzią na nowoczesne i dobre
górnictwo jest zwiększenie efektywności
pracy, poprawa bezpieczeństwa i poszukiwanie
nowych pół eks-

kopalni Budryk. Zapewni on bezpieczną
pracę i zagwarantuje wysoką wydajność.
Prowadzony obecnie w JSW projekt
wdrożenia obudowy kotwowej stanowi
próbę adaptacji rozwiązań powszechnie stosowanych na świecie w najnowocześniejszych kopalniach głębinowych
między innymi w USA i Australii.

Uważam, że JSW powinna
swoje zyski inwestować przede
wszystkim w zwiększenie
potencjału wydobywczego.
To rewolucja w polskim górnictwie. Zadaniem tego urządzenia będzie
przede wszystkim większe i tańsze wydobycie. Wszystkie te działania wynikają z naszej strategii ograniczenia kosztów wydobycia oraz przyspieszenia prac
przygotowawczych w kopalniach JSW.

- Z Brukseli płyną mało optymistyczne sygnały. Rośnie w siłę lobby,
które chce wyeliminować węgiel z gospodarki.
- Warto rozdzielić medialno-polityczną narrację od obowiązującego
prawa i umów międzynarodowych.
Podczas katowickiego szczytu klimatycznego przyjęto deklarację sprawiedliwej i solidarnej transformacji.
Oznacza to, że ochrona środowiska

i klimatu nie musi skutkować natychmiastową eliminacją węgla. Transformacja energetyczna to proces, który
nie jest zaplanowany na 5 czy 10, ale
30 czy 40 lat. U podstaw energetycznego planu dla Polski będą bloki energetyczne oparte na węglu. Celem Unii
Europejskiej jest ograniczanie emisji
dwutlenku węgla, a Polska jako kraj
członkowski podejmie to ambitne wyzwanie, ale będziemy je realizować

ploatacyjnych. Górnictwo powinno być
konkurencyjne, stabilnie dostarczać węgiel do energetyki zawodowej, ciepłownictwa, do wszystkich tych odbiorców,
którzy na rynku poszukują dobrych produktów. Nasze spółki górnicze potrafią
sprostać tym wyzwaniom. Przykładów
nie musimy szukać daleko. Jeden z najnowocześniejszych w Polsce kompleksów ścianowych będzie pracował w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej

bilizowanie wydobycia na poziomie
nieco wyższym niż do tej pory i poprawa efektywności. Z kolei poprzez JSW
Innowacje grupa może rozwijać nowe technologie i budować szerszy wachlarz wartości, np. w obszarze technik
wodorowych i to może być naturalne
uzupełnienie core-biznesu. Przed waż-

- Jak Pan ocenia kondycję JSW?
- Uważam, że JSW powinna swoje zyski inwestować przede wszystkim
w zwiększenie potencjału wydobywczego. To powinien być główny kierunek działań. Już dzisiaj spółka uruchamia kolejne ściany. Poprosiłem też
zarząd, by nowa kopalnia Bzie-Dębina była inwestycją priorytetową. Sytuacja w spółce uległa poprawie, zarząd
nakreśla dobre perspektywy i - moim
zdaniem - trudny okres mamy za sobą.
Strategicznym celem dla JSW jest usta-

nymi wyzwaniami modernizacyjnymi
stoi też JSW Koks. To trzy filary, wynikające z potencjału JSW, które powinna rozwijać.
- Górnictwo i cały przemysł wydobywczy jest poddawany okresom koniunktury i dekoniunktury. Nie obawia się Pan, że „dołek” wypadnie
w czasie pańskiego urzędowania?
- Dekoniunktury nie trzeba się bać,
ale należy się do niej dobrze przygotować. Stabilizacja wydobycia, racjonalne inwestycje, a także powiązanie kontraktami sektora wydobywczego z energetyką i spółkami ciepłowniczymi pozwoli na minimalizację zagrożenia dla
branży. Mogę zapewnić, że polskie górnictwo nie wybiera się na emeryturę,
ale przygotowuje do nowych, zawodowych wyzwań.
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JSW z nową koncesją
19 września Minister Środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na rozpoznawanie
części złoża węgla kamiennego „Chełm II” w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Koncesja obejmuje
złoże na obszarze 96,77 km2 i została udzielona na cztery lata. W imieniu JSW dokument odebrał
Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych. W uroczystości nadania nowej koncesji
wziął również udział Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin.

- Analizujemy różne możliwości poszerzenia bazy zasobowej, a Lubelskie
Zagłębie Węglowe jest jedną z nich.
Złoże „Chełm II” może w przyszłości
przyczynić się do zwiększenia wartości
i potencjału naszej Spółki - wyjaśnia
Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Obecny na uroczystości Wicepremier Jacek Sasin podkreślił: - Budowa
kopalni jest oczekiwana przez lokalne
społeczności, szczególnie mieszkańców
Chełma i Rejowca Fabrycznego, i nie
mam żadnej wątpliwości, że wpłynie pozytywnie na gospodarczy rozwój regionu,
a tym samym zniweluje wciąż wysokie
bezrobocie, zapewniając tysiące, nowych

miejsc pracy. Wicepremier uzupełnił,
że: rozwój działalności górniczej w Lubelskim Zagłębiu Węglowym jest zgodny
z polskim interesem narodowym, ponieważ przyczynia się do zabezpieczenia
krajowego potencjału posiadanych kopalin, a także wpisuje się we wprowadzoną
przez rząd PiS strategię zrównoważonego rozwoju.
Koncesja badawcza pozwoli Jastrzębskiej Spółce Węglowej przeprowadzić
dodatkowe badania warunków geologiczno-górniczych, a więc zasobności
złoża, warunków zalegania, miąższości
pokładów, parametrów koksowniczych
węgla a także warunków hydrogeologicznych i gazowych pod kątem ewen-

tualnych zagrożeń. Działania te mają
posłużyć lepszemu zaprojektowaniu
ewentualnej eksploatacji złoża. To ważne z punktu widzenia zabezpieczenia
przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej - największego w Unii Europejskiej
producenta wysokiej jakości węgla koksowego, dla którego właśnie węgiel koksowy stanowi największą wartość jako
surowiec niezbędny do produkcji stali.
- Dla firmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie dostępu do zasobów
węgla koksowego. JSW zamierza to robić
nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również w udostępnianie nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych. Baza zasobowa będzie stale
powiększana, zwłaszcza w przypadku
węgla koksowego typu 35. Poszukiwanie nowych złóż wpisuje się w strategię
rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
która ma na celu zabezpieczenie wydobycia do 2030 roku - podkreśla Tomasz
Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW
ds. technicznych.
Na dokładniejsze rozpoznanie złoża
JSW ma - zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska - cztery lata. W tym
czasie planowane jest wykonanie pięciu
otworów badawczych złoża „Chełm II”
w wydzielonym obszarze „Rejowiec”.
Dopiero po szczegółowej analizie Zarząd
Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie podejmował ewentualne decyzje dotyczące
przyszłości zagospodarowania złoża.

Rok szkolny rozkręca się na dobre, ale warto pamiętać, że 500
dzieci miało łatwiejszy start dzięki pomocy Fundacji JSW.

Tornistry pełne uśmiechu

A

by wspomóc najbardziej potrzebujące dzieci, Fundacja
JSW - we współpracy z Caritas Polska - przygotowała szkolne
wyprawki dla 500 uczniów.

Fundacja JSW włączyła się w akcję
„Tornister Pełen Uśmiechów”, którą
w całym kraju organizuje Caritas Polska. W jedenastu dotychczasowych
edycjach tej kampanii wsparto 170 tys.
dzieci. Fundacja JSW zaangażowała się
w akcję lokalnie, przekazując dzieciom
przybory niezbędne do nauki.
- Mamy nadzieję, że dzięki takim
plecakom, dostosowanym do potrzeb
dzieci, rok szkolny zaowocuje sukcesami
- powiedział Włodzimierz Hereźniak,
prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej i równocześnie przewodniczący Rady Fundacji JSW. - Pomoc potrzebującym dzieciom to przecież nasz
obowiązek.

Morde

- Runmagedd

Dwudniowe zmagania
zawodników
w Runmageddon
Silesia JSW odbyły się
w kopalni KnurówSzczygłowice.
W rywalizacji wzięło
udział prawie sześć
tysięcy uczestników.

O

ficjalnego otwarcia imprezy
dokonali Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy
i polityki społecznej oraz Włodzimierz
Hereźniak, prezes zarządu JSW.

Aż 500 pracowników JSW
rywalizowało o Puchar
Prezesa tej spółki.
Zawodnicy mieli okazję sprawdzić
swoją siłę w nietypowym, górniczym
klimacie oraz przetestować swoją
sprawność i charakter. Co piętnaście
minut startowała kolejna grupa zawodników. Na sześciokilometrowym
odcinku uczestnicy mieli do pokonania
trzydzieści najrozmaitszych, ekstremalnych przeszkód. Przechodzili przez
wodę, błoto i walczyli z grząskim terenem. Na ich drodze postawione były
między innymi: kolaski, sekcje, wozy ze szlamem, lutnie, bębny, dźwigi,
a także lokomotywa, jak również unikalne przeszkody tworzone z górniczych maszyn i urządzeń dostępnych
wyłącznie na Runmageddon Silesia
JSW S.A. Na wszystkich startujących
i kibiców czekało wiele atrakcji w Strefie Kibica, m.in. miasteczko festiwalowe
oraz strefa Chellenge z nagrodami.

Górniczy Runmageddon
to nie tylko zmagania
dorosłych, ale również
dzieci.

Celem akcji jest przede wszystkim zwiększenie szans edukacyjnych
uczniów przez zakup i przekazanie gotowych wyprawek szkolnych oraz zwrócenie uwagi na problemy edukacyjne
dzieci z ubogich rodzin.
- Fundacja JSW współpracuje z Caritas od momentu swojego powstania,
a „Tornister Pełen Uśmiechów” to kolej-

na akcja, w którą się włączamy. Stwierdziliśmy, że to dobry moment, żeby tę
akcję promować, ale też - jako Fundacja
- chcieliśmy przygotować się do niej lokalnie, wspierając mieszkańców naszych
gmin - powiedział Artur Dyczko, prezes
Fundacji JSW. - Z pewnością nie jest to
akcja jednorazowa i będzie kontynuowana.

Maluchy w wieku 4-11 lat mogły
spróbować swoich sił na dedykowanej dla nich kilometrowej trasie KIDS
najeżonej 10 przeszkodami. Starsi
(w wieku 12-15 lat) podjęli się dwukilometrowego wyzwania, które urozmaiciło aż 15 różnorodnych przeszkód. Dorośli oraz młodzież po 16
roku życia mogli wystartować w formule INTRO (3 km i 15 przeszkód)
i REKRUT (6 km i 30 przeszkód). Pełnoletni przetestowali swoją wytrzymałość pokonując formuły: CLASSIC (12 km i 50 przeszkód) i nowość
Bieg 12 h. W ciągu dwóch dni we
wszystkich formułach wzięło udział
prawie 6000 osób z całego kraju.
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Akademia Talentów
wróciła do Jastrzębia-Zdroju
W Hali Sportowej w Szerokiej uroczyście zainaugurowano
nowy rok szkolny w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa
Sportowego pod patronatem Jastrzębskiego Węgla.

Po

czterech latach przerwy
Akademia Talentów wraca
z Żor do Jastrzębia-Zdroju. W Hali Sportowej przy ul. Reja będzie
mieścić się baza treningowa oraz bursa dla
akademików, a docelowo również szkoła.
W inauguracji wzięli udział: uczniowie, ich
rodzice i opiekunowie, trenerzy i przedstawiciele sztabu szkoleniowego, a także władze naszego Klubu i goście specjalni.
- Cieszę się, że inauguracja roku szkolnego ma miejsce w naszym mieście, w Jastrzębiu-Zdroju, w miejscu, z którym wiąże się
wspaniała historia jastrzębskiej siatkówki mówił gospodarz spotkania Adam Gorol,
prezes Jastrzębskiego Węgla.
Szef zarządu Jastrzębskiego Węgla podkreślił rolę Partnera Strategicznego Klubu
- Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w istnieniu i funkcjonowaniu Akademii.
- Wspólnie z naszym Partnerem Strategicznym jesteśmy przekonani do tej misji.
Do tego by, szkolić młodzież, realizować
to przedsięwzięcie. Pragnę podziękować
naszemu Partnerowi Strategicznemu, bo
gdyby nie JSW i jej zarząd, nie bylibyśmy
w tym miejscu - mówił prezes Gorol.

Oczarowania tą ideą nie
krył Roberto Santilli,
trener pierwszej drużyny.
- Jestem pod wrażeniem tego, jak zorganizowana jest Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla. W tutejszej Akademii
zostały stworzone doskonałe warunki do
trenowania i edukacji - uważa Włoch.
Przed powrotem Akademii Talentów do
Jastrzębia-Zdroju poczynione zostały inwestycje modernizacyjne związane z przebudową hotelu dla młodzieży. Rok szkolny
2019/2020 dzieci i młodzież z AT spędzą
Wyniki biegu o Puchar Prezesa
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.:
Klasyfikacja kobiet:
Karolina Porębska - Ruch Zofiówka
Justyna Cierlicka - Zakład Wsparcia Produkcji
Justyna Wiśniewska - Zakład Wsparcia Produkcji
Klasyfikacja mężczyzn:
Dominik Śmeciński - Ruch Szczygłowice
Tomasz Tomczyk - Ruch Szczygłowice
Tomasz Komarnicki - Ruch Szczygłowice

w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kusocińskiego.
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego to nowa rzeczywistość dla wszystkich z nas. Będzie to szkoła, która też będzie kładła duży
nacisk na naukę, nie tylko na sport. Chcemy, żeby równolegle ze sportem „szedł” wysoki poziom edukacji. Mamy profesjonalną
kadrę pedagogiczną, a zajęcia będą dostosowane do trybu życia akademików, do
ich treningów - mówiła Elżbieta DziechSiekierska, dyrektor SMS Jastrzębskiego
Węgla.

W trakcie spotkania
odbyła się również
prezentacja z udziałem
niezłomnego sportowca
Sławomira Jędrzejko.
Bielszczanin w wieku 25 lat uległ wypadkowi na nartach, w którym uszkodził
rdzeń kręgowy i trafił na wózek inwalidzki. Dzięki swojej determinacji wrócił jednak do czynnego uprawiania sportu.
- To sport ukształtował mój charakter
i pozwolił mi tak szybko podnieść się po
wypadku i zapomnieć o tym, co było złe podkreślał Jędrzejko.
Najbardziej sztandarowa postać, która
wywodzi się z Akademii Talentów, a dziś
jest zawodnikiem pierwszego zespołu to
Jakub Popiwczak. 23-letni libero rozpocznie w październiku swój ósmy z rzędu sezon w PlusLidze w barwach JW.
- Zazdroszczę tym młodym chłopakom,
że mogą w takim miejscu zaczynać swoją
przygodę z siatkówką, bo mają jeszcze lepsze
warunki, niż my mieliśmy. Akademia idzie
do przodu. To jest super start dla nich wszystkich - uważa reprezentant Polski i brązowy
medalista tegorocznej Ligi Narodów.
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Jastrzębie pamięta
Obchody 39. rocznicy zawarcia Porozumienia Jastrzębskiego, jednego
z Porozumień Sierpniowych, miały wyjątkowo uroczystą oprawę.

P

odczas uroczystości związanych z rocznicowymi obchodami, przed pomnikiem przy
Ruchu „Zofiówka” przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych oraz
Zarząd JSW i związkowcy złożyli kwiaty.
Górnicy z kopalni „Manifest Lipcowy” (dziś to
Ruch „Zofiówka) przyłączyli się do ogólnopolskich
protestów robotniczych w sierpniu 1980 r. Utworzono wtedy Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
skupiający przedstawicieli 56 komitetów strajków
z wielu śląskich miast i przedsiębiorstw. Do 21 postulatów wysuniętych przez załogi zakładów straj-

Premier Mateusz Morawiecki

Robotnicy w 1980 roku mieli wielką odwagę
przeciwstawić się złu, jakie reprezentowała władza
komunistyczna wspierana przez Moskwę. Robotnicy
walczyli wtedy o godność, o normalność.

kujących na Wybrzeżu, jastrzębski MKS
dołączył własne. Zgodnie z zawartym
3 września 1980 r. Porozumieniem, które jest zaliczane do Porozumień Sierpniowych, ówczesny rząd zaakceptował,
m.in. wprowadzenie wolnych sobót
i niedziel, wprowadzenie płacy minimalnej oraz zniesienie czterobrygadowego
systemu pracy w kopalniach. - Spotykamy
się tu, przed kopalnią „Zofiówka” po to, by
powiedzieć „Pamiętamy”. Pamiętamy, że
przezwyciężyliście lęk, okazaliście solidarność z protestującym Wybrzeżem, a także
dołożyliście swoje pracownicze, społeczne postulaty - powiedział podczas uroczystości Piotr Duda, przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Tutaj w Jastrzębiu-Zdroju, podczas podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, wbito
kolejny gwóźdź do trumny systemu komunistycznego, który zniewalał człowieka,
ale przez to także pracownika.
Podczas uroczystości list prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Andrzej
Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Ta drużyna ma charakter
www.naszejastrzebie.pl

wrzesień 2019 r.
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u Robert Kalaber jest z nami już pięć lat. Słowacki
szkoleniowiec objął JKH GKS Jastrzębie przed
sezonem 2014/2015, zyskując w ciągu pół dekady
uznanie i sympatię kibiców za niezwykłą pracowitość,
sportową bezkompromisowość oraz wybitną
fachowość. Zapraszamy do lektury przedsezonowego
wywiadu z trenerem jastrzębskich hokeistów!
- Podczas prezentacji drużyny JKH GKS Jastrzębie przyznał pan, że zadaniem naszego zespołu będzie realizacja celów postawionych przez zarząd.
W porównaniu z poprzednimi latami te oczekiwania są spore…
- Tak jest. Cóż można dodać… Jestem przekonany, że wszyscy chcemy osiągnąć jak najlepszy
wynik. Mogę zapewnić, że uczynimy wszystko, aby
taki rezultat stał się rzeczywistością. Trzeba jednak
brać pod uwagę wszystkie okoliczności. Nie możemy
przecież wykluczyć kontuzji, a ponadto nie należy
zapominać, że nie tylko nasz zespół będzie walczył
w Polskiej Hokej Lidze. W rozgrywkach jest kilka
drużyn, których celem jest medal, czy wręcz mistrzostwo kraju. Wystarczy też przypomnieć sobie,
co działo się w minionym sezonie.
- To znaczy?
- Solidnie przepracowaliśmy cały rok i zanotowaliśmy naprawdę niezły sezon, ale nasz ćwierćfinałowy
rywal praktycznie z tygodnia na tydzień wzmocnił się
dziewięcioma obcokrajowcami. Taka sytuacja może
ponownie mieć miejsce, w związku z czym trudno
przewidywać, jakim potencjałem na przełomie styczR

E
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nia i lutego będą dysponować inne kluby. Wracając
jednak do Jastrzębia - jesteśmy zadowoleni ze składu,
jaki obecnie mamy i nadal trzymamy się zasady, że
w drużynie powinno być wielu wychowanków.
- JKH GKS postawił na kierunek bałtycki. Desant
fińsko-łotewski to nowość w naszym klubie. Czego
oczekuje pan po swoich nowych podopiecznych
z zagranicy?
- W poprzednim sezonie zaliczyliśmy nieudaną
fazę play-off również z powodu problemów z kontuzjami. Urazów nabawili się Jakub Grof, Jan Homer czy
Artiom Dubinin. Dlatego po zakończonych rozgrywkach doszliśmy wraz z zarządem do wniosku, że część
naszego zagranicznego zaciągu ma trochę za dużo lat.
Nie jest wielką tajemnicą, że im dany zawodnik jest
starszy, tym bardziej rośnie jego podatność na kontuzje. Oczywiście nie jest tak, że 18-latek nigdy nie
doznaje urazów, ale człowiek 40-letni posiada jednak
nieco inny organizm. Dlatego podjęliśmy decyzję,
że w naszym zespole może być tylko jeden hokeista
w wieku mocno powyżej 30. roku życia. Takim człowiekiem jest Maris Jass. A zatem ta kwestia była
pierwszą, która zadecydowała o zmianach.
K

- Czyli była także i druga?
- Tak. Chcieliśmy coś zmienić, ponieważ w ostatnich latach opieraliśmy się na Czechach i Słowakach.
A dlaczego Finlandia? No cóż, w końcu Finowie są
mistrzami świata, a fińska kolonia w Polskiej Hokej
Lidze rośnie ostatnimi czasy z roku na rok. Skoro pojawiła się możliwość sprowadzenia do JKH GKS Jastrzębie Jesse Rohtli, który z tak dobrej strony pokazał
się w Katowicach, to z niej skorzystaliśmy dzięki działaniom Leszka Laszkiewicza. Na podobnej zasadzie
pojawił się przy Leśnej Artem Iossafov. Chcieliśmy,
aby obaj nasi Finowie dobrze czuli się na jastrzębskim
lodzie. Pozostali nasi nowi obcokrajowcy dysponują
odpowiednim doświadczeniem. Maris Jass grał w niezłych ligach i jest byłym reprezentantem Łotwy. Uważam, że posiada naprawdę duże możliwości. Z kolei
Henrich Jabornik ma za sobą występy w słowackiej
ekstraklasie, a przy tym wciąż jest relatywnie młody,
L
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ponieważ ma 28 lat. Jestem zadowolony z transferów,
ale wszystko zweryfikuje tafla.
- Z jakiego osiągnięcia zadowolony będzie trener
Robert Kalaber?
- Byłbym bardzo zadowolony, gdyby nasz zespół…
po prostu zrobił krok do przodu. Chciałbym, abyśmy lepiej operowali krążkiem, strzelali więcej goli
i w znacznym stopniu wykorzystywali grę w przewagach, co dotychczas bywało naszym problemem.
Uważam jednak, że obecnie dysponujemy zawodnikami, którzy wzmocnią ten element naszej ofensywy.
Chciałbym także, aby nasi kibice, sponsorzy i zarząd
byli zwyczajnie zadowoleni z tego, co prezentuje
JKH GKS Jastrzębie. Chcę, aby fani, którzy wychodzą
z Jastora, byli zadowoleni z przebiegu meczu i wracali
do nas na kolejne spotkania.
Źródło: JKH GKS Jastrzębie
M
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Zielone Jastrzębie

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

Do katowickiego Funduszu wpłynęło ponad 10 tys. wniosków na ponad 150 mln zł dotacji oraz blisko 48 mln zł pożyczek.

Rocznica

„Czystego powietrza”

Rząd zmniejszył o połowę
normy alarmowe dotyczące
zanieczyszczenia powietrza
z 300 na 150 mikrogramów
na metr sześcienny. Premier
Mateusz Morawiecki
poinformował o tym
w Bytomiu, podczas
konferencji poświęconej
„Czystemu Powietrzu”.

- Mija właśnie rok funkcjonowania programu
„Czyste Powietrze”. To pierwszy w historii Polski
tak szeroki program rządowy związany z poprawą jakości powietrza, w ramach którego możliwe
jest udzielenie wsparcia dla termomodernizacji
domów jednorodzinnych oraz wymiany starych
źródeł ogrzewania - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk w Bytomiu, podczas
konferencji prasowej, w której uczestniczył również premier Mateusz Morawiecki oraz prezes
NFOŚiGW Piotr Woźny.
„Czyste Powietrze” to program mający na celu
poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do
atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania

Od lewej: minister środowiska, Henryk Kowalczyk, premier Mateusz Morawiecki
i prezes NFOŚiGW, Piotr Woźny.
domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.
Dokładnie rok temu ruszył nabór wniosków w ramach tego programu.
- Zachęcamy Polaków do skorzystania z naszego
programu i wymiany źródeł ciepła na te bardziej
nowoczesne i ekologiczne oraz do ocieplenia swoich
domów. Dzięki temu nie tylko będą w przyszłości
oddychać czystszym powietrzem, ale także zwiększą
oszczędności w domowym budżecie - powiedział
premier Mateusz Morawiecki.

Poprawa efektywności
programu „Czyste Powietrze”
Jak zaznaczył minister Kowalczyk realizacja programu planowana jest do 2029 r., a jego budżet wynosi 103 mld zł.
- W ciągu pierwszego roku funkcjonowania programu chcący skorzystać z dotacji i pożyczek na termomodernizację domów i wymianę źródeł ciepła złożyli
ponad 80 tysięcy wniosków na łączną kwotę ponad
1,8 mld zł. Najwięcej z nich złożono w wojewódzkich

funduszach w Warszawie, Krakowie i Katowicach.
Jestem przekonany, że w 2019 r. przekroczymy liczbę
100 tys. wniosków - poinformował minister.
Minister Kowalczyk zwrócił uwagę, że do programu niedawno dołączyły gminy, które w ramach
pilotażu wyznaczyły swoich pracowników, którzy
pomagają chętnym wypełniać i weryfikować wnioski. To duże ułatwienie dla mieszkańców, gdyż do
tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane
i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Wdrożenie tego pilotażu znacznie usprawni korzystanie z programu, a także pozwoli oszacować koszty
obsługi po stronie samorządów. Stosowne porozumienia zostały podpisane już z 525 samorządami.
Trwają rozmowy z kolejnymi gminami, które interesują się tym programem - dodał.
Minister Kowalczyk poinformował też, że dotychczas podjęto ponad 46 tys. uchwał o udzieleniu
finansowania na łączną kwotę ponad 880 mln zł
(dotacje i pożyczki).
Minister podkreślił także, że obecnie - w ramach
poszerzania kanałów dystrybucji tego programu trwają konsultacje nad możliwością zaangażowania
banków komercyjnych w realizację programu, co
również powinno korzystnie wpłynąć na zwiększenie przyrostu liczby wniosków.
Należy również pamiętać o uldze podatkowej, na
podstawie której beneficjenci już dokonują termomodernizacji i wymiany pieców. Dokładna liczba osób korzystających z ulgi w roku 2019 będzie znana na koniec
kwietnia 2020 r., kiedy Polacy rozliczą się z podatków.

Kolejne Gminy przystąpiły do realizacji

Programu „Czyste powietrze”!
u Do listy gmin zaangażowanych w realizację
Programu przystąpiły Kozy oraz Wilamowice.
W konferencji prasowej zorganizowanej z tej
okazji wzięli udział - Tomasz Bednarek, prezes
Zarządu WFOŚiGW, Przemysław Drabek członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW, Jacek
Kaliński - wójt Gminy Kozy oraz Marian Trela burmistrz Wilamowic.

Do
Od lewej: Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, Jacek Kaliński, wójt Gminy Kozy i Marian
Trela, burmistrz Wilamowic.

tej pory porozumienie
o współpracy w obsłudze Programu „Czyste
Powietrze” podpisało 20 gmin z terenu
województwa śląskiego, a kolejne zgłaszają chęć współpracy.
Przypominamy, że deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna
i ma na celu zwiększenie dostępności
oraz możliwość dotarcia do jak najwięk-

szej liczby mieszkańców województwa.
Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów
duże udogodnienie. Na podstawie porozumień zawartych między Funduszem
a gminami beneficjenci mogą składać
wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku-Białej
i Częstochowie, lecz także bezpośrednio
w gminach.

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

Zielone Jastrzębie

To się opłaca!
u

Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Mój Prąd”. To aż miliard
złotych na rozwój fotowoltaiki prosumenckiej. Po raz pierwszy
zastosowano tak duże wsparcie dla osób indywidualnych.

W

drożenie programu
NFOŚiGW „Mój Prąd”
jest silnym impulsem
dla dalszego rozwoju energetyki
prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej,
poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Celem
programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.
O dofinansowanie w ramach
„Mojego Prądu” mogą ubiegać się
osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.
Budżet programu to miliard
złotych, przy czym dofinanso-

Konkurs na projekt plakatu promującego
Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu i w Katowicach zachęcają
do wzięcia udziału w konkursie
na projekt plakatu promującego
Młodzieżowy Kongres Klimatyczny
2020. Konkurs skierowany jest do
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/
ponadpodstawowych oraz studentów.

Szczegóły naboru:
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Baza urządzeń grzewczych spełniających
wymagania programu „Czyste Powietrze”

Producencie
zarejestruj się!

u Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
informuje, że właśnie ruszyła baza urządzeń
grzewczych spełniających wymagania
programu priorytetowego „Czyste
Powietrze”. Jest ona dostępna pod adresem:
czyste-urzadzenia.ios.edu.pl.

T

ermin nadsyłania zgłoszeń
i projektów upłynie 27 września. Wyniki Konkursu zostaną
ogłoszone 4 października 2019 r., a wręczenie nagród będzie miało miejsce
w ramach finału Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2019, który odbędzie się 10 października, podczas
Międzynarodowych Targów Ochrony
Środowiska POL-ECO SYSTEM. Organizatorem i fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Celem Konkursu jest wyłonienie
projektu graficznego plakatu, który stanie się plakatem promującym Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020, aby
w inspirujący i ciekawy sposób zachęcić
młodzież do udziału w tym wydarzeniu.
Zgłoszenie wraz z poglądowym plikiem graficznym (JPG) o rozdzielczości
300 dpi i wielkości nie większej niż 5 MB
należy wysłać na adres:
urszula.chlystun@wfosgw.poznan.pl.

wanie w formie dotacji - do 50%
kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wyniesie nie więcej niż
5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą
termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego wsparcia.
Nabór wniosków odbywa się
w trybie konkursowym do 20 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji
środków.
Szczegółowe informacje o nowym
programie „Mój Prąd” udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW:
doradztwo-energetyczne.gov.pl.

Plik powinien mieć wymiar B2
(500x707 mm), w formacie pionowym
lub poziomym.
W tytule e-maila należy wpisać „Konkurs na plakat MKK 2020”.
Do realizacji Konkursu niezbędne
jest wypełnienie formularza „Zgoda
na przetwarzanie danych osobowych
w ramach prac zgłoszonych do Konkursu” oraz Karty Zgłoszenia, które należy
odesłać do dnia 27 września br. na adres:

urszula.chlystun@wfosgw.poznan.pl
Informacja o Młodzieżowym Kongresie Klimatycznym 2019 na https://
www.wfosgw.poznan.pl/pokaz-klasebadz-ekologiczny/
Dokumenty do pobrania na stronie:
https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-wyroznione/9-aktualnosci/
2494-konkurs-na-projekt-plakatupromujacego-mlodziezowy-kongresklimatyczny-2020.html

W pierwszym etapie, który ruszył z początkiem września udostępniono moduł przeznaczony wyłącznie dla producentów
urządzeń grzewczych. Mogą zarejestrować się na stronie, a następnie dodać swój produkt, który spełnia wymagania programu „Czyste Powietrze”.
Zgłoszone urządzenia po weryfikacji zostaną umieszczone
w ogólnodostępnej bazie w następujący sposób:
n kotły na paliwa stałe;
n kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe;
n kolektory słoneczne;
n panele fotowoltaiczne;
n pompy ciepła.
Rejestracja producenta, korzystanie ze strony, umieszczenie
urządzenia w bazie, jest bezpłatne.
Baza ma charakter informacyjny, nie stanowiła rankingu ani
informacji handlowej, a dodawane urządzenia są uszeregowane
w sposób losowy.
Uruchomienie modułu przeznaczonego dla beneficjenta planowane jest na przełomie września i października 2019 r.
Celem strony jest ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie, poprzez udostępnienie katalogu urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu „Czyste
Powietrze”.
Wszelkie informacje są dostępne na stronie:
czyste-urzadzenia.ios.edu.pl
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
ogłasza ustny przetarg
nieograniczony na:
NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. Warmińska 42/1 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 38,20 m2,
stawka wyjściowa 9,00 zł/m2, wadium 344 zł,
kaucja mieszkaniowa 6 krotność wylicytowanej opłaty czynszowej.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 1,50 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 5
w dniu 08.10.2019r., godz. 1200.

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

www.naszejastrzebie.pl

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, pozwalającego na bieżące regulowanie czynszu
i pozostałych opłat.
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.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia
07.10.2019r., do godziny 1530.
Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać
po uprzednim umówieniu na administracji osiedlowej przy
ul. Kaszubskiej 3 tel. 32 47 30 169.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko-mieszkaniowa
SM „JAS-MOS” pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.
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