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CENY ŚMIECI
wystrzeliły w górę

n3

DOTYCHCZAS

OD 1 PAŹDZIERNIKA

12 zł 29,50 zł

Jastrzębie pamięta o solidarnościowej insurekcji

10-11
n
n2 Lepiej nie chorować

W stosunku do średniej z lat 2017-2019 w ubiegłym, pandemicznym roku
Jastrzębie-Zdrój wydało o 15 proc. mniej na ochronę zdrowia.

n6 Żelazny Szlak - najlepsza przestrzeń

Absurdalna
nagonka
na Kamila Glika

n4
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W Jastrzębiu-Zdroju
lepiej nie chorować
u W stosunku do średniej z lat 2017-2019 w ubiegłym, pandemicznym
roku Jastrzębie-Zdrój wydało o 15 proc. mniej na ochronę zdrowia.
80,6 %

A

nalizując skutki pandemii dla finansów samorządowych komentatorzy
skupiają się najczęściej na stronie
dochodowej. Szacują, w jakim stopniu utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarki uderzyły miasta po kieszeni. To oczywiście bardzo ważna wiedza, ale nie zapominajmy, że
skutki pandemii odnoszą się także do strony
wydatkowej. Trudno je oszacować dokładnie,
a nawet wyliczyć wszystkie sektory, w których
dodatkowe wydatki się pojawiły. Może to odnosić się na przykład do oświaty, gdzie nadprogramowe koszty wywołało organizowanie
zajęć online, a potem przygotowanie pracy
szkół po powrocie dzieci do klas.
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F-Press, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17,
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naszejastrzebie@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji: Beata Leśniewska
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

- Tym razem przyjrzymy się jednak wydatkom najbardziej bezpośrednio powiązanym ze zwalczaniem pandemii - na służbę
zdrowia. Wprawdzie większość kosztów
bieżących pokrywa NFZ, ale wiemy, że
w niektórych przypadkach udział budżetów
samorządowych jest znaczący. W mediach
opisywane były spektakularne przypadki
włączania się Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakupy dodatkowego sprzętu czy
środków ochrony sanitarnej. Próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki był wymiar
liczbowy (finansowy) tego zaangażowania.
Czy wpłynęło ono znacząco na strukturę wydatków samorządowych? - piszą eksperci pi-
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Pozycja samorządów z województwa śląskiego w ogólnopolskim rankingu. Miarą klasyfikacji jest zmiana
wydatków bieżących na ochronę zdrowia w 2020 roku w stosunku do średnie z lat 2017-2019.
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-19,7
-34,3
-48,7

sma samorządu terytorialnego „Wspólnota”,
które przygotowało „zdrowotny” ranking.
Jastrzębie-Zdrój wypadło w tym zestawieniu wyjątkowo słabo. Sklasyfikowa-

no 48 miast na prawach powiatu z całej
Polski. Jesteśmy na dalekim 38 miejscu.
W regionalnej rywalizacji też wypadamy
bardzo słabo.

REKLAMA

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

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

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886

www.naszejastrzebie.pl

TEMAT Z OKŁADKI
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Radni głosami klubów Platformy Obywatelskiej
i Wspólnoty Samorządowej uchwalili podwyżkę taryfy
odbioru odpadów. Nowa stawka miesięcznej opłaty za
odpady segregowane wzrośnie z 12 zł do 29,50 zł od
osoby. Radni Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali, aby
nowa taryfa wyniosła 23 zł, ale ich projekt nie zdobył
większości w Radzie.

Polityczne śmieci
Rozmowa z PIOTREM SZEREDĄ, przewodniczącym Rady Miasta
niosło to koszt odbioru i zagospodarowania odpadów o około 30 proc. Dodatkową stratą była likwidacja małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się odpadami komunalnymi, które bardzo dobrze sobie radziły w lokalnych warunkach.

- Podczas sesji Rady Miasta przestawił pan wniosek klubu Prawa i Sprawiedliwości, aby zmniejszyć zaproponowaną przez prezydent Annę Hetman podwyżkę opłaty za odpady komunalne.
- W opozycji do projektu złożonego przez prezydent miasta zaproponowałem w imieniu Klubu PiS łagodniejszą wersję
podwyżki opłat. Według nas taryfa powinna się kształtować na
poziomie 23 złotych od mieszkańca.
- Radny Józef Kubera odnosząc się do pana propozycji
stwierdził, że wysokie koszty gospodarki śmieciowej to wina rządu PiS.
- Podczas dyskusji nad projektem starałem się używać gospodarczych i finansowych argumentów. Niestety, radny Józef
Kubera uderzył w polityczne tony.
- Nie ma on chociaż trochę racji?
- Jeśli chce szukać politycznego kontekstu, to znajdzie go na
swoim podwórku. Przypomnijmy, że tak zwaną ustawę śmieciową wprowadziła Platforma Obywatelska przy protestach
partii politycznych, władz samorządowych oraz zarządców
nieruchomości. Ustawa ta zniszczyła możliwość prowadzenie
przetargów i negocjacji na wywóz śmieci przez spółdzielnie
mieszkaniowe, które bardzo dobrze sobie z tym radziły. Ustawa wprowadzona przez PO spowodowała, że „śmieciowy” rynek w Polsce podzieliły między siebie wielkie koncerny. Pod-

- Samorządy nie mogą zarabiać ani dokładać do gospodarki śmieciowej. Tymczasem w Jastrzębiu-Zdroju od lat jesteśmy na pogłębiającym się minusie. Dlaczego miasto nie
aktualizowało co roku taryfy, a w zamian zaproponowało teraz skokową, skumulowaną podwyżkę?
- To jest dobre pytanie, ale można je pogłębić o ewentualną
zależność gospodarki śmieciowej od samorządowego kalendarza wyborczego. W 2018 r., czyli w roku wyborczym kiedy
prezydent Anna Hetman walczyła o drugą kadencję, nie podwyższono ceny wywozu odpadów mimo ujemnego bilansu
(-843 tys. zł). W kolejnych latach było podobnie. Taryfy stały
w miejscu, przy pogłębiającym się minusowym bilansie, wynoszącym w ubiegłym roku -1,196 mln zł. W tym roku podobno
możemy się spodziewać bardzo wysokiego wyniku ujemnego
w rozliczeniu kosztów wywozu odpadów. Jest mowa nawet o
sześciu milionach na minusie. Powoli zbliża się rok 2023, kiedy odbędą się wybory samorządowe. Dzięki obecnej podwyżce Urząd Miasta chce w przyszłym roku zbudować „śmieciową” nadwyżkę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Wtedy,
nawet jeśli w 2022 i 2023 roku wzrosną koszty odbioru odpadów, w czasie kampanii wyborczej prezydent miasta nie będzie
musiała podnosić opłat, a trzeba pamiętać, że dla mieszkańców
jest to bardzo ważny i wrażliwy temat.
- Skupmy się na razie na bieżącym roku. Czy pańskim
zdaniem, obowiązujący w naszym mieście podział kosztów
za gospodarkę odpadami komunalnymi jest sprawiedliwy?
- Mam poważne obawy, że nie jest sprawiedliwy. Wynika to
z faktu, że u nas nie różnicuje się kosztów odbioru śmieci z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wiadomo, że
mieszkańcy domów jednorodzinnych mają wyższy wskaźnik
segregacji. Natomiast w budynkach wielorodzinnych jest wykonywanych o wiele mniej kursów po odbiór odpadów. Zdziwiła mnie też skala podwyżki opłat (ponad 300 proc.!) od małych i dużych firm w naszym mieście.
- Podsumowując - co tak naprawdę jest powodem obecnej podwyżki?
- Po pierwsze, jak już wspomniałem istotnym czynnikiem
generowania kosztów jest tryb przetargowy, wprowadzony
w 2011 r. przez rząd PO. Platforma Obywatelska przerzuciła
na gminy obowiązek wyboru przedsiębiorstwa odbierającego
śmieci. Tę zmianę praw negatywnie oceniali zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy oraz samorządowcy. Niestety Platforma Obywatelska nie widziała możliwości zawarcia kompromisu. Przed wdrożeniem nowych przepisów to właściciel nieruchomości wybierał przedsiębiorstwo odbierające od niego

odpady. Nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
negatywnie ocenił zmiany wprowadzone przez rząd PO, gdyż
doprowadziły one do likwidacji konkurencji. To potwierdzają
dane zebrane ze wszystkich gmin. W około 50-60% postępowaniach przetargowych związanych z odbieraniem odpadów
startuje tylko jeden oferent!
Na drugi ważny element zwrócił uwagę Klub Prawa i Sprawiedliwość. Jastrzębski magistrat nie może traktować opłat za
gospodarowanie odpadami ponoszonymi przez mieszkańców
jako środków finansowych do łatania dziury budżetowej czy
też budowania nadwyżek finansowych.
REKLAMA

M-4
Jastrzębie-Zdrój
WOLNE OD ZARAZ!
ul. Pomorska
pow. 52,60 m2
cena: 174 000 zł
tel. 601 976 218
M-4
Jastrzębie-Zdrój
Mieszkanie
po generalnym
remoncie!
pow. 55,70 m2
cena: 259 000 zł
tel. 601 976 218
M-5
Jastrzębie-Zdrój
Mieszkanie dwoma
balkonami.
ul. Karola Miarki
pow. 82,82 m2
cena: 299 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218
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MUREM
za Kamilem

Jeden z czołowych polskich piłkarzy, jastrzębianin Kamil
Glik padł ofiarą absurdalnie pojmowanej poprawności
politycznej. Został oskarżony o rasizm, ponieważ
podczas meczu Polska - Anglia wdał się w pyskówkę
z czarnoskórym zawodnikiem Kyle Walkerem.

D

awno opadły sportowe emocje, po
wyjątkowo udanym dla polskiej kadry meczu z Anglią. Natomiast nadal nie milkną echa „rasistowskiej” afery
z udziałem Kamila Glika. Przypomnijmy, o
co chodzi. Tuż po zakończeniu pierwszej połowy doszło do niesportowego starcia. Udział
w nim wzięło wielu zawodników obu reprezentacji, jednak główne role w sporze odgrywali Kamil Glik i ciemnoskóry Kyle Walker.
Futbol to nie jest gra dla panienek z pensjonatu. Na meczu często padają słowa, których
raczej nie wypada powtarzać w towarzystwie,
a nieraz zawodnicy przechodzą od słów do
czynów. Przepychanki, szarpanie, a czasami
namiastki boksu to nic nadzwyczajnego na

piłkarskich murawach. Podczas meczu Polska
- Anglia nie było aż tak drastycznie.
Na koniec tego przedstawienia
Glik wykonał gest zamknięcia
i otwarcia dłoni, co w migowym
alfabecie sportowców znaczy
„za dużo gadasz”.
Koledzy z reprezentacji Kyle Walkera dostrzegli jednak to, co chcieli zobaczyć. Anglicy po meczu sugerowali, że polski obrońca wykonał gest... udawania małpy. Brzmi to
śmiesznie, ale tzw. „monkey gesture” w postępowym świecie to zbrodnia najcięższego
kalibru.

REKLAMA

TRWAJĄ ZAPISY
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

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

Do końca bieżącego
roku szkolnego opłata
w Dzwoneczku II wynosi

100 zł

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

WNIOSKI DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.przedszkoledzwoneczek.pl

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

Ten idiotyczny incydent powinien trafić do zestawu meczowych anegdot,
ale skargą zajęła się Światowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Kamil Glik całkiem poważnie posądzany jest o rasizm. To kolejny dowód na to, w jak absurdalnej epoce żyjemy.
W czasach PRL-owskiej
cenzury nie wolno było
złego słowa powiedzieć
o ustroju komunistycznym i wszystkim co się
z nim wiązało.
Obecnie, w dobie szalejącej
w świecie poprawności
politycznej, poza krytyką
są trzy środowiska:
aktywiści ekologiczni,
homoseksualiści i osoby
o innym niż biały
kolorze skóry.

Do tej histerii przyczyniają się też angielscy piłkarze, którzy przed każdym meczem klękają,
aby przypodobać się
ultraradykalnemu ruchowi black live matters,
siejącemu miejski terror zwłaszcza w USA. Pół biedy gdyby tylko padali na
kolana. Ostatnio też zaczęli donosić na kolegów po fachu, czego ofiarą padł jastrzębski piłkarz. FIFA zażądała wyjaśnień od Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeszcze nie zna-

my stanowiska PZPN,
ale nieoficjalnie
wiadomo, że
nikt tam nie ma
zastrzeżeń do Glika.
W obronie naszego zawodnika stanął w mediach Jakub Kwiatkowski, rzecznik piłkarskiej centrali, ale kto wie, czy on też nie zostanie przez
FIFA ukarany za swoje słowa:
- Zarzuty są bezpodstawne. Mamy nagranie
z naszej kamery, dokładnie będącej za bramką.
Tam widać wszystko... czarno na białym.

Zgoda buduje

Z

akończył się trwający
od wielu lat konflikt
między członkami
Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej a niektórymi przedstawicielami
jastrzębskiego Prawa i Sprawiedliwości. W negocjacje,
których finałem było podpisanie porozumienia, zaangażowali się: prezes GSM Gerard Weychert, poseł Grzegorz Matusiak i występujący
w charakterze negocjatora
radny Tadeusz Sławik.
Strony zobowiązały się
do zakończenia polubownie
wszystkich spraw sądowych,
w jakich uczestniczyły osoby
podpisane pod porozumieniem. Obiecano sobie również, że nie będą publikowane

teksty naruszające dobre imię
sygnatariuszy porozumienia.
To ważny krok dla obu stron
i całego miasta, ponieważ ten
konflikt nie służył jakości życia publicznego w JastrzębiuZdroju.
Pod porozumieniem podpisali się między innymi:
Gerard Weychert - prezes
GSM, Agnieszka Cichoń - zastępca prezesa GSM, Rado-

sław Pluta - zastępca prezesa
GSM, Dariusz Janicki - redaktor naczelny gazety „Twoja
Spółdzielnia”, Damian Jeszka
- radca prawny GSM, Tadeusz Sławik - radny i mediator porozumienia, Grzegorz
Matusiak - poseł na Sejm RP,
Andrzej Matusiak - radny, Jerzy Filar - redaktor naczelny
gazety „Nasze Jastrzębie”, Mirosław Kolb - radny.

www.naszejastrzebie.pl
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ku produkcyjnym, ich kwalifikacji i wyksztalcenia oraz aktywności zawodowej.
Tego typu informacje są ważne nie tylko
dla urzędników, ale także dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, którzy poszukują
określonego profilu
pracowników na terenie danej gminy.
Urząd Statystyczny
w Katowicach co
jakiś czas publikuje
mapki z informacjami, jak idzie spisywanie się we wszystkich
miejscowościach województwa śląskiego. Ostatnia aktualizacja
pochodzi z 17 sierpnia. Może to oznaczać, że spis idzie słabo i nie ma się czym
chwalić. W Jastrzębiu-Zdroju spisujemy

P
się średnio. Mapka szereguje gminy w przedziałach co
10 proc. W niektórych, zaznaczonych ciemnozielonym kolorem, spisało się
80 proc. mieszkańców. Jastrzębie-Zdrój
oznaczono kremową barwą, co oznacza
przedział 50-60 proc.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM?
n Potrwa do 30 września.
n Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Aby tego dokonać należy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.
n Nie ma możliwości udziału w spisie poprzez wypełnienie formularza spisowego w formie papierowej.
n Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne
miejsca, gdzie wykonasz samospis.
n Jeżeli nie możesz wykonać samospisu internetowego zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Jeśli nie spiszesz się przez internet
ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie, aby przeprowadzić spis.
REKLAMA

owoli polska średnia szczepień przeciwko COVID-19
zbliża się do 50 proc.
mieszkańców. Cóż z tego, skoro znacznie szybciej rośnie liczba nowych zachorowań. Oznacza
to, że dotarła do nas czwarta fala
koronawirusa. Z tej racji, że państwo nie może sobie pozwolić na
kolejny lockdown można się spodziewać, że w miarę postępu zarazy, osobom niezaszczepionym
będzie ograniczany dostęp do
usług i aktywności publicznych.
Na ogólnopolskim tle województwo śląskie prezentuje się w miarę
dobrze. Zajmujemy szóste miejsce wśród najbardziej zaszczepionych województw. Natomiast nie
najlepiej spisuje się nasze miasto.
W rankingu prowadzonym przez
Ministerstwo Zdrowia sklasyfikowano 2477 gminy. Jastrzębie Zdrój uplasowało się na 905 pozycji, poniżej średniej krajowej
i wojewódzkiej.

51,42 %

49,92 %

47,08 %

Jastrzębie-Zdrój

W

natłoku wydarzeń światowych, europejskich i krajowych umyka nam Narodowy
Spis Powszechny. Nie powinniśmy tego
lekceważyć, choćby z tego powodu, że
jest to obowiązek. Za niespisanie się grozi
grzywna w wysokości 5 tys. zł. Gra nie jest
warta świeczki, tym bardziej, że wypełnienie ankiet GUS trwa kilka minut, a pytania
są proste. To nie jedyny powód. Warto się
spisać dla ogólnego dobra. Gdyby nie Spis
Powszechny, lokalny rynek pracy byłby
kształtowany po omacku. To unikatowe
badanie, dostarczające szczegółowych
danych na temat struktury społeczno-gospodarczej na poziomie wojewódzkim
i gminnym. Dzięki spisowi wiemy, jakim
kapitałem ludzkim dysponujemy na danym terenie. Możemy stworzyć dokładny
obraz gminy pod kątem liczby osób w wie-

Wieści ze
szczepionkowego frontu

Śląskie

Urząd Statystyczny w Katowicach od dawna nie aktualizował mapki z informacją,
ilu spisało się już mieszkańców Śląska. Oznaczać to może, że akcja idzie źle.

Polska

Spisujemy się nie najlepiej
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Żelazny Szlak Rowerowy

Najlepszą Przestrzenią Publiczną!
Pisaliśmy przed miesiącem, że jastrzębski Żelazny
Szlak Rowerowy ma szansę na dobre miejsce
w plebiscycie na najlepszą przestrzeń publiczną
województwa śląskiego. Tymczasem nasza
rekreacyjna perła nie zajęła dobrego, lecz najwyższe
miejsce w tym prestiżowym konkursie.

wynik 4296 punktów pozwolił uzyskać Żelaznemu Szlakowi Rowerowemu pierwsze miejsce w głosowaniu publiczności na Najlepszą

Jeździsz na gapę?
Nic nie kupisz na raty.

MZK Jastrzębie podpisał
umowę z Biurem
Informacji Gospodarczej.
Gapowicze trafiają do
Rejestru Dłużników,
a to oznacza dla nich
poważne problemy.

nie zapłacony do 7 dni od jego wystawienia. W pierwszej połowie tego roku kontrolerzy MZK wystawili 4400 mandatów. W tym okresie,
w ramach egzekucji należności odzyskano 390 tys. zł - podkreśla Rafał
Jabłoński z MZK Jastrzębie.

J

ak podkreśla MZK, działania
te nie są skierowane przeciwko pasażerom, którym zdarzy się zapomnieć biletu okresowego czy dokumentu tożsamości. To najczęściej uczciwi mieszkańcy, których celem
nie jest unikanie zapłaty. W tym
przypadku sprawa kończy się najczęściej na anulowaniu opłaty dodatkowej (potocznie zwanej mandatem) i zapłacie tzw. opłaty manipulacyjnej w wysokości kilkunastu
złotych.
- Głównym celem działania kontrolnego MZK jest walka z gapowiczami, którzy za przejazd nie płacą notorycznie, a z unikania zapłaty uczynili sobie sposób na życie. Rekordzista jest winien MZK ponad
20 tys. zł. Obecnie wysokość mandatu to 160 zł lub 112 zł, jeśli zosta-

Za gapowiczów płacą
oczywiście uczciwi
pasażerowie kupujący
bilety.
W ten sposób koszty komunikacji rosną i biją po kieszeni nas
wszystkich - również mieszkańców przemieszczających się innymi
środkami transportu, ponieważ to

z członków Wojewódzkiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej.
Uroczyste ogłoszenie wyników
konkursu NPP 2021 połączone
z ogłoszeniem wyników w konkur-

sie Architektura Roku oraz wręczeniem nagród także zeszłorocznym
laureatom odbędzie się jesienią
w ramach obchodów Śląskich Dni
Architektury.

Ratowali na medal
Ekipa z Bielska-Białej przed Jastrzębiem-Zdrojem - tak zakończyły
się czwarte Zawody Ratownictwa Technicznego o Puchar Śląskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zmagania
toczyły się przy jastrzębskiej Hali Widowiskowo-Sportowej.

20 tys. zł

jest winien MZK
gapowicz - rekordzista.

4400

mandatów wystawili
kontrolerzy MZK
w pierwszej połowie roku.

390 tys. zł

przewoźnik odzyskał
od stycznia do czerwca
w ramach egzekucji
długów

gminy w dużej części finansują komunikację.
Do tej pory MZK stosował
ponaglenia. Za pośrednictwem
policji kierował sprawy dłużników do Wydziału Karnego Sądów Rejonowych, a także korzystał z usług komornika. Obecnie do tych prób odzyskania pieniędzy dochodzi kolejny
element - wpisanie gapowiczów do
Rejestru Dłużników na mocy umowy z Biurem Informacji Gospodarczej. Konsekwencje znalezienia się
w tej bazie mogą być naprawdę dotkliwe. Dłużnicy wpisani do Rejestru mogą mieć problemy nie tylko
z zaciągnięciem pożyczek czy kredytów na duże kwoty. Problematyczne mogą okazać się również tak
prozaiczne czynności jak zakup telefonu komórkowego czy usług internetowych.

Foto: PSP Jastrzębie

To

była walka do ostatniej minuty. Głosowanie zamknięto równo
o północy 31 sierpnia. Rekordowy

Przestrzeń Publiczną województwa
śląskiego. Walka o to zaszczytne
miano trwała praktycznie do ostatniej chwili. W ciągu ostatnich dni
w konkursie liczyło się właściwie
tylko dwóch faworytów: nasz Żelazny Szlak Rowerowy i Dom Przyrodnika w gminie Hażlach. Ostatecznie, różnica między pierwszym
a drugim miejscem wyniosla niespełna 200 punktów.
Niezależnie od plebiscytu publiczności swoje nagrody przyzna też jury konkursowe złożone

Konkurencje polegały na wykonywaniu zadań z zakresu ratownictwa technicznego podczas zdarzeń drogowych.

W

zawodach uczestniczyło 16 drużyn z komend
powiatowych i miejskich
PSP z województwa śląskiego. Konkurencje polegały na wykonywaniu zadań z zakresu ratownictwa technicznego podczas zdarzeń drogowych.
Scenariusze opierały się na wcześniej
przygotowanych założeniach, które
odwzorowują realne zdarzenia i wypadki na drodze.
- Głównym celem rywalizujących
drużyn było w jak najkrótszym czasie wykonać szereg czynności ratowniczych: począwszy od zabezpieczenia terenu działań aż po ewakuację poszkodowanych z pojazdów oraz udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy - informuje starszy kapitan Łukasz Cepiel, rzecznik prasowy komendy PSP
w Jastrzębiu.
Podczas zawodów odbył się również pokaz zabytkowych sikawek

konnych. Podczas akcji krwiodawstwa oddano 18,7 litrów krwi. Przypomnieć należy, że jednorazowo osoba dorosła może oddać 0,45 litra krwi.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1) Bielsko-Biała
2) Jastrzębie-Zdrój
3) Zabrze
4) Siemianowice Śląskie
5) Dąbrowa Górnicza
6) Racibórz
7) Piekary Śląskie
8) Żory
9) Tychy
10) Gliwice
11) Będzin
12) Rybnik
13) Rydułtowy
14) Skoczów
15) Wodzisław Śląski
16) Świętochłowice.
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Kto się boi szachów?

FELIETON

Grzegorz Matusiak,
poseł na Sejm RP

W

ubiegłym miesiącu
w Ustroniu odbył się
Festiwal Szachowy „Szachy w Ustroniu Łączą Pokole-

nia”. Podobnie jak w ubiegłym roku
nie tylko wspierałem, ale też brałem
czynny udział w tym niezwykłym,
sportowym wydarzeniu.
Okazało się, że zawodnicy w moim wieku stanowili mniejszość. Ku
mojemu zaskoczeniu, najliczniejszą
grupą byli młodzi i bardzo młodzi
szachiści. To niezbity dowód renesansu popularności tej królewskiej
gry. Kolejnym są coraz lepsze umiejętności, jakimi dysponują szachowi juniorzy. Mogłem się o tym
przekonać podczas kilku turniejowych partii. Jednym z gości festiwalu był Jan Krzysztof Duda, obecnie

najlepszy polski arcymistrz, który
kilka tygodni temu zdobył Puchar
Świata. Dokonał tego w wieku
23 lat! Piszę o tym dlatego, że moim
zdaniem inwestycje w szachy i młodzież to zawsze opłacalne przedsięwzięcia.
Dlatego przyglądając się
turniejowym zmaganiom,
nie mogłem zrozumieć
decyzji Prezydent
mojego rodzinnego
Jastrzębia-Zdroju, która
wycofała z tutejszych
podstawówek program Edukacja przez szachy
w szkole.
Szkoda, bo przez 2 lata, blisko
600 uczniów poznawało i trenowało grę w szachy w 16 palcówkach
edukacyjnych. Nawet, jeżeli żaden
z nich nie zostanie arcymistrzem,
to dzięki szachom będą mogli
kształcić i rozwijać wiele umiejętności, które na pewno przydadzą
im się w życiu. Nie będę przytaczał wyników badań, z których
jasno wynika, iż uczniowie grający
w szachy uczą się lepiej, bo dla

REKLAMA
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Prezydent Anny Hetman, byłej
dyrektor szkoły jest to prawda
oczywista. Swoją decyzję tłumaczyła względami finansowymi.
Trochę to wszystko pokrętne, bo
szachownice i podręczniki ufundował Polski Związek Szachowy.
Z kasy miejskiej pokrywano jedynie koszty pracy nauczycieli. Jak
widać nawet takie skromne wydatki przerosły możliwości miejskiego
budżetu, a strat finansowych i tak
nie udało się uniknąć. Na marne
poszły wydatki związane z przygotowaniem i wdrożeniem tego programu edukacyjnego. Najbardziej

jednak szkoda uczniów, którym
odebrano szanse edukacyjne.
Próbując w racjonalny
sposób wytłumaczyć
sobie niechęć do
szachów, do głowy
przychodzi mi tylko
jeden powód. Strach.
Wiadomo, że boimy się tego,
czego nie znamy. Dlatego publicznie deklaruję, iż chętnie pomogę
pani Prezydent poznać zasady tej
królewskiej gry z korzyścią dla nas
wszystkich.

NA ZIMOWISKO?
Tak! Do zamku!

Zimowisko to niekoniecznie narty, góry
i snowboard. Fantastyczna zimowa przygoda
czeka również w zamkach! Ferie w zamku
to doskonały pomysł, by zrelaksować się od
nauki szkolnej, odpocząć od telefonu
i codziennych zmartwień.

D

latego koniecznie
rozważ
dołączenie do Quatromondis - Czterech Światów Hugona Yorcka i spędź te ferie
w doborowym towarzystwie
w kompleksach zamkowych
w Krasiczynie czy Baranowie
Sandomierskim.

Zimowiska dla
fanów Harry’ego
Pottera!
Świat Czarodziejów to najlepsze miejsce dla fanów Harry’ego Pottera i innych czarodziejów, dla fanów literatury i filmu fantasy, gdzie szata,

różdżka i niezwykłe artefakty
kreują ciekawą fabułę. Podobnie jest u nas w Quatromondis - Czterech Światach Hugona Yorcka. Uroczyste kolacje
przy świecach, nocne obserwacje nieba oraz mnóstwo turniejów. Warsztaty, zajęcia i imprezy odbywają się w malowniczych zamkach, w wytwornych
salach, tajemniczych krużgankach i lochach, a aktywności sportowe na świeżym powietrzu w przepięknej scenerii
starych drzew w kompleksach
parkowych. Każdy czarodziej

otrzymuje specjalną pelerynę,
drewnianą różdżkę oraz „Pamiętnik Podróżnika”, w którym
może zapisywać wspomnienia
ze spotkań z ciekawymi profesorami, czyli wychowawcami.
Zimowiska dla dzieci,
zimowe obozy dla
młodzieży
Nasze zimowiska wyróżniają się nie tylko lokalizacją, ale przede wszystkim ciekawym programem, dostosowywanym do wieku uczestni-

ków, co jest możliwe dzięki zaangażowanym wychowawcom
i czujnym kierownikom wypoczynku. Kompleksowe przygotowanie: od scenariusza do zakupu najdrobniejszych pomocy, materiałów plastycznych,
strojów, sprzętu audiowizualnego oraz czas spędzany rzeczywiście z uczestnikami, daje pozytywne rezul-

taty w postaci dobrych wspomnień oraz, co ważniejsze, wymarzonej integracji „na żywo”.
Młodzież wybiera zimowiska z Hugonem Yorckiem
głównie przez
niesamowitą atmosferę, dobry kontakt z wychowawcami oraz arcyciekawe imprezy
wieczorne - gry strategicznoterenowe, z których organizator słynie.

Odkryj Nasze Cztery Światy: quatromondis.pl | Telefon: 504 540 004 | E-mail: kontakt@czteryswiaty.pl
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Piknik z historią w tle
u W zagrodzie Alpaki u Basi w Ruptawie odbył się I Piknik Historyczno-Przyrodniczy
zorganizowany przez Stowarzyszenie „Jastrzębski Wrzesień 1939”.

Na

Byle do ferii

D

opiero co skończyły się letnie
wakacje i jeszcze
nie jesteśmy myślami przy
zimowej przerwie w nauce. Warto jednak znać jej
termin, aby dobrze zaplanować ferie. Ministerstwo
Edukacji i Nauki podało
już terminy przerw świątecznych i zimowych dla
każdego z województw.
Bożonarodzeniowa przerwa od nauki potrwa od
23 do 31 grudnia, ale z tego powodu, że Nowy Rok
przypada w sobotę, ucznio-

wie będą odpoczywać do
3 stycznia.
Ferie zimowe dla województwa śląskiego przewidziano od 14 do 27 lutego. Razem z naszym regionem dwutygodniową przerwę w tym czasie będą mieli uczniowie z województw:
lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i pomorskiego.
Święta Wielkanocne wypadają w drugiej połowie kwietnia,
stąd wiosenna przerwa od zajęć lekcyjnych potrwa od 14
do 19 kwietnia. Rok szkolny
ma się zakończyć 24 czerwca.

pikniku można było obejrzeć wystawę eksponatów historycznych:
wyposażenia i umundurowania
Wojska Polskiego z okresu 1918-1939, dioramy GRH „Truppenfahrrad” prezentujące wyposażenie i umundurowanie niemieckie oraz GRH
„Gwardia” przedstawiające wyposażenie i umundurowanie Armii Czerwonej w 1945 roku.
Piknik obfitował w wiele atrakcji dla dzieci
i dorosłych: karmienie alpak, poszukiwania skarbów z wykrywaczem metali, strzelanie z broni
Asg i pneumatycznej oraz przejażdżka niemieckim motocyklem. Sołectwo Ruptawa-Cisówka
wypożyczyło organizatorom imprezy namioty
i ławki.
Źródło: jas24.info
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Produkty spożywcze zawsze w najlepszej cenie!
§ świeże
§ dobre
§ polskie

Nie przegap promocji!

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Rekord wrócił na Zofiówkę
u 619 metrów to nie tylko najlepszy wynik w Jastrzębskiej Spółce Węglowej,
ale także rekord wszystkich śląskich kopalń, bo poprzedni odnotowany
wynosił 608 metrów i został ustanowiony przez załogę KWK „Sośnica”.

6

19 metrów - tyle wynosi miesięczny
rekord postępu robót korytarzowych
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ten
rewelacyjny wynik ustanowili pracownicy oddziału GRP-4z z Ruchu Zofiówka w przodku
F-1 w pokładzie 407/2-3 pod kierownictwem
oddziałowego Marcina Kolanowskiego.
Wcześniejszy rekord JSW należał do pracowników oddziału GRP-6 z kopalni Pniówek, którzy zanotowali postęp 577 metrów,
a jeszcze wcześniej rekordzistami byli górnicy

z Zofiówki z wynikiem 517 metrów. Zatem rekord powrócił na Zofiówkę.
- Wszyscy mamy ogromną satysfakcję
z osiągniętego wyniku. Zdajemy sobie sprawę,
że ta rywalizacja jest traktowana tak trochę
z przymrużeniem oka, bo wiadomo, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Gdyby warunki
były niesprzyjające i bezpieczeństwo byłoby zagrożone, to nikt nie myślałby o biciu rekordów
- mówi nadsztygar Marcin Kolanowski, kierownik oddziału GRP-4z w Ruchu Zofiówka.

Rekordowe 619 metrów
zaplanowano i wykonano
w systemie 6-zmianowym.
Odległość spod szybu zjazdowego do wlotu chodnika F-1 wynosi prawie 3,5 kilometra,
z czego ostatnie dwa kilometry górnicy pokonują na piechotę. Dzięki takiej organizacji
pracy brygady wymieniały się w przodku.
Gdy w kopalni rozeszła się informacja,
że załoga oddziału GRP-4z osiąga w pierw-

szych tygodniach takie wyniki i przymierza
się do bicia rekordu, wszyscy zaczęli im kibicować. Koledzy z innych oddziałów, tych
pod ziemią i tych na powierzchni, ciągle
pytali - jak im idzie i trzymali kciuki za powodzenie.
Drążenie chodnika nadścianowego F-1
(o długości 1207 metrów) zgodnie z dokumentacją miało się zakończyć 31 grudnia
2021 roku, ale już teraz wiadomo, że prace sfinalizowane będą znacznie wcześniej.

Od lewej: Kamil Dybciak, Dariusz Wodecki, Adrian Wylezik, Tomasz Majer, Tomasz Danisz, Grzonka Adrian, Piotr Ziętek, Jacek Labzik, Zenon Sosna, Michał
Grzegorzek, Krzysztof Purczyński, Adam Matyjas, Michał Urbaniak, Robert Pawłowski, Jacek Majer, Mariusz Makosz, Dawid Hetmaniok, Patryk Mitko, Łukasz
Szewczyk, Piotr Spandel, Tomasz Plichta, Rafał Makowski, Marcin Kolanowski, Marcin Murański, Szymon Kopel, Dawid Stuchlik, Tomasz Banko, Michał
Jaworski, Adam Grewling, Paweł Wrożyna.

Od lewej: Ireneusz Płonka, Jakub Zerzoń, Sylwester Sęp, Przemysław Rupniewski, Marek Zieliński, Jarosław Smyczek, Tomasz Marczyński, Marcin Miroszewski,
Mateusz Warłycho, Łukasz Lewandowski, Robert Buchta.

Od lewej: Błażej Piguła, Grzegorz Grzonka, Paweł Wawrzyńczyk, Grzegorz Ryczkowski, Adam Łukasik, Marek Kordeczko, Robert Tatarczyk, Kamil Madzia,
Jarosław Grzegorczyk, Krzysztof Murawski, Andrzej Turczyk, Mariusz Papierok, Tomasz Chrapek, Marcin Sobczyk, Arkadiusz Śmieszek, Bartłomiej Godlewski,
Mariusz Hanzel, Krzysztof Piechowicz, Patryk Wawrzyczek, Mariusz Stremler, Marcin Matacz, Bernard Rajwa, Łukasz Kuczera.

Od lewej: Kamil Loter, Karol Paloc, Szymon Tęcza, Arkadiusz Kopala, Wojciech Adamus, Dariusz Krzempek, Krzysztof Ordon, Szymon Grzymkiewicz, Mariusz
Zygarski, Marcin Sikorski, Piotr Skupień, Leszek Wróbel, Marek Knauer, Krzysztof Suchodolski, Michał Walczak, Paweł Krupa, Krzysztof Kornas, Grzegorz
Wójcikowski, Mateusz Gawlik, Janusz Śmiech, Mateusz Klimas, Artur Skiba, Rafał Wnęk, Aleksander Musiolik, Paweł,Fornalski, Marcin Kolanowski

Od lewej: Piotr Bronny, Marcin Gabriel, Patryk Barchański, Dawid Patla, Adrian Majerz, Szymon Suszka, Marcin Czuczman, Adam Miszczyk, Marcin Brańka,
Sebastian Motowidło, Mirosław Mazur, Gabriel Biedrawa, Przemysław Semla, Wojciech Śliź, Marcin Jarczok, Dawid Smołka, Andrzej Foltyn, Michał Kowalczyk.

Od lewej: Błażej Kozielski, Rafał Pietraszczyk, Tomasz Mrozek, Krzysztof Kolny, Miłosz Opacki, Marcin Skupień, Tomasz Achrem, Robert Łoś, Wojciech Pająk,
Łukasz Sładkowski, Mirosław Biegun, Błażej Grzyb, Szymon Myśliwiec, Grzegorz Nowak, Rafał Marzec, Michał Bilecki, Marek Michalik, Andrzej Gruner, Piotr
Kamiński, Aleksander Pastuch, Mateusz Knura, Stanisław Gajda, Wojciech Mazurek, Andrzej Foltyn.
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Jastrzębie pamięta o sol

W uroczystościach upamiętniających 41. rocznicę podpisania Poroz

P

orozumienie z ówczesnymi władzami zawarto 3 września 1980 roku w dawnej kopalni Manifest Lipcowy - dzisiejszy Ruch Zofiówka. Strajk w jastrzębskiej kopalni rozpoczął się
28 sierpnia i miał charakter solidarnościowy z protestującymi pracownikami w Gdańsku i Szczecinie.
Górnicy z Jastrzębia-Zdroju nie tylko poparli 21 postulatów z Gdańska, ale wysunęli też własne. Domagali się między innymi wprowadzenia wolnych sobót i niedziel.
- Pochylam głowę przed wielkim dziełem Solidarności, wielkim dziełem ludzi, którzy wtedy mieli odwagę, żeby przeciwstawić się złu, żeby powiedzieć dość, żeby walczyć o wolność, walczyć o solidarność i ta walka okazała się zwycięska. Jesteśmy dziś spadkobiercami

zwycięskiej walki Solidarności, zwycięskiej walki robotników sierpnia i września’80 - mówił przed Zofiówką
Premier Mateusz Morawiecki.
Ogromne znaczenie Porozumienia
Jastrzębskiego wielokrotnie
podkreślał Piotr Duda,
przewodniczący NSZZ Solidarność.
Mówił między innymi, że nie tylko postulaty pracownicze miały znaczenie, ale efektem Porozumień
było też zarejestrowanie nowego związku zawodowego.
- To porozumienie i rozpoczęty strajk było szokiem
dla komunistów. Dla nich był to wielki cios i zawód, bo
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lidarnościowej insurekcji

zumienia Jastrzębskiego wziął udział premier Mateusz Morawiecki.

Premier MATEUSZ MORAWIECKI
To właśnie fakt, że jeden zakład
po drugim dołączały do protestów,
spowodował, że cała Polska stała się
areną solidarnościowej insurekcji, jakiej
władze komunistyczne nie były w stanie
zgasić. Wszyscy wiedzieli, że nie jest to
tylko walka o prawa pracownicze, ale
o godność człowieka, wolność i zrzucenie
pęt niewoli komunistycznej.
RYS HISTORYCZNY

nigdy nie liczyli na to, że Śląsk zastrajkuje - powiedział
Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.
Podczas uroczystości Premier RP
złożył list intencyjny do kapsuły czasu
pod budowę pawilonu Porozumienia
Jastrzębskiego im. Lecha
Kaczyńskiego, który ma powstać w
ciągu kilku lat w Jastrzębiu-Zdroju.
Pawilon upamiętniający tamte wydarzenia to
wspólny pomysł NSZZ Solidarność Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, zarządu JSW oraz Fundacji JSW.
- Ten fakt musi być przywoływany, pamiętany, bo
wraz z upływem historii, czasami różne wymiary tamtego wielkiego dzieła Solidarności przykryte są kurzem,

a my nie możemy na to pozwolić. Dlatego jestem wdzięczny wszystkim inicjatorom tego pięknego dzieła, które tutaj będzie rosło. To właśnie prezydent Lech Kaczyński powiedział pięknie, że nie ma i nie będzie prawdziwego rozwoju Rzeczypospolitej bez sprawiedliwości, uczciwości
i solidarności. Wierni tym ideałom zapewniamy nie tylko
o pamięci, bo wierzę głęboko, że ten pawilon będzie miejscem, które ma ocalić od zapomnienia. Będzie też inspiracją do tego, abyśmy my dzisiaj dalej żyli ideami Solidarności. Abyśmy jako dziedzice Solidarności, wraz z dzisiejszym związkiem doskonale wiedzieli, że dobro jednostki
nie musi stać w sprzeczności z dobrem wspólnym, dobrem
wspólnoty, dobrem całego społeczeństwa, że to jest fałszywa alternatywa. Dobro jednostek wynika, z dbałości o dobro wspólne, co pokazujemy naszą polityką społeczną mówił premier Mateusz Morawiecki.

Wszystko zaczęło się latem 1980 roku, gdy kraj ogarnęła fala strajków.
Jednym z ich bezpośrednich powodów, stała się podwyżka cen mięsa
i wędlin, która przelała czarę goryczy. Od dłuższego czasu Polacy musieli się zmagać z szybko rosnącymi cenami, złymi warunkami pracy w zakładach i licznymi represjami ze strony władz. Robotnicy powiedzieli „dość”.
W lipcu pierwsze strajki wybuchły w Świdniku i Lublinie, zaś centrum
sierpniowych wydarzeń stała się Stocznia Gdańska. Mimo początkowego
braku ustępstw ze strony komunistycznych władz i blokady informacyjnej,
wieści z Gdańska docierały do reszty kraju. Dotarły także na Górny Śląsk.
28 sierpnia rozpoczął się strajk w KWK „Manifest Lipcowy”, w ciągu kolejnych godzin do protestu dołączyły kolejne zakłady. Dlaczego bunt rozpoczął się w tym właśnie miejscu? Trzon załogi jastrzębskiej kopalni stanowiła ludność napływowa. Przy takiej mozaice kultur wytworzył się nowy
etos, różniący się od tego, który zakorzeniony był w miejscach, gdzie pracowali rdzenni Ślązacy. Nie byli to ludzie bezgranicznie oddani pracy, dlatego łatwiej im było upomnieć się o swoje prawa. Jastrzębianie uruchomili lawinę kolejnych zdarzeń. Na przełomie sierpnia i września 1980 roku na
Górnym Śląsku strajkowało już 100 tys. osób! 30 sierpnia rząd PRL doszedł
do porozumienia ze stoczniowcami strajkującymi w Szczecinie. Dzień później podpisano podobne porozumienie w Gdańsku. Znalazło się w nim
21 postulatów wysuwanych przez strajkujących stoczniowców. Kryzys
mogło zażegnać jeszcze porozumienie ze strajkującymi robotnikami na
Górnym Śląsku. Trwające kilkanaście godzin negocjacje zakończyły się
wczesnym porankiem, 3 września.
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60. urodziny kopalni

Mija dokładnie
sześćdziesiąta
rocznica
utworzenia kopalni
Szczygłowice.
Jubileusz, w którym
uczestniczyli
między innymi
przedstawiciele
władz Jastrzębskiej
Spółki Węglowej
świętowano
w cechowni kopalni.

U

roczystości rozpoczęły się
od mszy św. w kościele
pw. NMP Królowej Świata
w Szczygłowicach. Dalsza część obchodów odbyła się na terenie kopalni.
Najpierw przy bramie
poświęcono krzyż
upamiętniający strajki
z września 1981 roku.

- Czterdzieści lat temu, w tym
miejscu walczyliśmy nie o pieniądze,
nie o cokolwiek innego, tylko o godność człowieka, jego wolność i podstawowe prawa. To było coś niesamowitego - wspominał Czesław Sobierajski, świadek i uczestnik wydarzeń sprzed 40 lat i dodał - Jestem dumny i zaszczycony, że mogę być dziś z wami. Dziękuję zarządowi Spółki i dyrekcji kopalni. To
wspaniałe być uczestnikiem tej uroczystości.
Następnie obchody przeniosły się
do cechowni. Zaproszonych gości
przywitał Jarosław Twardokęs, dyrektor kopalni Knurów-Szczygłowice, który zwrócił uwagę, że przez te
wszystkie lata załogę kopalni Szczygłowice cechowała pracowitość,
chęć dynamicznego rozwoju i rozbudowy zakładu.
- Dziękuję obecnym i emerytowanym pracownikom kopalni Szczygłowice, a także tym, których już z nami
nie ma, za te wszystkie lata wydobycia i rozwoju naszego zakładu pracy.
Nigdy nie zapominajmy, że kopalnia
to przede wszystkim ludzie, którzy tu
pracowali i pracują - powiedział dyrektor kopalni.

Warto wspomnieć, że w 2010 roku kopalnia Szczygłowice weszła
w strukturę KWK „Knurów-Szczygłowice” tworząc zakład dwurucho-

wy z niezależnymi ciągami produkcyjnymi.
Natomiast siedem
lat temu kopalnia
weszła w struktury
organizacyjne JSW.
Produkując dobrej jakości węgiel koksowy niezbędny
do produkcji stali - stanowi ważną
część Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- W kopalni Szczygłowice dzięki pracy pokoleń, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii wykuliście markę rozpoznawalną w całym polskim górnictwie
- mówił Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW. - Jastrzębska Spółka Węglowa poczyniła tutaj wiele inwestycji po to, aby podnieść jakość produkcji węgla koksowego, który doskonale wpisuje się w strategię rozwoju
naszej spółki - dodał prezes Cudny
gratulując pracownikom i dziękując im za wysiłek wkładany w codzienną pracę.
W cechowni kopalni Szczygłowice znajduje się wyrzeźbiona przed 130 laty figura Świętej Barbary, przy której złożono kwiaty i wieńce.
Jubileusz 60-lecia wspólnie
z kopalnią świętowali między
innymi przedstawiciele władz
wojewódzkich i samorządowych,
a także związkowcy i pracownicy
kopalni.
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Jastrzębski Węgiel zdominował plebiscyt śląskiej siatkówki
W Mysłowicach odbyła
się Gala Śląskiej
Siatkówki, podczas
której ogłoszono
wyniki plebiscytu
na największe
osobowości siatkówki
województwa
śląskiego w sezonie
2020/2021. Jastrzębski
Węgiel zwyciężył aż
w 11 kategoriach!

Za

sprawą
oddanych
przez fanów głosów
jastrzębianie zwyciężyli we wszystkich kategoriach, w
których byli nominowani. W kategorii na najlepszego siatkarza drużyny młodzieżowej roku w sezonie
2020/21 mieliśmy aż dwóch kandydatów, a jak wiadomo zwycięzca mógł być tylko jeden. W pojedynku pomiędzy mistrzem świata do lat 19 Dominikiem Czernym
i srebrnym medalistą Mistrzostw
Polski oraz zdobywcą brązowego

medalu ME Maksymilianem Graniecznym - głosami kibiców - wygrał ten pierwszy.
- Jestem dumny, że mogę budować taki właśnie Jastrzębski Węgiel.
Cieszę się z tego, że dokładamy dużą cegiełkę do budowania mocy śląskiej, a co za tym idzie też polskiej
siatkówki. Tych sukcesów mamy naprawdę sporo i z tego bardzo się cieszymy, ale my po prostu robimy swoje. A nasze cele są niezmiennie wysokie - mówi Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.

NASI LAUREACI W PLEBISCYCIE ŚLĄSKIEJ SIATKÓWKI:
1. Najlepsza drużyna w minisiatkówce (kategoria łączona - dziewczęta/chłopcy) w sezonie 2020/21 - KS Jastrzębski Węgiel „czwórki” - chłopcy mistrz województwa śląskiego
2. Najlepsza młodzieżowa drużyna męska roku w sezonie 2020/21 - KS Jastrzębski Węgiel juniorzy młodsi - srebrni medaliści Mistrzostw Polski
3. Najlepszy siatkarz drużyny młodzieżowej roku w sezonie 2020/21 - Dominik Czerny - Mistrz Świata do lat 19
4. Najlepszy trener drużyny młodzieżowej w sezonie 2020/21 - Dariusz Luks - Jastrzębski Węgiel
5. Najlepsza drużyna młodzieżowa w siatkówce plażowej w sezonie 2020/21 - Filip Lejawa - Jastrzębski Węgiel
6. Debiut roku w sezonie 2020/21 - Michał Gierżot
7. Najlepsza drużyna seniorska roku w sezonie 2020/21 - Jastrzębski Węgiel
8. Najlepszy siatkarz drużyny seniorskiej roku w sezonie 2020/21 - Jakub Popiwczak - Jastrzębski Węgiel
9. Najlepsza drużyna siatkówki plażowej w sezonie 2020/21 - Jastrzębski Węgiel - zwycięzca PreZero Grand Prix
10. Najlepszy trener drużyny seniorskiej w sezonie 2020/21 - Andrea Gardini - Jastrzębski Węgiel
11. Najlepsza fotografia / film związany z siatkówką w sezonie 2020/21 (kategoria łączona) - Mamy Puchar! Jastrzębski Węgiel - Arkadiusz Kogut

REKLAMA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONE NA:
NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
n ul. Wiejska 29d/24 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 37,78 m2,

stawka wyjściowa 8,70 zł/m2, wadium 329z ł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
w dniu 14.10.2021r., godz. 1000.
n ul. Kopernika 4/8 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 33,30 m2,
stawka wyjściowa 11,70 zł/m2, wadium 390 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
w dniu 15.10.2021r., godz. 1000.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg do godziny 1430.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej
przedmiotowych lokali mieszkalnych. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł/m2 kaucja
mieszkaniowa 6 krotność wylicytowanej opłaty czynszowej,
Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem
organizowania przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym w Spółdzielni
co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie
stałego dochodu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: zawarcia w terminie
7 dni od daty zakończenia przetargu umowy najmu (z której treścią zapoznała się
przed przystąpieniem do przetargu) oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
Wystawione do przetargu lokale można oglądać
po uprzednim umówieniu na administracji osiedlowej przy:
ul. Staszica 8 tel. 32 47 61 255.
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.

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

www.naszejastrzebie.pl

Zielone Jastrzębie

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

Fundusz stawia na edukację
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach przeznaczył 254 400 zł
na zakup nowego sprzętu badawczego do swojego
mobilnego Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli
Atmosfery ULKA. Od 2016 roku na Uniwersyteckie
Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA) Fundusz
przeznaczył łącznie blisko 1,5 mln zł dotacji.

P

orozumienie w sprawie
dofinansowania laboratorium zostało podpisane 21 września przez Tomasza
Bednarka, prezesa Funduszu,
Ryszarda Koziołka, rektora UŚ
i dr hab. Mariolę Jabłońską,
prof. UŚ, kierownika ULKA.

Dr hab. prof. UŚ
MARIOLA JABŁOŃSKA,
kierująca ULKĄ:
Napowietrzne Mobilne
Laboratorium Kontroli
Atmosfery bada
powietrze o wiele
dokładniej niż drony lub
aparatura stacjonarna.
To nasze laboratorium
jest interdyscyplinarne.
Możemy dokonywać
w nim różnych pomiarów
w tym samym czasie.
Takich możliwości nie
mają inne laboratoria.

Dzięki tym środkom udało się
pozyskać ponad 20 urządzeń
badawczych wysokiej klasy. Nowe wyposażenie laboratorium
zamontowane zostanie w ciągu
najbliższych pięciu miesięcy, tak
by jeszcze dokładniej badać powietrze zimą w czasie największego zanieczyszczenia.
- To wsparcie jest niezwykle
cenne. Urządzenie, które zostanie z tych pieniędzy dokupione,
analizatory jakości powietrza,
pozwolą nam równocześnie badać stężenie zanieczyszczeń na
różnych wysokościach - tłumaczy prof. Ryszard Koziołek,
rektor Uniwersytetu Śląskiego.
ULKA jest wyjątkowa
i unikatowa na skalę
europejską.
Balon UŚ może bowiem
udźwignąć ciężar o wadze

do 1 200 kg i wznieść się bezpiecznie nawet na wysokość
4 000 metrów. Jak mówi
prof. Mariola Jabłońska żaden dron nie pozwoli osiągnąć takich wyników. Wyposażenie zamontowane w koszu to, m.in. analizator ozonu: urządzenie umożliwiające pomiar zawartości ozonu w powietrzu atmosferycznym. Aethalometr: urządzenie umożliwiające pomiar
stężenia sadzy w powietrzu.
Analizator nanocząsteczek,
licznik mikrocząsteczek oraz
analizator gazów. Jest również mobilna stacja meteorologiczna, która dokonuje pomiaru podstawowych
parametrów meteorologicznych: temperatury, ciśnienia
oraz wilgotności. Dzięki takiemu wyposażeniu ULKA
może prowadzić badania od-

Profesor RYSZARD KOZIOŁEK,
Rektor UŚ:
Dotacja na badania naukowe,
to kolejny przykład wsparcia
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, dzięki
któremu wzbogacamy nasze
laboratoria naukowe. To są
przede wszystkim urządzenia
pozwalające badać różne
składniki atmosfery. Im więcej
czynników da się uwzględnić
w badanym powietrzu, tym
te badania mają szersze
spektrum i są dokładniejsze.
mienne i niepodobne do prowadzonych w innych ośrodkach. Przy czym są to badania, które mają bezpośredni wpływ na jakość naszego
powietrza. Pomiary dają natychmiastową wiedzę o tym,
czym oddychamy. Te informacje naukowcy z UŚ przekazują instytucjom podejmującym działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
Unikalność
mobilnego
laboratorium
czyni uczelnię
także atrakcyjnym
partnerem
dla jednostek
naukowych w Polsce
i za granicą.

TOMASZ BEDNAREK, prezes
WFOŚiGW w Katowicach:
Obok doposażenia szkół
ponadpodstawowych
realizujemy działania
w szkolnictwie wyższym.
Przekazaliśmy środki na
doposażenie uczelnianego
laboratorium ULKA Uniwersyteckie Laboratorium
Kontroli Atmosfery. To
mobilne laboratorium, które
funkcjonuje w balonie,
który szczególnie w okresie
jesienno-zimowym lata nad
naszym województwem
i bada jakość powietrza.

Kolejne dofinansowanie dla
laboratoriów ULKA zwiększy
możliwości badawcze i edukacyjne Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ. Działania te
wpisują się w strategię uczelni
i województwa śląskiego mającą na celu poprawę jakości powietrza. Ponadto umożliwia

kształcenie studentów w zakresie analizy zanieczyszczeń
powietrza oraz ochrony atmosfery poprzez zastosowanie
najnowocześniejszych metod
pomiarów i prowadzenia badań w zakresie zmian klimatu.
A specjaliści w tych dziedzinach są nam niezbędni.

Uczelnia kupiła balon w 2017 roku za ok. 300 tys. zł, a zakup sfinansował Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska w Katowicach. Jest wyposażony w specjalistyczną aparaturę, która pozwala m.in. badać jakość powietrza, którym oddychamy. Powstanie pierwszego w Europie napowietrznego mobilnego laboratorium umieszczonego
w koszu załogowego balonu na ogrzane powietrze pozwoliło
na przyłączenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do konsorcjum ACTRIS, które od 2020 roku zostało wpisane na listę
strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na
Polskiej Mapie Infrastruktur Badawczych.

Zielone Jastrzębie
„Czyste Powietrze” przyspiesza

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

u Od początku programu w województwie śląskim złożono blisko 50 tys. wniosków.
Tylko przez osiem
miesięcy 2021 r.
w województwie
śląskim złożono
22 395 wniosków.
To o 15 590 więcej, niż
w analogiczny okresie
roku ubiegłego,
kiedy wpłynęło
6805 podań.
W Jastrzębiu-Zdroju,
w tym roku
złożyło wnioski
831 mieszkańców.
Natomiast w skali
kraju w 2021 r.
zarejestrowano ich
ponad 316 tys.
na 5,4 mld zł.

Na
ADAM LEWANDOWSKI, zastępca
prezesa WFOŚiGW w Katowicach:
To przyspieszenie jest efektem
włączenia się w program
samorządów lokalnych.
Dostępność do informacji
i wsparcie techniczne
wykwalifikowanych pracowników,
którzy nie tylko pomogą wypełnić
wniosek, ale także doradzą
przynosi wymierne efekty. Do tej
pory udało się utworzyć punkty
w 131 urzędach gminnych
naszego województwa na 167
istniejących. Nadal prowadzimy
akcję informacyjną, wyjaśniamy
i szkolimy. Jak jest potrzeba
wysyłamy nasze mobilne punkty
informacyjne, gdzie nasi doradcy
wyjaśniają i zachęcają do
skorzystania z funduszy.

wzrost zainteresowania programem miało także wpływ jego
uproszczenie, większe kwoty dotacyjne oraz włączenie się do programu
banków, które udzielają wsparcia kredytowego osobom nie mających środków na wkład własny.
- Pamiętajmy o obowiązku wymiany „kopciuchów”. Mieszkańcy, którzy
do tej pory nie rozpoczęli procedury
wymiany starego pieca na ogrzewanie
ekologiczne muszą się śpieszyć, bowiem
uchwała Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego mówi, że te liczące 10 i więcej lat muszą zostać wymienione do końca tego roku - przypomina Adam Lewandowski.
Efekty działań ekologicznych
mieszkańców widać we wskaźnikach,
które odnotowuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
W Katowicach,
które tradycyjnie
borykały się z bardzo
wielkim problemem
zanieczyszczenia,
pomiędzy 2019 r. a 2020 r.
z 75 do 43 spadła
liczba dni, w których
przekroczone są normy
i wskaźniki.
O poprawie powietrza w kraju mówił minister Michał Kurtyka, podczas Konferencji popularno-naukowej „Aktualny stan jakości powietrza w Polsce - sukces czy nadal wyzwanie?”.

- Jeśli chodzi o stan powietrza w Polsce, to dostrzegamy zmianę na lepsze
i to jest efekt ogromnej mobilizacji
środków publicznych (...), szeregu działań podejmowanych na poziomie samorządów. Ale na pewno bardzo dużo jest do zrobienia i w dalszym ciągu
chcielibyśmy, aby to cywilizacyjne zapóźnienie nam się maksymalnie ograniczało - powiedział minister klimatu
Michał Kurtyka.

Państwowy Monitoring
Środowiska cały czas
precyzyjnie monitoruje
jakość powietrza
w kluczowych
parametrach, jeśli chodzi
o jego zanieczyszczenie.
W Polsce mamy 46 stref, w których mierzona jest jakość powietrza.
Pomiędzy 2019 r. a 2020 r. jeśli cho-

dzi o wskaźnik zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania budynków - to z 39 stref, które były najbardziej atakowane pyłem zawieszonym (PM10), zeszliśmy do 22. Jeżeli chodzi o wskaźnik PM2,5 (pył zawieszony: aerozole atmosferyczne) z 14 do 8 stref.
Zdaniem ministra Kurtyki, dzięki działaniom podjętym na różnych
szczeblach, mamy wyraźną poprawę.

Trwa akcja „NIELEGALNE ODPADY 2021”

A

kcja objęła zasięgiem cały kraj. Wspólne zespoły służb kontrolnych, m.in. policji i Inspekcji Transportu Drogowego w województwach przygranicznych mają szczególne zadanie zwrócenia uwagi na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Z kolei wewnątrz kraju głównym zadaniem służb
będzie weryfikacja transportów odpadów na drogach
dojazdowych do możliwych miejsc ich nielegalnego
magazynowania. Na celownik służb zostaną też wzięte trasy stanowiące główny kanał transportowy, wytypowane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony. Ma
to służyć wyłapywaniu odpadów toksycznych w wożonych do Polski z zagranicy.
- Wykrywalność jest możliwa kiedy współpracują ze
sobą wszystkie służby. W tym wypadku z inicjatywy Inspekcji Ochrony Środowiska mamy do czynienia z koordynacją na wielu płaszczyznach. To oprócz kwestii wykrywalności kolejne działania, które są związane z walką
z przestępczością środowiskową, skoncentrowaną w tym
wypadku na kwestii nielegalnego zagospodarowania odpadami - powiedział na konferencji inauguracyjnej akcji
wiceminister klimatu i środowiska, Jacek Ozdoba.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Marek Chibowski zwrócił uwagę na przebieg i czas wykonywania kontroli, które będą miały miejsce podczas wspólnej akcji służb.
W skali kraju jest to kilkadziesiąt punktów kontroli na różnego typu drogach, począwszy właśnie od tras
szybkiego ruchu, dróg krajowych, dróg wojewódzkich,
włącznie z drogami powiatowymi i gminnymi. Będzie
ona trwała do połowy października, w różnych województwach i w różnym czasie. Celem akcji jest dokonanie kontroli przewozów odpadów pod kątem ich legalności i zgodności z dokumentacją.
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H O R O S K O P
Wodnik (20.01-18.02) We wrześniu czeka cię wyjazd nad morze. Zabierz ze sobą ciepłe
ubrania, ponieważ Bałtyk bywa nieprzewidywalny i pogoda zmienia się co chwilę. Nie żałuj sobie
porządnego masażu, jak już tam będziesz. Koniecznie więcej się ruszaj, bo zanosi się na kolejny
kilogram tłuszczyku na brzuchu. Samotne WODNIKI mają szansę dzięki krewnym poznać partnera na dłużej. Koniecznie zadzwoń do siostry i spotkaj się na herbatkę w sobotę. Dobre dni to soboty szczególnie w okolicach południa.
Ryby (19.02-20.03) Dobra passa Cię nie
opuści. Wrzesień będzie doskonały na dokonanie zmian, może nawet zmiany pracy na lepszą.
Możesz liczyć na wsparcie finansowe partnera, więc nie obawiaj się iść za swoimi marzeniami. Samotne RYBY mają szansę na to, że w końcu znajdą bratnią duszę. Nie ufaj BYKOM. Dobre
dni to soboty.
Baran (20.03-20.04) We wrześniu uważaj
na płeć przeciwną, serce będzie podpowiadało
Ci, że czas pomyśleć o swoim życiu uczuciowym,
ale przemyśl trzy razy zanim podejmiesz decyzję. Po burzliwym sierpniu w sprawach finansowych czeka Cię krótka stabilizacja. Mimo wszystko nie szalej w sklepach i odłóż coś na czarną godzinę. Pod żadnym pozorem nie zadłużaj się ponownie. Twoim największym sprzymierzeńcem
okaże się SKORPION. Dobre dni to poniedziałki i soboty.
Byk (21.04-21.05) Drogi Byku, wrzesień będzie ciężki. Zajmij się swoimi pociechami tak, aby

start w nowym roku szkolnym był dla nich bezstresowy. Samotne BYKI mają szansę na nowy
związek, ale dopiero pod koniec miesiąca. Sytuacja
finansowa będzie utrzymywać dobrą passę, ale nie
szalej zbytnio. Gwiazdy Cię wspierają Przyjazny
znak SKORPION. Dobre dni to niedziela i piątek.
Bliźnięta (22.05-22.06) We wrześniu
gwiazdy ponownie zadbają o nową energię, ale
uważaj na co ją spożytkujesz. Nie angażuj się
w przegrane sprawy, nie wyjdzie Ci to na dobre.
Lepiej pomyśleć dwa razy niż potem żałować pochopnej decyzji. Przygotuj się na kłopoty sercowe. Rozpoczną się właśnie we wrześniu i będą
trwać przez kilka tygodni. Trzymaj z RAKIEM
i SKORPIONEM. Dobre dni to środy.
Rak (21.06-22.07) W sferze finansowej
wrzesień obdarzy Cię wielkimi zmianami. Jeśli
dobrze zarabiasz, spraw sobie jakiś droższy prezent, aby poprawić sobie humor. Single znajdą miłość i będą myślały o stabilizacji. Przyjazny
znak WAGA. Dobre dni to czwartki.
Lew (23.07-22.08) Spadające z nieba Aurigidy wprawią Cię w błogi nastrój. Zaplanuj wieczór z kimś specjalnym na oglądanie „spadających gwiazd”. Może coś między Wami zaiskrzy.
Sytuacja finansowa będzie ustabilizowana. Dobrze się zastanów zanim coś powiesz, szczególnie w pracy. To, że jesteś osobą kierującą zespołem nie pozwala Ci na chamstwo i prostactwo.
Stać Cię na więcej. Dobre dni to piątki i soboty.
Panna (23.08-22.09) Niedawno miłość Cię
znalazła. Nie pozwól na to, aby szybko odeszła.
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Chcesz stabilizacji i spokoju, zapomnij o skokach
w bok i skup się na osobie, którą ponoć kochasz.
W pracy będziesz mieć małe zawirowania w projekcie, w którym bierzesz udział. Przed Tobą spore
wyzwanie. Nie narzucaj się WODNIKOWI. On pamięta wszystkie Twoje występki i ich szybko nie
zapomni. Dobre dni to niedziele.
Waga (23.09-23.10) WAGA we wrześniu
odpocznie po pracowitym lecie. Teraz zaplanuj
wyjazd na południe Europy i się zrelaksuj. Czas
na ładowanie baterii, gdyż czeka cię ciężka jesień i zima. Nie obiecuj sobie zbyt wiele po aktualnym związku. Jeśli Twoim partnerem/partnerką jest BARAN, to obserwuj to, co robi. Może się
okazać, że nie jest tak różowo, jak Ci się wydaje.
Dobre dni to piątki.
Skorpion (24.10-22.11) Koniecznie zadbaj o zdrowie i zacznij się więcej ruszać. Siedzenie przed komputerem nie jest najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Może spróbuj gry w tenisa ziemnego. Nie żałuj pieniędzy
na realizację swoich skrytych marzeń. Spraw sobie prezent. Masz obecnie wielką przychylność
gwiazd w sprawach partnerskich. Wykorzystaj to.
Dobre dni to soboty.
Strzelec (23.11-21.12) Pomyśl dokładnie
jak rozegrać sprawę w pracy, która sprawia Ci
wiele problemów. Nie denerwuj się zbytnio i nie
przekraczaj swoich uprawnień wobec podwładnych. W drugiej połowie września gwiazdy wywołają „wrzenie” w stałych związkach, ale nie
na długo. Ciesz się, póki możesz. Na single miłość może spaść jak grom z jasnego nieba, ale
raczej w pierwszym tygodniu następnego miesiąca. Wrażenie, że brakuje Ci środków do życia
wkrótce minie. Jeszcze wytrwaj miesiąc. Dobre
dni to środy.
Koziorożec (22.12-19.01) We wrześniu
wystawisz bardzo dużą fakturę za swoje usługi.
Nie skąp szczęścia w domu, a szczególnie osobie
najbliższej Twemu sercu. Pora zadbać o swój wypoczynek i aktywnie spędzić czas nad morzem.
Mile zaskoczy Cię pan SKORPION. Odwdzięcz się,
a Wasza znajomość nabierze jakości. Dobre dni to
piątki i soboty. Postaraj się je wykorzystać.
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