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39 mln zł
„Rzeczpospolita” opublikowała
najbardziej prestiżowy
i opiniotwórczy Ranking
Samorządów. Jednym z kryteriów
oceny była jakość zarządzania
urzędem miasta. Jastrzębie-Zdrój
wypadło słabo.

str. 2

Andrzej Matusiak, jastrzębski
radny i prezes Śląskiego Związku
Szachowego po raz trzeci
zorganizuje Mistrzostwa Europy
w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych w katowickim
Spodku.

str. 4

Prawie 39 mln zł, w formie
bezzwrotnych dotacji trafi do
Jastrzębia-Zdroju z Rządowego
Funduszu POLSKI ŁAD Program
Inwestycji Strategicznych.
Kwota ta plasuje Jastrzębie na
pozycji lidera w regionie.

str. 5

Prezydent Anna
Hetman zamroziła
podwyżki swoim
pracownikom, ale
ludzie nie chcą
już pracować za
minimalne pensje.

str. 3
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Tygrysem raczej nie jesteśmy…
u „Rzeczpospolita” opublikowała najbardziej prestiżowy i opiniotwórczy
Ranking Samorządów. Jednym z kryteriów oceny była jakość zarządzania
urzędem miasta. Jastrzębie-Zdrój wypadło słabo.
uczelnie, prestiżowe redakcje.
Z tych zestawień wyłania się
dosyć pesymistyczny obraz
Jastrzębia-Zdroju. Przodujemy jedynie w rankingu średnich zarobków, ale to jest zasługa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W zestawieniach opisujących skuteczność i jakość
pracy samorządów, wypadamy blado. Potwierdzeniem tego jest Ranking Samorządów
„Rzeczpospolitej” uznawany
za najbardziej prestiżowy
i opiniotwórczy w kraju. Co
roku od 17 lat, gazeta pu-

REKLAMA

89,07 pkt
85,76
80,60

77,69 76,57
69,52 67,94
67,00

16.

13.
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M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
w centrum
pow. 34,50 m2
cena: 135 000 zł
tel. 601 976 218

64,01

61,35

58,98 57,98 57,87 57,70 57,58 57,22

54,65
47,98

1. 2.

M-6
Jastrzębie-Zdrój
WOLNE OD ZARAZ!
ul. Zielona
pow. 72,00 m2
cena: 219 000 zł
tel. 601 976 218

Miejsca miast na prawach powiatu
z województwa śląskiego

45,85

Gliwice.
Katowice
Dąbrowa Górnicza
Bielsko-Biała
Rybnik
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Częstochowa
Ruda Śląska
Piekary Śląskie
Zabrze
Tychy
Chorzów
Jastrzębie-Zdrój
Bytom
Żory
Mysłowice
Świętochłowice
Jaworzno

P

rezydent Anna Hetman rządzi Jastrzębiem-Zdrojem od 2014
roku. To wystarczająco dużo, aby procesowi rządzenia
miastem nadać autorski charakter. Gdyby wsłuchać się w
autopromocyjne głosy płynące z magistratu, można by
uznać ten okres za przysłowiowych siedem tłustych lat.
Oceny zewnętrzne są jednak
mniej optymistyczne. Często
publikujemy wyniki rankingów, przygotowanych przez
instytuty badawcze, wyższe

blikuje zestawienie najbardziej rozwojowych lokalnych
władz samorządowych. Zasady rankingu ustala niezależna
kapituła, której przewodniczy
były premier prof. Jerzy Buzek. Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego
i Ministerstwa Finansów. Pod

29.

27.

44. 45.

30. 37. 41.

uwagę brano ponad 50 kryteriów oceny. Miarą rankingu są punkty przyznawane
w czterech strategicznych kategoriach:
Trwałość ekonomicznofinansowa - (zdolność do
zwiększania dochodów wewnętrznych i korzystania

48.

46.

47.

z finansowania zewnętrznego).
Trwałość społeczna (ocena działań mających
bezpośredni wpływ na jakość
życia mieszkańców).
Trwałość środowiskowa (sposób dostosowania samorządu do zmian klimatycznych).

49.

58.

52.

55.

Jakość zarządzania urzędem.
Jastrzębie-Zdrój znalazło
się w zestawieniu miast na
prawach powiatu. W skali
kraju jest ich 65. Zajmujemy
47 miejsce. Wypadamy słabo na tle kraju i samego województwa śląskiego.

Kolejne dzikie auto-złomy

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
w centrum po
kapitalnym remoncie
pow. 46,00 m2
cena: 199 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

W

październikowym wydaniu gazety poruszyliśmy
temat dzikich auto-złomowisk w naszym mieście.
W osiedlowych zatoczkach parkingowych wiele samochodów znajduje ostat-

nie miejsce spoczynku. Wraki nie tylko
psują estetykę i stanowią potencjalne
zagrożenie dla ciekawskich dzieci, ale
blokują także miejsca parkingowe, a jest
to dobro deficytowe w Jastrzębiu-Zdroju. Niestety, nie skutkują interwencje

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

w służbach miejskich, aby zrobiły coś
z tym problemem. Zaapelowaliśmy
do Czytelników, aby dzielili się z nami
informacjami o osiedlowych, dzikich
złomowiskach. Oto kolejne przykłady
z ulic: Wrzosowej i Wrocławskiej.

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
502 364 029, olimpia-reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
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PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady Miasta:

Pracownicy Urzędu Miasta mają dość
poniżania ich głodowymi pensjami.
P

racownicy jednostek podległych urzędowi miasta mają żal i pretensje do swojej szefowej, czyli
prezydent Anny Hetman. Przed wyborami obiecywano im podwyżki, a tymczasem większość z nich
zarabia na poziomie ustawowego, minimalnego wynagrodzenia. Podczas październikowej sesji Rady Miasta
jedna z pracownic jednostki podległej magistratowi
mówiła tak: „Mamy dość uwłaczających pensji. Mamy
dość pomijania naszej jednostki w podwyższaniu wynagrodzeń. Mamy dość!”
W czasie, kiedy prezydent Anna Hetman „zamroziła”
swoim pracownikom podwyżki, minimalna, ustawowa
pensja wzrosła w Polsce o 62 proc, a średnia wypłata
w sektorze przedsiębiorstw o 34 proc. Przez ten okres
skumulowana inflacja zwiększyła się o 15 proc. Z jednej
strony spadała moc nabywcza złotówki, ale jednocześnie
rosły wynagrodzenia. Oznacza to, że większość Polaków
nie dostała po kieszeni z powodu inflacji. Do nielicznych
wyjątków należą osoby zatrudnione w jastrzębskim urzędzie miasta i podległych jednostkach.

Urzędnicy i pracownicy miejskich jednostek upominają się o swoje pensje.

cy Rady Miasta otrzymałem wiele pism, odbyłem też spotkania z przedstawicielami pracowników. Z tych rozmów jasno wynika, że
w Urzędzie Miasta i podległych placówkach
ludzie mają już dość poniżania ich bardzo niskimi wynagrodzeniami. Przed wyborami samorządowymi obiecywano podwyżki, ale te
deklaracje prezydent Anny Hetman nie są realizowane. Z roku na rok rośnie liczba pracowników o wynagrodzeniu minimalnym
(przypominam - to 2 800 zł brutto). Tak jest
np. w żłobku, gdzie na 23 etaty aż 20 osób dostaje najniższą, przewidzianą prawem pensję.
W Ośrodku Pomocy Społecznej 60% pracowników ma pensję minimalną. Co roku w naszym budżecie rosną przychody PIT, CIT oraz
subwencje na edukację. Mimo tego prezydent przestała dbać o wynagrodzenia swoich
pracowników nie tylko w urzędzie, ale także
w innych miejskich jednostkach: MOPS,
PUP, OPS, Straż Miejska MZN itd.

- Na listopadowym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Miasta, zrobiło się dosyć czarno.
- Posiedzenie dotyczyło projektu budżetu na rok 2022. Uczestniczyli w nim także
mieszkańcy, wśród których było wielu miejskich urzędników ubranych na czarno. Można się domyślać, że nie była to kwestia mody,
lecz symbol protestu w związku z ich tragiczną sytuacją finansową.
- Podczas październikowej sesji Rady
Miasta wystąpiła jedna z pracownic OPS. To
były mocne słowa, które odbiły się szerokim
echem w całym mieście.
- Za mocnymi, emocjonalnymi słowami idą
też konkretne działania. Jako przewodniczą-

- Radni o tym wiedzieli?
- Radni otrzymywali sygnały od naczelników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz kierownictw jednostek podległych
o bardzo ciężkiej sytuacji finansowej pracowników. Ci ludzie pracują na rzecz mieszkańców, ale mają - de facto - zamrożone wynagrodzenia, a z roku na rok dorzuca im się kolejne obowiązki. Kurcząca się kadra, zwiększanie zakresu obowiązków, brak zrozumienia
trudnej sytuacji finansowej ociera się w niektórych wydziałach o mobbing psychiczno-finansowy. Urzędnicy naszego miasta potwierdzają, że jest to już codzienność z jaką muszą
się mierzyć.
- Prezydent Anna Hetman w mediach
stwierdziła, że skoro ma Pan wiedzę, że
w magistracie jest mobbing to powinien
zgłosić odpowiednim służbom.

- Z wypowiedzi prezydent Hetman wynika, że chce nadal bagatelizować poważny problem. Wyraźnie powiedziałem, że jest to swoisty „mobbing psychiczno-finansowy”. Należy to rozumieć w kontekście, że prezydent stawia na wysokie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie pracowników, dodaje im nowe zakresy czynności, a z drugiej strony wynagradza ich najniższą pensją, jaka jest prawnie dopuszczona. W dodatku za tę sytuację obwinia się rząd, który od samego początku stawia
na wzrost minimalnego wynagrodzenia. Czy
to oznacza, że gdyby minimalne wygrodzenie
było np. o 50% niższe to w jastrzębskim magistracie nie byłoby problemów z wynagrodzeniem? To jest absurd i niepoważne traktowanie podwładnych.
- Oczekiwania pracowników są zasadne?
- Oczekiwania pracowników sfery budżetowej, samorządowej są jak najbardziej uzasadnione. W okresie tak zwanego „zamrożenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń” w placówkach podległych prezydent Hetman, płaca minimalna wzrosła w Polsce o 62 proc.,
a wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
o 34,6 proc., przy skumulowanej inflacji wynoszącej ok. 15 proc. Dlatego uważam, że należy poważnie rozważyć możliwość zwiększenia w projekcie uchwały budżetowej wskaźnik wzrostu wynagrodzeń do wysokości co
najmniej 15 proc. Jako radni będziemy się
bardzo uważnie przyglądać proponowanym
przez prezydent Hetman wydatkom w budżecie i pozostawionym 10 milionom złotych rezerwy na cele bieżące.
- Czy jest szansa na polepszenie sytuacji
pracowników magistratu?
- Z uwagi na zbliżający się czas przyjęcia
uchwały budżetowej na rok 2022 uważam,
że radni powinni mieć pełny zakres wie-

dzy o wynagrodzeniach w naszym Urzędzie
Miasta. W związku z tym zawnioskowałem
o przygotowanie na każdą Komisję Rady
Miasta pełnej informacji o wysokości wynagrodzeń podległych prezydent Hetman
pracowników w każdym wydziale i jednostce organizacyjnej. Chciałbym, aby ten materiał był na tyle obszerny i szczegółowy, tak by
radni podejmując decyzję związaną z budżetem mieli pełny zakres wiedzy o sytuacji finansowej pracowników Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych oraz możliwościach budżetowych, aby choć w części zrealizować ich potrzeby.
- Prezydent Hetman już potwierdziła,
że ma zabezpieczoną kwotę dla osób, które zgodnie z prawem muszą otrzymać minimalne wynagrodzenie. Oznacza to, że dostaną 210 złotych.
- Jest jedno ale. Prezydent (zgodnie z kodeksem Pracy) chce przesunąć obecnie otrzymywane wynagrodzenie w ostatnim dniu
miesiąca na kolejny dziesiąty dzień miesiąca. I tak pracownik, któremu w przyszłym roku będzie się należało wynagrodzenie 3010
złotych (brutto) powinien otrzymać więcej
o 2520 złotych brutto za cały rok ( tj. PIT roczny 36 120 zł brutto). Gdy prezydent dokona
tego przesunięcia o dziesięć dni na kolejny
miesiąc to pracownik w roku 2022 otrzyma
tylko 11 wynagrodzeń czyli jego PIT roczny
będzie opiewał na kwotę 33 110 złotych.
- W związku z tym jakie widzi Pan rozwiązanie?
- Po pierwsze - poważnie traktować stronę społeczną. Po drugie - szczere aż do bólu
rozmawiać i zacząć budować realny budżet na
rok 2022. Po trzecie - nie odsuwać problemu
na kolejny rok.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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W tym roku wracamy

do stacjonarnej formuły zawodów
ANDRZEJ MATUSIAK, jastrzębski radny i prezes Śląskiego Związku Szachowego po raz trzeci
zorganizuje Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych w katowickim Spodku.

- Po raz trzeci organizuje Pan mistrzostwa Europy. Każde są inne...
- Każde są inne, ale to pandemia zmusiła nas
do organizacyjnej elastyczności. W 2017 r. do
Katowic zjechały tłumy zawodników na Mistrzostwa Europy w Szachach Błyskawicznych
i Szybkich. To była jedna z największych imprez szachowych na świecie. Wystąpiło blisko
1200 zawodników. Zawody oceniono bardzo
wysoko pod względem sportowym i organizacyjnym. Spodek jest miejscem magicznym dla
sportowców, a Katowice stały się wręcz nieformalną europejską stolicą szachów.
- A później przyszła pandemia.
- Sytuacja z pandemią spowodowała, że nie
bylibyśmy w stanie powtórzyć takich zawodów. Mogliśmy zorganizować turniej do 250
osób, ale to byłoby poniżej oczekiwań zawodników i sympatyków tego sportu. Dlatego postanowiliśmy wspólnie z władzami Europejskiej Unii Szachowej, że mistrzostwa odbędą
się online, choć logistyczna baza zawodów
była - tradycyjnie - w Katowicach.

- Przecież w ubiegłym miesiącu odbył się
współorganizowany przez Śląski Związki Szachowy turniej Open Jastrzębie-Zdrój 2021.
Zawody stały na wysokim poziomie...
- Z całym szacunkiem dla Open Jastrzębie-Zdrój, ale nie jest to impreza na miarę
Ustronia czy Katowic.
- W Katowicach i Ustroniu możemy liczyć
na pełne wsparcie ze strony władz miasta,
a bez dobrej współpracy z samorządami nie
da się zorganizować zawodów na takim poziomie. Wracamy do tematu, który był już
nieraz poruszany na łamach „Naszego Jastrzębia”. Władze naszego miasta nie doceniają potencjału Królewskiej Gry.

- Teraz jak będzie?
- Zawody odbędą się 17-19 grudnia w katowickim Spodku w formule stacjonarnej, ale
z powodu pandemii będzie obowiązywać limit

REKLAMA

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

uczestników. W tegorocznych Mistrzostwa
Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych
może wziąć 700 zawodników. Frekwencyjnego
rekordu więc nie pobijemy, ale przynajmniej
wrócimy do tradycyjnej formuły zawodów.
- Ma Pan na swoim organizacyjnym koncie, m.in. mistrzostwa Europy w Katowicach
i wysoko ocenianą, wielodniową imprezę
„Szachy łączą pokolenia w Ustroniu”. Kiedy
zorganizuje Pan coś w Jastrzębiu-Zdroju?

- Albo jest inna przyczyna. Jest Pan z innej, politycznej „bajki” niż prezydent Anna
Hetman. Czasami na sesjach Rady Miasta
nie jest między wami miło.
- Na sesjach Rady Miasta nie musi być miło, ale co to ma wspólnego z szachami? Nie
podzielam politycznych poglądów prezydent
Hetman i nie zgadzam się z jej wieloma decyzjami dotyczącymi naszego miasta. Natomiast
mogę powtórzyć po raz kolejny, że jeśli ze
strony miasta będzie wola współpracy oferuję
do dyspozycji swoje doświadczenie i organizacyjny potencjał Śląskiego Związku Szachowego.

WICEMISTRZOSTWO ŚWIATA
dla szachisty z Jastrzębia-Zdroju

W
Tapety już od

9,90 zł

Zrób zakupy przez internet:

www.exclusivecarpets.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 39

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

dniach 4-14 listopada rozegrane
zostały Mistrzostwa Świata dla
osób z niepełnosprawnościami.
W zawodach tych Marcin Molenda, zawodnik
Uczniowskiego Klubu Sportowego Pionier Jastrzębie-Zdrój wywalczył drugie miejsce, uzyskując tytuł Wicemistrza Świata w szachach.
Rozstawiony z turniejową „trójką” na dystansie dziewięciu rund, zdobył osiem punktów
(wygrywając 7 partii i remisując 2) gwarantując
sobie pewne drugie miejsce w turnieju indywidualnym. Dodatkowo wraz z reprezentacją Polski zdobył złoty medal, wyprzedzając takie kraje
jak Rosję oraz Stany Zjednoczone.
W zawodach startowało 250 zawodników
z ponad 40 krajów. Początkowo impreza miała
się odbyć „na żywo” w malowniczej miejscowości Dresden, we wschodniej części Niemiec.
Finalnie format turnieju przybrał formę online
z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną
panującą na świecie. Biorąc pod uwagę sposób
rozgrywania turnieju, pozwoliło to dodatkowo
zaangażować jeszcze większą grupę zawodników
z wielu różnych państw.
Podczas podsumowania swojego występu
zawodnik przyznał: […] „Swój wynik uznaję

za całkiem niezły z uwagi na to, że startowałem
z turniejową „trójką” i każda poprawa względem
listy startowej może napawać optymizmem. Oczywiście bardzo się cieszę z osiągniętego rezultatu,
ale uważam że dało się wycisnąć delikatnie więcej.
Partie rozgrywane przeze mnie miały relatywnie
wysoką dokładność, ale w kluczowych momentach
pojawiały się niedokładności, które mogły odwrócić grę o 180 stopni. Mogę śmiało powiedzieć, że
jest jeszcze wiele elementów do poprawy”.
Niewątpliwie, takie wyniki mogą budzić
ogromną radość dla śląskiej społeczności. Nie
pozostaje nic innego, jak pogratulować oraz życzyć równie ogromnych osiągnięć w przyszłości.
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Miliony z Polskiego Ładu

DLA NASZEGO MIASTA

Prawie 39 mln zł, w formie bezzwrotnych dotacji trafi do Jastrzębia-Zdroju z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji
Strategicznych. Kwota ta plasuje Jastrzębie na pozycji lidera w regionie. Pozostałe miejscowości otrzymały kilkukrotnie mniejsze
dotacje, a Rybnik nie pozyskał żadnych pieniędzy z tego źródła. Pieniądze zostaną przekazane na realizację trzech strategicznie
ważnych dla miasta projektów. Pierwszy pozwoli na rozwój gospodarczy, dwa pozostałe poprawią bezpieczeństwo drogowe.
- Polski Ład to ogromna
szansa na dynamiczny rozwój mojego rodzinnego miasta. Nowe inwestycje to nowe
miejsca pracy, szczególnie dla
kobiet. Pilnych nakładów wymagają też jastrzębskie drogi.
To elementy, które w pierwszej
kolejności decydują o jakości
życia mieszkańców. Tak więc
Polski Ład jest odpowiedzią
Prawa i Sprawiedliwości na
najpilniejsze potrzeby mieszkańców - powiedział Grzegorz Matusiak, poseł PiS
- Rekordową dotację udało
się pozyskać dzięki dobrej
współpracy z samorządem
lokalnym, przy realizacji tego sztandarowego projektu
Prawa i Sprawiedliwości.

Mam tu na myśli zarówno
Prezydent Miasta jak i tutejszych radnych PiS: Angelikę

Garus-Kopertowską, Łukasza
Kaszę, Szymona Klimczaka,
Mirosława Kolba, Andrzeja

Miejsce pracy: województwo śląskie

Matusiaka, Wojciecha Marcola, Tadeusza Sławika, Piotra
Szeredę, Michała Urgoła, Stefana Woźniaka - dodał tutejszy parlamentarzysta.
Najwięcej środków finansowych, bo 24 mln 300 tys. zł
zostanie przekazanych na
przebudowę pokopalnianej
łaźni na potrzeby Centrum
Porozumienia Jastrzębskiego. Dzięki temu zaniedbany
i nieużywany budynek, na
terenie byłej kopalni Moszczenica, zyska nie tylko nowe
przeznaczenie, ale też nowy
architektoniczny kształt. Sta-

Wymiar etatu: 1/1
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Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:
1. Dyżurny Ruchu
2. Nastawniczy
3. Dróżnik Przejazdowy
4. Automatyk urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Wymagania:
1. Świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na dane stanowisko.
2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.
3. Dobra organizacja pracy.
4. Sumienność i odpowiedzialność.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Odporność na stres.
Oferujemy:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
2. Praca w stabilnej, rozwijającej się firmie.
3. Możliwość rozwoju zawodowego.
4. Benefity pozapłacowe (karty multisport, karty edenred).
5. Pracowniczy Program Emerytalny PPE.
Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. List motywacyjny.
Wysyłając zgłoszenie prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane art.
221 KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) RODO przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
44-330 przy ul. Górniczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000017437
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Spółki w Jastrzębiu-Zdrój
przy ul. Górniczej 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: jsk@jsk.pl.

nie się więc wzorcowym projektem rewitalizacji pokopalnianych obiektów.
- W ruinach po dawnej
łaźni powstanie nie tylko placówka muzealna. Powołamy
też do życia Centrum Nauki
i Innowacji Biznesu. Budynek
stanie się również miejscem,
w którym rozwijać się będzie
życie ekonomiczne i gospodarcze miasta, a więc kształtować przyszłość JastrzębiaZdroju. Dzięki pieniądzom
z Polskiego Ładu i wsparciu
posła Grzegorza Matusiaka,
to co jeszcze do niedawna było
jedynie naszymi planami na
bliżej nieokreśloną przyszłość,
teraz staje się rzeczywistością
- podkreślił Tadeusz Sławik,
radny i inicjator powołania
muzeum i Centrum Biznesu.
Pozostałe dwa projekty dofinansowane z Rządowego Funduszu pozwolą zrealizować
najpilniejsze zadania z zakresu
infrastruktury drogowej miasta. Kwota 9 mln 700 tys. zł
pozwoli wybudować rondo na
skrzyżowaniu ulic Podhalańskiej - Zielonej - Młyńskiej,
zapobiegając wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców
osiedla Pionierów. Przebudo-

39 mln zł
 24,3 mln zł

przebudowa
pokopalnianej łaźni
na potrzeby Centrum
Porozumienia
Jastrzębskiego

 9,7 mln zł

rondo na skrzyżowaniu
ulic Podhalańskiej Zielonej- Młyńskiej.

 5 mln zł

przebudowa ulicy
Witczaka
wana zostanie także ulica Witczaka na odcinku od basenu
do ulicy Wodzisławskiej. Na
ten cel z Polskiego Ładu, Jastrzębie otrzyma 5 mln zł.

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

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

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886
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Z okazji święta
Barbary,
patronki wszystkich
Górników, składam całej
Górniczej Braci życzenia
zdrowia, szczęścia,
spełnienia marzeń w życiu
rodzinnym i satysfakcji
z zawodowych dokonań.
Życzę, by ciężka i niebezpieczna praca jaką jest
bez wątpienia górnictwo przynosiła jak najwięcej
zadowolenia oraz poczucia bezpieczeństwa, by liczba
zjazdów pod ziemię równała się liczbie powrotów.
Niech święta Barbara zawsze
ma Was i Wasze rodziny w swojej opiece.
Szczęść Boże
Przewodniczący Rady Miasta

PIOTR SZEREDA

Kupcy na targowisku
chcą przetrwać zimę

T

argowisko Miejskie przy ulicy Arki
Bożka to temat rzeka. To, że szpeci miasto - wszyscy wiemy. Nie tak
powinna wyglądać nowoczesna, miejska
infrastruktura handlu detalicznego. Miasto nic w tej sprawie nie robi, bo od lat cią-

gnie się sądowa batalia o prawa własności
do tych terenów. Jeśli władze nie mogą poprawić sytuacji, to przynajmniej niech nie
pogarszają. Kupcy z targowiska zwrócili się
do prezydent Anny Hetman z pismem, które publikujemy poniżej.

Szanowna Pani Prezydent.
Zarząd handlowców im. M. Drzymały targowiska miejskiego „Arki
Bożka” w związku ze zbliżającym się rokiem 2022 zwraca się z prośbą o niepodnoszenie przez Zarząd Miasta stawek opłat targowych
tj. rezerwacji dzierżawy i opłat dziennych na zbliżający się rok.
W związku z dalszym chaotycznym otwieraniem nowych obiektów handlowych na terenie naszego miasta, a także niepewnej sytuacji rozprzestrzeniania się pandemii, liczba klientów robiących u nas zakupy cyklicznie się zmniejsza. Obecnie standard handlowy targowiska jest mniej niż żałosny co powoduje dalszą ucieczkę klientów. Rozumiejąc, że miasto prowadzi w dalszym ciągu sądowe batalie
o własność terenu targowiska nie domagamy się działań miasta w celu poprawy jego stanu technicznego. Prosimy jednocześnie o utrzymanie obniżenia, jak to było dotychczas o 50 proc. stawek opłaty
w dwóch miesiącach zimowych, tj. styczeń i luty, co pozwoli nam jakoś przetrwać okres niemal całkowitego braku klientów.
Mamy nadzieję, że osoby zarządzające naszym miastem zrozumieją naszą sytuację i pozytywnie ustosunkują się do naszej prośby.
Zarząd kupców im. M. Drzymały
Jastrzębie-Zdrój
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Dealer Hyundai Witpol
Salon Pszczyna / Studzienice, ul. Jaskółek 21, tel. 32 326 39 90
Salon Tychy, ul. Katowicka 35, tel. 32 326 22 80
www.witpol.hyundai.pl
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Nie my do Czech, a Czesi do nas
To

Grzegorz Matusiak,
poseł na Sejm RP

Jastrzębie-Zdrój powstawało
wraz z kopalniami i do dziś
mimo wielu zapewnień
nie udało się stworzyć
rynku pracy, który byłby
alternatywą dla górnictwa.
Tak więc obecnie losy
i przyszłość miasta całkowicie
zależą od Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Na szczęście to PiS
jest u władzy, dzięki czemu
JSW SA nadal jest spółką
skarbu państwa.
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oznacza godziwe zarobki i spore wpływy
do miejskiej kasy. Tyle,
że kiedy do władzy doszłaby Platforma Obywatelska, polskie górnictwo
czekałby smutny koniec, czyli reforma zgodna z planami unijnymi dotyczącymi przemysłu wydobywczego. Niestety, ekonomiczni doradcy Tuska nie pozostawiają żadnych
złudzeń co do szybkiej realizacji tego czarnego scenariusza w perspektywie zaledwie kilku lat.
Jak widać JastrzębieZdrój jest całkowicie
nieprzygotowane na
zwycięstwo Platformy
Obywatelskiej
w wyborach, a przede
wszystkim na
proponowaną przez tą
partię „reformę kopalń”.
Sytuację dodatkowo komplikuje prezydent Jastrzębia Anna Hetman, której druga kadencja upływa
na bezskutecznych poszukiwaniach
strategicznego inwestora, choć jak
sama przekonuje robi w tej sprawie
wszystko, tyle, że nic z tego nie wynika.

Fabryka w Czechach robi duże, pozytywne wrażenie.
Na szczęście dla mieszkańców naszego regionu, spontanicznie rozwija się rynek pracy w Czechach. Zjawisko nie jest nowe, bo
już od kilku lat czescy przedsiębiorcy chętnie korzystają z polskich pracowników z przygranicznych miejscowości. Wydawać by się mogło, że
w ten sposób problem alternatywnego dla górnictwa rynku pracy
sam się rozwiązał. Nie do końca.
Wielu jastrzębian jeździ do pracy
w Czechach, bo w rodzinnym mieście nie mogą jej znaleźć lub proponowane warunki zatrudnienia nie
są atrakcyjne. Ponadto płacone za

polskich pracowników podatki zostają w Czechach.
Dlaczego więc nie
sprowadzić czeskich
firm do nas?
Dobrym przykładem jest moje rodzinne Jastrzębie-Zdrój. Blisko granicy, z dogodnym połączeniem autostradowym i terenami inwestycyjnymi, w tym także należącymi do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a do tego wypracowana przez lata kultura techniczna i przemysłowa.
To atuty, które wykorzystałem pod-

czas spotkania z przedstawicielami
czeskiej firmy Magna Energy Storage. Okazją była studyjna wizyta parlamentarnego zespołu ds. Energetyki u tego czołowego czeskiego producenta akumulatorów dużej mocy.
Jestem przewodniczącym tego sejmowego zespołu, więc miałem okazje przedstawić potencjał jakim wyróżnia się Jastrzębie-Zdrój. Obecnie
wszystko jest na dobrej drodze, by
w mieście powstała nowoczesna fabryka produkująca magazyny energii, a więc trafiła tu spółka z branży,
przed którą transformacja energetyczna Unii Europejskiej otwiera olbrzymie perspektywy.
Na początek inwestor
deklaruje zatrudnienie
dla 200 osób, docelowo
będzie to 10 razy tyle.
Teraz czas na działania władz
miasta. Jestem przekonany, że dzięki mojej inicjatywie prezydent Jastrzębia-Zdroju będzie mogła udowodnić, że kwestia pozyskania inwestora strategicznego jest priorytetem, a nie jedynie deklaracją, która dobrze wygląda w mediach, ale
nie wiąże się z realnymi efektami.
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Produkty spożywcze zawsze w najlepszej cenie!
§ świeże
§ dobre
§ polskie

Nie przegap promocji!
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Zdjęcia: JSW

JSW odrabia straty
u Poprawia się sytuacja finansowa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Na wyniki Grupy Kapitałowej
JSW znaczny wpływ miała poprawa koniunktury na
międzynarodowych rynkach węgla, koksu i stali.

TOMASZ CUDNY,

G

rupa Kapitałowa JSW po dziewięciu miesiącach 2021 roku odnotowała 62,7 mln zł
straty netto wobec 1088,6 mln zł straty
netto rok wcześniej. Warto jednak podkreślić, że
za okres trzech miesięcy zakończony 30 września
2021 r. Grupa Kapitałowa JSW wypracowała zysk
netto w wysokości 267,8 mln zł.
EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) ukształtowała się za ten okres na poziomie 1 044,2 mln zł.
Produkcja węgla ogółem spadła o 4,1 proc. i wyniosła 10,2 mln ton, wzrosła natomiast o 15,1 proc.
produkcja koksu i osiągnęła poziom prawie
2,8 mln ton.

Ogólna sprzedaż węgla
wyprodukowanego w kopalniach
JSW wzrosła w ciągu 9 miesięcy
tego roku o 11 proc. w porównaniu
do analogicznego okresu roku
ubiegłego i wyniosła 11,1 mln ton.
Wielkość sprzedaży koksu wzrosła o 1,4 proc.
i wyniosła 2,7 mln ton. Warto zwrócić uwagę,
że w omawianym okresie wzrosły również ceny
węgla metalurgicznego (koksowego) i koksu,
odpowiednio o 4,5 proc. oraz 40,8 proc. W rezultacie przyczyniło się to do wzrostu przycho-

dów ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW aż
o 31,1 proc. Od początku roku do końca września
2021 roku przychody Grupy Kapitałowej JSW
osiągnęły poziom ponad 6,7 mld zł.
***
Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem wysokiej
jakości węgla koksowego typu hard i znaczącym
producentem koksu w Unii Europejskiej. Grupa
od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku.

prezes zarządu JSW SA
Od połowy sierpnia
obserwujemy
dynamiczny wzrost
notowań węgli
koksujących. Rynek
nam sprzyja, tym
bardziej, że wzrasta też
zapotrzebowanie na
węgiel koksowy poza
Chinami. Pamiętajmy,
że rynek koksu jest
rynkiem globalnym,
a koks z Polski
konkuruje z dostawami
tego surowca z całego
świata. Światowy
handel koksem wyniósł
w drugim kwartale
tego roku 7,2 mln
ton i był to najwyższy
kwartalny wynik od co
najmniej dziesięciu lat.
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PAMIĘTAMY

o prof. Bolesławie Krupińskim

u W Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach powstała Izba Pamięci
prof. Bolesława Krupińskiego. W ten sposób uhonorowano jedną
z najwybitniejszych postaci polskiego górnictwa. Zdjęcia, makiety,
mundury oraz osobiste pamiątki profesora Bolesława Krupińskiego
przekazała Jastrzębska Spółka Węglowa.
stra aktywów państwowych, Jacka
Sasina, który napisał:
„Prof. Krupiński na stale wpisał
się w historię polskiego górnictwa
przez swoje nieocenione zasługi na
rzecz odradzającej się w pierwszych
powojennych latach gospodarki,
w której górnictwo odegrało znaczącą rolę. Swoim ogromnym zaangażowaniem porywał wielu inżynierów
górniczych i innych ludzi do odbudowy i rozbudowy przemysłu węglowego, działając na rzecz rozwoju Polski i jej gospodarki. To właśnie z jego
inicjatywy uruchamiane były kopalnie, wydziały górnicze na uczelniach
wyższych, dzięki czemu rozwija się
również nauka górnicza”.

F

undacja JSW uzupełniła
wyposażenie Izby Pamięci
poprzez nowoczesne oświetlenie rekwizytów oraz sztandar
kopalni Krupiński, której profesor był patronem. Zakład w Suszcu powstał trzy lata po śmierci Bolesława Krupińskiego, ale w nim
kultywowano pamięć wybitnego
górniczego eksperta.
Jego postać ściśle
związana była także
z Głównym Instytutem
Górnictwa.
Profesor Bolesław Krupiński
był głównym inicjatorem i realizatorem koncepcji powstawania
Instytutu. Po inauguracji działalności Instytutu w kwietniu 1945
roku Profesor Krupiński został
wybrany na przewodniczącego
Rady Naukowej i pełnił tą funkcję nieprzerwanie do 1969 roku.
Ponadto w pierwszych latach jego działalności sprawował stanowisko dyrektora Działu Górniczego, najważniejszej części Instytutu. Wywierał wielki wpływ

Prof. Bolesław Krupiński
urodził się w 1893 r.
na Wołyniu.
na podejmowane kierunki badań
oraz rozwoju kadry naukowo-badawczej.

Podczas uroczystości otwarcia
Izby Pamięci w Katowicach odczytano list wicepremiera i mini-

Studiował w Instytucie Górniczym w Petersburgu, a w 1914 r.
rozpoczął praktykę górniczą w Za-

głębiu Dąbrowskim. Studia w krakowskiej Akademii GórniczoHutniczej ukończył w 1923 r. Pracę górników znał na wylot - był
bowiem ładowaczem, strzałowym,
nadgórnikiem, a wreszcie sztygarem. Zdobywał doświadczenie
także podczas pracy we Francji,
a po powrocie do kraju kierował
kopalnią Rymer, a potem Gwarectwem Rybnickim. Druga wojna
światowa oznaczała aresztowanie
i pobyt w obozie koncentracyjnym, z którego Krupiński został zwolniony w 1941 r. Po zakończeniu wojny wrócił na Górny Śląsk, został naczelnym dyrektorem technicznym w Centralnym
Zarządzie Przemysłu Węglowego.
Od 1950 roku był wiceministrem
górnictwa i przewodniczącym Rady Naukowej Głównego Instytutu
Górnictwa oraz Państwowej Rady
Górnictwa. Karierę zawodową łączył z naukową, dzięki pracy dla
AGH i Polskiej Akademii Nauk.
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JSW Z NAGRODĄ DLA FILMU KORPORACYJNEGO

Budryk - kopalnia,
której nie oddam
Film dokumentalny,
którego głównym
bohaterem jest
przodowy Marcin
Kołodziejczyk
z kopalni Budryk,
zdobył pierwszą
nagrodę podczas
16. FilmAT Festival
Awards w kategorii:
„Filmy korporacyjne Problemy bieżące”. To
autorska produkcja
pracowników Biura
Komunikacji i PR
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.

F

ilm powstał na początku
pandemii COVID-19. Jego
bohaterem jest przodowy
Marcin Kołodziejczyk, który od
1996 r. pracuje w kopalni Budryk.
Autorzy filmu, czyli Mateusz Paszek,
Mateusz Szczepara i Jacek Stefaniak
towarzyszyli mu z kamerą w kopalni
Budryk oraz rozmawiali o jego obawach związanych z wpływem koronawirusa na zakład pracy.
Obaw i niepewności w pierwszych miesiącach pandemii przecież nie brakowało, podobnie jak
nadziei na bezpieczną przyszłość.
- Jak zamkną kopalnię, bo nie
wiadomo, ile to będzie trwać, to nie
mamy już do czego wracać. (…) Jak
my zamkniemy kopalnie na miesiąc,
a wiadomo, że górotwór pracuje, zaciśnie nam ściany, zaciśnie chodniki,
zaciśnie nam przodki (…) to będzie
bardzo ciężki rozruch - mówił Kołodziejczyk podczas nagrania. Te
słowa padły w marcu 2020 r., po-

nad dwa miesiące przed decyzją
o wstrzymaniu normalnego cyklu
wydobycia węgla w zakładzie. Powodem były liczne infekcje koronawirusem w zakładach JSW, do których dochodziło pomimo podjęcia
szczególnych kroków ostrożnościowych, takich jak zmiana organizacji
pracy i testy przesiewowe wśród
górników. W kopalni Budryk przez
trzy tygodnie prowadzono prace
niezbędne do zabezpieczenia zakładu przed zagrożeniami naturalnymi
oraz roboty zabezpieczające fronty
eksploatacyjne, co było podporządkowane trosce o zdrowie pracowników i ochronie miejsc pracy.
Bohater filmu
najwyraźniej to
przeczuwał:
- Nie ma żartów z tym, tak
powiem. Jeden drugiego
pilnuje, my są bracia
w robocie, my są drugą
rodziną w pracy, to jest
drugi nasz dom.
Jego słowa - i pracę autorów doceniło międzynarodowe jury
Festiwalu FilmAT, które oceniało
kreatywność, styl i przedmiot tematu oraz sposób opowiedzenia
historii. Rezultatem jest pierwsza

nagroda podczas szesnastej edycji Festiwalu w kategorii „Filmy
korporacyjne - Problemy bieżące”.
Jest tym cenniejsza, iż FilmAT jest
polskim członkiem Międzynarodowej Organizacji Festiwali Filmów
Turystycznych - CIFFT (Comité
International des Festivals du Film
Touristique) z siedzibą w Wiedniu.
Celem festiwalu jest prezentacja
najnowszych trendów w dziedzinie
filmów dokumentalnych, reportaży
telewizyjnych, komunikacji turystycznej, filmów korporacyjnych
i instytucjonalnych oraz ocena produkcji audiowizualnych w zależności od ich poziomu artystycznego
i możliwości wpływania na grupę
docelową. Festiwal wspiera rozwój
krajowych i zagranicznych produkcji i organizuje odrębny konkurs
filmowy dla filmów polskich oraz
filmów z całego świata. Z liczbą
wyświetleń zbliżającą się do 19 tysięcy, „Budryk - kopalnia, której
nie oddam” jest trzecim najczęściej
oglądanym filmem wśród produkcji Biura Komunikacji i PR.
Kilkadziesiąt filmów dotyczących
bieżących spraw, filmów wizerunkowych oraz relacji z wydarzeń JSW
znajduje się na firmowym kanale
YouTube: https://www.youtube.com/
JastrzębskaSpółkaWęglowaSA.
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AKADEMIA WYGRAŁA

Puchar Prezesa JSW dla JSW Koks
u Drużyna Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla wygrała tegoroczny Turniej
Siatkarski o Puchar Prezesa JSW SA - ku pamięci Remigiusza Łuczkowskiego tragicznie zmarłego we wrześniu br. pracownika Ruchu Borynia.

N

ajlepszą drużyną wśród ekip
reprezentujących GK JSW
okazała się drużyna JSW
KOKS, która w finale uległa Akademikom 0:2 i zgodnie z regulaminem turnieju, który mówi o tym, że Puchar Prezesa JSW zdobywa najlepsza drużyna reprezentująca zakład lub spółkę z Grupy
GRUPA A
KWK Knurów-Szczygłowice
JSW KOKS
KWK Budryk

Kapitałowej JSW - puchar zdobyli siatkarze reprezentujący JSW KOKS. Trzecie miejsce wywalczyli siatkarze z KWK
Knurów-Szczygłowice ogrywając w zaciętym meczu ekipę z Pniówka 2:1.
W dwudniowych zawodach wzięło udział 12 drużyn (9 z nich to reprezentacje zakładów i spółek Grupy JSW

GRUPA B
KWK Jastrzębie-Bzie
JSW IT Systems
JZR

i 3 ekipy zaproszone spoza Grupy - Aurator & Eagle Sport, Servecom i Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel). Drużyny podzielono na 4 grupy, w których
każdy grał z każdym. Do ćwierćfinałów
rozgrywek przechodziły dwie najlepsze
drużyny z grupy. Ekipy z miejsc 3 zagrały o miejsca 9-12.

GRUPA C
KWK Borynia-Zofiówka
Aurator & Eagle Sport
ZWP

GRUPA D
Akademia Talentów
Servecom
KWK Pniówek

WYNIKI SPOTKAŃ GRUPOWYCH:
Knurów- Szczygłowice - KWK Budryk 1:1
KWK Jastrzębie - Bzie - JZR 2:0
KWK Borynia- Zofiówka - ZWP 2:0
Akademia Talentów - KWK Pniówek 2:0
JSW KOKS - KWK Budryk 2:0
JSW IT Systems - JZR 1:1
Aurator/ Eagle - ZWP 2:0
KWK Jastrzębie-Bzie - JSW IT Systems 2:0
KWK Knurów- Szczygłowice - JSW KOKS 0:2
Servecom - KWK Pniówek 0:2
KWK Borynia-Zofiówka - Aurator/Eagle 2:0
Akademia Talentów - Servecom 2:0
ĆWIERĆFINAŁY:
JSW KOKS - JZR 2:0
KWK Jastrzębie-Bzie - KWK Knurów-Szczygłowice 0:2
KWK Borynia-Zofiówka - KWK Pniówek 0:2
Akademia Talentów - Aurator/Eagle 2:0
PÓŁFINAŁY:
JSW KOKS - KWK Knurów-Szczygłowice 2:1
KWK Pniówek - Akademia Talentów 0:2
MECZ O 3 MIEJSCE:
KWK Knurów-Szczygłowice - KWK Pniówek 2:1
FINAŁ:
JSW KOKS - Akademia Talentów 0:2

KLASYFIKACJA DRUŻYN JSW:
JSW KOKS
KWK Knurów-Szczygłowice
KWK Pniówek
KWK Jastrzębie-Bzie
KWK Borynia-Zofiówka
JZR
KWK Budryk
JSW IT Systems
ZWP
KLASYFIKACJA OGÓLNA:
Akademia Talentów
JSW KOKS
KWK Knurów- Szczygłowice
KWK Pniówek
KWK Jastrzębie-Bzie
KWK Borynia-Zofiówka
JZR
Aurator & Eagle Sport
KWK Budryk
JSW IT Systems
Servecom
ZWP
NAGRODY INDYWIDUALNE:
MVP- Rafał Rybarczyk (JSW KOKS)
Piotr Kaczmarczyk (JSW KOKS)
Sławomir Szczygieł (JSW KOKS)
Patryk Górka (KWK Knurów-Szczygłowice)
Szymon Gasik (KWK Knurów-Szczygłowice)
Paweł Smyczek (KWK Knurów-Szczygłowice)
Kamil Oszek (KWK Pniówek)
Dawid Dudek (KWK Pniówek)
Arkadiusz Błasiak (KWK Pniówek)
Wiktor Badowski (Akademia Talentów)

www.naszejastrzebie.pl
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Sukces Pioniera

13

Policja na covidowym froncie

u Za nami Open Jastrzębie-Zdrój 2021,
IV Międzynarodowy Turniej Szachowy.
Tymrakiewicz reprezentujący klub
KSz „Silesia” Racibórz.
Otwarcie turnieju uświetniło wielu gości: Grzegorz Matusiak - Poseł na Sejm RP, Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta, Robert
Cichowicz - Wiceprezydent Miasta, Mirosław Kolb - Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta, Ewa Gutowska Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta oraz
Andrzej Matusiak - Prezes Śląskiego
Związku Szachowego

W

turnieju uczestniczyło
48 zawodników, m.in.
z: Jastrzębia-Zdroju,
Raciborza, Rybnika, Cieszyna, Wodzisławia Śląskiego, Rydułtowych,
Gliwic, Zabrza, Tarnowskich Gór,
Żor, Pawłowic, Częstochowy oraz
czeskiej Orlovy.
Zwyciężył zawodnik UKS PIONIER Jastrzębie-Zdrój Bartłomiej
Niedbała, drugi był również zawodnik UKS Pionier Jakub Herwy, a trzecie miejsce zajął Rafał
R

E

K

L

A

ktualne obostrzenia
w dalszym ciągu zobowiązują nas do zakrywania ust i nosa między innymi
w środkach komunikacji miejskiej. Niestety wciąż zdarzają się
osoby, które zapominają o tym, że
epidemia COVID-19 nadal trwa.
Dlatego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo policjanci prewencji
w ostatnim okresie ze szczególnym uwzględnieniem kontrolowali środki transportu zbiorowego.
Wszystko po to, aby zweryfikować czy podróżujący przestrzegają
przepisów.
A

Jastrzębscy policjanci systematycznie kontrolują placówki handlowe i środki transportu publicznego
zwracając uwagę osobom, które nie
przestrzegają obowiązku zakrywania
ust i nosa. Jesienna pogoda sprzyja
wielu infekcjom, a liczba zachorowań
na COVID-19 niestety ciągle rośnie.
Przypominamy, że za to wykroczenie
osoby niezasłaniające ust i nosa mogą
zostać pouczone lub ukarane mandatem karnym. Policjanci mogą też
sporządzić wniosek o ukaranie do sądu. Przypominamy, że zasłanianie ust
i nosa w przestrzeniach zamkniętych
jest obowiązkowe w całym kraju.
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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Zielone Jastrzębie

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

Konkurs Plastyczny
W
ojewódzki Fundusz
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów
szkół podstawowych i świetlic
środowiskowych do udziału
w konkursie plastycznym na
ekologiczny plakat z zakresu

efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO
POWIETRZA”.
Prace konkursowe będą oceniane w sześciu kategoriach:
• Kategoria A - dzieci w wieku
przedszkolnym,
• Kategoria B - 6-7 lat,
• Kategoria C - 8-9 lat,
• Kategoria D - 10-11 lat,

• Kategoria E - 12-13 lat,
• Kategoria F - 14- 15 lat,
Prace konkursowe, zgodnie
z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do 30 listopada
2021 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres
Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z do-

piskiem „Konkurs plastyczny”.
Prace przesłane po terminie nie
będą brać udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu
oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2021 roku.
Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Joanna
Kosma, tel. 32 6032 305, e-mail:
j.kosma@wfosigw.katowice.pl.

Podsumowując 7 edycji konkursów - „Zielona Pracownia_projekt” i „Zielona Pracownia” - Fundusz
przeznaczył ponad 13,4 mln zł na utworzenie 369 zielonych pracowni w województwie śląskim.

Coraz więcej zielonych pracowni!

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

Edukacja dzieci
i młodzieży jest jednym
z priorytetów Funduszu.

„Zielony raj” w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu.

Nauka szacunku do przyrody i naszej planety jest bardzo ważna, bowiem to właśnie Ci najmłodsi będą decydować o tym jak będzie wyglądać świat. Nawyki są drugą natu-

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

D

zięki dofinansowaniu Funduszu, które sięga nawet
40 tys. zł do projektu powstają multimedialne, bogato wyposażone do badań i nauki klasy.
Ich wnętrza są kolorowe, na ścianach wiszą pomoce naukowe, tablice interaktywne i ekrany połączone
z komputerami. Już na pierwszy rzut
oka widać, że w tych klasach króluje ekologia. Nie brakuje w nich mikroskopów, sprzętu do doświadczeń
chemicznych i fizycznych. To tutaj uczniowie mogą dowiadywać się
o mechanizmach rządzących w świecie przyrody oraz poprzez doświadczenia i obserwacje poznawać skutki działalności człowiek.

„Eko-laboratorium Karola” w Szkole Podstawowej im. K. Miarki w Pielgrzymowicach.
rą człowieka, dlatego tak ważne jest,
by dzieci uczyć sortowania śmieci,
oszczędzania wody czy życia w zgodzie z naturą.
- Chcemy, by dostęp do wiedzy jak
chronić naszą planetę, był dostępny
dla jak największej liczby dzieci i młodzieży. Cieszy nas, że dzięki środkom
z Funduszu uczniowie mają dostęp do
nowoczesnych metod nauczania, gdzie
dowiadują się jak żyć w zgodnie z naturą. To tutaj poznają, m.in. zasady segregacji śmieci, dlaczego trzeba oszczędzać wodę i jak powstaje prąd z pane-

li fotowoltaicznych. Ta wiedza i wpojone nawyki będą procentować na przyszłość, a na tym wszystkim nam przecież zależy - powiedział nam Adam
Lewandowski, zastępca prezesa zarządu Funduszu.
W tym roku zielone pracownie powstają prawie w każdym powiecie.
Wzbogacają się o nie szkoły w dużych miastach: Katowicach, Bytomiu
czy Zabrzu, ale także w małych miejscowościach naszego województwa,
m.in. szkoła w Goleniowach, Ornontowicach czy Koniakowie.

„Zielone laboratorium kreatywności” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 imienia Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju.
Także w naszym mieście uczniowie od nowego roku szkolnego mogą uczyć się w nowoczesnej pracowni. Na „Zielone laboratorium kreatywności” w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 5 imienia Władysława Bro-

niewskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Fundusz przeznaczył dotacje w wysokości 40 tys. zł.
- Nasza szkoła, jako jedyna w mieście, pozyskała środki na remont i wyposażenie pracowni
w ramach konkursu Zielona Pracownia’2021

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za pozyskane fundusze wyremontowaliśmy salę, zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do
nauki chemii i fizyki, sprzęt elektroniczny oraz

meble. Mamy nadzieję, że uczniowie będą zadowoleni z zielonej niespodzianki, a lekcje chemii
i fizyki będą jeszcze ciekawsze w nowym, zielonym otoczeniu - czytamy na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Foto: sp5jastrzebie.szkolnastrona.pl

Prawie każdego dnia na Facebooku Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach możemy przeczytać informacje
o otwarciu kolejnej zielonej pracowni. W sumie,
w ramach tegorocznych konkursów Zielona Pracownia_
Projekt i Zielona Pracowania powstanie ich aż
61. Fundusz na ten cel przeznaczył 2,3 mln zł.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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Przyspieszamy!
u Dane podane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
napawają optymizmem, ale i tak mogłoby
być lepiej. Do połowy listopada do programu
„Czyste Powietrze” wpłynęło ponad 351 tys.
wniosków na 5,95 miliardów złotych.
- Nadal jakość powietrza nie jest najlepsza. Robimy dużo i widać pierwsze efekty, ale są one nadal niezadawalające. Coraz
więcej pieców węglowych jest wymienianych
na ekologiczne źródła, ten proces znacznie
przyspieszył, ale wciąż jest wiele do zrobienia - zapewniał Tomasz Bednarek, prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Pracownicy Funduszu obserwują dużą dynamikę wzrostu liczby wniosków.
W trzecim kwartale 2020 roku wpłynęło
3,5 tys. wniosków, a w tym samym okresie
2021 r - 10,5 tys. To jest trzykrotny wzrost.
Na pewno do większego zainteresowania
mieszkańców przyczynił się fakt włączenia do programu banków. Teraz nie trzeba mieć gotówki, by wymienić piec, czy
ocieplić dom - można skorzystać z oferty
bankowej. Jak zaznaczył pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, uruchomienie rządowego „Programu gwarancyjnego
„Czyste Powietrze” z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”,
powstało w oparciu o program priorytetowy „Czyste Powietrze”.
- Rząd przyjął program „Czyste Powietrze”
z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, uchwałą Rady Ministrów 11 maja 2021 r. Poprzez takie działanie, możemy znacznie przyspieszyć proces
realizacji programu „Czyste Powietrze” - powiedział. -Współpraca z bankami poszerza
nasze kanały dystrybucji dotacji na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych dodał pełnomocnik Rządu ds. OZE.
Łączny budżet, w ramach którego banki będą przekazywać do wojewódzkich

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”, wynosi 1,5 mld zł.

Mieszkańcy nie wiedzą?
65
proc. respondentów jest zdania, że zakaz ogrzewania węglem powinien obejmować całe województwo śląskie.
Jednocześnie co trzeci mieszkaniec nie słyszał o zbliżającym się zakazie korzystania z najstarszych kotłów na paliwa stałe. To
dwa główne wnioski z badań Polskiego Alarmu Smogowego. Już za
1,5 miesiące wchodzi w życie zakaz
korzystania z najbardziej emisyjnych
„kopciuchów”.
Przyjęta w 2017
roku uchwała antysmogowa wprowadziła ograniczenia dotyczące pozaklasowych kotłów na paliwa stałe. Urządzenia, które w dniu wejścia w
życie uchwały miały
10 i więcej lat mogą
być użytkowane jedynie do końca roku. Fakt, że tak wiele osób nie słyszało o obowiązku wymiany starych kotłów stawia w fatalnym świetle samorządy w województwie, uważa PAS.
- To efekt zaniedbań z zakresie działań informacyjnych. W zbyt wielu
miejscowościach ich zabrakło. Niestety brak znajomości przepisów, nie

zwalnia z konieczności dostosowania sposobu ogrzewania domu do wymogów uchwały antysmogowej. W myśl antysmogowego prawa użytkowanie starych „kopciuchów” od 1 stycznia 2022 r. będzie wykroczeniem.
Przed paroma tygodniami Śląski Związek Gmin i Powiatów opublikował rekomendacje dla samorządów dotyczące egzekwowania uchwały antysmogowej.
Wynika z nich jasno, że właściciele
„kopciuchów” muszą liczyć się z karami - mówi Emil
Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim.
Z badań PAS
wynika także, że
rośnie świadomość problemu.
Aż 67 proc. mieszkańców woj. śląskiego uważa, że
jakość powietrza
w ich miejscowości w sezonie grzewczym jest zła. 75 proc. ankietowanych twierdzi, że to czym oddychają może szkodzić zdrowiu. Przeważająca większość (68 proc.) dostrzega też, że jakość powietrza ulega pogorszeniu w zimie.

Jubileuszowy certyfikat
W
ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach został nagrodzony jubileuszowym certyfikatem EMAS. To szczególne wyróżnienie, przyznane
przez Komisję Europejską dla najdłużej działających
organizacji zarejestrowanych w europejskim systemie
ekozarządzania i audytu EMAS.
Certyfikat odebrali w siedzibie Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie prezesi Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach: Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski

oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Maciej Mucha.
Przy okazji na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zaprezentowano perspektywy rozwoju EMAS w Polsce. System ekozarządzania
i audytu EMAS to unijny system certyfikacji środowiskowej. Mogą w nim dobrowolnie uczestniczyć organizacje, przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które spełniają najbardziej wyśrubowane wymagania środowiskowe.
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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 bar-

dzo 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) Chociaż zima zacznie się tak jakby nijako, to 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.
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