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Skandaliczna decyzja MZK
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Kolej zagwarantowana
Spółdzielnia brnie dalej
Stan krytyczny w SP 20
Pamiętamy o grudniu 1981 roku
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Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia,
pragniemy Państwu złożyć
najserdeczniejsze życzenia:
Wesołych Świąt!
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
ul. Beskidzka 34, tel: 32 470 32 49
ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H. Spar), tel: 537 437 515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta), tel: 531 131 101
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Kolej zagwarantowana
www.naszejastrzebie.pl
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Kancelaria Radców Prawnych
Korczyński i Partnerzy sp.p.

u W Programie Kolej Plus do 2028 roku zarezerwowano
pieniądze na odtworzenie połączenia kolejowego
pomiędzy Aglomeracją Śląską a Jastrzębiem-Zdrojem.

ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87
e-mail:
sekretariat@kancelaria-kip.pl

www.kancelaria-kip.pl
Wtedy zapadła też decyzja, która trasa z Jastrzębia-Zdroju do
Katowic zostanie wstępnie zaakceptowana przez ministerstwo
i PKP. Pociągi do stolicy województwa pojadą przez Pawłowice, Żory, Orzesze, Łaziska Gór-

ne i Mikołów. Do rozpoczęcia tej
inwestycji, nie mówiąc już o jej
zakończeniu, droga jest jeszcze
daleka, ale pierwszy, ważny krok
został zrobiony. Mamy zaklepane pieniądze w budżecie centralnym, a to jest połowa sukcesu.

Starania o powrót kolei do Jastrzębia-Zdroju rozpoczęły się od spotkania, które zorganizował poseł Grzegorz
Matusiak. Do rozmów zasiedli, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i PKP oraz jastrzębscy radni.

O

perspektywie powrotu kolejowych połączeń pasażerskich
z naszym miastem pisaliśmy
wielokrotnie. Każda z tych publikacji była przepełniona nadzieją ale też obarczona ryzykiem, że z tych zapowiedzi nic nie wyjdzie. Teraz, po
raz pierwszy możemy napisać, że konduktorskie gwizdki na pewno zabrzmią znów
na jastrzębskich dworcach. Na
początku grudnia rząd przyR

jął projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.
W programie Kolej Plus do
2028 roku ponad pół miliar-

Autorem tego rządowego
projektu jest Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. To
właśnie z nim, w lutym 2018 ro-

oraz jastrzębscy radni Prawa
i Sprawiedliwości, Łukasz Kasza i Tadeusz Sławik. Od tego
wszystko się zaczęło. O tym, że
jastrzębianie marzą o powrocie kolei wiedzieli wszyscy, ale
nikt z decydentów nie zdeklarował, że można i trzeba to zrobić.
Rozmowy z początku ubiegłego
roku były na tyle konstruktywne, że zdecydowano się wypuścić do mediów informację o realnej możliwości odtworzenia linii kolejowej w naszym mieście.

525 mln zł

na kolej z Jastrzębia-Zdroju
da złotych zaplanowano na odtworzenie połączenia kolejowego pomiędzy Aglomeracją
Śląską a Jastrzębiem-Zdrojem.
E

ku zorganizował spotkanie poseł
Grzegorz Matusiak. Do rozmów
zasiedli także Ireneusz Merchel,
prezes Zarządu PKP PLK S.A.
K
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Spółdzielnia

BRNIE DALEJ
Górnicza Spółdzielni Mieszkaniowa straszy nas sądem za artykuł z ubiegłego
miesiąca. Jeśli do tego dojdzie, wezwiemy na świadków wszystkich mieszkańców
z ul. Kusocińskiego 2-20. Niech powiedzą sędziom, jak bardzo są wdzięczni
spółdzielni za „remont” balkonów, polegający na zburzeniu ścian działowych
i zastąpieniu ich plastikowymi parawanami.
listopad 2019 r.

www.naszejastrzebie.p
l

- Nieprawdziwe są informacje podane w treści artykułu, że jakoby
w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju była afera
jakiej jeszcze nigdy nie było i że afera ta, związana jest z rzekomą demolką, do jakiej doszło podczas remontu balkonów, przy ul. Kusocińskiego 2-20. Remont balkonów został wykonany zgodnie z projektem
budowlanym, balkony mają obecnie estetyczny wygląd i są bezpieczne.
- Nieprawdą jest, że balkony typu loggie są własnością indywidualną właścicieli lokali mieszkalnych.
- Nieprawdą jest, że remont balkonów wpłynął negatywnie na wartość mieszkań.
Gdybyśmy byli naprawdę złośliwi, faktycznie zamieścilibyśmy to
sprostowanie na pierwszej stronie bijącymi po oczach literami. Taki
wpis podziałałby zapewne na mieszkańców jak płachta na byka i kto
wie, czy prezesi GSM nie dostaliby jedynej i niepowtarzalnej szansy
na sprawdzenie, jak wygodnie podróżuje się na taczce.

Tyle polemiki, a dla przypomnienia,
o co chodzi w sporze mieszkańców
ul. Kusocińskiego z władzami GSM.
Pisały o tym gazety w sąsiednich miastach i ogólnopolski
„Fakt”. W Jastrzębiu-Zdroju temat wywołuje słabe zainteresowanie, bo dla części mediów GSM jest reklamodawcą, a w dodatku przewodniczącym Rady Nadzorczej spółdzielni jest radny z ekipy prezydent miast. Z władzą nikt nie chce zadzierać.
Oto jaki los zgotowano lokatorom bloków przy ul. Kusocińskiego 2-20. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami w budynkach przeprowadzono remont balkonów. Miały być wymienione balustrady i kafelki, a zamiast tego wyburzono ścianki działowe między balkonami, a w ich miejsce zamontowano
cieńkie, wąskie, niedochodzące do podłogi i sufitu, parawany
z laminatu. Takie przegrody są trudne do pogodzenia w domach wczasowych, bo pozbawiają intymności i komfortu. Tymczasem mieszkańcy bloków przy Kusocińskiego mają taką sy-
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Pozbawili
lokatorów
prywatności

tuację znosić nie przez dwa tygodnie w roku, ale
przez całe życie. Nie dość, że widzą i słyszą sąsiawww. nasze jastrz ebie.p
l
dów, to muszą jeszcze wdychać ich dym papierosowy. Lokatorzy próbowali wstrzymać remont,
Spółdzielnia
przypominając władzom spółdzielni, że mają
zbu
rzyła
własnościowe mieszkania, ale nic nie wskórali.
ścia
nki
W Szkole Podstawowej nr 20, odbyło się
dzia
łow
e
spotkanie mieszkańców z władzami spółdzielmię
dzy
ni. Prezes chyba wystraszył się ludzi, ponieważ
balkonami
przysłał zastępcę.
i postawiła
- Chcemy wiedzieć, dlaczego na balkonach
parawany
wyburzono ścianki działowe. Na jakiej zrobiono
Mieszkańcy domagają
się
przywrócenia dawnych,
z laminatu
betonowych ścianek działo
to podstawie prawnej, bez naszej zgody - pytawych.
ła między innymi Barbara Milewska. Wskazała
przy tym orzeczenie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że loggia stanowi część mieszkania, czyli własność indyMieszkańcy domagają się przywrócenia dawnych, betonowych
widualną. - Bo znajduje się we wnęce. Można powiedzieć, że jest nieścianek działowych. Spółdzielnia zamiast szukać rozwiązania brnie
domkniętym pomieszczeniem. Oznacza to, że koszty związane z logdalej i usiłuje wmówić, że wszystko jest ok. Oczywiście, do sprawy
gią ponosi w całości właściciel lokalu - argumentowała mieszkanka.
będziemy wracać.
(fil)
Powierzaj swoje oczy tylk
Wersja elektroniczna gazety

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

Wiceprezes spółdzielni twierdzi,
że wcześniej przeprowadzono ankietę, a większość lokatorów
nie miała zastrzeżeń do planowanego remontu. Problem
w tym, że mieszkańcy Kusocińskiego nie słyszeli o takiej ankiecie.
Tak na zdrowy rozum nikt
przecież nie zgodziłby się na zburzeni
e ścian działowych między
balkonami i wstawienie w ich
miejsc cienkich parawanów, które
nie dochodzą do murów.
Mieszkańcy prowadzą korespon
dencję z Zarządem i Radą
Nadzorczą GSM. Proszą o okazanie
, m.in.: list, w których widnieją podpisy osób wyrażających
zgodę na przeróbkę balkonów
,

G

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

Miały być wymienione
balustrady
i kafelki, a zamiast tego
zafundowano
mieszkańcom prawdziwą
demolkę.

Ale po kolei.
n Dziesiątki mieszkańców zbiera się na spotkaniach, pisze listy
do gazet, alarmuje radnych. Z tego co wiemy do Jastrzębia-Zdroju wybiera się jedna z telewizji z programem interwencyjnym. Jeśli to nie jest afera, to co nią jest? Jeśli nie jest demolką wyburzenie betonowych ścian oddzielających balkony i wstawienie tam plastikowych atrap, przez które wszystko
widać, słychać i czuć, to co można nazwać demolką?
n Przepis, że balkony nie są własnością mieszkańców, dla władz
GSM oznacza, że bez wiedzy i woli lokatorów mogą tam
wparować ekipy budowlane i obedrzeć ludzi z namiastki intymności.
n Nie zasługuje na polemikę zarzut, że taki „remont” nie wpłynął na wartość lokali.

G

Nakład:

Spółdzielnia chce, abyśmy
na pierwszej stronie, wielkimi literami
zamieścili takie sprostowanie:

Skandal w Górniczej Spó
łdzielni Mieszkaniowej.
Lokatorzy są
wściekli i alarmują ogó
lnopolskie media. Na tym
się nie skończy.
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Wyburzono ścianki działowe
między balkonami, a w ich
miejsce zamontowano cienkie,
wąskie, nie dochodzące do
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dokumentacji dotyczącej remontu
, projektu oraz kosztorysu
tej inwestycji.

nowisko GSM to komunikat opubliko
wany na zaprzyjaźnionym
portalu. Nie wynika z tego nic
konkretnego.
- Do obowiązków lokatora należy,
m.in. bieżąca konserwacja
i drobne naprawy na balkonac
h i loggiach. Remonty balkonów
,
które dotyczą elementów konstruk
cji balkonu jako remonty czętowego danej nieruchomości §
122 i 123 Statutu GSM - piszą
władze GSM.

Mieszkańcy nie mają nic przeciwk
o remontom. Natomiast
trudno zaliczyć do tej kategorii
zburzenie betonowych ścianek
działowych między balkonam
i i zastąpienie ich plastikowymi
atrapami.
Władze GSM podejmowały w
ostatnich latach wiele kontrowersyjnych decyzji, ale tym razem
miarka chyba się przebrała.
„Remont” obniżył nie tylko standard
y życia, ale wpłynął także
na wartość tych mieszkań. Kto
kupi lokal, gdzie - jak w Big Brotherze - można podglądać i podsłuch
iwać.
Będziemy wracać do tej bulwersu
jącej sprawy.
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Klinika okulistyczna GEM

KLINIKA OKULISTYCZNA

ZAĆMA
A

A

o najlepszym!

INI w Ostrawie

M

POWIEKI
Powierzaj swoje
najlepszym!
PLoczy
ASTYtylko
KA
trudne do zniesienia w domach
wczasowych, bo pozbawiają
intymności i komfortu. Tymczas
em mieszkańcy bloków przy
Kusocińskiego mają taką sytuację
znosić nie przez dwa tygodnie w roku, ale przez całe
życie. Nie dość, że się widzą
i słyszą sąsiadów, to muszą jeszcze
wdychać ich dym papierosowy albo zaprzyjaźnić się
z kotem, bo dla czworonogów
to żadna przeszkoda.

Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie

KLINIKA OKULISTYCZNA

Lokatorzy próbowali wstrzy
mać
remont, przypominając
władzom
spółdzielni, że mają własn
ościowe
mieszkania, ale nic nie
wskórali.

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

ZAĆMA
Niedawno, w Szkole Podstawo
wej nr 20, odbyło się spotkanie mieszkańców z władzam
i spółdzielni. Prezes chyba
wystraszył się ludzi, ponieważ
przysłał zastępcę.
- Chcemy wiedzieć, dlaczego
na balkonach wyburzono
ścianki działowe. Na jakiej zrobiono
to podstawie prawnej,
bez naszej zgody - pytała między
innymi Barbara Milewska.

Umawianie terminów
zabi

egów i transportu

tel. 602 150 886

POWIEKI
PLASTYKA

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

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886

A

www.naszejastrzebie.pl
E

K

L

A

grudzień 2019 r.
M

A

Temat z okładki

i
w
r
Do k iej
n
t
a
t
s
o

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska,
cena: 153 000 zł

Wielu z krwiodawców
uratowało niejedno życie.
Należy im się honor
i szacunek. Co ich spotyka
w jastrzębskiej komunikacji
publicznej? Upokorzenie,
bo gminny przewoźnik
nie chce przyznać
im bezpłatnych przejazdów.

tel. 601 976 218
M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kusocińskiego,
pow. 48,00 m2
cena: 160 000 zł
tel. 601 976 218

h
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y
ł
o
Wes iąt
Św

W

ponad 130 polskich miastach
honorowi dawcy krwi mogą za
darmo korzystać z komunikacji publicznej. To niewielka rekompensata za
dzielenie się najcenniejszym darem, ale zawsze coś. Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta, złożył interpelację, w której zapytał, czy takie ulgi można wprowadzić w Ja-

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218
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DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

PRANIE DYWANÓW ODBIÓR
ORAZ DOWÓZ DO KLIENTA

G

20.000 egz.

pow. 44,00 m2

A

strzębiu-Zdroju i sfinansować je z gminnego budżetu. Wiceprezydent Jacek Cichowicz uchylił się od odpowiedzi podkreślając, że ustalanie taryf przewozowych należy do kompetencji Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
Jak się okazało MZK w marcu rozważał możliwość wprowadzenia ulg dla
honorowych krwiodawców, ale wycofał się z tego pomysłu. Miejski przewoźnik uzasadnił to trudną sytuacją
finansową.

Wiary, nadziei
i miłości
życzy redakcja
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Skandaliczna decyzj

a MZK

Dzielą się
krwią,
ale za autobus
muszą płacić
Kolej zagwarantowana
Spółdzielnia brnie dalej
Stan krytyczny w SP 20
Pamiętamy o grudniu 198
1

Miasto wydaje około 1,3 mln zł na
bezpłatne przejazdy dla około 15 tysięcy uczniów i studentów. Grupa
krwiodawców liczy tylko 45 osób,
które razem oddały setki litrów krwi. Rekordzista ma na swoim koncie ponad 100 litrów
drogocennego płynu. Jedna karta darmowego przejazdu komunikacją miejską w skali
roku kosztuje 83,6 zł. Ulgi dla krwiodawców obciążyłyby budżet miasta zawrotną
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Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia,
pragniemy Państwu złożyć
najserdeczniejsze życzen
ia:
Wesołych Świąt!
Jastrzębie-zdróJ
ul. beskidzka 34, tel: 32 470
32 49
ul. Mazowiecka 6 (powyże
j d.H. spar), tel: 537 437 515
al. Piłsudskiego 60 (Urząd
Miasta), tel: 531 131 101

kwotą 3,8 tys. zł. Takie sumy władze miasta
i MZK są w stanie wyliczyć. Ciekawe, czy potrafią sobie wyobrazić, ilu ludziom jastrzębscy krwiodawcy uratowali życie? Skoro takie argumenty nie przemawiają do wyobraźni decydentów, to nie przekona ich już nic.

Dzielą się najcenniejszym darem

u Andrzej Kinasiewicz, nauczyciel, społecznik, samorządowiec,
działacz spółdzielczy, a przede wszystkim animator ruchu
krwiodawstwa w Jastrzębiu-Zdroju, został odznaczony przez
marszałka województwa.

Wesołych
Świąt

UWAGA!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jastrzębie-Zdrój
AL. J. Piłsudskiego 39
www.exclusivecarpets.pl
/exclusivecarpets
tel. kom. 780 095 009
czynne: 10-18, sob.: 9-13

ANDRZEJ KINASIEWICZ
- Pragniemy na wzór setek tysięcy naszych poprzedników działających w tak
szlachetnej organizacji, poświęcających
się bez reszty idei niesienia pomocy potrzebującym - do ofiary własnego życia włącznie, móc nieść pomoc drugiemu Człowiekowi - naszemu bliźniemu.
Życzę wszystkim przed zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia, aby były
one dla wszystkich piękne, radosne i pełne rodzinnego ciepła.
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Drodzy klienci informujemy, że mimo
remontu wiaduktu dojazd do naszego
salonunie jest utrudniony.
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Jak im nie jest wstyd?
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Nakład:
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W

listopadzie w całym kraju obchodzono stulecie Polskiego Czerwonego Krzyża. W Jastrzębiu-Zdroju
odbyła się akademia w Domu Zdrojowym. Z kolei Sejmik Śląski z jubileuszu PCK uczynił najważniejszy punkt sesji. Obrady miały szczególne
znaczenie dla naszego miasta. W uznaniu za kilkudziesięcioletnią działalność Andrzej Kinasiewicz znalazł się w piątce śląskich krwiodawców,
uhonorowanych Złotą Odznaką Za Zasługi Dla
Województwa Śląskiego.
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Szkoła Podstawowa nr 20 od prawie pięciu lat czeka na remont. Przy czym, nie chodzi o jedną z wielu
wyczekiwanych, ale odkładanych inwestycji. Ten remont to kwestia zdrowia, a nawet życia dzieci.

Stan krytyczny

u „Skandalem jest, że Urząd Miasta od
2015 roku zwodzi Sanepid i wnosi
o prolongatę terminu przeprowadzenia
stosownego remontu, a tak naprawdę
nie zamierzał go zrobić ani
w pierwszym, ani w trzecim terminie”
- napisali w swojej interpelacji radni
Piotr Szereda i Wojciech Marcol.

C

hodzi o remont sali
gimnastycznej w SP nr
20. Skala wieloletnich
zaniedbań doprowadziła do stanu krytycznego, w którym użytkowanie tego obiektu może być
groźne dla dzieci.

Wszystko zaczęło
się w lutym
2015 r. Sanepid
przeprowadził
kontrolę szkoły
i nakazał
natychmiastowy
remont sali
gimnastycznej.
Jej użytkowanie nie spełniało wymogów higieniczno-sanitarnych. Wskazano na zacieki
i łuszczącą się farbę na ścianach, zniszczone płytki podłogowe w szatniach, uszkodzone drzwi i sanitariaty. Wyznaczono termin remontu na sierpień 2015 roku. Dyrektor szkoły Barbara Langosz zaczęła wydeptywać ścieżki w magistracie, aby otrzymać środki na tę
inwestycję. Jak się łatwo domyśleć, pieniędzy nie dostała.
Na szczęście Sanepid nie robił
pod górkę i zgodził się przesunąć remont na sierpień 2016 r.
Miasto powtórzyło przećwiczony numer i znów nie dało kasy.
Dyrektorka jeszcze raz uprosiła Sanepid i zyskała kolejny rok.
Jednocześnie bazując na swoich bardzo skromnych możliwościach finansowych szkoła
część prac postanowiła zrobić
na własną rękę. Prowizorycznie naprawiono sanitariaty, ławeczki i podłogę w szatniach.
Szkoła znów kupiła sobie rok
czasu, bo Sanepid po raz trzeci zgodził się przesunąć remont.
Natomiast miasto nie ustąpiło
o krok i kolejny raz nie znalazło
dla SP 20 pieniędzy, choć samorządowy nos powinien podpowiedzieć urzędnikom, że sytu-

acja naprawdę musi być zła skoro interweniują służby sanitarno-epidemiologiczne. Prowizoryczne, realizowane na własną
rękę remonty niewiele dały, bo
stan obiektów sali gimnastycznej coraz bardziej się pogarszał.
Okna przeciekały, ściany się sypały, do podłóg wniknęła wilgoć. Do użytku nie nadaje się
nawet instalacja elektryczna, co
jest już bardzo groźne. Jakby na
potwierdzenie tego, na podłogę
spadła niedawno wielka lampa
sufitowa. Na szczęście nie raniła
ćwiczących dzieci.

W ubiegłym
roku władze
miasta chyba
się zorientowały,
że częste wizyty
Sanepidu mogą
się skończyć
medialnym
skandalem
i w ubiegłorocznym
budżecie
przyznano szkole
na remont…
50 tys. zł.
Gdyby to nie było tragiczne,
mogłoby uchodzić za zabawne.
Aby spełnić wymagania Sanepidu szkoła musi mieć 1,4 mln zł,
bo trzeba, m.in. ocieplić budynek, wymienić wentylację, przebudować szatnię. Lista inwestycji jest tak długa, jak liczba usterek, a przyszkolna sala gimnastyczna sypie się cała. Rzecz jasna, takiej kwoty miasto nie dało. Dyrekcji szkoły nie pozostało nic innego, jak znów uprosić
Sanepid o przełożenie terminu
o kolejny rok. Tym razem się nie
udało. Sanepid odmówił uzasadniając, że szkoła nie zapewnia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków. W sukurs dyrektorce przyszli rodzice i radni. Miasto ugięło się pod
tymi naciskami, ale tylko po-

łowicznie. Na remont, zamiast
1,4 mln zł, przekazano 80 tys. zł.

To wciąż
za mało.

Sprawą zainteresował się, m.in. Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta.

Niestety, magistrat nie uwzględnił potrzeb SP 20 w budżecie na
przyszły rok. Dla szkoły może to
się skończyć katastrofą. Piotr Szereda, przewodniczący Rady MiaR

E

sta, wystąpił z formalnym wnioskiem o uzupełnienie remontowej puli i przeniesieniu środków
z mniej pilnych prac. OstateczK

na decyzja należy teraz do prezydent Anny Hetman. Uchwała budżetowa zostanie podjęta 19 grudnia. Oddając do druku bieżący nuL

A

mer gazety nie wiemy, czy udało
się przesunąć pieniądze z innych
wydatków i ostatecznie rozwiązać
problemy szkoły. 
(fil)
M

A

www.naszejastrzebie.pl

6

grudzień 2019 r.

Gdyby coś złego stało się z JSW, nasze miasto pogrąży się w biedzie

Janosik

syfikowano 2477 samorządy. Nas interesuje śląski ranking. W zestawieniu 19 miast na prawach powiatu, Jastrzębie-Zdrój zajmuje słabe, 13 miejsce. Kilka miesięcy temu komentowaliśmy inny ranking. Jastrzębie-Zdrój
otwierało ogólnopolską listę miast,
w których zarabia się najwięcej. Jak

się nie obłowi

J

ak co roku Ministerstwo Finansów przygotowało ranking samorządów pod względem dochodów z tytułu podatków. To najlepsza miara kondycji finansowej mia-

sta. Jeśli wszystko idzie dobrze, a firmy prosperują, wpływy z podatków
są większe. I na odwrót. Pusta kasa
podatkowa oznacza, że w mieście zamiera gospodarcza koniunktura. Mi-

nisterstwo nie tworzy tego rankingu
dla mediów. Na jego podstawie wyliczane jest tzw. „Janosikowe”, czyli środki jakie bogatsze gminy muszą
płacić na rzecz biedniejszych. Skla-

Będzie bezpieczniej
Na
jastrzębskich ulicach
można zobaczyć kolejny nowy radiowóz. Zakup VW z silnikiem Diesla był możliwy dzięki finansowemu wsparciu samorządu lokalnego. Za połowę samochodu zapłacił jastrzębski magistrat. Symboliczne kluczyki do nowego
Craftera odebrał Komendant Miejski
Policji w Jastrzębiu-Zdroju mł. insp.
Mirosław Jordan, który w trakcie uroczystości podziękował prezydent Annie
Hetman oraz przewodniczącemu Rady
Miasta Piotrowi Szeredzie.
R

E

wyjaśnić te pozornie sprzeczne zestawienia? Odpowiedź jest prosta. Jastrzębie-Zdrój wciąż jest zależne od
jednej firmy i pracodawcy. Gospodarcza koniunktura miasta zależy tylko i wyłącznie od Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Gdyby stało się coś złego
z JSW, miasto pogrąży się w biedzie.

RANKING SAMORZĄDÓW POD WZGLĘDEM
DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW.
1. Dąbrowa Górnicza 2985,59
2. Katowice 2812,42
3. Tychy 2662,07
4. Gliwice 2626,29
5. Bielsko-Biała 2569,04
6. Jaworzno 2262,80
7. Rybnik 2130,26
8. Chorzów 2007,95
9. Mysłowice 2007,08
10. Częstochowa 1995,36
11. Sosnowiec 1961,70
12. Żory 1878,18
13. Jastrzębie-Zdrój 1829,47
14. Ruda Śląska 1792,57
15 Siemianowice Śl. 1751,25
16. Piekary Śl. 1697,73
17. Zabrze 1659,97
18. Świętochłowice 1534,25
19. Bytom 1485,83

K

L

A
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA:
NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
n ul. 1 Maja 2/2 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 27,80 m2,
stawka wyjściowa 6,68 zł/m2, wadium 186 zł,
n ul. 1 Maja 2/3 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 29,40 m2,
stawka wyjściowa 6,68 zł/m2, wadium 196 zł.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej
przedmiotowych lokali mieszkalnych. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł/m2
kaucja mieszkaniowa 6 krotność wylicytowanej opłaty czynszowej,

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 5
w dniu 20.12.2019 r., godz. 1000.

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

www.naszejastrzebie.pl

Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem
organizowania przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym
w Spółdzielni co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą
wymagane wadium.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie
stałego dochodu, pozwalającego na bieżące regulowanie czynszu i pozostałych
opłat.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: zawarcia
w terminie 7 dni od daty zakończenia przetargu umowy najmu (z której treścią
zapoznała się przed przystąpieniem do przetargu) oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej
najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia
19.12.2019 r., do godziny 1500.
Wystawione do przetargu lokale mieszkalne można oglądać
po uprzednim umówieniu na administracji osiedlowej przy
ul. Staszica 8 tel. 32 47 61 255.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa
SM „JAS-MOS” pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.
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Pamiętamy

Kopalnia Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju była pierwszym zakładem, w którym do strajkujących
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego górników funkcjonariusze ZOMO strzelali z broni palnej.

R

annych zostało czterech górników, piątego pracownika kopalni zomowcy pobili do nieprzytomności. Jastrzębska kopalnia
Manifest Lipcowy przeszła do historii już latem 1980 r. Tu wybuchł pierwszy w śląskich kopalniach strajk, będący wyrazem solidarności z robotnikami Wybrzeża. Było to wydarzenie niezwykle ważne dla przebiegu sierpniowych protestów 1980 r., ponieważ Śląsk
uchodził w oczach władz PRL-u za ich
bastion, o którego pomyślność szczególnie mocno dbał I sekretarz KC PZPR,
Edward Gierek. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. górnicy z Manifestu Lipcowego zdecydowali się na ogłoszenie strajku. Komitet
strajkowy, któremu przewodził Jan Bożek, zawiązał się 14 grudnia.

W kopalni
zabarykadowało
się około 2 tys.
protestujących.
15 grudnia 1981 r. od rana do górników docierały informacje o pacyR

E

fikacjach pobliskich kopalń Jastrzębie i Moszczenica. O godz. 11 uzbrojone oddziały milicji, ZOMO i wojska, wyposażone w broń palną, pojazdy bojowe i czołgi, rozpoczęły szturm
na Manifest Lipcowy. Pacyfikacją kopalni dowodził płk. Kazimierz Wilczyński. Pierwsza próba przedarcia
się czołgami na teren kopalni nie udaK

ła się. Atakujący ponawiali próby, stosując przy tym petardy i gaz łzawiący.
O 11.45 strzały w stronę górników oddał Pluton Specjalny ZOMO - 16-osobowy oddział, uzbrojony w ostrą amunicję. Czterech górników zostało rannych: Zdzisław Kraszewski, Franciszek
Gąsiorowski, Bogusław Tomaszewski,
Czesław Kłosek. Karetki pogotowia
L

zostały do nich dopuszczone dopiero
po 50 minutach.

Rannych przewieziono
do szpitala górniczego
w Jastrzębiu,
kule wyjęte
z ran operowanych
górników zabrała SB.
A

Podczas wieloletniego procesu funkcjonariuszy Plutonu Specjalnego ZOMO,
udało się ustalić, że w kierunku górników z Manifestu Lipcowego zomowcy wystrzelili 57 pocisków. Do szpitala
trafił również brutalnie zmasakrowany
przez ZOMO Zdzisław Dudek (członek
straży kopalnianej, który nie chciał wpuścić do budynku funkcjonariuszy zajmujących pozycje do strzelania w kierunku
strajkujących) oraz siedmiu innych górników. Po zorientowaniu się, że ZOMO
strzela do protestujących z ostrej amunicji, górnicy postanowili zakończyć strajk
i po uzgodnieniu z dowództwem oddziałów pacyfikujących, opuścili kopalnię. Do
rozbicia protestu w Manifeście Lipcowym
władze stanu wojennego użyły ponad
1,7 tys. milicjantów, funkcjonariuszy
ZOMO i SB oraz żołnierzy, 30 czołgów,
15 wozów bojowych i 4 armatek wodnych.
Wieczorem 15 grudnia płk Jerzy Gruba,
odpowiedzialny za likwidacje strajków na
Śląsku, meldował o „oczyszczeniu” dziewięciu kopalń. Do „oczyszczenia” na następny dzień wyznaczona została kopalnia
Wujek w Katowicach.
Źródło: Interia Nowa Historia
M
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Ale szopka!

Koresponde
własna z Kr ncja
akowa

Tego nie da się opisać, a nawet zdjęcia nie oddają klimatu i charakteru tych arcydzieł. Nie wszyscy jednak mogą pojechać do Krakowa, aby na Rynku Głównym
przyglądać się Konkursowi Szopek. My zrobiliśmy to dla naszych Czytelników. To już 77 edycja tej niezwykłej imprezy. Szopki tradycyjnie upamiętniają
narodzenie Chrystusa, ale nie brakuje prac zawierających sceny z postaciami historycznymi, a także znanymi osobistościami ze świata polityki i kultury.
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Wszystkim Klientom, Współpracownikom
i Przyjaciołom życzymy pełnych miłości
i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę
szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte
działania zakończą się sukcesem.

AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY
v KOSTKA BRUKOWA
v KOSTKA GRANITOWA
v BRUK KLINKIEROWY
v PŁYTY TARASOWE
v SYSTEMY SCHODOWE
v OBRZEGOWANIA
v USŁUGI BRUKARSKIE
v OGRODZENIA
PUNKTY SPRZEDAŻNY:
Rybnik ul. Lipowa 54
tel: +48 32 440 76 76
kom: +48 605 927 772
biuro@maxbud-brukarstwo.pl

www.maxbud-brukarstwo.pl
Mikołów ul. Dworcowa 5 (Bujaków)
tel: 609616717
s.bien@maxbud-brukarstwo.pl

Racibórz ul. Łąkowa 26 H
tel: 665577977
biuro@maxbud-brukarstwo.pl
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Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

JSW Dzieciom
Tysiąc niespodzianek dla dziesięciu przedszkoli. W ramach akcji JSW Dzieciom,
przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwiedzają placówki w regionie,
opowiadając o górnictwie, a przy okazji rozdając najmłodszym prezenty.

S

potkania z przedszkolakami mają też charakter edukacyjny. Dzieci dowiadują się,
czym jest węgiel koksowy i do czego służy.
- Nasz surowiec to specjalny węgiel. Nie pali się
w piecach, za to produkowana jest z niego stal.
Z niej wykonana jest na przykład szpada górnicza - mówił w jednym z przedszkoli Artur
Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju: - Podczas uroczystości barbórkowych taką
szpadę otrzymują w nagrodę najbardziej zasłużeni górnicy. Pamiętajcie, że praca górnika jest
bardzo ciężka.

Z okazji Barbórki oraz zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
Górnikom i Mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju życzymy
sukcesów zawodowych i osobistych,
a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2020 roku.
Z górniczym Szczęść Boże!
ZARZĄD I RADA NADZORCZA JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ
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Niech czuwa Święta
Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej świętowali Barbórkę 2019
w wyjątkowych okolicznościach. Tegoroczne górnicze święto zbiegło
się z dwoma ważnymi dla JSW rocznicami. Półwiecze istnienia obchodził
Ruch Zofiówka, a pawłowicka kopalnia Pniówek świętowała
45-lecie działalności. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia
- m.in. złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę - oraz
honorowe szpady i stopnie górnicze.

W

uroczystościach związanych z obchodami Barbórki wzięli udział obok władz i pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej - przedstawiciele władz centralnych i samorządowych,
posłowie do Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP oraz senatorowie, a także związkowcy, reprezentanci instytu-

cji związanych z branżą górniczą i kontrahentów.
- Możemy być dumni z tego, że jesteśmy jedną z najważniejszych części polskiej gospodarki. Tworzymy nowoczesną firmę i to my stanowimy o sile polskiego przemysłu. Zresztą nie tylko polskiego, pamiętajmy, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym

producentem węgla koksowego w Unii
Europejskiej oraz jednym z wiodących producentów koksu - niezbędnego
składnika do produkcji stali, bez której
trudno wyobrazić sobie rozwój innowacyjnej gospodarki - powiedział podczas rozpoczęcia Akademii Barbórkowej Włodzimierz Hereźniak, prezes
zarządu JSW.

W czasie uroczystości, doradca Cezary
Kochalski, odczytał okolicznościowy list
Prezydenta RP Andrzeja Dudy: - Wiemy,
że Polska dysponuje unikalnymi bogactwami naturalnymi, ale tylko dzięki Państwu
te skarby mogą służyć nam wszystkim. To
również dzięki wysiłkowi górników, także
z państwa zakładów, polska gospodarka
odnotowała kolejny rok wzrostów.

Podobny list skierował do pracowników JSW premier Mateusz Morawiecki. Odczytała go senator Ewa Gawęda: Węgiel jeszcze przez lata będzie ważnym
paliwem napędowym naszej gospodarki. Śląsk jest przemysłowym sercem Polski, chcemy, by to serce biło jeszcze silniej.
Chcemy, by Śląsk był naszą kopalnią innowacji.

Wśród kluczowych
inwestycji jest budowa
nowoczesnej kopalni
Jastrzębie-Bzie (wcześniej
Bzie-Dębina), która ma
złoża węgla koksowego
typu 35 szacowane
na 180 mln ton.
Przełomem w polskim górnictwie
jest nowy kombajn urabiająco-kotwiący
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Barbara

Ważny jest wkład Ruchu „Zofiówka”, który podczas tegorocznej Barbórki świętuje 50-lecie istnienia. - Pół wieku kopalni to tysiąc kilometrów wyrobisk
korytarzowych i 121 mln ton wydobyte-

List od premiera Mateusza
Morawieckiego odczytała senator
Ewa Gawęda.
Bolter Miner, który pracuje od listopada w kopalni „Budryk”. Innowacją
jest też pozyskany dla tej samej kopalni najnowocześniejszy w kraju kompleks ścianowy, w którym zastosowano nowatorskie rozwiązania techniczne. JSW inwestuje ponadto w nowoczesny, ale przede wszystkim bez-

pieczny podziemny transport. - Inwestycje w innowacyjne technologie przyniosą wymierne korzyści zarówno Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jak i ziemi
śląskiej. Powstaną nowe miejsca pracy,
wzrośnie potencjał regionu i - co bardzo ważne - na konto gmin, w których
mieszkamy, będą wpływały nasze podatki - dodał Włodzimierz Hereźniak,
prezes zarządu JSW.

Dziś Grupa Kapitałowa
JSW to 30 tys.
pracowników, którzy po
dziewięciu miesiącach
tego roku wypracowali
zysk w wysokości
704,4 mln zł, wydobywając
10,9 mln ton węgla
i produkując 2,5 mln ton
koksu.

go węgla. Chciałbym podziękować byłym
pracownikom kopalni i byłym jej władzom za trud, za to, że 3600 osób zatrudnionych w kopalni ma pracę. Takie
zakłady pracy jak kopalnia, gdzie pamię-

ta się o wartościach, takich jakich tradycja i historia, dają wartościowych obywateli - podsumował Waldemar Stachura, dyrektor KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”.

ADAM GAWĘDA,
sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów
Państwowych, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Na pierwszej linii innowacji jest właśnie Jastrzębska Spółka Węglowa, która realizuje w tym
roku wiele ważnych inwestycji. Ich łączna wartość to ponad 2 mld zł.
JSW to spółka, która doskonale realizuje swoje
plany, a innowacje są tu
kapitalnie wykorzystywane poprzez współpracę z zapleczem naukoTytułem honorowego dyrektora górniczego została wyróżniona Izabela Kloc, poseł do
wo-badawczym
Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
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Premier Mateusz Morawiecki wywalczył

dla Polski rabat klimatyczny

P

remier Morawiecki sprawił Polakom świąteczny prezent, za który można dziękować przez dziesiątki lat. Na szczycie
unijnych przywódców odsunął od naszego kraju widmo pospiesznie i chaotycznie wprowadzanego „zielonego ładu”. Tylko w ciągu najbliższych
dziesięciu lat, przy bardzo ostrożnych
szacunkach, energetyczna rewolucja
kosztowałaby nas ponad bilion złotych. Polska nie ma takich pieniędzy,
a na wsparcie Unii Europejskiej nie
ma co liczyć, bo nikt o takich sumach
nawet nie wspomina.

Zresztą cały „zielony
ład” jest na razie tylko
filozoficzną koncepcją,
bo nie idą za tym
gospodarczo-finansowe
konkrety.
Prawie cała Unia Europejska zgodziła
się na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, ale dzięki skutecznym
negocjacjom premiera Morawieckiego
Polska została z tego zwolniona. Warto
przy tym pamiętać, że to nie jest dżentelmeńska, niezobowiązująca umowa, ale
twardy zapis w dokumentach. Wszystkie,
dalsze działania legislacyjne podejmowane na forum unijnych przywódców muszą być zgodne z konkluzjami przyjętymi
podczas szczytu w Brukseli. Uniemożliwi
to zaatakowanie Polski tylnymi drzwiami, bo zapewne pojawiłyby się próby, aby
zaostrzenie polityki klimatycznej wprowadzić kwalifikowaną większością głosów. To nie jedyne zwycięstwo Mateusza
Morawieckiego. Dzięki wsparciu Andreja Babisza, premiera Czech, do konkluzji szczytu wpisano energetykę jądrową,
co wcześniej wydawało się nierealne, ponieważ w swoim ortodoksyjnym kształcie „zielony ład” uwzględnia tylko odnawialne źródła energii.

Polska wywalczyła
bardzo mocny argument
w nadchodzących
negocjacjach budżetowych.
Unijna większość będzie dalej naciskać na nas, abyśmy też przyjęli graniczną datę 2050. Mając w ręku konkluzje z brukselskiego szczytu nie musimy się na nic godzić nie otrzymując
w zamian realnych, konkretnych funduszy, które nam zrekompensują transformację energetyczną. Zanim Parlament
Europejski odpalił medialną petardę
pod tytułem klimatyczny stan wyjątkowy, ponad 700 wybitnych naukowców
i specjalistów zwróciło się do eurodeputowanych, aby tego nie robili. Ten głos
opamiętania, który wyszedł spod pióra rozsądnych i mądrych ludzi, niestety przeszedł bez echa, zagłuszony propagandową i apokaliptyczną kakafonią.
Sygnatariusze listu zaapelowali, aby nie
wydawać bilionów euro na podstawie
niepewnych i niesprawdzonych modeli klimatycznych. Parlament Europejski
dał jednak jasno do zrozumienia, że nie
ma już o czym dyskutować. Przeciwko wprowadzeniu klimatycznego stanu
wyjątkowego głosowała jedna trzecia,
a dokładnie 229 europosłów. Nie mieli
większości, ale dali znak, że jeszcze nie
wszyscy stracili w Europie rozsądek. To
także sygnał, że „zielony ład” jest ideą,
która zamiast scementować, może rozsadzić unijną wspólnotę.

Póki co, przekonana
o swojej nieomylności
Bruksela nawet nie
chce usłyszeć sygnałów
alarmowych, a płyną one
z najmniej oczekiwanego
kierunku.

Włochy

Francja

Polska

Niemcy

Procentowy udział
w emisji CO2
w Unii Europejskiej

Indie

Unia
Europejska

USA

Chiny

Procentowy
udział
emisji CO2
w świecie

Wielka Brytania

Po szczycie Rady
Europejskiej „zielony
ład” stał się dla nas
mniej groźny. Po
długich, trudnych,
ale skutecznych
negocjacjach premier
Mateusz Morawiecki
wywalczył dla Polski
prawo do własnej
drogi i tempa
w osiąganiu
neutralności
klimatycznej.
Nie obowiązuje nas
graniczna data 2050.

27,5 16,9 10,0 5,9

22,5 11,4 10,3 10,0 10,0

Unia Europejska odpowiada tylko za 10 proc.
globalnej emisji dwutlenku węgla. Wprowadzenie
zerowej emisji tylko na obszarze UE nie zahamuje
tempa ocieplania ziemi

Polsk nie jest największym
europejskim trucicielem, ale to
na naszym kraju koncentruje się
największa krytyka Brukseli.

W Niemczech zaczęła hamować rozbudowa farm wiatrowych. W 2018 roku odpowiadały one za połowę prądu pozyskiwanego z Odnawialnych Źródeł Energii
(OZE). Tymczasem w pierwszym półroczu tego roku odnotowano radykalny spadek i do sieci podłączono jedynie 81 turbin. Tamtejsza branża uskarża się, m.in.
na przeciągające się postępowania o wydawanie zezwoleń na budowę oraz pozwy sądowe organizacji środowiskowych
i mieszkańców. Kryzys solidnie odbił się
na niemieckich firmach wiatrowych. Wiele ogłosiła bankructwo, a liczba etatów
w tej branży zmniejszyła się o 20 proc.
Wiatraki miały stać się siłą napędową
„Energiewende” - niemieckiej transformacji energetycznej. Tymczasem okazały się
politycznym obciążeniem. Do krachu doszło akurat w momencie, kiedy europejska
i niemiecka opinia publiczna bombardowana jest propagandową sieczką o „złych”
paliwach kopalnych i „zielonej” energii, jako jedynej drodze do ludzkiego szczęścia.
Załamanie energetyki wiatrowej w Niemczech powinno być znakiem ostrzegawczym dla całej Unii Europejskiej.

Jeżeli największy,
najbogatszy i najlepiej
zorganizowany kraj
wspólnoty ma problemy
z odnawialną energią,
to co może spotkać
pozostałe, mniejsze
i biedniejsze państwa?
Patrząc na debaty w komisjach Parlamentu Europejskie trudno nie dostrzec
radykalizujących się nastrojów. Zieloni, socjaliści i liberałowie, którzy mają większościowy głos w kwestiach klimatu, w tej wojnie nie chcą brać jeńców.
Każdy miesiąc przynosi nowe pomysły,

mające przyspieszyć i tak już ekspresowe tempo przechodzenia unijnej gospodarki na „zielone” tory. Klimatyczny stan
wyjątkowy zapewne nie jest ich ostatnim
słowem. Za tym chwytliwym hasłem idą
konkretne, groźne plany, jak choćby rezygnacja z gazu jako ogniwa pośredniego
między węglem a OZE. Nakręca się spirala klimatycznej histerii, ale nie poznaliśmy jeszcze odpowiedzi na najważniejsze
pytania: ile i kto za to zapłaci? Nie wiadomo nawet, jak uczciwie wyliczyć wysiłek finansowy poszczególnych państw?
Z jednej strony mamy Szwecję, która już
zbliża się do neutralności klimatycznej,
bo w 30 proc. korzysta z energii atomowej, a reszta to w zdecydowanej większości OZE. Na drugim biegunie jest Polska,
z gospodarką przez dziesięciolecia budowaną na tradycyjnych surowcach, głównie węglu. Jeśli transformacja ma być
sprawiedliwa - jak deklaruje Bruksela to Szwedzi powinni dorzucić się do naszych, „zielonych” inwestycji. Na transformację musimy mieć nie tylko pieniądze ale także czas. W takiej sytuacji jest
więcej unijnych krajów. Podobnie jak
w Polsce, tam też są politycy, którzy potrafią liczyć i nie boją się pytać o społeczny koszt „zielonej” rewolucji. Z czym
przyjdzie nam się zmierzyć możemy obserwować już dziś we Francji. Protesty
„żółtych kamizelek” rozpoczęły się od
wprowadzenia opłaty paliwowej mającej
promować czysty transport. Podwyżek
na stacjach benzynowych nie zaakceptowała jednak mniej zamożna część społeczeństwa i ludzie wyszli na ulice. Warto przy tym pamiętać, że reforma Emanuela Macrona to tylko propagandowy
trick w porównaniu z unijnym „zielonym
ładem”, jaki szykuje nam Bruksela. Jeśli
podwyżka cen paliwa potrafiła wywołać
takie protesty na francuskich ulicach, ja-

kich reakcji można się spodziewać, kiedy
drastycznie wzrosną ceny energii, ludzie
zaczną tracić pracę, a całe regiony popadną w społeczną i gospodarczą ruinę.

Agresywna, apokaliptyczna
narracja, jaka dominuje
w dyskusji o klimacie
sprawia, że europejska
opinia publiczna jest
przekonana, że w takich
krajach jak Polska
nic się nie robi w walce
z ociepleniem.
To nieprawda. Polska jest jednym
z niewielu krajów, które z nawiązką zrealizowały ustalenia protokołu z Kioto.
Zobowiązani byliśmy do redukcji sześcioprocentowej, a ograniczyliśmy emisję dwutlenku węgla o ponad 30 proc. To
nie jedyny przykład. Polskie elektrownie
stają coraz nowocześniejsze i spełniają
wyśrubowane normy środowiskowe narzucone przez Brukselę. Jesteśmy też gotowi na zwiększanie udziału gazu w krajowym koszyku energetycznym, aby błękitne paliwo stało się ogniwem pośrednim w przechodzeniu od węgla do źródeł odnawialnych. Nie możemy natomiast zgodzić się na wszystko. Polska
nie skoczy na głęboką wodę bez koła ratunkowego. Natychmiastowe odejście
od tradycyjnych surowców równałoby się utracie niezależności energetycznej i politycznej. Na taki scenariusz nie
może być zgody. Kiedy podczas uroczystości barbórkowych w Polskiej Grupie
Górniczej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że: „Górnicy gwarantują
naszemu krajowi bezpieczeństwo energetyczne”, nie była to tylko okolicznościowa kurtuazja, lecz wyznaczenie granicy,
za którą Polska się nie cofnie.

www.naszejastrzebie.pl
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Przygotuj samochód do zimy
W okresie zimowym, w czasie podróży samochodem, często wychodzą błędy niewłaściwego wyposażenia oraz przygotowania
naszego pojazdu. Śliska nawierzchnia drogi, możliwość wystąpienia niekontrolowanego poślizgu, pośniegowe błoto, zmienne
warunki atmosferyczne w postaci mgieł czy opadów śniegu i marznącego deszczu, to najgorsze, co może nas spotkać w czasie
jazdy zimą. Czasem nawierzchnia drogi wcale nie wygląda na śliską, choć taka właśnie jest w rzeczywistości.

S

iadając za „kółko” zadbajmy
o to, by wyjazd stał się przyjemnością, a nie walką o przeżycie. Nie
należy wyruszać w drogę, a szczególnie tą dłuższą, gdy jest się zmęczonym
lub niewyspanym. Taki stan osłabia refleks, zmniejsza zdolność koncentracji.
Gdy pojawi się zmęczenie najlepiej zatrzymać się i zrobić koniecznie kilku lub
kilkunastominutową przerwę. Z pewnością przyjdzie nam z pomocą samo wyjście na świeże powietrze lub krótki spacer. Sam kierowca powinien mieć w czasie podróży swobodę ruchów, dlatego
nie jest wskazane, by był opatulony grubą kurtką, czapką i szalikiem.

Kolejna ważna kwestia,
to najczęstsza przyczyna
wypadków, którą jest
nadmierna prędkość.
Przesadna prędkość nie tylko zwiększa ryzyko kolizji, lecz także podwyższa
prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci podczas wypadku. Z tego też powodu szczególnie w okresie zimowym powinniśmy prędkość jazdy dopasować do warunków panujących
R

raz do „korka” na drodze. Warto wspomnieć przy tej okazji, aby „pilnować” poziomu paliwa, by nigdy nam go nie zabrakło. Aby sprawnie i bezpiecznie dojechać
do celu, warto zrezygnować z niepewnych
skrótów i mniej uczęszczanych dróg. Słuchajmy komunikatów radiowych i telewizyjnych o aktualnych warunkach panujących w poszczególnych regionach i na ich
drogach.

Bardzo ważny jest stan
techniczny naszego
samochodu.
na drodze, a także zachować większy niż
zwykle odstęp od pojazdu poprzedzającego, aby mieć więcej czasu i miejsca na hamowanie.
Kolosalne znaczenie w tym okresie
ma też odpowiednie ogumienie, przystosowane do jazdy w trudnych, zimowych
warunkach. Dzisiaj chyba już nikogo nie
trzeba przekonywać, że opony zimowe, to
większe bezpieczeństwo na drodze. Wpływają istotnie na przyczepność, podczas
jazdy na śliskiej nawierzchni, w niskich
temperaturach i drogę hamowania.

E

Motocykle elektryczne

Pojazdy użytkowe

Poruszając się pojazdem kierowca musi mieć także zapewnione dostateczne pole widzenia oraz łatwe, wygodne i pewne
posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji, a także
oświetlenia drogi przy równoczesnym jej
obserwowaniu. W zaistniałej sytuacji niedopuszczalne jest poruszanie się samochodem całkowicie lub częściowo nieodśnieżonym.
Tak jak szybko się poruszamy, tak też
szybko zdarza się nam najechać na utrudnienia w ruchu, które doprowadzają nie-

K

Motorowery elektryczne

Pojazdy ciężarowe

L

Jeśli przekroczyliśmy dopuszczalny termin przeglądu, koniecznie udajmy się do
stacji kontroli pojazdów. Jeśli nasze auto przeszło przegląd niedawno, sami możemy sprawdzić ogólny stan pojazdu.
W trakcie jazdy, zimą wielu kierowców lubi ogrzewać wnętrze samochodu, ale gdy
w środku jest zbyt ciepło, łatwo o utratę
koncentracji, o której już wcześniej wspominaliśmy.
Jeżeli chodzi o drobny bagaż podręczny, to najlepiej zapakować go do środka pojazdu. Pamiętajmy jednak przy tym,
aby ułożyć go w miejscach takich, by nie
A

krępował naszych ruchów jak również nie
przysłonił widoczności. Narty, deski i inny sprzęt do uprawiania sportów zimowych najlepiej odnajdzie się na bagażniku dachowym.
Przypomnijmy o tym, że przewożenie
dzieci w fotelikach, które są trwałe i pewnie zamontowane w pojeździe ma fundamentalne znaczenie, ponieważ podczas
zderzeń na ciało młodego człowieka działają znaczne siły. Zimową szarówką pamiętajmy też, że warto jeszcze większą
uwagę skupić na niechronionych uczestnikach ruchu, jakimi są często niewidoczni piesi.

Nie należy denerwować się
i ryzykownie wyprzedzać,
gdy auto przed nami jedzie
dużo wolniej.
Osoba siedząca za kierownicą zapewne boi się zimowych warunków i nie
ma może tak bogatego doświadczenia
w technice jazdy samochodem zimą jak
my. Bądźmy również uprzejmi myśląc
o innych kierujących i nie wstydźmy się
pomagać w przepychaniu niesprawnego
pojazdu.
M

Skutery elektryczne

Skutery dostawcze

Pojazdy nowe
Pojazdy używane
Części zamienne
Serwis
Wynajem
Leasing
Akumulatory

Narzędzia elektryczne

Pojazdy pasażerskie

Pojazdy pogrzebowe
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Zielone Jastrzębie
Czas na kolejne ekopracownie

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

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

W

Otwarcie zielonej pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
im. J. Korczaka w Rybniku - GEOLAB

Prawie każdego tygodnia w szkołach podstawowych
i średnich województwa śląskiego otwierane są kolejne
zielone pracownie, które powstają dzięki piątej edycji
konkursów: „Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz „Zielona
Pracownia’2019”. W sumie w województwie śląskim,
powstało już ponad 250 ekopracowni, gdzie uczniowie
mogą poznawać prawa i zasady rządzące naszą planetą.

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłosił kolejną, szóstą edycję konkursów Zielona Pracownia_Projekt’2020” oraz „Zielona Pracownia’2020”.
Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu
jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych,
geologicznych czy chemiczno-fizycznych.
Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni - jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna
wysokość nagrody nie może przekroczyć
20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7.500 zł.
Natomiast konkurs „Zielona Pracownia’2020” skierowany jest do organów
prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu „Zielona Pracownia’2020” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych

wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana
z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł. - Ogłosiliśmy już kolejny konkurs, bowiem jednym z priorytetów Funduszu jest edukacja
najmłodszych. Na tworzenie ekologicznych
pracowni wydaliśmy już ponad 8 mln zł,
ale te pieniądze będą procentować w zmia-

nie podejścia kolejnych pokoleń do ekologii, przyrody i naszej planety - powiedziała
nam Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚIGW w Katowicach.
Zgłoszenia w konkursie „Zielona pracownia_projekt’2020” dokonywać można
do 14 lutego 2020 roku. Natomiast wnioski w konkursie „Zielona pracownia’2020”
składać można w terminie 1-17 kwietnia
2020 roku. Więcej informacji o konkursach na stronie: www.wfosigw.katowice.
pl/zielona-pracownia.html

Czystszy świat w oczami
młodych plastyków

Z

namy już laureatów konkursu plastycznego „TAK
dla CZYSTEGO POWIETRZA” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

Życzymy zdrowych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych,
a w Nowym Roku wielu sukcesów
oraz wszelkiej pomyślności.
TOMASZ BEDNAREK

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ADAM LEWANDOWSKI

Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
oraz

RADA NADZORCZA

wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Miło nam donieść, że jest
wśród nich mieszkanka naszego
miasta - ośmioletnia Dominika Kowalewska z SP Nr 10. Przypomni-

my, że w konkursie mogli startować
uczniowie szkół podstawowych
oraz świetlic środowiskowych, a ich
prace miały przedstawiać efekty likwidacji niskiej emisji.

A OTO ZWYCIĘZCY POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WIEKOWYCH:
A - 6-7 lat
1 miejsce
EWA BALSAM, 7 lat, kl. I, SP Dąbrowa Zielona,
2 miejsce
JOWITA ZASKÓRSKA, 7 lat, kl. I, SP Dąbrowa Zielona
3 miejsce
GABRIEL GOREL, 7 lat, SP Nr 1 Siemianowice Śląskie
B - 8-9 lat
1 miejsce
MARTA SADOWSKA, 8 lat, kl. II, SP Dąbrowa Zielona
2 miejsce
DOMINIKA KOWALEWSKA, 8 lat, SP Nr 10 Jastrzębie-Zdrój
3 miejsce
BLANKA WŁODARZ, 9 lat, kl. IV, SP Dąbrowa Zielona
C - 10-11 lat
1 miejsce
SONIA KOBIELA, 11 lat, kl. V a, SP Nr 1 Bieruń,
2 miejsce
MARTA WAJNER, 11 lat, kl. V, SP Zwonowice
3 miejsce
ROBERT WERESZCZAK, 10 lat, kl. V c, SP Nr 3 Żory
D - 12-13 lat
1 miejsce
JAKUB GOTKOWSKI, 12 lat, kl.VI a, SP Nr 1 Siewierz
2 miejsce
JULIA LEPIARZ, 13 lat, kl. VII, SP Nr1 Siewierz
3 miejsce
AMELIA SKRZYŃSKA, 13 lat, kl. VII, ZSP Golasowice

E - 14- 15 lat
1 miejsce
JULIA SOCHACKA, 14 lat, SP Nr 3 Będzin, kl. VIII a
2 miejsce
WIKTORIA MICHNO, 14 lat, SP Nr 1 Bieruń, kl. VIII
3 miejsce
DARIA CHORNA, 14 lat, SP Nr 11 Katowice, kl. VII c
Wyróżnienia:
BARBARA CZERNY, 9 lat, kl. III b, SP Nr 3 Żory
IGNACY GANSTY, 8 lat, kl. SP 19 Katowice
MAJA ŁACEK, 9 lat, ZSP Krzyżowice
DANIEL KOSZOWSKI, 8 lat, kl. II a, SP 11 Siemianowice Śl.
WIKTORIA TRZCIONKA, 9 lat, SP Nr 1, Siewierz
AGATA GORZEL, 11 lat, kl.VI, SP Chechło
MAJA RÓŻYCKA, 10 lat, kl. V e, SP Nr 3, Żory
SZYMON OBERDA, 11 lat, kl. VI a, PSP Żory
KUBA ZENDEROWSKI, 10 lat, kl. IV, SP Nr 38 Bytom
PATRYK KWIECIEŃ, 10 lat, kl. IV b, SP Siemianowice Śl.

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

Zielone Jastrzębie

Załóż panele i złóż wniosek

u Miliard złotych - to budżet programu „Mój prąd”. Wnioski o dofinansowanie
można było składać zarówno w formie papierowej, jak i online - na portalu
GOV.pl. Wszystko przebiega sprawnie i szybko.
stalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na
jedno przedsięwzięcie. Przy dostępnym budżecie i założonym poziomie
wsparcia może to pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tysięcy instalacji, które pozwolą wygenerować nawet 1 TWh zielonej energii.

Do niedawna wniosek o dofinansowanie można było złożyć na dwa sposoby - oba „tradycyjne”. Pierwszy - to
wizyta w siedzibie NFOŚiGW i osobiste złożenie tam papierowej wersji wniosku. Drugi - przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem na adres

Od czego zacząć?

„Mój Prąd” to prawdopodobnie
największy w Europie program dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) dla osób
fizycznych. To aż 1mld zł na rozwój
przydomowych źródeł energii odnawialnej (np. niewielkiej elektrowni
słonecznej).
- Po raz pierwszy zastosowaliśmy
tak duże wsparcie o zasięgu ogólnopolskim dla osób indywidualnych. Dzię-

ki oferowanemu dofinansowaniu coraz
więcej osób będzie mogło produkować
i wykorzystywać odnawialną energię na własne potrzeby - wyjaśniają
urzędnicy. - Pierwszy nabór wniosków
trwa do 20 grudnia 2019 r. Ale kolejny jest już zaplanowany na początku
2020 roku - zapewniają. Oferowane
dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroin-

Funduszu. Teraz można załatwić formalności także przez internet. - Aby
online złożyć wniosek o dofinansowanie
potrzebujemy jedynie profilu zaufanego
lub e-dowodu - zapewniają urzędnicy.
- Załatwienie tej sprawy zajmuje kilka
minut - dodają.

Oto kolejne wskazówki:

Od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Co jest potrzebne:
n kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono
do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
n dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
n zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy,
w którym go zainstalowano,
n oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko
w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie,
przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Pamiętaj też o loginie i haśle
do profilu zaufanego
Jeśli nie masz profilu zaufanego, załóż go na stronie
www.pz.gov.pl
Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej?
Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Będąc tam zaloguj
się do panelu Mój GOV i wybierz e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.

Kliknij przycisk
„Złóż wniosek o dofinansowanie”
Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz - e-dowodem).
Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się,
że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres
otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji.

Dołącz wymagane załączniki.

Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym
lub jeśli masz - e-dowodem).

Wyślij dokumenty:
wniosek z załącznikami.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres
e-mail.

Gotowe!

Po wysłaniu wniosku nie można go edytować, ani podmieniać
w nim załączników.
Jeśli urzędnik stwierdzi braki lub błędy w Twoim wniosku,
dostaniesz wiadomość na e-mail wskazany we wniosku. Usługa
jest bezpłatna.

Będą dopłaty do elektryków?
u Zapowiadają je od 2020 roku w Ministerstwie Klimatu

P

rogram „Czyste powietrze” ma doprowadzić do
wyeliminowania pieców
węglowych tzw., kopciuchów,
którym zawdzięczamy niską
emisję, ale drugim ważnym problemem jest smog. A zawdzięczamy go samochodom. Jeżeli
w naszych miastach ma być czyste powietrze, to na ulicach musi pojawić się więcej samochodów elektrycznych. Wiele miast
zwolniło samochody elektryczne z opłat za parkowanie, a także wprowadziło elektryczne autobusy, m.in. dzięki środkom
pochodzącym z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Ale Ministerstwo Klimatu doszło do
wniosku, że teraz nadszedł czas
na transport prywatny, bo tylko przysłowiowy Kowalski mo-

że przyczynić się do eliminacji
smogu z centrów miast. Dlatego, zdecydowało się na modyfikacje, przygotowanych wcześniej zasad wsparcia z Funduszu
Niskoemisyjnego Transportu

(FNT), które zapewnią dofinansowanie przy zakupie auta napędzanego energią elektryczną.
Jak informuje resort, minister klimatu Michał Kurtyka
zlecił inwentaryzację progra-

mów rozwojowych i pomocowych prowadzonych w ramach
NFOŚiGW. Jednocześnie poprosił on o weryfikację dotychczasowych założeń i kwot wsparcia dla rozwoju elektromobilno-

ści w Polsce. Celem tych działań jest przede wszystkim uniknięcie nadmiernej fiskalizacji
i uproszczenie procedur.
Pierwszym krokiem ma być
planowane zniesienie opodat-

kowania dotacji. To sprawi, że
środki pochodzące z Funduszu
zostaną w pełni wykorzystane
na poprawę jakości środowiska,
w którym żyjemy.
Jednocześnie ministerstwo
ocenia, że dzięki rosnącej ofercie samochodów elektrycznych
pojazdy tego typu będą sukcesywnie tanieć, a proponowane zmiany w prawie oraz oferowane dofinansowanie sprawią, że zakup pojazdu niskoemisyjnego jeszcze bardziej się
opłaci. Jak zapowiada ministerstwo ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW na
zakup samochodów elektrycznych planowane jest na początku 2020 roku, po przeprowadzeniu niezbędnych zmian
w prawie podatkowym.
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HOROSKOP NA 2020 ROK
MIŁOŚĆ
WODNIK
(20 I - 19 II)

RYBY
(20 II - 19 III)

BARAN
(20 III - 20 IV)

BYK
(21 IV - 20 V)

BLIŹNIĘTA
(21 V - 20 VI)

RAK
(21 VI - 21 VII)

LEW
(22 VII - 21 VIII)

PANNA
(22 VIII - 22 IX)

WAGA
(23 IX - 22 X)

SKORPION
(23 X - 21 XI)

STRZELEC
(22 XI - 20 XII)

KOZIOROŻEC
(21 XII - 19 I)
R

ZDROWIE

PIENIĄDZE

Niewykluczone, że w nadchodzącym roku, „spadnie” Ci z nieba goZadbaj o to, co masz. Osoby, które Cię kochają, nie potrafią tego Jest wiele do zrobienia. Przede wszystkim polub wagę łazienkową
tówka, której się nie spodziewasz. Nie chodzi o wygraną na loterii.
okazać na miarę Twoich oczekiwań. Musisz zrobić pierwszy krok.
i zadbaj, aby jej wskazania malały wraz ze wzrostem Twojej kondycji.
Raczej spadek albo darowizna.
Popraw się i ustabilizuj w sprawach sercowych. Jeżeli czegoś wyma„Gdybym był bogaty...” - nucisz sobie piosenkę ze „Skrzypka na
Będzie dobrze pod warunkiem, że zmienisz przyzwyczajenia żywiegasz od drugiej osoby, daj dobry przykład i pokaż, jak Ty spełniasz
dachu”. W roku 2020 poprzestaniesz jeszcze na śpiewaniu, ale naniowe. Warzywa nie gryzą, ty gryź warzywa.
życzenia.
stępny zapowiada się rewelacyjnie.
Jesteś uparty w swoich działaniach i być może jest to metoda, aby Serce masz jak dzwon, ale innym wewnętrznym organom warto dać Praca, praca i jeszcze raz praca Barana wzbogaca. Nie ma litości.
zrealizować swój miłosny, długofalowy plan.
rok odpoczynku. Ulituj się nad wątrobą.
Jak chcesz grać w totka, to graj, ale szkoda kilku złotych na kupon.
Byk często pojawia się w przysłowiach podkreślających siłę i wital- Pieniądze szczęścia nie dają? Niby dlaczego masz wierzyć w takie
Niektórzy narzekają, że w Twoich zalotach za mało jest subtelności.
ność. Nie daj się zwieść. Serce to pompka z dożywotnią gwarancją, przysłowia. Będziesz miał pieniądze, ale postaraj się, aby dały raAle skoro to działa? Najwyżej trochę przyhamuj swój temperament.
co nie oznacza, że można je przeciążać.
dość nie tylko Tobie.
Twoja nieśmiałość doprowadzi kiedyś do szewskiej pasji osobę,
Delikatniej obchodź się ze swoim ciałem. Zamiast dręczyć się Zrobisz dobry interes na nowatorskim pomyśle. Pamiętaj tylko, aby
której na Tobie zależy. Weź się w garść i wyduś z siebie to magiczne
sztangą w siłowni, lepiej biegaj po lesie.
przed realizacją nie rozpowiadać o szczegółach.
słówko.
Uśmiechnęło się do Ciebie szczęście. Pojawił się wymarzony ksią- W końcu się wziąłeś za siebie. Kupno rowerka stacjonarnego to
Masz dobre pomysły na biznes, ale daj z siebie więcej. Jeszcze nie
żę z bajki. Zapowiada się całkiem sympatyczny rok, a może i całe strzał w dziesiątkę pod warunkiem, że nie zapomnisz o tej zabawce
nadszedł czas na wielkie pieniądze, ale na pewno nadejdzie.
życie.
w nadchodzącym roku.
Polowałeś długo na swoją „ofiarę”, ale w końcu upolowałeś. Nie daj
Cały Twój problem polega na tym, że o wiele łatwiej wychodzi Ci
To miło, że chcesz wyglądać jak Terminator, ale uważaj, aby sztanga
sobie wydrzeć zdobyczy, a jak pojawi się jakieś zagrożenie, to wiesz
wydawanie, niż zarabianie pieniędzy. Może rok 2020 okaże się przenie zrobiła Ci krzywdy. Trenuj bicepsy, ale głową też ruszaj.
co robić. W końcu jesteś Lwem.
łomowy.
Zawsze otaczał Cię tłum adoratorów, a ty miałaś problem z wybo- Niepotrzebnie się stresujesz byle drobiazgiem, co ma niekorzystny Zagraj na loterii. Raz, a dobrze. Może w dniu Twoich urodzin? Wyrem. W końcu chyba podjęłaś trafną decyzję. Niech nadchodzący wpływ na organizm, zwłaszcza na serce. Wyluzuj się psychicznie, grana w totka graniczy z cudem, ale w końcu ktoś zgarnia te wszystrok będzie waszą próbą generalną.
a zobaczysz jak uspokoi się Twoje tętno.
kie kumulacje.
Do miłości nie wolno podchodzić aż tak bardzo racjonalnie. Miłość Mylisz się, jeżeli uważasz, że używki dodają powagi. Nie dodają ni- Masz głowę na karku i kiedy inni trzęsą ze strachu czytając w gazecie
to chemia, ale nie w postaci wzorów i wykresów. To raczej alchemia, czego, a tylko potrafią odebrać np. kondycję i związane z tym dobre niepokojące informacje, Ty układasz plan, jak na tym zarobić. Najgdzie z niczego można zrobić złoto.
samopoczucie. Decyzja należy do Ciebie, ale podejmij ją w 2020 roku. bliższy rok, należeć będzie do takich, jak Ty.
Masz problem, bo nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie „czy to Ograniczanie wydatkowania energii nie jest sposobem na długo- Najwyższy czas, abyś poszedł na tzw. „swoje”. Nie bój się ryzyka, bo
jest przyjaźń, czy to jest kochanie”. Jeżeli będziesz się dalej zasta- wieczność. Spójrz w lustro i zastanów się, co zrobić w nadchodzą- praca w firmie czy w państwowym urzędzie wbrew pozorom nie jest
nawiać, ktoś inny rozwiąże ten problem.
cym roku z tzw. mięśniem piwnym.
gwarancją stabilności.
Trafiłeś kogoś w samo serce i za bardzo nie wiesz, co teraz zrobić. Podobno najważniejszy nie jest wiek metrykalny (cyferka w dowo- Stresują się Ci, którzy mają spory kapitał i boją się go stracić w czaWycofują się tylko tchórze. Poza tym, jak nie spróbujesz, to nie bę- dzie osobistym), ale biologiczny (na ile lat się czujesz). W takim sach kryzysu. Ciesz się więc, że najbliższy rok nie dostarczy Ci wielu
dziesz wiedział, co ewentualnie stracisz.
razie trzeba odjąć Ci kilka lat. Tak trzymaj.
powodów do zmartwień.
Mijający rok nie był najgorszy i nie ma powodu, aby w następnym
Wierność jest podstawą każdego związku. Nie są to rady „ciotki- Zastanów się nad przysłowiem, że w zdrowym ciele zdrowy duch.
pogorszyła się Twoja sytuacja finansowa. Musisz jednak pamiętać,
dewotki”, ale sprawdzony, życiowy przepis na sukces w miłości. Mu- Czy Twoje mroczne nastroje nie biorą się czasami z zaniedbań zdroże czasy są niestabilne. Pomyśl, jak jeszcze lepiej zabezpieczyć
sisz odgonić niezdrowe myśli, które krążą w Twojej głowie.
wotnych. Odstaw leki uspokajające i wypoć się na siłowni.
swoje oszczędności.
E

Wesołych
Świąt

K

L

A

M

A

