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Zmarnowane
dziedzictwo
W naszym regionie są takie
miejscowości jak Mysłowice, gdzie
władze miasta przejęły majątek
po zlikwidowanej kopalni i liczą,
że utworzone w tym miejscu
tereny inwestycyjne staną się
rozwojowym bodźcem. Jest też
Jastrzębie-Zdrój. W majątku po
kopalni JAS-MOS władze miasta
widzą tylko problem i nie potrafią
albo nie chcą dostrzec szansy.
str. 9

PIOTR SZEREDA, prezes
SM „JAS-MOS”: Nie mam obaw,
że tej zimy będziemy marzli
w mieszkaniach.
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Nasi na siatkarskim
mundialu.
str. 8

Unijne miliony
dla JSW na redukcję
emisji metanu.
str. 11
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Jastrzębie-Zdrój przyjazne dla piłkarzy halowych
Futsalowa reprezentacja Polski pokonała w Jastrzębiu-Zdroju Grecję 3:0 (2:0) w swoim pierwszym meczu eliminacji do mistrzostw świata 2024.

M

ecz rozegrany został w
hali na co dzień wykorzystywanej przez
siatkarzy Jastrzębskiego Węgla.
Ponieważ ta odmiana piłki nożnej po raz pierwszy gościła
w tym obiekcie, przed pierwszym
gwizdkiem spiker zapoznał kibiców z zasadami gry. Biało-czerwoni byli faworytami spotkania.
Od początku zepchnęli gości do
defensywy. Bramkarz Greków
został poddany bardzo wymagającemu egzaminowi. Dwa razy,
po strzałach Michała Marka i Michała Kubika wspomógł go słupek. Skapitulował w 17. minucie,
kiedy najpierw z bliska wepchnął

piłkę do siatki Mateusz Mrowiec,
a 27 sekund później Mikołaj Zastawnik popisał się widowiskowych dryblingiem, zakończonym
technicznym, lekkim lobem ponad Dimitrisem Zervasem. Zaraz po przerwie niemal 2,5-ty-
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sięczna publiczność ucieszyła się
z trzeciego gola dla Polaków, ale
nie został uznany, jako zdobyty bezpośrednio z autu. Wątpliwości nie było po mocnym uderzeniu Remigiusza Spychalskiego
spod linii bocznej.

Spotkania grupowe (każdy
z każdym, mecz i rewanż) zaplanowano na wrzesień, październik i listopad 2022 oraz luty i marzec 2023. Drużyna prowadzona przez trenera Błażeja
Korczyńskiego w kolejnym me-

czu eliminacji zmierzy się 7 października na wyjeździe z Azerbejdżanem.
Zwycięzcy 12 trzyzespołowych
grup kwalifikacyjnych oraz cztery najlepsze drużyny z drugich
miejsc awansują do fazy elitar-

nej. Pozostałe osiem ekip z drugich pozycji zagra o ten awans
w barażach.
Dopiero w tej rundzie rozstrzygnie się, kto zagra w finałach. 20 zespołów zostanie podzielonych na pięć grup. Zwycięzcy zapewnią sobie prawo gry
w finałach, dwie lub cztery drużyny z drugich miejsc (zależy od
wyboru gospodarza MŚ) będą rywalizowały w barażach.
Zwycięzcy awansują na mundial, a cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc zmierzą się
w barażach. W turnieju finałowym MŚ wystąpi 24 drużyny,
w tym siedem europejskich.

Żelazny kandydat do certyfikatu

W

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
pow. 34,50 m2
po generalnym
remoncie, parter
cena: 180 000 zł
tel. 601 976 218
M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
po generalnym
remoncie, II piętro
pow. 47,00 m2
cena: 235 000 zł
tel. 601 976 218
M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
pow. 49 m2
po generalnym
remoncie, IX piętro
cena: 225 000 zł
tel. 601 976 218

K U P I M Y T WO J Ą
N I E RU C H O M O Ś Ć
Z A G OT Ó W K Ę !
tel. 601 976 218

konkursie Polskiej Organizacji
Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny jednym z pięciu kandydatów z województwa śląskiego
został Żelazny Szlak Rowerowy.
Certyfikaty POT to najważniejsza nagroda
w branży turystycznej. Tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego w Polsce stanowi rekomendację i gwarancję usług na najwyższym
poziomie, a także podnosi rangę i rozpoznawalność produktu turystycznego: wydarzenia,
obiektu, miejsca. Certyfikaty POT przyznawane są produktom turystycznym, w kategoriach: wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych - impreza turystyczna, obiekt, szlak,
miejsce - obszar. Produkty turystyczne zgłoszone do konkursu ubiegają się o kilka rodza-

jów Certyfikatów. Najbardziej prestiżowym,
którego wybór wzbudza najwięcej emocji,
jest Złoty Certyfikat, dla którego nagrodą jest
kampania promocyjna o wartości 200 tys. zło-

tych. Wszystkie certyfikowane produkty turystyczne zostają objęte programem promocyjnym Polskiej Organizacji Turystycznej.
Źródło: www.jastrzebie.pl

Rywalizowali strażacy - ochotnicy

Na

Foto: OSP Moszczenica

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

boisku przy Zespole Szkół nr 2
im. Wojciecha Korfantego odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych na szczeblu
miejskim. Imprezę przygotowały OSP Moszczenica i Górne.
W zawodach wzięło udział 8 dru-

żyn OSP z terenu naszego miasta. Wśród nich: pięć drużyn męskich, jedna kobieca (OSP Jastrzębie Górne) i dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze
z OSP Bzie.
Klasyfikacja drużyn męskich
OSP: 1 Moszczenica, 2 Ruptawa,
3 Bzie, 4 Szeroka, 5 Górne.

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
502 364 029, olimpia-reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Polska Press Sosnowiec
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W Jastrzębiu-Zdroju
remonty miejskiej
infrastruktury nie są
codziennością. Nic więc
dziwnego, że sprawiają
władzom miasta kłopoty.
Są jednak jakieś granice
bałaganu i chaosu,
których przekraczać
nie wolno. Tak jak się
to stało w przypadku
Zespołu Szkół nr 5.

8

września rodzice uczniów Zespołu Szkół
nr 5 chcieli się spotkać z Anną Hetman,
ale pocałowali prezydencką klamkę. Nie
przyjął ich też wiceprezydent Roman Foksowicz.
Ostatecznie na spotkaniu pojawił się sekretarz
Krzysztof Kucia w asyście kilku naczelników wydziałów. Nie jest to nowa strategia. Kiedy trzeba
przecinać wstęgi, prezydent i jej zastępcy stoją
w pierwszym szeregu. Gdy pojawia się problem
wizerunkowy, kierownictwo magistratu kryje się
za urzędnikami niższych szczebli.
Z czego wzięła się
awantura?
Kilka lat temu zaplanowano termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 5 i Centrum
Kształcenia Zawodowego przy ul. Staszica 10.
Działo się to w innej rzeczywistości gospodarczej w kraju i innych warunkach organizacyjnych w obrębie samej placówki. Przede wszystkim nie było wtedy szkoły sportowej (SP nr 2),
a wraz z nią nowych kierunków i oddziałów.
Cała procedura ciągnęła się dosyć długo, a kiedy finalizowano postępowanie przetargowe bazowano na założeniach finansowych sprzed kilku lat. Pierwszy etap prac wewnątrz budynku
miał być związany tylko z wymianą oświetlenia,
a na zewnątrz z dociepleniem. W związku z remontem szkoła została przeniesiona do gmachu
przy ul. Kaszubskiej. Pozwoliło to dyrekcji wystąpić o zwiększanie zakresu zadań inwestycyjnych związanych z nowopowstałą szkołą sportową oraz koniecznością zapewnienia uczniom
zaplecza gastronomicznego. Wymagało to przeprojektowania budynku i zmiany użytkowania
niektórych pomieszczeń, aby mogły powstać
kuchnia i jadalnia. Na życzenie dyrektor placówki zaplanowano też techniczną klatkę schodową. Z kolei na łączniku pomiędzy budynkiem

3

Gdzie jest
prezydent,
czyli remont
po jastrzębsku
szkoły a salą gimnastyczną utworzono z dwóch
pomieszczeń kolejne sale dydaktyczne. Zaprojektowano także szyb wraz z windą osobową,
aby przystosować budynek dla osób niepełnosprawnych.
Przy takiej skali dodatkowych
robót było jasne, że wszystkie
terminy i harmonogramy
muszą wziąć w łeb.
Podczas spotkania z rodzicami naczelniczka
wydziału edukacji zapewniała, że inwestycja jest
zabezpieczona i młodzież nie będzie miała dostępu do nieukończonych pomieszczeń. Nie zmienia to faktu, że pomiędzy budynkiem ZS nr 5
a CKZ nadal jest plac budowy. Rodzice nie potrafili zrozumieć dlaczego nie zakończono prac remontowanych w czasie wakacji, gdy w budynku
nie było uczniów. Domagali się też odpowiedzi
kiedy szkoła realnie zostanie oddana do użytku po wydaniu pozytywnych decyzji przez sanepid,
straż pożarną oraz powiatowego inspektora budowlanego. Przedstawiciel magistratu zadeklarował, że nastąpi to 14 listopada bieżącego roku.
Podczas dyskusji rodziców
z urzędnikami nie padła
odpowiedź na najważniejsze
pytanie: kto jest za to
odpowiedziany?
Wśród wielu niedogodności pojawił się problem z dowozem dzieci na zajęcia sportowe i treningi. Zajęli się tym na własną rękę rodzice, choć
powinien to być obowiązek szkoły. Generalnie,
tego bałaganu można było uniknąć. Wystarczyło
zostawić uczniów w zastępczym budynku przy
ulicy Kaszubskiej i spokojnie czekać na zakończenie remontu przy ul. Staszica. Jak się okaza-

ło, to proste zadanie przerosło możliwości organizacyjne magistratu, ponieważ nie przygotowano... transportu dzieci do szkoły i na treningi.
W tak zwanym międzyczasie na ul. Kaszubską

wprowadziło się przedszkole potęgując całe zamieszanie. Rodzice podczas spotkania zadawali
jeszcze jedno pytanie: gdzie jest prezydent? Nie
otrzymali na nie odpowiedzi. 
(fil)
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DYWANY • WYKŁ ADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

zy wybór
Najwięks
ieście.
tapet w m

Zrób zakupy przez internet:

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

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

DOJAZD BEZ UTRUDNIEŃ

4

www.naszejastrzebie.pl

wrzesień 2022 r.

Za centralne ogrzewanie zapłacimy tyle ile zużyjemy. Fakturę za zużytą energię wystawia
nam PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa w Jastrzębiu-Zdroju. Lokatorzy sami swoimi
indywidualnymi decyzjami wpływają na koszty ogrzewania swoich mieszkań.

Grzać albo nie grzać...?

Rozmowa z PIOTREM SZEREDĄ, prezesem Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”.

niach robi się chłodniej. Pogoda w tym roku nam
nie pomaga. Zapowiadano, że wrzesień będzie
cieplejszy, co się niestety nie sprawdziło. Należy
także pamiętać, że niektórzy lokatorzy nie mogli się już tego ogrzewania doczekać, inni wręcz
przeciwnie rozumiejąc, że wcześniejszy początek sezonu grzewczego oznacza także dodatkowe koszty związane ze zużyciem energii cieplnej.
Zapowiadany kryzys energetyczny dotknie także
nas, dlatego niecierpliwym lokatorom przypominaliśmy, że szybsze rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/23 wiąże się także z większymi kosztami przez nich ponoszonymi. Odkręcone grzejniki generują już dodatkowe opłaty za ogrzewanie,
które trzeba będzie opłacić wraz z czynszem. Dlatego wielu mieszkańców deklarowało, że woli się
cieplej ubrać i otulić w domu kocem niż narażać
się na jeszcze większe rachunki.
- Mówiąc o kosztach jakie podwyżki czekają
za ogrzewanie?
- Za centralne ogrzewanie zapłacimy tyle, ile
zużyjemy. Fakturę za zużytą energię cieplną wystawia nam PGNiG Termika. Lokatorzy sami
swoimi indywidualnymi decyzjami wpływają
na koszty ogrzewania swoich mieszkań. Zależy
to zarówno od długości sezonu grzewczego, docieplenia budynków, sposobu rozliczania energii cieplnej (w oparciu o podzielniki kosztów lub
powierzchnię użytkową). Różnica w porównywalnych budynkach i mieszkaniach sięga od 1,00
do ponad 3,00 zł/m2. Przy średniej powierzchni mieszkania jest to około 100 złotych różnicy
w kosztach na miesiąc.
- Teoretycznie sezon grzewczy trwa cały rok.
Żadne rozporządzenie nie wyznacza konkretnej daty i nie określa jego początku czy końca. Kiedy zatem można się spodziewać włączenia ogrzewania w blokach (rozmawiamy
20 września)?
- Nasza Spółdzielnia złożyła dyspozycję podania czynnika grzewczego już 19 września, jednak
należy pamiętać, że ogrzewanie miasta, budynków musi być skoordynowane i zależy od PGNiG
Termika Przemysłowa. Takie zapotrzebowanie

muszą złożyć pozostałe spółdzielnie i inni zarządcy nieruchomości.
- Kryzys energetyczny i gospodarczy, wysokie
ceny opału i problemy z jego dostępnością sprawią, że będzie to bardzo ciężki okres dla wielu Polaków.
- Tak i dlatego w tym roku staraliśmy się nie
podejmować zbyt wcześnie decyzji o rozpoczęciu
sezonu grzewczego. Jednak za oknami temperatury są już coraz niższe co sprawia, że i w mieszka-

- A konkretnie, o ile w nowym sezon grzewczym zapłacimy więcej?
- Decyzją Prezesa URE została zatwierdzona
nowa taryfa cieplna dla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.
Opłaty stałe za moc zamówioną w poszczególnych grupach odbiorców dla naszej spółdzielni
zostały określone jako wzrost od 4% do 20,47%.
Opłaty zmienne za dostawę ciepła w poszczególnych grupach odbiorców dla naszej spółdzielni zostały określone jako wzrost od 44,06% do

61,17%. Podwyżka zaliczek za centralne ogrzewanie planowana jest średnio na poziomie 40%
obecnie naliczanych stawek.
- Czy dla ogrzewania w blokach są stosowane
dotacje lub ulgi?
- Jak na razie za poprzedni sezon rząd obniżył stawkę VAT z 23% na 5% - obowiązuje ona do
końca października. To dało wymierne oszczędności dla naszych lokatorów. Zeszły sezon grzewczy mieliśmy krótszy o 14 dni, średnia temperatura okresu grzewczego była o jeden stopień wyższa
- to kolejne pomniejszenie kosztów. To sprawiło,
że większość naszych lokatorów otrzyma zwroty
kosztów ogrzewania z zaliczek za poprzedni rok.
Warto te zaoszczędzone pieniądze zostawić sobie
na kolejny sezon. Powtórzę - każdy budynek jest
rozliczany osobno, przy czym w przypadku lokali
wyposażonych w podzielniki ciepła każde mieszkanie rozliczane jest indywidualnie w zależności
od wskazań zużytego ciepła.
- Kiedy nastąpi wzrost czynszów, czyli opłat
eksploatacyjnych i remontowych?
- Prowadzimy analizy, przygotowujemy się do
planowania remontów, rozmawiamy z firmami
o perspektywie kosztów na rok 2023. Jak na razie mamy bardzo dużo niewiadomych co do cen
usług świadczonych na rzecz Spółdzielni. W listopadzie zorganizujemy spotkania z lokatorami,
podczas których będziemy rozmawiać o zakresie
prac remontowych i inwestycyjnych.
- Czy obawia się pan, że tej zimy będziemy
marzli w mieszkaniach?
- Takiej obawy nie mam. Zarząd PGNiG Termika deklaruje, że ciepło będzie dostarczane jak
zawsze. Obawy mogę mieć jedynie o koszty jakie nasi mieszkańcy będą ponosić. Jak na razie
z naszych analiz wynika, że nie potwierdzą się
medialne zapowiedzi wzrostu cen za c.o. w wysokości 100% czy 200%. Tak jak mówiłem w naszym przypadku będzie to średnio 40%. Jednak
zwracam uwagę, aby faktycznie starać się ogrzewać mieszkania oszczędnie, aby nas koszty przy
rozliczaniu sezonu nie zaskoczyły.
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Mieszkańcy Dekada talentów
wybrali
W
W hotelu Dąbrówka odbyły się uroczystości jubileuszowe 10-lecia Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla.
- Nasz projekt może stać się numerem
jeden w Europie, ale i na świecie, gdyż tutaj mamy połączenie wielkiego sponsora JSW, marki Jastrzębskiego Węgla i bardzo
dobrego szkolenia. A do tego dochodzi
jeszcze prywatny obiekt sportowy - mówił o Akademii Talentów Adam Gorol.
Podczas uroczystości Polski Związek
Piłki Siatkowej reprezentował dyrektor
operacyjny Janusz Uznański, który podziękował władzom klubu za to, że kiedy
wybuchła wojna na Ukrainie, Akademia
Talentów Jastrzębskiego Węgla przyjęła
do siebie siatkarskich uchodźców.

iemy już na co pójdą pieniądze z Funduszu Sołeckiego w 2023 roku. Zadania zostały wybrane przez mieszkańców na zebraniach na przełomie
sierpnia/września.
Każde z jastrzębskich sołectw (Borynia, Bzie, Moszczenica, Ruptawa-Cisówka, Skrzeczkowice oraz Szeroka)
w ramach Funduszu Sołeckiego dysponuje kwotą 68 215,70 zł. Łącznie
daje to 409 294,20 zł.
Bzie:
• zakup namiotów,
• organizacja festynów,
• zakup i montaż przystanku rowerowego.
Skrzeczkowice:
• remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej.
Borynia:
• organizacji imprez/uroczystości kulturalno-promocyjnych,
• remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej.

Moszczenica:
• naprawa drogi ul. Ks. Kowalczyka na
odcinku 60 m,
• uroczystości kulturalno-promocyjne,
• naprawa traktu pieszego - łącznik
ul. Kościelnej z ul. Prof. Ranoszka.
Ruptawa-Cisówka:
• zakupienie metalowego pojemnika
w kształcie serca na nakrętki plastikowe,
• zakupienie strojów regionalnych dla
Koła Gospodyń Wiejskich w Ruptawie,
• zakupienie zestawu ogrodowego,
• organizacja imprez kulturalno-integracyjnych,
• pokrycie wydatków na utrzymanie
rowów i korytek odwadniających.
Szeroka:
• remont chodnika ul. Norwida od
miejsca zakończenia remontu w stronę cmentarza komunalnego,
• zakup i instalacja monitoringu budynku OSP, wiaty rekreacyjnej i placu zabaw ul. Gagarina 130,
• imprezy kulturalno-integracyjne dla
mieszkańców Sołectwa Szeroka,
• wymiana oświetlenia na oprawy LED
w lampach na ul. Powstańców Śl.

- Kiedy przychodząc do Klubu dowiedziałem się, że jest taki produkt jak
Akademia, postanowiłem go rozwijać
- mówił podczas uroczystości Adam
Gorol, prezes Zarządu Jastrzębskiego
Węgla.
Prezes postawił sobie trzy cele.
Pierwszym był powrót Akademii do
Jastrzębia-Zdroju z Żor, co udało się
po czterech latach przerwy, w 2019
roku. W tym czasie gruntowny remont
przeszła Hala Sportowa przy ul. Reja
REKLAMA

10. Drugim celem było podniesienie
poziomu edukacji co zrealizowano
dzięki utworzeniu w 2019 roku Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”.
I trzecie zadanie - budowa silnego zaplecza sportowego dla Jastrzębskiego
Węgla i całej polskiej siatkówki. Tak
się stało w grudniu 2021 roku, kiedy
w naszym mieście powstał pierwszy
w kraju Centralny Akademicki Ośrodek Siatkarski.

Dowodem na to, że warto realizować projekt Akademii Talentów jest
świeżo upieczony wicemistrz świata
Jakub Popiwczak. Libero Jastrzębskiego Węgla w 2012 roku trafił do Akademii i jeszcze w tym samym roku jako
16-latek zadebiutował w pierwszym
zespole JW.
- Akademia Talentów to najlepsza
siatkarska szkoła. Gdyby dekadę temu
ktoś mi powiedział, że Jastrzębie-Zdrój
będzie moim drugim domem, to bym
w to nie uwierzył. A tak się właśnie stało - mówił Popiwczak.
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Premier w naszym mieście
JASTRZĘBSKI POSEŁ
GRZEGORZ MATUSIAK
To była dobra, rzeczowa rozmowa.
Rozmawialiśmy nie tylko
o sprawach naszego miasta, ale
także szerzej - o problemach na
poziomie krajowym, europejskim
i globalnym. Żyjemy w czasach
prawdziwej kumulacji kryzysów.
Wojna, inflacja, rozchwiany rynek
energii, przerwane łańcuchy
dostaw w światowym handlu,
gospodarcze skutki pandemii to spiętrzenie wyzwań powoduje,
że znaleźliśmy się w trudnym,
dziejowym momencie. Premier
zapewnił nas, że priorytetem jego
rządu jest ochrona Polaków przed
skutkami kryzysów. Możemy liczyć
na kolejne, rządowe programy
wsparcia, na których skorzysta
także Jastrzębie-Zdrój.

Specjalistyczny sprzęt dla szpitala

2,3 mln zł

M
Na

zaproszenie posła Grzegorza Matusiaka do Jastrzębia-Zdroju przyjechał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął
udział w uroczystościach upamiętniających podpisanie Porozumienia Jastrzębskiego, a następnie spotkał się z radnymi Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiano o tym, co już udało się zrealizować w naszym mieście
w ramach rządowych tarcz antykryzysowych oraz na co jeszcze możemy liczyć. Premier zapowiedział kolejne programy pomocowe, na których skorzysta miasto i mieszkańcy.

amy dobre informacje dla
lekarzy, a przede wszystkim dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Placówka
wzbogaci się o kolejny, specjalistyczny
sprzęt, który pozwoli lepiej diagnozować i leczyć schorzenia w obrębie głowy. System neuronawigacji czaszkowej
z wyposażeniem i mikroskopem operacyjnym neurochirurgicznym to zestaw
z najwyższej półki. Jest to sprzęt pozwalający pacjentom na szybszy powrót do
domu po skomplikowanych operacjach
w obrębie mózgu. Koszt zestawu wynosi ponad 2,3 mln zł. Środki na jego za-

wartość systemu
neuronawigacji
czaszkowej, który trafi
do WSS nr 2.
kup pochodzą z budżetu województwa
śląskiego. Poseł Grzegorz Matusiak na
swoim profilu facebookowym dziękuje
za to wsparcie premierowi Mateuszowi
Morawieckiemu, wojewodzie Jarosłowawi Wieczorkowi oraz marszałkowi
Jakubowi Chełstowskiemu.

REKLAMA

Sprawdzony Serwis Hyundai

Nie przepłacaj za serwis Hyundai! Pracujemy na oryginalnych częściach,
dzięki temu Twój samochód zachowa gwarancję producenta.

Studzienice, ul. Jaskółek 21, tel. 32 326 39 90 wew. 2
Tychy, ul. Katowicka 35, tel. 32 326 22 84
Posiadamy 20 letnie doświadczenie w serwisowaniu samochodów Hyundai

REKLAMA
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Czeskie wsparcie dla
jastrzębskich hokeistów
Do zespołu JKH GKS Jastrzębie dołączył
Josef Mikyska. Ten 28-letni napastnik przez
dekadę związany był z Bili Tygrzi Liberec,
w którego barwach zadebiutował
w czeskiej ekstralidze oraz Champions
Hockey League. Ponadto Mikyska ma
za sobą grę na Słowacji oraz
w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Mikyska podpisał umowę
do końca sezonu.

W

lipcu i sierpniu wydawało
się, że po raz pierwszy od
wielu lat w JKH GKS Jastrzębie zabraknie Czecha. Ostatecznie
jednak hokejowy los sprawił, że na Jastorze zakotwiczy zawodnik zza Sudetów.
Josef Mikyska urodził się 12 lipca 1994
roku we Frydlandzie (niedaleko polskiej
Bogatyni) i od początku swojej przygody
z hokejem związany był z pobliskimi Białymi Tygrysami z Liberca.
Z przerwami na wypożyczenia do
pierwszoligowców (HC Benatky nad Jizerou i Motora Czeskie Budziejowice)
występował w Libercu do 2018 roku,
debiutując w czeskiej elicie oraz CHL
w sezonie 2014/15. Cztery lata temu
ostatecznie opuścił Liberec na rzecz
kolejno: EHC Freiburg (Niemcy), Dukli Trenczyn (Słowacja), HC Vitkovice
(Czechy), Sheffield Steelers (Wielka Brytania), ponownie Dukli Trenczyn i EV
Landshut (Niemcy).
Kolejne ekstraklasowe doświadczenia
nasz nowy napastnik zebrał w Trenczy-

nie i Vitkovicach, ostatecznie śrubując
liczbę meczów na tym szczeblu w Czechach do ponad 90 spotkań, w których
zaliczył 16 pkt. Okazalszy bilans Mikyska wywalczył w Trenczynie, gdzie w 78
spotkaniach słowackiej elity zaliczył aż
74 pkt., przy czym aż 55 z nich to asysty. Ponadto ma na swoim koncie godną
szacunku statystykę w czeskiej pierwszej
lidze oraz niemieckiej DEL 2.
Dodajmy, że Josef Mikyska jako młodzieżowiec reprezentował Czechy w kadrach od U16 do U20, a ponadto jedenaście lat temu występował w drużynie
Tatrzańskich Wilków ze Spiskiej Nowej
Wsi, które walczyły w rosyjskiej MHL.
- Nie jest wielką tajemnicą, że po pożegnaniu z Vitalijsem Pavlovsem poszukiwaliśmy doświadczonego zawodnika
do ofensywy. Cieszymy się, że mimo niełatwej sytuacji na rynku udało nam się
porozumieć z Josefem Mikyską. Liczymy,
że będzie jednym z liderów naszego zespołu - mówi dyrektor sportowy Leszek
Laszkiewicz.

TOMASZ FORNAL
jesteśmy drudzy na świecie. To jest
niesamowity sukces, który osiągnęliśmy
i trzeba się z tego cieszyć.

JAKUB POPIWCZAK
Chapeau bas dla całej drużyny, dla wszystkich kolegów
z boiska, dla całego środowiska siatkarskiego w Polsce,
bo uczestniczyć w tym wszystkim to była przyjemność.

Nasi na siatkarskim mundialu
Mistrzostwa Świata w siatkówce na długo pozostaną w naszej pamięci. Broniąca tytułu
reprezentacja Polski rozegrała fantastyczny turniej, choć w wielkim finale musiała uznać
wyższość kapitalnie dysponowanych Włochów. Srebrnymi medalistami mundialu zostali
dwaj zawodnicy Jastrzębskiego Węgla: Tomasz Fornal i Jakub Popiwczak.

J

astrzębski Węgiel na mundialu reprezentowali: Tomasz
Fornal i Jakub Popiwczak w kadrze Polski, Benjamin Toniutti, Trevor Clevenot i Stephen Boyer w kadrze Francji, trener Marcelo Mendez jako szkoleniowiec reprezentacji
Argentyny oraz statystyk Bogdan Szczebak w drużynie narodowej Słowenii.

Do ćwierćfinałów awansowali wszyscy przedstawiciele naszego Klubu na mundialu. Polacy w trzech setach rozbili Tunezję, Francuzi po dramatycznym pięciosetowym boju odprawili
z dalszej części turnieju Japończyków, a Słoweńcy w czterech
setach pokonali Niemców. Największą niespodziankę sprawili
Argentyńczycy, którzy gładko, bez straty seta, wygrali z Serbią.

Pionierzy w Rumunii
W
malowniczej, rumuńskiej
Mamai odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów w Szachach. Turniej był bardzo
silnie obsadzony. W trzech grupach
wiekowych (14, 16 i 18 lat) wystąpiły
262 zawodniczki i 358 zawodników
z 72 krajów (w tym 17 osób pod flagą
FIDE). Wśród uczestników mistrzostw
było 12 Polek i 12 Polaków, w tym sil-

na, siedmioosobowa ekipa z Pioniera
Jastrzębie. Nasi zawodnicy uzyskali dobre wyniki:
Zuzanna Gaszka - 6 pkt. miejsce 31
Kamil Warchoł - 6,5 pkt miejsce 34
Michał Redisz - 6 pkt miejsce 43
Lena Obrochta - 5 pkt miejsce 57
Julia Salamon - 6 pkt miejsce 40
Bartłomiej Niedbała - 7 pkt miejsce 17
Zuzanna Adamczyk - 6 pkt miejsce 32
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Zmarnowane dziedzictwo
W naszym regionie są takie miejscowości jak Mysłowice, gdzie władze miasta przejęły majątek po zlikwidowanej
kopalni i liczą, że utworzone w tym miejscu tereny inwestycyjne staną się rozwojowym bodźcem. Jest też Jastrzębie-Zdrój.
W majątku po kopalni JAS-MOS władze miasta widzą tylko problem i nie potrafią albo nie chcą dostrzec szansy.

R

adni Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia wybrali się
na tereny po KWK „JAS-MOS”.

Refleksjami z tej wizyty
podzielili się w portalach
społecznościowych.

- Piękne, smutne... no i pytanie co
dalej z terenami po KWK „JAS-MOS”,
które znikają w oczach, bo takie zadanie dostała Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Trudno się dziwić - w tej kopalni węgiel się skończył. Utrzymanie budynków kosztuje, a kasę na wyburzenie (które wbrew pozorom też jest czasochłonne i kosztowne) akurat ze środków UE dostajemy (choć wolałbym by
UE wspierała rozwój firm, a nie zamykanie terenów po firmach).
Co dalej z tymi terenami? O dziwo
miasto może nieodpłatnie pozyskać te
tereny, maszyny i budynki na cele określone w spec ustawie.
Zawnioskowaliśmy na posiedzeniu
Komisji o to, by przeanalizować czy możemy jako miasto przejąć na własność
takie tereny i budynki, bo żal tej pracy
i tych mocnych, odpornych na wszystko (w tym ciężki przemysł) budynków.
Wierzyć się nie chce, że nikomu się to
do biznesów (które tam wielu już zapowiadało) się nie przyda. Co dalej? - czytamy na profilu facebookowym, m.in.
Piotra Szeredy, przewodniczącego
Rady Miasta.
Jest to sytuacja podwójnie smutna.
Po pierwsze, szkoda - jak piszą radni - tego majątku, który jest wpisany
w dzieje naszego miasta i losy wielu jego mieszkańców. Po drugie - smutna,
a raczej denerwująca i irytująca jest bezradność oraz obojętność władz miasta.
Tym bardziej, że są na Śląsku samorządy, które nie boją się takich wyzwań.
Jak to zrobili
w Mysłowicach?
Kopalnia Mysłowice nie fedruje już
14 lat. Od tego czasu wszyscy tamtejsi samorządowcy mówili o ogromnym potencjale inwestycyjnym tkwiącym
w tym poprzemysłowym terenie, ale na
słowach się kończyło. W 2018 zmieni-

ła się ekipa w magistracie i nowy prezydent postanowił, że z obietnicy wyborczej zrobi konkret. Rozmowy rozpoczęły się w 2019 roku, a pod koniec
ubiegłego roku Mysłowice podpisały
akt notarialny, na mocy którego przejęły od Spółki Restrukturyzacji Kopalń sporą część po byłej kopalni Mysłowice. Na własność samorządu przeszedł także obszar objęty ochroną konserwatorską: budynek i magazyn maszyny wyciągowej, wieża szybu, kompresorownia sprężarek czy elektrownia. Tych nieruchomości wyburzyć nie
można. Pozostałymi miasto może gospodarować wedle uznania. Powstanie historyczno-przemysłowa prze-

strzeń, łącząca dziedzictwo przeszłości
z wyzwaniami przyszłości.
- Ten długi proces zakończył się sukcesem dzięki dobrej współpracy dwóch
stron oraz wsparciu premiera Mateusza

Morawieckiego i podległych mu służb.
Dziękuję za wsparcie zarządowi SRK
oraz przedstawicielom rządu RP - napisał rok temu na facebooku prezydent
Dariusz Wójtowicz.

Ta deklaracja może się wydać dziwna, ponieważ włodarz Mysłowic nigdy nie krył się z tym, że jego poglądy są dalekie od wartości prezentowanych przez prawicowy rząd PiS. Wójtowicz zrobił jednak rzecz zaskakującą. Po objęciu władzy ogłosił, że zostawia swoje poglądy polityczne w domu,
a w magistracie pracuje na rzecz miasta. Mysłowice były w trudnej sytuacji
gospodarczej, ale dzięki dobrej współpracy z obecnym rządem wychodzą
na prostą. Na stronie internetowej
urzędu miasta jest licznik ze środkami zewnętrznymi pozyskanymi w tej
kadencji. Kwota dobija do 300 mln zł.
Zdjęcia: fb radny Szymon Klimczak

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Jastrzębie pamięta
u 3 września minęła kolejna rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, zawartego pomiędzy
robotnikami a komunistyczną władzą, kończącego falę strajków z lata 1980 r. To jedno z trzech
Porozumień Sierpniowych, które były jednym z kluczowych wydarzeń w powojennej historii kraju.
W uroczystościach rocznicowych w Jastrzębiu-Zdroju uczestniczył premier RP Mateusz Morawiecki.

J

ak każdego roku, uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele
pw. Najświętszej Marii Panny Matki
Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. Ciąg dalszy uroczystości odbył się przed Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego, gdzie
kwiaty złożyli między innymi przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a także premier RP, ministrowie, posłowie, samorządowcy i dyrekcje kopalń.
Latem 1980 r. strajkujący górnicy
z ówczesnej kopalni „Manifest Lipcowy” (dzisiaj Ruch „Zofiówka”) - do 21
postulatów z Gdańska i Szczecina - dołączyli własne. Zdaniem historyków,
masowe strajki na Górnym Śląsku, których efektem były ustalenia zawarte
w Jastrzębiu-Zdroju, wpłynęły na tempo i skuteczność negocjacji prowadzonych w Gdańsku i Szczecinie. Podpisanie Porozumienia Jastrzębskiego przypieczętowało wcześniejsze umowy podpisane przez strajkujących na Wybrzeżu. To właśnie protestujący w Jastrzę-

biu-Zdroju górnicy wywalczyli między
innymi wolne soboty i niedziele oraz
zniesienie czterobrygadowego syste-

mu pracy w kopalniach i podnoszenie
zarobków w ślad za wzrostem kosztów
utrzymania.

W 1980 roku górnicy z Jastrzębia-Zdroju wykazali się ogromną odwagą i determinacją w walce z komunistyczną władzą.

Dziś o wydarzeniach sprzed 42 lat przypomina pomnik Porozumienia Jastrzębskiego
znajdujący się przed Ruchem „Zofiówka”.

wrzesień
2022 r.
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UNIJNE MILIONY

na redukcję emisji metanu
Jastrzębska Spółka Węglowa ogłosiła
rozpoczęcie nowych programów redukcji
emisji metanu, których budżet wyniesie
23 mln euro. Poinformowano o tym
podczas konferencji „Metan z kopalń węgla
kamiennego - stan aktualny i wyzwania”.

P

ierwszy z projektów - program Redukcji Emisji Metanu
- otrzymał rekordową dotację
w wysokości 11 mln euro.
To największy unijny
grant, jaki trafił do
polskiego górnictwa.
Dzięki temu w należącej do JSW
kopalni Pniówek powstanie pierwsza
w świecie dedykowana instalacja służąca redukcji emisji metanu do atmosfery z opuszczonych rejonów pracującej kopalni. Europejski Fundusz Badawczy Węgla i Stali - spośród wszystkich wniosków - najwyżej ocenił projekt złożony przez JSW. Doceniono nie
tylko jego innowacyjny charakter, niezwykle istotne jest też jego znaczenie
dla ochrony środowiska.
- Ta kwestia jest naszym priorytetem
wynikającym wprost ze „Strategii Grupy JSW”.W dokumencie tym przyjęliśmy redukcję śladu węglowego o 30 proc.
do 2030 roku i osiągnięcie neutralności
klimatycznej w roku 2050. Założone cele
maja zostać osiągnięte głównie poprzez
zmniejszenie emisji metanu, którego
udział w śladzie węglowym JSW wynosi
74 proc. - mówi Tomasz Cudny, Prezes
Zarządu JSW S.A.
Już dziś JSW jest liderem
odmetanowania kopalń
z efektywnością na
poziomie od 35 do
42 proc., przy średniej
światowej, która nie
przekracza 30 proc.
Dotyczy to przede wszystkim
metanu ujmowanego z pokładów,
w których prowadzone jest wydobycie. Tymczasem metan migruje także z nieczynnych wyrobisk, choć
w tym przypadku jego stężenie jest

dużo mniejsze i charakteryzuje się
znaczną zmiennością.
- Koncentracja metanu w takim przypadku często jest niższa niż 30 proc., co
w świetle obowiązujących przepisów
górniczych nie pozwala na ujęcie tego
gazu przez stację odmetanowania. Nie
stanowi bowiem zagrożenia dla górników i wydostaje się z kopalni wraz
z powietrzem wentylacyjnym. JSW jest
pierwszą na świecie firma górniczą,
która zdecydowała się zredukować emisję metanu także ze zrobów poeksploatacyjnych w opuszczonych rejonach
pracującej kopalni. Pniówek nadaje się
idealnie do tego pionierskiego projektu
z uwagi na wielopokładowy charakter
złoża - podkreśla Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem JSW S.A.

muje zarówno etap projektowy, jak
i budowlany. W ten sposób w Pniówku powstanie powierzchniowa stacja
odmetanowania z sieciami dołowych
rurociągów z ujęciami metanu, system
pomiarowy oraz automatycznego sterownia.

Realizacja inteligentnego
systemu odmetanowania
w kopalni Pniówek
rozpocznie się od
inwentaryzacji sieci
odmetanowania.

Pozyskany ze zrobów
poeksploatacyjnych metan
wykorzystywany zostanie
do produkcji energii
elektrycznej w silnikach
gazowych połączonych
z generatorami prądu.

Projekt realizowany przez JSW S.A.
i Główny Instytut Górnictwa ma charakter badawczo-wdrożeniowy, a jego celem jest optymalizacja i poprawa efektywności pracy kopalnianego
systemu odmetanowania poprzez jego automatyzację i cyfryzację. Efektem będzie skuteczniejsze wychwytywanie metanu uwalnianego podczas eksploatacji.To poprawi bezpieczeństwo pracy górniczych załóg oraz
ograniczy emisję metanu, ponieważ
mniej tego groźnego gazu będzie migrować do atmosfery z powietrzem
wentylacyjnym.

Następnie przeprowadzone zostaną
dokładne prace badające i określające
jej parametry. Na tej podstawie specjaliści z GIG opracują projekt nowej sieci
czujników i urządzeń sterujących. Na
potrzeby systemu zostaną opracowane
nowe algorytmy, które pozwolą na autonomiczne, a także w pełni automa-

Realizacja projektu pozwoli na redukcję emisji metanu o 19 mln m3
w ciągu roku oraz wyprodukowanie
w procesie jego utylizacji 60 tys. MWh
energii elektrycznej. Projekt docelowo
zostanie wprowadzony we wszystkich
kopalniach JSW. Z powodzeniem może zostać także wykorzystany w każdej
wielopoziomowej kopalni węgla kamiennego na świecie o strukturze zbliżonej do KWK „Pniówek”.
Kolejnym projektem, który otrzymał dofinansowanie w wysokości
900 tys. euro - tym razem w ramach
europejskiego programu Master Mine z unijnego funduszu badawczego Horyzont Europa - jest inteligentny system odmetanowania, który powstanie także w kopalni Pniówek

- Projekt, który będzie realizowany w kopalni Pniówek jest istotnym
elementem ogólnoeuropejskiego programu Master Mine, powołanego dla
unijnych producentów surowców krytycznych, a do tego grona zalicza się
także JSW, wydobywająca węgiel koksowy. Inteligentny system odmetanowania, który zaprojektujemy i zrealizujemy wraz z GIG, docelowo posłuży nie tylko naszym zakładom. Z tej
technologii będą mogły skorzystać zakłady wydobywcze na całym świecie.
To będzie nasz wkład w poprawę bezpieczeństwa pracy w światowym górnictwie oraz redukcję emisji metanu
przez globalny sektor wydobywczy mówi Tomasz Cudny, Prezes Zarządu JSW S.A.

tyczne działanie systemu bez potrzeby
ciągłego nadzoru operatora.
- Proces odmetanowania jest skomplikowany i zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest ciśnienie atmosferyczne.
Im niższe wskazania barometrów, tym
więcej metanu uwalnia się z górotworu,
a przy wyższym ciśnieniu atmosferycznym mamy do czynienia z odwrotnym
zjawiskiem. System odmetanowania musi więc elastycznie i szybko reagować na
zachodzące zmiany. Inteligentny system
odmetanowania pozwoli nam reagować
w czasie rzeczywistym na wszelkie zmiany dzięki automatyzacji, a to bezpośrednio wpłynie na skuteczność procesu odmetanowania - podkreśla Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania
i Gospodarki Metanem JSW S.A.

Projekt Redukcji Emisji
Metanu ma charakter
badawczo-wdrożeniowy.
Jego budżet wynosi niemal 22 miliony euro, z tego połowę sfinansują
środki unijne. Projekt realizowany jest
przez konsorcjum składające się z instytutów naukowo-badawczych, zrzeszonych wspólnie z JSW w Centrum
Doskonałości ds. Metanu z Kopalń
ICE-CMM Poland. Partnerem wiodącym jest JSW, a dzięki zaangażowaniu
Głównego Instytutu Górnictwa, udało się pozyskać do współpracy partnerów zagranicznych, czyli ośrodki naukowe z Rumunii i Hiszpanii. Projekt
REM rozpocznie się od prac badawczych, które określą poziom i miejsca
gromadzenia się metanu w zamkniętych rejonach kopalni Pniówek. Wyznaczone zostaną także drogi migracji gazu do powietrza wentylacyjnego.
Na tej podstawie powstanie równoległy system odmetanowania o obniżonym stężeniu gazu. Zakres prac obej-

Zielone Jastrzębie
Podpisywanie umów rozpoczęte

u Gminy walczą ze smogiem. Duże zainteresowane programem „Ciepłe Mieszkanie”.
W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Tomasz Bednarek,
prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach i prezydent miasta Dariusz Wójtowicz podpisali
pierwszą w województwie śląskim umowę w ramach programu „Ciepłe
Mieszkanie”. Dzięki niej właściciele mieszkań w kamienicach czy domach
wielorodzinnych będą również mogli ubiegać się o dofinansowanie do
termomodernizacji czy wymiany źródła ogrzewania.

W

ramach ogólnokrajowej
puli środków wynoszącej
1,4 miliarda złotych Mysłowice na razie zagwarantowały sobie
7,3 miliona, ale - jak zapewniali przedstawiciele Funduszu - jeżeli zainteresowanie będzie większe to gmina może
ubiegać się o zwiększenie środków. Zainteresowanie wśród gmin jest spore i jak
przewidują przedstawiciele katowickiego Funduszu w najbliższym czasie liczba
podpisanych umów będzie już znaczna.
W przypadku programu „Ciepłe Mieszkanie” mechanizm działania jest prosty.
Gmina wyznacza termin składania wniosków, ocenia je i przyznaje środki.
Obowiązują trzy kryteria dochodowe
i w zależności od nich wsparcie może wy-

nieść 17,5 tys. zł (35% kosztów kwalifikowanych), 26,9 tys. zł (65%), a nawet
39,9 tys. zł (95% kosztów). W przypadku
Mysłowic kwoty są wyższe, ponieważ podobnie jak 102 gminy województwa śląskiego przekroczone są tu dopuszczalne normy poziom pyłów PM10, PM2,5
i benzo(a)pirenu.
Podobnie jest w Jastrzębiu,
dlatego liczymy, że także
nasze miasto przystąpi do
programu.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę tzw. „kopciuchów” i po-

W województwie śląskim pierwszą
gminą, która podpisała umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”
są Mysłowice. Mamy nadzieję, że tym
śladem pójdzie też Jastrzębie-Zdrój.
prawę efektywności energetycznej w co
najmniej 80 tys. mieszkań w budynkach wielorodzinnych w całym kraju.
Program „Ciepłe Mieszkanie” wspiera zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny
o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze

albo przyłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi,
wykonanie wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej
przedsięwzięcia.
Zainteresowanie programem wśród
gmin naszego województwa jest spore i Fundusz liczy, że w najbliższym czasie podpisze podobne umowy z kolejnymi miastami.

TOMASZ BEDNAREK, Prezes WFOŚIGW w Katowicach
Program „Ciepłe Mieszkanie” jest podobny do programu „Czyste
Powietrze”, bo dotyczy wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, ale
dotyczy mieszkańców budynków wielorodzinnych. Program ten
uzupełnia lukę, która była w finansowaniu. Liczymy, że dzięki temu
programowi nasza walka ze smogiem, szczególnie w centrach miast,
będzie efektywniejsza. Umowa z gminą Mysłowice inauguruje ten
program w naszym województwie, a w jej ramach miasto otrzymuje
dotację w wysokości 7,3 mln zł.

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

Zielone Jastrzębie

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” PO CZTERECH LATACH.

Podsumowanie i zapowiedź zmian
Podczas konferencji
w Centralnym Muzeum
Pożarnictwa
w Mysłowicach Paweł
Mirowski, nowo
mianowany pełnomocnik
premiera do spraw
„Czystego Powietrza”,
a zarazem wiceprezes
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
podsumował cztery lata
istnienia programu.

E

fektem programu jest przyspieszenie wymiany źródeł ciepła
oraz podniesienie świadomości
ekologicznej Polaków. Przez cztery lata
złożono 500 tys. wniosków, udzielono
dofinansowania w wysokości 9,1 mld zł
i wypłacono już ponad 3,4 mld zł.
Dzięki temu:
n o 6,2 terawatogodzin w ciągu roku
zmniejszyło się zużycie energii, czyli
tyle ile zużywa ok. 600 tys. gospodarstw domowych w ciągu roku,
n wyemitowano w skali roku o 2,3 mln
ton mniej dwutlenku węgla, co odpowiada posadzeniu 355 mln drzew.
W programie wzięły
udział 2 063 gminy.

Przez cztery lata program się zmieniał
i stawał coraz bardziej przyjazny dla beneficjentów. Od 2019 roku uczestniczą
w nim gminy, które utworzyły punkty,
gdzie mieszkańcy mogą uzyskać porady
i składać wnioski. Natomiast od 2021 roku można zaciągnąć w bankach pożyczkę na cele termomodernizacyjne, także
na preferencyjnych warunkach, która
jest spłaca w znacznej części z dotacji
z „Czystego Powietrza”. W tym roku wykonano kolejny krok - wprowadzono
prefinansowanie - od lipca wpłynęło
1600 wniosków na kwotę 85 mln zł.
Nad dalszym rozwojem tego flagowego projektu z docelowym budżetem
w wysokości 103 mld zł, przewidującego do 2029 r. wymianę aż 3 mln tzw.
kopciuchów na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne źródła ciepła, czuwa

Paweł Mirowski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, który został nowym pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów
do spraw programu „Czyste Powietrze”
i efektywności energetycznej budynków.
Program priorytetowy
„Czyste Powietrze”
jest stale modyfikowany
i udoskonalany.
Chodzi o to, aby można było jak
najskuteczniej realizować jego główne
założenie, którym jest wyraźna poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez
masową wymianę nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na nowocześniejsze
nisko i zeroemisyjne ekologiczne źródła
ciepła - wraz z gruntownym ocieplaniem
jednorodzinnych budynków mieszkal-

nych. W lipcu została zapoczątkowana
jego zmodyfikowana wersja pod umowną nazwą „Czyste Powietrze Plus”. Ale to
nie koniec zmian. Nowy pełnomocnik
zapowiedział, że od przyszłego roku czekają nas kolejne udogodnienia i zmiany,
m.in. urealnienie kosztów kwalifikowanych, zwiększenie progów dochodowych, wprowadzenia możliwości złożenia dwóch wniosków, czy uproszczenie
zasad rozliczenia dotacji.
„Czyste Powietrze”
w województwie śląskim
i w Jastrzębiu-Zdroju.
W województwie śląskim przez cztery lata złożono ponad 82 tys. wniosków
na kwotę 1,2 mld zł. Podpisano 71 tys.
umów na kwotę 1 mld zł - to najlepszy

wynik w kraju. W sumie wymieniono 64 tys. kopciuchów na ekologiczne
źródła ciepła. Najwięcej na piece gazowe - ponad 45%, około 21% na węgiel
i blisko 20% na pompy ciepła.
- W tym roku obserwujemy zmianę
sytuacji. O 15 procent zwiększyła się
liczba wniosków, gdzie mieszkańcy chcą
wymienić piec węglowy na pompę ciepła. Stanowią one 40 procent wszystkich
wniosków - wyjaśnia Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚIGW w Katowicach.
W samym Jastrzębiu-Zdroju od listopada 2019 roku do czerwca 2022 roku
złożono 1381 wniosków i podpisano
1202 umowy. W tym roku miasto znalazło się na wysokiej 68 pozycji w ogólnopolskim rankingu programu „Czyste
Powietrze”. Działa tu także punkt informacyjny w urzędzie miasta.

PAWEŁ MIROWSKI, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”
i efektywności energetycznej budynków i jednocześnie wiceprezes NFOŚiGW:
- Objąłem nową funkcję w głębokim przekonaniu, że poprawa jakości powietrza w Polsce to jedno
z najważniejszych wyzwań w naszym kraju, gdyż walka ze smogiem nie oznacza jedynie dbałości o stan
klimatu i środowiska. To nade wszystko wyraz troski o zdrowie Polaków i polepszenie codziennego komfortu ich
życia, także poprzez inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej budynków, ze środków dostępnych
w ramach programu „Czyste Powietrze”. Program „Czyste Powietrze”, który wdrażamy od czterech lat,
jest właśnie przykładem takiego myślenia w kategoriach dobra wspólnego, gdzie na uwadze mamy względy
zarówno ekologiczne i klimatyczne, jak i społeczne oraz zdrowotne, wpływające na jakość życia mieszkańców.
Dotychczasowe efekty realizacji programu „Czyste Powietrze” są pozytywne i bardzo wymierne. Udało się do
tej pory wymienić niemal 500 tysięcy węglowych „kopciuchów”, co w praktyce oznacza pół miliona nowych,
ekologicznych, znacznie mniej emisyjnych urządzeń grzewczych w gruntownie docieplonych domach.
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Kronika policyjna
Przestępstwo na miarę naszych czasów

Nie kuś złodzieja

Metoda na ekogroszek K

P

odczas zakupu węgla
przez Internet mieszkanka Jastrzębia-Zdroju została oszukana. Kobieta zamówiła cztery tony ekogroszku, zapłaciła za towar,
a później zorientowała się, że
straciła pieniądze.

49-latka powiadomiła jastrzębskich policjantów, że
chciała dokonać zakupu węgla poprzez stronę internetową.
Strona wielokrotnie się zamykała, została też otwarta w dwóch
różnych przeglądarkach. Podczas odświeżania pojawił się ko-

munikat, że ekogroszek jest dostępny. Kobieta kupiła cztery tony, aby dokończyć zakup, wpisała swoje dane, zapłaciła przelewem. Po całej operacji otrzymała potwierdzenie i numer zamówienia.
Gdy ponownie weszła na
stronę internetową za pośrednictwem której kupiła węgiel,
okazało się, że firma nie ma
w asortymencie węgla. Gdy kobieta dokładnie przyjrzała się
witrynie, doszła do wniosku,
że jej wygląd jej zupełnie inny
niż poprzednio. Niestety, było już za późno, kobieta straciła
pieniądze przeznaczone na węgiel. Pamiętajmy, aby dokładnie
sprawdzać wszystkie strony internetowe na których dokonujemy zakupów.

luczyki pozostawione w stacyjce fiata skusiły złodzieja, który skorzystał z okazji,
uruchomił pojazd i odjechał
z piskiem opon. Właściciel
samochodu próbował go powstrzymać, ale się nie udało.
O zdarzeniu powiadomiono jastrzębskich policjantów,
którzy zatrzymali 23-latka
i odzyskali skradziony samochód.
Wczesnym rankiem właściciel fiata tankował swój samochód na jednej ze stacji paliw. Kiedy szedł uregulować
rachunek, zostawił kluczyki
w stacyjce. Ten moment
wykorzystał złodziej, który wszedł do pojazdu i uruchomił silnik. Właściciel fiata chciał powstrzymać mężczyznę. Podbiegł do swojego samochodu i próbował go

zatrzymać. Nie udało mu się
to, ponieważ ruszył z piskiem
opon, przewracając jastrzębianina. O zdarzeniu poinformowano mundurowych, którzy szybko ustalili jego personalia. Kilka godzin później na
terenie powiatu wodzisławskiego zatrzymali dobrze im

znanego 23-latka. W pojeździe znaleźli pistolet pneumatyczny oraz narkotyki. Zatrzymany odpowie także za kradzieże skutera oraz dwóch rowerów. Łącznie za te przestępstwa grozi mu kilka lat więzienia. Na razie na najbliższe trzy
miesiące trafi do aresztu.

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 LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. Marii Konopnickiej 10/8 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 27,89 m2,
stawka wyjściowa 11,55 zł/m2, wadium 321 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 17.10.2022 r., godz. 1000.

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

www.smjasmos.pl

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg do godziny 1400.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej przedmiotowego
lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł/m2 kaucja mieszkaniowa 6 krotność
wylicytowanej opłaty czynszowej,
Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem organizowania
przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym w Spółdzielni co potwierdzą
podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie stałego
dochodu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: zawarcia w terminie 7 dni
od daty zakończenia przetargu umowy najmu (z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem
do przetargu) oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Wystawiony do przetargu lokal można oglądać po uprzednim umówieniu
na administracji osiedlowej przy ul. 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.
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Tańsze bilety jednorazowe i okresowe na
materiał partnera

kolejeslaskie.pl

Zakup biletu Kolei
Śląskich na
www.kolejeslaskie.pl
jest szybszy
i wygodniejszy niż
w kasie. We wrześniu
2022 r. kupujący
online mogą liczyć
na 5% obniżkę zarówno biletów
jednorazowych,
jak i okresowych!

K

oleje Śląskie sp. z o.o. i system sprzedaży e-podróżnik.pl
pragną w ten sposób zachęcić
pasażerów do jak najczęstszego kupowania biletów online, które stanowią bardziej komfortowy, ekologiczny
i ekonomiczny zamiennik biletu tradycyjnego.
Szybciej
i wygodniej!
Korzystając z wyszukiwarki, dostępnej bezpośrednio na stronie głównej
www.kolejeslaskie.pl osoba planująca

podróż - bez wychodzenia z domu
i stania w kolejce - może szybko nabyć
bilet jednorazowy standardowy oraz
w wersji „tam i z powrotem”.
W wersji online jest też dostępny
szeroki wybór biletów okresowych:
5-dniowy, miesięczny, czy miesięczny
na przewóz roweru.

Pasażer ma do dyspozycji te same
ulgi i oferty promocyjne, co w kasie
oraz ma zapewniony wygodny i bezpieczny sposób płatności: przelewem
online, blikiem lub kartą.
Podróżny otrzymuje elektroniczny
bilet na swój adres e-mail - dzięki temu
bilet jest łatwo dostępny w telefonie (czy

innym urządzeniu mobilnym), a jego
sprawdzenie trwa dosłownie sekundy.
- Zakupy realizowane bezpośrednio
na stronie kolejeslaskie.pl w oparciu
o naszą platformę sprzedażową umożliwiają planowanie podróży nie tylko
na terenie obsługiwanym przez Koleje
Śląskie. Nasz system umożliwia wyszukanie połączeń z dowolną liczbą przesiadek i zakup w jednej transakcji połączenia kolejowo-autobusowego. W ten
sposób wsiadając do pociągu na Śląsku
można dotrzeć w góry, na Mazury czy
w dowolne miejsce w Polsce - zapewnia
Tomasz Hajnos, wiceprezes zarządu
Teroplan S.A., właściciela systemu do
planowania podróży e-podróżnik.pl.
- Chcemy, by nasi podróżni jak najczęściej korzystali z biletów elektronicznych. To doskonała metoda szybkiej rezerwacji i bezpiecznego zakupu biletu mówi Patrycja Tomaszczyk, rzecznik
prasowy Kolei Śląskich. - A wrześniowa promocja w systemie e-podróżnik
to doskonała okazja, by poznać wszystkie zalety biletu mobilnego i... zacząć
z niego korzystać regularnie! - zachęca
rzecznik Kolei Śląskich.

Pełna oferta
taniej niż w kasie!
Użytkownicy na: kolejeslaskie.pl
mają dostęp do pełnej oferty Kolei
Śląskich. Ceny na stronie są dokładnie
takie same jak w kasie.
A we wrześniu - dzięki współpracy
ze spółką Teroplan SA - nawet tańsze!
W jaki sposób skorzystać ze zniżki 5% w zakupach online? To bardzo
proste! Wystarczy, że pasażer, w trakcie
kupowania biletu, w „kroku” Podsumowanie, wprowadzi kod rabatowy:
SLASKI-E-PODROZNIK
Ważne! Obniżka jest dostępna dla
wszystkich osób, którzy chcą podróżować Kolejami Śląskimi i zdecydują się
na rezerwację online na stronie głównej kolejeslaskie.pl.
Kod rabatowy jest ważny do końca
września 2022 r. lub do wyczerpania
promocyjnej puli biletów.
Koleje Śląskie sp. z o.o. wspólnie
z Teroplan SA umożliwią przejazd
z 5% rabatem aż 5000 podróżnym!

16

www.naszejastrzebie.pl

wrzesień 2022 r.

HOROSKOP
Wodnik (20.01-18.02) W październiku 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.
Październik 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) W październiku 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, październik 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) W październiku 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.
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 w październiku 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) W październiku 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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