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Czego brakuje władzom naszego miasta:

ODWAGI, WOLI CZY POMYSŁÓW?
W listopadzie 2020 roku pisaliśmy,
że Jastrzębie-Zdrój jest inwestycyjną
pustynią i nic się od tamtego czasu
nie zmieniło. Nasze miasto należy
do najbogatszych w Polsce i nie ma
długów, a mimo tego w rankingach
inwestycyjnych jesteśmy w grupie
biednych, śląskich miast, które nie
podniosły się po upadku górnictwa
i przemysłu ciężkiego. Co jest nie tak
z Jastrzębiem-Zdrój?
str. 3

Miasto coś kombinuje
ze śmieciami

Strzeż się tych miejsc
str. 2

Jastrzębie-Zdrój jest w pierwszej piątce
najbardziej niebezpiecznych miast
naszego województwa.

str. 2

PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady
Miasta: to zły pomysł, aby pod pretekstem
uchwały krajobrazowej podnosić naszym
przedsiębiorcom koszty działania.

str. 4

Siatkarze pod ziemią:
szacunek dla górników...
str. 14
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Bałagan w śmieciach
u Wiadomo, że samorząd ma niewielki wpływ na taryfy śmieciowe, ale może przynajmniej zadbać
o to, aby system działał bez zarzutu, a jego zasady były czytelne. Czy tak jest w Jastrzębiu-Zdroju?

W

ładze miasta przygotowały nowy projekt
uchwały śmieciowej.
Wprowadza on zmiany, które zdaniem części radnych - zamiast
uporządkować wywołają bałagan
w miejskiej polityce odpadowej.
Ustalono nowy
harmonogram
rozliczeń.
Dotychczas rozliczaliśmy śmieci kwartalnie: 15 stycznia za ostat-

ni kwartał poprzedniego roku,
15 kwietnia za pierwszy kwartał
roku bieżącego, 15 lipca za drugi
kwartał i 15 października za trzeci.
W skali roku, przy stawce 29,50 daje
to 354 zł. W przyszłym roku ma być
inaczej. 15 stycznia zapłacimy za
ostatni kwartał 2022, ale datę płatności za pierwszy kwartał 2023 r.
przyspieszono na 15 marca. Za
drugi kwartał zapłacimy 15 czerwca, za trzeci 15 września i za czwarty 15 grudnia. Oznacza to prawdziwą kumulację śmieciowych opłat,

REKLAMA

które przy wzrastającej od przyszłego roku stawce tworzą całkiem sporą sumę. W przyszłym roku zapłacimy trzy razy po 29,50 zł
(ostatni kwartał 2022) plus dwanaście razy po 33,80 zł (cztery kwartały 2023). W sumie daje to 494,10 zł.
De facto oznacza to podwyżkę
w 2023 roku o 39,58 proc.
Nowe zasady
płatności są też
sporym problemem
dla spółdzielni
mieszkaniowych.
Jak wiadomo, spółdzielnie płacą miastu za usługi śmieciowe
w oparciu o deklaracje mieszkańców. Uiszczanie opłaty w połowie marca za cały pierwszy kwartał oznacza, że szacunki za ten
miesiąc oparte będą na wróżeniu
z fusów. To samo dotyczy czerw-

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
pow. 35,00 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

ca, września i grudnia. Nie wiadomo, ile w tym czasie osób umrze,
a ile się wyprowadzi - rachunek za
potencjalne „martwe dusze” trzeba będzie i tak zapłacić. Uchwała
nie przewiduje w takim wypadku zwrotu kosztów. Ktoś powie,
że przy skali pieniędzy, jakimi obracają spółdzielnie, kilka tysięcy złotych nie robi różnicy. Właśnie, że nie. Czasy są bardzo trudne. Ze względu na inflację i rosnące koszty życia, wielu lokatorów

zwleka z opłatami, co zmusza zarządców do liczenia się z każdym,
przysłowiowym groszem.
Kolejną sprawą jest
nierówne traktowanie
podmiotów.
Ostatnie podwyżki dotknęły tylko mieszkańców. Taryfy dla
nieruchomości niezamieszkałych
(chodzi głównie o lokale użytkowe w spółdzielczych blokach) zo-

stały bez zmian. Jest to niezrozumiała decyzja, ponieważ inflacja,
drożyzna i wzrost cen energii, dotknęły wszystkich po równo - ludzi, firmy i samorządy. Jeśli właścicieli lokali użytkowych ominęła podwyżka za wywóz śmieci
oznacza to, że dotychczas płacili za dużo. Chyba, że jest odwrotnie. Oni płacą w sam raz, a mieszkańcom naliczono za dużo.
Część radnych i zarządców
spółdzielni mieszkaniowych zastanawia się po co ta inżynieria
rachunkowo-księgowa? Komu
i czemu to służy?
Dlaczego miasto
nie chce przyjąć
najprostszego
rozwiązania, aby
przejść na opłaty
miesięczne, najlepiej
już od tego miesiąca?

Strzeż się tych miejsc
u Jastrzębie-Zdrój w czołówce najbardziej niebezpiecznych
miast województwa śląskiego.

W

oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego powstał ranking 15 najniebezpieczniejszych obszarów w wo-

jewództwie śląskim. Miast i powiatów
jest w naszym regionie znacznie więcej,
ale tylko tam występuje spory problem
z przestępczością przeciwko życiu i

zdrowiu. Miarą statystyki jest stwierdzona przez policję liczba przestępstw
na 1000 mieszkańców. Gdzie sytuacja
jest najpoważniejsza?

0,71 Siemianowice Śląskie,
0,59 Dąbrowa Górnicza, Świętochłowice, Tychy,
0,56 Jastrzębie-Zdrój, powiat będziński, Częstochowa,
0,55 Ruda Śląska,
0,53 Gliwice,
0,49 Katowice,
0,46 powiat gliwicki, Zabrze, Sosnowiec,
0,45 Chorzów, Bytom.
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Czego brakuje władzom naszego miasta:

ODWAGI, WOLI CZY POMYSŁÓW?
wojowych to częsty
Brak miejskich planów roz
naszych publikacji.

temat

Jastrzębie-Zdrój jest stosunkowo bogatym miastem i nie ma zadłużenia. Oznacza to, że
spełnione są dwa podstawowe warunki do prowadzenia odważnej polityki inwestycyjnorozwojowej. Tak się jednak nie dzieje. Jastrzębie-Zdrój nie jest inwestycyjnym tygrysem,
a w rankingu spadło do grupy miast z centrum Górnego Śląskiego, które nie radzą sobie
ze skutkami likwidacji górnictwa i przemysłu ciężkiego.

2712

Aktywność inwestycyjna (w złotówkach na głowę mieszkańca)
miast na prawach powiatu z województwa śląskiego.
Liczba oznacza miejsce w ogólnopolskim rankingu (sklasyfikowano 48 miast).
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en ranking zawsze budzi sporo emocji. Tradycyjnie w okolicy października pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” bierze pod lupę aktywność inwestycyjną województw, powiatów, miast
i gmin. Umowną linią graniczną jest
tysiąc złotych na głowę statystycznego
mieszkańca. Samorządy, które są nad
kreską mogą być z siebie dumne.
Natomiast miejscowości
nie osiągające tej kwoty
mają poważny problem
rozwojowy.

Jastrzębie-Zdrój zostało sklasyfikowane w kategorii miast na prawach powiatu. W skali kraju jest ich 48. Z oczywistych względów nas interesuje tylko rywalizacja w ramach województwa śląskiego. Wbrew temu, czemu
często zaprzeczają politycy ze wszystkich opcji, w naszym województwie
wciąż istnieje wyraźny podział, a miasta rozwijają się według dwóch prędkości. W słabszej grupie jest dziesięć
miejscowości. Przeważają tam przemysłowe miasta z centrum województwa śląskiego. W czasach PRL przeżywały rozkwit dzięki kopalniom, hutom

i fabrykom. Po transformacji ustrojowej z początku lat 90., PGR-y i śląski
przemysł padły największą ofiarą dosyć nieudolnie wprowadzanego w Polsce kapitalizmu. Część miast odczuła
to bardzo boleśnie pod względem gospodarczym i społecznym. Ze skutkami rozwojowej degradacji borykają
się do dziś, czego dowodem jest, m.in.
ranking „Wspólnoty”. W gronie miast
pod „kreską” dwa nie pasują do reszty.
Nietrudno zgadnąć, że chodzi o Częstochowę i Jastrzębie-Zdrój. W sumie
nie wiadomo, dlaczego tak słabo idzie
największemu w Europie miastu ma-

ryjnemu. Częstochowa leży na ważnym szlaku komunikacyjnym południe-północ, a pielgrzymi zapewniają turystyczny ruch praktycznie przez
cały rok.
Prawdziwym
ewenementem jest jednak
Jastrzębie-Zdrój.
Górnictwo u nas nie upada, a wręcz
kwitnie. Z rankingów zamożności samorządów wynika, że dzięki JSW Jastrzębie-Zdrój jest stosunkowo bogatym miastem. Jest też inny wskaźnik.

Praktycznie nie mamy długów, co wbrew pozorom - nie świadczy dobrze
o władzach miasta. Kredyty są normalnym narzędziem finansowym i rozwojową dźwignią dla ludzi, firm, miast
i państw. Nie ma nic złego w zaciąganiu bankowych pożyczek, pod warunkiem, że nie są one przejadane, lecz inwestowane. Patrząc na parametry finansowe, względną zamożność i zerowe obciążenie, Jastrzębie-Zdrój powinno być inwestycyjnym tygrysem.
Ale nie jest. Czego brakuje ekipie prezydent Anny Hetman: odwagi, woli
czy pomysłów?
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PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady Miasta:

to zły pomysł, aby pod pretekstem uchwały krajobrazowej
podnosić naszym przedsiębiorcom koszty działania.
- W naszym mieście rozpoczęto prace nad
przygotowaniem projektu uchwały tzw. krajobrazowej. Odbyły się pierwsze konsultacje społeczne. Co dalej?
- Faktycznie, prezydent Anna Hetman zorganizowała dwa spotkania. Niestety, zainteresowanie było bardzo słabe. Nie wiem czy wynikało to z nikłego rozpropagowania albo też mieszkańcy i przedsiębiorcy uznali, że nie jest to czas na realizację takich pomysłów. Na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami pojawiły się tylko cztery,
a z przedsiębiorcami pięć osób.
- Projekt uchwały ma być przygotowywany
przez firmę zewnętrzną „Projekt Miasto”.
- Tak, Bartosz Poniatowski z firmy „Projekt Miasto” prezentował tezy do powstania nowych uregulowań prawnych w naszym mieście. Nie wiem dlaczego uchwałę krajobrazową, która jest niczym innym jak aktem prawa miejscowego, którego zasięg

oddziaływania ogranicza się do terytorium miasta ma przygotowywać firma zewnętrzna. Uważam,
że w naszym urzędzie miasta są zatrudnieni wysoko wykfalifikowani pracownicy, którzy powinni taki
projekt uchwały przygotować.
- Dlaczego firma zewnętrzna ma zastępować
Wydział Architektury?
- Tego nie wiem, ale realizując konsultacje społeczne powinniśmy sami wypracować rozwiązania
korzystając ze wsparcia własnych wydziałów: Architektury, Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora oraz Informacji i Promocji.
- Czy w dobie kryzysu ekonomicznego, o którym prezydent Hetman wielokrotnie mówi jest
czas na takie wydatki?
- Zgadzam się, że trzeba uporządkować przestrzeń miejską i ustandaryzować nośniki informa-
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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 ZA PRASZAMY
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 39

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

DOJAZD BEZ UTRUDNIEŃ

cyjno-promocyjne. Natomiast trzeba uważać, abyśmy przy pomocy tej ustawy nie wylali przysłowiowego dziecka z kąpielą. Postanowienia uchwały krajobrazowej są bardzo istotne dla działalności gospodarczej i będą dotyczyć praktycznie
wszystkich przedsiębiorców w naszym mieście.
W większości przypadków zostaną zmuszeni do poniesienia dodatkowych kosztów zmiany identyfikacji wizualnej miejsc prowadzenia działalności. Część
firm w sposób znaczny może stracić swoje dochody.
Nie wydaje się, aby był to dobry moment na podnoszenie im kosztów działania.
- Kiedy ten projekt uchwały wejdzie pod obrady?
- Trudno mi powiedzieć. Z oświadczenia firmy
zrozumiałem, że ma to być pierwszy kwartał przyszłego roku. Jednak pozostaje jedno ale. Tak naprawdę nie wiemy, czy ustawa „krajobrazowa” jest zgodna z Konstytucją. Oto kilka przykładów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że łódzka uchwała krajobrazowa jest nieważna. Uchwałę zaskarżyło kilka podmiotów, a wśród nich wojewoda
łódzki. Według niego uchwała ingeruje we własność
prywatną, ogranicza wolność gospodarczą przedsiębiorców oraz może prowadzić do naruszenia ich
interesów prawnych. W 2019 r. te wątpliwości podzielił Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w toku
kontroli uchwały opolskiej i skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne dotyczące zgodności ustawy z Konstytucją i prawem europejskim.
W 2020 r. NSA ponowił to pytanie przy okazji kontroli uchwały gdańskiej. Jeżeli Trybunał stwierdzi, że
ustawa jest niezgodna z Konstytucją, przepis statuujący obowiązek dostosowawczy utraci moc prawną

zaś gminy, w których na podstawie uchwalonych kodeksów reklamowych zdemontowano nośniki, staną przed wieloma problemami, również finansowymi. Czy zatem nie warto poczekać? To pytanie zostawiam pani prezydent.
- Na konsultacjach z przedsiębiorcami zjawili się przedstawiciele firm znajdujących się przy
przejściu podziemnym - Rondo Centralne i zgłosili swoje postulaty.
- Tak, podczas spotkania z przedsiębiorcami w ramach konsultacji nad projektem uchwały „krajobrazowej” zgłoszono problem z umieszczeniem szyldów
firm, które wynajmują pomieszczenia w podziemiach Ronda Centralnego. Zgłosili brak zrozumienia dla ich działalności w Miejskim Zarządzie Nieruchomości, który administruje i zarządza tą nieruchomością. MZN nie jest w stanie podjąć decyzji i wydać zgody (ustalając warunki zabudowy) na
montaż szyldów. W związku z tym mało kto z mieszkańców wie, że tam istnieje takowa dzielność. Zastanawiające jest, że oficjalnie Urząd Miasta wspiera lokalną przedsiębiorczość, podobno stara się, aby
„nasze podziemia odżyły gospodarczo”. „Podobno”, bo jednocześnie faktycznie utrudnia funkcjonowanie i uniemożliwia podmiotom gospodarczym
możliwość standardowego informowania o tym, że
w podziemiach funkcjonują usługi i działalność gospodarcza. Dlatego bardzo sceptycznie podchodzę
do projektu uchwały krajobrazowej, ponieważ w wykonaniu naszego urzędu miasta może to być kolejna
kłoda dla naszych przedsiębiorców.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jan Ostoja
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ZDROWIE RELAKS I WITALNOŚĆ W JEDNEJ BUTELECZCE.
Powstały pierwsze w Polsce olejki CBD z ekstraktami ziołowymi.
Marka DobreKonopie.pl stworzyła pierwsze w Polsce olejki CBD (z konopi siewnych) wzbogacone o wyselekcjonowane
mieszanki ziół dla zachowania pięknej figury, dobrego zdrowia i samopoczucia. Nie tylko dla kobiet.

D

oskonała pamięć, dobry nastrój
i dużo energii są niezbędne, żeby w pełni korzystać z życia. Marka Dobre Konopie stworzyła unikalną
serię olejków konopnych CBD Cannabis
originals PRO, wzbogaconych starannie
wyselekcjonowanymi mieszankami ziół
o synergicznym, szerokim spektrum
działania.
- Olejek CBD otrzymywany z kwiatostanów Cannabis sativa jest prawdziwym
skarbem z konopi, ponieważ ma cały wachlarz prozdrowotnych właściwości - mówi Ewa Melania Gryt, założycielka marki DobreKonopie.pl. - Jego tajemnica to
wpływ tego związku na układ endokannabinoidowy, który odpowiada za prawidłowe działanie zarówno systemu immunologicznego, jak i układu nerwowego.
To dzięki niemu ciało może osiągnąć stan
homeostazy, czyli równowagi oraz idealnego dobrostanu, dzięki którym możemy
cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem.
Połączenie niezwykłych właściwości
ekstraktów CBD oraz potencjału drzemiącego w ziołach jest kolejnym krokiem
do wydobycia z nich tego, co najcenniejsze i uzyskania jeszcze lepszych efektów
działania.
Nowa seria olejków Cannabis originals PRO to cztery produkty, w których każda mieszanka ziół wzbogacających olejek CBD została specjalnie wyselekcjonowana i dodana w formie maceratu (ekstrakcja ziół z pomocą oleju konopnego, do którego przenikają
wszystkie składniki aktywne zawarte
w ziołach). Taki macerat na koniec łączony jest z ekstraktem z kwiatów konopnych, zawierających kannabidiol
(CBD). Dzięki temu składniki konopi
i ziół mogą się wzajemnie uzupełniać,
tworząc wyjątkową kompozycję, o unikalnym działaniu.
KOBIECE PIĘKNO I SEKSUALNOŚĆ
Dobre trawienie to piękna skóra i idealna figura. Olejek Cannabis originals PRO
Slim dzięki zawartym w nim wyciągowi z ziela krwawnika i fiołka trójbarwnego sprawia, że wszystkie składniki z pokarmu mogą zostać prawidłowo przyswojone przez organizm, a to zapewnia zdrowy
wygląd skóry i piękną sylwetkę.
- Zioła te stymulują pracę przewodu
pokarmowego, działają rozkurczająco
na mięśnie gładkie jelit, dróg żółciowych
i moczowych, a także wzmagają wydzielanie soków trawiennych oraz żółci - mówi
Marta Frygier, fitoterapeutka i propagatorka ziołolecznictwa.

Pozytywny wpływ na trawienie ma
także owies zwyczajny (Avena sativa), zawarty w dedykowanym kobietom olejku Cannabis originals PRO Femina. Został on dodatkowo wzbogacony o macerat z ziela przywrotnika (Alchemillae), aby utrzymać komfort podczas cyklu miesiączkowego. Żeby maksymalnie
wesprzeć kobiecy układ moczowo-płciowy, znalazł się w nim również wyciąg
z korzenia dzięgla chińskiego (Angelica
sinensis), ponieważ wspiera on jego pracę i pomaga zwiększyć adaptację organizmu w ekstremalnych i stresujących sytuacjach oraz wspiera ochronę komórek
i tkanek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Ponadto polecany jest kobietom
z zespołem napięcia przedmiesiączkowego (PMS), nieregularnymi cyklami
miesiączkowymi oraz z endometriozą.
KREATYWNOŚĆ
I PRZEJRZYSTY UMYSŁ
Kobiety, ale też panowie, którzy chcą
maksymalnie wykorzystywać zasoby swojego umysłu, i jednocześnie osiągnąć równowagę i spokój, mogą sięgnąć po olejek
Cannabis originals PRO Zen. Wzbogacony maceratem ziołowym z wąkrotki azjatyckiej (Gotu kola) i bakopy drobnolistnej
(Bacopa brahmi) olejek usprawnia funkcje
poznawcze, czyli między innymi myślenie, percepcję i zapamiętywanie. Wpływa
na aktywność receptorów komórek nerwowych i szybkość przepływu informacji,
a także stymuluje tempo produkcji serotoniny, poprawia nastrój i obniża lęk. Dzięki unikalnemu połączeniu składników,
wraz z efektywnością procesów poznawczych przychodzi odprężenie i relaks.
- Ekstrakt z wąkrotki usprawnia zdolności umysłowe i wydajność mózgu poprzez poprawę funkcjonowania układu
sercowo-naczyniowego. Wspomaga także
współpracę między półkulami mózgu, co
zwiększa naszą kreatywność - mówi Marta Frygier.
ODPORNOŚĆ I ZASTRZYK ENERGII
Żeń-szeń (Panax ginseng) pomaga
przeciwdziałać zmęczeniu i zachować
uczucie witalności, dlatego jego ekstrakt został dodany do olejku Cannabis originals PRO Active, dedykowanemu osobom, które lubią życie „na wysokich obrotach”. Zawarty w nim buzdyganek naziemny (Tribulus terrestris) pomaga utrzymać napięcie ciała i mięśni oraz
wysoki poziom energii. Działa kojąco na
układ nerwowy, a także pomaga utrzymać prawidłowy poziom żelaza we krwi.

Wyciąg z cytryńca chińskiego (Schisandra chinensis) może zwiększyć zdolność
przystosowania się do stresu, a także
wspomaga utrzymanie fizjologicznych
funkcji oczyszczających i przyczynia się
do przywrócenia dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego.
DO BIURA BEZ STRESU
- Ponieważ w Polsce rośnie liczba ludzi,
którzy dbają o swoje zdrowie i dietę i starają się unikać tego, co im szkodzi, a jak

wiemy w pracy są to zarówno pobudzające nas na chwilę używki, jak i niepotrzebny
stres. Stworzyliśmy dla nich olejek PRO Business - mówi Ewa Melania Gryt.
Wyselekcjonowany ekstrakt CBD na
nośniku olejowym został w tym olejku
wzbogacony maceratem z Bazylii Azjatyckiej (Tulassi) i Witanii Ospałej (Ashwagandha). Ta pierwsza poprawia funkcjonowanie nadnerczy, przez co wpływa
pozytywnie na samopoczucie: tonizuje
układ nerwowy, uspokaja gonitwę myśli, obniża reakcje na stres. Z kolei Ash-

wagandha dodaje wigoru, poprawia wytrzymałość i podwyższa skupienie.
Zalecana przez producenta porcja do
spożycia olejków w ciągu dnia to 5 kropli, 4 razy dziennie, co 6 godzin. Kropelki należy przyjmować pod język, trzymać około 60 sekund, a następnie połknąć. Efekt działania olejków rzadko jest
odczuwalny już od pierwszego spożycia (choć może się tak zdarzyć). Jak każda kuracja ziołowa, żeby była skuteczna,
powinna potrwać co najmniej dwa, trzy
tygodnie.
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Wstyd!

u W ukraińskich mediach społecznościowych krąży obszerny list,
przygotowany przez tamtejszą działaczkę szachową. Opisuje radość
młodych zawodników, którzy na zaproszenie Andrzeja Matusiaka
przyjechali do Ustronia na festiwal szachowy.
u Choć Borszczów to nasze partnerskie miasto, władze Jastrzębia-Zdroju
nie dołożyły ani złotówki do organizacji pobytu młodzieży z Ukrainy.

L

ist jest długi i wzruszający. Bije z niego radość i duma. Młodzi szachiści z Borszczów jeszcze nigdy nie uczestniczyli w takiej
imprezie, jak „Szachy łączą pokolenia
w Ustroniu”. Było to dla nich ogromne
przeżycie sportowe, a także życiowe.
Autorka wymienia cały szereg atrakcji, których młodzi Ukraińcy na długo nie zapomną. W dodatku jeden
z nich zremisował w grze symulta-

nicznej z samym arcymistrzem Viswanathanem Anandą. Generalnie, cała
czwórka zawodników z Borszczów spisała się bardzo dobrze zdobywając nagrody w turniejach w licznych kategoriach. List jest też wyrazem wdzięczności dla strony polskiej za zorganizowanie i sfinansowanie pobytu ukraińskich szachistów. Nie trzeba tłumaczyć, jak ważne są dla nich takie gesty
zwłaszcza teraz. Dziękowano przede

wszystkim Andrzejowi Matusiakowi,
prezesowi Śląskiego Związku Szachowego i jastrzębskiemu radnemu. Zaproszenie młodzieży z Ukrainy było
jego pomysłem. Matusiak zwrócił się
do prezydent Anny Hetman z prośbą
o wsparcie, ponieważ Borszczów jest
naszym miastem partnerskim. Został
odprawiony z kwitkiem, ponieważ jak mu powiedziano - nie ma takich
możliwości prawnych.

ANDRZEJ MATUSIAK
Wielokrotnie zwracałem się do prezydent Anny Hetman o pomoc i wsparcie w organizacji przyjazdu
młodych szachistów z naszego partnerskiego miasta na Ukrainie. Nie muszę tłumaczyć, dlaczego ten gest
miałby właśnie teraz ogromne, także symboliczne znaczenie. Niestety, nic nie wskórałem. Przykro mi, jako
radnemu i jako mieszkańcowi, że nasze miasto pod przywództwem prezydent Hetman tak się zachowuje.
Współorganizatorem przyjazdu naszych przyjaciół z Borszczów był UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój, który
na własny koszt zaprosił młodzież z klubów partnerskich. W tak ciężkich czasach chcieliśmy, aby młodzi
szachiści z Borszczów choć na chwilę zapomnieli o wojnie. Po raz kolejny przekonałem się niestety, że
prezydent Hetman nie jest zainteresowana tego typu pomocą.

W

ydajemy „Nasze Jastrzębie” od ponad 8 lat. Poruszaliśmy wiele tematów poważnych,
smutnych i tragicznych. Nigdy
jednak nie przypuszczaliśmy, że
będziemy zamieszczać „uspokajające” informacje na temat zapasów jodku potasu, który należy zażywać na wypadek katastrofy nuklearnej. Taki czas nadszedł. Barbarzyńska agresja Rosji na Ukrainę wchodzi na coraz
wyższy poziom eskalacji. Im lepiej idzie na froncie Ukraińcom
w tym większą paranoję i histerię wpada Putin. Politycy, komentatorzy i wojskowi uspokajają, że prawdopodobieństwo użycia „atomówek” przez kremlowskiego mordercę jest minimalne.
Przypomnijmy jednak, że 23 lutego w programach publicystycznych też przekonywano, że kon-

Dla młodych szachistów z naszego partnerskiego miasta Borszczów, udział
w turnieju „Szachy łączą pokolenia w Ustroniu” był ogromnym, niezapomnianym przeżyciem. Choć na kilka dni zapomnieli o wojnie.

Fragmenty listu, który krąży w ukraińskich
mediach społecznościowych
Jesteśmy mistrzami!
Zadowoleni, szczęśliwi, z niezapomnianymi wrażeniami i genialnymi zwycięstwami powrócili młodzi szachiści z Borszczów.
Uczestniczyli w międzynarodowym festiwalu szachowym „Szachy
w Ustroniu łączą pokolenia”, który trwał od 12 do 21 lipca 2022.
Dzieci dostały taką możliwość dzięki osobistemu zaproszeniu
prezesa Śląskiego Związku Szachowego Andrzeja Matusiaka, który
kilka lat temu odwiedził Borszczów podczas wizyty roboczej z siostrzanego miasta Jastrzębie-Zdrój.
Wielki festiwal szachowy naprawdę zjednoczył wszystkie pokolenia, od małych dzieci po szanowanych zawodników z różnych
krajów świata: Polski, Ukrainy, Czech, Węgier, Słowacji, Miemiec,
Luksemburga, Singapuru, Indii i innych.
To było pierwsze doświadczenie szachistów z Borszczów w zawodach na skalę międzynarodową. Walczyli z najlepszymi, by reprezentować tam swój kraj - naszą cierpiącą i umęczoną Ukrainę.
Dzięki Andrzejowi Matusiakowi mogliśmy uczestniczyć w najlepszym festiwalu szachowym.
Dziękuję Polsko! Chwała Ukrainie!

Lek na Putina

Wojewoda śląski przekazał do Jastrzębia-Zdroju prawie 120 tys. tabletek
z jodkiem potasu, który należy zażyć w wypadku skażenia radiacyjnego.
To zapas wystarczający dla mieszkańców naszego miasta.
centracja rosyjskich wojsk przy
ukraińskiej granicy to blef i próba sił. Dzień później ruszyła pełnoskalowa, krwawa wojna.
Dlatego nie wolno
lekceważyć
nuklearnego straszaka.
Chodzi nie tylko o bombę,
ale także o możliwość sabotażu w ukraińskich elektrowniach
jądrowych. Jak wiadomo, środ-

kiem który należy zażyć na wypadek skażenia radiacyjnego jest
jodek potasu. Rządowa Agencja
Rezerw Materiałowych uruchomiła dostawy tabletek do samorządów. Prawie 120 tys. trafiło do
naszego miasta. Gdyby wystąpiło zagrożenie radiacyjne wdrożona zostanie akcja wydawania
tabletek, o której poinformowani
zostaną mieszkańcy za pomocą
urzędowej strony internetowej.
Magistrat będzie miał 4 godziny

na rozdysponowanie tabletek do
punktów wydawania.
Pamiętajmy, że jodku
potasu nie bierze się
na zapas!
Jest to lek, który można zażyć
dopiero w momencie, gdy wystąpi
zagrożenie radiacyjne. Wcześniejsze przyjmowanie zupełnie mija się z celem i jest niebezpieczne.
Nieuzasadnione i nadwyżkowe
stosowanie jodu może prowadzić
do nadczynności i zapaleń tarczycy, a z tym nie ma żartów. MSWiA
przygotowało broszurę informacyjną na temat dystrybucji tabletek i samego preparatu. Jednocześnie ministerstwo informuje, że
w obecnej chwili zagrożenie nie
występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską
Agencję Atomistyki.

REKLAMA
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Rozejrzyj się i żyj!
Aplikacja ostrzega przed przejściem dla pieszych
Po Sosnowcu i Żorach, Katowice sięgnęły po
rewelacyjny pomysł autorstwa uczniów i nauczycieli
Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.
Inspiracją byli piesi,
zwłaszcza dzieci i młodzież,
którzy często wchodzą na
przejścia dla pieszych nie
podnosząc wzroku znad
telefonu.

K

atowice wdrażają pilotaż innowacyjnego rozwiązania
Stop-Fon, poprawiającego
bezpieczeństwo na przejściach dla
pieszych. Powstało ono z myślą o użytkownikach smartfonów, którzy zapatrzeni w ekrany nie zachowują ostrożności podczas przechodzenia przez
REKLAMA

ulicę. System będzie działał do końca
2023 roku w dziesięciu wybranych lokalizacjach, wskazanych we współpracy z policją. Stop-Fon to rozwiązanie
stworzone przez uczniów i nauczycieli
Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, które wdrożyła firma Proton Innowacje Sp. z o.o.

To autonomiczny system złożony
z aplikacji, która po zainstalowaniu
na urządzeniu mobilnym i w połączeniu z czujnikami montowanymi na
pionowych znakach informacyjnych,
automatycznie wyświetla ostrzegawczy komunikat o zbliżaniu się do
przejścia. W założeniu powoduje to
reakcję pieszego: podniesienie głowy,
rozejrzenie się w obie strony i upewnienie, że można bezpiecznie przejść
na drugą stronę. Komunikat przestaje się wyświetlać po wyjściu z zasięgu
urządzenia.

Innowacja powstała
przede wszystkim z myślą
o pieszych, ale drugą grupą,
która może skorzystać
z aplikacji, są kierowcy.
- Stop-Fon jest odpowiedzią na dzisiejsze czasy, kiedy ludzie żyją w świecie
wirtualnym, nie ruszając się nigdzie bez
smartfona, często tracąc kontakt z rzeczywistością - mówi Mariusz Radomski, prezes zarządu Proton Innowacje
Sp. z o.o.

Od 2021 roku w Polsce obowiązuje
znowelizowane prawo o ruchu drogowym, które daje pieszym pierwszeństwo
w momencie wchodzenia na przejście,
a nie jak było wcześniej - gdy już na nim
są. Wprowadzono też regulacje zakazujące
pieszemu korzystania z telefonów komórkowych w chwili wchodzenia na jezdnię
lub torowisko, a także innych urządzeń
upośledzających percepcję wzrokową,
a tym samym ocenę bezpieczeństwa. System stanowi więc pomoc w przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.
Do tej pory jednym ze stosowanych
w miastach rozwiązań były znaki poziome
w postaci napisów ostrzegawczych z szablonów na chodnikach, tuż przed przejściami.
Jednak piesi zapatrzeni
w telefon nie zawsze
zwracają na nie uwagę.
Stop-Fon to kolejna próba zwrócenia
uwagi na problem i większego zaangażowania zwłaszcza młodzieży. Rozwiązanie
jest przy tym łatwo dostępne, proste i relatywnie tanie. Do montażu systemu StopFon nie jest potrzebna żadna dodatkowa
infrastruktura, ponieważ wykorzystywana
jest ta istniejąca, a konkretnie znaki pionowe D-6 (przejście dla pieszych). O obecności czujników na wybranych dziesięciu
przejściach będą informowały tabliczki
umieszczone w pobliżu, na których znajduje się kod QR. Po jego zeskanowaniu
użytkownik smartfona zostanie odesłany
do informacji o kampanii na stronie firmy
i do samej aplikacji, możliwej do pobrania
w sklepach Apple i Google Play.
Katowice to trzecie miasto po Żorach
i Sosnowcu, które zdecydowało się na
wdrożenie rozwiązania firmy Proton Innowacje Sp. z o.o. Partnerem kampanii
jest PZU S.A.
Opracowanie: Wydział Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta Katowice
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Nasi liczą na Katar Ale ten czas leci...

Trzech piłkarzy związanych z Jastrzębiem-Zdrojem znalazło
się w szerokiej kadrze na mistrzostwa świata w piłce nożnej.

S

Kamil Glik jest jastrzębskim pewniakiem
na Mundial.

elekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz ogłosił szeroką kadrę reprezentacji Polski na
mistrzostwa świata w Katarze. Jego decyzje wywołały ożywioną dyskusję w środowisku piłkarskim. Jedni krytykują trenera, inni chwalą za odwagę. Z oceną jego działań poczekajmy do grudnia, kiedy zobaczymy ile spotkań
rozegrają biało-czerwoni. Czy czekają nas - jak zazwyczaj
- tylko trzy mecze: otwarcia, o wszystko i o honor? A może
nasi piłkarze, pod wodzą Roberta Lewandowskiego zgotują kibicom niespodziankę i przynajmniej wyjdą z grupy? Nas interesuje również, jaki będzie udział w mundialu
piłkarzy z Jastrzębia-Zdroju. Jest ich aż trzech. W kadrze
nie mogło zabraknąć Kamila Glika, grającego obecnie we
włoskim klubie Benevento Calcio. Najbardziej utytułowany jastrzębski zawodnik w kadrze występuje od ponad
12 lat. Wśród powołanych piłkarzy znaleźli się także:
mający na swoim koncie sześć występów w reprezentacji
narodowej Szymon Żurkowski, grający we włoskim klubie ACF Florentina, a który swoją piłkarską karierę rozpoczynał w klubie MOSiR Jastrzębie-Zdrój oraz debiutujący
w tym gronie Michał Skóraś, urodzony w naszym mieście
zawodnik Lecha Poznań. Nie oznacza to, że cała trójka
pojedzie do Kataru. Czesław Michniewicz ostateczną listę
zawodników, którzy zagrają na mundialu, ujawni 10 listopada. Znajdzie się na niej 26 piłkarzy.

Podczas prac przy rewitalizacji
placu w sąsiedztwie Parku
Zdrojowego robotnicy
natrafili na metalową tubę,
zawierającą kapsułę czasu
sprzed 43 lat.

W kapsule znajdował się pochodzący z 1 września 1979 roku akt erekcyjny wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę tablicy upamiętniającej
śmierć piętnastu więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, którzy zginęli podczas marszu ewakuacyjnego w dniach
19-22 stycznia 1945 r.
W takich dokumentach zwyczajowo wymienia się nazwiska
osób, które w danym momencie pełniły najważniejsze funkcje publiczne w kraju, regionie
i mieście.
Jak czytamy w akcie erekcyjnym „w tym doniosłym okresie
godnie piastowali swe stanowiska”, m.in.:

Foto: UM Jastrzębie-Zdrój
• I Sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - tow.
Edward Gierek,
• Przewodniczący Rady Państwa
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - tow. Henryk Jabłoński,
• Prezes Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - tow. Piotr Jaroszewicz,
• I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
w Katowicach - tow. Zdzisław
Grudzień,

• I Sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jastrzębiu Zdroju - tow. Tadeusz Malik,
• Prezydent Miasta Jastrzębia
Zdroju - tow. Rudolf Myszka.
Brzmi to jak echo z mrocznej
epoki, z którą na dobre pożegnaliśmy się 32 lata temu, ale jedno zdanie z tego dokumentu nie
straciło na aktualności.
- Nigdy więcej wojen - apelowali autorzy jastrzębskiej kapsuły czasu sprzed 43 lat.
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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

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

JSW S.A. z nagrodami
u Jastrzębska Spółka Węglowa zdobyła dwie nagrody podczas konkursu na
najlepszy raport roczny za 2021 rok.
zwieńczenie ciężkiej pracy. Bardzo dziękuję za to uznanie - powiedział Robert
Ostrowski, zastępca prezesa zarządu
JSW ds. Ekonomicznych, odbierając
nagrodę w imieniu spółki.
Jastrzębskiej Spółce
Węglowej przyznano
także nagrodę specjalną
za najlepszy raport
zintegrowany w kategorii
przedsiębiorstwa.

K

onkurs „The Best Annual Report” organizowany jest przez
Instytut Rachunkowości i Podatków, a gala finałowa odbyła się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem siedemnastego już konkursu jest ocena raportów

rocznych emitentów pod kątem wartości
użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów oraz popularyzacja i promowanie
dobrych praktyk w zakresie sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Konkurencja była
ogromna.
W konkursie, w kilku kategoriach
o wyróżnienia walczyło ponad sto firm.
To spółki z rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty

roczne oraz spółki z rynku alternatywnego. W konkursie głównym JSW S.A.
zdobyła wysokie, trzecie miejsce.
- To szczególna nagroda za połączenie wysiłku i wszechstronnej, eksperckiej wiedzy pracowników bardzo wielu biur i zespołów naszej spółki oraz

JSW S.A. zwyciężyła wyprzedzając takie firmy jak PKN Orlen S.A.
i GK Kęty S.A. Raport zintegrowany to najbardziej zaawansowana forma raportu rocznego, która łączy dane finansowe i niefinansowe. Zawiera najistotniejsze informacje o efektach zarządzania przedsiębiorstwem
w obszarach, które budzą wśród naszych interesariuszy największe zainteresowanie oraz podsumowuje wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową
JSW w 2021 roku.

Stabilny fundusz na trudne czasy
J

astrzębska Spółka Węglowa po raz kolejny w tym
roku zdecydowała o zasileniu Funduszu Stabilizacyjnego Zamkniętego. Jeszcze
w październiku zaplanowano
wzrost wartości aktywów netto FIZ do kwoty 4.7 mld zł. To
bezpieczne pieniądze na trudne czasy.

Jastrzębska Spółka Węglowa
działa na wymagającym, podlegającym cyklom koniunkturalnym rynku. Nadwyżki finansowe powstające podczas prosperity nie są jednak przejadane.
Spółka odkłada, a właściwie inwestuje pieniądze w zamkniętym funduszu. To tak zwane
objęcie certyfikatów, czyli stwo-

rzenie poduszki finansowej,
niezbędnej w sytuacji zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
Już raz te pieniądze
się przydały. Spółka
umarzała certyfikaty
w związku z trudną
pandemiczną
sytuacją w 2020 r.

Dziś sytuacja jest odwrotna. Doskonała koniunktura na
rynku węgla koksowego, koksu
i stali pozwala na zgromadzenie
oszczędności.
- Na bieżąco analizujemy sytuację płynnościową spółki i widzimy, jakie mamy nadwyżki
w bieżącej działalności operacyjnej. Po uwzględnieniu wydatków

na capex oraz obsługę długu, pozostają nam wolne środki. Obecnie mamy zainwestowane w FIZ
3,2 mld zł, ale w ostatnich dniach
Rada Nadzorcza spółki zgodziła się na kolejną emisję i objęcie
certyfikatów na kwotę 1,5 mld zł
- mówi Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds.
Ekonomicznych.

Docelowo spółka
zamierza zgromadzić
w FIZ ok. 5 mld zł.
Wartość zasilenia za każdym razem zależy od możliwości finansowych spółki. Dziś
JSW jest jedynym inwestorem
w FIZ, którym zarządza Grupa PZU.

październik
2022 r.
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Innowacje w edukacji
u Grupa Kapitałowa JSW wspiera podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. O roli
pracodawcy w procesie edukacji dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej
w kopalni Pniówek przez JSW oraz JSW Szkolenie i Górnictwo.

Z

szych kopalń - mówi Gabriel Cyrulik,
prezes zarządu spółki JSW Szkolenie
i Górnictwo i dodaje, że system szkolenia zawodowego w górnictwie musi
opierać się na trzech filarach.
Chodzi przede wszystkim o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz dbanie o jakość kształcenia. Dodatkowo, JSW Szkolenie
i Górnictwo wykorzystuje w edukacji
technologię wirtualnej rzeczywistości,
dzięki której łatwo dostosować każdy
poziom szkolenia.
- Realistyczne odwzorowanie w przestrzeni cyfrowej warunków pracy pod
ziemią, pozwala kursantom nie tylko utrwalić i uzupełnić wiedzę teoretyczną, ale wykształcić właściwe procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, których nie bylibyśmy
w stanie stworzyć w realnych warunkach - powiedziała Aldona Urbanek
z JSW Szkolenie i Górnictwo.
Partnerami wydarzenia była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa,
Przemysłowa Akademia Rozwoju
oraz JSW Nowe Projekty S.A. Patronat honorowy nad konferencją objął
prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

mienność rynku pracy wymusza ciągłe zdobywanie
nowych kompetencji, takich
jak umiejętność korzystania z nowych technologii.
W procesie kształcenia
niezwykle istotna jest też
rola pracodawcy.
Podobnie jest w górnictwie, a spółki
z Grupy Kapitałowej JSW dbają o rozwój kadr między innymi poprzez spółkę JSW Szkolenie i Górnictwo, która
oferuje szeroki wachlarz takich możliwości. To właśnie o nich dyskutowano podczas konferencji pt. „Innowacje
w edukacji: rozwój - bezpieczeństwo efektywność” z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego oraz przemysłowego.
- Mam nadzieję, że zaprezentowane
podczas sesji prace badawczo-rozwojowe pozwolą na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, jak również innych
rozwiązań na miarę XXI wieku - mówił Piotr Pyzik, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Aktywów Państwowych otwierając piątkową konferencję.
- Jestem przekonany, że wprowadzenie
innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych
w tak ważnym sektorze, jak górnictwo
skutkować będzie dobrze wykształconymi kadrami, które stanowić będą koło

zamachowe rozwoju polskiej gospodarki - dodał minister Pyzik.
Podczas spotkania
dyskutowano, m.in.
na temat doświadczeń
związanych z realizacją
projektów badawczych
i badawczo-rozwojowych.
Efekty rocznych prac będzie można wykorzystać do stworzenia nowych
technik i metod szkoleniowych.
- Mogliśmy przedstawić nasze dokonania w kreowaniu nowego modelu kształcenia górników i pracowników
związanych z obsługą techniczną na-

Spółka świadoma klimatycznie
J

astrzębska Spółka Węglowa znalazła się w czołówce spółek najbardziej
świadomych klimatycznie.
JSW zajęła czwarte miejsce
wśród 152 spółek giełdowych,
których raporty za 2021 rok
poddane zostały ocenie.
Wyniki czwartej edycji Badania Świadomości Klimatycznej
Spółek ogłosiła Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Bureau Veritas Polska we
współpracy z MATERIALITY.
Celem projektu jest regularne

badanie, które spółki są świadome swojego wpływu na zmiany
klimatu i potrafią dostosować
do tego politykę oraz strategię
firmy. Dbają również o świadomie i sumiennie raportowanie
emisji gazów cieplarnianych.
Zawartość
raportów została
przeanalizowana
na podstawie
10 kryteriów.
Zmieniające się oczekiwania
rynkowe i społeczne powodują,

że w zarządzaniu przedsiębiorstwem, obok aspektów produkcyjno-finansowych, coraz więcej firm wdraża strategie biznesowe zakładające działania
prośrodowiskowe i proklimatyczne. Nie jest to tylko chwilowy trend, ale strategia rozwoju przedsiębiorstwa, która pozwala budować stabilną pozycję na rynku i istotnie wpływa
na konkurencyjność w wieloletniej perspektywie, jednocześnie wpisując się w koncepcję
zrównoważonego rozwoju. Także Jastrzębska Spółka Węglowa

na początku 2022 roku przyjęła do realizacji „Strategię środowiskową GK JSW do 2030 roku
z perspektywą do roku 2050”,
której główne założenia stały się
elementem strategii biznesowej
na lata 2022-2030. Określono
w niej ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych (śladu węglowego
w zakresach 1 i 2) o 30 proc. do
roku 2030 (względem roku 2018)
oraz zobowiązano się do działań
w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dokument stanowi wyraz
odpowiedzialnego planowania

konkretnych działań i środków
mających zapewnić transformację energetyczno-klimatyczną przedsiębiorstwa oraz odnie-

sienie się do podstaw zrównoważonego rozwoju, czyli dostępności środowiska i klimatu dla
przyszłych pokoleń.

Zielone Jastrzębie

Ekologiczna osobowość roku.

Gmina przyjazna dla czystego powietrza.

Zielone Czeki
Statuetki i czeki na 10 tys.
zł trafiły do tegorocznych
laureatów konkursu Zielone
Czeki’2022 w czterech
kategoriach. Kapituła
Konkursu przyznała również
pięć wyróżnień. Uroczystość
odbyła się na Stadionie
Śląskim w Chorzowie.
Konkurs organizowany jest
corocznie przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
z okazji Dnia Ziemi.

- Historia zielonych czeków wiąże się
z historią Funduszu i jest to stały punkt
w naszej działalności. Wraz ze statuetką laureaci otrzymują nagrodę pieniężną
w wysokości 10 tys. zł. Ale nie te środki finansowe są w tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w ten sposób
doceniamy nagrodzonych za ich działania na rzecz ochrony środowiska - mówi
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach.
Kapituła Konkursu Zielone Czeki’2022 przyznała cztery nagrody główne oraz łącznie pięć wyróżnień w kategoriach:
• Ekologiczna osobowość roku
• Gmina przyjazna dla czystego powietrza
• Inwestycja proekologiczna roku
• Programy i akcje na rzecz ochrony
przyrody oraz edukacji ekologicznej

Za prowadzenie, wraz ze swoją córką
Mają, audycji „EKO RANEK” emitowanej od niemal 9 lat na antenie Polskiego
Radia Katowice,
Ekologiczną Osobowością
Roku została
Gabriela Kaczyńska.
Audycja realizowana w formule reportażu uczestniczącego poświęcona jest
ekologii, ochronie środowiska i naukom
przyrodniczym. Biorą w niej udział naukowcy, eksperci i popularyzatorzy nauki, ale przede wszystkich zaproszone do
programu dzieci. Poszczególne odcinki audycji nierzadko wykorzystywane są
w szkołach i przedszkolach jako materiał
dydaktyczny. Gabriela Kaczyńska współpracuje też z Programem 1 i Programem
3 Polskiego Radia. Jest inicjatorką wielu
akcji i kampanii społecznych, dotyczących ochrony przyrody i propagowania
zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.
- To jest bardzo ważna nagroda, jesteśmy przeszczęśliwe, że zostałyśmy w ten
sposób docenione. Praca nad audycją
jest trudną pracą. Jest to audycja słowna
dla dzieci i z dziećmi, która trwa 30 minut. Mówimy w niej o prostych sprawach,
ale także sięgamy do trudnych tematów
np. pył zawieszony, fotowoltaika, tłumaczy to wszystko z udziałem ekspertów.
W audycji mamy różnych gości, np. nauczycieli, bo odwiedzamy szkoły, gdzie odbywa się wiele akcji i też działają pasjonaci ekologii - wyjaśnia Gabriela Kaczynska. - Bardzo się cieszę, że mogę pracować
z mamą i tworzyć tę audycję ekologiczną,
dzięki której mogę się wiele dowiedzieć,
a później przekazywać to innym osobom dodaje córka Maja.

Wyróżnienia otrzymali Tomasz Beczała oraz Marcin Podsiadło.
Za wielotorowe działania
w zakresie walki o czyste
powietrze, Zielony Czek w
kategorii Gmina przyjazna
dla czystego powietrza
trafił do Goczałkowic-Zdrój.
Jednym z takich działań jest realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W samym tylko 2021 roku wymienionych zostało 135 nieefektywnych źródeł
ciepła na ekologiczne. Przez ostatnie lata wykonanych zostało wiele inwestycji
w ochronie środowiska jak rewitalizacja Parku Zdrojowego oraz sąsiadującego z nim budynku starego dworca, wybudowane zostało centrum przesiadkowe ze stacją wypożyczania rowerów. Ponadto w Gminie prowadzony jest punkt
konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, a dla mieszkań-

ców ogrzewających domy wyłącznie ekologicznymi źródłami ciepła wprowadzona została obniżona stawka podatkowa.
W gminie prowadzone są też przy użyciu drona kontrole palenisk domowych.
Goczałkowice-Zdrój zajęły 11 miejsce
w rocznym rankingu gmin w Programie
Czyste Powietrze.
- Ta nagroda cieszy wyjątkowo, bo
walka ze smogiem to mój priorytet.
Robimy wszystko co możemy, abyśmy
w Goczałkowicach oddychali czystym
powietrzem. Zdrowie jest przecież najważniejsze - podkreśla Gabriela Placha,
wójt gminy Goczałkowice-Zdrój. - Realizujemy programy ekologiczne, inicjatywy oraz akcje edukacyjne. Jako pierwsi
w regionie wprowadziliśmy preferencyjną stawkę podatku dla osób stosujących
ekologiczne źródła ciepła. Oferujemy
mieszkańcom dofinansowanie do wymiany starych kotłów oraz prac termomodernizacyjnych, zachęcamy do skorzystania z programów rządowych. Ale

pamiętamy, jak ważne są edukowanie
i uświadamianie mieszkańców. Stąd
nasze akcje edukacyjne, w tym zorganizowana we współpracy z Pszczyńskim Alarmem Smogowym instalacja
w kształcie płuc, która w ubiegłym roku
pokazywała, jaka jest jakość powietrza dodaje wójt.
Wyróżnione zostały gminy: Ślemień
i Mszana.
Nagrodę w kategorii
Inwestycja proekologiczna
roku otrzymało
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o.
Zielony Czek trafił do spółki za realizację zadania „Budowa III Etapu Instalacji Odsiarczania Spalin i I Etapu Instalacji Odazotowania Spalin dla kotłowni WR-25 w PEC Gliwice”. Nowoczesna instalacja oczyszczania spalin

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

Laureaci w kategorii:
Inwestycja
Gmina
proekologiczna
przyjazna dlaroku.
czystego powietrza.

Zielone Jastrzębie

Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

na Dzień Ziemi
sprawia, że do atmosfery trafia mniej
zanieczyszczeń gazowych, a standardy emisyjne jakie spełnia kotłownia
osiągają wyśrubowane normy emisyjne ustanowione dla Polski przez Komisję Europejską. Dzięki realizacji tej inwestycji kotłownia WR-25 po okresie
derogacji ciepłowniczej od 1 stycznia
2023 roku będzie spełniała standardy
określone na podstawie konkluzji BAT.
Całkowity koszt budowy wyniósł niemal 52 mln zł, z czego 27 mln - to dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
w Katowicach. Wyróżnienie otrzymała Gmina Kalety.

W ostatniej kategorii Programy i akcje na rzecz
ochrony przyrody oraz
edukacji ekologicznej,
zwyciężyło Stowarzyszenie
„Nie Dokarmiaj Smoga”, za
aktywną działalność na rzecz
poprawy jakości powietrza.
Stowarzyszenie działa głównie na
rzecz czystego powietrza w Pszczynie,
choć nie tylko. W ubiegłym roku Stowarzyszenie przeprowadziło intensywną kampanię informacyjną, dotyczącą
treści uchwały antysmogowej oraz moż-

liwości uzyskania dofinansowania do
wymiany źródeł ciepła, z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń powietrza
na zdrowie. Na swoim koncie ma także kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Wymień piec! Nie zwlekaj! Czas ucieka!”, produkcję filmów poruszających kwestie złej jakości powietrza w Pszczynie i sposobów monitorowania powietrza oraz skutków zdrowotnych. Działacze Stowarzyszenia stworzyli stronę internetową niedokarmiajsmoga.pl, spotykają się z mieszkańcami, uczestniczą w konferencjach i debatach, pracują z dziećmi i młodzieżą, or-

ganizują koncerty, happeningi i proekologiczne wydarzenia, jak Dzień Czystego Powietrza, który połączony był z inauguracją kampanii Polskiego Alarmu
Smogowego „Zobacz czym oddychasz.
Zmień to”.
- To była szeroko zakrojona akcja
edukacyjna pod hasłem: „Wymień piec
nie zwlekaj, czas ucieka”. To było ponad
150 banerów, które zawisły w całym powiecie pszczyński. To był cykl filmów
o tematyce antysmogowej i powstała
dedykowana tej akcji strona internetowa, a także działaliśmy z polskim alarmem smogowym - podkreślała podczas

gali Aleksandra Antes-Szewczyk, prezes Stowarzyszenia „Nie Dokarmiaj
Smogu”.
W tej kategorii tym razem Kapituła nie
przyznała wyróżnień.
Nagroda ekologiczna „Zielone Czeki”, przyznawana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi, ma już swoją długoletnią historię.
Pierwsze Zielone Czeki zostały przyznane 28 lat temu - w 1994 roku. Od tego czasu wśród laureatów
konkursu znalazło się wielu pasjonatów przyrody,
są wśród nich naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, gminy i stowarzyszenia.

Jastrzębscy uczniowie czerpią wiedzę z Energii Zielonego Kosmosu
u Wraz z początkiem roku szkolnego są oddawane do użytku nowe szkolne eko-pracownie. Jedna z nich
powstała w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju.

D

zięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokości 40 tys. zł pracownia geograficzno-biologiczna
przeszła remont. Została doskonale wyposażona między
innymi w nowoczesne interaktywne pomoce dydaktyczne,
sprzęt multimedialny, edukacyjny i laboratoryjny.
- Dzisiaj jako dyrektor jestem
bardzo szczęśliwa. W tej szkole
jest bardzo kreatywne środowisko i lubimy realizować nowatorskie projekty i wychodzić ponad-

przeciętność. Teraz, ten moment
otwarcia Zielonej Pracowni, to
jest nasza duma. Tym bardziej,

że jest to tylko pierwszy krok.
Mamy już napisany drugi wniosek i mam nadzieję, że wkrót-

ce otworzymy kolejną pracownię. Lubimy nowości i wiemy, że
warto właśnie w ten sposób przekazywać wiedzę. Dzieci uczą się
przede wszystkim przez doświadczenia i zabawę - powiedziała
Beata Cisek - dyrektor SP 17.
Pracownia pn.: „Energia Zielonego Kosmosu” pozwoli rozwijać wśród uczniów wiedzę na temat ekologii oraz ochrony przyrody, umożliwi także eksperymentowanie oraz obserwację
przyrody. Autorkami i koordynatorkami projektu są Beata Cisek - dyrektor szkoły oraz Anna
Czarniak - nauczycielka geografii i języka niemieckiego.
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Siatkarze Jastrzębskiego Węgla 950 metrów pod ziemią: szacunek dla górników
Ten dzień siatkarze Jastrzębskiego
Węgla z pewnością zapamiętają na
długo. Przed meczem z Aluronem
CMC Wartą Zawiercie drużyna oraz
sztab szkoleniowy wzięli udział
w zjeździe do kopalni Borynia Zofiówka. W jego trakcie mieli
okazję zapoznać się z technologią
wydobycia węgla oraz specyfiką
pracy górników dołowych.

C

ała grupa, po pobraniu lamp oraz aparatów
ucieczkowych, zjechała szybem na dół kopalni, na poziom 838 metrów. Stamtąd koleją podziemną udała się w rejon partii „F” kopalni, by dalej zejść pochylnią na poziom 950 metrów,
bezpośrednio do oddziału robót przygotowawczych.
Tam też nasi siatkarze mieli możliwość zapoznania
się z procesem drążenia wyrobiska. Ale to jeszcze
nie był koniec dołowej wyprawy. W dalszej kolejności zawodnicy i trenerzy przemieścili się do ściany
wydobywczej, gdzie zaznajomili się z procesem eksploatacji pokładu węgla. Na powierzchnię powrócili
po kilku godzinach.

buchła pandemia i nie było takiej szansy. Super, że
wreszcie się udało. Teraz doceniam, jaka to jest ciężka
praca i ile ludzie muszą w nią włożyć wyrzeczeń i serca. Ja nigdy nie wierzyłem ojcu, ani kuzynom, że jest
tak ciężko na dole. A rzeczywiście jest to kawał ciężkiej roboty - podkreślał pochodzący z Rybnika Rafał
Szymura, przyjmujący naszej drużyny.
I dodał: - Jesteśmy wdzięczni górnikom, bo oni tak
naprawdę robią to dla nas. Gdyby oni nie wydobywali węgla, my nie mielibyśmy pracy. Z mojej strony więc
ogromny szacunek dla tych ludzi, którzy tam pracują. Myślę, że taka „wycieczka” przydałaby się każdemu człowiekowi, żeby docenić jak ta praca górników
jest dla Śląska ważna.

Na zawodnikach Jastrzębskiego
Węgla zjazd na dół kopalni zrobił
ogromne wrażenie.
- Wiemy, że Jastrzębska Spółka Węglowa to wielki
sponsor Klubu. Jest z nami od dłuższego czasu i wierzę w to, że będzie jeszcze w dalszej przyszłości. Ten
dzisiejszy poranek to było trudne, ale i znaczące doświadczenie. Pokazało nam ono, jak ciężka jest praca

Dyrekcja kopalni równie
entuzjastycznie oceniła pomysł
organizacji zjazdu siatkarzy
w głąb kopalni.
górników. Jest to też dla nas jako drużyny pewnego rodzaju lekcja. My ze swojej strony możemy zadeklarować, że zrobimy wszystko, by osiągać dla Klubu sukcesy, a pierwsza okazja nadarza się już 26 października
podczas Superpucharu Polski - mówił Benjamin Toniutti, kapitan Jastrzębskiego Węgla.
- Cieszę się, że miałem okazję zjechać i zobaczyć,
jak to wszystko funkcjonuje na dole, bo wcześniej nie
było mi to dane. Kiedy podpisałem kontrakt, to wy-

- Cieszę się, że zawodnicy skorzystali z tej możliwości i zobaczyli, jak pracują górnicy. Wielu z Was
ta wizyta pewnie poszerzyła perspektywy. Widzę, że
jesteście po niej zadowoleni. Dziś życzę Wam odpoczynku, a w kontekście całego sezonu wielu sukcesów
na niwie sportowej, bo mocno na Was liczymy - podkreślał Łukasz Szlązak, dyrektor KWK „BoryniaZofiówka”.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONE NA:
NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. Warmińskiej 7/14 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 35,70 m2,
stawka wyjściowa 9,23 zł/m2, wadium 329 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 18.11.2022 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 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.
Wystawiony do przetargu lokal można oglądać po uprzednim umówieniu
na administracji osiedlowej przy ul. Kaszubskiej 3 tel. 32 47 30 169.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym
etapie postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS”
pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.
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Kolejarz to zawód z misją
Rozmowa
z PATRYKIEM ŚWIRSKIM,
Prezesem Zarządu Kolei Śląskich.

- W wakacje w całej Polsce Wasz
symulator stał się jednym z bardziej
poczytnych tematów w prasie branżowej i w mediach społecznościowych. Pojawiły się również wzmianki w publikacjach mainstreamowych.
Jak teraz ocenia Pan zainteresowanie
Waszą inwestycją?
- Przypomnijmy, że Koleje Śląskie
dysponują ultranowoczesnym symulatorem pojazdu kolejowego. Jest on odzwierciedleniem, w skali 1:1, prawdziwej kabiny pojazdu trakcyjnego najnowszej generacji typu Elf 2/22 WEd.
Pulpit maszynisty jest odwzorowany
w 100% z każdym urządzeniem, które znajduje się w prawdziwym składzie. Tym samym symulator zapewnia
rzeczywiste warunki pracy maszynisty,
z uwzględnieniem każdego aspektu
prowadzenia autentycznego pojazdu
szynowego.
Dla nas to przede wszystkim narzędzie pracy. Zapewniamy maszynistom ten sam model możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji jak np.
w lotnictwie cywilnym. W ramach godzin treningowych mogą przećwiczyć
dowolny scenariusz, niezależnie od
stopnia prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Co bezpośrednio przekłada się na najważniejszy priorytet każdego przewoźnika, czyli zapewnienie
i utrzymanie najwyższych standardów
bezpieczeństwa. Ponadto pracownicy
czują się pewniej. Wszelkie wątpliwości, potrzeby doskonalenia wybranych
manewrów czy chęć sprawdzenia się

w warunkach ekstremalnych mogą
przetestować w kontrolowanym środowisku wirtualnym - pod bacznym
okiem naszych instruktorów. Jesteśmy
organizacją, która zawsze szuka rozwiązań zapewniających optymalizację swoich procesów oraz umożliwiających pełne wykorzystanie efektów
synergii i skali. W przypadku naszego
symulatora mamy doskonały przykład
synergii. I to na wielu poziomach - od
kwestii dotyczących środowiska pracy
(zwłaszcza w zakresie planowania działań zespołowych i stałego podnoszenia
kompetencji) do zagadnień związanych z psychologią wykonywania zawodu o zwiększonej grupie czynników
stresogennych oraz ich mitygacji.
- Jednak korzystają z niego nie tylko profesjonaliści…
- Zgadza się, to jeszcze inny element
w puli synergii korzystania z naszego
urządzenia. Cały czas odwiedzają nas
pasjonaci kolei, którzy pragną znaleźć
się w kabinie „Elfa” oraz przemierzać
wirtualne szlaki. I robią to nie raz. Mamy użytkowników, którzy korzystali
kilkukrotnie z wirtualnego przejazdu
i zapewniali, że jeszcze wrócą. Zachęcamy osoby, których wiek wskazuje, że
wkrótce będą podejmowały życiowe
wybory dotyczące przyszłej ścieżki kariery, by rozważyły możliwość trwałego związania się z naszą piękną branżą. Niech pierwsza jazda w symulatorze KŚ pomoże we właściwym wyborze zawodu.

Dla mnie zapewnienie płynnego
transferu know-how jest jednym z najważniejszych zadań zarządczych. Nie
tylko w związku ze zmianami pokoleniowymi, ale również z proaktywnym
podejściem do bardzo dynamicznej rzeczywistości. To nasza lekcja, m.in. po
pandemii i rekonfiguracji modelu pracy. Ale wracając do symulatora. Zachęcam każdego do odwiedzin KŚ i skorzystania z możliwości poznania pracy maszynisty z tej unikatowej perspektywy.
- Czytamy o ofercie Kolej na Zniżki. To chyba dość nietypowe, by z biletem kolejowym pójść do opery...
- Wręcz przeciwnie. To następny przykład synergii. Kolejarz to za-

wód z misją. Dzięki nam dzieci i młodzież dojeżdżają do szkół i na uczelnie wyższe. Dzięki nam każdego dnia
setki tysięcy osób mogą dojechać do
pracy, do lekarza, do bliskich. To wielka odpowiedzialność i praca, w której nie ma kompromisów w spełnianiu rygorystycznych norm bezpieczeństwa. A efektywny transport zbiorowy to fundament każdej nowoczesnej gminy, nowoczesnego miasta.
Przypominam te truizmy, bo często
pomija się ich istotność. A wystarczy
np. kwadrans opóźnienia, by radykalnie zmieniła się sytuacja osób, które
bazują na skomunikowaniach i krótkich czasach przesiadek. Ktoś nie zdąży na ważny test czy rozmowę kwali-

fikacyjną, ktoś straci kolejkę u lekarza itd. My wiemy, jak wielka spoczywa na nas odpowiedzialność, dlatego
zawsze robimy wszystko, by podróżny,
nasz klient, był na pierwszym miejscu.
Nie możemy stracić jego zaufania czy
go zawieść. I dlatego szukamy również
dodatkowych możliwości wzmacniania relacji z pasażerem. Jedną z wielu takich inicjatyw jest oferta Kolej na
Zniżki. Możliwość tańszego nabycia
biletu do instytucji kultury do korzyść
dla wszystkich stron. Podróżny zyskuje bonifikatę. Przewoźnik - możliwość
oryginalnej promocji, a ośrodek kultury widza. Jesteśmy podmiotem publicznym, zatem współpraca z innymi organizacjami publicznymi jest naturalnym działaniem. Do tego dodajmy stałe dążenie do uzyskania trwalej przewagi konkurencyjnej (np. wobec transportu indywidualnego) oraz
zapewnianie kompleksowej multioferty dla mieszkańca regionu. W takim ujęciu „kolejowy bilet do opery”
nie tylko ma sens, ale przede wszystkim wpisuje się w budowanie nowoczesnych przestrzeni społecznych,
w których organizacje publiczne zapewniają zintegrowane, konkurencyjne i komplementarne oferty komunalne. Dodam, że stale będziemy
rozszerzać listę podmiotów, z którymi współpracujemy w ramach „Kolei
na Zniżki”. Chcemy, by nasz bilet nie
był tylko oczywistym potwierdzeniem
nabycia prawa do przejazdu, lecz również stał się swoistym zaproszeniem
do świata sztuki, kultury i rozrywki.
- Dziękuję za rozmowę.
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HOROSKOP
Wodnik (20.01-18.02) Pamiętaj, że nie samym
chlebem człowiek żyje. Jeśli jesteś przemęczony, przestań wykonywać powierzone Ci zadania za wszelką cenę. Od czasu do czasu trzeba odpocząć. To, czego dokonałeś w poprzednich miesiącach, jest już na
tyle ważne, że sprawy będą się toczyć w sposób pozytywny same z siebie. Osoba, która jest Ci bardzo bliska, zaczyna się od Ciebie oddalać. Zrób coś, aby ten
trend odwrócić.
Ryby (19.02-20.03) Musisz wykazać się zdecydowanym działaniem, bo ktoś będzie chciał Ci odebrać
to, na czym bardzo Ci zależy. Nie stój z boku, nie czekaj
na rozwój wypadków, bo stracisz na tym bardzo wiele. Weź sprawy w swoje ręce i z człowieka broniącego
się, zamień się w agresora. Tylko w ten sposób obronisz się przed zakusami osoby, która chce Twoim kosztem zyskać szczęście.
Baran (20.03-20.04) Bardzo pozytywne efekty przyniosą działania, które podjąłeś w poprzednich
miesiącach roku. Być może nawet zwątpiłeś w słuszność swoich działań, ale to co sobie zaplanowałeś,
właśnie się ziści. Nie popadaj w euforię, bo jeden nieprzemyślany krok może spowodować, że misternie budowana konstrukcja zawali się jak domek z kart.
Byk (21.04-21.05) Podejmiesz się bardzo ambitnych zadań. Z początku wszystko będzie szło jak
po grudzie i z tego powodu będziesz się zniechęcał. Zupełnie niepotrzebnie, bo realizacja Twoich planów będzie się rozwijała powoli, ale systematycznie
i z każdym kolejnym tygodniem będzie nabierała przyspieszenia. Ty jednak nie spiesz się za bardzo. Pozwól
wszystkim sprawom iść swoim torem, a wszystko będzie doskonale się układało.
Bliźnięta (22.05-22.06) Jesienią będziesz się
trochę nudził. Jednak te nieciekawe chwile będą przeplatane wieloma pomyłkami tak z Twojej strony, jak ze
strony innych. Efekt będzie czasami zabawny, a czasami przygnębiający. Pamiętaj, że wcześniej czy później każda pomyłka wyjaśnia się i wszystko skończy
się dobrze.

Rak (21.06-22.07) Mimo że w Twoim bliskim
otoczeniu jest osoba (lub osoby), która bardzo chciałaby Ci zaszkodzić, to jednak nie uda się jej pokrzyżować Twoich zamierzeń. Zwróć uwagę na ludzi, którzy
się do Ciebie uśmiechają, ale w ich oczach widać zazdrość. Uważaj na nich. Nie patrz jednak na wszystkich jak na potencjalnych wrogów. Są bowiem ludzie
bardzo Ci przyjaźni. Zbytnia nieufność może ich zrazić do Ciebie.
Lew (23.07-22.08) Jest coraz lepiej! I będzie
jeszcze lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła
do Ciebie i czuwa, abyś w każdej sytuacji wychodził na
swoje. W związku z tym spadnie na Ciebie obowiązek
opiekowania się jakąś osobą, która w przeciwieństwie
do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to z pełnym zaangażowaniem, bo niebawem to Ty będziesz potrzebował
rewanżu tego człowieka.
Panna (23.08-22.09) Mimo że to Ty będziesz
miał rację, to czeka Cię fala nieporozumień i kłótni. Za wszelką cenę zachowaj spokój i nie wdawaj się
w awantury. Lepiej jest odczekać i dopiero na spokojnie przekonywać innych do swoich racji. W końcu
wszyscy, co Cię krytykowali zaczną rozumieć, że prawda jest po Twojej stronie. Nie zapominaj o sobie. Daj
sobie odrobinę swobody, pozwól sobie na trochę szaleństwa. Pozwoli Ci to odreagować wszystko to, co
było przykre.

Waga (23.09-23.10) Wygląda na to, że zapomnisz o tym, że oprócz przyjemności masz też obowiązki. To spowoduje, że na krótki czas wpadniesz
w niewielkie kłopoty, będziesz oceniany i krytykowany. Na szczęście dość szybko zreflektujesz się i zaczniesz
naprawiać swoje błędy. Będzie to docenione przez tych
wszystkich, którym na Tobie zależy i którzy w Ciebie
wierzą. Wbrew pozorom jest kilkoro takich ludzi.
Skorpion (24.10-22.11) Wszystko dobre, co się
dobrze kończy. To, co miało się stać złego, już się stało.
Dlatego też listopad będzie dla Ciebie miesiącem permanentnej szczęśliwości. Problemy, kłopoty, rozterki
i zły nastrój odejdzie w zapomnienie, a to dzięki temu,
że obok Ciebie będą tylko tacy ludzie, którzy Ci dobrze życzą, a co najmniej tacy ludzie, którzy Cię szanują i czują do Ciebie sympatię. Baw się dobrze, bo to jest
Twój czas!
Strzelec (23.11-21.12) Każdy kolejny dzień będzie dla Ciebie coraz bardziej intensywny. Z jednaj
strony praca lub nauka, z drugiej zabawa. Nie przesadzaj, ani z jednym, ani z drugim, bo to przynajmniej na
razie nie ma sensu. Najlepiej by było, abyś czasami oddawał się błogiemu lenistwu i to najlepiej w samotności. Z lenistwem jednak też nie przesadzaj!
Koziorożec (22.12-19.01) Jest coraz lepiej! I będzie jeszcze lepiej! Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła do Ciebie i czuwa, abyś w każdej sytuacji wychodził
na swoje. W związku z tym spadnie na Ciebie obowiązek opiekowania się jakąś osobą, która w przeciwieństwie do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to z pełnym zaangażowaniem, bo niebawem to Ty będziesz potrzebował rewanżu tego człowieka.

Krzyżówka
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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07 fax (32) 223 86 87
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Produkty spożywcze zawsze w najlepszej cenie!
§ świeże
§ dobre
§ polskie

Nie przegap promocji!

