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Śmieciowe jojo
W większości miast rosną ceny śmieci, ale nigdzie taryfa nie podrożała aż o 145 procent!
Nic dziwnego, że do Jastrzębia-Zdroju zjeżdżają się dziennikarze i „rozsławiają” nasze miasto na całą Polskę.

RADNI, KTÓRZY GŁOSOWALI
ZA DRASTYCZNĄ PODWYŻKĄ
TATYFY ŚMIECIOWEJ:

Alina CHOJECKA,

Małgorzata FILIPOWICZ,
Franciszek FRANEK,
Józef KUBERA,

Tadeusz MARKIEWICZ,
Grzegorz MOSOŃ,
Janusz OGIEGŁO,

W Jastrzębiu-Zdroju Szykują się
Fedrują coraz głębiej
może powstać
szachowe emocje
W kopalni Pniówek zakończono
prace przy pogłębianiu szybu IV
nowoczesna fabryka Śląski Związek Szachowy
wentylacyjnego. Daje to możliwość
zatrudniająca
zaprasza do udziału
kontynuowania rozbudowy
w Międzynarodowym Turnieju
dwieście, a nawet
1000, a w przyszłości
dwa tysiące osób. str. 3 Open Jastrzębie-Zdrój 2021. str. 4 poziomu
poziomu 1140.
str. 9

Ryszard PIECHOCZEK,
Jarosław POTĘPA,

Iwona ROSIŃSKA,
Urszula SOBIK,

Janusz TOBOROWICZ.
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Mieszkaniowa pustynia
Wielokrotnie pisaliśmy, że obecne władze
Jastrzębia-Zdroju nie mają pomysłu na politykę
mieszkaniową, a skutki tych zaniedbań mają
dalekosiężny charakter. Brak perspektyw powoduje,
że z naszego miasta emigruje coraz więcej młodych
ludzi. Portal rynekpierwotny.pl opublikował
ranking miast na prawach powiatu pod względem
liczby nowych mieszkań na 10 tys. mieszkańców.
Jesteśmy na ostatnim miejscu.

J

astrzębie-Zdrój przez wielu ludzi z zewnątrz postrzegane jest jako wielkie „blokowisko”, ale - paradoksalnie - nie przekłada to się na dostępność mieszkań dla osób
młodych oraz słabo i średnio zamożnych rodzin. Wchodzący w dorosłość ludzie chcą się

usamodzielnić, ale już na starcie mają problem, którego nie potrafią przeskoczyć. To jeden z powodów emigracji z Jastrzębia-Zdroju. W innych miastach, zwłaszcza w aglomeracji katowickiej, łatwiej jest o pracę i tańsze mieszkania. Jeżeli chcemy wyrwać się

REKLAMA

DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET
Mimo remontu wiaduktu
jesteśmy otwarci, można
do nas dojechać! Zadzwoń,
a powiemy Ci jak. Zapraszamy.

Tapety już od

9,90 zł

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

z tej pułapki rozwojowej, musimy stworzyć
rodzinom szansę na dobre życie w JastrzębiuZdroju. Rozwój budownictwa mieszkaniowego pomoże rozwiązać problemy społeczne, ale
pozytywnie wpłynie także na jastrzębską gospodarkę. To miejsca pracy i zlecenia dla naszych firm.

Kwestie mieszkaniowe pojawiają się podczas każdej kampanii wyborczej. Celowała w tym także Anna Hetman, która w 2014
roku „zaczarowała” jastrzębian wizją miasta przyjaznego dla młodych. Co z tych planów zostało najlepiej ilustruje ranking portalu
www.rynekpierwotny.pl.

Liczba nowych mieszkań na 10 tys. mieszkańców
w miastach na prawach powiatu
Pierwsza dziesiątka
Siedlce
3,93
Toruń
3,57
Suwałki
3,27
Sopot
2,99
Biała Podlaska
2,31
Koszalin
2,28
Grudziądz
2,13
Świnoujście
2,01
Ostrołęka
1,89
Płock
1,82

Ostatnia dziesiątka
Opole 0,4
Siemianowice Śl. 0,24
Chorzów 0,24
Rybnik 0,23
Rzeszów 0,23
Zabrze 0,22
Kalisz 0,21
Legnica 0,11
Szczecin 0,07
Jastrzębie-Zdrój 0,03

Dziki auto-złom
w centrum miasta

Na jednej z zatoczek
parkingowych przy
ul. Pomorskiej
ostatnie miejsce
spoczynku znalazł
kompletnie
zniszczony mały Fiat.
Patrząc na jego stan
można pomyśleć, że
stał w tym miejscu
zanim wokół
powstało osiedle.

Z

aalarmował nas w tej
sprawie Czytelnik,
który bezskutecznie
usiłuje przekonać miejskie
służby, aby coś z tym zrobiły.
Wrak nie tylko psuje estetykę

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

i stanowi potencjalne zagrożenie dla ciekawskich dzieci,
ale blokuje także miejsce parkingowe, a jest to dobro deficytowe w Jastrzębiu-Zdroju. Po zamieszczeniu tej informacji na naszej stronie
www.naszejastrzebie.pl rozdzwoniły się w redakcji telefony z informacjami od Czy-

telników, że w ich okolicy
także można natrafić na takie
„eksponaty”.
Szanowni Państwo! Jeśli
pod waszym blokiem także
funkcjonuje dziki auto-złom,
to prosimy o informację,
a najlepiej zdjęcie. Utworzymy galerię i zadedykujemy ją
władzom miasta.

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
502 364 029, olimpia-reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec
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GRZEGORZ MATUSIAK: W Jastrzębiu-Zdroju może

powstać nowoczesna fabryka zatrudniająca
dwieście, a docelowo nawet dwa tysiące osób.
u Z inicjatywy sejmowego Zespołu ds. Energii i Górnictwa, którego szefem jest
jastrzębski poseł Grzegorz Matusiak, w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami czeskiej firmy Magna
Energy Storage. To jeden z wiodących w Europie producentów magazynów
energii i innych instalacji niezbędnych w energetyce odnawialnej. Czesi chcą
zbudować fabrykę w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że zakład powstanie
w Jastrzębiu-Zdroju, na terenach po byłej kopalni Jas-Mos.

Spotkanie w KSSE.
- Czym są magazyny
energii?
- Jest to niezbędny komponent energetyki odnawialnej. Jak wiadomo, Odnawialne Źródła Energii charakteryzują się dużą zmiennością,
wynikającą z uzależnienia
od warunków pogodowych.
Wpływa to destabilizująco
na sieć energetyczną. Zaradzić temu mogą właśnie magazyny energii. Ich rola polega na gromadzeniu nadmiaru energii, kiedy OZE pracują na całego i oddawaniu jej
w mniej sprzyjających okresach, kiedy jest większe zachmurzenia albo słabszy
wiatr. Najprościej mówiąc,
magazyny energii pozwalają
dostarczyć energię do sieci w
sposób stabilny.
- Wielu ekspertów przekonuje jednak, że energii
odnawialnej nie można magazynować i na tym polega
jej największa słabość.
- To nieprawda, że nie
można magazynować energii
odnawialnej, natomiast świat
jest na początku drogi jeśli
chodzi o poszukiwanie optymalnych i przystępnych cenowo rozwiązań. W tej branży trwa technologiczny wyścig, w którym biorą udział
wszyscy globalni giganci.

- Czeska firma, którą zaprosił Pan na rozmowy do
Polski, jest w gronie światowych potentatów, jeśli chodzi o technologie energetyki odnawialnej?
- Zdecydowanie tak,
a w niektórych rozwiązaniach jest wręcz liderem na
europejskim rynku. Magna Energy Storage wyrobiła sobie markę nie tylko
dzięki magazynom energii,
ale także wielu innym urządzeniom i instalacjom związanym z energetyką odnawialną. Produkuje, między
innymi stacje do ładowania aut elektrycznych. Elektromobilność należy do najszybciej rozwijających się
branż nowoczesnej gospodarki, a Polska ma ogromne
ambicje, aby stać się poważnym graczem na tym rynku.
- Był Pan rozeznać sprawy na miejscu, w siedzibie
czeskiej firmy?
- Zanim zainicjowałem
rozmowy z udziałem Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, razem z kolegami z sejmowego Zespołu ds. Energii i Górnictwa
wybraliśmy się do Czech.
Mieliśmy okazję zwiedzić
zakłady produkcyjne oraz

porozmawiać z kadrą menedżerską i techniczną. Ta
wizyta zrobiła na nas duże,
pozytywne wrażenie. Firma jest nowoczesna i innowacyjna pod każdym względem - sposobu organizacji
pracy, rozwiązań technologicznych, strategii marketingowej oraz operatywności w poszukiwaniu nowych
rynków. Naturalnym krokiem rozwoju każdej, tak
dynamicznej firmy jest rozbudowa potencjału. Stąd zainteresowanie budową zakładów w Polsce.
- Jakie atuty przemówiły
za Jastrzębiem-Zdrojem?

- Firma jest z Czech, a nasze miasto leży przy granicy. Względy komunikacyjne
i logistyczne mają duże znaczenie dla sprawnego zarządzania, ale to nie jest jedyny atut. Do rozmów zaprosiłem władze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
ponieważ jedne z jej najlepszych, wciąż niewykorzystanych terenów znajdują się
w Jastrzębiu-Zdroju. KSSE
jest idealnym partnerem dla
każdego zagranicznego inwestora. Oferuje wsparcie
organizacyjne na każdym
etapie uruchamiania, a później prowadzenia działalno-

Fabryka w Czechach robi duże, pozytywne wrażenie.

Nasze miasto musi wspierać własną
przedsiębiorczość i pozyskiwać
zewnętrznych inwestorów, którzy
zagwarantują miejsca pracy i dochody
do budżetu, w sytuacji gdy słaba
koniunktura na rynku węgla koksowego
ograniczy możliwości JSW. Na razie nic
na to nie wskazuje, ale musimy myśleć
nie tylko o sobie, ale także o kolejnych
pokoleniach jastrzębian.
ści. Wreszcie jest też kwestia
społecznej odpowiedzialności biznesu. W rozmowy włączyli się posłowie z sejmowego Zespołu ds. Energii i Górnictwa, a nam zależy na tym,
aby każda zagraniczna inwestycja pozytywnie wpłynęła
na procesy modernizacyjne
naszego kraju, także w skali
regionalnej i lokalnej. Nasze
miasto jest uzależnione ekonomicznie od Jastrzębskiej

Spółki Węglowej. Jest to atut,
ale też rozwojowa bariera.
Miasto musi wspierać własną przedsiębiorczość i pozyskiwać zewnętrznych inwestorów, którzy zagwarantują miejsca pracy i dochody
do budżetu, w sytuacji gdy
słaba koniunktura na rynku
węgla koksowego ograniczy
możliwości JSW. Na razie nic
na to nie wskazuje, ale musimy myśleć nie tylko o sobie,
ale także o kolejnych pokoleniach jastrzębian.
- Można już powiedzieć
coś konkretnego o czeskiej
inwestycji w JastrzębiuZdroju?
- Jesteśmy na początku
rozmów i za wcześnie mówić o konkretach. Najważniejsze, że po każdej z zainteresowanych stron jest dobra
wola, aby zrealizować tę inwestycję. W Jastrzębiu-Zdroju może powstać nowoczesna
fabryka zatrudniająca dwieście, a docelowo nawet dwa
tysiące osób.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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Kamil Glik został oczyszczony

Z IDIOTYCZNYCH ZARZUTÓW
Cezary Kulesza, prezes PZPN, zapowiedział, że wystąpi do FIFA o ukaranie
osób, które bezpodstawnie oskarżyły jastrzębskiego piłkarza.

ŚL ADEM H
NASZYC CJI
A
PUBLIK

W

racamy do tematu sprzed miesiąca. Przypomnijmy, że jeden z czołowych polskich piłkarzy, jastrzębianin
Kamil Glik padł ofiarą absurdalnie pojmowanej poprawności politycznej i został oskarżony o... rasizm. Wszystko zaczęło się od pyskówki między zawodnikami, do jakiej doszło
pod koniec pierwszej połowy
meczu Polska - Anglia. Żółte
kartki zobaczyli wtedy Harry
Maguire i właśnie Kamil Glik.
Takich i znacznie gorszych sytuacji na piłkarskich boiskach

obserwujemy wiele. To
sport kontaktowy, budzący ogromne emocje na murawie i trybunach. Przepychanki,
szarpanie, czasami namiastki boksu to nic nadzwyczajnego, a piłkarze i kibice są
do tego przyzwyczajeni.
Podczas
omawianego
meczu nie
było aż tak
drastycznie,
ale Anglicy
zachowali się
jak panienki
i zamiast gola
strzelili „focha”.
Po spotkaniu oskarżyli polskiego obrońcę o rasizm. Kamil Glik - ich zdaniem - miał
wykonać gest „naśladujący
małpę”. Sprawa trafiła do FIFA, która zajęła się wnioskiem

naszych grupowych rywali.
Niestety, do takich sytuacji dochodzi ostatnio coraz częściej.
Świat ogarnęło prawdziwe, ideologiczne szaleństwo. Do jego eskalacji
przyczynił się ultrara-

nosi to skutek, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Anglii.
Dochodzi do sytuacji, że policjanci boją się interweniować,
kiedy czarnoskórzy są
sprawcami
przestępstwa.

dykalny ruch black live matters. Teoretycznie walczy z przejawami rasizmu, a w praktyce sieje miejski terror
i nastawia światową
opinię publiczną negatywnie do białych. Od-

SZYKUJĄ SIĘ

Do tej histerii
przyczyniają się też
angielscy piłkarze,
którzy przed każdym
meczem klękają,
aby przypodobać się
black live matters.
Pół biedy gdyby tylko padali na kolana. Ostatnio też zaczęli donosić na kolegów po
fachu, czego ofiarą padł Kamil Glik. Na szczęście, Światowa Federacja Piłki Nożnej,
nie straciła jeszcze rozsądku.
FIFA umorzyła śledztwo
przeciwko Glikowi. Nie zamyka to jednak sprawy.
Nie wolno takich wyskoków puszczać Anglikom płazem, bo
skarżenie do tego
stopnia wejdzie im
w krew, aż popsują światowy futbol.
Cezary Kulesza, nowy prezes Polskiego Związku

Piłki Nożnej, wystąpił do FIFA
o ukaranie osób, które bezpodstawnie oskarżyły jastrzębskiego piłkarza.

CEZARY KULESZA,
prezes PZPN
Podjąłem decyzję, że
PZPN wystąpi do FIFA
z wnioskiem o ukaranie
osób, które bezpodstawnie
oskarżyły Kamila Glika
o zachowanie rasistowskie
podczas meczu z Anglią.
Od początku byłem
przekonany, że te zarzuty
są całkowicie niesłuszne,
dlatego podejmiemy
oficjalną interwencję.

REKLAMA

szachowe emocje
ANDRZEJ MATUSIAK, prezes
Śląskiego Związku Szachowego
Chciałbym aby szachy, obok m.in.
siatkówki i hokeja, znalazły się
w gronie dyscyplin budujących
sportową markę naszego miasta.
Jesteśmy na dobrej drodze,
ponieważ w kraju i regionie
coraz większym, pozytywnym
echem odbijają się indywidualne
i drużynowe sukcesy
reprezentantów UKS Pionier.
Popularyzacji szachów w naszym
mieście służy także turniej
Jastrzębie-Zdrój Open. Chciałbym,
aby wszedł on do kalendarza
najpopularniejszych
i najsilniej obsadzonych turniejów
szachowych na Śląsku,
a z czasem i w Polsce. Dziękuję za
organizacyjne wsparcie władzom
województwa śląskiego oraz
spółce Koleje Śląskie.

Mamy dobre informacje dla miłośników Królewskiej Gry, których
w naszym mieście nie brakuje, a prezes Śląskiego Związku
Szachowego, Andrzej Matusiak jest także jastrzębskim radnym.
To, m.in. z jego inicjatywy rozegrany zostanie Międzynarodowy
Turniej Szachowy Open Jastrzębie-Zdrój 2021.

M-4
Jastrzębie-Zdrój
WOLNE OD ZARAZ!
ul. Pomorska
pow. 52,60 m2
cena: 170 000 zł
tel. 601 976 218
M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
w centrum
pow. 34,50 m2
cena: 130 000 zł
tel. 601 976 218

Z

awody objęli także patronatem: poseł Grzegorz Matusiak,
przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda i przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki - Mirosław Kolb. Jeśli ktoś chce wziąć udział
w turnieju to musi się pospieszyć. Liczbę uczestników ograniczono do 50.
Zgłaszać się można do 5 listopada
na adres e-mailowy sędziego głównego: k.orzechowski73@gmail.com lub
na stronach: www.chessmanager.com

i www.chessarbiter.com. Jeśli liczba chętnych przekroczy planowany limit, o kwalifikacji zdecyduje kolejność
wpłaty wpisowego. Zawody organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy
Pionier odbędą się w hali widowiskowo-sportowej przy alei Jana Pawła II 6,
w dniach 7-13 listopada. Pula nagród w
Międzynarodowym Turnieju Szachowym Open Jastrzębie-Zdrój 2021 wynosi 12 tys. zł. Więcej informacji na
stronie: www.pionierjastrzebie.com.

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
w centrum
pow. 46,00 m2
cena: 159 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

www.naszejastrzebie.pl
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Śmieciowe jojo
145 %!

W większości miast rosną ceny śmieci, ale nigdzie taryfa nie podrożała aż o
Nic dziwnego, że do Jastrzębia-Zdroju zjeżdżają się dziennikarze i „rozsławiają” nasze miasto na całą Polskę.
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 - odpowiedział przewodniczący Szereda.
Paradoksalnie tak drastyczna
podwyżka zamiast
ustabilizować taryfy, może
wywołać ich dalszy wzrost,
czyli efekt śmieciowego jojo.

W

racamy do tematu sprzed miesiąca, ponieważ mieszkańcy
wciąż nie mogą otrząsnąć się
po gigantycznej podwyżce ceny śmieci, jaką zafundowały im władze miasta. Głośno
o tym nie tylko w naszym mieście, ale w całej Polsce. Wszystko za sprawą reportażu telewizyjnego wyemitowanego w ramach cyklu Głos Regionów.
Mieszkańcy przed kamerami
otwarcie mówili, co myślą
o miejskiej gospodarce
śmieciowej:
- Jestem zaskoczony, że Rada Miasta zaakceptowała tak wysoką podwyżkę.
- Wiadomo, że wszystko drożeje, ale podwyżka o 17 zł jest zbyt drastyczna.
- Jedna osoba może sobie jeszcze poradzić z taką podwyżka, ale wieloosobowe rodziny będą miały problem.
Wypowiadali się także radni, w tym Andrzej Matusiak z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał, że jego klub zaproponował niższe podwyżki, ale został przegłosowany przez „drużynę” prezydent Anny Hetman. Pisaliśmy o tym we wrześniu. Głosami
klubów Platformy Obywatelskiej i Wspólnoty Samorządowej nowa stawka miesięcznej opłaty za odpady segregowane wzrosła

z 12 zł do 29,50 zł od osoby. Radni Prawa
i Sprawiedliwości wnioskowali, aby nowa
taryfa wyniosła 23 zł.
Przedstawiciele władz miasta argumentują, że podwyżka tylko urealniła stawki, ponieważ w innym miastach cena śmieci też
oscyluje w granicach 30 zł. Jest jednak spora różnica. W większości miast każdego
roku aktualizowano taryfy odpadowe,
przez co podwyżki nie były tak bolesne
dla mieszkańców. W Jastrzębiu-Zdroju
przyjęto inna strategię.
Na kilka lat zamrożono
stawki, aby uderzyć ludzi po
kieszeni raz ale mocno.
Nietrudno zgadnąć, która strategia jest
lepsza. Telewizja nie przyjechała do innych, ale do nas, bo 145 proc. podwyżka
nawet w czasach inflacji jest czymś niespotykanym.
- Dlaczego miasto nie aktualizowało co
roku taryfy, a w zamian zaproponowało
teraz skokową, skumulowaną podwyżkę?
- zapytaliśmy Piotra Szeredę, przewodniczącego Rady Miasta.
- 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 wy-

wozu 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

Zarządy jastrzębskich spółdzielni mieszkaniowych otrzymały pismo od Romana
Foksowicza, wiceprezydenta miasta. Alarmuje w nim, że maleje liczba mieszkańców,
deklarowanych do systemu odbioru śmieci.
Jednocześnie na takim samym lub wyższym
poziomie pozostaje ilość generowanych odpadów. Nie oznacza to, że ludzie wyprowadzili się z miasta lecz, że nie wpisali się do
systemu. Gwałtowna podwyżka ceny śmieci
może jedynie przyspieszyć ten trend. Oznaczać to będzie kolejne podwyżki, bo ktoś
musi przecież zapłacić za odbiór i utylizację odpadów. 
(fil)
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Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie
KLINIKA OKULISTYCZNA

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

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886
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PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój:

Dlaczego mnie tam nie było?
Gdyby mi ktoś zadał takie pytania: Czy dzisiaj mam problem z Polską? Czy mam problem z Unią Europejską?
To moja odpowiedź dwukrotnie brzmiała by - „NIE”. Gdyby mnie zapytano dlaczego nie byłem na manifestacji
na placu Zamkowym w Warszawie? To mogę stwierdzić, że mam duży problem z manifestacją organizowaną
przez polityków Platformy Obywatelskiej pod wezwaniem Donalda Tuska.
wą wrażliwością suwerennych państw, niepodległych i demokratycznych.
Tak - Unii Europejskiej nie należy
rozwalać, ale ją nadal można
zmienić ba nawet trzeba.

W

edług mojej oceny wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP stanowi, że
Polska to kraj europejski stowarzyszony na dobre i złe z Unią Europejska, która jest
jeszcze na dzisiejsze czasy projektem dobrym dla
całej Europy i nie należy z niego pochopnie występować. Wielkim błędem politycznym i gospodarczym byłoby przyczynić się do jego rozpadu. Jednak należy bardzo mocno pracować, aby
obecny kształt nadawał nowe kierunki rozwoju
i budowania sojuszy, które będą do zaakceptowania przez ludzi obdarzonych choćby szczątko-

Jak spora część (myślę, że większość) Polaków mam problem z Donaldem Tuskiem, który ulega bezwzględniej presji „starych państw”
i powtarza błąd presji, pośpiechu zapominając
o przywiązaniu swoich obywateli do państwa
narodowego jeszcze 76 lat po II Wojnie Światowej. Nie można przywiązania do swojej narodowości potępiać bezrefleksyjnie twierdząc, że jesteśmy zacofani, niewarci miana „prawdziwych”
Europejczyków, po prostu głupi. „Nowa” Europa próbuje nam wmówić, że jej wartości będą
stanowić świetlaną przyszłość. Z powojennego
projektu gospodarczego w naszej obecności (jak
na razie bez naszej zgody) tworzy się w Unii Europejskiej projekt polityczny: neoliberalno-lewicowy. Już obecnie coraz częściej słychać wewnętrzne głosy we Francji, w Niemczech, Hisz-

panii, że w tym sporze Polski z Unią o utrzymanie suwerenności, o pierwszeństwie Konstytucji
nad prawem unijnym nie ujętym w traktatach
mamy dużo racji.
Jestem za Unią Europejską wraz
z Polską jako aktywnym członkiem,
dlatego popieram hasło zostańmy
w Unii Europejskiej, ale utożsamić
się z manifestacją „szeryfa”
Donalda Tuska nie mogę.
Bo nie mam ochoty na powrót Polski neoliberalnej, lewicowej, a tylko takiej chcą obecni zwolennicy Donalda Tuska i jego kolegów
z PO i „starej i młodej” Lewicy. Raziło mnie też
to, że występowali tam ludzie, którzy wymazali sobie pamięć. Mam nadzieję, że społeczeństwo
nie zrobi tego samego i nie zapomni, kto i co kiedyś im zgotował.
Moim zdaniem skoro weszliśmy do Unii Europejskiej po referendum i większości dwóch
trzecich w parlamencie - to nie można z niej
wyjść inaczej. Manifestacje, propozycja zmian

w konstytucji proponowana przez Donalda Tuska to tylko zagrywka PR-owa. Polska będzie
w Unii Europejskiej nie dlatego, że tak chce
ktoś, ale dlatego że tego chce 80% Polaków
- dumny naród.
Polacy są dumni z przynależności
do Unii Europejskiej i nie dadzą
sobie jej odebrać.
Nie chcę, aby nasz kraj stał się samotny, zdany
tylko na siebie. Mamy świadomość naszego położenia geograficznego i zagrożeń, które z tego wynikają. Chcemy wolności i bezpieczeństwa dla
siebie i swoich bliskich. Polska w Unii Europejskiej musi być silna, demokratyczna i co najważniejsze suwerenna. Nie dajmy się podzielić politykom, którzy wmawiają, że inni politycy chcą
nas wyprowadzić. Nie ma takiej poważnej siły politycznej w naszym kraju, która mogłaby to zrealizować. My współpracujmy, działajmy razem na
rzecz nowoczesnej, solidarnej Unii Europejskiej
suwerennych państw. Działajmy razem dla naszej
przyszłości i bezpieczeństwa suwerennej Polski.
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Produkty spożywcze zawsze w najlepszej cenie!
§ świeże
§ dobre
§ polskie

Nie przegap promocji!
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Jastrzębie-Zdrój nie należy
do liderów na rynku pracy

REKLAMA

9,3

STOPA BEZROBOCIA W MIASTACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
7,2
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4,7
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3,2

6,1

5,8
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Polska
woj. śląskie
Bielsko-Biała
Bytom
Chorzów
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Rybnik
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Żory

Pandemia miała wywołać
kryzys gospodarczy i falę
bezrobocia, ale - jak się
okazuje - wcale nie jest
tak źle. GUS opublikował
najświeższe dane o rynku
pracy w kraju, regionach
i miastach. Nasze
województwo zajmuje
drugiej miejsce w Polsce.
Natomiast w wewnętrznej,
regionalnej rywalizacji
Jastrzębie-Zdrój wypada nie
najlepiej. Stopa bezrobocia
jest u nas wyższa, niż średnia
dla województwa śląskiego.
Zdecydowanie przegrywamy
też w lokalnej rywalizacji
z Rybnikiem i Żorami.

2,6

1,8

2,7
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Superpuchary są nasze!

W

SIATKÓWKA

rozegranym w Lublinie meczu o Superpuchar Jastrzębski Węgiel pokonał Grupę
Azoty ZAKSĘ KędzierzynKoźle 3:0 i sięgnął po to trofeum. Początek meczu był
świetny w wykonaniu naszej
drużyny. Od początku przycisnęliśmy rywali zagrywką,
a to było „wodą na młyn”, jeśli chodzi o nasz blok. Spotkanie nie miało jednostronnego przebiegu, jak mógłby
to sugerować końcowy rezultat. Zwłaszcza trzecia partia,
przez większość której prowadzili kędzierzynianie, przyniosła spore emocje. ZAKSA
miała dwie piłki setowe, ale
nie potrafiła ich wykorzystać.

- Cieszę się, że nawet jak były ciężkie momenty po naszej
stronie - bo w drugim i trzecim
secie kędzierzynianie odskakiwali na kilka punktów - to my

cały czas pamiętaliśmy, jak się
gra w siatkówkę i czuliśmy, że
po prostu jesteśmy lepsi - mówi libero drużyny z Jastrzębia-Zdroju, Jakub Popiwczak.

Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 (25:18, 25:22, 30:28)
Jastrzębski Węgiel: Boyer, Toniutti, Gladyr, Wiśnewski, Clevenot, Fornal, Popiwczak (libero) oraz Macyra, Hadrava, Tervaportti

Rekordowy wynik
u Juniorzy Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla
wygrali seta w stosunku 25:0!

A

kademia Talentów
Jastrzębskiego Węgla
zmierzyła się z MOSM
Tychy II, pewnie zwyciężając 2:0, a w setach 25:0 i 25:7.
Jest to osiągnięcie niebywałe.
W siatkówce niezwykle rzadko
się zdarza, aby rozmiary zwycięstwa były tak przytłaczające.
Klub postanowił pochwalić
się niebywałym osiągnięciem
swoich młodych siatkarzy
w mediach społecznościowych:
„W partii tej jako pierwsi zagry-

HOKEJ

J

astrzębscy hokeiści
zdobyli drugi w historii
Superpuchar Polski. To
fantastyczne podsumowanie minionego, mistrzowskiego sezonu. Cenną zdobycz podopieczni Roberta Kalabera zapewnili sobie
triumfem 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
na obiekcie Re-Plast Unii
Oświęcim po golach Eriksa Sevcenki oraz Samuela
Mlynarovicia, a także dzię-

ki kapitalnej postawie Patrika Nechvatala.
Choć w pierwszej tercji
więcej z gry mieli gospoda-

rze, to mistrzowie Polski zjechali do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. Dwubramkowa przewaga na koniec drugiej odsłony meczu
pozwoliło naszemu zespołowi
na uspokojenie gry i dowiezienie korzystnego wyniku
do przerwy. W trzeciej partii
nasi hokeiści bardzo mądrze
starali się utrzymywać krążek z dala od bramki Nechvatala, który - jeśli już oświęcimianie dali radę sforsować jastrzębską obronę - spisywał
sie nad wyraz pewnie. Na finiszu Tom Coolen poprosił
jeszcze o czas i zdjął bramkarza, jednak nie był już w stanie odwrócić losów rywalizacji, a potem rozpoczęła się jastrzębska fiesta!

1:3 Re-Plast Unia Oświęcim - JKH GKS Jastrzębie (0:1, 1:2, 0:0)
0:1 E. Sevcenko (Mlynarović, Rac) 05:01, 5/4
1:1 Da Costa (Noworyta, Skinnars) 26:31
1:2 E. Sevcenko (Bashirov, Kalns) 28:09
1:3 Mlynarović (Kasperlik, A. Sevcenko) 33:51
JKH GKS Jastrzębie: Nechvatal - Kostek, Bahaleisha, Urbanowicz, Pavlovs, Razgals - Górny, Kamienieu, Bashirov, Rac, Kalns - Horzelski, E. Sevcenko, Kasperlik,
Mlynarović, A. Sevcenko - Gimiński, Pelaczyk, R. Nalewajka, Jarosz, Ł. Nalewajka.

Jesteśmy z Was dumni!

J

wali tyszanie i przegrali tę akcję.
Następnie w pole serwisowe powędrował Mikołaj Żyrek i - za

sprawą dobrej gry całego zespołu - zagrywał już do końca seta
24 razy.”

REKLAMA

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

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

KH GKS Jastrzębie z wysoko podniesionym czołem zakończył swój debiut w Champions Hockey
League! Wspierani na miejscu przez naszych kibiców
i miejscową emigrację (!) mistrzowie Polski wysoko pokonali norweski Frisk Asker,
dzięki czemu nie tylko zapewnili sobie trzecie miejsce
w grupie, ale zarazem odnieśli historyczne, wyjazdowe
zwycięstwo w europejskich
pucharach! Panowie, dziękujemy! Godnie reprezentowaliście polski hokej w Europie!
Frisk Asker - JKH GKS
Jastrzębie 3:7 (0:2, 1:2, 2:3)

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Fedrują coraz głębiej
W kopalni Pniówek zakończono prace
przy pogłębianiu szybu IV wentylacyjnego.
To bardzo ważna inwestycja dla kopalni.
Dzięki niej można bezpiecznie kontynuować
rozbudowę poziomu 1000, a w przyszłości
rozpocząć budowę poziomu 1140.

gdzie będzie eksploatowanych jeszcze około 20 ścian - powiedział Marcin Mikołajczyk, dyrektor techniczny
KWK „Pniówek”.
Ponadto już w trakcie
głębiania szybu kopalnia
rozpoczęła likwidację
wiele kilometrów
wyrobisk, którymi do tej
pory odprowadzone było
przewietrzanie.

P

race przy głębieniu szybu rozpoczęły się w 2017 roku i podzielone zostały na dwa etapy.
W pierwszym z nich, szyb pogłębiono od poziomu 705 do 855 metrów.
W drugim etapie, który zakończył się
w ubiegłym miesiącu szyb pogłębio-

no do 969 metrów. Z tej okazji na jego dnie odbyła się tradycyjna, skromna uroczystość. Przedstawiciele wykonawców, którymi były firmy PBSZ
S.A i PPG „ROW-JAS”, złożyli dyrektorowi technicznemu kopalni specjalny meldunek o wykonaniu zadania.

Później ów meldunek,
wraz z butelką dobrego
alkoholu włożono do
specjalnej metalowej
tulei, która następnie
została zabetonowana
w dnie szybu.
- Dziękuję wszystkim pracownikom
zaangażowanym w tę trudną, specjalistyczną robotę. Udało nam się zakończyć prace zgodnie z planem, choć pracowaliśmy w trudnym czasie pandemii - powiedział Marcin Mieszczak,
p.o. prezesa zarządu PBSz.
Zakończenie drążenia szybu IV
oznacza dla kopalni Pniówek bezpieczniejszą i bardziej efektywną eksploatację pokładów węgla koksowego
zalegających w zachodniej części kopalni. - Szyb IV jest szybem wydechowym i odprowadzane jest nim powie-

trze, m.in. z partii K-3, C, N-2, N-1,
K-1. Dzięki inwestycji znacznie skróciła się droga przewietrzania w tym rejonie kopalni, przez co przewietrzanie stanie się bardziej efektywne. Inwestycja pozwoli nam dotrzeć do pokładów węgla koksującego w partiach,

Skrócenie dróg wentylacyjnych
przyczyniło się do uproszczenia sieci
wentylacyjnej. To w znacznym stopniu przyczyniło się do obniżenia poziomu zagrożenia metanowego oraz
klimatycznego w rejonach eksploatowanych ścian. Inwestycja umożliwi
również obniżyć kopalni koszty związane z utrzymywaniem wielu kilometrów wyrobisk.
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Porozumienie o ws
u Jastrzębska Spółka Węglowa i Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach podpisały
porozumienia o współpracy. To rezultat trwającej
od pięciu lat kooperacji, która teraz zostanie
znacznie rozszerzona.

60

prac naukowych,
które powstały
w ciągu ostatnich
dziesięciu lat
w Uniwersytecie
Ekonomicznym
w Katowicach,
dotyczyło JSW.

260

absolwentów
Uniwersytetu
Ekonomicznego
pracuje w JSW.

Z

apotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę z jednej strony, z drugiej - potrzeba ścisłej
współpracy ze środowiskiem biznesowym - to droga do porozumienia,
które reguluje dotychczasowe kontakty między stronami i wyznacza nowe
kierunki.
- Bardzo cenimy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, który jest jedną z wiodących
uczelni wyższych w Polsce. Dużą rolę w tej współpracy odgrywa Oddział
Zamiejscowy w Rybniku. Tam nasi pracownicy zdobywają kwalifikacje
i poszerzają wiedzę niezbędną w pracy w spółce stawiającej na nowoczesność. Nie można budować kompetentnych zespołów pracowniczych bez liderów, którzy potrafią wdrażać najnowsze osiągnięcia nauki. W Grupie Kapitałowej JSW zatrudniamy także wielu absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ścisła współ-

praca pozwala wykorzystać potencjał
uczelni i wszystkich spółek tworzących
GK JSW - powiedział Artur Wojtków,
zastępca prezesa zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej
Podpisana umowa
dotyczy m.in.:
n wsparcia procesu profilowania
i wzbogacania programów kształcenia specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych przez rybnicką filię kierunków kształcenia o profilu praktycznym,
n inicjowania oraz wspólnej organizacji spotkań i konferencji wzmacniających współpracę teoretyków
i praktyków,
n wzmacniania rozwoju zawodowego studentów kierunków praktycznych, obejmującego, m.in. opiekę
mentorską w trakcie pisania pra-

cy dyplomowej, sprawowaną przez
wskazanego przez JSW SA pracownika,
n uwzględniania w ofercie dydaktycznej oraz programach badań obszarów, kierunków i tematów ustalonych wspólnie z JSW współpracy
w zakresie unowocześniania procesu kształcenia, w tym delegowania
przez kierownictwo JSW pracowników posiadających także kwali-

fikacje do prowadzenia wybranych,
specjalistycznych zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie,
n współpracy przy wykorzystywaniu
doświadczeń dydaktycznych i dorobku naukowego Uniwersytetu dla
realizacji zadań będących w zakresie działania spółki, w tym również
w formie komercjalizacji wyników
badań naukowych przez Uniwersytet.

JSW wpisuje się w Zielony Ład

Roczna produkcja
węgla koksowego
sięgająca już w tym
roku 85 proc. wydobycia
i samowystarczalność
energetyczna to cele
Grupy Kapitałowej
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Spółka
wzięła udział
w Europejskim Kongresie
Gospodarczym
w Katowicach, podczas
którego dyskutowano
o polskim górnictwie
w perspektywie
2040 roku.

„Górnictwo i transformacja” to tytuł panelu, który zgromadził wielu
ekspertów z branży i jej obserwatorów. Dyskusja - zarówno w perspektywie nadchodzących zmian w górnictwie oraz stanu branży po pandemii - skoncentrowała się na wyzwaniach stojących przed górniczymi
przedsiębiorcami.
Jednym z największych
wyzwań, przed którymi
staje górnictwo,
są oczekiwania
klimatyczne,
wymuszające zmianę
sposobu produkcji
energii elektrycznej.
- Nasza spółka produkuje rocznie
jedynie ok. 2 mln ton węgla do celów energetycznych, jest więc tylko
dostawcą uzupełniającym. Dla JSW
kluczowa jest produkcja węgla koksowego, którego niemal połowa wykorzystywana jest w koksowniach wchodzących w skład naszej grupy kapitałowej - podkreślał podczas Kongresu Sebastian Bartos, zastępca prezesa JSW ds. handlu.

Warto przypomnieć, że
węgiel koksowy został
w zeszłym roku po raz
drugi wpisany na Listę
Surowców Krytycznych
dla Unii Europejskiej.
Jest bowiem półproduktem niezbędnym w procesie wytapiania sta-

li, średnio jedna tona stali wymaga zużycia około 560 kg węgla koksowego. Operatywne zasoby węgla
koksowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystarczą jeszcze na kilkadziesiąt lat eksploatacji.
- JSW wpisuje się idealnie w Europejski Zielony Ład, gdyż niedługo będziemy ostatnim producentem węgla

koksowego w Unii Europejskiej. Mocno inwestujemy w segment koksowy,
ponieważ widzimy w tym przyszłość powiedział prezes Bartos. Trwają inwestycje w należącej do Grupy Kapitałowej spółce JSW KOKS, m.in.
w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie
Górniczej powstaje nowa bateria
koksownicza. Równocześnie spółka
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Najlepszy
raport
roczny
półpracy
ków ekonomicznych w obszarach sprawozdawczości, raportowania, controllingu, finansów i ekonomii w spółce,
która jest przecież notowana na giełdzie w indeksie WIG20 - powiedział
Robert Ostrowski, zastępca prezesa
zarządu JSW ds. Ekonomicznych.

u Jastrzębska Spółka Węglowa z II nagrodą główną
w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii
„Przedsiębiorstwa”. To konkurs na najlepszy
raport roczny pod względem wartości użytkowej
dla akcjonariuszy i inwestorów organizowany
przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Współpraca uczelni
ze spółką trwa już
ponad 5 lat.

- Liczymy na to, że nasza współpraca przełoży się na konkretne działania,
my deklarujemy jej praktyczny element. Chodzi, m.in. o objęcie patronatem mentorskim studentów, który ma
na celu wsparcie podczas pisania prac
dyplomowych i zapoznanie się ze specyfiką działalności w zakresie ekonomii i finansów takiej dużej spółki jak
JSW SA. Potrzebujemy młodych, zdolnych, ambitnych absolwentów kierun-

Porozumienie jest potwierdzeniem
dotychczasowej współpracy i zapowiedzią przyszłych wspólnych działań. Warto dodać, że w ciągu ostatnich 10 lat ponad 60 prac dyplomowych oparto o dane lub związanych
tematycznie było z JSW S.A. Ponadto,
260 absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studiów
I i II stopnia oraz podyplomowych)
jest obecnie pracownikami JSW. - Misją i celem strategicznym naszej uczelni
jest współpraca z otoczeniem. (...) Dzisiejsze porozumienie pokazuje, że wpisujemy się w ten nurt założenia naszej
misji. Cieszę, że ta współpraca jest tak
ścisła z Jastrzębską Spółką Węglową,
którą odgrywa strategiczne znaczenie
dla naszego regionu - powiedziała prof.
Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.

podtrzymuje plany związane z budową nowych
bloków energetycznych.
Mimo to żaden
z panelistów nie
miał wątpliwości,
że górnictwo
czekają trudne
zmiany.
- Wyzwaniem i zagrożeniem jest metan, który wydziela się podczas podziemnej eksploatacji - oceniał prof.
Stanisław Prusek, dyrektor
naczelny Głównego Instytutu
Górnictwa w Katowicach.
- Zredukowanie ilości metanu, poprzez jego wykorzystanie, to kierunek, w którym zmierzamy. Inwestycje w wychwytywanie
metanu opłacają się, wykorzystujemy
w kogeneracji do produkcji prądu
i ciepła około 60 proc. ze 145 mln m3
wychwyconego metanu - odpowiadał
prezes Bartos.
Dowodem uznania dla działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej
w tym zakresie jest przyznanie wyróżnienia podczas Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych organizowanym przez grupę PTWP, wydawcę m.in. portalu

K

onkurs „The Best Annual
Report” to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości
finansowej spółek publicznych, co
wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.
Konkurs ma długą
tradycję, bo w tym
roku odbyła się jego
16. edycja.

wnp.pl. Ranking jest dedykowany
tym, którzy aktywnie uczestniczą
w zielonej transformacji polskiej gospodarki. JSW została wyróżniona
właśnie za ujmowanie metanu i jego wykorzystanie w silnikach kogeneracyjnych w kopalni KnurówSzczygłowice. Część metanu wykorzystywana jest na potrzeby kopalni
- do produkcji energii elektrycznej
i cieplnej, a reszta jest sprzedawana
firmom zewnętrznym. Nagrodę odebrał Artur Badylak, dyrektor Biura
Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi JSW SA.

Tradycyjnie, kapituła konkursu oceniała sprawozdania z działalności spółek, zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/
MSR), czyli skonsolidowane sprawozdania finansowe z raportów
przesłanych do Komisji Nadzoru
Finansowego oraz raporty zintegro-

wane. Laureaci nagród głównych
są wyłaniani w dwóch kategoriach:
„Przedsiębiorstwa” oraz „Banki i instytucje finansowe”.
Wyniki konkursu przedstawiono podczas Gali Finałowej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z decyzją Kapituły, Jastrzębska Spółka Węglowa zdobyła drugą nagrodę główną
w kategorii „Przedsiębiorstwa”, wyprzedzona jedynie przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA, natomiast miejsce trzecie zajęła Grupa
Lotos SA.
- Cieszę się, że nasze wysiłki i wysokie standardy sprawozdawczości
zostały zauważone i docenione. Tegoroczne wyniki konkursu „The Best
Annual Report” wskazują na zaangażowanie pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej w przygotowanie transparentnego sprawozda-

nia, dlatego dziękuję im za zaangażowanie w imieniu swoim i zarządu
- mówi Robert Ostrowski, zastępca
prezesa zarządu JSW S.A. ds. Ekonomicznych.
Warto zaznaczyć, że nie
jest to pierwsza nagroda
za sprawozdawczość
w konkursie „The Best
Annual Report”, którą
zdobyła JSW SA.
W ostatnich latach spółkę doceniono w konkursie głównym (2013 r.
drugie miejsce, 2014 r. trzecie miejsce i w 2017 r. - trzecie miejsce) oraz
wyróżnieniami (2013 r. i 2016 r. za
najlepsze sprawozdanie z działalności, 2018 r. za stały, wysoki poziom
jakości sprawozdania z działalności oraz w 2019 roku za raport zintegrowany).

Częściowe zwolnienie z długów

D

ecyzją Polskiego Funduszu Rozwoju
umorzono ponad połowę pożyczki preferencyjnej, udzielonej z końcem ubiegłego roku Jastrzębskiej Spółce Węglowej w ramach
rządowego programu Tarcza Finansowa PFR dla
Dużych Firm.
W grudniu 2020 roku JSW otrzymała 173,6 mln zł
pożyczki preferencyjnej. Polski Fundusz Rozwoju zde-

cydował, że częściowo - w kwocie 89 mln 175 tys. zł zostanie ona umorzona.
Zgodnie z zasadami działania Tarczy Finansowej PFR
dla Dużych Firm, umorzeniu może podlegać maksymalnie 75 proc. tzw. faktycznej szkody spowodowanej
pandemią COVID-19. Umorzenie następuje na wniosek JSW, zaś decyzja o wysokości umorzenia każdorazowo należy do PFR.
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Węgiel koksowy produkowany przez
Jastrzębska Spółkę Węglową znajduje się
na liście surowców strategicznych Unii
Europejskiej. Jest on kluczowy dla wielu
gałęzi nowoczesnej gospodarki w tym dla
Odnawialnych Źródeł Energii. Dlatego
z uwagą musimy śledzić wszystko, co dzieje
wokół energetyki odnawialnej. Ostatnio
przeżywa sporo problemów.

Prąd staje się w Europie
towarem luksusowym

u Wobec błyskawicznie rosnących cen energii, w Unii
Europejskiej zrobiło się nerwowo. Oczywiście, Bruksela
nie chce przyjąć do wiadomości, że jednym z powodów
drożejącego prądu może być zbyt radykalna, pospieszna
i kosztowna polityka klimatyczna.

K

rytycy Zielonego Ładu
mają teraz gorzką satysfakcję. Przestrzegali, że
jednym ze skutków chaotycznej
i wymuszonej transformacji energetycznej będzie wzrost ceny prądu, który najbardziej uderzy po kieszeni średnio i mniej zamożnych
Europejczyków. Podwyżki właśnie
ruszyły i to w galopującym tempie.
W Hiszpanii i Portugalii hurtowe ceny za megawatogodzinę sięgnęły 190 euro. W podobnej skali prąd drożeje również we Włoszech, Francji, generalnie w większości krajów Unii Europejskiej. Na
tym tle sytuacja w Polsce nie wygląda aż tak źle, bo nasz cenowy rekord wynosi 107 euro. W Europie
już słychać pomruki społecznego
niezadowolenia. Wielką akcję protestacyjną przeprowadziły związki zawodowe w Hiszpanii. Przypomnijmy, że podczas ostatniej zimy
ten kraj borykał się z najpoważniejszymi zakłóceniami w dostawach
energii. Prąd wtedy podrożał, ale

nie na taką skalę, jak obecnie, a mamy dopiero początek jesieni.
Co będzie zimą zastanawiają się nie
tylko Hiszpanie.
Po raz pierwszy od wielu dekad, bogate społeczeństwa Europy zachodniej zaczęły się bać biedy i mrozu. Strach przed reakcjami swoich obywateli zajrzał w oczy
także niektórym rządom państw
członkowskich. Trudno zapomnieć
o skali i skutkach protestów „żółtych
kamizelek” we Francji, które wybuchły z powodu wzrostu ceny paliwa.
Obecne podwyżki prądu będą miały dla gospodarki i społeczeństwa
o wiele gorsze konsekwencje, choćby z tego powodu, że dotkną wszystkich, a nie tylko jednego kraju. Pod
naciskiem państw członkowskich
obudziła się wreszcie Unia Europejska. Ministrowie do spraw energii spotkali się niedawno w Słowenii
z unijną komisarz Kadri Simson.

Debatowano, jak skoordynować wysiłki na rzecz powstrzymania bezprecedensowego wzrostu cen na
hurtowym rynku energii.
Problem w tym,
że część liderów UE
nie potrafi albo nie
chce prawidłowo
zdiagnozować
przyczyn podwyżek.
Obarczanie winą warunków
pogodowych jest - delikatnie mówiąc - mocno naciąganie, ponieważ
w porównaniu z poprzednimi latami obecne zimy są dosyć łagodne.
Z kolei inni bagatelizują dywersyjne działania Rosji, choć to one powodują, że gaz nie może stać się teraz energetycznym kołem ratunkowym, ponieważ drożeje jeszcze
szybciej, niż prąd. Trudno uwierzyć, że przerwy w dostawach wynikają z problemów technicznych
w sieciach Gazpromu. Po prostu
Moskwa sygnalizuje Europie, że

trzeba jak najszybciej uruchomić
rurociąg Nord Stream 2.
Na unijnych salonach
nikt też nie ma odwagi
wskazać najważniejszej
przyczyny podwyżek cen
prądu, czyli zawodności
Odnawialnych Źródeł
Energii.
Rząd w Madrycie na razie najgłośniej domaga się zaangażowania
Komisji Europejskiej w rozwiązanie
kryzysu. Hiszpanie żądają stworzenia scentralizowanej, unijnej platformy zakupu gazu ziemnego. Postulują też zablokowanie spekulacji
finansowych na rynkach uprawnień
do emisji dwutlenku węgla (ETS).
Akurat ten apel jest zbieżny z propozycjami Polski. Szkoda, że przeciwnikiem ingerowania w ETS jest

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za Zielony Ład. Jego zdaniem wolny rynek sam najlepiej rozwiąże wszelkie problemy.
Wspomniane wcześniej spotkanie
ministrów państw członkowskich
z Kadri Simson nie przyniosło konkretnych efektów. Unijna komisarz
odpowiedzialna za sprawy energii zaoferowała jedynie utworzenie
„skrzynki narzędziowej” do rozwiązania problemu bez konkretnych
szczegółów i wytycznych. Generalnie, na wszelkie apele o ustabilizowanie dostaw i cen prądu Bruksela ma jedną odpowiedź: rozszerzyć
i przyspieszyć tempo rozbudowy
Odnawialnych Źródeł Energii.
Wygląda na to, że stare polskie
powiedzenie „byle do wiosny” nabiera dosłownego znaczenia w całej
Unii Europejskiej.

IZABELA KLOC,
poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska.
- Przy wszystkich swoich wadach, energetyka węglowa ma
jedną, oczywistą zaletę. Gwarantuje stabilność systemu
przesyłania i dostaw prądu. Nie można tego powiedzieć
o energetyce odnawialnej, która jest uzależniona od kaprysów pogody i nie można jej magazynować. Poprzedniej zimy prawie cała Europa dostała sygnał ostrzegawczy, że ten system się nie sprawdza. Mimo tego, Bruksela rzuca wszystkie siły i środki w promocję „zielonej” energii. Skutki tej ryzykownej strategii widzimy w rachunkach za prąd.

www.naszejastrzebie.pl
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Jastrzębscy lekarze pobiegli przez Alpy
metrów. Jest to niezwykle trudna
technicznie, ale zarazem wspaniała
przygoda - mówi Adam Ryszczyk,
specjalista w dziedzinie radiologii
i diagnostyki obrazowej WSS nr 2.
Z różnych przyczyn nie wszystkie z 280 startujących duetów
ukończyło bieg. Przeciążenia mięśni, ścięgien, skręcenia stawów, kłopoty żołądkowe, wychłodzenie
mogą tu dotknąć
każdego biegacza. Aby sprostać wyma-

Adam Ryszczyk oraz Jan Miodoński, lekarze
z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju wzięli udział w niezwykłym
biegu przez Alpy. Linię mety znajdującą się w
Prad, w Południowym Tyrolu przekroczyli po 235
kilometrach jako jedna z 220 drużyn z 22 krajów.
„The DYNAFIT Transalpine Run
powered by Volkswagen R” jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej
spektakularnych imprez biegowych

na świecie. Sygnał startowy do składającego się z siedmiu etapów biegu
przez Alpy oddano czwartego września w Hirschegg.

ganiom tego alpejskiego wyścigu,
trzeba wiedzieć o co chodzi w bieganiu po górach. Ten niesamowity
wyczyn poprzedziły lata przygotowań, wyrzeczeń i treningów.
- Ukończenie tak trudnego biegu dało nieopisaną satysfakcję. Jednak w takim wyścigu to nie finisz
jest najważniejszy, ale sam bieg.
To pokonywanie własnych ograniczeń, walka ze zmęczeniem, ale też
wspaniałe widoki i kontakt z naturą - podsumował Jan Miodoński,
lekarz zakładu diagnostyki obrazowej WSS Nr 2.

- W trakcie przemierzania kolejnych etapów górskiej trasy wyścigu,
musieliśmy pokonywać około 30 47 km dystansu, o różnicy przewyższeń dochodzących nawet do 2600

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. Górnicza 38/37 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 36,00 m2,

stawka wyjściowa 10,50 zł/m2, wadium 378 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
w dniu 18.11.2021r., 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 19.11.2021r., godz. 1000.

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

www.naszejastrzebie.pl

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg do godziny 1430.
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.
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.

Zielone Jastrzębie

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

Startują ZIELONE CZEKI

u Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna
przyjmowanie zgłoszeń w jednym z najważniejszych i największych konkursów w województwie
śląskim związanych z ochroną środowiska - „Zielone czeki”.

N

agrody przyznawane są
corocznie z okazji Dnia
Ziemi, za działalność na rzecz ochrony
środowiska. Zgłoszenia
można składać do 19 listopada.

TOMASZ BEDNAREK, prezes
WFOŚiGW w Katowicach:
W tej edycji konkursu
chcemy przyznać nagrody
w czterech kategoriach:
Ekologiczna osobowość
roku, Gmina przyjazna
dla czystego powietrza,
Inwestycja proekologiczna
roku oraz Programy i akcje
na rzecz ochrony przyrody
oraz edukacji ekologicznej.
Kapituła będzie miała też
możliwość przyznania
nagrody specjalnej.

rii Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej - organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego
prowadzące działalność proekologiczną.

To już
28 edycja
konkursu!
Liczba kategorii, w porównaniu do ubiegłego
roku, została zmniejszona
z pięciu do czterech. Zgodnie z regulaminem nominowanymi mogą być: w kategorii Ekologiczna osobowość roku - osoba fizyczna; w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza - gminy
wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie
oraz miasta na prawach powiatu;
w kategorii Inwestycja proekologiczna roku mogą wziąć udział

beneficjenci pomocy finansowej
z WFOŚiGW w Katowicach, którzy w 2020 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego
ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych); w katego-

To druga edycja
konkursu,
w którym mogą brać
udział już nie tylko
osoby fizyczne, tak jak
było to dotychczas.
W ubiegłym roku
konkurs doczekał
się sporych zmian
organizacyjnych.
- Zmieniliśmy regulamin, w którym wprowadziliśmy nowe kate-

gorie, tak, żeby w konkursie mogły
brać udział poza osobami fizycznymi, także gminy, przedsiębiorstwa
i organizacje pozarządowe. Modyfikacji po wielu latach uległy też logo
i statuetka konkursu - dodaje Aleksandra Kuszka, dyrektor Biura katowickiego Funduszu.
Nagrodami w konkursie
są „Zielone czeki”
o wartości 10 tys. zł,
statuetki i dyplomy
honorowe.
Zgłoszenia do konkursu wraz
z wnioskiem i uzasadnieniem można
przesłać listem poleconym, kurierem
bądź dostarczyć osobiście do WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19, do 19 listopada 2021 roku do godziny 15.30. Listę laureatów
poznamy do 31 grudnia 2021 r.
Szczegóły konkursu można znaleźć
na stronie https://bit.ly/3vnyocx.

Pierwsze Zielone czeki, z okazji Dnia Ziemi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Od
tego czasu łączna wysokość przyznanych nagród wyniosła ponad 2,5 mln zł! Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska - naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy.

Zielona energia u
Rolnicy mogą ubiegać się
o dofinansowanie instalacji
fotowoltaicznych, małych
instalacji wiatrowych,
pomp ciepła.

gii. Nabór w niej potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.
W ramach programu
rolnicy będą mogli
otrzymać wsparcie
finansowe do instalacji
paneli fotowoltaicznych
o mocy od 10 do 50 kW,
pomp ciepła. Maksymalna
dotacja wyniesie 25 tys.
zł, a budżet programu
to 200 mln zł.

R

uszył nabór w pierwszej,
wdrażanej przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków
udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu Agroenergia. Będzie ona
dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych
oraz pomp ciepła o mocy powyżej
10 kW, ale nie większej niż 50 kW,
w tym także instalacji hybrydowych
oraz magazynów energii elektrycznej
jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków.
- Program AgroEnergia jest dwuczęściowy, pierwsza część już funkcjonuje

w ramach wsparcia dla średniej wielkości biogazowni i małych elektrowni wodnych. Druga część dotyczy nowych technologii. Jest to program „Mój
Prąd”, tylko skierowany do większych
odbiorców, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 25 tysięcy złotych, pozwoli to zwiększyć strumień
zielonej energii w naszym kraju. Istnieje możliwość uzupełnienia tych środków o pożyczki - powiedział minister
klimatu i środowiska Michał Kurty-

ka, podczas konferencji inaugurującej
nowy program.
Część 2 programu, realizowana
bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz
z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do
500 kW) oraz małych elektrowni
wodnych o mocy do 500 kW, a także
towarzyszących im magazynów ener-

Wiceszef NFOŚiGW Artur Michalski podkreślił, że nowa odsłona programu Agroenergia ma wesprzeć środowiskowe i ekologiczne
walory polskiej wsi o produkcję zielonej energii. Wyjaśnił, że dotacja do
25 tys. zł będzie mogła być uzupełniona o niskooprocentowaną pożyczkę z wojewódzkiego funduszu
w wysokości 10 tys. zł, jeśli inwestycja będzie miała wiele komponentów, tzn. łączyć będzie panele
PV, pompy ciepła i magazyny ener-

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROGRAMU „AGROENERGIA”NALEŻY:
1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: www.wfosigw.katowice.
pl/portal-beneficjenta (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu
beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny w zakładce „AGROENERGIA” (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF”- dostępnej na portalu beneficjenta.

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

Zielone Jastrzębie

Do 1 stycznia 2022 r. mają czas mieszkańcy województwa śląskiego na wymianę kopciuchów

Będą kontrole i kary?
Podczas konferencji
w Sali Sejmu Śląskiego
dotyczącej realizacji
zapisów tzw. uchwały
antysmogowej w naszym
regionie samorządowcy
zapowiedzieli od
1 stycznia kontrole
i kary dla tych, którzy
nie wymienili starych
pieców węglowych.
- Działania na rzecz poprawy jakości powietrza są jednym z kluczowych wyzwań - celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Służą temu zarówno projekty dofinansowywane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego jak i programy rządowe takie jak
„Czyste powietrze” i „Stop Smog”, czy
też przyjęty przez Sejmik „Program
ochrony powietrza dla Województwa
Śląskiego”. Zaplanowane do realizacji działania naprawcze w głównej
mierze powinny być skierowane na
redukcję emisji z sektora komunalno-bytowego, ale również obejmują

zadania związane z prowadzeniem
akcji promocyjnych i edukacyjnych
oraz działań kontrolnych. Program
ochrony powietrza dla województwa
to także realizacja uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - podkreślił wicemarszałek województwa Dariusz
Starzycki na konferencji.
Oceny jakości powietrza dokonuje się w pięciu strefach, przypomniała Jolanta Prażuch, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego dodając, że wszędzie wykazywane jest przekroczenie norm,
a głównym powodem jest sektor komunalno-bytowy. Dlatego konieczne
było stworzenie prawa miejscowego
ograniczającego stosowanie wskazanych paliw a także urządzeń w jakich
są one spalane. Właśnie temu służy
uchwała antysmogowa.
Z danych wynika,
że postęp wymiany
kotłów jest znaczący.
- W 2020 roku odnotowaliśmy aż
czterokrotny wzrost. Wymienionych

rolnika
gii. W obowiązującym już naborze dot. biogazowni rolniczych oraz
małych elektrowni wodnych w ramach Agroenergii można otrzymać z kolei dotację w wysokości do
2,5 mln zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji).
O dofinansowanie w programie
ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości
rolnych, których łączna powierzchnia
użytków rolnych wynosi między 1 ha
a 300 ha i co najmniej rok przed złoże-

niem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne. O pomoc finansową mogą ubiegać się również osoby prawne, czyli właściciele lub dzierżawcy
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co
najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług
rolniczych.

4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać
i dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
Adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej
(aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na
elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

zostało ponad 80 tysięcy kotłów, najczęściej na kotły gazowe - poinformowała Jolanta Prażuch.
Także Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedstawia optymistyczne dane, z których
wynika, że liczba składanych przez
mieszkańców wniosków stale rośnie.
Jednocześnie przypomina, że od
1 stycznia 2022 r. Fundusz nie będzie
już dofinansowywał zakupu kotłów
na węgiel.
W trzecim kwartale
wpłynęło do WFOŚIGW
w Katowicach ponad
10,5 tys. wniosków, to
jest trzykrotnie więcej
niż w tym samy okresie
2020 roku.
- W rankingu 30 najlepszych gmin,
gdzie wymiana kopciuchów następuje
najszybciej aż 18 jest z naszego województwa. Najwięcej wniosków wpływa z Rybnika - aż 3 tys. od początku
programu - oraz z gmin ościennych wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Prezes Funduszu
wskazał także, że na
przyspieszenie ma wpływ
także wzrost liczby
punktów programu
„Czyste Powietrze”
w gminach, gdzie
można wniosek złożyć
i rozliczyć. Obecnie jest
ich 143. Jednocześnie
przypomniał, że wymiana
pieca węglowego na
ekologiczne ogrzewanie
nie tylko wpływa na
poprawę powietrza,
którym oddychamy, ale
także na jakość i komfort
życia oraz zamieszkania.
Przyspieszenie programu „Czyste Powietrze” wpłynęło także na
rynek dostawców i monterów kotłów gazowych oraz innych ekologicznych źródeł ogrzewania. Eksperci wskazują, że opóźnienia w montażu ogrzewania gazowego i likwidacji starego kopciucha wynikają także
z opóźnień w podłączeniu do instalacji lub braku odpowiedniego kotła
na rynku albo fachowców, którzy go
by zamontowali. Dlatego też samorządowcy obiecali, że będą brali pod

uwagę te okoliczności przy naliczaniu kar.
- Okoliczności łagodzące przewidziane są dla tych, którzy zawarli umowę przyłączeniową odpowiednio wcześniej, a gestor sieci nie zdążył jeszcze zrealizować inwestycji albo rozpoczęli finansowanie inwestycji
wymiany ciepła, ale jest ona w trakcie realizacji oraz dla tych, którzy

mają opóźnienia w wymianie ciepła
w związku z realizacją programów dofinansowujących osoby ubogie energetyczne, a te opóźnienia nie wynikają
z ich winy - zapewniali samorządowcy, podczas konferencji. W takich sytuacjach kara nie zostanie nałożona,
będzie czas na zakończenie inwestycji, ale potem będzie trzeba przygotować się na powtórną kontrolę.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej kotły, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 września 2017 r. podlegają okresowi
przejściowemu, zależnemu od wieku i klasy posiadanej instalacji:
n kotły z 2006 r. i starsze, lub bez tabliczki znamionowej należy wymienić do 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej
n kotły od 2007 r. do 2012 r. należy wymienić do 31 grudnia 2023
roku. Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane
w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
n kotły od 2013 do 31.08.2017 r. należy wymienić do 31 grudnia 2025
roku. Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane
w okresie do 5 lat od daty ich produkcji,
n instalacje spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń
określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012
należy wymienić do 31 grudnia 2027.
n kominki, piece i inne instalacje, które wydzielają ciepło bądź wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika zgodnie z zapisami § 8
należy wymienić do 31 grudnia 2022 roku.
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Polska sporo zawdzięcza Wikingom
Na księgarskim rynku
ukazały się „Wojny
Wikingów”. Autorem tej
niezwykłej książki jest
DAMIAN FIERLA, znany
w naszym regionie
działacz społeczny
i samorządowy, a także
uczestnik rekonstrukcji
historycznych.

- Skąd zainteresowanie Wikingami?
- W latach 90-tych spędziłem kilka lat w Norwegii. Kraj i ludzie zafascynowali mnie. Oni tylko z pozoru są surowi, tak jak klimat Skandynawii. W rzeczywistości, po bliższym
poznaniu, są ludźmi bardzo serdecznymi i przyjacielskimi, mimo iż przeważnie małomównymi. Nawiązałem
tam wiele przyjaźni, które trwają do
dzisiaj. Fascynacja Norwegią spowodowała, iż mój syn ma na imię Ragnar.
- Czy Wikingowie rzeczywiście
byli - jak ich często przedstawia się
np. w filmach - agresywnym, brutalnym ludem nastawionym tylko na
podboje?
- O wikingach nie powinniśmy mówić jako o odrębnej narodowości, czy
nawet ograniczać ich pochodzenie
tylko do mieszkańców Skandynawii,
czyli do Norwegów, Szwedów i Duńczyków. Słowem „wiking” określano morskiego rozbójnika lub członka wyprawy zamorskiej, a nie członka danej grupy etnicznej, czy też narodu. Etymologia słowa nierozerwalnie związana jest z morzem. Historycy i językoznawcy spierają się, czy po-

Damian i Ludmiła Fierla z synem Ragnarem.

chodzi ono od słowa „vik”, oznaczającego w języku staronordyckim zatokę, czy od „vika”, jak określano milę morską, czy też od „viking” - czyli zamorską wyprawę, niekoniecznie
łupieżczą. Pod względem etnicznym
uczestnicy wypraw byli bardzo zróżnicowani. Z początku dominował żywioł nordycki, ale z czasem nie brakowało wśród wikingów Słowian, Ugrofinów z dzisiejszej Finlandii i Estonii,
a nawet Irlandczyków często przyłączających się do wypraw w IX wieku.
Jeżeli chodzi o brutalność „Ludzi Północy” - jak ich często nazywano - to

należy uświadomić sobie, iż czasy były brutalne, pełne wojen i podbojów.
Wikingowie, którzy pojawili się w Europie Zachodniej na przełomie VIII
i IX wieku, różnili się jednak od innych band grasujących w Europie.
Otaczała ich aura tajemniczości. Niezbyt wiele wiedziano o mieszkańcach
Półwyspu Jutlandzkiego i Skandynawskiego. Sposób ich działania podczas pierwszych wypraw sprzyjał powstawaniu legend o ich piekielnym
pochodzeniu - pojawiali się znikąd,
mordowali, grabili i palili, a z nastaniem ranka znikali za horyzontem.

- W książce są ciekawe informacje
o polskich śladach w dziejach Wikingów…
- Kontakty pierwszych władców
Polski z wikingami były bardzo ożywione, szczególnie po opanowaniu
przez Piastów wybrzeży Morza Bałtyckiego i przejęciu kontroli nad rzekami Wisłą i Odrą, będącymi wówczas czymś w rodzaju „autostrad”,
podczas wymiany handlowej pomiędzy Północą a Południem kontynentu. Państwo Mieszka I i Bolesława
Chrobrego na szeroką skalę prowadziło wymianę handlową z wikingami ze Szwecji i Danii. Drużyny wojów pierwszych polskich władców
pełne były nordyckich najemników,
bardzo cenionych w ówczesnym
świecie nie tylko przez Słowian, ale
także przez bizantyjskich cesarzy,
którzy utworzyli z nich specjalne
jednostki, mające chronić dwór cesarski, tzw. Gwardię Wareską. Mało kto zdaje sobie sprawę, iż mówiąc:
kotlet, flaszka, balkon, hełm czy
szwagier, używamy słów zapożyczonych od wikingów, słów, które przywędrowały nad Odrę, Wisłę i Wartę razem z wojowniczymi „Ludźmi
Północy”. 
(fil)

Książkę można kupić na portalu: www.taktykaistrategia.pl

