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Nękana aferami i skandalami Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa doczekała się
wreszcie Walnego Zgromadzenia Członków.

decydujące

starcie
Więcej na temat
sytuacji w GSM na str.

- Niedawno ruszył proces kelnerów, którzy
nagrywali rozmowy polityków w warszawskich
restauracjach. Nie wyobrażam sobie, aby
odpowiedzialności uniknęli autorzy afery
podsłuchowej w Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej - powiedział podczas konferencji
prasowej Andrzej Matusiak, jedna z ofiar
nagonki zorganizowanej przez władze spółdzielni.
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Dzień Dziecka z PEC3
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Miasto broni
inwestora
Mieszkańcy
bronią drzew
str. 6
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olacy już tak mają,
że ciągle narzekają. Oczywiście, najchętniej i najczęściej wieszamy psy na tych,
których sami wybraliśmy. Piszę „wybraliśmy”, ponieważ demokratyczny wybór obowiązuje wszystkich.
Mnie się też nie podobał poprzedni
prezydent Polski, ale taka była wola
większości. Mam przynajmniej taką
satysfakcję, że się na nim nie zawiodłem, bo niczego dobrego od niego
nie oczekiwałem. Nie mam też do
siebie pretensji, bo jako obywatel
zrobiłem wszystko, co do mnie należało, czyli poszedłem na wybory. Przed ważnymi decyzjami stoją
teraz członkowie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wielu mieszkańców osiedli jest święcie przekonanych - i ten problem dotyczy nie
tylko GSM i Jastrzębia-Zdroju - że
ich głos nie znaczy nic. Wszystkie
decyzje zapadają w gabinetach
prezesów. Może i tak jest, ale przychodzi taki dzień, kiedy naprawdę
rządzą mieszkańcy. Są wtedy, jak
sędziowie na boisku, ale z kartką
jednego koloru: czerwonego. Jeżeli
lokatorom coś nie pasuje w dotychczasowym sposobie zarządzania
spółdzielnią mają dwie możliwości.
Mogą spotkać się z kolegami (lub
koleżankami) przy piwie i ponarzekać, ewentualnie wypłakać się
w mankiet żonie (lub mężowi). Drugie rozwiązanie wymaga więcej wysiłku, ale przynosi też lepsze efekty.
Można iść na Walne Zgromadzenie
Członków i podjąć decyzję, która
wpłynie na zmiany bądź zachowanie obecnego status quo. Nawet
w spółdzielni obowiązuje zasada,
która jest fundamentem każdego
ustroju demokratycznego: nieobecni nie mają racji.
filar
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POD PATRONATEM
„NASZEGO JASTRZĘBIA”
W wielkim konkursie na prezentację
multimedialną na temat Porozumień
Jastrzębskich można wygrać, m.in. wycieczkę
do Brukseli. Patronat medialny objęła także
nasza gazeta. Konkurs organizują: Bolesław
Piecha, poseł do Parlamentu Europejskiego,
Grzegorz Matusiak, poseł na Sejm RP, Łukasz
Kasza, przewodniczący Rady Miasta.

Co Ty wiesz

K

Komisja Konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę: poprawność
merytoryczną, oryginalność i pomysłowość, kolorystykę, celowość użycia
różnych środków artystycznego wyrazu,
ogólny wyraz artystyczny, bibliografię.
Uczestnicy przesyłają jedną prezentację. Z każdej szkoły do konkursu mogą
przystąpić trzy zespoły. Prezentacja nie
może być wcześniej nigdzie publikowana. Podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 3 września
w Jastrzębiu-Zdroju. Jest o co walczyć.
Wśród nagród przewidziano wyjazd do
Parlamentu Europejskiego, Sejmu RP
oraz nagrody książkowe i dyplomy.

Prace powinny być dostarczone na płytach CD do 10 sierpnia.
Prezentacje należy wysłać na adres: Biuro Poselskie Grzegorza Matusiaka
ul. Mazowiecka 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Konkurs”.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę przesyłać na adresy mailowe:
biuro.m@poczta.fm oraz solidarnoscjastrzebie@gmail.com
Bolesław Piecha,
poseł do Parlamentu
Europejskiego
- Wydarzenia, które w 1980
roku rozegrały się w Gdańsku,
Szczecinie i Jastrzębiu-Zdroju,
okazały się kluczowe dla historycznych zmian, jakie zaszły w Polsce, ówczesnym bloku wschodnim
i całej Europie. Młode pokolenia muszą pamiętać,
gdzie i kiedy rozpoczął się nasz marsz ku wolności.

Jastrzębie-Zdrój, Mazowiecka 2
www.jastrzebiezdroj.speedpak.net
e-mail: jastrzebiezdroj@speedpak.net

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10-17
wtorek - piątek 9-16

10 paczka GRATIS!*

o porozumieniach
jastrzębskich?

onkurs adresowany jest do
szkół
ponadgimnazjalnych
województwa śląskiego. Mogą w nim wziąć udział zespoły
złożone z dwójki uczniów oraz nauczyciela. Zadanie konkursowe polega na
wykonaniu prezentacji multimedialnej
dotyczącej Porozumień Jastrzębskich.
Pracę należy przygotować w programie Power Point. Prezentacja powinna
się składać maksymalnie z 16 slajdów.
W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy ukończyli 14 rok
życia. W prezentacji można wykorzystać: archiwalne zdjęcia, dokumenty
oraz fragmenty kronik filmowych.
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Promocja!
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*szczegóły w Punkcie
oraz na www.speedpak.net

Grzegorz Matusiak,
poseł na Sejm RP
- Dzięki górnikom z Jastrzębia-Zdroju, którzy w 1980 roku
mieli odwagę powiedzieć „nie”
komunistycznej władzy, żyjemy dziś w wolnej i demokratycznej Polsce. Czasami
zapominamy, że te wartości nie zostały nam dane,
ale zostały wywalczone i okupione, czasami najwyższą ceną. Tej lekcji historii nie wolno zapomnieć.

Łukasz Kasza,
przewodniczący Rady Miasta
- Chcemy, aby uczestnicy
konkursu opowiedzieli o dziejowych wydarzeniach współczesnymi środkami przekazu.
Młodzież doskonale potrafi posługiwać się językiem
multimedialnych i komputerowych prezentacji. Liczymy, że atrakcyjna, nowoczesna forma pozwoli
lepiej utrwalić historyczną treść.

Papierowe wydania „NASZEGO JASTRZĘBIA” kolportujemy w blokach
trzech jastrzębskich spółdzielni mieszkaniowych: Jas-mos, Nowa i GSM.
Docieramy także do sołectw. MIEJSCA W SOŁECTWACH,
w których można otrzymać naszą gazetę:
W dzielnicy Zdrój
gazetę można otrzymać
w następujących punktach:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa JAS-MOS,
ul. Słoneczna 18 A
- Sklep „POLOmarket”, ul. 11 listopada 2
- Sklep „Freshmarket”, ul. 1-go Maja 2-8
- Sklep WALDI, ul. Broniewskiego 1G
- GS „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Dom Handlowy
„KŁOS”, sklep spożywczy, ul. Kościuszki 21
Sołectwo Bzie:
- Sklep spożywczo-przemysłowy „U Róży”,
ul. Świerczewskiego 266
- Sklep Lewiatan, ul. Stawowa 2
- Sklep spożywczy (Gminna Spółdzielnia

- Samopomoc Chłopska), ul. Rostków 9
- Sklep Spożywczy „ABC”, ul. Świerczewskiego 63
Sołectwo Ruptawa:
- Sklep spożywczy „Moje Delikatesy”,
ul. Cieszyńska 116 A
- Sklep spożywczy „BONUS” Nr. 5, ul. Płonki 1
- Auto Serwis - Technika Grzewcza „FOX”,
ul. Cieszyńska 186A
- Centrum Ogrodnicze „Pomarańczowy Ogród”,
ul. Cieszyńska 87A
Sołectwo Borynia i Skrzeczkowice:
- Sklep Lewiatan, ul. 3-go Maja 109
- Sklep spożywczy, ul. Powstańców 287
- Sklep Lewiatan, ul. Świerklańska 87

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

Sołectwo Szeroka:
- Delikatesy PIKO market, os. 1000-lecia PU-3
- Sklep spożywczy, os. 1000-lecia 5 lok.10
- Sklep spożywczy, ul. Powstańców Śl. 97
- Sklep rolno-spożywczy, ul. Powstańców 74
Sołectwo Moszczenica:
- Sklep Lewiatan, ul. Komuny Paryskiej 1
- Sklep spożywczy i przemysłowy, ul. Wiejska 29
- Sklep spożywczy, ul. Wiejska 13B
- Sklep spożywczy, ul. Wiejska 17c
- Sklep spożywczo-przemysłowy „ABC”,
ul. Prof. Ranoszka 18
Zebrzydowice:
- Fauna i Flora (przy rondzie), ul. Słowackiego 2A

Reklama:
Dorota Woś 889 381 211, naszejastrzebie@naszagazeta.info
Biuro ogłoszeń: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 1 (paw. 723 GSM)
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.
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Uczniowie z Zespołu
Szkół nr 6 im. Króla
Jana III Sobieskiego
wzięli udział
w 27 Międzynarodowej
Wystawie Inwencji,
Innowacji i Technologii
„ITEX” w Kuala
Lumpur w Malezji.
Zaprezentowali tam
wynalazki, które
zostały wysoko
ocenione
i wyróżnione przez
międzynarodowe jury
oraz przedstawicieli
Tajlandii i Arabii
Saudyjskiej.

Sobieski na szlaku

międzynarodowej kariery

J

astrzębianie pojechali do Malezji
z dwoma wynalazkami i oba zostały nagrodzone. System EduSpec, wspierający naukę osób
z różnymi dysfunkcjami, zdobył złoty

medal. Niezależnie od tego, swoją nagrodę dołożyli także przedstawiciele
Tajlandii. Srebrny krążek przyznano
projektowi „kontroler silników jednofazowych KS-1f”. Dodatkowo, zdobył on
uznanie delegacji Arabii Saudyjskiej.
System EduSpec to innowacyjna
platforma edukacyjna. Została skonstruowana dla uczniów i studentów, w tym

również
niepełnosprawnych oraz
z różnymi dysfunkcjami. Głównymi elementami platformy są treści z zakresu nauk ścisłych oraz edukacji wczesnoszkolnej. W ich skład wchodzą:
animacje komputerowe, interaktywne
filmy dydaktyczne, reportaże i gry edu-

kacyjne oraz pomoce dydaktyczne do
edukacji wewnątrzszkolnej. Dodatkowym elementem platformy EduSpec
jest program „SÓWKA” przeznaczony
dla osób z zaburzeniami komunikacji
językowej, w szczególności dla dzieci
z: autyzmem, zespołem Downa, zespołem Aspergera, alalią, afazją, obniżoną
sprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy. Kolejną częścią
platformy jest aplikacja „4Notes” czyli sieciowy system wymiany notatek,
stworzony z myślą o uczniach nieobecnych w szkole. Składa się na niego program umożliwiający
dodawanie informacji do
bazy danych oraz strona
internetowa, poprzez
którą uczniowie mają
dostęp do zasobów danej klasy.
Z kolei kontroler KS1f to innowacyjny system
umożliwiający optymalizację
pracy silników jednofazowych,
a co za tym idzie, znaczne zmniejszenie
poboru energii elektrycznej.
Jerzy Maduzia
Materiał: www.jas24info.pl
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju włączyło się
w specjalną akcję edukacyjną najmłodszych mieszkańców Górnego Śląska.

Dzień Dziecka z PEC

N

ie jest tajemnicą, że raporty stanu zanieczyszczenia powietrza
w Polsce, zwłaszcza w naszym
regionie, nie napawają optymi-

Barbara Laska, kierownik działu TK rozdająca dzieciom kolorowanki i kredki

zmem. Sytuacja
zimno, oni mają
ta powoduje,
ciepło w przedże coraz częszkolu i domu,
ściej władze
a także co naposzczególleży robić, aby
nych gmin wiprzy tej okazji
dzą potrzebę
nie zanieczyszedukowania
czać powietrza.
społeczeństwa
Promując
w zakresie nipr zyłączanie
skiej emisji.
się do miejW tym roku
skich sieci ciedział promocji
płowniczych
PEC Jastrzęuświadamiamy
bie aktywnie
mieszkańcom
włączył
się
naszego regioDzieci z Przedszkola nr 36 w ZSP nr 11 w Rybniku
w
obchody
nu, że walka
Dnia Dziecka,
z niską emina których zaplanowano atrakcje połączone sją, to nie tyko sprawa kosztów, ale przede
z edukowaniem najmłodszych, a przy okazji wszystkim zdrowia nas i naszych dzieci.
także ich rodziców.
Dlatego w zwiększanie świadomości luWydarzenie skierowane było do dzieci dzi palących w przydomowych kotłowniach
w przedszkolach na terenie dziewięciu i piecach centralnego ogrzewania zaangagmin, w których prowadzimy działalność. żowani są prezydent naszego kraju, władze
Dzieci z losowo wybranych przedszko- samorządowe, a także kościół. Pomimo
li otrzymały od nas zestawy kolorowanek prowadzonych akcji, świadomość ludzi na
z kredkami. Nie były to jednak „zwyczajne” ten temat nadal jest bardzo niska. Możemy
kolorowanki. Promujemy w nich ciepło sys- to zauważyć również na terenie naszego
temowe, które jest alternatywą dla niskiej miasta. Dlatego konieczne jest edukowaemisji. Podczas spotkań z przedszkolakami nie społeczeństwa już od najmłodszych
nasi pracownicy opowiadali o swojej pracy lat. Wierzymy, że ta wiedza zaprocentuje
i tłumaczyli, dlaczego kiedy na zewnątrz jest w przyszłości.

Z okazji nadchodzących wakacji życzymy
wszystkim dzieciom udanego, radosnego
wypoczynku w nieskażonym niską emisją
środowisku.
Zdjęcia: K. Szczygieł

Kierownik Zakładu Cieplnego w Rybniku Andrzej
Waliszewski podczas spotkania z dziećmi
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jas-Mos” podpisał umowę z Powiatowym Urzędem
Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, która pozwoliła zatrudnić 25 nowych pracowników.

Sami sprzątamy,
bo tak jest taniej

Od

W konsekwencji, Zarząd „Jas-Mos”
przygotował i przeprowadził przetarg
na wykonywanie usług sprzątania. Zasadnicze koszty tego zadania wynikają
z liczby etatów, wysokości wynagrodzenia pracowników oraz zakupu podstawowego sprzętu i środków czyszczących. Po przeprowadzeniu przetargu
okazało się, że oczekiwania finansowe
firm są o wiele wyższe, niż wykonywanie tych prac własnymi siłami.
W takiej sytuacji, Zarząd SM podpisał umowę z Powiatowym Urzędem
Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, która pozwoliła zatrudnić 25 nowych pracowników. Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy, przez okres co najmniej
24 miesięcy, a także znacząca refundacja kosztów wynagrodzenia w okresie
12 miesięcy, pozwala na dużą stabilność zatrudnieniową w Spółdzielni.

1 czerwca w Spółdzielni
Mieszkaniowej „JASMOS” sprzątane
są całe klatki schodowe, a nie tylko
parter. Chcieli tego lokatorzy. Takie
prośby i propozycje pojawiły się już
podczas spotkań „remontowych” jesie-

nią ubiegłego roku. Mając na uwadze
wnioski mieszkańców, Zarząd SM postanowił zapytać lokatorów o zdanie,
wysyłając ankietą z zapytaniem, czy
są „za” lub „przeciw” dodatkowemu
sprzątaniu. Większość mieszkańców
zadeklarowała taką potrzebę (ponad
100 klatek już zostało objętych tą usłu-

gą). Aby móc odpowiednio ocenić
koszt świadczonych usług oraz określić liczbę potrzebnych etatów oraz
sprzętu, służby spółdzielni dokonały
szczegółowych obmiarów klatek schodowych (części wspólne, piętra, spoczniki, windy, lamperie, skrzynki, poręcze, balustrady, okna, piwnice itp.).

Odpowiedzialny biznes

W

arsztaty medialno-komunikacyjne, realizowane wspólnie z młodzieżą z Zespołów Szkół nr 6, im. Króla Jana Sobieskiego oraz nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego,
dobiegają końca. Trwały ponad osiem miesięcy,
dzięki zaangażowaniu i wsparciu Banku Zachodniego WBK z Jastrzębia-Zdroju.
Uczestnicy warsztatów i Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny
Rozwój”, przyznali placówce

WBK z Jastrzębia-Zdroju, honorowy tytuł „Mecenasa Kultury
i Komunikacji”. Realizacja tego
przedsięwzięcia była możliwa

dzięki zaangażowaniu lokalnych przedstawicieli mediów
i środowisk artystycznych, m.in.
Bogusława Wawro, Łukasza
Muszyńskiego, Marty Kaszy,
Agnieszki i Daniela Korbel, Tatiany i Sławomira Żmija, wicedyrektora Szkoły nr 6 i nauczycieli, m.in. Marzanny Czarneckiej
oraz Moniki Rabczak i Moniki
Pewełczyk z jastrzębskiego
OPS. Dziękuję im wszystkim

W ramach warsztatów młodzi dziennikarze mieli okazję przeprowadzić wywiady ze znanymi osobami,
m.in. Robertem Makłowiczem.

w imieniu Zarządu LGD
i uczestników warsztatów. Młodzież sporo się nauczyła podczas tych zajęć, a efekty tej pracy mogliśmy obejrzeć, m.in. na
portalu www.jas24.pl. Uczestnicy przeprowadzili wywiady,
m.in. z Anną Zalewską, ministrem Edukacji, Grzegorzem
Tobiszowskim, wiceministrem
Energii, Piotrem Glińskim, wicepremierem, ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Robertem Makłowiczem, jednym z najpopularniejszych polskich kucharzy, Grzegorzem
Matusiakiem, Posłem na Sejm
RP i szeregiem znanym postaci ze świata polityki, sportu,
kultury i biznesu. Rozwinięcie
umiejętności słuchania, prowadzenia elastycznej konwersacji czy zdolności empatycznych, to tylko kilka wybranych
cech dobrego moderatora.
Umiejętność zadawania pytań
prostych, konkretnych, nie sugerujących odpowiedzi, to
elementy warsztatu medialnokomunikacyjnego, nad którymi
młodzież spędzała długie godziny w realnych warunkach

Przy kalkulacji wydatków, Zarząd wziął
pod uwagę koszty bieżące oraz obciążenia z tego wynikające dla lokatorów.
Osoby zatrudnione, nie tylko będą wykonywać samą usługę porządkową,
ale zajmą się też zabezpieczeniem
zasobów pod względem technicznym.
Pracownicy będą mieli większą możliwość nadzoru terenów zewnętrznych,
a lokatorzy skuteczny kontakt z nimi.
Te wzajemne korzyści powinny wpływać na polepszenie warunków życia
mieszkańców oraz jakości świadczonych usług przez Spółdzielnię. Wartość „dodaną” stanowi praca osób zatrudnionych na pełny etat, które mają
w perspektywie możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony przy
gwarancji stosowania i przestrzegania
wymogów prawa pracy przez pracodawcę.

Piort Szereda, prezes Zarządu SM „Jas - Mos”
Dziękuję mieszkańcom za czynny udział w naszej ankiecie.
Cieszę się, że większość lokatorów zagłosowała za wykonywaniem usług porządkowych. Dziękuję w imieniu nowo przyjętych
pracowników za ich przychylne przyjęcie przez mieszkańców.
Proszę Państwa o dalszą współpracę.

sytuacyjnych. Dzisiaj, uczestnicy warsztatów potrafią dobrać
właściwe treści, zaplanować
wywiad, sprawnie go przeprowadzić oraz dokonać transkrypcji i analizy.
Podziękowanie kieruję do
wszystkich zaangażowanych
i wspierających realizację projektu komunikacyjno-medial-

nego, za wielkie serce i poświęcony czas, za chęć udziału
w inicjatywie społecznej służącej podnoszeniu jakości życia
i rozwojowi twórczemu młodzieży Jastrzębia-Zdroju i sąsiedzkich gmin.
dr Antoni Augustyn wraz
z Zarządem Lokalnej Grupy
Działania „Wspólny Rozwój”
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Od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada 45
w Jastrzębiu-Zdroju powstanie klasa patronacka firmy DAAS Sp. z o.o., dla zawodu:
monter instalacji budowlanych. W pierwszym roku nauki obowiązywać będzie
jednodniowa praktyka zawodowa. W drugim - dwa dni, zaś w trzecim - trzy dni
w tygodniu. Profesjonalne praktyki zawodowe oraz możliwość uczestnictwa w corocznych
stażach krajowych i zagranicznych, zwiększają szanse młodzieży na zatrudnienie.

Orły na wysokościach
Rozmowa z Dawidem Starzycznym,
prezesem Zarządu Spółki DASS, która od września zatrudni pracowników
młodocianych z Jastrzębia-Zdroju i okolicznych miejscowości.

- Jak wygląda praktyczna nauka w zawodzie monter instalacji
budowlanych?
- Optymalne przygotowanie pracownika młodocianego
oparte jest na ciągłym dopasowywaniu jego indywidualnych

predyspozycji
i cech psychofizycznych do
podstaw programowych
nauczania
zawodu. Czasami wymaga
to
uzyskania
dodatkowych
specjalistycznych uprawnień
zawodowych.
Spółka DAAS,
finansuje swoim pracownikom uczestnictwo w kursach
i szkoleniach,
co również zapewnimy pracownikom młodocianym. Edukacja zawodowa zmienia się tak
samo szybko, jak otaczająca nas
rzeczywistość. Wczesne rozpoczęcie rozwoju zawodowego
pozwala na usamodzielnienie,
a także wejście w odpowiedzialne dorosłe życie.

Prace realizowane w ramach tzw. alpinizmu
przemysłowego, wymagają odpowiedzialności
i zachowania bezpiecznych standardów. Usługi
wysokościowe obejmują, m.in. roboty na obiektach
przemysłowych, przy pracach antykorozyjnych
i piaskowaniu, remontach kominów czy wiatraków,

- Jak będzie wyglądała
współpraca z jastrzębską szkołą zawodową?
- Praktyki zawodowe w ciągu roku szkolnego będą realizowane w pracowniach
i warsztatach zlokalizowanych
w województwie śląskim. Zapewnienie dojazdu własnymi
środkami transportowymi firmy
DAAS, pozwoli na utrzymanie pełnego bezpieczeństwa
młodzieży
uczestniczącej
w praktykach. Ponadto, każdy pracownik młodociany,
w okresie wakacyjnym będzie
miał możliwość uczestnictwa
w płatnych stażach krajowych
i zagranicznych.

widualny rozwój pracowników.
Produkcja elementów konstrukcji budowlanych, usługi
w zakresie zabezpieczenia
antykorozyjnego i ogniochronnego konstrukcji stalowych
i żelbetowych, prace projektowe i demontażowe oraz szereg
innych, nietypowych prac na
wysokości z wykorzystaniem
technik dostępu linowego, czyli
alpinizm przemysłowy, to zasadnicza grupa realizowanych
prac budowlanych, zarówno
w kraju, jak i za granicą. Dodatkowo prowadzimy agencję pośrednictwa pracy, specjalizując
się w usługach rekrutacji i selekcji pracowników.

- Jakimi pracami budowlanymi zajmuje się
Grupa DAAS?
- Wszelkie prace budowlane
czy produkcyjne realizujemy
w oparciu o nowoczesne standardy i technologie z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także w oparciu o indy-

- Firma DAAS została
wyróżniona podczas regionalnej konferencji Orłów Eksportu województwa śląskiego…
- Konferencję zorganizował
dziennik „Rzeczpospolita” oraz
Partnerzy Programu Rozwoju
Eksportu. Nasza firma została

pracach dekarskich, konserwacji lin przesyłowych,
malowaniu różnego rodzaju platform, mocowaniu
reklam czy stawianiu specjalistycznych konstrukcji. Firma DAAS Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów wysokościowych w Polsce i za granicą. Zatrudnia pracowników

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PUNKT
WYSYŁKI
PACZEK
NADAJEMY:

LISTY, PACZKI, PALETY, OPONY, CZĘŚCI KAROSERII

JAR POŁUDNIOWY

TEL. 575 675 648

JASTRZEBIE.ZDROJ@EPAKA.PL
ODWIEDŹ NASZ PUNKT W JASTRZĘBIU
LUB ZADZWOŃ, A PRZYGOTUJEMY
DLA CIEBIE OFERTĘ SPECJALNĄ

EPAKA.PL OFERUJE:

- DOSTAWĘ PACZEK W 24 GODZINY
- SZYBKI ZWROT POBRAŃ
- MATERIAŁY DO PAKOWANIA
- SPECJALNE OFERTY DLA FIRM
CENA

TYLE
OSZCZĘDZASZ

WAGA

USŁUGA

EPAKA.PL
POCZTA

1KG
1KG

DHL
PACZKA 24

16,99 zł
29,00 zł

12,01 zł

EPAKA.PL
POCZTA

10 KG
10 KG

DHL
PACZKA 24

19,99 zł
34,00 zł

14,01 zł

EPAKA.PL
POCZTA

20 KG DHL
20 KG PACZKA 24

24,99 zł
39,00 zł

14,01 zł

EPAKA.PL
POCZTA

30 KG DHL
29,99 zł
30 KG PACZKA 24 BRAK USŁUGI

PACZKA 24
BRAK USŁUGI

Porównanie dotyczy cennika Poczty Polskiej w usłudze Paczka 24 z dnia 24.03.2016r.
Dotyczy przesyłek o wymiarach 25/25/25 cm o zadeklarowanej wartości 500zł.

- 20% rabatu przy pierwszej
paczce krajowej
laureatem w kategorii Osobowość Eksportu. Dostrzeżono
także wsparcie, jakiego udzielamy utalentowanym sportowcom. Spółka DAAS została nominowana w gronie takich firm
jak: Aluprof czy FCA Poland,

posiadających certyfikaty IRATA, uprawniające do
prac na budowach międzynarodowych, posiadających aktualne badania lekarskie. Ponadto, terminowo realizowane są szkolenia i instruktarze BHP
oraz wykorzystywany nowoczesny sprzęt i techniki
alpinistyczne.

w kategorii sportowego Dobrodzieja 2015.
Rozmawiał dr Antoni Augustyn,
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy
Działania „Wspólny Rozwój”
z Jastrzębia-Zdroju

W związku z objęciem przez Spółkę DAAS klasy
patronackiej, w zawodzie monter izolacji budowlanych, w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada 45 w Jastrzębiu-Zdroju planowana jest realizacja
cyklu szkoleń z zakresu dostępu linowego, prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów.

Z ofertą firmy DAAS Sp. z o.o. można się zapoznać na stronie: www.daasgroup.pl
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Miasto broni inwestora
Mieszkańcy bronią drzew
20 lat walki o strefę centrum

W

tym roku mija 20 lat od czasu, kiedy pojawiły się
pierwsze pomysły zabudowy ścisłego centrum miasta sklepami wielkopowierzchniowymi. Od początku
towarzyszą im protesty mieszkańców. Nigdy jednak
plany oddania centrum Jastrzębia - Zdroju w ręce hipermarketów nie
zaszły tak daleko, jak teraz. Pisaliśmy wielokrotnie o mającej powstać
w kwadracie ulic Warszawskiej, Północnej, Sybiraków i Porozumienia Jastrzębskiego, wielkiej galerii handlowej. Miasto stoi po stronie
inwestora. Mieszkańcy stoją po stronie drzew i bronią innego planu
zagospodarowania tej części Jastrzębia.
Inicjatywa Obywatelska Dla Zielonego Centrum
(Jesteśmy na facebooku. Polub nas, pomóż zbierać petycję!)

1996
Pierwsze plany budowy sklepów wielkopowierzchniowych w ścisłym centrum miasta
i pierwsze protesty przeciw dewastacji zieleni.
Ponad 3 tys. osób podpisuje sie pod petycją z propozycją utworzenia tam rynku i parku miejskiego,
mimo że w tym czasie nie było w mieście żadnego
sklepu wielkopowierzchniowego!
2006
Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego umożliwiające budowę na tym terenie
hipermarketów. Towarzyszą im społeczne protesty przeciwko naruszeniu prawa przy uchwalaniu
planu. Plan prawdopodobnie był tworzony „pod”
inwestora zainteresowanego terenem.
Grudzień 2013
Nowy inwestor składa Kartę Inwestycji Przedsięwzięcia (KIP) „Budowa centrum handlowego wraz
z towarzyszącą infrastrukturą w kwadracie ulic
Warszawskiej, Północnej, Sybiraków i Porozumienia Jastrzębskiego”. Karta ta zostaje negatywnie zaopiniowana przez dyrektora Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Śląska dr Jerzego Parusela jako
nierzetelna. W opinii CDPGŚ: „Z uwagi na niekompletność KIP-u, dalsze procedury administracyjne
powinny być wstrzymane do czasu uzupełnienia
treści tego dokumentu. W swej obecnej formie
dokument ten wprowadzi w błąd organ opiniujący,
czyli Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.”
Styczeń 2015
Urząd Miasta podaje do mediów informację,
iż ma być to centrum handlowo-kulturalne (choć
jedynym kulturalnym elementem ma być kino
w galerii). W żaden sposób nie informuje jednak,
że inwestor ma również w planie budowę hipermarketu typu Dom-Ogród.

Luty 2015
Pierwsze protesty mieszkańców i rozpoczęcie zbiórki podpisów pod petycją z propozycją
ocalenia przyrody i przekształcenia terenu
w park oraz rynek miejski. Mieszkańcy dowiadują się, że ich postulaty w pełni pokrywają
się z najważniejszymi dokumentami urzędowymi dotyczącymi walorów przyrodniczych
miasta, w tym z „Inwentaryzacją i waloryzacją
przyrodniczą miasta Jastrzębia-Zdrój”, która
mówi, m.in., iż teren ten „pełni ważną funkcję w ekosystemie miasta będąc ostoją wielu
rzadkich gatunkach ptaków” oraz, że „dobrym
pomysłem wydaje się nadanie obiektowi charakteru parkowego”.
Kwiecień 2015
Urząd Miasta akceptuje niekompletną Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia złożoną przez
inwestora i na jego podstawie orzeka o „braku
potrzeby wykonania oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko”. Ocena ta wymusiłaby
na inwestorze znalezienie optymalnych, najmniej
szkodliwych rozwiązań, ale po co ma się inwestor
męczyć? Decyzję tę zaskarżają, wnosząc jednocześnie o udział w postępowaniu, Górnośląskie
Towarzystwo Przyrodnicze, Fundacja Ekorozwoju
oraz Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju postępowanie trwa do tej pory.
Sierpień 2015
Inwestor składa wniosek o zgodę na wycinkę
drzew w strefie centrum.
Listopad 2015
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nie może decydować we własnej sprawie i przekazuje do rozpatrzenia miastu Źory wniosek inwestora dotyczący
wycinki drzew na gminnych terenach.

Grudzień 2015
Wniosek Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego o zgodę na udział w postępowaniu
dotyczącym wycinki (organizacja ma do tego statutowe prawo). Okazuje się jednak, że pierwszego
grudnia UM Żory udzielił już zgody na wycinkę
(zrobiono to w trybie ekspresowym w listopadzie,
czyli miesiącu, kiedy trudno o rzetelną przyrodniczą ekspertyzę. Jednocześnie UM Żory zwolnił
inwestora z obowiązku wypłacenia odszkodowania w wysokości ponad miliona złotych!!! Zatem
inwestor wytnie drzewa należące do miasta i nie
zapłaci za to!
Styczeń 2016
GTP nie dostaje zgody na udział w prowadzonym w Jastrzębiu-Zdroju postępowaniu dotyczącym wycinki, z uwagi na „partykularne interesy”
organizacji oraz niewykazanie przez niej faktu, iż
wykarczowanie drzew wpłynie w negatywny sposób na przyrodę!
Kwiecień 2016
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla
w całości powyższą decyzję UM Jastrzębie-Zdrój
zarzucając jej liczne naruszenia.
Czerwiec 2016
Sprawa coraz bardziej jednoczy mieszkańców.
Ponad dwadzieścia jastrzębskich organizacji pozarządowych oraz 1300 osób podpisało się już
pod protestem przeciw wycince drzew w strefie
centrum. Obecnie toczą się jednocześnie dwa postępowania (pierwsze dotyczące wykonania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, drugie dotyczące wycinki), co jest paradoksem, gdyż
urzędnicy jeszcze rzetelnie nie ocenili wpływu
tej inwestycji na środowisko, a już chcą orzekać
o zgodzie na wycinkę.

Nasze miasto ma jedną z najbardziej zanieczyszczonych
gleb w kraju i jako aglomeracja jastrzębsko-rybnicka jedno
z najbardziej zanieczyszczonych powietrze w Europie.

Po co drzewa w mieście?

Z

ieleń korzystnie oddziałuje
na nasze samopoczucie oraz
zdrowie, działa uspokajająco
oraz łagodzi stres. Drzewa wytwarzają substancje lotne, które pomagają w leczeniu chorób układu oddechowego. Olejki eteryczne i żywice
wytwarzane np. przez sosny, poza
silnym działaniem dezynfekcyjnym,
obniżają ciśnienie krwi i wpływają
uspokajająco.
Jedną z najważniejszych funkcji
drzew jest neutralizacja wytwarzanych przez człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Liście drzew
działają jak swoiste filtry, wchłaniając
w procesie wymiany gazowej powietrze wraz z unoszącymi się pyłami
i związkami chemicznymi, bądź ab-

sorbując je na powierzchni liści. Rośliny te działają z zaskakującą skutecznością, ograniczając zapylenie
w mieście nawet o 75 proc.
Drzewa uczestniczą również w redukcji gazów cieplarnianych. W procesie fotosyntezy wykorzystują dwutlenek węgla, w zamian uwalniając życiodajny tlen. Jedno niewielkie drzewo wytwarza rocznie około 118 kg
tlenu. Dla porównania jeden dorosły
człowiek w tym okresie potrzebuje
około 176 kg tlenu.
Dobroczynny wpływ zieleni na
jakość powietrza wynika również
z procesów transpiracji, czyli parowania wody poprzez niewielkie pory
znajdujące się na liściach i łodygach.
Ilość wody uwolnionej w ten sposób

przez jedno drzewo może wynieść
w ciągu doby od 200 do nawet 400
litrów. Proces parowania, zgodnie
z prawami fizyki, pochłania ciepło,
dlatego w sąsiedztwie drzew w upalny dzień temperatura może się obniżyć w bardzo dużym stopniu. Działanie chłodzące jednego drzewa można
by przyrównać do wydajności pięciu
przeciętnej wielkości klimatyzatorów,
pracujących całą dobę. Z tego względu tak chętnie odpoczywamy w czasie letnich upałów w cieniu drzew.
Na obszarach zurbanizowanych
lub przemysłowych drzewa, za pomocą systemów korzeniowych, pobierają z gleby i dezaktywują związki metali ciężkich ze skutecznością sięgającą
od 40 do 70 proc.
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Im bliżej jest do Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej, tym bardziej nieracjonalne i nerwowe
ruchy wykonuje jej prezes. Wbrew statutowi odmówił trzem członkom
wpisania na listę kandydatów do Rady Nadzorczej pod pretekstem
zadłużenia wobec GSM. Chodziło o… 0,52 zł i 1,52 zł.

Dla obrony stołków
zrobią prawie wszystko

O

dbyło się nadzwyczajne
posiedzenie Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
zwołane na wniosek trojga jej członków: Andrzeja Matusiaka, Mirosława
Lęgi i Wiesławy Kosowskiej. Rozpatrywana miała być skarga trzech
członków spółdzielni, którzy prawidłowo zgłosili swoje kandydatury
na członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, ale nie zostali ujęci na liście kandydatów. Za pretekst
posłużyło rzekome zadłużenie
z tytułu odsetek na kwotę…
0,52 zł i 1,52 zł. Tak na marginesie - ustawa i statut spółdzielni nie
zabraniają kandydowania osobom
zadłużonym.

lokatorów przed Walnym. „Zadłużeni” kandydaci do Rady Nadzorczej
zostali pozbawieni swoich praw na
skutek jednostronnej i arbitralnej
decyzji zarządu GSM, kierowanego
przez prezesa Gerarda Weycherta.

daci chcieli, aby ich skarga została
rozpoznana w trybie pilnym, tak aby
mogli wystartować w wyborach, które rozpoczynają się już 14. czerwca.
Członkowie Rady Nadzorczej mają
obowiązek stać na straży praw członków spółdzielni i choćby tylko z tego
powodu powinno im zależeć
na rzetelnym wyjaśnieniu tej
bulwersującej sprawy. Nie
dla wszystkich jest to jednak jasne. Czworo członków Rady Nadzorczej,

Ale nie chodzi jedynie
o łamanie regulaminu.
Ten incydent najlepiej ilustruje,
do jakich metod i środków posuwają
się obecne władze spółdzielni, aby
nie stracić stołków, co jest wielce
prawdopodobne, jeżeli dobrze się
wsłuchać w nastroje panujące wśród

Cała trójka zaalarmowała więc
Radę Nadzorczą, która jest, m.in. od
rozstrzygania takich spraw. Z oczywistych względów zablokowani kandy-

najwyraźniej czerpiąc wzór z przepychanek, które są udziałem polityków z Wiejskiej, postanowiło zerwać
obrady. Barbara Koczy, Jan Wyrwa,

Stanisław Hola i Franciszek Cichoń,
czyli najbardziej spolegliwi wobec
kontrowersyjnego zarządu GSM, doszli do wniosku, że

dosyć mają na ten
dzień pracy na rzecz
spółdzielców, którzy
ich wybrali i w związku
z tym opuścili salę
obrad.
W ten oto sposób skarga członków spółdzielni, którym zarząd
blokuje możliwość udziału
w wyborach do Rady Nadzorczej nie została wyjaśniona
z braku wymaganego kworum
Z punktu widzenia zarządu
i samego prezesa to niewątpliwie sukces. Udało się wyeliminować trzech kandydatów spoza grupy jego stronników. Prezes zyskuje tym
samym pewność, że przejdzie co najmniej czterech, namaszczonych przez niego kandydatów. To
jest minimum, które potrzebne jest
członkom zarządu i samemu preze-

Mieszkańcy zostali sami ze swoim gruzem,
starymi drzwiami i rozbitymi umywalkami

Przyjazna spółdzielnia?

W

ładze
Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej
usiłują
ratować swój, coraz bardziej
negatywny wizerunek „pozytywnymi” akcjami dedykowanymi mieszkańcom. Takim
propagandowym zabiegiem
jest, m.in. program „przyjazna
spółdzielnia”. Na czym polega
on w praktyce, oprócz publikowania płatnych artykułów w zaprzyjaźnionej gazecie i portalu
internetowym? Nasi Czytelnicy, szukający realnych śladów
„przyjaznej spółdzielni”, pod-

sunęli nam ciekawy trop. Na
klatkach schodowych budynków zarządzanych przez GSM
ukazało się ostatnio interesujące ogłoszenie. Informacja
dotyczy odpadów poremontowych i tak zwanych „dużych
gabarytów”.
Zarząd spółdzielni, powołując się na decyzję Urzędu
Miasta, zakomunikował, że
tego rodzaju odpady nie będą
zabierane. Mieszkańcy zostali
więc sami ze swoim gruzem,
starymi drzwiami i rozbitymi
umywalkami. Miasto i spół-

dzielnia
umywają
ręce.
W budynkach jednorodzinnych sprawa jest oczywista.
Na czas remontu zamawia
się kontener na gruz i ustawia na swojej działce, tak aby
nie utrudniać życia sąsiadom.
W Jastrzębiu-Zdroju, które jest
generalnie jednym wielkim
osiedlem
mieszkaniowym,
sprawa się komplikuje. Można sobie wyobrazić, że kilku
mieszkańców jednej klatki
schodowej w tym samym czasie planuje remont. W okresie
letnio-urlopowym to nic nad-

zwyczajnego. Wielu z nas,
wolny czas i zaoszczędzone
pieniądze, zamiast na wakacyjne wyjazdy, woli przeznaczyć
na domowe przeróbki. Gdzie
i jak mają stanąć indywidualne
kontenery na gruz, aby nie tarasować osiedlowych dróg i nie
blokować parkingów? Mieszkańcy nie po to płacą wysokie
czynsze, aby spółdzielnia nie
potrafiła rozwiązać takiej sytuacji. Kartka z informacją, że
gruz nie będzie odbierany,
zamiast rozwiązać, tworzy kolejny problem.
(fil)

sowi, by mogli zachować swoje posady. Dysponując czterema wiernymi
szablami zarząd może doprowadzić
do zerwania każdych obrad, na których miałyby zapaść niekorzystne dla
zarządu decyzje.

Nawet w sytuacji, gdyby
polityka „Przyjaznej
spółdzielni” okazała
się nie do końca
przyjazna.
A jaką w tej układance prezes
Weychert wyznaczył rolę lokatorom?
Płatników czynszu - Drodzy Państwo.
Płatników czynszu.

Sławomir Żmudziński
Niezależna Inicjatywa Mieszkańców
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Nękana aferami i skandalami Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa doc
Zgromadzenia Członków. To jedyna szansa, aby zmienić negatywny wiz
członkowie Rady Nadzorczej, a ci wskażą prezesa, który pokierują spół
na kilka części i potrwa do końca czerwca. Tak gorącej atmosfery w GS

GSM - decydujące
J

eszcze nigdy nie pisano o Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej tak dużo
i tak źle. Prywatny biznes prezesa,
podsłuchiwanie ludzi, zwolnienie szanowanego i niewinnego pracownika pod

pretekstem złodziejstwa, próby usunięcia
niewygodnego członka Rady Nadzorczej,
to tylko niektóre z tematów, które w ostatnich miesiącach przyniosły „popularność”
spółdzielni. Problemami GSM zajmują

się nie tylko media, ale i wymiar sprawiedliwości. Sypią się wyroki dla prezesa,
a sąd przyznaje rację jego oponentom.
W te rozgrywki władze GSM wciągnęły
także samych spółdzielców. Za ich pienią-

dze na popularnym portalu internetowym
i w gazecie zamieszczane są artykuły produkowane przez rzecznika spółdzielni.
Mało jest w tych publikacjach rzeczowych
informacji, a sporo emocjonalnych napaści

Krzysztof Wrucha, szef związków zawodowych i pracownik z 37-letnim
stażem, został zwolniony dyscyplinarnie z łatką złodzieja rusztowań.
Prokuratura umorzyła w tej sprawie śledztwo i oczyściła go z zarzutów.

Chcieli złamać człowieka

W

październiku ubiegłego roku w spółdzielni
gruchnęła
wieść, że z roboty
wyleciał dyscyplinarnie Krzysztof
Wrucha, szef grupy wykonawstwa
własnego. Na pierwszej stronie
spółdzielczego biuletynu wydano
i wykonano na nim wyrok. Z pracownika o nieposzlakowanej opinii
i wieloletnim stażu, w dodatku szefa związku zawodowego, zrobiono pospolitego złodzieja. Według
władz GSM, grupa nieuczciwych
pracowników ukradła elementy
rusztowań, aby uzupełnić niedobory
w ewidencji spółdzielni. Na czele tej
szajki miał stać właśnie wyrzucony
związkowiec. Sprawa wyszła na jaw
przy inwentaryzacji spółdzielczego

majątku, kiedy okazało się, że elementów rusztowań jest… za dużo.
Według Krzysztofa Wruchy wyglądało to inaczej. W 2010 roku jedna
z zewnętrznych firm nie dokończyła
prac przy budynku Opolska 2-12.
Roboty przerwano, ponieważ podwykonawca nie płacił ukraińskim
pracownikom. Prace dokończyła kolejna firma, a rusztowania zdemontował jeszcze ktoś inny. Na budowie
panował ogólny bałagan. Rusztowania zwieziono do magazynów spółdzielni. Miały służyć za ewentualne
zabezpieczenie przy rozliczeniach
z wykonawcą. Firma dogadała się
z GSM i zabrała elementy rusztowania, ale nie wszystkie, bo część znajdowała się w wiacie spółdzielczej.
Leżały tam przez pięć lat. Śledztwo

w sprawie domniemanej kradzieży rusztowań wszczęła jastrzębska
policja i prokuratura. Sprawę umorzono, a Krzysztof Wrucha został
oczyszczony z zarzutów. Skazany
został Gerard Weychert, prezes
GSM. Jego postępowanie wobec
pracownika uznano za niezgodne
z prawem. Wydział karny jastrzębskiego sądu skazał prezesa na tysiąc
złotych grzywny. Krzysztof Wrucha
nie zamierza tak zostawić tej sprawy.
Chce odszkodowania za doznane
krzywdy i upokorzenia. Zapowiada
wytoczenie cywilnych pozwów, ale
nie wobec spółdzielni lecz konkretnych osób, m.in. Gerarda Weycherta. Zdaniem prawników, roszczenia
w takich sprawach mogą sięgać nawet 300 tys. zł.

Ofiary nagonki władz GSM (od prawej): Krzysztof Wrucha, Andrzej Matusiak i reprezentują

Listę kandydatów do Rady Nadzorczej ułożono według
klucza - przodem zwolennicy obecnego prezesa

„Nasi”
górą

Rządzą „

R

Od

kilku dni dostępna
jest lista kandydatów
do Rady Nadzorczej,
którą wyłoni Walne
Zgromadzenie Członków. Procedura przypomina normalne wybory, z jedną małą
różnicą. W dosyć specyficzny sposób
ułożono kolejność kandydatów na liście.
W wyborach, gdzie obowiązują okręgi
jednomandatowe, nazwiska klasyfikuje się
według jedynego, obiektywnego i sprawiedliwego klucza, czyli alfabetycznie. Listę kandydatów do Rady Nadzorczej GSM

W siedzibie Górniczej Spó
podsłuchy. Nagrywano

ułożono według kolejności zgłoszeń.
Jest to kontrowersyjny pomysł, ponieważ
w demokracji nie obowiązuje zasada, kto
pierwszy ten lepszy. Kandydatów jest 14.
Poukładanie ich według kolejności alfa-

betycznej zajęłoby najwyżej pięć minut.
Chyba, że obowiązuje tutaj inny klucz.
Przyglądając się zestawieniu kandydatów
nietrudno zauważyć, że otwierają je osoby
przychylne obecnemu prezesowi.

uszył niedawno proces kelnerów, którzy w warszawskich
restauracjach nielegalnie nagrywali prominentnych polityków. Dzięki GSM,
podobną aferę ma także Jastrzębie - Zdrój. Podsłuchy ruszyły w lipcu ubiegłego roku.
„Studio nagrań” zainstalowano, m.in. w pokoju Krzysztofa
Wruchy, byłego szefa związków zawodowych w spół-

dzielni. Siłą rzeczy nagrywano
także jego rozmówców. Z racji
funkcji, do Krzysztofa Wruchy
zgłaszali się przede wszystkim ludzie niezadowoleni.
Dzięki podsłuchom prezes
wiedział, komu i co nie pasuje. Na tym procederze suchej
nitki nie zostawiła, m.in. Państwowa Inspekcja Pracy.
- Potajemne nagrywanie
pracowników może być potraktowane jako naruszenie
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czekała się wreszcie Walnego
zerunek GSM. Wybrani zostaną nowi
łdzielnią. Walne zostało podzielone
SM nie było jeszcze nigdy.

e starcie
na wszystkich, którzy stoją na drodze prezesowi i jego ludziom. Co najciekawsze,
w elektronicznej wersji wyłączono możliwość komentowania tych artykułów. Czyżby
bali się opinii Czytelników i Spółdzielców.

W przededniu Walnego Zgromadzenia Członków przypominamy
mieszkańcom GSM, czym żyła ich
spółdzielnia w ostatnich miesiącach.
Strony opracował: Jerzy Filar

Listę wrogów obecnych władz
spółdzielni otwiera Andrzeja Matusiak,
członek Rady Nadzorczej GSM. Chcą,
ale nie potrafią się go pozbyć.

Zawieszają, a sąd przywraca

A

ący go mecenas Sławomir Żmudziński.

ndrzej Matusiak
miał zastrzeżenia
do pozaspółdzielczej działalności
gospodarczej prezesa Weycherta. Zdecydowanie stanął
także w obronie zwolnionego
bezpodstawnie
Krzysztofa
Wruchy i spotkała go za to kara.
Rada Nadzorcza GSM zawiesiła go w prawach członkowskich. Matusiak odwołał się do
sądu, który zabezpieczył jego
prawa. To znaczy, że aż do wydania wyroku, zawieszenie jest
nieważne. Rada Nadzorcza
przyjęła decyzję sądu i natychmiast podjęła kolejną uchwałę,
w której wykonała ten sam manewr i… ponownie zawiesiła

w prawach członkowskich Andrzeja Matusiaka. Sędziowie
nie lubią, kiedy ktoś próbuje
im grać na nosie. W maju zapadł wyrok przyznający rację
Andrzejowi Matusiakowi, który ma prawo do udziału w pracach Rady Nadzorczej GSM.
Trudno zrozumieć pośpiech
i determinację władz spółdzielni w próbach pozbycia
się niewygodnego członka
Rady Nadzorczej. Andrzej Matusiak nie zamierza ubiegać
się o to stanowisko w najbliższej kadencji. Walne Zgromadzenie Członków, które
zdecyduje o nowym rozdaniu
w spółdzielni, odbędzie się
w czerwcu.

ółdzielni Mieszkaniowej zainstalowano
o, m.in. szefa związków zawodowych.
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PRODUCENT
NAGROBKÓW
Z KAMIENI
NATURALNYCH
Jastrzębie-Zdrój
ul. Połomska 9
Mszana
ul. Moszczeńska 36
Wodzisław Śl.
ul. Bogumińska 11

tel. kom. 693 300 138
tel. stac. 32 476 49 25
www.orion-nagrobki.pl
Z tym kuponem rabat na pomnik 10%
W listopadzie ubiegłego roku na portalu
www.jas24info.pl ukazał się intrygujący
materiał na temat aktywności gospodarczej
kilku prominentnych pracowników spółdzielni
z Gerardem Weychertem, jej prezesem na czele.

Spółdzielnia

w spółdzielni?

„kelnerzy”? C
prawa w zakresie
dóbr
osobistych
- napisał inspektor PIP
do Krzysztofa
Wruchy.
Za podsłuchiwanie można w Polsce trafić nawet na dwa lata za kratki.
Afera wokół „studia nagrań” w GSM nie cichnie,

lecz
się rozk r ę c a .
Niedawno na
policję
zgłosił
się jeden z lokatorów, który w swojej
sprawie interweniował
u prezesa spółdzielni.
Jego zdaniem, podczas
rozmowy padły sugestie,
że mogą przeciwko niemu zostać wykorzystane

informacje uzyskane z podsłuchu. Spółdzielcze „studio
nagrań” budzi coraz większą
konsternację wśród samych
pracowników, mieszkańców
i kontrahentów spółdzielni. Nie wiadomo, kto, gdzie
i w jakich okolicznościach
był nagrywany. Jak na ironię, rzecznik prasowy GSM,
część artykułów podpisuje
inicjałami DJ, co oznacza także didżeja.

RATY

hodzi o spółkę Multibiuro DGD
z siedzibą w Skrzyszowie. Jak
donosił portal, udziały w firmie
mają trzej wspólnicy: prezes,
rzecznik oraz radca prawny GSM. W Radzie Nadzorczej zasiadają, m.in. syn prezesa GSM. Firma ma też szefa. Wspólnicy powierzyli funkcję prezesa rzecznikowi GSM,
który w spółdzielni uchodzi za najbardziej
zaufanego człowieka Weycherta. Zgodnie z zapisami rejestru sądowego, spółka
zajmuje się doradztwem w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz
szeregiem innych usług, takich jak: prace
budowlane, wykonywanie różnego rodzaju
instalacji (m.in. CO, elektryczne, wodno-

kanalizacyjne), zakwaterowanie lokatorów, wydawanie gazet, pośrednictwo
w sprzedaży nieruchomości, sprzedaż
miejsca na cele reklamowe itd. Sytuacja
jest dwuznaczna i praktycznie niespotykana w firmach, które zarządzają nie swoimi pieniędzmi, a kapitałem spółdzielni są
przecież środki lokatorów. Prezesi i członkowie władz mają zazwyczaj zakaz prowadzenia innej działalności gospodarczej.
Wszystko po to, aby nie kusić losu i zabezpieczyć się przed możliwością wykorzystania stanowiska do robienia podwójnych
interesów. W GSM jest inaczej. Zgodził się
na taki układ Zbigniew Podmagórski, przewodniczący Rady Nadzorczej.
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Jastrzębski smok pod Wawelem
W

Krakowie odbyła się
16 Wielka Parada
Smoków. To wielka
i dobrze zorganizowana impreza, przyciągająca tysiące
mieszkańców
i t u r y s t ó w.
Tradycyjnie,
nie zabrakło
w niej jastrzębskich
akcentów. Zespół Szkół nr 9
im. Witczaka po
raz trzeci przyjechał pod Wawel, tym razem ze smokiem Ostropą.

Do każdego

zamówionego w czerwcu

bukietu ślubnego

- komplet dla świadków
(bransoletka i butonierka)

gratis.

DOWOZIMY KWIATY
tel. 537 400 262
ul. Pszczyńska 99, Jastrzębie-Zdrój

Wyczesała

„Złoty Grzebień”

U

czennica Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju laureatką
prestiżowego konkursu fryzjerskiego.

Konkurs o nagrodę „Złotego
Grzebienia” odbył się w Domu Kultury w Niedobczycach.
W tym roku zorganizowano
dziesiątą, jubileuszową edycję
tej prestiżowej, międzyszkolnej,
fryzjerskiej imprezy. W zawodach wzięło udział 36 uczestników ze szkół, m.in. Pszowa, Żor,
Raciborza, Rybnika oraz Jastrzębia-Zdroju. Przygotowano cztery kategorie konkursowe:
a) „Fryzura lat 40-tych XX wieku” na modelce.
b) „Wielkie cygańskie wesele” na modelce.
c) Plecionka wykonana na
główce,

Foto: www.jas24info.pl

Głosowanie z Gracją

R
d) Fale wyciskane na mokro
na główce.
Aneta Szczerbiak, uczennica
klasy IIIg Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół
Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju,
wybrała trzecią kategorię i to była
dobra decyzja. Jastrzębianka zajęła pierwsze miejsce. Uczennicę
przygotowała do konkursu Małgorzata Poławska, właścicielka
Zakładu Fryzjerskiego „Prestiż”
w Wodzisławiu Śląskim.

W tym roku za inspirację smoczych
postaci, biorących udział w Paradzie,

posłużyły dzieła europejskich mistrzów
malarstwa.
Jastrzębianie wybrali smoka występującego w obrazie Carlo Crivelliego „Matka Boska z jaskółką”. Nawiązali także do
starego, ludowego,
śląskiego obyczaju
upamiętniającego
śmierć św. Jerzego. Jak wiemy, ten
odważny i waleczny
święty pokonał smoka. Za ten heroiczny
wyczyn mieszkańcy Śląska składali mu w podzięce
dary. Chcąc przywrócić zapomniany zwyczaj, uczniowie jastrzębskiej
szkoły zaprojektowali smoka Ostropę,
który miał historycznego pecha, stając na
drodze św. Jerzemu.

uszyło
głosowanie na Drzewo Roku 2016!
W finale znalazło się
szesnaście drzew z całej Polski, a wśród nich
surmia wielkokwiatowa Gracja, którą opiekują się uczniowie
i wychowawcy Zespołu
Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w JastrzębiuZdroju.

Konkurs od lat organizuje
Klub Gaja. Chodzi w nim o promowanie szacunku dla przyrody
oraz szukanie przykładów interesujących związków pomiędzy
kulturą i historią lokalnej spo-

łeczności a drzewem, które jest
przez nią szczególnie doceniane. Ambasadorami konkursu są:
podróżniczka i autorka książek
Elżbieta Dzikowska, reżyser Kazimierz Kutz oraz językoznawca
i popularyzator wiedzy o języku
polskim profesor Jan Miodek.

Głosować możemy 1-30
czerwca na stronie:
www.drzewor ok u.pl,
a także wysyłając sms
o treści: Drzewo16 pod
numer 7255. Szczegółowe informacje na wspomnianej stronie internetowej.
To wielkie wyróżnienie dla
naszego regionu. Głosujmy!
Promujmy Jastrzębie-Zdrój i jego piękno!

Jak głosować
na Zielone Podwórko

w Jastrzębiu!

Wpisz w google

Podworko NIVEA 2016.
ODDAJ SWÓJ GŁOS!
Wybierz lokalizację:

Jastrzębie-Zdrój,
ul. Zielona 44-62 i GŁOSUJ!
- po wcześniejszym założeniu KONTA!
Zarejestruj się, aby oddać głos.

Przystąpienie do akcji jest proste. Należy do 30 czerwca br. zgłosić
swój udział poprzez zalogowanie się na stronie:
www.nivea.pl/podworko2016
Plac zabaw to dobry sposób na integrację i spędzanie czasu dla rodziców i dzieci, a także zacnych Dziadków. Pozwoli również mieszkańcom Jastrzębia pielęgnować rodzinne i sąsiedzkie relacje przy pozytywnym sposobie budowania placu zabaw dla dzieci.
Dzięki tej akcji może zostać wybudowane „Podwórko NIVEA” przy ulicy Zielonej. Trzeba tylko chcieć, żeby tak się stało.

Zwycięstwo w konkursie na Rodzinne Miejsce Zabaw
przy ulicy Zielonej 44-62 i 76 A-J
zależy wyłącznie od liczby głosów
oddanych internetowo na wskazaną lokalizację.
Jak głosować? Znajdziecie Państwo informację na stronie:
www.smjasmos.pl
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS w Jastrzębiu-Zdroju.

Gorąco zapraszamy do udziału i zaangażowania w tworzenie radosnego świata dla naszych dzieci.
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Przedszkolakom spodobała się
wizyta w jastrzębskim magistracie.

Kiedyś to oni
będą rządzić
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Niepubliczne Integracyjne Przedszkole i Żłobek

„DZWONECZEK”
Realizujemy Podstawę Programową Wychowania
Przedszkolnego. Obejmujemy opieką dzieci
niepełnosprawne intelektualnie, ruchowo, dzieci
autystyczne, z zaburzeniami sensorycznymi.

Czesne za przedszkole:
v do 6 godzin - 200 zł v powyżej - 320 zł.
Drugie i kolejne dziecko zniżka 50%.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego - czesne 100 zł.

Czesne za żłobek
wynosi
540 zł za miesiąc.

CZESNE OBEJMUJE:
v rytmikę
v język angielski
v dogoterapię
v zajęcia z etnologii
v przedstawienia teatralne
v wycieczki
v gimnastykę korekcyjną
v opiekę psychologa i logopedy
v kółka zainteresowań
v religię

Małe grupy do 18 osób, każda pod opieką
magistra wychowania przedszkolnego
i wykwalifikowanej opiekunki dziecięcej.
Oferujemy pełne wyżywienie:
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
Łukasz Kasza i jego przyszli następcy.

N

ajtrudniej jest opowiadać o sprawach ważnych słuchaczom, którzy
do powagi jeszcze nie przywykli.
Łukasz Kasza, przewodniczący
Rady Miasta, wybrnął z tego niełatwego zadania. Na jego zaproszenie, jastrzębski magistrat
odwiedziła grupa dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2. Prelekcja na temat samorządu terytorialnego okazała się dla młodych gości na tyle
interesująca, że nie chcieli wyjść z sali posie-

Każdy posiłek skalkulowany osobno do wyboru.

dzeń Rady Miasta. Niektórym z przedszkolaków
spodobała się zwłaszcza mównica. Kto wie, czy
w tej grupie nie rozpoznamy za 20-30 lat samorządowców, decydujących o losach JastrzębiaZdroju.
Łukasz Kasza opowiedział i pokazał swoim
gościom, jak pracuje Rada Miasta, co robią
radni i czym jest samorząd. Była to druga część
akcji. Za pierwszym razem spotkanie Łukasza
Kaszy z dziećmi odbyło się w przedszkolu.

Jastrzębie-Zdrój, Powstańców Śląskich 109 l tel. 32 47 11 559
www.przedszkoledzwoneczek.pl l sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl
Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta
Jeżeli chcemy rozwijać w naszym mieście społeczeństwo obywatelskie, musimy włączyć w ten proces także
najmłodsze pokolenie. Dzieci są chłonne nowych wrażeń i wiedzy o otaczającym je świecie. Mam nadzieję, że
dzięki takim spotkaniom, obecne przedszkolaki nie stracą zainteresowania samorządem na kolejnych szczeblach
edukacji, a kiedy wejdą w dorosłe życie, być może aktywnie włączą się w budowanie naszej, lokalnej demokracji.

Niedawno Wydział Edukacji Urzędu Miasta przedstawił raport dotyczący stanu naszej miejskiej
oświaty. Nie chcę go szczegółowo omawiać. Warto się natomiast zastanowić, w jakim kierunku pójdzie
polityka oświatowa naszego miasta i na ile będzie ona zdeterminowana strategią ministerstwa edukacji.
Wiadomo przecież, że działania samorządu w tym zakresie muszą być spójne z polityką państwa.

Motywacja jest najlepszą receptą na sukces
Marian Janecki

Wspólnota Samorządowa
Jastrzębia-Zdroju

P

oziom i jakość miejskiej
edukacji zależy w dużej mierze od wielkości
subwencji oświatowej przekazywanej przez państwo. Trzeba
jednak pamiętać, że to wsparcie nie obejmuje, m.in. finansowania przedszkoli, które są
utrzymywane przez samorząd

gminny (państwo przekazuje
tylko niewielką dotację na ten
cel). Dlatego też finansowanie
oświaty przez władze miejskie
to jedno z najważniejszych zadań dla prawidłowego jej funkcjonowania.
Musimy pamiętać, że wydatki na edukację wzrastają
każdego roku. Obok subwencji państwowej miasto dokłada środki własne. W 2015r. Jastrzębie-Zdrój otrzymało ponad
94 mln zł subwencji i musiało
dopłaciło ponad 34 mln zł, aby
zapewnić właściwe działanie
placówek oświatowych. Taki
system działa w naszym państwie od wielu lat. Ministerstwo
edukacji przekazuje zbyt mało
pieniędzy, a resztę dopłacają
samorządy. System ten powinien być tak zmieniony, aby

miasta i gminy mogły w przewidywalny sposób planować
wydatki na oświatę.
Brak stabilnej polityki edukacyjnej państwa najbardziej
widać po sposobie nałożenia
obowiązku szkolnego na sześciolatki. Bez akceptacji rodziców nie da się przeprowadzić
takich zmian. A przecież samorządy przygotowywały się wiele
lat do tych nowych rozwiązań
i znowu muszą je zmieniać.

To rodzi
niepotrzebne
nieporozumienia
na linii rodzic dyrektor - miasto.
Drugi poważny problem występujący w naszym państwie
i mieście to spadek demo-

graficzny. Widać to wyraźnie
w statystyce wydziału edukacji.
W roku 1997 urodziło się około
tysiąca dzieci, ale w 2015r. już
tylko 748. To o około 250 dzieci
mniej. Nieuchronnym skutkiem
takiej tendencji jest spadek
liczby oddziałów szkolnych.
Zmalała również pula etatów
dla nauczycieli, pracowników
obsługi i administracji w szkołach. Skutkowało to potrzebą
łączenia niektórych placówek
(np. Zespół Szkół nr 7 z Zespołem Szkół Handlowych). Daje to
też możliwość tworzenia mniej
licznych, bardziej kameralnych
klas. Powoduje jednak z drugiej
strony większe wydatki finansowe szkół. Państwo przekazuje
bowiem środki pieniężne miastu na ucznia, a nie na oddział
szkolny.

Na pewno
problemu nie
rozwiązuje
zamykanie szkół.
Wyjściem może być
ich łączenie.
Oczywiście, taki pomysł musi zostać zaakceptowany przez
całe środowisko związane ze
szkołą. Łączenie, w większym
stopniu powinno dotyczyć szkół
ponadgimnazjalnych, niż podstawowych.
Należy też po likwidacji
SKU (bon oświatowy) opracować taki system finansowania
szkół w naszym mieście, aby
motywować je do sukcesów
edukacyjnych. Przykładem
może być Zespół Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego,
który osiąga każdego roku do-

bre wyniki nauczania i zdobywa liczne nagrody. Zapewnia
mu to stały napływ dużej liczby
uczniów, a co za tym idzie również większe pieniądze, które
może przeznaczać na poprawę
bazy dydaktycznej. Motywacja
jest bowiem najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu.
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, mawiał Jan Zamojski, kanclerz wielki koronny. Współczesna młodzież jest aktywna, ambitna i otwarta na nowe wyzwania. Część z nich będzie tworzyć
elity naszego państwa, regionu
i miasta. I to te elity, obojętnie
czy w polityce, gospodarce,
czy w życiu społecznym, będą
kształtować naszą przyszłość.
Warto o nich pamiętać, ale też
warto w nich inwestować.
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Badajmy się zawczasu

N

ajczęściej badamy się wtedy, kiedy czujemy się naprawdę źle. Jak zwykli żartować lekarze częściej jeździmy z samochodem do diagnosty na
przeglądy, niż badamy własny stan zdrowia. A przecież wystarczy tylko
kilka minut w laboratorium i trochę naszej krwi, by zdiagnozować stan naszego
organizmu. Jest to badanie szybkie i co najważniejsze nieinwazyjne.

HUMAVIT®
KURKUMINA
Kurkumina ma istotne znaczenie
dla ludzkiego organizmu, ponieważ:
l wspiera pracę układu nerwowego
oraz zachowanie równowagi
nerwowej i umysłowej
l pomaga zachować skuteczność
systemu odpornościowego
l wspiera pracę serca i układu
krążenia
l wspiera wytwarzanie krwi
i utrzymanie jej właściwego składu
l pomaga utrzymać zdrowie płuc
i górnych dróg oddechowych
l pomaga utrzymać zdrowie wątroby,
skóry, mięśni i stawów
l ułatwia trawienie

Wybieraj to, co najlepsze!
Pytaj o produkty HUMAVIT®
w aptekach i sklepach
zielarskich lub zamów na

varia-sklep.com.pl

Poprzez zwykłe pobranie krwi z żyły możemy
dowiedzieć się o wielu chorobach, których wczesne leczenie daje pozytywne rezultaty
dla zdrowia. Jednym z przykładów jest badanie poziomu
homocysteiny. HOMOCYSTEINA jest substancją
wytwarzaną w organizmie w trakcie procesu trawienia białek. Przy prawidłowym poziomie jest
niezbędna do budowy i regeneracji
tkanek. Jednak podwyższony poziom może
wiązać się z wystąpieniem
choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu.
Badanie to jest zalecane u osób,
u których występowała rodzinnie choroba niedokrwienna serca, a nie wykryto u nich innych znanych czynników ryzyka tej choroby. Leczenie
podwyższonego poziomu homocysteiny jest bardzo proste, w wielu przypadkach jej stężenie udaje się obniżyć podając kwas foliowy, witaminę B12
i witaminę B6, trzy witaminy z grupy B, które biorą
udział w metabolizmie homocysteiny.
Również jednym z ciekawych i prostych badań jest badanie hemoglobiny glikowanej
(HbA1c). To badanie odzwierciedla średnie stężenie glukozy we krwi w okresie 2 - 3 miesięcy

poprzedzających oznaczenie i jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem przewlekłej kontroli glikemii u chorych na cukrzycę.
Dotąd nie wykorzystywano tego
parametru w diagnostyce cukrzycy, ze względu na brak standaryzacji oznaczeń wykonywanych często różnymi metodami. Jak
wiadomo,
wczesna diagnostyka cukrzycy jest istotna,
ponieważ pozwala
na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia, co ma pozytywny
wpływ na redukcję i zminimalizowanie powikłań i związanej z nimi przedwczesnej umieralności
chorych. Wykazano, że badanie poziomu hemoglobiny glikowanej lepiej pokazuje ryzyko powikłań niż, np. badanie glikemii na czczo. Jest ono
również dokładniejsze, ponieważ nie podlega
wpływom krótkotrwałych zmian glikemii towarzyszących sytuacjom stresowym, np. ostrej infekcji. Oznaczenia HbA1c u chorych na cukrzycę powinno się wykonywać rutynowo, co trzy
miesiące. U pacjentów ze stabilnym przebiegiem choroby i dobrym wyrównaniem metabolicznym, będących pod kontrolą lekarską, oznaczenia można wykonywać co pół roku.

Zdrowo, smacznie i kolorowo

S

ałatki ze świeżych warzyw i owoców to idealny sposób na rozbudzenie naszego organizmu
- wiosna w pełnym rozkwicie, a więc dołączmy do niej
i wzbogaćmy nasze menu
wprowadzając do niego
pyszne, letnie sałatki.

mieszkańców województwa śląskiego deklaruje, że częściej sięga
po sałatki oraz surówki z dodatkiem
świeżych warzyw. Najchętniej wybieranym przez nich składnikiem są
pomidory - aż 72% z nich wykorzystuje je do przygotowania swoich
sałatek. Kolejnym elementem kolorowych, wiosenno-letnich kompozycji jest oczywiście sałata (45%), dalej

dzę konserwową (15%), mięsne dodatki (5%) oraz makaron (5%).

ogórek zielony (55%) i rzodkiewka
(4%). Sałatki to jednak nie tylko warzywa, możemy do ich stworzenia
wykorzystać całą gamę produktów
spożywczych, aby jeszcze bardziej
urozmaicić nasz posiłek. Rodziny
z naszego regionu do sałatek chętnie dodają także ser (10%), kukury-

Proponujemy przygotowanie pysznej sałatki z kurczakiem, która sprawdzi się świetnie, jako propozycja na
letni obiad!
Do jej przygotowania potrzebujemy 1 filetu z kurczaka, papirus: soczystą pierś kurczaka z czosnkiem
i ziołami, 4 łyżek majonezu, pół

Kompozycja ze
świeżych warzyw jest
najsmaczniejsza, kiedy
ją dobrze doprawimy
i wzbogacimy
różnorodnymi
składnikami.

puszki ananasa, pora, sałatę strzępistą, a także sól i pieprz. Przyprawiamy mięso i zawijamy w papirus
z czosnkiem i ziołami, i smażymy
na patelni bez dodawania tłuszczu
przez około 5 minut z każdej strony
na średnim ogniu. Następnie sałatę
rwiemy na kawałki i przekładamy
do miski. Białą część pora kroimy
najpierw wzdłuż, następnie w pół-

Aż 61% mieszkańców województwa śląskiego deklaruje, że w tym
okresie najchętniej sięga po kompozycje z dodatkiem świeżych warzyw.
Sprawdźmy, jakie jeszcze składniki
dodają do wiosennych sałatek mieszkańcy naszego województwa!

Kolorowe i pyszne sałatki
są niezastąpione w
naszym menu - idealne
na lunch czy lekką
kolację, przyjęcie czy też
spotkanie przy grillu.
Ile okazji do ich podania, tyle
także sposobów, na jakie możemy
je przygotować. Sezonowe, tradycyjne, egzotyczne, łagodne, ostre,
z mięsem, wegetariańskie - można
wyliczać bez końca. Do przyrządzania tego niezwykle prostego
i szybkiego dania możemy również
używać przeróżnych składników,
w zależności od tego, co lubimy
najbardziej. Wiosną i latem aż 61%

talarki oraz dodajemy do miski razem z pokrojonymi w kostkę plastrami ananasa i kurczaka. Wszystkie składniki naszej sałatki łączymy
z majonezem lub jogurtem naturalnym, na koniec doprawiamy solą
i pieprzem. Pyszna, letnia potraw
gotowa!

Wielbicielom
niestandardowych
połączeń smakowych
z pewnością przypadnie
do gustu natomiast
sałatka z truskawkami
i szparagami.

Propozycja ta perfekcyjnie łączy wiosenne smaki i kolorystykę
na jednym talerzu! By stworzyć tę
wyjątkową kompozycję będziemy
potrzebować: 12 truskawek, 8 kulek sera mozzarella, 30g orzechów,
pół pęczka zielonych szparagów,
200g rukoli. Dressing, którym polejmy naszą sałatkę przygotujemy z 4 łyżek oliwy z oliwek, soku
z połowy cytryny, oraz przyprawy.
Na początek z umytych i osuszonych truskawek usuwamy szypułki
i kroimy je na połówki albo ćwiartki
(w zależności od wielkości). Następnie szparagi myjemy i odcinamy z nich zdrewniałe końcówki. Część z nich blanszujemy we
wrzątku przez 2 minuty i płuczemy
w zimnej wodzie - te podajemy
w całości, a część surowych szparagów kroimy obieraczką do warzyw na paski. Rukolę myjemy i suszymy. Następnie przygotowujemy
dressing, skrapiamy nim wszystkie
składniki sałatki i gotowe. Tak przygotowane danie świetnie pasuje do
dań z grilla. Smacznego!

czerwiec 2016r. •

SPOŁECZEŃSTWO 13

/nasze.jastrzebie

Brak mieszkań
przestanie być problemem

Grzegorz Matusiak

Poseł na Sejm RP.
Wiceprzewodniczący sejmowej
komisji polityki społecznej i rodziny

B

rak dostępu do tanich mieszkań, bez
zaciągania kredytów,
komplikuje bezpieczeństwo
i rozwój polskich rodzin.
Program Mieszkanie Plus,
dzięki wykorzystaniu gruntów spółek i agencji kontrolowanych przez rząd, (np.
Agencji Mienia Wojskowego
czy Agencji Nieruchomości
Rolnych), może wielu Polakom ułatwić dostęp do tanich mieszkań na wynajem.
Wojewodowie
przekazali
już informacje, które grunty mogą być przeznaczone
pod budownictwo mieszkaniowe.
Odchodzenie od własności, a także
kupowania mieszkań na kredyt, sta-

nowi swoistą alternatywę i szansę dla
wielu Polaków. Deficyt mieszkaniowy
w naszym kraju od lat jest problemem
nierozwiązywalnym, szczególnie dla
osób, które nie mają zdolności kredytowej. Zaprezentowany z początkiem
czerwca program „Mieszkanie Plus”,
będzie stanowił kompleksowe rozwiązanie tego problemu. Opiera się
on na trzech fundamentach:
1) Budowa dostępnych cenowo
mieszkań. Czynsz zostanie skalkulowany poniżej poziomu rynkowego, dzięki
czemu najem będzie się coraz bardziej
upowszechniał. Składanie wniosków
o mieszkanie zostanie oparte na formule dostępnej dla każdej osoby, przy
uwzględnieniu, m.in. liczby dzieci czy
dochodów rodziny.
2) Zwiększenie pomocy dla samorządów, towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych pozwoli pobudzić rozwój budowy społecznych mieszkań czynszowych. Zwiększenie efektywności dofinansowania budowy mieszkań ma zostać osiągnięte dzięki nisko oprocentowanym kredytom z Banku Gospodarstwa Krajowego.

3) Premiowane oszczędzanie na
cele mieszkaniowe. Rozważane jest
wprowadzenie specjalnych subkont,
gdzie Polacy będą odkładać swoje
oszczędności, przy wsparciu premiowym od państwa.
Brak mieszkań dostępnych na kieszeń przeciętnej polskiej rodziny, jest
jedną z zasadniczych przyczyn narastającego od lat kryzysu demograficznego. Ale to nie jest jedyny problem.
Kolejną konsekwencją, wynikającą
pośrednio z braku dostępu do tanich
mieszkań, jest wysoki wskaźnik migracji zagranicznych.
Dostęp do mieszkań, przeznaczonych dla osób o niskich czy umiarkowanych dochodach, stanowi jeden
z najważniejszych elementów polityki prorodzinnej. Jeśli weźmiemy
jeszcze pod uwagę, że w wielu regionach prawie połowa młodzieży,
w wieku do 30 lat, mieszka nadal
z rodzicami, to możemy ocenić prawdziwy stan narodowej polityki mieszkaniowej. Według ubiegłorocznych
danych GUS, wskaźnik ten w krajach
Unii Europejskiej oscylował na poziomie 15 proc. Wielu osobom, za-

Poseł Grzegorz Matusiak i Kazimierz Smoliński,
wiceminister infrastruktury i budownictwa.
trudnionym na tzw. śmieciówkach,
jak i mających niskie dochody, banki
odmawiają udzielenia kredytu. Zresztą, zadłużanie się na wiele lat, biorąc
pod uwagę wielkość oprocentowania, a także dynamikę zmian na rynku
pracy, nie jest dobrą alternatywą. Jestem przekonany, że program Mieszkanie Plus zostanie dobrze przyjęty,
zwłaszcza w Jastrzębiu-Zdroju. Na-

sze miasto od lat szczególnie boleśnie doświadcza kryzys migracyjny
i demograficzny. Przygotowaliśmy
receptę na odwrócenie tych tendencji. Jestem przekonany, że właśnie
z Jastrzębia-Zdroju zgłosi się wielu chętnych do rządowego, preferencyjnego, dofinansowania budowy
mieszkań komunalnych i na wynajem
dla mieszkańców.
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Młodzi mistrzowie Klubu
Biegacza MOSiR Jastrzębie

Wrócili z medalami
i życiowymi rekordami

Pokonywali bariery

7

czerwca odbyła się pierwsza Spartakiada Lekkoatletyczna dla dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Imprezę zorganizowano na kompleksie boisk sportowych przy
ZS Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Oprócz tej szko-

Moto
rady
Jerzy Paja

ły, w przygotowanie spartakiady włączyły się
ZS nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera oraz Stowarzyszenie „Projekt Dziesiątka” w JastrzębiuZdroju. Celem imprezy było propagowanie
rehabilitacji poprzez sport i integrację osób
niepełnosprawnych. Dla zawodników przy-

gotowano wiele konkursów sportowych,
które dawały im możliwość pokonywania
własnych barier. Tego dnia wszyscy uczestniczy byli zwycięzcami. Gośćmi specjalnymi
imprezy byli siatkarze Jastrzębskiego Węgla
- Akademia Młodych Talentów. 
(bl)

M

łodzi zawodnicy Klubu Biegacza MOSiR Jastrzębie wzięli udział w Otwartych Mistrzostwach Krakowa. W grodzie Kraka zdobyli po dwa złote i srebrne medale oraz ustanowili 11 rekordów życiowych.

W swoich kategoriach wiekowych zwyciężyli: Łukasz
Urbanek na 300m i Piotr Wala
na 500m. Srebrne medale
wywalczyli Kamil Swalski na
600m oraz Franciszek Zadworny na 300m. Padły również
dwa wartościowe wyniki. Absolutny rekord klubu ustanowiła Wiktoria Jagieło w biegu
na 300m, która wynikiem 44.67
poprawiła 17-letni rekord Michaliny Burzyńskiej o 0.47sek.
Drugi rekord to dzieło Antoniny Michalak na 100m, która
wynikiem 13.69 poprawiła
rekord klubu młodziczek, należący od 2012 roku do Oliwi

Dziki. To nie koniec dobrych
wiadomości. W kilka dni później, podczas Indywidualnych
Mistrzostw Śląska Dzieci nasi
młodzi zawodnicy zdobyli
cztery medale: złoty (Roksana
Pastuszak), dwa srebrne (Sebastian Urbanek i Piotr Wala)
oraz brązowy (Zuza Blutko).
Ustanowili również sześć rekordów życiowych. Padł także absolutny rekord klubu.
Ustanowiła go na dystansie
60m Gosia Lose, która rewelacyjnie pobiegła w czasie
8.83sek. Zawody odbyły się
na bocznym boisku Stadionu
Śląskiego. 
(bl)

Nim ruszysz w trasę

Lato przed nami, więc i wakacyjne wyjazdy. Z każdym rokiem rośnie odsetek osób wyjeżdżających
na wakacje własnym samochodem. Wielu kierowców podchodzi do wakacyjnych wyjazdów na
zasadzie: okresowy przegląd auta był w lutym, więc auto powinno być sprawne. Teoretycznie tak,
ale podczas codziennej eksploatacji samochodu mogą się wydarzyć różne, niespodziewane rzeczy.

K

ierowcy najczęściej
nie zwracają na nie
uwagi i zakładając,
że w ich samochodzie
„wszystko gra”, pakują „manatki” i jazda w trasę. A potem
bywa tak, że trzeba wzywać
pomoc drogową, bo samochód
się popsuł. A można tego uniknąć. Wystarczy przed wyjazdem
poświęcić swoim „czterem kółkom” chwilę czasu i zwrócić
uwagę na kilka elementów.
1. Należy dokładnie przysłuchać się pracy silnika podczas
postoju i w trakcie jazdy. Jeżeli
usłyszymy dziwne dźwięki typu
stukanie pochodzące spod maski, piszczenie w kołach, oświecanie się lampek kontrolnych
na czerwono, powinniśmy się
przed wyjazdem udać do serwisu, w celu zbadania i usunięcia
przyczyn.

2. Sprawdzić i uzupełnić
poziom płynów eksploatacyjnych tj. płynu hamulcowego,
płynu w układzie chłodzenia,

płynu do wspomagania i do
spryskiwaczy. Nie będziemy
tego musieli robić w trakcie
podróży.

3. Choć wiosną wymienialiśmy opony, warto im się jeszcze raz przyjrzeć. Uszkodzenia
oraz zużycie bieżnika mają

wpływ na bezpieczeństwo.
Przypominam, że bieżnik opon
powinien mieć co najmniej
3 mm głębokości. I jednoczenie sprawdzamy ciśnienie
w oponach. Nierówny poziom
może powodować ściąganie
auta na drodze, a zbyt niski
może doprowadzić do eksplozji opony w czasie jazdy. Tę
kontrolę dobrze jest przeprowadzić dwukrotnie, w odstępie tygodnia, by sprawdzić,
czy powietrze nie „ucieka”.
Jeśli tak, konieczna jest wizyta
u wulkanizatora. Aha, przy tej
okazji warto też obejrzeć koło
zapasowe, podnośnik i klucze
potrzebne do jego wymiany.
4. Hamulce - od poziomu
zużycia klocków, stanu tarcz
oraz ilości płynu hamulcowego
zależy, czy podróż przebiegnie
naprawdę bezpiecznie. Moż-

na to zrobić samodzielnie, jeśli
ktoś nie ma ku temu warunków,
warto wybrać się do najbliższego warsztatu. Koszt niewielki,
wpływ na bezpieczeństwo podróży ogromny.
5. Oświetlenie: kierunkowskazy, światła stop, światła
przeciwmgielne, główne reflektory. Ich stan, prawidłowe
działanie, właściwe ustawienie.
Jeśli wszystko jest w porządku,
można jechać, pamiętając o zabraniu kompletu zapasowych
żarówek. Te mogą być potrzebne w każdej chwili, bowiem
w każdym momencie któraś
z nich może przestać funkcjonować. Jeśli wszystko jest w porządku, można ruszać w drogę
z przeświadczeniem, że podróż
będzie bezpieczna. I jeszcze
jedno, nie zapomnijmy o ubezpieczeniu!
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PRACOWNIA
ZŁOTNICZA
Wodnik (20 I - 19 II) Czas na
zmiany i to niekoniecznie miłe.
Inaczej sobie zaplanowałeś przebieg kilku rodzinnych spotkań.
Będziesz rozczarowany, ale to
jeszcze nie jest tragedia. Potraktuj całe zamieszanie, jako sygnał ostrzegawczy, że nie zawsze
masz rację.
Ryby (20 II - 19 III) Odpuść sobie na razie podejmowanie ważnych decyzji. A jeżeli już musisz,
to poczekaj przynajmniej do końca wakacji, chociaż to i tak wielkie ryzyko. Przeżywasz ostatnio
silne huśtawki nastrojów. Musisz
się emocjonalnie wyciszyć. Czas
działa na twoją korzyść.
Baran (20 III - 20 IV) Zapomnij
o wakacyjnym lenistwie i bierz się
do roboty. Pojawi się przed Tobą
kilka możliwości do zarobienia
kasy. Inni tkwią już w letnim letargu i raczej nikt nie sprzątnie Ci
sprzed nosa okazji. Tylko nie udawaj, że pracujesz, ale zakasaj rękawy.
Byk (21 IV - 20 V) Czerwiec to
nie jest najlepszy czas do realizowania własnych projektów. Masz

SKUP ZŁOTA
WYMIANA ZŁOTA
WYRÓB BIŻUTERII
POŻYCZKI POD ZASTAW
GRAWER, LOMBARD
PRODUCENT
OBRĄCZEK ŚLUBNYCH
RENOWACJA BIŻUTERII
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Arki Bożka 1
tel. 32 473-00-52

Horoskop

dobre pomysły, ale wymagające
konsekwencji i koncentracji. Nie
można, patrząc w słońce, myśleć
o trudnych problemach. Ale nic
się nie pali. Zacznij na spokojnie
pod koniec września.
Bliźnięta (21 V - 20 VI) Prawdziwy skowronek z Ciebie. Tryskasz humorem, a przebywanie
w Twoim towarzystwie to wielka
przyjemność. Wykorzystaj dobry
moment i pozwól sobie na odrobinę samodzielności w pracy albo
szaleństwa w życiu. Jak nie przyniesie Ci to korzyści, to przynajmniej ujdzie na sucho.
Rak (21 VI - 21 VII) Czekają Cię
trudne wyzwania. Będziesz pracować (albo wypoczywać?) w grupie, lecz to na Tobie spocznie ciężar odpowiedzialności za dobre samopoczucie wszystkich. To
niesprawiedliwe, ale na pocieszenie można tylko dodać, że taki
stan nie potrwa wiecznie.
Lew (22 VII - 21 VIII) Sierpień
jest Twoim zodiakalnym miesią-

cem, a słońce astralnym patronem. Prognozy mówią w czerwcu o pięknej, słonecznej pogodzie. To brzmi prawie jak hymn
pochwalny na cześć Lwów, ale coś
im się od życia, przynajmniej latem należy. Leniuchujcie z pełną
premedytacją.
Panna (22 VIII - 22 IX) Dalej nie potrafisz się wyrwać spod
niekorzystnych wpływów. Musisz okazać więcej odwagi i nie
bać się ryzyka. Nie traktuj tego,
jako stawiania wszystkiego na
jedną kartę, lecz jako fragment
wykalkulowanej życiowej kombinacji. Postaw się, postrasz,
a zwyciężysz.
Waga (23 IX - 22 X) Męczysz
się i myślisz o sytuacjach, których
jesteś uczestnikiem. Niepotrzebnie. Nie masz na nie wpływu. Zamiast myśleć o tym, co się dzieje teraz, układaj możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i szukaj
w nich miejsca dla siebie. Życie to
nie tylko emocje, ale też gra.

Skorpion (23 X - 21 XI) Odstaw na bok emocje. W pracy i życiu czeka Cię sporo trudnych wyzwań. Nie chodzi o żadne tragedie, ale o sytuacje, gdzie trzeba
się ciężko napracować, aby osiągnąć efekt. Nerwy w niczym nie
pomogą. Trzeba zacisnąć zęby
i robić swoje.
Strzelec (22 XI - 20 XII) Bądź
cierpliwy i licz tylko na siebie.
Mówiły jaskółki, że niedobre są
spółki, powinien też tak powiedzieć zodiakalny Strzelec. Jedyną
przeszkodą w realizacji planów
jest strach, że nie podołasz samodzielnie. To kompletna bzdura. Właśnie w spółce z kimś stracisz. Przynajmniej w tej jednej
sprawie, o której myślisz.
Koziorożec (21 XII - 19 I) Wakacje nie sprzyjają podejmowaniu poważnych decyzji i rozpoczynaniu działań, których konsekwencje będą się ciągnąć latami. Jeszcze wykombinujesz
coś głupiego i co wtedy? Na razie wypoczywaj i powoli przygotowuj się do zmian. Tylko spokój
może Cię uratować.

MODA MĘSKA

garnitury
już od

200 zł!

do każdego garnituru
krawat gratis!

Najnowsza
kolekcja 2016
- garnitury
- konfekcja
- galanteria
- dodatki

Jastrzębie-Zdrój
Arki Bożka 10
(I piętro)
tel. 32 474 17 00

Biuro ogłoszeń
Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 1 (paw. 723 GSM)
Reklama:
Dorota Woś 889 381 211, naszejastrzebie@naszagazeta.info
Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info
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DORABIANIE

KLUCZY

EKSPRESOWE DORABIANIE KLUCZY
SAMOCHODOWYCH
MIESZKANIOWYCH
KODOWANIE KLUCZY
Z IMMOBILIZEREM
OSTRZENIE

5
8
1
4
5
5
788
WARSZAWSKA 1
oraz
TARGOWISKO ARKI BOŻKA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

www.dorabianiekluczypetrykowski.pl

Wśród osób, które do 10 lipca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy
nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Amelia Kurek. Nagrodę
wyślemy pocztą. Gratulujemy!

