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Kancelaria Radców Prawnych
Korczyński i Partnerzy sp.p.
ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87
e-mail:
sekretariat@kancelaria-kip.pl
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p opr z e dnim
felietonie pisałem, że takich
mamy polityków na jakich
sobie zasłużyliśmy. Ta złota myśl została ukuta jeszcze przed wyborami. Teraz już wiemy, że to się sprawdziło. Pełnymi garściami czerpiemy
z dobrodziejstw demokracji i współczesnej popkultury. Posłowie odbiją się w nas, jak w wielkim, społecznym zwierciadle. Przy okazji widać
w jak idiotycznym kierunku zmierza świat. Oto młody parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej idzie
po akt nominacji w zabłoconych adidasach i wdzianku, jakby się urwał
z imprezy w klubie. Napisać, że zapachniało „wiochą” to obrazić miliony mieszkańców wsi, którzy wiedzą,
że jak jest ważna okazja to trzeba
ubrać się w najlepsze ciuchy. Ciekawe czy rodzicom młodego posła nie
jest wstyd? Na jakiego człowieka oni
go wychowali? Albo niektórzy posłowie Konfederacji, którzy już rzucają ciekawe hasła na temat organizacji życia społecznego w Polsce. Proponują likwidację ubezpieczeń społecznych i emerytur. Według nich
życie to jest darwinizm w czystej postaci. Silni i sprytni przetrwają. Zarobią tyle, że starczy im na 300 lat
życia. Pozostali niech się martwią,
a najlepiej niech wymrą, skoro nie potrafią przystosować się do praw ewolucji. Kolejny przykład to panie polityczki z Lewicy, które wielką przygodę z Sejmem zaczęły od porządkowania końcówek w słowach. Oglądanie
i słuchanie tych ludzi znacznie wzbogaca telewizyjną ofertę rozrywkową,
ale szkoda, że my wszyscy musimy
płacić za to widowisko.
filar
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Miasto węgla i boksu

Sukcesy jastrzębskich pięściarzy należą do najwspanialszych kart
w dziejach miasta. Wreszcie powstała na ten temat książka.

M

ożna się zastanawiać, dlaczego taka książka nie powstała wcześniej. Przecież
to nawet nie jest beletrystyczna, ale
wręcz filmowa historia. W małym,
nowym mieście na Śląsku, z niczego
powstaje klub bokserski, który w kilkanaście lat rozsławia i czyni z JastrzębiaZdrój pięściarską stolicę Polski. To był
i jest fenomen, który chyba nie powtórzył się nigdzie indziej i w żadnej dyscyplinie. Sto medali na mistrzostwach
Polski, dwieście w śląskich zmaganiach
i ogromna liczba międzynarodowych
sukcesów, na czele z jedynym w historii
polskiego boksu mistrzem świata Henrykiem Średnickim. Gdy po pamiętK

MARCIN BORATYN, autor książki
„Górnicze pięści. Historia jastrzębskiego boksu”
Ja tak naprawdę byłem tylko maszyną do pisania.
Tę książkę napisali wszyscy Ci, którzy się ze mną
spotkali i rozmawiali. A wszyscy byli bardzo otwarci.
Boks w Jastrzębiu-Zdroju był zjawiskiem, stylem
życia, który zdobył serca mieszkańców.
nym turnieju w Belgradzie zapytano go
o wrażenia, to odpowiedział, że cieszy
się, iż mógł sprawić tak ogromną radość ludziom w Jastrzębiu.

Na szczęście powstała taka książka,
a raczej księga, bo trudno inaczej nazwać ponad 300-stronnicowe dzieło,
pełne zdjęć, tabel, statystyk, omówień.

L

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
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Tego zadania podjął się Marcin Boratyn, na co dzień kierownik w Galerii
Historii Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
Pracował nad tą publikacją dwa lata,
ale było warto. „Górnicze pięści. Historia jastrzębskiego boksu” to absolutna
perełka na sportowym rynku wydawniczym.
- Jastrzębski boks to fenomen. Dlaczego tu, a nie w innym mieście regionu
powstała taka potęga? To wręcz niemożliwe, że 12 lat po powstaniu klub
został drużynowym mistrzem Polski przypomniał Marcin Boratyn, podczas
premiery książki w Domu Zdrojowym.
Wypełniona po brzegi sala podczas
premierowej prezentacji była najlepszym dowodem, że jastrzębianie czekali na taką publikację.
Jest to książka kompletna. Zawiera
obszerne sylwetki legend jastrzębskiego klubu, a także statystyczny
opis każdego pięściarza, który stoczył
chociażby jedną walkę! Są listy rekordzistów pod względem liczby stoczonych i wygranych walk. Największe
sukcesy i bilans medalowy w mistrzostwach Polski, Śląska czy turniejach,
również międzynarodowych, a także
bilans ligowych meczów jastrzębskiego zespołu.
Dystrybucją tej monumentalnej
i ważnej publikacji zajmuje się
BKS Jastrzębie w hali przy
Al. Jana Pawła II w JastrzębiuZdroju. Książkę wydano w nakładzie 500 egzemplarzy.
Cena wynosi 50 złotych.
M

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
790 887 729, reklama.naszagazeta@gmail.com
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec
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bez (większych) zmian
SENAT

SEJM

Bolesław
Piecha
PiS 38 809

Michał
Woś
PiS 37 763

Marek
Krząkała
KO 33 962

Adam
Gawęda
PiS 26 291

Krzysztof
Gadowski
KO 18 799

Maciej
Kopiec
SLD 14 973

u Parlamentarny sezon zaczął się na dobre.
W porównaniu do poprzedniej kadencji, układ
sił w okręgu rybnicko-jastrzębskim uległ tylko
kosmetycznym zmianom. Prawo i Sprawiedliwość
oraz Platforma Obywatelska zachowały swój stan
posiadania. Jastrzębie-Zdrój reprezentują dalej
ci sami posłowie: Grzegorz Matusiak (PiS) oraz
Krzysztof Gadowski (PO). Nasze miasto wciąż
jest, obok powiatu rybnickiego, najsilniejszym
bastionem PiS w całym okręgu wyborczym.
PO zanotowało u nas najgorszy wynik.

B

ez echa i historii przeszły wybory w Platformie Obywatelskiej.
W sondażach dawano tej partii
szanse na trzy mandaty z naszego okręgu.
I tak się stało. Nie było ilościowych, ani jakościowych zmian. Po raz kolejny do Sejmu weszło ograne trio: Gabriela Lenartowicz, Marek Krząkała i Krzysztof Gadowski. Nie są to politycy znani i błyskotliwi.
Mimo tego dzielił ich spory dystans od
pozostałych kandydatów na liście. Świadczy to o braku rezerw kadrowych i jest
symptomem słabnącego potencjału PO.

Listę Prawa
i Sprawiedliwości
całkiem słusznie
nazywano przed
wyborami „grupą
śmierci”.
W żadnym, innym okręgu nie było takiej kumulacji członków rządu. Do polityki na szczeblu krajowym wrócił Bolesław Piecha, były europoseł i wiceminister zdrowia. Stawkę uzupełnił Adam
Gawęda, obecnie wiceminister Aktywów
Państwowych oraz Michał Woś, w czasie kampanii minister do spraw pomocy
humanitarnej - teraz szef resortu środowiska. Cała trójka dobrze wykorzystała
popularność w ogólnopolskich mediach
i uplasowała się na czołowych miejscach
listy. Okręgową „piątkę” PiS uzupełniła Teresa Glenc oraz jastrzębianin Grzegorz Matusiak. Dosyć nieoczekiwanie do
Sejmu nie dostał się startujący z trzeciej
pozycji Czesław Sobierajski, legendarna postać na prawicy i przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego. Porażka przy tak mocnej konkurencji nie jest jednak żadnym
wstydem. Wciąż niewiadomo, czy regionalna lista posłów PiS jest zamknięta.
W politycznych kuluarach mówi się, że

prestiżową państwową posadę, wykluczającą sejmowy mandat, może objąć Bolesław Piecha. Jeśli te plotki się potwierdzą,
w gmachu przy ul. Wiejskiej zasiądzie
Cezary Rajca z Czerwionki-Leszczyny,
który zdobył szósty wynik na liście PiS.

Teresa
Glenc
PiS 14 274

Gabriela
Lenartowicz
KO 11 838

Grzegorz
Matusiak
PiS 11 195

Ewa Gawęda
PiS 97 412

Okręg 30
Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory,
powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski.

48,28 % 27,71 %
PiS

Powiat raciborski

Rybnik

45,80 30,26 9,76

45,53 30,43 9,91

9,68 %

KO

SLD

Powiat rybnicki

Pewną sensacją jest
dobry wynik Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.
Czerwona drużyna wprowadziła do
Sejmu 49 posłów. Jest wśród nich Maciej Kopiec z naszego okręgu wyborczego. To zła wiadomość dla PO, bo rosnąca w siłę Lewica może odbierać głosy słabnącej drużynie Grzegorza Schetyny, bo przecież wyborcy PiS raczej nie
zmienią tak radykalnie frontu.
Pewną niespodzianką było rozstrzygnięcie w Senacie. W naszym okręgu
wyborczym tradycyjnie wygrywa PiS,
ale kandydująca z tej listy Ewa Gawęda miała nie lada przeciwnika, bo samego Marka Migalskiego z PO, byłego
europosła i medialnego celebrytę. Pewność siebie zgubiła jednak politycznego
wygę, bo ludzie postawili na stonowaną
i skromną radną wojewódzką.

Preferencje polityczne
mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju
w ciągu czterech uległy
niewielkim zmianom.
Wciąż najpopularniejsze są Prawo
i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Z tą różnicą, że PiS zwiększył
pulę głosów z 39,59 proc. w 2015 roku
do 53,33 proc. w ostatnich wyborach.
PO ubyło sympatyków z 24,21 proc.
do 23,23 proc. Jest to najsłabszy wynik
w całym okręgu.

53,42 26,21 6,73
Powiat mikołowski

42,33 31,57 10,07
Powiat wodzisławski

Jastrzębie-Zdrój
Żory

51,87 23,99 9,67

53,33 23,23 10,60

45,35 29,01 10,74
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M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska,
pow. 44,00 m2
cena: 155 000 zł
tel. 601 976 218

W Jastrzębiu-Zdroju
powstało 20 domków
dla owadów.

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kusocińskiego,
pow. 48,00 m2
cena: 165 000 zł
tel. 601 976 218
M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Harcerska,
pow. 49,00 m2
cena: 155 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218
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isaliśmy już w ubiegłym roku, że Jastrzębie-Zdrój pikuje w dół w rankingu inwestycyjnym miast na prawach
powiatu. Pod rządami Anny Hetman spadliśmy z 21 na 45 miejsce. Jak się okazuje, mo-

Fińskie

że być jeszcze gorzej. Na zaprzyjaźnionych
z magistratem jastrzębskich portalach można przeczytać, że budżet miasta na 2020 rok
jest w fazie końcowego opracowania. Podobno będzie mniej pieniędzy na inwestycje. Na
szczęście jest światełko w tym tunelu. Miasto

R
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choć nie daje rady budować domów dla ludzi,
to jest w stanie zapewnić dach nad głową owadom. Dobre i tyle. Teraz jest czas na owady,
z czasem może uda się coś postawić dla czworonogów, a za kilkanaście albo kilkadziesiąt
lat zapewne powstanie jakiś blok dla ludzi.
A

M

wzmocnienie

u Henri Auvinen będzie do końca bieżącego sezonu
występował w JKH GKS Jastrzębie. Fiński defensor
wzmocnił linię obrony ekipy trenera Roberta Kalabera.

H

enri Auvinen urodził
się 21 lutego 1993 roku
w Jyvaskyla. Mierzy 188
cm wzrostu i waży 86 kg. Ma za
sobą wiele lat występów w ligach
swojej ojczyzny (m.in. JYP Jyvaskyla, HPK Hameenlinna, Jukurit
Mikkeli), w tym w ekstraklasie
(137 spotkań w Liiga), w której
strzelił trzy bramki i asystował
przy pięciu kolejnych. W ostatnich dwóch sezonach reprezentował barwy szwedzkich klubów
MODO Hockey i Bodens HF
oraz duńskiego Frederikshavn
White Hawks.
Auvinen ma za sobą także
występy w młodzieżowych reprezentacjach Suomi do lat 18 i do lat
20, w tym w mistrzostwach świata w tych kategoriach wiekowych.
Warto dodać, że to już trzeci
zawodnik z Krainy Tysiąca Jezior
(po Jesse Rohtli i Artemie Iossafovie), który reprezentuje nasze
barwy.
Źródło: JKH GKS Jastrzębie

Poszukujemy chętnych do pracy
w Niemczech w charakterze
opiekuna/opiekunki osób starszych
Zapewniamy
• Opiekę polskojęzycznego rezydenta, związanego z prowadzeniem usług opieki
geriatrycznej w Polsce i Niemczech, dobrze znającego realia pracy z seniorami.
• Potwierdzony stan i historią chorobową pacjentów.
• Uczciwe zakresy obowiązków.
Oferujemy
• Wysokie wynagrodzenie i jasne zasady rozliczania w systemie kontraktowym.
• Zrozumienie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
• Możliwość poznania wspaniałych ludzi i zawiązania szczerych relacji.
Oczekujemy
• Gotowości do angażującej pracy.
• Zrozumienia dla starości.
• Znajomości języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
• Pozytywnego podejścia do życia.

i
Zarobk
NETTO
€
do 150ią0c
/mies

Jesteś zainteresowany/zainteresowana?
Skontaktuj się z nami przez formularz
na stronie internetowej: www.alinea.net.pl
lub telefonicznie: +48 507 03 34 35
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Skandal w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokatorzy są
wściekli i alarmują ogólnopolskie media. Na tym się nie skończy.
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Spółdzielnia
zburzyła
ścianki
działowe
między
balkonami
i postawiła
parawany
z laminatu

G

órnicza Spółdzielni Mieszkaniowa często, w krytycznym
kontekście gościła na naszych łamach, ale takiej afery
z udziałem GSM nie było jeszcze nigdy. O skandalu trąbią gazety w Rybniku i ogólnopolski „Fakt”. Ciekawe dlaczego milczą jastrzębskie media? Czyżby dlatego, że dla jednych GSM jest ważnym reklamodawcą, a dla innych partnerem politycznym? Przecież Bolesław Lepczyński, przewodniczący Rady Nadzorczej GSM jest radnym z drużyny prezydent Anny Hetman. Większość lokalnych mediów boi się
zadrzeć z władzą, ale nie my. Oto jaki los zgotował prezes
spółdzielni Gerard Weychert lokatorom bloków przy ul. Kusocińskiego 2-20.
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami w budynkach
przeprowadzono remont balkonów.

Miały być wymienione balustrady
i kafelki, a zamiast tego zafundowano
mieszkańcom prawdziwą demolkę.
Wyburzono ścianki działowe między balkonami, a w ich
miejsce zamontowano cienkie, wąskie, nie dochodzące do
podłogi i sufitu, parawany z laminatu. Takie przegrody są trudne do zniesienia w domach wczasowych, bo pozbawiają intymności i komfortu. Tymczasem mieszkańcy bloków przy Kusocińskiego mają taką sytuację znosić nie przez dwa tygodnie w
roku, ale przez całe życie. Nie dość, że widzą i słyszą sąsiadów,
to muszą jeszcze wdychać ich dym papierosowy albo zaprzyjaźnić się z kotem, bo dla czworonogów to żadna przeszkoda.

Lokatorzy próbowali wstrzymać
remont, przypominając władzom
spółdzielni, że mają własnościowe
mieszkania, ale nic nie wskórali.
Niedawno, w Szkole Podstawowej nr 20, odbyło się spotkanie mieszkańców z władzami spółdzielni. Prezes chyba
wystraszył się ludzi, ponieważ przysłał zastępcę.
- Chcemy wiedzieć, dlaczego na balkonach wyburzono
ścianki działowe. Na jakiej zrobiono to podstawie prawnej,
bez naszej zgody - pytała między innymi Barbara Milew-

ska. Wskazała przy tym orzeczenie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że loggia stanowi część mieszkania, czyli własność indywidualną. - Bo znajduje się we wnęce. Można powiedzieć, że jest nie domkniętym pomieszczeniem. Oznacza to,
że koszty związane z loggią ponosi w całości właściciel lokalu argumentowała mieszkanka.

dokumentacji dotyczącej remontu, projektu oraz kosztorysu
tej inwestycji.
Na razie te prośby pozostają bez echa. Jedyne oficjalne stanowisko GSM to komunikat opublikowany na zaprzyjaźnionym
portalu. Nie wynika z tego nic konkretnego.
- Do obowiązków lokatora należy, m.in. bieżąca konserwacja
i drobne naprawy na balkonach i loggiach. Remonty balkonów,
które dotyczą elementów konstrukcji balkonu jako remonty części wspólnych nieruchomości, finansowane są z funduszu remontowego danej nieruchomości - piszą władze GSM.
Mieszkańcy nie mają nic przeciwko remontom. Natomiast
trudno zaliczyć do tej kategorii zburzenie betonowych ścianek
działowych między balkonami i zastąpienie ich plastikowymi
atrapami.
Władze GSM podejmowały w ostatnich latach wiele kontrowersyjnych decyzji, ale tym razem miarka chyba się przebrała.
„Remont” obniżył nie tylko standardy życia, ale wpłynął także
na wartość tych mieszkań. Kto kupi lokal, gdzie - jak w Big Brotherze - można być podglądanym i podsłuchiwanym.
Będziemy wracać do tej bulwersującej sprawy.
Jerzy Filar

Mieszkańcy domagają się
przywrócenia dawnych,
betonowych ścianek działowych.
Wiceprezes spółdzielni twierdzi, że wcześniej przeprowadzono ankietę, a większość lokatorów nie miała zastrzeżeń do planowanego remontu. Problem w tym, że mieszkańcy Kusocińskiego nie słyszeli o takiej ankiecie. Tak na zdrowy rozum nikt
przecież nie zgodziłby się na zburzenie ścian działowych między
balkonami i wstawienie w ich miejsc cienkich parawanów, które
nie dochodzą do murów.
Mieszkańcy prowadzą korespondencję z Zarządem i Radą
Nadzorczą GSM. Proszą o okazanie, m.in.: list, w których widnieją podpisy osób wyrażających zgodę na przeróbkę balkonów,
R
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Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie
KLINIKA OKULISTYCZNA

ZAĆMA
POWIEKI
PLASTYKA

n ZAĆMA JUŻ OD 35 ZŁ - PROMOCJA
n Tylko u nas BANK soczewek. Za niewielką dopłatą masz wybór.
n Nie musisz zgadzać się na najtańszą soczewkę w Polsce.
n Wszystkie badania w dniu zabiegu - bez dodatkowych opłat.
n Transport z domu do kliniki i z kliniki do domu.
n Każdy otrzymuje gratis pakiet o wartości ponad 100 zł: okulary UV, krople itp.
n Najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt okulistyczny.
n Refundacja z NFZ wynosi 1764,21 zł.

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886
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www.naszejastrzebie.pl

Dla wielu z nas zbliżający się
grudzień to najważniejszy
miesiąc w roku. Działa
magia i klimat świąt Bożego
Narodzenia. Wcześniej jednak
swoje święto obchodzą
górnicy. Jest to dla nich czas
składania życzeń, ale również
refleksji i podsumowań.
W niektórych górniczych
rodzinach przy stole pozostaje
puste miejsce. Brakuje ojca,
męża czy syna. Nostalgia,
chwila zadumy i żalu, ale
życie nieubłagalnie toczy się
dalej. Górnictwo na Śląsku
to zawód kultywowany od
wielu pokoleń. Zawód dla
ludzi twardych i odważnych.
Z okazji Barbórki chcemy na
łamach „Naszego Jastrzębia”
przedstawić człowieka
niezwykłego. Prawdziwego
bohatera, choć - jak sam mówi
- wcale się nim nie czuje.
R

E
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Czas bohat

u RATOWNIK, KTÓRY WYDOBYŁ NA „ZOFIÓWCE” CIA
Cofnijmy się w czasie
do feralnego dnia
- 5 maja 2018 roku.
W kopalni Zofiówka doszło do tragedii. Zginęło pięciu górników, a dwóch zostało rannych. Była to największa i najtrudniejsza akcja ratownicza w całej
25-letnej historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Najsilniejszy w ostatnich latach
wstrząs, którego epicentrum o sile około
4 stopni w skali Richtera znajdowało się
900 metrów pod ziemią. Akcja ratownicza
trwała aż 11 dni. Ciało ostatniego górnika w nocy z 15 na 16 maja wydobył Michał Pinkowski - człowiek,
o którym mowa. Jest ratownikiem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Jak sam wspomina, była to najtrudniejsza akcja ratownicza. Trzeba było wykazać się iście ekwilibrystycznymi zdolnościami i wręcz zegarmistrzowską precyzją, aby wydobyć z połamanego i pogiętego żelastwa nieżyjącego górnika. Adrenalina.
Wszystkie zmysły wyostrzone i napięte do
granic wytrzymałości.
K

- Ciągnąłem ciało zmarłego na kawałku wentylacyjnego płótna. Rozmawiałem
z nim jak z żywym człowiekiem. Michał damy radę, twoja córka idzie w przyszłym
tygodniu do Pierwszej Komunii Świętej. Ja
mam miesięcznego synka - damy radę wspomina Michał Pinkowski.
Po zakończeniu akcji, ówczesny
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej
- Daniel Ozon szczególnie dziękował

Za swoje poświęcenie i odwagę Michał Pinkowski został odznaczony medalem
ratownikom górniczym, którzy
przez 11 dni i nocy narażali swoje życie, próbując dotrzeć do zaginioL

A

nych. Takie słowa jak heroizm, odwaga, determinacja czy poświęcenie odmieniane były przez wszystkie przyM

A

www.naszejastrzebie.pl
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terów
ŁO OSTATNIEGO GÓRNIKA

Za swoje poświęcenie i odwagę Michał Pinkowski został odznaczony medalem Prezydenta RP, który odebrał
z rąk Andrzeja Dudy.

To jednak nie koniec
wyróżnień. Jego czyn
został doceniony przez
Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego Adama Mirka
i odznaczony odznaką
honorową zasłużonego
dla Bezpieczeństwa
w Górnictwie.
Orzeszanin swoją przygodę z ratownictwem górniczym zaczął w 2010 roku
jako członek drużyny ratowniczej przy
kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach
Średnich. Od 2012 roku jest ratownikiem CSRG w Bytomiu, członkiem grupy wysokościowej do akcji z użyciem
technik alpinistycznych.
Prezydenta RP, który odebrał z rąk Andrzeja Dudy.
padki. Jego słowa: „Takich ludzi, jakich
przez te 11 dni poznałem, ja przez 40 lat
nie znałem” należą już do klasyki.
R

E

Jakim człowiekiem na co
dzień jest Michał?
Jest typem introwertyka, nie znosi
hipokryzji, tłumów i wielkomiejskieK

go szumu. Nie lubi zbędnego patosu
i górnolotnych myśli. Ma wiele pokory i sporo dystansu do otaczającego
go świata. Ponadto jest osobą charyzmatyczną - człowiekiem bardzo religijnym i mocno wierzącym. Szczególnie fascynuje go tajemnica przemijania. Dlatego podchodzi do życia z wielkim spokojem. Uważa, że to, co robi,
jest jego posłannictwem i wielką misją.
Z sentymentem wspomina swoje dzieciństwo.
- Rodzice przekazali nam, że warto
być przyzwoitym i szanować ludzi. Zasady, które mi wpojono w moim rodzinnym domu, pomagają mi funkcjonować
w codziennym życiu - mówi Michał.
Życiową energię czerpie przede
wszystkim z aktywności fizycznej, która przez cały czas zapewnia mu niezłą kondycję. Biega i jeździ na rowerze.
Wychodzi z założenia, że należy być
odważnym, ponieważ lęk jest najgorszym z możliwych doradców. Rodzina jest dla niego najważniejsza. Przewodnikiem duchowym, intelektualnym
i wielkim natchnieniem jest jego żona
Monika.
- Nasz związek opiera się na miłości,
wzajemnym poszanowaniu i przyjaźni.
Nic nie jest w stanie go skruszyć i zmienić. Jako ojciec dwóch synów spełnia się
znakomicie. Uczy ich tego, co sam wyniósł ze swojego domu - podstawowych
zasad, według których te dzieciaki będą
później budowały swoje życie: pracowitość, lojalność, empatia oraz wrażliwość
w stosunku do drugiego człowieka - opowiada Monika.
Józef Szołtysek
L

7

Akcja ratownicza w „Zofiówce” była
najtrudniejsza w całej historii JSW.

Michał Pinkowski często - jak mantrę - powtarza swoje życiowe credo:

„Kto kocha Boga i ludzi - ten wie jak cienka
i krucha jest nić pomiędzy życiem a śmiercią”.
A

M

44-330 Jastrzębie-Zdrój , ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 61 074, 32 47 62 636 do 8

Informacje o aktualnych przetargach na stronie:

www.naszejastrzebie.pl
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Marsz dla Niepodległej
u Cała Polska uroczyście obchodziła Narodowe Święto Niepodległości.
Jak zawsze, ten dzień szczególną oprawę miał w Jastrzębiu-Zdroju.

O

bchody rozpoczęły się pod pomnikiem
w Jastrzębiu Bziu. Kwiaty złożyli przedstawiciele władz miasta, kombatanci,
służby mundurowe, harcerze, a także delegacje
szkół. Z kolei w kościele pw. Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny.
- Kraj ojczysty można darzyć bez mała synowską
miłością, nadając jej zasłużenie najwyższą rangę powiedział podczas kazania ksiądz prałat Bernard
Czernecki.
Spod kościoła „na górce” ruszył Jastrzębski
Marsz Niepodległości. W pełnym słońcu, przy łopoczących biało-czerwonych sztandarach. Trasa
wiodła obok Dębu Katyńskiego przy ulicy Mazowieckiej, aż do Domu Zdrojowego, gdzie odbył się
patriotyczny wiec.
R
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DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

PRANIE DYWANÓW ODBIÓR
ORAZ DOWÓZ DO KLIENTA

Najniższe
!
ceny tapet
ry
Nowe wzo

UWAGA!

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jastrzębie-Zdrój
AL. J. Piłsudskiego 39
www.exclusivecarpets.pl
/exclusivecarpets
tel. kom. 780 095 009
czynne: 10-18, sob.: 9-13
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JSW sfinansuje
zakup inkubatora
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przekazał czek o wartości 150 tysięcy złotych Oddziałowi Intensywnej
Terapii Dziecięcej jastrzębskiego szpitala. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup inkubatora ratującego
zdrowie i życie noworodków. W przekazaniu środków uczestniczyli między innymi Stanisław Karczewski,
wicemarszałek Senatu oraz Adam Gawęda, poseł i wiceminister Aktywów Państwowych.
Śledź, zastępca prezesa JSW ds. technicznych oraz Rafał Pasieka, zastępca prezesa
JSW ds. handlu.
- Wydobywamy węgiel koksowy i produkujemy koks, ale to nie wszystko. Górnicy mają dobre serca, chcą pomagać
i wspierać szczytne cele. Dlatego przekazujemy ten czek, który z pewnością zostanie dobrze spożytkowany - mówił Tomasz Śledź.
Pieniądze od Jastrzębskiej Spółki Węglowej pokryją koszty zakupu inkubatora transportowego wraz z zintegrowanym respiratorem i systemem monitorującym wszystkie podstawowe funkcje życiowe. Sprzęt będzie wyposażony
w pompy infuzyjne umożliwiające podawanie leków od samego urodzenia dziecka w sali porodowej i podczas transportu noworodka na Oddział Intensywnej
Terapii Dziecięcej. - Pragnę podziękować
zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- Bardzo dziękuję Jastrzębskiej Spółce Węglowej za tę inicjatywę i wsparcie.
Każde wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej jest wartościowe i potrzebne - powiedział Stanisław Karczewski.

Czek o wartości 150 tysięcy złotych
przekazali członkowie zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wśród nich Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju, Tomasz

Od lewej:
wiceminister Adam Gawęda,
wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski,
senator Ewa Gawęda
i poseł Grzegorz Matusiak.

Zdjęcia: JSW

Oddział Intensywnej
Terapii Dziecięcej w liczbach

25 lat
istnienia

4 tys.

uratowanych
małych pacjentów
Współpracujemy od dawna i zawsze możemy liczyć na pomoc. To jest bezcenne,
bez was nie dalibyśmy rady. Swoje umiejętności i wiedzę możemy doskonalić, ale
mamy ograniczenia finansowe, a dzięki
wam możemy świadczyć usługi medyczne na poziomie europejskim - mówił Józef Danek, lekarz zarządzający Oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej WSS
nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
W ciągu 25 lat istnienia tego oddziału, lekarze pomogli już czterem tysiącom małych pacjentów w stanie zagrożenia życia. Nowoczesny sprzęt pozwoli ratować noworodki - zwłaszcza wcześniaki
- już od pierwszej minuty życia.
ADAM GAWĘDA,
poseł i wiceminister
Aktywów Państwowych
Jastrzębska Spółka Węglowa, której podstawową działalnością jest
wydobywanie węgla koksowego - naszego bardzo cennego surowca - zawsze pamięta o szpitalach i wszystkich jednostkach, które ratują nasze
życie i zdrowie.
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Górnik z „Zofiówki” mis
Zacięta walka
o zwycięstwo trwała
do ostatniej minuty.
Rozstrzygnięto dziesiątą
edycję „Konkursu
z zakresu znajomości
zasad i przepisów
bhp o Puchar Prezesa
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A.” Zwycięzcą
został Jarosław Gąska
z Ruchu Zofiówka, który
zdobył główną nagrodę
w wysokości 10 tysięcy
złotych. W klasyfikacji
drużynowej - podobnie
jak w ubiegłym roku
- najlepszy okazał się
zespół kopalni Pniówek.

F

inał jubileuszowej edycji konkursu odbył się w Biurze Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Konkurs
składał się z dwóch części: eliminacji i finału. Wzięło
w nim udział 21 zawodników - po trzech pracowników z każdej kopalni i ruchu.
- Bezpieczeństwo w górnictwie jest sprawa nadrzędną, stąd
wiedza o przepisach BHP powinna być jak najlepsza. Taki konkurs jest sposobem na to, aby tę wiedzę dodatkowo pogłębiać.
Wszystkim Państwu życzę powodzenia - powiedział Włodzi-

mierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas oficjalnego rozpoczęcia turnieju.
W pierwszej części konkursu uczestnicy musieli odpowiedzieć na 30 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. Po
niezwykle emocjonującej walce do ścisłego finału zakwalifikowało się sześciu zawodników z największą liczbą punktów.
W eliminacjach najlepszy wynik uzyskał Jarosław Gąska
z kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka i to on
ostatecznie został zwycięzcą jubileuszowej X edycji konkursu.

Węgiel w 3D
Wszystkie złoża węgla należące do kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostały
przeniesione do wirtualnej przestrzeni 3D. W Spółce zakończono właśnie projekt
pt. „Model złoża i planowanie produkcji w JSW S.A.”, którego celem było wdrożenie
nowoczesnego systemu zarządzania złożem i planowania produkcji, zgodnie ze
światowymi trendami w tym zakresie.

W

ramach projektu wdrożono system oparty na
dwóch światowych rozwiązaniach informatycznych, które

znacznie unowocześniły proces zarządzania złożem oraz projektowania
w kopalniach. Podobne systemy
są podstawą funkcjonowania zagra-

nicznych koncernów wydobywczych
z Australii czy też ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce w oparciu o modele
3D złóż produkcję planowały dotych-

Miejsce drugie zajął Grzegorz Błaszczyk z kopalni Pniówek,
a trzecie Rafał Nowak z tej samej kopalni. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył zespół kopalni Pniówek. Zwycięzcy dziesiątej edycji konkursu otrzymali nagrody finansowe w łącznej
wysokości 33 tysięcy złotych.
Laureaci odebrali nagrody z rąk Włodzimierza Hereźniaka
- prezesa zarządu JSW, Krzysztofa Króla - wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Ryszarda Chadery, przedstawiciela
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

czas tylko LW Bogdanka oraz kopalnie
KGHM. Teraz dołączyła do nich JSW.
Model złoża 3D jest graficzną wizualizacją jego struktury wraz z występującymi w nim zaburzeniami, stworzoną na podstawie posiadanych informacji o złożu. Podstawą stworzenia
modelu 3D złoża było dostosowanie
infrastruktury informatycznej w kopalniach do zespołowej pracy działów
mierniczo-geologicznych oraz działów
przygotowania produkcji wraz z przygotowaniem i weryfikacją danych.
W wyniku prac projektowych w kopalniach JSW stworzona została centralna baza danych geologicznych zasilona danymi z 250 otworów powierzchniowych, 1440 otworów dołowych,
14 670 profilowań chodnikowych,
ponad 24 tys. prób jakościowych,
100 uskoków głównych oraz ponad 150
uskoków.
Finalnym efektem prac projektowych są modele przestrzenne strukturalne i jakościowe złóż w kopalniach
JSW oraz harmonogramy strategicznych produkcji. W Spółce ustalono
harmonogram wykonania 700 kilometrów projektowanych wyrobisk korytarzowych oraz 480 ścian wydobywczych, w tym 50 typów obudów wyrobisk korytarzowych oraz 25 algorytmów ograniczeń produkcyjnych.

Ponadto wizualizacja posiadanych
złóż i nowoczesny model złoża 3D pozwalają na lepsze zrozumienie zmienności warunków górniczo-geologicznych w kopalniach, natomiast program
do harmonogramowania umożliwia
jeszcze lepszą optymalizację produkcji
w JSW, m.in. poprzez możliwość tworzenia różnych scenariuszy produkcyjnych w kopalniach.
- Wiarygodność informacji dotyczącej wielkości zasobów oraz jakości
węgla, który ma być eksploatowany,
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strzem BHP

Powrót struga
Po ponad czterech latach przerwy w kopalni Pniówek ponownie ruszyła ściana,
która jest eksploatowana za pomocą techniki strugowej.

- Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu posiadanej wiedzy, która powinna
się przekładać na większe bezpieczeństwo pracy w naszych kopalniach. Bezpieczeństwo naszych pracowników jest nadrzędnym celem jaki stawia sobie Zarząd Spółki.
Cykliczny konkurs bhp na tak wysokim poziomie doskonale wpisuje się w tę strategię powiedział Włodzimierz Hereźniak - prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Na zakończenie rywalizacji wręczono nagrody laureatom internetowego
konkursu bhp, funkcjonującego od stycznia do września na platformie szkoleniowo-informacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko”. Wzięło w nim udział
ponad dwieście osób.

stanowi jedną z kluczowych informacji,
które są niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania kopalni węgla kamiennego. Proces optymalizacji kosztowej
w sferze działalności operacyjnej może
być skutecznie przeprowadzony tylko
wówczas, gdy Spółka będzie posiadała
dogłębną wiedzę na temat wszystkich
ponoszonych kosztów oraz będzie mogła
szybko reagować na zmiany zachodzące
w sferze produkcyjnej - podkreśla Artur
Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.

- Ściana strugowa PW -1 w pokładzie
358/1 ma wybieg początkowy 720 metrów
i długość 200 metrów. Eksploatacja jest
prowadzona w pokładzie o miąższości od
1 do 1,4 metra. W ścianie pracują ludzie
z oddziału G-3, którzy mają doświadczenie w pracy na ścianach strugowych
- mówi Marek Malcharek, kierownik robót górniczych ds. eksploatacji
w KWK „Pniówek”.
Na razie ściana jest na etapie rozruchu, ale docelowy postęp dobowy zaplanowano na poziomie 8,2 metra przy dobowym wydobyciu sięgającym 3 tysiące
ton węgla.
Przypomnijmy, ściana strugowa jest
prawie w całości zautomatyzowana, jej
sterowanie odbywa się za pomocą pulpitu sterowniczego znajdującego się
w chodniku podścianowym. Obsada
pracowników w ścianie jest ograniczo-

na do absolutnego minimum i wynosi
trzy, cztery osoby. W ścianie eksploatowanej w sposób tradycyjny, obsada
samej ściany wynosi 12 osób. Niestety
są też minusy struga. Przy tak szybkim
postępie, potrzebna jest większa obsada
pracowników we wnękach ścianowych.

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje,
Twojej rodziny i Twoich ﬁnansów.
Należymy do największego producenta
węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy
i operatorów obróbki skrawaniem.

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki ﬁnansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Nagrodę coroczną wypłacaną w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwencję.
Więcej beneﬁtów znajdziesz na naszej stronie!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 721 51 00

Planowane zakończenie eksploatacji
ściany PW-1 zaplanowano na połowę
marca 2020 roku. - Po eksploatacji ściany
PW-1 przewidujemy zagospodarowanie
kompleksu strugowego jeszcze w czterech
ścianach o niskich pokładach - mówi kierownik Malcharek.
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Sól z JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa jest jednym z największych producentów
jadalnej soli warzonej w Polsce. „Sól Dębieńska” zyskała uznanie zarówno
polskich smakoszy, jak również konsumentów w Belgii, Czechach, Słowacji
i Austrii. A wszystko to... z troski o środowisko naturalne.

H

istoria „Soli Dębieńskiej” sięga 1974 roku, kiedy został oddany do ruchu Zakład Odsalania Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach. Sól jest tam wytwarzana
w oparciu o solanki uwalniane z górotworu
w trakcie prowadzenia robót górniczych w kopalni Budryk oraz z solanek gromadzących się w wyrobiskach byłej kopalni Dębieńsko.

Dziś Zakład Odsalania „Dębieńsko”
należy do Przedsiębiorstwa
Gospodarki Wodnej i Rekultywacji,
wchodzącego w skład Grupy
Kapitałowej JSW.
Proces bazuje na koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która kładzie nacisk na

interesy społeczne i ochronę środowiska naturalnego. Dzięki odzyskiwaniu soli w zakładzie udało
się uniknąć odprowadzania do rzeki Bierawki silnie zasolonych wód, odpompowanych z rejonów
górniczych, uzyskując jednocześnie wysokiej jakości sól warzoną. - Troska o środowisko naturalne zawsze była jednym z priorytetów Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, a system odsalania chroniący nasze rzeki

przed nadmiernym zasoleniem jest jej istotnym elementem - podkreśla Jan Przywara, prezes PGWiR.

Proces warzenia soli, który bazuje
na technologii opracowanej
w Stanach Zjednoczonych i Szwecji,
jest rozwiązaniem unikatowym
w skali europejskiej.
Bogate, ponad 45-letnie doświadczenie, pozwala
dostarczać sól warzoną spożywczą o najwyższej jakości. Solanki w pierwszej fazie są oczyszczane przez
wieloetapową filtrację. Następnie realizowany jest
proces zatężania przy pomocy filtrów odwróconej
osmozy (instalacja RO). W tym etapie uzyskuje się
dwukrotne zmniejszenie ilości solanki z jednoczesnym podwojeniem stężenia soli. Zatężona solanka
poddawana jest procesowi wyparnemu, a następnie
krystalizacji i suszeniu (instalacja RCC). Produkowana sól standardowo zawiera 99,4% NaCl.
Stosowany proces technologiczny pozwala zachować w składzie produktu pożądane mikroelementy i minerały, takie jak magnez czy wapń. Stała
granulacja i niski poziom wilgotności eliminują konieczność stosowania chemicznych środków antyzbrylających bez wpływu na długość przechowywania produktów. Sól otrzymała atest soli spożywczej,
dopuszczonej do obrotu handlowego, wydany przez
Państwowy Zakład Higieny oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego. W 2018 roku „Sól Dębieńska” otrzymała certyfikat jakości i tytuł „TOP PRODUKT” oraz godło promocyjne „Doceń Polskie®”.

Rocznie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Wodnej i Rekultywacji
przetwarza 1,6 mln metrów
sześciennych solanek produkując
około 70 tys. ton wysokogatunkowej
soli spożywczej.
Część produkcji przeznaczana jest do wytworzenia tabletek solnych znajdujących zastosowanie
w procesach uzdatniania wody, jak również w domowych zmywarkach. Jednak większość trafia na
nasze stoły w przyprawach czy przetworach mięsnych i warzywnych największych polskich producentów. - Delektując się smakiem potraw niewiele osób ma świadomość, że używa w kuchni soli otrzymanej z solanek kopalnianych. To doskonały
przykład tego, że działania CSR w zakresie ochrony
środowiska naturalnego mogą osiągnąć komercyjny
sukces, a ekologia i biznes mogą się doskonale uzupełniać - zauważa prezes Przywara.

Ruszyła maszyna

W należącej do JSW kopalni Budryk rozpoczął pracę kombajn
urabiająco-kotwiący Bolter Miner 12CM30. To pierwsze tego
typu urządzenie w Polskim górnictwie.

K

ompleks pomyślnie przeszedł wszystkie próby
rozruchowe i rozpoczął
drążenie chodnika Bw-1n badawczego w pokł. 401.
- Przed nami prawie dwa tysiące metrów drążenia i kotwienia nowego chodnika w nowej
technologii i nowymi urządzeniami. Zastosowany kompleks
docelowo, a więc po zakończeniu etapu badawczo - rozwojowego, pozwoli nam osiągnąć
znacznie większy postęp wyrobisk, niż rozwiązania stosowane
dotychczas w polskim górnictwie

- mówi Adam Domżoł, kierownik robót górniczych w kopalni
Budryk oraz koordynator projektu „Samodzielna obudowa
kotwowa”.
Kombajn Bolter Miner został zakupiony przez JSW Innowacje, spółkę córkę Jastrzębskiej
Spółki Węglowej w 2018 roku
w ramach projektu „Samodzielna obudowa kotwowa”. Kombajn
został wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych, do Polski
trafił na początku sierpnia 2019
roku. Urządzenie przetransportowano do polskiej siedziby fir-

my Komatsu w Tychach. Tam
kombajn złożono i przeprowadzono wszystkie próby testowe.
Przy okazji przeszkolono załogę,
która obsługuje obecnie kombajn. Następnie maszynę ponownie rozłożono i przetransportowano do kopalni Budryk,
gdzie został zwieziony na dół.
Tam w specjalnie przygotowanej
komorze montażowej kombajn
kolejny raz złożono i przygotowano do eksploatacji.
Kombajn urabiająco-kotwiący typu Bolter Miner jest niezwykle wydajny. Według pro-

ducenta maksymalna prędkość
pracy wynosi 27 ton urobku na
minutę, a to przekłada się na obniżenie kosztów. - Obudowa kotwowa jest stosowana na całym
świecie, m.in. w Australii, w RPA,
w Rosji i w Czechach. Technolo-

gia jest znacznie tańsza od obudowy podporowej i równie bezpieczna. Koszty robót przygotowawczych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej stanowią
poważną część kosztów wydobycia węgla, dlatego spółka szuka

efektywniejszych rozwiązań. Stosowanie obudowy kotwowej ma
dać szansę na zmniejszenie nakładów ponoszonych w procesie
przygotowania eksploatacji - mówi Tomasz Śledź, zastępca prezesa JSW ds. technicznych.

www.naszejastrzebie.pl
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Mocniej, szybciej, dalej!
„Elektryki” nie boją się porównań ze spalinowymi odpowiednikami

Vmoto, światowy lider rynku jednośladów
elektrycznych klasy premium zaprezentował
nowości na 2020 rok. Pierwszy skuterowy
odpowiednik klasy 125 cc Super Soco CPx
oraz dostawczy E-max VS1 z miejsca zyskały podziw
wśród uczestników największych w Europie targów
motocyklowych EICMA 2019 w Mediolanie.
Super Soco Cpx
- City Power!
171 Nm. momentu obrotowego, 140 km
zasięgu i 90 km/h prędkości maksymalnej.
Dzięki swoim parametrom, CPx otwiera
nowy rozdział w historii skuterów elektrycznych.
Tym, co czyni CPx game changerem
elektrycznych skuterów są baterie. Nowość od Super Soco mieści aż dwa akumulatory 60V/45A. Dzięki możliwości
korzystania z obu jednocześnie można
nim przejechać nawet 140 km na jednym
ładowaniu! Miłośnicy dłuższych wycieczek już nie muszą dłużej czekać na pojazd
dla siebie. Wystarczy, że podczas podróży
zatrzymamy się na obiad, kawę, czy krótką
drzemką - wystarczą 3,5 godziny i możemy jechać dalej bez obaw o stan naładowania pojazdu.
Elektryczna 125 od Super Soco nie boi
się porównań ze swoimi spalinowymi
odpowiednikami. Osiąga maksymalną
prędkość 90 km/h i na dodatek robi to
z płynnością, jakiej próżno szukać w benzynowych pojazdach. Dostarczany przez
Boscha 4000 W silnik i wspaniały początkowy moment obrotowy, 171 Nm. wynoszą CPx-a ponad konkurencję.
Oczywiście, Cpx to także doskonała
stylistyka. Sportowa sylwetka, podkreślająca innowacyjność, nietypowy kształt
przedniej szyby, podwójny, naszpikowany
technologią przedni reflektor, a jednocześnie charakterystyczne, znajome rysy
Super Soco sprawiają, że Cpx elektryzuje
jeszcze przed pierwszym ruchem manetki.

Emax VS1
- Dostarczamy
z przyjemnością
VS1 to szybki, silny i niezawodny skuter dostawczy gotowy na każde warunki.
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Stworzony do pracy jednoślad elektryczny
Vmoto wyposażony został we wszystkie
cechy niezbędne dostawczemu pojazdowi
2020 roku.

2019 można wypożyczyć Super Soco na
minuty.
Dzięki niezwykle wydajnemu silnikowi
Boscha o mocy 2788 W, lekkiej i przenośnej (tylko 10,5 kg!) baterii litowo-jonowej
oraz wyposażeniu w najnowsze technologie (dedykowana aplikacja, port USB, rejestrator jazdy) Cu-x jest idealną odpowiedzią na zakorkowane miasta.

Super Soco
Polska

Producentem przyświecała myśl: wydajność jest najważniejsza, którą widać na
pierwszy rzut oka: z przodu duży 70-litrowy „kosz” z pewnością przyda się do transportu gabarytów o masie do 30 kg. Z tyłu
z kolei, zamontowano solidny bagażnik,
którego niezawodność potwierdziły liczne
testy wytrzymałościowe. Dzięki unikalnej
konstrukcji całkowita ładowność VS1 wynosi 150 kg (nie licząc kierowcy!).
Wyposażony w 4000W silnik elektryczny skuter to cicha i ekologiczna rewolucja
jednośladów dostawczych. 60-woltowa
(przy 45Ah) bateria ATL zapewnia niezawodną pracę przez nawet 150 km. Innowacją jest system szybkiego ładowania, dzięki któremu VS1 staje się gotowy w 100%
do dalszej pracy już po 3,5 godziny!

TSx
- jeszcze bardziej
drapieżny
Szybciej, mocniej i równie elektryzująco. Tak w skrócie można opisać TSxa,
kolejną nowość Super Soco zaprezentowaną podczas EICMA 2019. Odświeżony, elektryczny odpowiednik klasy 50cc
zyskał mocniejszy 3000W silnik Boscha,
oraz nowy, jeszcze bardziej drapieżny
wygląd, który w pełni oddaje jego agresywny charakter już od pierwszego. ruchu manetki.
Oczywiście, wersja „x” zachowała najlepsze cechy starszego rodzeństwa. Podobnie jak TSem, tak też TSxem, dzięki możliwości korzystania z dwóch baterii jednocześnie, można przejechać do 160 km
na jednym ładowaniu, a koszt przejechania 100 km to mniej niż 2 zł.

gotowało specjalną wersję skutera, dostosowaną do e-sharingu.
Nie bez przyczyny Mediolan był miejscem, gdzie e-sharingowy Cu-x pokazał
się światu. Właśnie to włoskie miasto było
pierwszym miejscem, gdzie już od maja

Wyłącznym importerem marki Super Soco w Polsce jest firma Karbon 2
Sp. z o.o. Spółka już od ponad 20 lat
stawia na pojazdy zasilane energią
elektryczną, rozwijając własne Centra
Pojazdów Elektrycznych w Zabrzu
oraz Gdańsku. W ofercie katowickiej
firmy znajdują się, m.in. czterokołowce uznanych marek takich jak Yamaha, Eagle, czy Marshell. Rozbudowaną sieć dealerską uzupełniają punkty
serwisowe na terenie całego kraju.

CUX
- wypożycz
i baw się
Zmiany nie ominęły też Super Soco
CUX-a. Pierwszy skuter w stajni Super
Soco zyskał nową szatę kolorystyczną,
nawiązując do światowych trendów. Nadążając za nieustannie rozwijającym się
rynkiem wypożyczalni Super Soco przy-

WWW.SUPER-SOCO.PL

Zielone Jastrzębie
Budownictwo

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

u X edycja konkursu grantowego
Fundusz Naturalnej Energii

też może być Zrób z nami projekt
ekologiczne
u Targi 4Buildings w Katowicach nie
mogły się obyć bez stoiska eksperckiego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, bo jest to wydarzenie
branży budowlanej obejmujące cztery
najważniejsze trendy w budownictwie
XXI wieku: odnawialne źródła energii
(GoGreen), zrównoważone budownictwo
(NoWaste), nowe technologie (InTech)
oraz inteligentne rozwiązania
w budynkach (BeSmart).

Zachęcmy do wzięcia udziału w jubileuszowej - X edycji
konkursu grantowego „Fundusz Naturalnej Energii”, która
uzyskała Patronat Honorowy Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie oraz w Katowicach.
Konkurs ma na celu wsparcie nowych inicjatyw, które
ukierunkowane będą na aktywizację lokalnych społeczności
do działań na rzecz ochrony środowiska.

W

Konkursie mogą brać
udział samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z terenu pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Łączna pula dofinansowania wynosi 250 tys. zł. Konkurs zainicjował Operator Gazociągów Prze-

syłowych GAZ-SYSTEM S.A.. Dotychczas dofinansowanie otrzymało łącznie
ponad 160 projektów, realizowanych na
terenie całej Polski. Dzięki nim zrealizowano wiele inwestycji służących edukacji przyrodniczej takich jak np. ścieżki edukacyjne, a także przeprowadzono szereg kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących postawy po-

szanowania dla środowiska naturalnego. Na samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z każdego z pięciu województw czeka blisko
ćwierć miliona złotych dofinansowania na realizację najlepszych projektów
o tematyce ekologicznej.
Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są
o wypełnienie wniosku o przyznanie
dofinansowania dostępnego na stronie www.gazsystemdlanatury.pl oraz
o przesłanie na adres Fundacji „Za górami, za lasami”: UP 27 skrytka nr 109,
01-380 Warszawa, która jest partnerem
społecznym konkursu.
Wnioski można składać do 17 grudnia 2019 roku. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z fundacją na adres mailowy: fundacjazagoramizalasami@gmail.com.

TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA

u Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.

P
W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW w Katowicach ze swoim programem Czyste Powietrze, który preferuje także w nowopowstających domach
rozwiązania proekologiczne i energooszczędne doskonale się wpisuje w klimat tych targów. Na stoisku eksperckim
można było zasięgnąć porady, m.in. doradców energetycznych.
Z paneli i dyskusji kuluarowych na
targach, wynika jedno, że dziś nie tylko ekolodzy, ale także architekci i budowlańcy myślą o tworzeniu w sposób
zrównoważony i proekologiczny, a architektura powinna być przede wszystkim uniwersalna i adaptowalna. Ponadto na budowie powinno obowiązywać
proekologiczne myślenie. W przyszłości

konstrukcje ekologiczne staną się bardziej atrakcyjne dla najemców, a co za
tym idzie - zyskają inwestorzy. Miejmy
nadzieję, że to nie jest życzeniowe myślenie, ale rzeczywistość, która już zawitała do nas. Wszyscy marzymy o mieszkaniu w zdrowych, ekologicznych i tanich domach.
Na targach odbyły się liczne prezentacje i dyskusje. Można było się dowiedzieć, m.in. jak usprawnić procesy realizacji inwestycji, jak przebudować stary budynek w energooszczędny i ekologiczny dom przyszłości oraz
jak zbudować dom niskoemisyjny. Prezentowano najmodniejsze projekty domów, najbardziej ekologiczne budynki
na świecie, a także ekodomy czy domy
z drewna.

race powinny przedstawiać efekty likwidacji niskiej
emisji. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych
z terenu województwa śląskiego.
Prace konkursowe będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:
Kategoria A - 6-7 lat,
Kategoria B - 8-9 lat,
Kategoria C - 10-11 lat,
Kategoria D¬ - 12-13 lat,
Kategoria E - 14-15 lat,
Prace należy nadsyłać do 4 grudnia 2019 roku do godz.
15.00 (decyduje data wpływu do Biura WFOŚiGW w Katowicach) na adres organizatora (Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi
do końca grudnia 2019 r.
Szczegółowy regulamin oraz zasady udziały w konkursie na
stronie: www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-poiis2/2512konkurs-plastycznym-tak-dla-czystego-powietrza.html

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu plastycznego ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
jest Małgorzata Gałuszka, tel. 32 6032 398, e-mail:
m.galuszka@wfosigw.katowice.pl.

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

Zielone Jastrzębie

Ma być prościej i łatwiej!
u Zapowiadają się zmiany w sposobie finansowania i rozliczania
dotacji oraz pożyczek w ramach programu „Czyste powietrze”.

ADAM LEWANDOWSKI,

Trwają rozmowy i prace
nad uproszczeniem
procedur w ramach
programu „Czyste
Powietrze”, by mogło
z niego skorzystać
więcej osób. Coraz
więcej samorządów
przyłącza się do
programu, by pomóc
swoim mieszkańcom
w załatwianiu
formalności. Obecnie
w województwie
śląskim umowy
o współpracy podpisało
22 samorządy, a trzy
się zastanawiają.

P

rogram Czyste Powietrze składa
się z dwóch części. Pierwsza to
termomodernizacyjna ulga podatkowa, która obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku. Druga to program
NFOŚiGW realizowany przy współpracy z 16 Wojewódzkimi Fundusza-

mi Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, a więc dotacji z programu Czyste Powietrze.

0d początku programu,
w kraju złożono już 91 tys.
wniosków dotacyjnych,
najwięcej z nich złożono
w wojewódzkich
funduszach w Warszawie,
Krakowie i Katowicach.
Natomiast wnioski co do samej ulgi
podatkowej, będzie można podsumować 31 kwietnia 2020 roku. Wówczas
będzie wiadomo jak jest popularna
i ile Polaków z niej skorzystało oraz jaka wartość środków publicznych została
przetransferowana do kieszeni gospodarstw domowych. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, to podstawowy wniosek dotyczy sieci dystrybucji.
Same Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej to za
mało. To program, który powinien być
możliwe jak najbliżej polskiego domu.
Dlatego też na przełomie maja i czerwca
bieżącego roku, podjęte zostały działania mające na celu współpracę z samorządami.

Umów o współpracę
z samorządami
jest ponad pięćset.
Ponadto NFOŚiGW, planuje przeprowadzenie pewnego rodzaju eksperymentu. Chce wytypować dwie gminy.
Jedną z krakowskiego, a drugą z terenu województwa śląskiego, by przepro-

wadzić rodzaj pilotażu, aby dany samorząd lokalny rozpoczął współpracę z daną firmą, specjalizującą się w przygotowywaniu wniosków, szkoleniu do programu Czyste Powietrze. To swojego rodzaju test, który ma zaangażować gminy w proces informowania, zorganizowanie spotkania w urzędzie gminy, pomoc wyspecjalizowanej kadry, która
pomoże przygotować i napisać wniosek.
Ma to doprowadzić do sytuacji, w której
z terenów małych, wiejskich gmin spłyną wnioski do programu Czyste Powietrze. Na koniec ma powstać raport, który odpowie, m.in. jak należy włączyć samorządy do programu, by przyniosło to
najlepsze efekty.
W planach rządu i NFOŚIGW jest
nawiązanie współpracy z sektorem bankowym, aby przy pomocy sieci bankowej dać możliwość ludziom składanie
wniosków do programu Czyste Powietrze i powiązać program z ofertą kredytową banków. Tak, aby do programu
Czyste Powietrze, który jest programem
refundacyjnym zbliżyć produkty bankowe, one dadzą pomostowe finansowanie na realizacje inwestycji, by później część zrekompensować sobie z państwowej dotacji.
- Rozmawiamy z bankami o ich roli w programie wymiany pieców i poprawie termomodernizacji - Czyste Powietrze. Dla banków nie jest akceptowalna sytuacja, w której składane wnioski
w tym programie, są długo weryfikowane, nie ma jasnej, precyzyjnej informacji, ile będzie trwała obsługa i czy osoba,
która złożyła wniosek, dostanie dotację
i w jakiej wysokości. Wymusza to no-

we spojrzenie na program. Zmierza ono
w stronę jego radykalnego uproszczenia,
podobnie jak w programie Mój Prąd powiedział Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik
premiera ds. czystego powietrza, w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl.

Kolejnym pomysłem rządu
na walkę ze smogiem
jest zaangażowanie
w proces wymiany pieców
także środków z Unii
Europejskiej.
Komisja Europejska zwracała uwagę na sektor bankowy w Polsce. Chce
nam pomóc i dać środki europejskie na
poprawę jakości powietrza, ale zwraca
uwagę na konieczność stworzenia skutecznego systemu dystrybucji pieniędzy
do ludzi, aby mogły one trafiać do nich
szybciej i sprawniej. Tylko na taki system Komisja jest gotowa dać nam środki. Dlatego też rząd chce do tego wciągnąć sektor bankowy, bo to są jednak
tysiące punktów obsługi klienta, systemy obsługi bankowości elektronicznej,
które są potrzebne przy szerokiej realizacji programu. Banki mogą udostępnić
za darmo swoje sieci dystrybucji oraz
możliwość składania wniosków w sposób elektroniczny. Jednak postulują, że
najpierw im trzeba zagwarantować, że
klient, który będzie składał wniosek będzie szybko i sprawnie obsłużony przez
WFOŚiGW. Dla banków nie jest akceptowalną sytuacja, w której składane wnioski w tym programie są długo

wiceprezes Zarządu
WFOŚiGW w Katowicach.
- Do tej pory na Śląsku umowy podpisały 22 gminy. Z kolejnymi rozmowy trwają, m.in. z Raciborzem, Wyrami czy Zawierciem. Zależy nam, by mieszkańcy mogli jak najbliżej swoich domów zasięgnąć informacji i skorzystać z dotacji. W czasie funkcjonowania programu udzieliliśmy na fotowoltaikę i kolektory
słoneczne - 372 pożyczki na kwotę
8 125 909 zł. Ponadto mieszkańcy naszego województwa złożyli na 1523
sztuki pomp ciepła. Zainteresowanie
jest duże, jak zostaną uproszczone
procedury to wszystko będzie przebiegać jeszcze szybciej.

weryfikowane, nie ma jasnej, precyzyjnej informacji ile będzie trwała obsługa
i czy osoba, która złożyła wniosek dostanie dotację i w jakiej wysokości. Wymusza to nowe spojrzenie na program.
Zmierza to w stronę jego radykalnego
uproszczenia. Jak to będzie wyglądało
dowiemy się za kilka miesięcy.

PIOTR WOŻNY, prezes NFOŚiGW
- Komisja Europejska wie jaki jest
polski pomysł na wymianę przestarzałych pieców połączony z termomodernizacją i został przez nią zaakceptowany. To, co musimy obecnie zrobić to wynegocjować pieniądze
z budżetu UE na kolejną perspektywę
budżetową 2021-2027. Z kończącej
się perspektywy, poza miliardem złotych na walkę z niską emisją na Śląsku, nie wynegocjowano nic więcej.
W ogóle ten temat nie zaistniał
wśród aktualnej, kończącej się perspektywy finansowej.

wodu 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) Listopad to
miesiąc, podczas którego 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) Przez listopad przejdziesz jak burza. 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 zapomi-

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.
R

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.
E

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 poK
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Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

Przyjdź i sprawdź nas!
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
ul. Beskidzka 34, tel: 32 470 32 49
ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H. Spar), tel: 537 437 515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta), tel: 531 131 101
naj 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
A

M

Ciebie sympatię. Baw się dobrze, bo to
jest Twój czas!
STRZELEC (23.11-21.12) Chociaż listopad zaczął się tak jakby nijako, to każdy kolejny dzień będzie dla Ciebie coraz bardziej intensywny. Z jednej 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) W listopadzie dojdą nowe obowiązki i wyzwania, które nie powinny być dla Ciebie wielką niespodzianką. Początkowo natłok obowiązków może sprawić,
że szybko zaczniesz myśleć o urlopie.
Wiele wydatków nie powinno bardzo
obciążyć Twojego budżetu - mimo różnych sytuacji będziesz w stanie zaspokoić swoje potrzeby finansowe, jeżeli tylko zaczniesz rozsądnie wydawać
pieniądze.
A

