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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:

www.naszejastrzebie.pl

Nauczyciele nie mogą
liczyć na miasto
Radni PiS chcieli
przeznaczyć milion
złotych na dodatek dla
nauczycieli, których
kwietniowy strajk
dotkliwie uderzył po
kieszeni. Radni z obozu
prezydent Anny Hetman
powiedzieli „nie”. 2-3
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Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA
SZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
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

R

A

2 Buzek na peryferiach
4 Szachy bez granic
5 Poseł walczy z oszczerstwami
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KLIMATYZACJA
LATEM CHŁODZISZ - ZIMĄ GRZEJESZ

SPRZEDAŻ ù MONTAŻ ù SERWIS

8-9 26 maja idziemy na wybory
12-13 Jastrzębie pamięta o „Zofiówce”

) 787 595 621

/serwis.chlodniczy
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Mogli dostać

A

DYWANY WYKŁADZINY
CENTRUM TAPET

Najniższe
!
ceny tapet
ry
Nowe wzo

PRANIE DYWANÓW ODBIÓR
ORAZ DOWÓZ DO KLIENTA

UWAGA!

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

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

u Radni Prawa i Sprawiedliwości
wyrównawczy, który chociaż
w wyniku strajku. Radni związ

J

est taki stary szkolny dowcip.
Nauczycielka pyta Jasia, z czym
mu się kojarzy ławka w parku.
Chłopak odpowiada, że z seksem.
Zdziwiona pyta o skojarzenia z zachodem słońca. Chłopak udziela
takiej samej odpowiedzi. I tak jest
za każdym razem. Zszokowana nauczycielka pyta Jasia, jakim cudem
nawet ogryzek kojarzy mu się z
seksem? Bo mi się wszystko kojarzy
z seksem - odpowiada Jasiu.

W jastrzębskim
samorządzie
obowiązuje
podobna reguła.
Z tym, że rolę seksu pełni polityka. Prezydent Anna Hetman
odrzuca każdy pomysł autorstwa
radnych PiS. I zawsze podaje ten
sam powód. Nie przyszła na debatę komunikacyjną organizowaną
przez posła Grzegorz Matusiaka
i Piotra Szeredę, przewodniczącego
Rady Miasta, bo dostrzegła w tym
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Tegoroczni maturzyści na długo zapamiętają końcówkę roku
szkolnego. Najpierw na stres narazili ich nauczyciele grożąc,
że nie zawieszą strajku w czasie egzaminów. Same matury
próbowali z kolei zakłócić fałszywi „bombiarze”. Alarmy
o podłożonych ładunkach nie ominęły jastrzębskich szkół.
kontekst polityczny. Podobnie stało
się z propozycją radnych PiS, aby
wypłacić dodatek wyrównawczy od
lipca do grudnia dla wszystkich jastrzębskich nauczycieli. Przygotowano trzy warianty dopłaty. W każdym z nich kwota wsparcia dla nauczycieli wynosiła około 1 mln zł.

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

ZAĆMA

n Tylko u nas BANK soczewek. Za niewielką dopłatą masz wybór.
n Zapewnij sobie komfort widzenia i czytania.
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 Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ.
n Nie musi być najtaniej - ma być najlepiej. To jest TWOJE oko.

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji:
Beata Leśniewska tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redaguje zespół.

Te pieniądze na pewno by im się
przydały, ponieważ nie ma prawnych możliwości, aby zapłacić za
kwietniowy strajk. Niestety, wniosek nie przeszedł podczas głosowania w Radzie Miasta. Przeciw byli
radni związani z Anną Hetman.
Podczas debaty sama prezydent

PIOTR SZEREDA,
przewodniczący
Rady Miasta

- Spodziewał się Pan takiego obrotu
sprawy?
- Jestem zaskoczony i rozczarowany,
a najbardziej rozczarowani są jastrzębscy nauczyciele. To jakiś absurd, aby
we wszystkim co dzieje się w Radzie Miasta doszukiwać się politycznych kontekstów. Wiemy, że sytuacja w oświacie jest ciężka. Chcieliśmy,
przynajmniej w jakimś stopniu pomóc w rozwiązaniu tego problemu na
naszym, jastrzębskim podwórku. Dziwię się, że radni, którzy głosowali
przeciw projektowi naszej uchwały, nie wykazali nawet odrobiny solidarności zawodowej. Jest wśród nich czworo nauczycieli. Reprezentantką tego środowiska jest także prezydent Anna Hetman. Liczyłem na ich
poparcie ponad politycznymi podziałami.
- Radni, którzy byli na nie, w specjalnym oświadczeniu napisali
tak: „Stoimy na stanowisku, że naszym obowiązkiem jest na równi
traktować wszystkie grupy społeczne. Nie możemy dziś nie zauważyć
pogarszających się warunków płacowych policjantów, urzędników,
pracowników socjalnych, etc”.
- Co to ma wspólnego? Poprawa warunków płacowych w budżetówce jest zadaniem państwa i rząd PiS to robi, w odróżnieniu od swoich
poprzedników z PO-PSL, którzy na kilka lat zamrozili płace w sektorze
publicznym. Projekt naszej uchwały nie był rozwiązaniem systemowym,
ale próbą udzielenia pomocy nauczycielom w konkretnej, kryzysowej
dla nich sytuacji. Zaskakujące i przykre jest to, że prezydent Hetman nie
podjęła z nami nawet rozmów w sprawie poszukania wspólnego rozwiązania tego problemu.

REKLAMA:
Mariola Szołtys
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Sebastian Sroślak
790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.

www.naszejastrzebie.pl
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ć milion, nie dostaną nic
zaproponowali, aby wypłacić nauczycielom dodatek
częściowo zrekompensowałby im straty finansowe poniesione
ani z prezydent Anną Hetman odrzucili ten projekt.
Warto przy tym
podkreślić, że
pomysł jastrzębskich
radnych PiS był jedną
z nielicznych tego
typu samorządowych
inicjatyw w Polsce.

oceniła, że jest to wniosek polityczny. Sytuacja jest - delikatnie mówić
- trochę niezrozumiała. Milion,
o który wnioskowali radni PiS nie
nadwyrężyłby przecież budżetu, ponieważ nauczyciele dostali
w kwietniu bardzo okrojone wypłaty. Te pieniądze zostały w kasie
miasta. Radni znaleźli sposób, aby
nauczyciele nie stracili finansowo
nie naruszając ustawy o finansach
publicznych, ale sprawa upadła. Kasa przeszła nauczycielom koło nosa.

ne, czyli opozycję skupioną wokół
Platformy Obywatelskiej. Zresztą
mocno wyśrubowane postulaty
finansowe i nieustępliwość podczas negocjacji, nie pozostawiały
raczej złudzeń, że w tym proteście dobro nauczycieli jest sprawą
wtórną, a liczy się przede wszystkim konfrontacja z rządem. Szef
Związku Nauczycielstwa Polskiego
nie ostrzegł jasno i wyraźnie, że
w czasie strajku nie bije licznik
z wypłatą. Kiedy pojawiały się gło-

Nauczyciele niechętnie się do
tego przyznają, ale przecież muszą
sobie zdawać sprawę z tego, że zostali wyrolowani przez Sławomira
Broniarza i jego zaplecze politycz-

sy, że protestujący mogą dostać po
kieszeni, najbardziej wpływowi
i medialni prezydenci miast z PO,
na czele z Rafałem Trzaskowskim z
Warszawy, uspokajali, że samorząR

E

dowcy nie zostawią nauczycieli samych. I co? Strajk upadł. Broniarz
milczy, a po emisji głośnego filmu
braci Sekielskich opozycja znalazła
nowe paliwo do walki z rządem.
K

L

W Jastrzębiu-Zdroju do nauczycieli dosyć nieoczekiwanie wyciągnęli dłoń radni PiS. Oferta została
odrzucona.
Jerzy Filar
A

M

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole i Żłobek

„DZWONECZEK”
w Jastrzębiu-Zdroju

Buzek na peryferiach
Jerzy Buzek:
Jeszcze
20 lat temu
funkcjonowało
ponad 60 kopalń,
obecnie jest ich
ok. 20. Proces
wychodzenia
z górnictwa cały
czas trwa.

Foto: facebook Jerzy Buzek

J

erzego Buzka nie trzeba nikomu przedstawiać.
W Europie jest znany jako były przewodniczący
europarlamentu, w Polsce jako premier w latach
1998-2001. Na Śląsku też go pamiętają. Trudno zapomnieć o człowieku, który zlikwidował 22 kopalnie.
Buzek wie, że ludzie o tym wiedzą i na wszelki wypadek spotkanie w Jastrzębiu-Zdroju zorganizował
na odludziu, z udziałem garstki dziennikarzy, niezależnej politycznie prezydent Anny Hetman i posła
Krzysztofa Gadowskiego, który z funkcji ministracienia awansował do roli pierwszego parasolnika.
R
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W innych miastach, Jerzy Buzek pojawia się zazwyczaj w miejscach, gdzie są tłumy i każdy może
uścisnąć dłoń byłemu premierowi. Cichociemna
konferencja w Jastrzębiu-Zdroju odbiegała od tego
scenariusza, ale była uzasadniona. Gdyby górnicy
dowiedzieli się, że w ich mieście przebywa człowiek
nazywany przez niektórych krytyków „grabarzem
polskiego górnictwa”, na robieniu wspólnego „selfi”
mogłoby się nie skończyć. Tym bardziej, że Jerzy Buzek miał dla jastrzębian „dobrą” nowinę o wychodzeniu Polski z górnictwa.
L
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Małe grupy do 18 dzieci,
a w żłobku do 10.
Realizujemy Pomoc
Psychologiczno-Pedagogiczną
oraz Podstawę Programową
Wychowania Przedszkolnego.
Przygotowujemy dzieci
do podjęcia nauki w szkole
podstawowej.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej,
neurologopeda, psycholog, terapeuci SI,
pomoce pedagogiczne w każdej grupie.
BOGATA OFERTA ZAJĘĆ
W CENIE CZESNEGO:
j. angielski, rytmika, dogoterapia, spektakle
teatralne, warsztaty muzyczne, zajęcia z etnologii,
kółka zainteresowań, wycieczki, gimnastyka
korekcyjna, zajęcia ruchowo-taneczne.

44-268 Jastrzębie-Zdrój, Powstańców Śląskich 109 l tel. 32 47 11 559
www.przedszkoledzwoneczek.pl l sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl
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Szachy bez granic
u Znakomicie zaprezentowali się szachiści UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój
podczas Młodzieżowych Mistrzostw Schengen - Szachy dla Pokoju.
ANDRZEJ MATUSIAK
Szachy mają ogromne walory edukacyjne. Wyrabiają w młodzieży wewnętrzną
dyscyplinę i uczą strategicznego, logicznego myślenia. Szachy przeżywają obecnie
w Europie i Polsce prawdziwy renesans, stają się wręcz modne wśród młodzieży.
Organizowanych jest coraz więcej turniejów, a niektóre samorządy wpisuję tę dyscyplinę w programy szkolne w ramach programu edukacja poprzez szachy. Sukces
młodych zawodników UKS Pionier w Luksemburgu jest najlepszym dowodem na to,
że szachy mają ogromny potencjał także w naszym mieście. Nie marnujmy tego!
Jako jastrzębianin i prezes Śląskiego Związku Szachowego jestem otwarty na propozycje współpracy ze strony władz naszego miasta.

T

urniej odbył się w Luksemburgu. Wzięło w nim udział ponad 140 uczestników z 13 kra-

R

jów. Ranga imprezy była wysoka, a do
Luksemburga zjechało wielu utalentowanych i utytułowanych, młodych

Miejsca zajęte przez naszych zawodników w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
U8
U 16
Stanisław Ziebura - 14
Bartłomiej Niedbała - 1
Zuzanna Adamczyk - 4
U12
(była najlepsza wśród dziewcząt)
Bartosz Bała - 7
U18
U14
Tomasz Gałuszka - 2
Mateusz Dziendziel - 3
Agnieszka Buchta - 6
Kacper Woś - 7
Dawid Sułkowski - 9
E

zawodników. Szachiści z Jastrzębia-Zdroju pokazali na co ich stać. W grupie do lat 16 Bartłomiej Niedbała zajął
pierwsze miejsce. W kategorii do lat 18
Tomasz Gałuszka był drugi ustępując
miejsca tylko Lorenzowi Schilay z Niemiec. W grupie U14 Mateusz Dziendziel zdobył brązowy medal plasując
się Filipemm Wnękiem z UKS Goniec
Staniątki i Jewhenijem Zamechowskim
z Ukrainy.
Warto podkreślić, że wśród pomysłodawców i organizatorów imprezy
był Andrzej Matusiak, jastrzębski radny i prezes Śląskiego Związku Szachowego.

K

L

Foto: Andrzej Matusiak (pierwszy z lewej) podczas spotkania
w ambasadzie RP w Luksemburgu.
A
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KUPIMY TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ ZADZWOŃ!!!
tel.

601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 27,00 m2
cena: 79 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
po generalnym remoncie!
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszybska
pow. 54,00 m2
cena: 185 000 zł
tel. 601 976 218

M-6
(układ 2x2)
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolskie
pow. 70,00 m2
cena: 188 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA

DZIAŁKA
BUDOWLANO-USŁUGOWA
Jastrzębie-Zdrój
pow. 4324,00 m2
cena: 35 zł/m2
możliwość podziału
tel. 601 976 218

DZIAŁKI BUDOWLANE
Jastrzębie-Zdrój
pow. 1051 m2,
1067 m2, 1047 m2
cena: 70 zł/m2
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
Ruptawa
pow. 1100,00 m2
cena: 109 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Mszana
pow. 924m2, 745m2,
724m2, 1283m2
cena: 46 200 zł / 50 zł/m2
tel. 601 976 218

Ochaby Wielkie
pow. 1790,00 m2
cena: 89 000 zł
tel. 601 976 218
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Nie będę tolerował kłamstw
Rozmowa z GRZEGORZEM MATUSIAKIEM, jastrzębskim posłem Prawa i Sprawiedliwości
- Od jakiegoś czasu, w negatywnym kontekście pisze o Panu „Gazeta
Wyborcza”. Dla polityka PiS to chyba
nobilitacja, kiedy poświęca mu uwagę najbardziej „antypisowe” medium
w Polsce?
- Nie mam nic przeciwko pisaniu
o mnie w mediach, bo taka jest cena
działalności politycznej. Jestem otwarty na dyskusje, polemiki, głosy krytyczne. Nie mogę natomiast tolerować
publikacji opartych na kłamstwie.
- „Gazeta Wyborcza” napisała, że
pański były współpracownik, Gerard
Weychert…
- I to jest pierwsze kłamstwo, którego sprostowania domagam się od gazety. Gerard Weychert nigdy nie był moim współpracownikiem. Lista moich
obecnych oraz byłych pracowników
i współpracowników jest jawna, więc
można to łatwo sprawdzić.
- Nie zaprzeczy Pan jednak, że się
znacie.
- Znamy się, bo Weychert był członkiem PiS w Wodzisławiu i jest prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. Jak każdy poseł znam
wielu ludzi, ale grono współpracowników ograniczam tylko do osób najbardziej zaufanych, a Weycherta do nich
nie zaliczam.
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- W artykule pada zarzut, że nie
zna Pan języków, a jeździ po świecie
za pieniądze Sejmu.
- Z wykształcenia jestem inżynierem automatykiem po studiach
w Akademii Górniczo-Hutniczo
w Krakowie. Maturę zdałem w technikum elektrycznym. Na egzaminie
dojrzałości, z angielskiego dostałem
czwórkę z plusem. Zarówno w szkole
średniej, jak i na studiach nie miałem problemu z językiem angielskim.
W dodatku, w poprzedniej kadencji
Sejmu, uczestniczyłem w kursie z tego
języka. Poza tym jestem z pokolenia,
które w szkole uczyło się też języka
rosyjskiego. Sporo z tego zapamiętałem, a teraz to procentuje. Wielu polityków średniego i starszego pokolenia
z krajów Europy środkowo-wschodniej i krajów dawnego związku sowieckiego, w prywatnych rozmowach,
jeśli brakuje im angielskich słów, sięga do rosyjskiego. Nigdy nie miałem
problemów, aby porozumieć się ze
swoimi zagranicznymi rozmówcami
na podstawowym, komunikacyjnym
poziomie, a wszystkim oficjalnym delegacjom i tak towarzyszą zawodowi
tłumacze.
- Zarzut dotyczy nie tylko braku
znajomości języków, ale także intensywności zagranicznych wojaży.
A

- Jest to absurdalny zarzut. Należę
do sześciu bilateralnych grup parlamentarnych: polsko-albańskiej, polsko-gruzińskiej, polsko-kolumbijskiej,
polsko-tureckiej, polsko-czeskiej, gdzie
jestem wiceprzewodniczącym i polsko-czarnogórskiej, którą kieruję. Poza
tym, jestem zastępcą delegacji Sejmu
i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego. Reprezentuję
w tych gremiach nasze państwo. Jak
mam załatwiać polskie sprawy? Na
telefon? Wszystkie moje zagraniczne
delegację odbywają za wiedzą i wolą
Sejmu. Czasami konferencje odbywają
się w atrakcyjnych miejscowościach,
ale i tak nie da się w tym czasie niczego zwiedzić, poza terminalem lotniska
i hotelem. Zagraniczne delegacje mają
zawsze napięty grafik i nie przypominają wycieczki, ale gonitwę, aby zdążyć
ze wszystkim na czas. W wielu zagranicznych delegacjach wziąłem udział
w zastępstwie, kiedy nie mógł pojechać
zaplanowany parlamentarzysta, a sytuacja wymagała obecności polskiego
posła.
- Co Pan zamierza zrobić z publikacją w „Wyborczej”?
- Będę domagał się sprostowania,
a jeśli to nic nie da, sięgnę po inne środki, które przewiduje prawo prasowe.
Rozmawiał: Jerzy Filar
M

Z PIERWSZYMI
PODMUCHAMI CIEPŁA
Pogoda tej wiosny nie rozpieszcza ogrodników. Wszyscy z utęsknieniem spoglądamy w niebo, wypatrując cieplejszych dni, gdy
będzie można zająć się naszym przydomowym rajem. Nadszedł
wreszcie upragniony czas, gdy nawet zimni ogrodnicy dają swe
zielone światło, by ukwiecać nasze rabaty, balkony, tarasy.

Przełom maja i czerwca
to przede wszystkim czas dla rodziny.
26 maja jest świętem wszystkich Mam. Jak najlepiej podziękować
za ich miłość i troskę? Ofiarując swój czas i kwiaty. Zamówienia na
kompozycje roślinne oraz bukiety przyjmujemy do 25 maja.
Dla tych, co chcą zrobić niespodziankę - oferujemy opcję dostarczenia przesyłki pod wskazany adres.

Potrzebujesz kwiaty?
Zadzwoń 886 966 060
1 czerwca natomiast nasze Centrum Ogrodnicze wypełni gwar
i śmiech dzieci. Zapraszamy całe rodziny na niezapomniane zakupy, a na najmłodszych czekać będą animacje, warsztaty ogrodnicze, konkursy z nagrodami oraz fotościanka małego ogrodnika.
Pamiętajmy, że wspólne prace na łonie natury tworzą niezapomniane wspomnienia i dają wiele radości . Pragniemy wspierać
Was w budowaniu tych relacji. Planując nasadzenia na balkonie
lub w ogrodzie, zajrzyjcie do Green House- mamy ogromny wybór
roślin, które zaspokoją potrzeby dużych i małych: rośliny balkonowe, nasadzenia na rabaty kwiatowe, krzewy i drzewa ozdobne,
byliny, zioła oraz wyjątkową kolekcję sezonowych roślin do pojemników, które sprawią, że wasz taras będzie ulubionym miejscem
odpoczynku i spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Zapraszamy od poniedziałku do soboty
od 9:00 do 21:00
oraz W KAŻDĄ NIEDZIELĘ.
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u Zgodnie z oczekiwaniami, nasz tekst z marca o sytuacji budynku przy ul. Północnej 14
wywołał sporo emocji. Sprawą zajęły się regionalne media, Rada Miasta i prokuratura.

Piękna katastrofa - polemika cz. II
u Z żądaniem sprostowania zwróciła się do nas Górnicza
Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
w Wodzisławiu Śląskim, która zarządza budynkiem.
Ustosunkowujemy się do tych zarzutów choć
wymagają one komentarza z naszej strony.
W poprzednim numerze zamieściliśmy pierwszą
część polemiki, w tym numerze drukujemy kolejną,
a dokończenie w przyszłym numerze. Tekst jest zbyt
obszerny, aby zamieścić go w jednym wydaniu gazety.
Z całością można zaoznać się na naszej stronie
internetowej www.naszejastrzebie.pl.
7.

8.

9.

Zarząd spółdzielni usiłuje wykazać,
że autor po raz kolejny kłamie pisząc,
że: „Pod względem prawnym ta decyzja
(pozwolenie na budowę z 1994 r.) była
wadliwa.” GSBM twierdzi, że: „do dnia
dzisiejszego, żaden organ nie wydał postanowienia ani nawet opinii o wadliwości
prawnej pozwolenia na budowę z 1994 r.”.
Samo wykazanie za pomocą niepodważalnych dokumentów i świadków
w postaci np. pracownic Wydziału Architektury oraz tego, że projekt został wykonany po upływie kilkunastu miesięcy po
wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę upoważnia autora do stwierdzenia, że
decyzja była wadliwa.

Zarząd spółdzielni podważa prawdziwość tezy, że: „w 2007 dokumentacja
projektowa nie dotarła, choć powinna do
Wydziału Architektury”.
Cały cytat brzmi: „Ten problem powtórzył się w marcu 2007 roku. Uzupełniona
dokumentacja projektowa nie dotarła choć powinna - do Wydziału Architektury.”
Okoliczności tej sytuacji dokładnie odzwierciedlają dzienniki budowy. W treści
zapisów tam sporządzonych jest kilkukrotnie stwierdzone, że roboty budowlane
zostały wstrzymane do czasu przedłożenia dokumentacji projektowej segmentów
B, C i D, którą należy przedłożyć do zatwierdzenia w Urzędzie Miasta.

Zarząd spółdzielni polemizuje ze
stwierdzeniem: „Jerzego Godlewskiego
nie ma w księgach wieczystych ani dokumentacji budowlanej pomimo tego
zdaniem Spółdzielni on jest inwestorem
i nadzorcą projektu”. Zarząd GSBM
pisze tak: „Spółdzielnia stwierdza, że
p. J. G. jest inwestorem, m.in. na podstawie uzasadnienia wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego w Warszawie
z września 2017 r.”
Aby zrozumieć, co autor miał na myśli
wystarczy przeczytać dalszą część zdania wyrwanego z artykułu: „Ostateczny
wyrok zapadł po myśli Jerzego Godlewskiego i wskazał na spółdzielnię, jako
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inwestora odpowiedzialnego za przebieg
budowy”.
Reasumując Autor napisał prawdę,
ponieważ stwierdził, wprost, że nie udało się zarządowi spółdzielni udowodnić
przed Sądem, że Jerzy Godlewski jest inwestorem odpowiedzialnym, za przebieg
budowy.

10.
Zarząd spółdzielni stwierdza, że autor
przesądza niesłusznie, iż: „NSA wskazał Spółdzielnię, jako odpowiedzialną za
przebieg nadbudowy.” Zdaniem GSBM:
„NSA w swoim uzasadnieniu wyroku,
nie wskazał odpowiedzialnego za nieprawidłowości występujące na nadbudowie,
A

ponieważ w ogóle nie zajmował się tą
kwestią.(…) „NSA rozpatrywała, bowiem
kasację Spółdzielni, która kwestionowała
nałożenie na nią obowiązku częściowej
rozbiórki nadbudowy”.
Wszystkie uzasadnienia wyroków
sądowych (WSA w Gliwicach z 3 sierpnia 2015 r. Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju z 21 września 2017 r. NSA
w Warszawie z 26 września 2017 r. Sądu Okręgowego w Gliwicach z 24 maja
2018 r. oraz postanowień i decyzji PINB
w Jastrzębiu Zdroju, ŚWINB w Katowicach, GINB w Warszawie oraz wyrok
WSA w Warszawie z 2 kwietnia 2019 r.)
wskazują na spółdzielnię, jako podmiot
odpowiedzialny za inwestycję przy Północnej 14.
M
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NIE PRZEGAP OKAZJI !!!

DODATKOWE PIENIĄDZE
NA PRZYSZŁOŚĆ dla CIEBIE I BLISKICH
czyli Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)
w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

• INTELIGENTNA PODWYŻKA - bo to DODATKOWE 3,5%
od comiesięcznego wynagrodzenia (liczonego jako podstawa
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).
• TO PIENIĄDZE wpłacane na TWOJE KONTO
w FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH PKO TFI
- odkładasz i inwestujesz, by mieć dodatkowy kapitał
na emeryturę (lub dowolny cel TY DECYDUJESZ NA CO WYDASZ SWOJE PIENIĄDZE).
• NIE MUSISZ TRUDZIĆ SIĘ Z DECYZJĄ,
W CO I KIEDY ZAINWESTOWAĆ WYBIERZ FUNDUSZ tzw. CYKLU ŻYCIA,
a fundusz zrobi wszystko za Ciebie!
• Możesz także odkładać więcej (jeśli chcesz) - wtedy
skorzystasz z wynegocjowanych bardzo niskich opłat i masz
szansę na większe pieniądze w przyszłości
• PPE to TWOJE PRYWATNE PIENIĄDZE (INWESTYCJE)!
• PIENIĄDZE są DZIEDZICZONE - wyznacz
OSOBĘ UPOSAŻONĄ i miej to z głowy!
• KIEDY SKORZYSTASZ Z TYCH PIENIĘDZY?
- nawet już w wieku 55 lat, jeśli do tego czasu uzyskasz
prawo do emerytury !
• JAK SKORZYSTAĆ Z TEJ OKAZJI ?
Przystąp do PPE w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
• JAK PRZYSTĄPIĆ ? * To bardzo proste.
Wejdź na stronę internetową: https://i-ppe.pl/jswsig/#/login
wpisz trzycyfrowy kod 732 oraz kod z obrazka i wypełnij
prosty formularz.
• Na formularzu w polu numer kadrowy
wpisz NUMER KOMPUTERA.

ZAPISZ SIĘ DO PPE
w JSW SZKOLENIE I GÓRNICTWO SP. Z O.O.
I NIE PRZEGAP OKAZJI
NA DODATKOWE PIENIĄDZE
DLA SIEBIE I BLISKICH!
* Jedynym kryterium przystąpienia do PPE jest staż pracy powyżej 3 miesięcy.
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Zbudujemy Europę na miar

u Od 15 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. To prawie czas jednego
ludzie, którzy nie pamiętają „przedunijnej” Polski. Dla nich mus
wyciągnąć wnioski z porażek, aby zbudować Unię Europejską

N

a bilans naszej obecności
w Unii Europejskiej składa
się wiele opowieści. Jedne są
bardziej, inne mniej optymistyczne.
Dobrych wątków jest znacznie więcej.

Samo przystąpienie
Polski do Unii wraz
z dziewięcioma
państwami Europy
Środkowej
i Wschodniej było
wyjątkowe.
Ostatecznie runęły wszelkie kontynentalne mury. Dokonało się symboliczne zjednoczenie Europy. Członkostwo w tym ekskluzywnym klubie
przyniosło nam korzyści gospodarcze. To najbardziej odczuwalny owoc
wstąpienia Polski do Wspólnoty. Od
2004 roku wzrost gospodarczy wzrósł
o ponad 20 punktów procentowych.
Stabilnie, o mniej więcej 11 proc.
rocznie, nabiera dynamiki eksport
polskich towarów. W ubiegłym roku wartość sprzedaży zagranicznej
z metką „Made in Poland” przekroczyła 220 mld euro. Członkostwo
w Unii Europejskiej otwarzyło polskie drzwi przed zagranicznymi inwestycjami. W 2017 r. ich wartość
wyniosła niemal 200 mld euro. Chyba
R

E

nie ma w Polsce gminy, gdzie nie natrafilibyśmy na tabliczkę: „inwestycja
zrealizowana dzięki środkom Unii
Europejskiej”. Jest też druga strona
tego medalu. Trudno nie wspomnieć
o tysiącach małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw, na których nie ma
żadnych tabliczek, bo tych firm już
nie ma. Coś musiało pójść nie tak,
skoro w imię europejskiej integracji
musieliśmy poświęcić sporą część
narodowej gospodarki. Czasami całe, dobrze prosperujące branże, jak
choćby przemysł stoczniowy, odbudowywany teraz z wielkim trudem.
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W ciągu tych 15 lat
znacznie wzrosło nasze
międzynarodowe
znaczenie.
Możne się jedynie zastanawiać,
czy zawsze potrafiliśmy dobrze wykorzystać swoje „pięć minut”? Za
prezydencję
niewykorzystanych
szans należy uznać polskie półroczne przywództwo w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku.
Mieliśmy niepowtarzalną okazję,
aby wzbudzić medialne i polityczne
zainteresowanie kwestią nierównego
traktowania „starych” i „nowych”
członków wspólnoty. Rząd koalicji
K

PO-PSL przyjął jednak tak uniwersalne i nic nie znaczące priorytety
prezydencji, że pamiętają dziś o nich
tylko statystycy Unii Europejskiej.
Na szczęście, potrafiliśmy nadrobić
zaległości na arenie międzynarodowej. Naszym sukcesem jest siła Grupy Wyszehradzkiej, która uchodzi za
najbardziej zwartą i zintegrowaną
„unię” w Unii. Nabiera rumieńców
idea Trójmorza, którą prezydent
Andrzej Duda zainteresował, m.in.
L
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Stany Zjednoczone. To realna szansa
na stworzenie paneuropejskiego osi
północ - południe, alternatywnej
dla tradycyjnego kierunku zachód wschód.

Wstępując do
Unii Europejskiej
wierzyliśmy, że
zawsze aktualne będą
deklaracje ojców założycieli wspólnoty.
M

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

Informacje o aktualnych przetargach na stronie:

www.naszejastrzebie.pl
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pokolenia. Za kilka lat w dorosłe życie wejdą
simy przechować pamięć o sukcesach, ale też
na miarę współczesnych wyzwań.
Robert Schuman podkreślał: „Moja idea nie polega na tym, aby połączyć
kraje w celu stworzenia superpaństwa.
Nasze kraje europejskie są historyczną
rzeczywistością. Z psychologicznego
punktu widzenia byłoby to niemożliwe
i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich
różnorodność jest dobrą rzeczą i nie
ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub unifikacji”.
Jak daleko odeszła Unia Europejska od deklaracji Schumana, wystarczy posłuchać słów jej obecnych
liderów. Podczas jednej z konferencji
Angela Merkel wprost powiedziała,
że dzisiaj państwa narodowe powinny
być przygotowane na zrzeczenie się
suwerenności, bo tylko więcej uprawnień przyznanych instytucjom unijnym może zapewnić sprawność działania UE w obliczu nowych wyzwań.

Polska nie może się
godzi z takim planem
dla Europy. Zrzeczenie
się suwerenności przez
państwa narodowe
nie jest rozwiązaniem
problemu, ale samym
problemem, który może
naruszyć fundamenty
naszej Wspólnoty.
Przez ostatnie lata administracyjne struktury Unii Europejskiej
przypisują sobie coraz więcej kompetencji i uprawnień kontrolnych.
Ten centralistyczny trend nabiera
rozpędu. Pod byle pretekstem kraje
członkowskie wzywane są na dywanik do Brukseli i tłumaczą się
z niepopełnionych grzechów. Jest
to ewidentna „samowolka” Komisji
Europejskiej, ponieważ wciąż obowiązuje Traktat Lizboński. Bliżej
niesprecyzowany zarzut łamania
unijnych wartości służy do ataków
na kraje, które chcą coś zrobić po
swojemu. Dostało się też Polsce za
reformę wymiaru sprawiedliwości
i budowę miksu energetycznego
w oparciu o własne, strategiczne zasoby. Warto pamiętać, że obie sfery,
sądownictwo i energetyka, w Traktacie Lizbońskim zagwarantowano,
jako wewnętrzne kompetencje krajów członkowskich. Czyżby fundamentalny dokument Unii Europejskiej także łamał unijne wartości?

Zapisy traktatowe
podkreślają, że
podmiotem Unii
Europejskiej są
państwa narodowe.
Do jakiej roli zostały sprowadzone w ostatnich latach? Symbolem
malejącego znaczenia parlamentów
narodowych w stanowieniu unijnego
prawa stała się nieskuteczność procedury „żółtej kartki”. Ten mechanizm
miał zapobiegać samowoli instytucji
unijnych, zwłaszcza Komisji Europejskiej. W praktyce stał się drwiną z demokracji. Unijni statystycy doliczyli
się 370 nieudanych prób uruchomienia „żółtej kartki” przez parlamenty

15. rocznica to dobry
moment na unijną
autorefleksję
i przygotowanie planu
reformy Wspólnoty.

narodowe. Powiodło się trzy razy
i tylko w jednym przypadku Komisja Europejska wycofała projekt.
Unia Europejska przeżywa kryzys
demokracji, a brexit jest dowodem
na załamanie się wartości, na których opiera się Wspólnota. Polsce
„exit” nie grozi. Należymy do najbardziej euroentuzjastycznych narodów
i choćby z tego powodu mamy prawo i obowiązek wprowadzić Unię
Europejską na tory, które wytyczyli
jej założyciele: Robert Schuman, Jean Monnet, Charles de Gaulle, Alcidem de Gasperi i Konrad Adenauer.
Ci wielcy mężowie stanu już wtedy
przewidzieli, że budowana przez
nich wspólnota może znaleźć się na
takich zakrętach, jak obecny kryzys.
Dali nam też wskazówki, na jakich
europejskich wartościach należy się
oprzeć, aby przetrwać ciężkie chwile.
To chrześcijaństwo, wolność, solidarność, różnorodność i patriotyzm.
R

E

K

Przede wszystkim musimy z sobą w Unii Europejskiej rozmawiać,
jak równi z równymi. Szansą na
prawdziwą wielkość Wspólnoty
nie jest Europa dwóch prędkości
- jak chcą niektórzy - ale związek
wolnych, równych, europejskich
narodów. Nierówność jest jedną
z największych barier rozwojowych
Europy i dotyczy ona nie tylko
obywateli, ale także całych państw.
Jeśli będziemy wierni wartościom,
które legły u fundamentów Unii
Europejskiej, zbudujemy Wspólnotę na miarę naszych marzeń,
ambicji i współczesnych wyzwań.
Źródło: Nasza Europa
L
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Eurobank Drugi Oddział Jastrzębie-Zdrój
ul. Mazowiecka 8 (Pawilon Merkury) tel. 603 334 145

Przyjdź i uporządkuj z nami swoje finanse.
Połącz swoje wszystkie zobowiązania
i płać niższą ratę.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10.81%,
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 70000 zł.
(w tym: 57811 zł suma zobowiązań do konsolidacji, kwota
doładowania 12189 zł), całkowita kwota do zapłaty 103441,92 zł,
oprocentowanie stałe 8%, całkowity koszt kredytu 33441,92 zł
(w tym: prowizja 6004,34 zł, odsetki 27437,58 zł),
96 miesięcznych równych rat w wysokości 1077,52 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 10.04.2019r.
na przykładzie reprezentatywnym.
Udzielenie kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej.
Szczegóły oferty dostępne są w placówce Eurobanku.
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FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

W Ruchu Zofiówka
upamiętniono
górników,
którzy odeszli na
wieczną szychtę.
W kopalnianej
cechowni wdowa po
górniku, który zginął
w ubiegłym roku
wskutek tąpnięcia,
prezes zarządu
JSW Daniel Ozon
oraz prałat Bernard
Czernecki odsłonili
tablicę poświęconą
wszystkim ofiarom
wypadków górniczych
w kopalni Zofiówka
w Jastrzębiu-Zdroju.

Rok po traged
U

roczystość w kopalnianej cechowni zgromadziła wiele
osób - obok górników i kierownictwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej,

także przedstawicieli władz centralnych
i wojewódzkich oraz parlamentarzystów.
Szczególnymi gośćmi uroczystości byli
bliscy ofiar katastrofy z 5 maja 2018 r.,

która pochłonęła pięciu górników. List
od premiera Mateusza Morawieckiego
odczytała eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska, a pamiątkową tablicę poświęcił ks. prałat Bernard Czernecki. - Dziś
wspominamy tamten tragiczny dzień
i kolegów, których z nami już nie ma.
Trudno wyrazić nam smutek z powodu
utraty oddanych pracowników - powiedział podczas uroczystości Daniel Ozon,
prezes zarządu JSW. - Ale jeszcze trudniej
opisać ból, jaki każdego dnia przeżywają
ich rodziny z powodu utraty ojców, mężów i synów.
Do najsilniejszego w historii JSW
wstrząsu wysokoenergetycznego (2x109 J)
doszło 5 maja 2018 r. na głębokości
900 m. Po przeliczeniu ewakuowanej
załogi okazało się, że pod ziemią pozostało 7 górników. Natychmiast rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę

poszukiwania. Jeszcze tego samego dnia
udało się dotrzeć do dwóch poszkodowanych górników. Pięciu dalej poszukiwano. Ratownicy górniczy krok po kroku, ręcznie przebierając kamień po kamieniu, penetrowali zniszczone tąpnięciem chodniki, próbując dotrzeć do zaginionych kolegów. W akcji ratowniczej
w Zofiówce uczestniczyło łącznie ok.
2,5 tys. osób. Akcja była niezwykle
żmudna; prowadzono ją przez 11 dni
w bardzo trudnych warunkach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza,
metan (nawet 62 proc.), zagrożenie
wstrząsami wtórnymi, do tego wodne rozlewisko. Ratownicy pracujący
pod ziemią w zaciśniętym chodniku
zetknęli się z wszelkimi możliwymi
zagrożeniami. Mimo zaangażowania
wszystkich sił i środków pięciu górników nie udało się jednak uratować.

- To wydarzenie pokazuje, że natura co
jakiś czas uczy nas wielkiej pokory, ale
też wskazuje na to, że ta praca - praca
w sektorze wydobywczym, w branży
górniczej 
- w sposób naturalny woła
o szacunek. Woła o właściwe i trafne
decyzje, byśmy z wielką atencją podchodzili do tego, co ziemia pozwala nam wydobyć - powiedział w Jastrzębiu-Zdroju
Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu
w Ministerstwie Energii.
Z tamtej katastrofy wyciągnięto jednak
wnioski. Przede wszystkim udzielono
szerokiego wsparcia rodzinom górników.
Wypłacono odszkodowania, bliskich
objęto opieką psychologiczną, a pięć
górniczych wdów znalazło zatrudnienie
w kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.
Ponadto, zmieniono funkcjonowanie kopalnianych stacji ratownictwa górniczego wprowadzając m.in. czterozmianowy

dii
system pracy i zwiększając stan osobowy drużyn. W Ruchu Zofiówka powstał
Centralny Magazyn Ratowniczy. JSW
podjęła też działania związane z wdrożeniem łączności radiowej i systemu identyfikacji oraz monitoringu pracowników
przebywających pod ziemią. W tym
celu zakupiono 170 km światłowodów
i 242 km kabla promieniującego. - W tej
trudnej i niebezpiecznej pracy górnika,
mimo wszystkich uwarunkowań najważniejszy jest człowiek, jego bezpieczeństwo
i jego życie. Dlatego pracodawcy, Jastrzębskiej Spółce Węglowej, chcę podziękować,
za to że w swoich działaniach bezpieczeństwo pracowników traktuje priorytetowo i na ten kierunek działalności przeznacza odpowiednie środki - powiedział
w Ruchu Zofiówka Sławomir Kozłowski,
przedstawiciel reprezentatywnych związków zawodowych JSW.
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górnictwo |

Naukowy piknik dla

Kilkanaście warsztatów
i pokazów z szaloną
ekipą naukowców Pana
Korka, gry, konkursy
z nagrodami oraz
wiele innych atrakcji.
To wszystko podczas
Wielkiego Pikniku
Naukowego Kopalni
Wiedzy JSW, jaki
zorganizowano
przed siedzibą
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.

JSW na Europejskim Kongresie
Dziesiątki paneli, setki mówców i tysiące słuchaczy Europejski Kongres Gospodarczy 2019 kolejny raz odbył
się w Katowicach. Istotna część dyskusji poświęcona była
górnictwu. Debatowano, m.in. o innowacyjnych projektach
Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

J

ednym z tematów spotkań
otwierających drugi dzień
katowickiego Kongresu było
górnictwo - zwłaszcza w kontekście
dekarbonizacji oraz koniunktury
na rynku węgla. Uczestnicy dyskusji jej część poświęcili na bilans
i prognozy związane z eksploatacją
węgla oraz zapotrzebowaniu na
czarne złoto. Wnioski były wspólne
- mimo międzynarodowej dyskusji
na temat odchodzenia od węgla jako źródła energii, zapotrzebowanie
na to paliwo wciąż rośnie, a oblicze
branży stale się zmienia.
- Daje stabilne miejsca pracy i miliardy podatku do skarbu państwa. Na

przykład JSW już wchodzi w projekty
gazu koksowniczego w energetyce,
czy wykorzystanie wodoru. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że w tym sektorze jest kadra, która pozwala tworzyć
nowoczesny przemysł - powiedział
podczas wystąpienia otwierającego
dyskusję Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.

Przedstawiciele
spółek wydobywczych
i ich kooperanci,
podkreślali też
problemy, z jakimi
boryka się dziś ich
branża.

- Każda nasza decyzja musi być
przemyślana, jesteśmy świadomi
problemów z pozyskaniem finansowania - mówili paneliści. To wspólne problemy spółek węglowych, zarówno tych wydobywających węgiel
energetyczny, jak i tych skupiających się na węglu koksowym.
- W naszym przypadku istotna jest struktura wydobycia, około
roku 2030 powinniśmy mieć ok.
80 proc. węgla koksowego, przy czym
wiele zależy od zysku i warunków
górniczo-geologicznych - tłumaczył
Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu JSW. - Ale zapewnienie dostępu
do złóż jest w tej sytuacji kluczowe,

dziś jesteśmy przekonani, że po 15
latach udało się wszystko uzgodnić
i w przyszłym tygodniu będzie koncesja na złoże Bzie-Dębina Zachód 1.
Recepta na problemy branży
także była wspólna - konieczny
jest nacisk na wykorzystywanie
nowoczesnych technologii, bo dziś

problemem górnictwa są głębokie
pokłady, geologia oraz odległość
od szybów. - Automatyzacja już
trwa, to trend w górnictwie zmierzający ku zwiększeniu efektywności
i konkurencyjności. Kluczowe jest
dostosowanie technologii do indywidualnych potrzeb. Przykładem jest

kopalnia Zofiówka, gdzie osiągnięto
w pracach przygotowawczych doskonałe postępy ze względu na indywidualne przygotowanie. Tylko taka
współpraca dostawcy technologii i jej
użytkownika może przynieść dobre
wyniki - podkreślał Mirosław Bendzera, prezes zarządu Famur SA.
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młodych jastrzębian
W

ykorzystując swoją wyobraźnię najmłodsi własnoręcznie
tworzyli grafikę na ekologicznych torbach płóciennych oraz przypinki
i magnesy na lodówkę własnego pomysłu.
Ponadto wykonywali papier czerpany z odpadów, karmniki dla ptaków, biżuterię recyklingową, portfele z kartonów po mleku i sokach, zabawki upcyclingowe i wiele innych.
Taka forma zabawy i spędzenia wolnego
czasu bardzo spodobała się młodym uczestnikom warsztatów. - Prawie wszystko już
zobaczyłem i bardzo mi się tu podoba, a najbardziej to, że sam według własnego projektu
mogłem wykonać torbę - mówi z uśmiechem
9-letni Krzyś, który na piknik przyjechał
z mamą: - Dzieci mogą się nauczyć wielu pożytecznych rzeczy w formie zabawy. To jest
coś, czego w domu nie zapewnimy, a tutaj
wśród naukowców i innych dzieci przynosi to
bardzo fajne efekty - uważa pani Katarzyna.

Przez parking Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, na
którym zorganizowano
piknik, przewinęło się
ponad 4,5 tysiąca dzieci
i dorosłych.

Bez względu na wiek, każdy z wypiekami
na twarzy oglądał eksperymenty i pokazy
szalonych naukowców. Największe emocje wzbudziło łoże fakira, wielki wybuch
beczki z kolorowymi piłeczkami oraz budowa rakiety. - Z dziećmi budujemy rakietę
ze zwykłych butelek po wodzie, pompujemy
specjalne paliwo rakietowe czyli DHMO monotlenek diwodoru (nazwa chemiczna wody
- przyp. red.) i strzelamy ze specjalnie skonstruowanej wyrzutni. Wygląda to bardzo
efektownie - wyjaśnia Mateusz Hosumbek,
naukowiec z Kopalni Wiedzy JSW.

Na placu parkingowym
zainstalowano
20 interaktywnych
stanowisk wystawy „Park
praw fizyki i natury”.
Można było zobaczyć: rowerki - generatory prądu, peryskop, model telegrafu,
złudzenia optyczne, kalejdoskop i inne.
Dodatkowo przygotowano sekcję 18 zagadek logicznych, które - patrząc po czasie
spędzanym przy każdym stanowisku - nie
należały do najłatwiejszych. Dla najmłodszych uczestników przygotowano kącik

z drewnianymi zabawkami i setkami klocków dużych i małych, były też liczne animacje ruchowe i taneczne oraz mnóstwo
konkursów. - Na naszym pikniku uczymy się
poprzez zabawę. Stanowiska dotyczą poszczególnych dziedzin wiedzy, ale głównie nauk
ścisłych, fizyki i chemii. Atrakcje dostosowaliśmy do każdego wieku - mówi Agnieszka
Barzycka, kierownik zespołu CSR w JSW.

e Gospodarczym

Innym obliczem
górniczej branży
prezentowanym
podczas
Europejskiego
Kongresu
Gospodarczego była
innowacyjność.

Wśród spółek z branży górniczej
wyróżnia się Jastrzębska Spółka
Węglowa, co podkreślano podczas
panelu pt. „Elektromobilność/Gaz/
Wodór - co rozwijać i jak sfinansować rozwój?”. Zdaniem ekspertów,
2019 rok ma szansę być przełomowy, jeśli chodzi o elektromobilność.

Jej najnowocześniejszym elementem jest czyste paliwo. - Nasz wodór
będzie powstawał bez udziału CO2,
bo chcemy produkować ekologiczny
śląski wodór - powiedział podczas
panelu Tadeusz Wenecki, prezes
zarządu JSW Innowacje. - Chcemy
separować go z gazu koksowniczego
powstającego w zakładach naszej
Grupy Kapitałowej, podczas procesu
koksowania węgla. To nowa technologia, czerpiemy wzory z całego
świata, głównie z Chin.
Podczas panelu zapowiedziano
wspólny projekt JSW i Miasta Katowice dotyczący uruchomienia
pierwszej w Polsce regularnej linii
autobusowej obsługiwanej przez
pojazd na wodór. - Znak czasów
odciska swoje piętno na naszym
mieście - dodał Bogumił Sobula,
wiceprezydent Katowic. - Postawiliśmy na autobusy elektryczne,
ale bardzo ważny jest też pionierski
projekt JSW.

Podczas pikniku zainaugurowano także
Wielki Konkurs Kopalni Wiedzy JSW organizowany przy współpracy i na łamach
National Geographic Kids, który będzie
realizowany do końca 2019 roku w społeczności lokalnej, ale także na obszarze
całej Polski.
Kopalnia Wiedzy JSW to projekt Zespołu CSR Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jego

W ostatnim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego
debatowano przede wszystkim
nad przyszłością górnictwa, nad
szansami które przed tym sektorem stawiają najnowsze trendy
technologiczne. Zarówno prelegenci, jak i pozostali uczestnicy
paneli dyskusyjnych byli zgodni,
że tempo zmian, jakie dyktuje
rozwój techniczny oraz zmieniające się prawo (głównie w zakresie
ochrony środowiska) zmienia całkowicie dotychczasowe podejście
do branży. - Podstawą przyszłości
węgla jest… chemia - oświadczył
Jacek Srokowski wiceprezes zarządu JSW Innowacje.

Obecnie Grupa
Kapitałowa JSW nie
tylko rozwija już
istniejące kierunki
nowych zastosowań
węgla, ale sama kreuje
nowe trendy.
- Czasy tradycyjnie rozumianego
przemysłu wydobywczego powoli odchodzą w przeszłość. Aby się

celem - zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią wypracowaną w zakresie
społecznej odpowiedzialności biznesu - jest
edukacja, głównie w przedmiotach ścisłych
i szeroko pojętej ekologii, ale nie tylko.
Naukowcy prowadzący warsztaty chcieli
zarażać dzieci pasją poznawania świata,
jego doświadczania i odkrywania nowych
zainteresowań.

rozwijać, ten sektor sam musi stać
się liderem innowacyjnych i sprzyjających środowisku technologii powiedział Grzegorz Tobiszowski,
wiceminister energii.
Plany JSW, przedstawiane kilkakrotnie podczas Kongresu, obejmują produkcję włókien węglowych, absorbentów czy nanorurek
przy wykorzystaniu produktów
ubocznych powstających, podczas
produkcji węgla koksowego i koksu. Jeszcze bardziej pionierskim
projektem jest budowa pierwszej
w tej części świata instalacji przemysłowej separacji wodoru z gazu
koksowniczego, który jest produktem ubocznym wytwarzania koksu.
- W tym przypadku wyzwanie jest
o wiele trudniejsze, bo choć wodór
nazywanym jest paliwem przyszłości to w Polsce chwilowo nie ma go
komu sprzedawać, dlatego też JSW
czynnie włącza się w budowę rynku
użytkowników wodoru, nawiązując
współpracę z producentami autobusów czy lokomotyw - powiedział
Jacek Srokowski.
Podczas panelowych dyskusji
eksperci zwracali uwagę na zwięk-

szającą się opłacalność wprowadzania innowacyjnych i przyjaznych
środowisku technologii opartych
na węglu, co więcej trend ten dla
branży ma mieć stały, wzrostowy
charakter. - Tego typu inwestycje to
także przygotowywanie firmy górniczej na trudny czas dekoniunktury
na rynku surowcowym - zauważał
Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu JSW ds. strategii i rozwoju.

Innowacje
w górnictwie to
poprawa nie tylko
wizerunku węgla ale
i całego przemysłu
wydobywczego.
Obecnie branża, co dobitnie
podkreślano na sesji dyskusyjnej
o polityce surowcowej, musi szczególnie zadbać o to, jak jest postrzegana także przez najbliższe otoczenie. - Przykładamy szczególną
uwagę do budowania partnerskich
kontaktów i pozytywnego klimatu
współpracy z lokalnymi samorządami. To dla nas ważny partner - podkreślił Artur Dyczko.

Zielone Jastrzębie

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

u Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki
Wodnej w Katowicach po raz 26 nagrodził osoby wyróżniające się
w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.
Wysokość przyznanych dotychczas nagród wynosi ponad 2,5 mln zł!

Wręczyli zielone czeki!

W

ielu z nominowanych ma
w swoim dorobku znakomite
osiągnięcia. Przyznanie wyróżnień ma także walor promocyjny - jest
to doskonała okazja, by mówić o osiągnięciach laureatów, ich postawach oraz akcjach
społecznych mających wpływ na to czym
oddychamy i jak dbamy o nasze najbliższe
otoczenie. Wśród dotychczasowych laureatów nagród są przedstawiciele różnych
środowisk, m.in. naukowcy, nauczyciele,
dziennikarze, przedsiębiorcy oraz pasjonaci ochrony środowiska. Pośród nominowanych do Zielonego Czeku’2019 kapituła
składająca się z ekspertów, pracowników
naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody,
wyłoniła laureatów w następujących kategoriach:

Programy i akcje
dotyczące ochrony
przyrody
JUSTYNA GRZESZCZYK - za zaangażowanie w realizację programów i wydarzeń ekologicznych realizowanych we
współpracy z lokalnymi organizacjami
i jednostkami edukacyjnymi podczas imprez otwartych dotyczących ochrony przyrody, w tym Pikniku Leśnego „Cietrzewisko” w Koszęcinie czy akcji „1000 drzew na
minutę”.

Edukacja
ekologiczna
JÓZEF RZEPKA - za działanie proekologicznych na terenie Miasta Kalety, m.in.

wytyczenia pierwszej zielonej ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej „Do Bobrów” czy
edukowanie najmłodszych poprzez opowiadanie o życiu zwierząt i korzystnym
wpływie przyrody na ludzkie zdrowie.
KATARZYNA MAJZEL-POŚPIECH
- za przygotowanie i realizację różnych autorskich działań edukacyjnych w postaci:
animacji, filmów oraz warsztatów oraz pikników. Zrealizowała w Katowicach ponad
60 warsztatów dla 1200 uczestników.

Szkolna edukacja
ekologiczna dzieci
i młodzieży

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW w Katowicach
- Cieszy nas niezmiernie, że z roku na rok Kapituła ma coraz większy problem z wyborem laureatów,
ponieważ poziom nadesłanych
zgłoszeń jest naprawdę wysoki.
Pozostaje mieć nadzieję, że prowadzone akcje na rzecz przyrody,
badania naukowe, czy działania
edukacyjne przekładać się będą na
jakość naszego środowiska.

MAŁGORZATA DYL - za edukację
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną oraz prowadzenie zajęć hortiterapii - polegającej na wykorzystaniu roślin i ogrodu w terapii. Ponadto bierze aktywny udział w ogólnopolskim programie
ekologicznym „Święto Drzewa”.

Publicystyka
ekologiczna
KRZYSZTOF BELIK - za osiągnięcia
z zakresu publicystyki przyrodniczej dotyczącej awifauny Śląska. Laureat od kilkudziesięciu lat zbiera i publikuje dane dotyczące ptaków w lasach lublinieckich.

Działania
popularyzatorskie
i promocja postaw
proekologicznych
HENRYK JAN DOMINIAK - jest autorem „zielonego” planu miasta Tychy, który
odzwierciedla granice i architekturę miasta,
po której można spacerować i poznawać
jego walory. Projekt składa się z 670 zminiaturyzowanych, starannie dobranych roślin, które oddają charakter poszczególnych
obiektów architektonicznych.

Nagroda
specjalna
AGNIESZKA ŁYCZKO i SŁAWOMIR
ŁYCZKO - za osiągnięcia wykraczające
poza poszczególne kategorie konkursowe.
Prowadząc Fundację Mysikrólik - ośrodek
rehabilitacji dzikich zwierząt, przyczyniają się do popularyzacji i promocji postaw
proekologicznych poprzez realizację licznych akcji i wydarzeń dotyczących ochrony przyrody. Pomagają wrócić do natury
poszkodowanym, rannym i chorym zwierzętom, które nie miałaby szans na przeżycie. Wielka miłość do zwierząt sprawia,
że prowadzony przez nich Ośrodek jest
w gotowości do niesienia pomocy dzikim
zwierzętom.

Spośród wszystkich
nominowanych kapituła
wyłoniła również osoby,
które zostały nagrodzone
dyplomami uznania
Funduszu w poszczególnych
kategoriach:

Programy i akcje
dotyczące ochrony
przyrody
MONIKA PASTERAK - pracownik
Nadleśnictwa Świerklaniec - za realizację programu ekoedukacyjnego „Rok
w lesie” dla przedszkolaków oraz
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prace naukowo-badawcze
BEATA URYCH - za kierowanie pracami Głównego Instytutu Górnictwa na rzecz
realizacji europejskich projektów badawczych MOLOC oraz AWAIR .

Szkolna edukacja
ekologiczna dzieci
i młodzieży
Zespół: JOANNA MAY, JOANNA CIEPLIŃSKA-LIS, MILENA IŻYKOWSKA,

nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu - za całokształt działań związanych
z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, wykonywanych poza obowiązującym czasem pracy oraz ponad podstawę
programową.

Publicystyka
ekologiczna
EWELINA SYGULSKA - redaktor
czasopisma „Ekologia” za popularyzację tematyki ochrony środowiska oraz
zasad zrównoważonego rozwoju w mediach.

Działania
popularyzatorskie
i promocja postaw
proekologicznych
PIOTR KOCOT - za propagowanie
wzorowych postaw proekologicznych oraz
wyjątkową dbałość o utrzymanie w czystości terenów leśnych.
MAŁGORZATA DAWID-CHRZĘSTEK, MARIA SIĄKAŁA, MAURYCY
HANKIEWICZ, pracownicy Śląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - za upowszechnianie i wdrażanie
działań na rzecz szeroko pojętej ekologii
i ochrony środowiska.

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

Zielone Jastrzębie

Czyste powietrze
dla samorządów

u W ramach programu „Czyste powietrze” o pieniądze
na likwidację niskiej emisji mogą ubiegać się osoby
prywatne. Teraz swoją szansę otrzymały budynki
wielorodzinne należące do samorządów.
- Ochrona środowiska, czystego powietrza to priorytety województwa śląskiego - powiedział marszałek Jakub
Chełstowski, otwierając konferencję
dla samorządowców naszego województwa, która odbyła się w Sali Sejmu
Śląskiego. W konferencji wzięli udział
przedstawiciele samorządów lokalnych,
przedsiębiorstw, spółek ciepłowniczych
oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, eksperci z Funduszu oraz goście
specjalni. Tematem dyskusji była kompleksowa likwidacji niskiej emisji na
terenie województwa śląskiego.
Niedawno trzy, nowe konkursy na
projekty antysmogowe ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dofinansowanie będzie można otrzymać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) działanie 1.7 „Kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie województwa
śląskiego”. Jest ono dedykowane tylko
naszemu regionowi.
- Dzięki działaniom Komitetu Sterującego Programu dla Śląska, Wojewódzkiwgo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-

wicach, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju rozszerzono katalog beneficjentów programu
POIŚ 2014-2020 o jednostki samorządu
terytorialnego, które pierwszy raz będą mogły uzyskać dofinansowanie na
działania związane z termomodernizacją budynków komunalnych. Do tej
pory samorządy były pozbawione takiej
możliwości wsparcia - powiedział Tomasz Bednarek, prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Łączna kwota
przeznaczona na
dofinansowania
wynosi 270 mln zł!
Prelegenci funduszu zwrócili szczególną uwagę na wymagane kryteria, niezbędne do otrzymania dofinansowania.
Po zakończeniu oficjalnej części konferencji odbyły się konsultacje indywidualne, podczas których zainteresowani
mogli uzyskać szczegółowe informacje.

Nabór na konkursy trwa do 27 maja,
w których samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, spółki ciepłownicze
mogą składać wnioski na dofinansowanie
głębokiej termomodernizacji budynków
mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowę sieci ciepłowniczych i budowę
źródeł ciepła wysokosprawnej kogeneracji.

POiŚ to jednak nie jedyny
instrument w walce
z niska emisją.

GRZEGORZ TOBISZOWSKI,
sekretarz stanu
w Ministerstwie Energii.
- Warto zauważyć że niedługo pojawi się kolejny instrument
w walce o czyste powietrze. Kilka dni temu w Warszawie odbyła
się konferencja dotycząca działań
rządowego zespołu wdrażającego
program Energia Plus w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Ekopożyczki to kolejna
propozycja zwiększająca liczbę gospodarstw domowych korzystających z możliwości zainstalowania
własnej elektrowni słonecznej. Jest
to kierunek wspierany w przygotowanym przez Ministerstwo Energii
dokumencie strategicznym Polityka Energetyczna Polski do 2040r.

Od września ubiegłego roku WFOŚIGW w Katowicach realizuje program
„Czyste Powietrze”, w ramach którego
osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizacje swoich domów. Program cieszy się dużym zainteresowaniem
mieszkańców. Na terenie Województwa
Śląskiego złożono już ponad 6000 wniosków na łączną kwotę dofinansowanie
przekraczającą już 100 mln zł.

Chronią ludzi i środowiska
jak również Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Łącznie ze środków
NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW na
realizację tego
zadania zostanie
przeznaczone
prawie 10 mln zł.

u 43 wozy ratowniczo-gaśnicze otrzymają wkrótce
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa
śląskiego. Promesy na zakup pojazdów, których łączna
wartość to ponad 30 mln zł wręczał wiceminister spraw
wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

U

roczystość odbyła się
w urzędzie wojewódzkim z udziałem strażaków, samorządowców, przedstawicieli rządu, parlamentu oraz re-

gionalnych władz. Zakup wozów
dla straży pożarnych jest możliwy
dzięki wkładowi finansowemu
wielu podmiotów. Łączny koszt
samochodów to ponad 30 mln zł,

w tym wkład samorządów. Resztę
dołożą MSWiA i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Dzięki temu miksowi finansowemu uda się zakupić 42 średnie
samochody ratowniczo-gaśnicze
dla jednostek OSP z powiatów:
będzińskiego, bielskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, rybnickiego, tarnogórskiego,
wodzisławskiego, zawierciańskiego, żywieckiego, a także do Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Raciborza i Siemianowic Śląskich, a
ciężki wóz do Bierunia.

W 2018 r. strażacy
wyjeżdżali do akcji
502 tys. razy.

- Sama ofiarność, sam profesjonalizm, samo poświęcenie to
jednak za mało. Strażacy potrzebują narzędzi, potrzebują sprzętu
- samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposażenia - powiedział
wiceminister Zieliński.
W ubiegłym roku dzięki
współpracy rządowo-samorządowej udało się zakupić 380
wozów bojowych dla jednostek
OSP w całej Polsce. W tym roku
liczba ta będzie jeszcze większym
rekordem, ponieważ planowany jest zakup aż 480 pojazdów.
W 2018r. w województwie śląskim ze środków NFOŚiGW
oraz WFOŚiGW w Katowicach
dofinansowano zakup 26 pojazdów pożarniczych.
Wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek przypomniał, podczas
uroczystości, że strażacy - zarówno zawodowcy, jak i ochotnicy cieszą się olbrzymim zaufaniem
społecznym. Komendant główny
PSP generał brygadier Leszek
Suski ocenił, że strażacy-ochotnicy są coraz lepiej wyszkoleni.
Jest ich w całym kraju 700 tys.,

z czego druhów, którzy działają w
ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest 103 tys.
- To ludzie, którzy nie tylko spieszą z pomocą w razie wypadków,
ale osoby, które stanęłyby także
w pierwszej kolejności w obronie
kraju - przekonywał komendant.
W Polsce jest ponad 16 tys.
jednostek OSP, w samym woj.
śląskim - blisko tysiąc. Spośród
ponad pół miliona różnego
rodzaju zdarzeń rocznie połowa jest obsługiwana przez PSP.
W pozostałych przypadkach do
akcji jeżdżą strażacy z PSP i OSP
lub samodzielnie strażacy-ochotnicy. W ostatnim czasie rośnie
liczba wspólnych interwencji strażaków zawodowych i ochotników.
W realizowanym obecnie
programie modernizacji służb
mundurowych, który pochłonie
9,2 mld zł, poza wsparciem dla
policji, Straży Granicznej, Służby
Ochrony Państwa i PSP przewidziano także dla OSP. Z całej puli
straż pożarna otrzyma 1,7 mld zł,
z czego jednostki OSP - ponad
500 mln zł.
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