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Czekaliśmy na to
ponad 20 lat, ale
się doczekaliśmy.
Za ponad pół
miliarda złotych,
pochodzących
głównie z rządowego
programu Kolej
Plus, zostanie
odbudowane
połączenie kolejowe
z Jastrzębia-Zdroju
do Katowic.
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Kaczyński w Jastrzębiu-Zdroju Zamiera rynek mieszkaniowy Miasto chce zarżnąć kurę
Nie dajmy sobie odebrać szansy
Kolejny, fatalny ranking dla Jastrzębia-Zdroju. znoszącą złote jajka?!

Zielona transformacja z JSW

Bez finansowania węgla koksowego nie będzie
List związkowców do prezydent Anny Hetman. transformacji klimatycznej Europy.

na silną Polskę.
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Katar to
tylko katar,
Rosja i Chiny
to dżuma

J

estem okazjonalnym, ale
wielkim fanem piłki nożnej. To oznacza, że do
18 grudnia przyblokuję domowy telewizor. Nie jest to przejaw dyktatorskich zapędów, ale
efekt niepisanego porozumienia,
ponieważ między mistrzostwami władzę nad pilotem bez walki oddaję w inne ręce. Imprezy
w Katarze nie obrzydzą mi nawet tabuny komentatorów, aktywistów i polityków, którym nagle zaczął przeszkadzać brak demokracji w tym arabskim kraju. Dlaczego byli cicho przed innymi imprezami? Cieszyli się
z olimpiady i mundialu w Rosji, bo widzieli w tym znak powrotu cara Putina do rodziny
państw demokratycznych. Klaskali na meczach Ligii Mistrzów,
choć sponsorem tej imprezy był
Gazprom, dostarczający władcy Kremla setki miliardów dolarów, za które mógł prowadzić
krwawe wojny przeciwko Gruzji
w 2008 roku i Ukrainie w 2014 r.
Podobnie było z olimpiadą
w Chinach. Przecież obserwatorzy światowej polityki i sportu
chyba wiedzą, co się dzieje w Tybecie albo na ziemiach zamieszkiwanych przez Ujgurów. Katar
nie jest państwem, z którego należy brać przykład, ale tamtejszy
premier Chalid ibn Chalifa ibn
Abd al-Aziz Al Sani jest niegroźnym przedszkolakiem w porównaniu z Putinem albo Xi Jinpingiem. Też jestem przeciwko nagradzaniu totalitarnych krajów
dając im do organizacji światowe imprezy sportowe. Ale bądźmy w tym konsekwentni. Katar
jest jak katar, ale Rosja czy Chiny to prawdziwa dżuma.
Jerzy Filar

listopad 2022 r.

JAROSŁAW KACZYŃSKI, prezes Prawa i Sprawiedliwości:

Nie dajmy sobie odebrać
szansy na silną Polskę.
Prezes PiS kontynuuje podróż po Polsce, a spotkania
z nim należą do najczęściej komentowanych w mediach
wydarzeń. Podobnie było w Jastrzębiu-Zdroju. W spotkaniu
z Jarosławem Kaczyńskim w auli Zespołu Szkół nr 6, wzięło
udział ponad 200 osób. Przyjazd prezesa PiS do Jastrzębia
odbił się szczególnym echem, ponieważ towarzyszył mu
premier Mateusz Morawiecki. Prezentujemy najciekawsze
fragmenty wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego.

możliwości cywilizacyjne, komfort życia
były takie same. To się wydaje niemożliwe, ale kiedy myśmy zapowiadali, że doprowadzimy do tego, że dochód dyspozycyjny na głowę w gospodarstwie rolnym,
będzie jak w mieście, ludzie się stukali
w głowę. Dzisiaj różnica jest minimalna.
Tak bardzo się to zmieniło.

O RZĄDACH PLATFORMY
OBYWATELSKIEJ
- Bardzo źle miało wtedy wielu ludzi
różnych zawodów, różnego statusu, a łączyło ich to, że ich sytuacja materialna była fatalna. To miało różnego rodzaju podbudowy, łączyły się one z liberalizmem,
darwinizmem społecznym, że jest walka
o byt, jak w przyrodzie. Otóż ta metoda
myślenia, ta ideologia nie tylko jest głęboko antyhumanintarna, antyludzka, jest
także w gruncie rzeczy ogromnie nieefektywna z punktu widzenia narodu.

O PRZYSZŁOROCZNYCH
WYBORACH
- Stawką tych wyborów, które się zbliżają jest podtrzymanie tego systemu ekonomiczno-społecznego, jak i podtrzymywanie demokracji i wolności. Polska po
ich (Platformy Obywatelskiej - przyp.
red.) zwycięstwie przestanie być pań-

stwem demokratycznym i państwem, które buduje sprawiedliwe społeczeństwo.

oznacza, że mamy rezygnować z naszych
wartości. Z tego nie zrezygnujemy.

O UNII EUROPEJSKIEJ
- Dziś nam się proponuje, żebyśmy
spod jednego buta weszli pod drugi. Może są tacy ludzie, którzy mają niewolę
w genach. My reprezentujemy tych Polaków, którym pod butem źle. My chcemy
być w Unii. Jako partia poparliśmy przynależność do Unii. Ale to nie oznacza, że
musimy się zgadzać na wszystko. To nie

O REPARACJACH
- Pieniędzy będących odszkodowaniem
od Niemiec za wywołanie drugiej wojny
światowej oraz dokonanych przez nazistów zbrodni, Polska nigdy się nie zrzekła. W sensie prawnym nic takiego się
nie stało. Wystąpiliśmy o reparacje dlatego, że uważamy, iż to, że tych reparacji nie otrzymaliśmy po tak ogromnych
zbrodniach, jakich dopuścili się Niemcy jest czymś, co uderza w naszą godność
i w nasz status. My nie możemy zgodzić
się jako polscy patrioci i jako racjonalnie
myślący ludzie, na to, żeby Niemcy Polsce
nie zapłaciły nic.
O ŚLĄSKU
- PiS również ma pomysł na rozwój
Śląska. W Sejmie znalazła się już stosowna ustawa. To będzie ustawa, która pozwoli uzyskiwać środki, żeby na Śląsku
powstawało bardzo dużo przedsiębiorstw.
Jestem przekonany, że przed Śląskiem jest
piękna przyszłość, ale jeden warunek władza Prawa i Sprawiedliwości.

O RÓŻNICACH
MIĘDZY PO A PIS
- To nie jest zmiana tylko w sferze ekonomicznej. To jest zmiana w polityce odnoszącej się do relacji między miastem
a wsią. To są relacje między regionami, województwami. Chodzi o to żeby te

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

www.naszejastrzebie.pl

listopad 2022 r.

3

Wyjątkowy mural w technice 3D!
W Jastrzębiu-Zdroju
powstał jedyny
w regionie poziomy
mural 3D, który jest
wyrazem hołdu dla
wydarzeń sierpnia
1980 roku. Najlepszy
efekt można
zobaczyć stojąc na
wyznaczonym obszarze
obserwacji, tj. na oku
namalowanym przed
muralem. Efekt sztuki
street artu można
podziwiać podążając
„Szlakiem Wolności”,
którego częścią stał
się mural.

M

ural umiejscowiony jest
na „Szlaku Wolności”.
Ciągnie się on od Kopal-

ni Zofiówka i Pomnika Porozumienia Jastrzębskiego aż do Łaźni Moszczenica. Na trasie znajdują się róż-

ne punkty i będą się pojawiały nowe nawiązujące i upamiętniające lata 80.,
strajki górników, a przede wszystkim

Porozumienie Jastrzębskie. Bo to tutaj jastrzębianie i górnicy przyczynili
się do tego, że odzyskaliśmy wolność
po wielu latach.
Mural symbolicznie przestawia
wnętrze kopalni węgla kamiennego.
Wewnątrz widzimy dwóch strajkujących górników z hasłem „Zwyciężymy! Jastrzębie-Zdrój 1980” oraz „Solidarność”. Jest on wyrazem hołdu wydarzeń sierpnia 1980 roku, zwieńczonych podpisaniem Porozumienia Jastrzębskiego. Stał się dopełnieniem
Porozumień Sierpniowych, zawartych wcześniej między władzą a strajkującymi robotnikami w Szczecinie
i Gdańsku. Strajkujący z 56 zakładów
wywalczyli, m.in. prawo do wolnych
sobót i niedziel.
Trójwymiarowy, poziomy obraz
stał się również częścią nowego
produktu turystycznego o nazwie
„Szlak murali pogranicza”. W Czechach powstaną dwie tego typu formy graficzne.

REKLAMA

DYWANY • WYKŁ ADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

zy wybór
Najwięks
ieście.
tapet w m

WŚRÓD BENEFICJENTÓW
parafia z naszego miasta
J
akub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego wręczył symboliczne czeki
w ramach otwartego konkursu na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Łączna wartość dofinansowania
to 2 mln zł. Wśród beneficjentów jest parafia
z naszego miasta.
- Troszczymy się o nasze dziedzictwo kulturowe
i te 2 mln zł, które trafią do instytucji i podmio-

tów w całym regionie, to z jednej strony inwestycja
w ich przyszłość, troska o wartości, a z drugiej forma podziękowania za państwa pracę i zaangażowanie na rzecz tych obiektów - mówił marszałek
Jakub Chełstowski. - Warto wspierać te działania
i cieszę się, że w tym roku udało się przeznaczyć na
ten cel tak duże środki.
30 tys. zł na prace konserwatorskie otrzymała
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju.

Zrób zakupy przez internet:

www.exclusivecarpets.pl
SERDECZN IE ZAPRASZAMY
AL . J. PIŁSUDSKIEGO 39

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

DOJAZD BEZ UTRUDNIEŃ
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Kolejny, fatalny ranking dla Jastrzębia-Zdroju

Zamiera rynek mieszkaniowy

u Rozwój komercyjnego
budownictwa
mieszkaniowego jest
jednym z najważniejszych
wskaźników atrakcyjności
miasta. Jastrzębie-Zdrój
otwiera ostatnią piątkę
w zestawieniu
31 śląskich miast.

liczba oddanych mieszkań w 2021 roku
na tysiąc mieszkańców.
Mikołów - 9,1
Katowice - 8,04
Tarnowskie Góry - 6,62
Żory - 5,92
Lubliniec - 4,88
Siemianowice Śląskie - 4,86
Bielsko -Biała - 4,82
Mysłowice - 4,69
Pszczyna - 4,68
Cieszyn - 4,12
Tychy - 3,72
Gliwice - 3,67
Dąbrowa Górnicza - 3,63
Jaworzno - 3,41
Rybnik - 3,39
Częstochowa - 3,31
Żywiec - 2,82
Sosnowiec - 2,78
Wodzisław Śląski - 2,68
Racibórz - 2,26
Chorzów - 2,21
Piekary Śląskie - 2,13
Ruda Śląska - 1,98
Czeladź - 1,85
Zawiercie - 1,65
Myszków - 1,48
Jastrzębie-Zdrój - 1,44
Będzin - 1,42
Zabrze - 1,40
Knurów - 1,35
Bytom - 0,76

REKLAMA

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 50,04 m2
1 pietro,
wolne od zaraz
cena: 199 500 zł
tel. 601 976 218
M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
4 pietro,
wolne od zaraz
pow. 63,00 m2
cena: 225 000 zł
tel. 601 976 218
M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
pow. 49 m2
po generalnym
remoncie, IX piętro
cena: 225 000 zł
tel. 601 976 218

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

P

isaliśmy już wielokrotnie, że w naszym mieście „leży” komunalne
budownictwo mieszkaniowe. Władze miasta nie mają pomysłu, jak stworzyć
atrakcyjną ofertę bytową dla młodych pokoleń, a w efekcie Jastrzębie-Zdrój fatalnie wypada też w statystykach migracyjnych. Ludzie po prostu stąd uciekają. Mamy kolejne
potwierdzenie tego trendu. Główny Urząd
Statystyczny przygotował statystykę ilustrującą rozwój budownictwa mieszkaniowe-

go. Jako miarę przyjęto liczbę mieszkań oddanych w ubiegłym roku na statystyczny tysiąc mieszkańców. Przy czym, nie chodzi tutaj o ofertę komunalną, inicjowaną przez samorządy, lecz o rynek komercyjny. Jest to
papierek lakmusowy atrakcyjności i dobrego wizerunku miasta. Jeżeli miejscowość jest
postrzegana jako dobra do życia, tam pojawiają się deweloperzy. W tym rankingu Jastrzębie-Zdrój otwiera ostatnią piątkę. Gorzej jest tylko w Bytomiu, Knurowie, Zabrzu

i Będzinie, ale są to miejscowości borykające
się z ogromnymi problemami rozwojowymi,
wynikającymi przede wszystkim z upadku
górnictwa i przemysłu ciężkiego. W naszym
mieście nie ma takich problemów. Główny
pracodawca, Jastrzębska Spółka Węglowa
ma się dobrze, a patrząc na to, co dzieje się
w europejskiej energetyce, okres prosperity
będzie trwał jeszcze długo. Słabym punktem
są niestety władze miasta, które nie potrafią
wykorzystać potencjału Jastrzębia-Zdroju.

W 2021 roku w Jastrzębiu-Zdroju oddano do użytku 126 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców przypada więc
1,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Jastrzębiu-Zdroju to 32 516 nieruchomości. Na
każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. 
źródło: GUS, polskawliczbach.pl
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Mistrzowie nie zawodzą
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Jastrzębska strefa kibica

Z 26 kadrowiczów aż trzech jest związanych z naszym miastem!

fot. jastrzebskiwegiel.pl

Z
J

astrzębski Węgiel bardzo dobrze sobie radzi w Lidze Mistrzów. Po dwóch kolejkach jest liderem swojej grupy, ale
na razie nie zapeszajmy, bo droga do końcowego sukcesu
jest jeszcze daleka. W meczu pierwszej kolejki nasi pokonali mistrza Serbii Vojvodinę NS Seme Nowy Sad 3:0. Kolejny

przeciwnik był bardziej wymagający, ale w wyrównanym
i emocjonującym meczu Jastrzębski Węgiel pokonał 3:1 mistrza Francji Montpellier HSC. Kolejne spotkanie odbędzie
się w ostatni wtorek listopada (29.11.2022). Rywalem naszych
siatkarzy będzie mistrz Niemiec VfB Friedrichshafen.

aczęło się! Kibice czekali na
mundial cztery lata i doczekali
się. Dla biało-czerwonych Mistrzostwa Świata w Katarze mają duże
znaczenie, bo najwyższa pora, aby wyjść
ze schematu trzech meczów: otwarcia,
o wszystko i o honor. Tym razem liczymy na wyjście z grupy. Czy pomogą
w tym zadaniu piłkarze związani z Jastrzębiem-Zdrojem? Jest ich aż trzech.
W kadrze nie mogło zabraknąć Kamila Glika, grającego obecnie we włoskim
klubie Benevento Calcio. Najbardziej
utytułowany jastrzębski zawodnik w kadrze występuje od ponad 12 lat. Wśród
piłkarzy, którzy polecieli do Kataru są
także: mający na swoim koncie sześć
występów w reprezentacji narodowej
Szymon Żurkowski, grający we włoskim

klubie ACF Florentina, a który swoją
piłkarską karierę rozpoczynał w klubie
MOSiR Jastrzębie-Zdrój oraz debiutujący w tym gronie Michał Skóraś, urodzony w naszym mieście zawodnik Lecha
Poznań. W naszym mieście przygotowano warunki, aby godnie ich dopingować.
W niedzielę 20 listopada, w dniu otwarcia mundialu, na placu WOŚP przed Kinem Centrum uruchomiona została
strefa kibica. Można w niej zasiąść przy
ławostołach, a mecze są transmitowane na dużym ekranie. Strefa jest czynna
w godzinach 13:00-22:00. Dla spragnionych nie tylko sportowych emocji przed
wejściem do namiotu pojawi się strefa gastronomiczna z napojami, w tym
złotym trunkiem oraz przekąskami,
m.in. grill oraz frytki belgijskie.

REKLAMA

Produkty spożywcze zawsze w najlepszej cenie!
§ świeże
§ dobre
§ polskie

Nie przegap promocji!
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Nowa Rada Nadzorcza i nowe balkony
można było uzgodnić z członkami
spółdzielni.

Rozmowa z PIOTREM SZEREDĄ,
prezesem Zarządu SM „JAS-MOS”
- W Waszej spółdzielni odbyło
się Walne Zgromadzanie, jest nowy
skład Rady Nadzorczej.
- Przewodniczącą została Grażyna
Rębacz. Nasza Rada Nadzorcza jest
tym razem bardzo mocno sfeminizowana, bo na dziewięcioro członków
przypada sześć kobiet. Nowa Rada
wkracza do pracy w trudnym okresie.
Inflacja nie rozpieszcza nas w żadnym aspekcie życia. Listopad i grudzień to trudne dni i ciężka praca nad
zaplanowaniem kosztów na przyszły
rok. Rada Nadzorcza te prace nadzoruje. Wraz z pracownikami szukamy
REKLAMA

oszczędności, aby wyważyć budżet
naszej spółdzielni. Rozmawiamy, negocjujemy z firmami zewnętrznymi.
Dla nich także wzrosły koszty pracownicze, mediów, paliwa, co odbija się na ich propozycjach cenowych.
Nasza spółdzielnia stoi przed wielkim
dylematem jakie zadania zrealizować,
w jakiej cenie je wykonać, czy w ogóle zaczynać inwestycje np. termomodernizację. Która inwestycja jest niezbędna, z którą możemy się wstrzymać. W tym celu zorganizowaliśmy
w listopadzie spotkania z naszymi
lokatorami, aby jak najwięcej spraw

- Kiedy podwyżki kosztów remontów i eksploatacji?
- Obecnie jesteśmy w fazie planowania, konsultacji społecznych, uzgodnień z firmami, prowadzimy z nimi
negocjacje. W grudniu siadamy do
wypracowania ostatecznej wersji planu
budżetu. W grudniu przedstawimy go
Radzie Nadzorczej. Po dyskusji i ostatecznych uzgodnieniach, pod koniec
tego roku nasi lokatorzy otrzymają informację o nowych stawkach, które
będą obowiązywać od kwietnia 2023 r.
- Mówimy tu o trudnych czasach,
ale modernizacja balkonów francuskich w SM „JAS-MOS” na budynkach
przy ul. Pomorskiej i Warmińskiej
trwa. Czy powstaną nowe balkony?
- Prace w tym zakresie rozpoczęliśmy już w 2020 roku w odpowiedzi na
wnioski mieszkańców ul. Pomorskiej
i Warmińskiej. W pierwszej kolejności Zarząd wysłał do lokatorów informacje z szacowanymi kosztami kompleksowej dobudowy balkonów do ich
budynków. Koszty te pokrywane są ze

środków podwyższonego funduszu remontowego części wspólnej nieruchomości oraz stworzonego dodatkowo
funduszu celowego na każde mieszkanie osobno. Jak widać pierwsze dwa
budynki są już zrealizowane (na ul. Pomorskiej trwają jeszcze końcowe prace
i przygotowania do odbioru).
- Co trzeba było zrobić, aby doszło
do tak ciekawej w naszym mieście inwestycji?
- Po pierwsze to sami lokatorzy wnosili od kilku lat prośby i wnioski o modernizację tych balkonów. Później zo-

stała przeprowadzone ankieta. Udział
w niej wzięło ponad 50% lokali. Jednak, aby spełnić warunek rozpoczęcia
tej inwestycji należało uzyskać co najmniej 55% pozytywnych opinii. Taki wymóg spełniły tylko dwa budynki.
Warmińska 44-56 i Pomorska 59-71.
- Te dwa budynki przeszły ankietowanie pozytywnie i dlatego w tym
roku lokatorzy mogą się cieszyć swoim własnym balkonem. Czy pozostałe osiem budynków też będą mogły
mieć balkony?
- Ankietujemy w kolejnych budynkach. Będzie można podjąć taką inwestycję, jeżeli lokatorzy złożą pozytywną opinię. A teraz chciałbym przy
okazji naszej rozmowy złożyć życzenia
naszej braci górniczej, która mieszka
w naszych zasobach mieszkaniowych.
Barbórka już za kilka dni, a najbardziej
tradycyjnymi i prostymi życzeniami,
jakie można w przededniu święta złożyć górnikom, są słowa: „Szczęść Boże”. Tym pozdrowieniem górnicze rodziny najczęściej żegnają się z górnikami, którzy wychodzą do pracy w kopalni. Słowa te jednak brzmią tak samo dumnie i wyjątkowo w dniu świętej Barbary.

W imieniu Rady Nadzorczej,
Zarządu i pracowników
SM „JAS-MOS” życzymy
górnikom spokojnej i bezpiecznej
pracy, powodzenia w życiu
zawodowym i prywatnym.
Życzymy górnikom tyle samo
zjazdów, co wyjazdów.
A więc tego, aby każda wyprawa
do pracy zakończyła się
szczęśliwym powrotem do domu.
Szczęść Boże!

www.naszejastrzebie.pl
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Miasto chce zarżnąć kurę
znoszącą złote jajka?!
Dotarliśmy do listu, jaki działacze „Solidarności”, „Kadry” i Federacji Związków
Zawodowych Górników skierowali do prezydent Anny Hetman.

W

związku z docierającymi do nas informacjami
o trudnościach jakie napotkała kopalnia JSW S.A. KWK „Borynia
- Zofiówka” Ruch „Borynia” w uzyskaniu zgody samorządu na eksploatacje
w obszarze gminy Jastrzębia-Zdrój.
Reprezentatywne Organizacje Związkowe działające w JSW S.A. zwracają się
z wnioskiem o poprawę relacji pomiędzy
gminą jaką Pani Prezydent reprezentuje
a Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Wysuwane obawy władz samorządowych uważamy w większości za nieuzasadnione, ponieważ Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest producentem węgla
koksującego uważanego w Unii Europejskiej za surowiec krytyczny używany tyl-

ko i włączenie do produkcji stali. Nasza
Spółka nie jest także stroną w Umowie
Społecznej dotyczącej stopniowej likwidacji górnictwa węgla energetycznego ze
względu na swój profil produkcji.
Podjęcie merytorycznych rozmów
w wyżej poruszanym temacie powinno
doprowadzić do zawarcia porozumienia,
wydania odpowiednich zgód przez samorząd i umożliwienia eksploatacji w pokładach bardzo dobrego węgla koksującego
typu hard. W znacznym stopniu wydłuży to żywotność kopalni co jest korzystne zarówno dla JSW S.A. jak i dla miasta
Jastrzębie-Zdrój. Przykładowo w kopalni
JSW KWK „Borynia - Zofiówka” zatrudnionych jest 2322 mieszkańców, a w całej
Jastrzębskiej Spółce Węglowej zatrudnio-

nych jest 4143 mieszkańców JastrzębiaZdroju, co stanowi, że Spółka jest największym pracodawcą w mieście.
Chcemy podkreślić, że jesteśmy jednym
z głównych źródeł dochodów Gminy, czyli wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opła-

ty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłaty za koncesje. Wpłaty te w latach 2019, 2020, 2021
oraz za okres I-X 2022 dla UM JastrzębieZdrój wyniosły 103 837 966,99 zł.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. bierze czynny udział w finansowaniu działalności kulturalno-oświatowej, sporto-

wej i społecznej w mieście, między innymi poprzez środki przekazywane przez
Fundację JSW. Fundacja w latach 20192022 w ramach 196 darowizn przekazała miastu Jastrzębie-Zdrój łączną kwotę
7 552 297,14 zł.
W związku z powyższymi faktami
oczekujemy zrozumienia i rzetelnego
podejścia do wyżej wymienionych problemów. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej - mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju i ich rodziny oczekują szybkiego rozwiązania sprawy, która może
mieć wpływ na ich przyszłą pracę i źródła utrzymania. Oczekujemy szybkiej
i merytorycznej odpowiedzi, a dalszy
rozwój sytuacji będziemy śledzić z dużą
uwagą i zaangażowaniem.

REKLAMA

Sprawdzony Serwis Hyundai

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

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

www.naszejastrzebie.pl
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u To już jest pewne! Zlikwidowana w 2001 roku linia kolejowa
Wielki, wielomiliardowy program Kolej Plus, w województw

GRZEGORZ MATUSIAK, jastrzębski poseł PiS
Ten sukces był grą zespołową. Chciałbym podziękować moim
kolegom z Rady Miasta, a zwłaszcza Tadeuszowi Sławikowi, Piotrowi
Szeredzie i Łukaszowi Kaszy, którzy podczas spotkań w Ministerstwie
Infrastruktury i innych instytucjach rządowych potrafili przekonująco
przedstawić merytoryczne i techniczne argumenty za ujęciem
Jastrzębia-Zdroju w programie Kolej Plus. Na temat tego programu
pojawiały się różne opinie. Często nie wierzono w jego skuteczność,
ale rzeczywistość pokazała jak bardzo jest on społecznie potrzebny
i co istotne - uwzględnia interesy lokalnych społeczności. Rzecz jasna
tej inwestycji nie udałoby się zrealizować gdyby nie przychylność,
wsparcie i współpraca ze strony władz województwa śląskiego.
„Nasze Jastrzębie” ukazuje się od
ośmiu lat. Ostatnio, dla wewnętrznej
statystyki przeanalizowaliśmy, jakie tematy pojawiały się na naszych łamach
najczęściej. Zwycięzcą rankingu została kolej, a raczej jej brak.
Likwidacja pasażerskich
połączeń kolejowych
w 2001 roku to jedna
z najgorszych rzeczy, jakie
przytrafiły się naszemu
miastu.

Prezydentem Jastrzębia-Zdroju był
wówczas Janusz Ogiegło, a jego zastępcą
Krzysztof Gadowski, obecnie poseł PO.
Zostanie im to zapamiętane na zawsze,
że jako samorządowcy nie byli w stanie
obronić swojej małej ojczyzny przed decyzjami, które zepchnęły nasze miasto
na komunikacyjny margines i negatywnie wpłynęły na jego rozwój i markę.
W wielu międzynarodowych opracowaniach figurujemy, jako największe
miasto Unii Europejskiej pozbawione
pasażerskich połączeń kolejowych. To

jest nie tylko wizerunkowy „obciach”,
ale poważna przeszkoda w rozmowach
z zewnętrznymi inwestorami.
- Oficjalnym powodem likwidacji
kolei w Jastrzębiu-Zdroju były koszty.
Kiedy dwadzieścia lat temu głosowałem
przeciwko tej decyzji, niewielu radnych
podzielało moją opinię. Dziś nikt nie
ma żadnych wątpliwości, że wydatki,
jakie wiązały się z utrzymaniem linii
kolejowej byłyby niewspółmiernie niskie w porównaniu do kosztów, jakie
ponosi największe miasto w Polsce bez
dostępu do kolei. Likwidując „żelazną
drogę”, zlikwidowaliśmy wiele szans na
rozwój miasta. Nie ma zbyt wielu chętnych na inwestycje w mieście daleko od
torów - mówi Grzegorz Matusiak, jastrzębski poseł PiS.
Możemy teraz tylko gdybać w jakim
stopniu polityka zaważyła na tym, że
kolej najpierw zniknęła, a na powrót
musiała czekać ponad 20 lat.
To raczej nie przypadek,
że konkretne plany
dotyczące odbudowy
połączeń pojawiły
się dopiero po 2018
roku, kiedy władze
województwa śląskiego
znalazły się w rękach
Prawa i Sprawiedliwości.

Donald Tusk. Z jakiś jednak powodów,
odtworzenie połączeń kolejowych z Jastrzębiem-Zdrój stało się tematem niewygodnym. Czym to tłumaczyć? Jak to
wyjaśnić?

Między Warszawą i Katowicami
pojawiła się polityczna „chemia”,
a rozmowy posła Grzegorza Matusiaka
i grupy radnych PiS z kierownictwem
Ministerstwa Infrastruktury zaczęły przynosić efekt. W tworzącym się
programie Kolej Plus, Jastrzębie-Zdrój
zostało wpisane na sam początek listy.
Wcześniej też funkcjonował kompatybilny układ partyjny. Przez długie lata
w Polsce i województwie śląskim rządziła Platforma Obywatelska. W dodatku w 2014 r. prezydentem Jastrzębia
została kandydatka tej formacji Anna
Hetman. PO miało wszystkie atuty,
czyli władzę w kraju, regionie i mieście, a nawet... Komisji Europejskiej,
której szefem w latach 2014-2019 był

Teraz najważniejsze jest to, że kolej
wróci do Jastrzębia-Zdroju i jest to
informacja pewna. W śląskim Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisano umowę pomiędzy liderem inwestycji, którym
jest samorząd województwa a spółką
PKP PLK SA. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu Kolej Plus.
- Podpisanie umowy jest zwieńczeniem wieloletnich konsultacji w tej
sprawie i wstępem do realizacji inwestycji, na którą czekają mieszkańcy
aglomeracji, codziennie pokonujący
trasę pomiędzy Katowicami a Jastrzębiem samochodami bądź autobusami,
dojeżdżając na przykład do pracy. Bez
wątpienia rozwiąże to istotny problem

Ocenę tej sytuacji
pozostawmy mieszkańcom
i wyborcom.

komunikacyjny. To także krok ku dalszemu rozwojowi Kolei Śląskich, coraz
popularniejszego i co najważniejsze,
ekologicznego środka transportu - podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.
Skorzystają na tym też Żory, Orzesze, Czerwionka-Leszczyny i Paw-
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na kolejową mapę Polski
9

a łącząca Katowice z naszym miastem zostanie odtworzona.
wie śląskim zaczyna się od Jastrzębia-Zdroju.

500 mln zł
koszt inwestycji

20 km

nowych torów
w Jastrzębiu-Zdroju

12

TADEUSZ SŁAWIK, jastrzębski radny, przewodniczący

Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia:

o naszych staraniach, aby kolej wróciła do
Jastrzębia-Zdroju, można napisać książkę.

par pociągów dziennie
będzie kursować między
naszym miastem a Katowicami

- Ale w 2014 roku prezydentem została Anna Hetman,
której polityczny promotor Krzysztof Gadowski był wiceprezydentem miasta, kiedy likwidowano połączenie
kolejowe. Sytuacja - z ich punktu widzenia - była niezręczna i trudno się dziwić, że miasto nie walczyło o tę
inwestycję.
- Walka rozpoczęła się za to na innym, wyższym poziomie. Premier Mateusz Morawiecki w 2017 roku przedstawił
ambitny program ogólnopolskich inwestycji, gdzie ważne
miejsce zajmował rozwój połączeń kolejowych. Już w lutym
2018 roku poseł Grzegorz Matusiak zorganizował pierwsze spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury
i władz PKP. Takich spotkań odbyło się wiele. Po zmianie
władzy w województwie śląskim, po wyborach samorządowych w 2018 r, do stołu zasiedli także przedstawiciele urzędu
marszałkowskiego. I wreszcie mamy finał tych starań.

2028 r.

data zakończenia inwestycji

łowice, bowiem inwestycja zakłada
odtworzenie infrastruktury również
na terenie tych gmin.
Powstanie ponad 20 kilometrów nowych torów. Dziennie będzie kursowało 12 par pociągów na linii Jastrzębie-Zdrój - Żory - Katowice, powstanie 10

nowych punktów obsługi podróżnych.
Linia będzie mierzyła 35 kilometrów.
Przejazd w jedną stronę zajmie nieco
ponad godzinę. Prace obejmą również
budowę fragmentu nowej linii oraz
odbudowę części linii 159 na terenie
Jastrzębia-Zdroju.

- Pasażerskie połączenia kolejowe zlikwidowano
w 2001, ale ten temat nie zniknął z jastrzębskiej przestrzeni publicznej?
- Bez względu na to, jakie było oficjalne uzasadnienie likwidacji połączeń kolejowych z naszym miastem, była to
decyzja zła. Nawet jeśli utrzymanie tej linii nie bilansowało się finansowo to należało wtedy zrobić analizę zysków
i strat gdzie jedynym kryterium nie byłyby tylko cyfry, ale
także argumenty społeczne, gospodarcze, edukacyjne, demograficzne. Jednym słowem - na szali należało położyć całe spektrum czynników, które decydowały o rozwoju Jastrzębia-Zdroju. Patrząc na to z takiej perspektywy likwidacja połączeń kolejowych przyniosła straty, bo zepchnęła nasze miasto na rozwojowy margines. W kadencji
2010-2014 zaczęliśmy budować nową strategię rozwoju Jastrzębia-Zdroju. Byłem wówczas przewodniczącym Rady
Miasta i zaprosiłem przewodniczących wszystkich klubów.
W takim gronie pracowaliśmy i wypracowaliśmy strategię
pięciu pól strategicznych, a jednym z nich było połączenie
kolejowe do Katowic.

- Zgodnie z planem inwestycja zostanie ukończona
w 2028 roku. Czy ludzie będą wtedy chcieli jeździć koleją?
- Myślę, że będą chcieli jeździć koleją jeszcze bardziej
niż teraz i to z wielu powodów. Alternatywą dla pociągów są samochody, ale przybywa ich szybciej, niż powstają nowe drogi. Poza tym, najbardziej w Polsce powszechne tanie i używane auta są drogie w utrzymaniu. Mam na
myśli zużycie paliwa, ubezpieczenie, awaryjność. Wielu,
zwłaszcza młodych ludzi wciąż nie stać na samochód. Poza tym, weźmy przykład bogatych krajów Unii Europejskiej. Dostępność samochodów jest tam na pewno większa niż u nas, a mimo tego wśród priorytetowych, unijnych programów znajdują się inwestycje kolejowe. Kolej ma przyszłość, ponieważ to najbezpieczniejszy, najpewniejszy i najbardziej ekologiczny środek transportu
publicznego. Ta ostatnia cecha nabiera coraz większego
znaczenia. Możemy różnie oceniać politykę klimatyczną
Unii Europejskiej, ale musimy się liczyć z jej regulacjami.
Bruksela stosując system zachęt i kar chce zmusić obywateli do rezygnacji z samochodów spalinowych i przesiadki na pociąg. Jastrzębie-Zdrój będzie gotowe na te cywilizacyjne zmiany.
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W Knurowie o bezpieczeństwie
Piotr Pyzik, Pełnomocnik Rządu
do spraw transformacji spółek
energetycznych i górnictwa
węglowego odwiedził najstarszą
kopalnię Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. W Ruchu Knurów, który
istnieje od 1903 roku, minister razem
z Tomaszem Cudnym, prezesem
Jastrzębskiej Spółki Węglowej spotkał
się z dyrekcją kopalni, górnikami
pracującymi w ścianie 6 oraz
przedstawicielami strony społecznej.

G

łównymi tematami spotkania w Ruchu
Knurów było bezpieczeństwo pracowników oraz perspektywy rozwoju kopalni.
Jarosław Twardokęs, dyrektor kopalni Knurów-Szczygłowice zwrócił uwagę, że dla władz spółki
bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem,
a JSW nie ogranicza środków na odpowiednie wyposażenie i zabezpieczenie pracowników oraz na
zwalczanie zagrożeń.

A

plikacja „Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 3600”,
udostępniona na stronie internetowej spółki w p ołowie marca tego roku, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. To już około 28 tysięcy odsłon, w tym 2400 z użyciem gogli VR.

- Głównym problemem spółek górniczych jest przekonanie władz samorządowych do akceptacji prowadzenia działalności wydobywczej - powiedział podczas spotkania Tomasz Cudny, prezes JSW S.A.
Po prezentacji minister w towarzystwie
prezesa spółki i dyrektora kopalni zjechał
na poziom 650 metrów do ściany 6
w pokładzie 401/2, aby osobiście sprawdzić,
w jakich warunkach pracują górnicy.

- Tylko w tym roku spółka wyda na bhp ponad
miliard złotych. W samej kopalni Knurów-Szczygłowice kwota ta sięgnie ponad 100 milionów złotych powiedział Jarosław Twardokęs, dyrektor kopalni
Knurów-Szczygłowice.
Podczas spotkania minister Piotr Pyzik zapoznał się z prowadzonymi w kopalni inwesty-

cjami, które otwierają przed zakładem dalsze
perspektywy rozwoju, m.in. poprzez pozyskanie
zasobów złóż węgla koksowego. Przeanalizowano problemy, jakie napotyka JSW w związku
z planami poszerzenia swojej bazy zasobowej,
co dla spółki górniczej jest warunkiem dalszego
funkcjonowania.

Kopalnie JSW 360
górniczych. Dzięki angielskiej wersji językowej aplikacja dotarła do 54 krajów
z najodleglejszych zakątków świata.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest
pierwszym przedsiębiorstwem
w Polsce, które prezentuje swoje
zakłady wykorzystując w takiej
skali środowisko informatyczne
wytworzone w technologii
„wideo 360 VR”.
Wiele osób wraca do aplikacji, żeby
poznać kolejne ciekawe miejsca i obiekty w kopalniach spółki. Sporym zaintere-

Po rozmowach z górnikami pracującymi w ścianie, minister wyjechał na powierzchnię, gdzie w towarzystwie prezesa Cudnego spotkał się z przedstawicielami strony społecznej.
- Głównym tematem naszych rozmów było bezpieczeństwo pracy oraz sprawy dotyczące ujednolicenia
systemu płac we wszystkich kopalniach spółki. Ponadto strona społeczna przedstawiła interesujący pomysł
zatrudniania w kopalniach JSW młodych fachowców,
których w górnictwie za jakiś czas może zacząć brakować - powiedział minister Piotr Pyzik.
Po wizycie w kopalni minister udał się z wizytacją
do pobliskiej spółki Haldex, z którą JSW współpracuje, m.in. przy produkcji granulatu energetycznego
oraz remoncie urządzeń.

Zastosowanie kamery
rejestrującej obraz 3600 w odróżnieniu od tradycyjnego
filmu - sprawia, że obserwator
trafia w centrum wydarzeń.

sowaniem cieszą się też materiały edukacyjne, takie jak zdjęcia, filmy i ciekawost-

ki z życia kopalni oraz informacje o zagrożeniach występujących w zakładach

Aplikacja umożliwia kilkugodzinny wirtualny spacer w oparciu o przygotowany scenariusz. Przy użyciu komputerowej
myszki lub touchpada można samodzielnie
eksplorować kopalnię, wybierając z menu

interesujące miejsca i kierunek zwiedzania.
Z pomocą lektora można przyswajać napotkane na trasie materiały edukacyjne. Korzystanie z aplikacji za pomocą gogli VR
zapewnia dodatkowe wrażenia i bliski kontakt z życiem kopalni. Dzięki technologii
„wideo 360 VR” można rozglądać się wokół oraz przemieszczać w przód lub w tył
na wybranej trasie.
Warto wiedzieć, że podczas czerwcowego posiedzenia Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych omówiono
i zarekomendowano aplikację jako narzędzie przydatne studentom uczelni technicznych o profilu górniczym, między innymi Politechniki Śląskiej oraz AGH.
Aplikacja jest dostępna pod adresem:
w ww.jsw.pl/biuro-prasowe/kopalnie-jsw-360
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Zielona transformacja z JSW
Bez finansowania węgla
koksowego nie będzie
transformacji klimatycznej
Europy. To jedna z konkluzji
Kongresu Bankowości
Korporacyjnej i Inwestycyjnej.
Spotkanie z udziałem
ekonomistów, ekspertów
i przedsiębiorców odbyło
się w Warszawie na Giełdzie
Papierów Wartościowych.

J

astrzębska Spółka Węglowa była
partnerem debaty, której gospodarzem został Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych. Wielokrotnie zwracał uwagę,
że przeprowadzenie zielonej transformacji bez finansowego wsparcia węgla koksowego jest wręcz niemożliwe.
- Mamy plany rozwojowe, które potrzebują stabilnego finansowania. Bez
zewnętrznego wsparcia w formie kredytów, pożyczek czy obligacji, nasze pla-

ny zielonej transformacji nie będą miały
miejsca - przekonywał Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW
ds. ekonomicznych. - Odkąd jesteśmy
spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, przebijamy się do
świadomości zarządów banków. W Polsce jest nam łatwiej, jednak jeśli centrale banków znajdują się za granicą, hasło „węgiel”, bez względu na to, o jaki
węgiel chodzi, od razu spotyka się z negatywnym odbiorem i decyzją: „Nie fi-

nansujemy” - zwrócił uwagę Robert
Ostrowski.
Eksperci są zgodni: węgiel
koksowy, główny produkt
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, spotyka się
z barierą niezrozumienia.
- Węgiel energetyczny i węgiel koksowy
to nie są zastępujące się surowce. Inny jest
łańcuch wartości i inne przeznaczenie. Wę-

giel energetyczny będzie wypierany przez
OZE, węgiel koksowy, poprzez różne formy
wykorzystania go do produkcji stali, pozostanie z nami - podkreślał wiceprezes JSW
i zwrócił uwagę, że spółka powinna mieć
wsparcie rynku kapitałowego. JSW S.A.
jest przecież największym producentem
niezbędnego do zielonej transformacji surowca w Unii Europejskiej.
Dlatego Krzysztof Pietraszkiewicz,
prezes Związku Banków Polskich, mówił
podczas debaty, że finansowanie węgla

koksowego, zarówno przez polskie, jak
i zagraniczne banki, nie jest zagrożone.
- Z chwilą, kiedy węgiel koksowy znalazł się na liście surowców krytycznych
UE, to pozostaje tylko kwestia doprowadzenia do finału uzgodnień i wydania odpowiednich aktów prawnych - powiedział
Krzysztof Pietraszkiewicz. - Ważnym
argumentem, jaki przemawia za programem JSW jest to, że nie nastawia się wyłącznie na eksploatację, ale podejmuje szereg działań przyjaznych środowisku. To
kapitalne podejście, bo oznacza świadomość, odpowiedzialnośći rozumienie tego,
że ten surowiec jest krytyczny nie tylko dla
Polski, ale też dla krajów Unii Europejskiej
- podsumował prezes Pietraszkiewicz.
Jastrzębska Spółka Węglowa, jako największy producent węgla koksowego
w Unii Europejskiej, jest niezbędna
w procesie transformacji klimatycznej.
Ale nie oznacza to, że biernie czeka na
wsparcie. W zakresie wewnętrznej transformacji prowadzi wiele długofalowych
działań, m.in. ograniczających ślad węglowy do 30 proc. do 2030 roku oraz dąży do
neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Sterowanie radiowe w kolejkach
Dzięki sterowaniu radiowemu na stacjach materiałowych w KWK „Borynia-Zofiówka Ruchu Borynia”
usprawniono proces załadunku i rozładunku, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo w miejscu pracy
operatora. To nowatorskie rozwiązanie jako pierwsze w Polsce zostało wdrożone w kopalni JSW.

W

Ruchu Borynia zestawy transportowe
wyposażone w sterowanie radiowe są na poziomach
950 m oraz 838 m, czyli w newralgicznych punktach kopalni.
Opracowanie sterowania w dzisiejszym kształcie zajęło rok. Teraz za pomocą pilota możliwe są
nie tylko przejazdy ciągnikiem,
lecz także kierowanie zespołem
środków transportowych, czyli tzw. belek, na których podwieszane są wozy, kontenery czy bezpośrednio materiały.
Obecnie stosowane
sterowanie hydrauliczne
belek prowadzone
jest z odległości
ograniczonej przez
przewody, co zmniejsza
mobilność operatora
wykonującego
załadunek.

- Impulsem do podjęcia działań
były roboty zbrojeniowo-likwidacyjne, podczas których transportowaliśmy obudowę zmechanizowaną w elementach. Przy tak dużym tonażu materiałów, podczas
załadunku i rozładunku operator wciągarek znajduje się w strefie zagrożenia, gdzie może dojść
do zerwania haka, wypięcia materiału lub popuszczenia hamulca wciągarki. Dlatego odsunęliśmy operatora od ładowanych
materiałów, tak aby znajdował
się w bezpiecznej odległości. Pracownik, stojąc dalej, ma również
szerszą perspektywę, potrafi wcześniej określić, czy dany materiał
jest prawidłowo podpięty pod kątem środka ciężkości, czy należy inaczej ustawić i podpiąć łańcuchy wciągarki - mówi Dariusz
Piżyk, Kierownik Robót Górniczych Transportu Dołowego Ruchu Borynia.

Sterowanie radiowe
pozwala niezależnie
sterować jedną lub
drugą wciągarką
albo - w zależności
od potrzeb - sterować
dwoma wciągarkami
jednocześnie.
Moduł sterowania radiowego
jest umieszczony w cięgle specjalnej konstrukcji pomiędzy belkami.
Cięgła, które łączą poszczególne
belki, otrzymały dodatkową funkcję: nie służą już tylko do sprzęgania poszczególnych belek, lecz mają za zadanie także ochronę elektrozaworów i s terowanie belek.
Na stacjach nadawczo-odbiorczych, ze względu na zwiększenie
efektywności załadunku, szyny
kolejki podwieszonej są zabudowane na wysokości przekraczającej 3 m. Przy sterowaniu hydraulicznym konieczna była budowa

specjalnych pomostów, ułatwiających operatorowi dostęp do
rozdzielacza. Dzięki sterowaniu
radiowemu nie trzeba szukać dodatkowych rozwiązań technicznych. Operator stojąc na spągu,
z bezpiecznej odległości, za pomocą pilota podciąga i opuszcza
łańcuchy wciągarek.
- Naszym zamysłem było
usprawnienie procesu załadunku
i rozładunku, przy jednoczesnym
podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy operatora stwierdza Dariusz Piżyk. - Cechą
tego rozwiązania jest także likwidacja zwisającego pod belką rozdzielacza monoblokowego oraz
przewodów hydraulicznych, które
zwiększają ryzyko ich pochwycenia i uszkodzenia podczas transportu - dodaje.
Obsługa sterowania
jest bardzo prosta.

- Pilot jest wyposażony w intuicyjne przyciski, a belki do sterowania są liczone kolejno, począwszy od silnika - mówi Bogdan Matusik pracownik oddziału GKTb. - Warto wspomnieć, że
na pilocie mamy wyłącznik awaryjny, który dodatkowo zabezpiecza proces załadunku - dodaje
Artur Kupis, pracownik oddziału GKTb.
- Mamy sygnały, że załoga
przyjęła to rozwiązanie pozytywnie, co jest naszym małym
sukcesem. Dziś użytkujemy dwie
kolejki z radiowym sterowaniem. Niebawem możemy spodziewać się trzeciej - mówi Dariusz Piżyk.

Wykonawcą belki jest firma
Urządzenia i Konstrukcje S.A.,
natomiast za opracowanie modułu i jego instalację odpowiada
Becker-Warkop. Obecnie montaż sterowania radiowego do belki
można zastosować wyłącznie przy
ciągnikach firmy Becker-Warkop.
Obserwując zalety sterowania radiowego można spodziewać się
kolejnych wdrożeń w pozostałych
zakładach spółki, które eksploatują wspomniane ciągniki lub zdecydują się na ich zakup. Atuty tego rozwiązania powinny skłonić
także pozostałych producentów
do przystosowania swoich ciągników do zastosowania belek sterowanych radiowo.

Zielone Jastrzębie
UCZNIOWIE MOGĄ JUŻ KORZYSTAĆ Z KOLEJNEJ EKOPRACOWNI!

EKO-Friends w Jastrzębiu

To

już ósma edycja konkursu
Zielona Pracownia. Dzięki
dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w szkołach województwa śląskiego powstało 439 pracowni, które kosztowały
ponad 16,5 mln zł.
- Ten konkurs organizujemy po to, aby
wzrastała świadomość ekologiczna, bo
edukacja od najmłodszych lat jest bardzo
istotna. Im więcej postaw ekologicznych
nauczymy się w młodości, tym mniej problemów ze środowiskiem będziemy mieli
w późniejszych latach. To jest cel, który
chcemy osiągnąć realizując program Zielonych Pracowni - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

fot. facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj

Uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju
już mogą korzystać ze sprzętu i pracowni
EKO-Friends, która powstała w ramach konkursu
„Zielona Pracownia 2022”. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach dofinansował ją w wysokości 40 tys. zł.
Pracownia biologiczna,
aby stać się EKO-Friends
przeszła gruntowny
remont i stanowi teraz
wsparcie w nauce dla
uczniów ogólniaka.

- Cieszymy się z faktu, że pracownia EKO-Friends, po przezwyciężeniu
różnych trudności pojawiających się
w trakcie realizacji, została ukończona.
Wierzymy, że pomoże ona w efektywnym
propagowaniu treści ekologicznych oraz
inspirowaniu młodych ludzi do działań
na rzecz ochrony środowiska naturalnego
- mówiła Magdalena Kuszlewicz-Klos,
dyrektor placówki, podczas uroczystego
otwarcia pracowni.

Po

raz kolejny zapraszamy
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”
organizowanym przez Wojewódzki

Dzięki wsparciu Funduszu
udało się zakupić
nowoczesne pomoce
dydaktyczne, w które
została wyposażona
pracownia.
Podczas otwarcia zielonej pracowni
uczniowie prezentowali działanie mikroskopów optycznych, szkła laboratoryjnego czy odczynników chemicz-

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym,
uczniów szkół podstawowych, świetlic
środowiskowych z terenu województwa
śląskiego:
• Kategoria A - dzieci w wieku przedszkolnym,

nych. Dzięki projektowi został zakupiony także zestaw do chromatografii
bibułowej, który pozwala na rozdzielenie barwników występujących w liściach. Pracownia wzbogaciła się również o zestaw do badania wody, gleby
i powietrza. Teraz uczniowie mogą bez
przeszkód badać i diagnozować otaczające ich środowisko.
Patrycja Trzetrzelewska - koordynator
projektu przedstawiła główne założenia

programu ekologicznego realizowanego
w pracowni EKO-Friends.
Przypomnijmy, że w ósmej edycji
konkursu Zielona Pracownia’2022 dofinansowanie otrzymało 70 szkół z terenu
województwa śląskiego na stworzenie
ekologicznych pracowni. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył
na ten cel blisko 2,8 mln zł - najwięcej
w historii konkursu.

• 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

(decyduje data wpływu do WFOŚiGW
w Katowicach) na adres Organizatora
(ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Prace przesłane po terminie nie będą
brać udziału w konkursie.
2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu
2022 roku.

1. Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do
30 listopada 2022 roku do godz. 15.30

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

Zielone Jastrzębie

Czas na czyste powietrze
14 listopada przypada Dzień Czystego Powietrza. W Polsce obchodzimy
go po raz 18. To dobry pretekst, aby uzmysłowić sobie jak ważna jest jakość
powietrza. Musimy zadbać o jego czystość i przestrzegać społeczeństwo
przed konsekwencjami dla zdrowia i środowiska, jakie niesie smog.

J

est to dobry pretekst by pokusić się o podsumowanie.
Do tej pory z programu
„Czyste Powietrze” skorzystało
ponad 450 tys. obywateli. Wielu
wymieniło tylko kopciucha na
ekologiczne źródło ciepła, ale
niektórzy skorzystali z bogatej
oferty Funduszu i do tego wymienili okna, docieplili fundamenty i dom.

W Jastrzębiu-Zdroju
do końca trzeciego
kwartału tego roku
złożono 1381
wniosków i podpisano
1202 umowy.
Najlepszy dla miasta, w zakresie poprawy powietrza był
poprzedni rok - 2021, kiedy
to 643 gospodarstw domo-

wych zlikwidowało węglowe
„kopciuchy”. W ich miejsce
pojawiły się nowe, ekologiczne
urządzenia grzewcze. Spośród
nich ponad połowa to kotły gazowe, ale także 10 pomp ciepła
do wytwarzania ciepłej wody
użytkowej, 31 wentylacji mechanicznych z rekuperatorem
oraz 93 instalacje fotowoltaiczne.

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejny pro-

gram wsparcia, tym razem dla
właścicieli mieszkań „Ciepłe
mieszkanie”. W tym przypadku

pośrednikami w przekazywaniu środków mieszkańców są
gminy.

Trwa kampania Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska - „Oszczędzamy Energię”
Zużywajmy mniej energii
Przyjrzyjcie się swoim nawykom - zróbcie domowy audyt zużycia energii i poprzez drobne gesty postarajcie się wyeliminować te, przez które ją marnujecie Czasem wystarczy gasić światło w pomieszczeniach, w których nie jest potrzebne albo nie gotować
w czajniku wody „na zapas”. Wierzymy, że wspólne
działania w widoczny sposób wpłyną na mniejsze
zużycie energii, a co za tym idzie - oszczędności
w naszych portfelach - zachęca Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Czas na oszczędzanie
Kilka drobnych zmian w naszych domach i mieszkaniach oraz sposobie postępowania pozwoli nam
zaoszczędzić na wydatkach na ogrzewanie i energię.
Podpowiedzi Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska wydają się tak oczywiste i proste w zastosowaniu, że zastanawiamy się dlaczego wcześniej nie
pomyśleliśmy o nich.

By ciepło nie uciekało
Nadciągają jesienne chłody. Zima coraz bliżej.
Warto rozpocząć przygotowania, wprowadzając
drobne zmiany w swoich codziennych nawykach,
aby wpłynąć na mniejsze zużycie energii, a co za tym
idzie - oszczędności w naszych portfelach.
Należy pomyśleć, by przed jesiennymi i zimowymi
chłodami uszczelnić drzwi i okna w mieszkaniach.
Pamiętajmy, nawet niewielkie zmiany postaw,
mogą wpłynąć na zmniejszenie zużycie energii oraz
oszczędności finansowe.
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HOROSKOP
Wodnik (20.01-18.02) Pamiętaj, że nie samym
chlebem człowiek żyje. Jeśli jesteś przemęczony, przestań wykonywać powierzone Ci zadania za wszelką cenę. Od czasu do czasu trzeba odpocząć. To, czego dokonałeś w poprzednich miesiącach, jest już na
tyle ważne, że sprawy będą się toczyć w sposób pozytywny same z siebie. Osoba, która jest Ci bardzo bliska, zaczyna się od Ciebie oddalać. Zrób coś, aby ten
trend odwrócić.
Ryby (19.02-20.03) Musisz wykazać się zdecydowanym działaniem, bo ktoś będzie chciał Ci odebrać
to, na czym bardzo Ci zależy. Nie stój z boku, nie czekaj
na rozwój wypadków, bo stracisz na tym bardzo wiele. Weź sprawy w swoje ręce i z człowieka broniącego
się, zamień się w agresora. Tylko w ten sposób obronisz się przed zakusami osoby, która chce Twoim kosztem zyskać szczęście.
Baran (20.03-20.04) Bardzo pozytywne efekty przyniosą działania, które podjąłeś w poprzednich
miesiącach roku. Być może nawet zwątpiłeś w słuszność swoich działań, ale to co sobie zaplanowałeś,
właśnie się ziści. Nie popadaj w euforię, bo jeden nieprzemyślany krok może spowodować, że misternie budowana konstrukcja zawali się jak domek z kart.
Byk (21.04-21.05) Podejmiesz się bardzo ambitnych zadań. Z początku wszystko będzie szło jak
po grudzie i z tego powodu będziesz się zniechęcał. Zupełnie niepotrzebnie, bo realizacja Twoich planów będzie się rozwijała powoli, ale systematycznie
i z każdym kolejnym tygodniem będzie nabierała przyspieszenia. Ty jednak nie spiesz się za bardzo. Pozwól
wszystkim sprawom iść swoim torem, a wszystko będzie doskonale się układało.
Bliźnięta (22.05-22.06) Jesienią będziesz się
trochę nudził. Jednak te nieciekawe chwile będą przeplatane wieloma pomyłkami tak z Twojej strony, jak ze
strony innych. Efekt będzie czasami zabawny, a czasami przygnębiający. Pamiętaj, że wcześniej czy później każda pomyłka wyjaśnia się i wszystko skończy
się dobrze.

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

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

Krzyżówka

REKLAMA

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

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

REKLAMA

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

www.smjasmos.pl
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W GRUPIE RAŹNIEJ I... TANIEJ!
materiał partnera

Szkolna wycieczka, zakładowa wyprawa nad jezioro, pielgrzymka lub górski rajd? I jedzie min. 10 osób oraz
przewodnik/opiekun? Skorzystajcie zatem z wyjątkowej oferty Kolei Śląskich, dzięki której, na każdych
10 uczestników grupy, jeden przewodnik/opiekun korzysta z bezpłatnego przejazdu. A reszta jedzie taniej.

Nowy wiceprezes
ds. Technicznych

Od
Zasady są proste:
1. Od grup zorganizowanych, złożonych z min. 10
osób, nie wliczając przewodników/opiekunów,
pobiera się opłaty za bilety z zastosowaniem specjalnej tabeli opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych (takie bilety są tańsze!). Do
tego uwzględnia się ulgi ustawowe - w zależności
od uprawnień pasażerów.
2. Na każdych 10 uczestników grupy jeden przewodnik/opiekun zawsze jedzie bezpłatnie!

3. Do skorzystania z oferty jest niezbędna Karta
przejazdu grupy (dostępna pod adresem LINKI
w punktach obsługi pasażera KŚ).
4. „Karta przejazdu grupy” powinna zawierać nazwę
i adres organizatora, liczbę uczestników, relacje,
daty i godziny przejazdów, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę, jej adres pocztowy
i numer dowodu osobistego.
5. Wypełnioną Kartę przejazdu grupy należy złożyć
w dowolnym punkcie obsługi KŚ: co najmniej na

2 dni robocze przed zamierzonym wyjazdem dla
grupy do 33 osób, a dla większych grup - co najmniej na 4 dni robocze przed planowanym wyjazdem.
6. W pociągu należy okazać ważną Kartę przejazdu
grupy, bilety oraz ew. uprawnienia do ulg. I to
wszystko. :)
Serdecznie zachęcamy do grupowych wyjazdów,
eskapad, podróży i wypadów! To się wszystkim
opłaca!

1 listopada 2022 r. wakat Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych obejął Andrzej Wasilewski.
Nowy Wiceprezes pracuje w Kolejach Śląskich od
lipca 2021 r. Dotychczas pełnił funkcje Dyrektora Biura Planowania i Realizacji Przewozów oraz
Dyrektora Biura Drużyn Pociągowych.
Wiceprezes Andrzej Wasilewski (ur. w 1966 r.)
jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz
Uniwersytetu Łódzkiego. Z branżą kolejową związany od wielu lat. Zasiadał w zarządzie, m.in. Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej (2013-2019) oraz piastował
stanowiska kierownicze i dyrektorskie w Łódzkim
Zakładzie Przewozów Regionalnych (1981-2013).
Wieloletni certyfikowany analityk, audytor
i menedżer Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Laureat nagród
i wyróżnień branżowych (m.in. z zakresu kultury bezpieczeństwa w kolejnictwie i wprowadzania
systemowych usprawnień dla pasażerów ze szczególnymi potrzebami).

Czas na kolej. Podróże ekologiczne i ekonomiczne
Czy kolej to rozwiązanie ekonomiczne i ekologiczne? Oczywiście! A dowodzi temu najnowszy
raport Urzędu Transportu Kolejowego, według którego sierpniowa liczba podróżnych, którzy
wybrali transport kolejowy jest bardzo wysoka i ponownie przekracza dotychczasowe rekordy!
Ekologicznie
- im więcej, tym lepiej!
W przeciwieństwie do transportu samochodowego, im więcej podróżujących
transportem kolejowym, tym lepiej. Ten
wymierny zysk jest dla środowiska bezcenny, a także dla naszego zdrowia oraz
portfeli, a według danych Urzędu Transportu Kolejowego w sierpniu koleje przewiozły 30,7 milionów pasażerów! Co to
oznacza? W ciągu ostatnich dziesięciu
lat zanotowano po raz drugi tak wysoki
wynik. Zaś porównując ten wynik z ubiegłorocznym sierpniem, było to niemal
6 milionów pasażerów więcej.

Dodatkowo w sierpniu przewoźnicy również wykonali rekordową liczbę pasażerokilometrów na przestrzeni
wspomnianych już dziesięciu lat. Możemy również pochwalić się dobrym
procentowo wynikiem Kolei Śląskich
w ramach udziału w pracy przewozowej
na przestrzeni od stycznia do sierpnia
2022 roku. Znajdujemy się na piątym
miejscu wśród wszystkim przewoźników
kolejowych w Polsce, a wśród przewoźników regionalnych operujących na ograniczonym obszarze, jesteśmy na trzecim
miejscu za Kolejami Mazowieckimi oraz
PKP SKM i osiągnęliśmy 5,72% udziału
w przewozach pasażerskich w kraju.

Ekonomicznie
- stanowczo!
Porównując cenę paliwa wraz ze spalaniem, a także zestawiając to z kwota jaką
wydajemy na bilety kolejowe transport
samochodowy jest znacząco bardziej
obciążającym portfel. W szczególności,
gdy dodamy do tego kwestię wydatków
eksploatacyjnych, kwestii dotyczących
ubezpieczenia samochodu, a także późniejszych opłat związanych z parkowaniem w centrach miast, kwota ta staje
się znacząca (nie wliczając ewentualnych
mandatów, czy innych opłat niespodziewanych).

Co więcej, jeżeli podróżujecie hulajnogą, możecie skorzystać z oferty Kołem
po Śląsku, dzięki której możecie bezpłatnie przewieźć waszą hulajnogę, lub rower
i spokojnie podróżować po zatłoczonych, zakorkowanych miastach.
Czy to wszystko?
Jeszcze nie, podróż transportem kolejowym generuje dodatkowe możliwości, jak
czas na wysłuchanie ulubionego audio-

booka, podcastu, zerknięcie na subskrybowany kanał YouTube, a także czytanie
książki, czy oglądanie odcinków najnowszego serialu. Wszystko to, możecie robić
nie musząc martwić się o bezpieczeństwo
na drodze, ponieważ tym zajmujemy się
my! Pamiętajcie o tym, że Koleje Śląskie
uzyskały Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa jako pierwszy przewoźnik w Polsce,
co oznacza, że podróż naszymi pociągami
jest znacząco bezpieczniejsza niż codzienna podróż samochodem.

