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Milion
dla młodych siatkarzy

Ministerstwo Energii
wsparło Akademię Talentów
Jastrzębskiego Węgla
str. 2

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister Energii, Adam Gorol, prezes Klubu Jastrzębski Węgiel, Artur Dyczko, zastępca prezesa Zarządu JSW S.A. ds. Strategii i Rozwoju, Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta
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L

udzie tracą zdolność do wykonywania pewnych
czynności, dzięki którym ewolucja wywindowała nas na sam szczyt piramidy gatunków. Oczywiście, mam na myśli umiejętność zmywania naczyń, co nas
ewidentnie odróżnia od innych dwunożnych ssaków. Ale
nie wszyscy już to potrafią.
Mój znajomy prowadzi serwis
sprzętu AGD. Opowiedział
taką oto historię. W niedzielę zadzwoniła do niego pewna pani z prośbą o naprawienie zmywarki do naczyń. Znajomy zaproponował, że przyjedzie w poniedziałek do południa. Spanikowana kobieta zażądała, aby przyjechał
natychmiast. Kolega na to, że
w niedzielę stawka jest trzy
razy wyższa. Klientka była gotowa zapłacić. „Przecież nie
będę czekać do poniedziałku ze stertą brudnych naczyń” - tłumaczyła histerycznie. Ewolucja czegoś nas pozbawia, ale coś daje też w zamian wykształcając nowe, niezwykłe nawyki. Drugą dekadę września spędziłem nad
polskim morzem. W hotelu, przy śniadaniu stolik obok
zajmował sympatyczny, dość
inteligentny facet, który codziennie robił swojemu posiłkowi zdjęcie. Pobłażliwie
uśmiechnął się na widok mojej zdziwionej miny, „na fejsa wrzucam” - wyjaśnił. Zrobiło mi się przykro, ponieważ
z powodu braku profilu na facebooku nie mam gdzie wrzucać fotek swojego śniadania.
Ale moja żona ma. Zaproponowałem więc, że zrobię sesję fotograficzną śniadaniu
i zamieszczę na jej „fejsie”.
Sprytna kobieta od razu odwróciła sytuację na swoją korzyść i zaproponowała: „mnie
wychodzą lepsze fotki, więc ty
zrobisz śniadanie, a ja pstryknę zdjęcie”.
filar

Milion
dla młodych siatkarzy
Siatkarze Jastrzębskiego Węgla rozbili w trzech
setach mocne Cuprum Lubin, ale tego dnia nie
tylko oni byli bohaterami parkietu. Grzegorz
Tobiszowski, wiceminister Energii, przekazał
w imieniu swojego resortu czek na milion złotych
dla Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla.

Do

wiernych kibiców siatkarzy Jastrzębskiego Węgla
należy poseł Grzegorz
Matusiak. Nie są tajemnicą jego dobre relacje z Grzegorzem Tobiszowskim, wiceministrem Energii. Obaj panowie, oprócz
polityki, pasjonują się także sportem. Duet

Grzegorzów często widywany jest na trybunach ważnych meczy i zawodów. Dzięki
znajomości z jastrzębskim posłem, pochodzący z Rudy Śląskiej wiceminister stał się
fanem siatkówki. Przyjeżdża na mecze nie
tylko do naszej hali widowiskowo-sportowej. Kiedy tylko może, kibicuje „pomarań-

czowym” także w meczach wyjazdowych.
To oczywiście nie jest powód przyznania
milionowej dotacji, ale na pewno pomogło
w podjęciu decyzji. Wiceminister na własne oczy przekonał się, że w JastrzębiuZdroju siatkówka to nie tylko „narodowy”
sport, ale także - dzięki Akademii Talentów - ważny element wychowania i kształtowania charakterów najmłodszych mieszkańców miasta. To ewenement na skalę
krajową. W Polsce działa kilka podobnych
projektów, ale chyba tylko jastrzębska
Akademia Talentów nie jest nastawiona
jedynie na komercję, ale także na wychowanie młodych siatkarzy. 
(fil)

Grzegorz Tobiszowski,
wiceminister Energii

Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla w nowatorski sposób podchodzi do rozwoju sportu
w regionie. Ministerstwo Energii,
sprawujące nadzór właścicielski
nad Jastrzębską Spółką Węglową,
chętnie wspiera i patronuje prospołecznym działaniom.

Jerzy Maduzia, dyrektor ZS nr 6

im. Króla Jana III Sobieskiego, otrzymał tytuł Super Dyrektora 2017
w IV edycji konkursu organizowanego przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik „Przed Szkołą”.

Nauczycielski „Oskar” powędrował do Jastrzębia
W
ręczając statuetkę Jerzemu
Maduzi, przewodnicząca
kapituły dr hab. Małgorzata
Żytko, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji
Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli UW
podkreślała, że jego szkoła stała się dla
uczniów miejscem budowania poczucia własnej wartości, odpowiedzialności, doświadczania demokratycznych
relacji i wiary, że sukces edukacyjny
jest możliwy i osiągalny dla każdego

dzięki wspólnym działaniom. Trzeba
tylko umieć wykorzystać warunki, jakie stwarza dyrektor wraz z gronem
nauczycieli, którzy wsłuchują się w potrzeby i głos uczniów.
Jerzy Maduzia jest z wykształcenia
mgr chemii Uniwersytetu Śląskiego.
Ponadto posiada tytuł licencjata filologii angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. W Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana
III Sobieskiego uczy chemii i zawodowych przedmiotów chemicznych.

Sukcesu dyrektorowi Maduzi pogratulowali także radni
podczas październikowej sesji.
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Centrum tapet i dywanów

Na

ponad 300 metrach
kwadratowych sklepu Centrum Tapet
i Dywanów w Jastrzębiu-Zdroju
przy Al. J. Piłsudskiego 39, znajdziecie Państwo ponad 300 wzo-

rów tapet, bordy papierowe
i samoprzylepne, fototapety, okleiny samoprzylepne oraz kleje.
Sklep oferuje wszelkie niezbędne
do remontu pomieszczeń akcesoria, np. farby, pędzle, nożyki,

skrobaki czy listwy styropianowe.
W sklepie można liczyć na poradę,
oszacowanie potrzebnej ilości pro-

duktów i możlwość zwrotu w przypadku zakupienia zbyt dużej ilości
tapet.W sprzedaży nowa kolekcja
wykładzin dywanowych (240 wzorów), wykładzin PCV (120 wzorów) oraz paneli podłogowych (100
wzorów). Można zakupić listwy
wykończeniowe, łączniki, cokoły
samoprzylepne, podkłady i kleje do
wykładzin.
W ofercie znajdują się również
dywany. Sklep proponuje zarówno
wzory klasyczne, jak i nowoczesne.
Zakupione tu produkty niemieszczące się do Państwa samo-

Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 39 | sklep czynny: pn.-pt. 10-18, sob. 9-13 | tel. 780 095 009 |

chodów są dowożone do 30 km
gratis. Drodzy Klienci, jeśli chcecie
być na bieżąco z ofertą naszego

sklepu, warto polubić nasz fanpage
na facebooku: www.facebook.com/
exclusivecarpets.

/exclusivecarpets | www.exclusivecarpets.pl
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Bieg przez Pltki

Jak się człowiek spieszy,
to się diabeł cieszy

Do

wyborów samorządowych
pozostał rok
z okładem, ale obecnie panująca prezydent Anna Hetman
oficjalnie zakomunikowała,
że dobrowolnie stołka nie
opuści. Na tę okoliczność
w mediach pojawił się nawet
komunikat: „Celem pani prezydent jest konsekwentna
realizacja zadań, których się
podjęła i spełnienie obietnic złożonych wyborcom.
Zmiany sukcesywnie następują. Pani prezydent nie
zostawia niezakończonych

spraw i będzie kandydować
na urząd prezydenta miasta
Jastrzębie-Zdrój”. Sytuacja

jest trochę dziwna. Rzadko
kiedy kandydat sam siebie
wystawia do walki. Wybory

są przecież zabawą partyjną,
a już na pewno w Platformie
Obywatelskiej, z której jest
Anna Hetman. Przykład dał
Grzegorz Schetyna, lider PO,
który obwieścił światu, że
do boju o Warszawę wystawia Rafała Trzaskowskiego.
W Jastrzębiu-Zdroju - jak widać - PO dopuszcza odstępstwa od partyjnej normy. Dlaczego Anna Hetman aż tak
się spieszyła z ogłoszeniem
tej dobrej nowiny? Nie ogląda zawodów lekkoatletycznych? Za szybki start kończy
się falstartem.

Stara „dobra zmiana”
W

październiku lokalne władze wybierało Prawo i Sprawiedliwość. Obyło się bez
niespodzianek. Szefem PiS
w Jastrzębiu-Zdroju został Andrzej Matusiak. A swoją drogą,
kiedy już wiemy, kto pokieruje
partią do wyborów samorządowych, może warto już coś

powiedzieć o kandydatach do
samorządu? Można śmiać się
z Anny Hetman, że tak spieszno jest jej do wyborów, ale
z drugiej strony, mieszkańcy
przynajmniej wiedzą, na czym
stoją. W PiS niby też wszyscy
wiedzą, kto powalczy o miasto, ale może warto coś powiedzieć oficjalnie?

Mirosław Kolb - sekretarz, Andżelika Garus - skarbnik, Andrzej Matusiak - przewodniczący.

„Pionier”

nie popuści
G
azeta bez tekstu
o Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest wydaniem straconym.
Ostatnio pisaliśmy, jak to
prezes pozbywa się opozycyjnych członków Rady Nadzorczej. Andrzej Kinasiewicz
wyleciał, ponieważ zasiada
też w Radzie Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Kolejowej,
co zdaniem władz spółdzielni jest działalnością konkurencyjną wobec GSM. Anna
Gnaś została wyrzucona
z Rady Nadzorczej, ponieważ
właścicielem mieszkania,
w którym mieszka, jest jej
mąż. Na portalu społecznościowym małżonek skwitował
tę sytuację dość dowcipnie:
co Bóg złączył, spółdzielnia
niechaj nie rozłącza. Pozwala na te wszystkie ekscesy
Bolesław Lepczyński, przewodniczący Rady Nadzorczej.
Ale czego można spodziewać się po człowieku, który
nieobecnych członków Rady
Nadzorczej uznaje za wstrzymujących się podczas gło-

sowania. W ten sposób, bez
wymaganego kworum, przeszło już kilka uchwał Rady.
Z prawnego punktu widzenia
są one nieważne. Wcześniej
czy później, ktoś zrobi z tym
porządek i ktoś za to „beknie”. Popis swoich możliwości
dał też sam prezes Gerard
Weychert. Za pieniądze lokatorów GSM wykupuje artykuły, m.in. na portalu Jasnet.
Część tych publikacji prezes
wykorzystuje do prywatnej
wojny z Andrzejem Matusiakiem, byłym członkiem Rady
Nadzorczej GSM. Ostatnim
hitem jest ostrzeżenie przedsiębiorców i indywidualnych
darczyńców przed sponsorowaniem Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Pionier”,
gdzie działaczem jest Andrzej
Matusiak. Weychert zarzuca
finansowe nieprawidłowości
przy rozliczeniach. Pytaliśmy
w klubie. „Pionier” jest wściekły i nie zamierza puścić płazem tych pomówień. Sprawa
jest rozwojowa i wrócimy do
niej w przyszłym miesiącu.
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Przysłuchując się argumentom prezydent Anny Hetman oraz jej zastępcy Romana Fok
w dyskusji na temat przejęcia przez miasto nieruchomości po kopalni „Jas-Mos” na
tylko jeden filmowy bohater: Smerf Maruda. To się nie uda. Nikt tego nie chce. Nie m
To nie władze miasta, ale JSW przejmuje pałeczkę, jeżeli
chodzi o rozwój przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju.

C

zęsto wracamy do tego tematu, ale sprawa nieruchomości po Jas-Mos wyrasta
na najważniejsze od lat wyzwanie dla jastrzębskiego samorządu.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku cały
ten majątek trafił do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Oczywiście, o żadnej restrukturyzacji nie ma mowy. Zadaniem
SRK jest szybkie i sprawne pozbycie się
nieruchomości. Czego nie da się sprzedać, zostanie zburzone. Mówimy, m.in.
o łaźniach, magazynach, warsztatach,
biurowcach, garażach. Część z tych
budynków wykonana jest w trwałej i solidnej technologii. To wszystko legnie
w gruzach, chyba że nieruchomości po
Jas-Mos nieodpłatnie przejmie miasto.

Miasto może
to zrobić,
ale czy chce?
Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon, wiceprezes JSW Innowacje Jacek Srokowski oraz
dr Agnieszka Hankus - Kubica, Koordynator do Spraw Rozwoju w JSW byli gośćmi Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w związku z kolejną odsłoną projektu „Startupy w Pałacu”. Prezydencka inicjatywa ma na celu
wsparcie innowacyjnych polskich firm i przedsięwzięć w zakresie znalezienia potencjalnych inwestorów,
relacji biznesowych i rynków zbytu dla innowacyjnych rozwiązań. Na spotkanie z Prezydentem przedstawiciele JSW zostali zaproszeni jako potencjalni partnerzy w rozwoju najlepszych startupów.

Przysłuchując się obradom październikowej, nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta można było odnieść wrażenie,
że samorządowcy żyją w światach
równoległych. Wiceprezydent Roman

Foksowicz mówił, że na zagospodarowanie pokopalnianych terenów nie ma
planu, zainteresowania i pieniędzy, a na
dofinansowanie z zewnątrz nie ma co liczyć. Zaskakującej riposty udzielił radny Szymon Klimczak. Okazało się, że
współpracą przy tworzeniu w Jastrzębiu-Zdroju centrum badań i innowacji
zainteresowana jest, m.in. Politechnika Śląska. Ale to nie wszystko. Radni
przygotowali projekt, aby na terenach
po Jas-Mos powstał, m.in. ośrodek innowacji Grupy Wyszehradzkiej. Polska,
Węgry, Czechy i Słowacja mają wspólny, całkiem spory fundusz na rozwój
i wspieranie nowoczesnych technologii. Jastrzębie-Zdrój idealnie nadaje
się na lokalizację takiej placówki, także
z powodów symboliczno-geograficznych. Gdyby spojrzeć na mapę, nasze
miasto znajduje się mniej więcej w samym centrum obszaru Grupy Wyszehradzkiej. Plan przedstawiono Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie
RP oraz w Ministerstwie Rozwoju. Obie
instytucje zareagowały pozytywnie. Nie
wykluczają wsparcia, ale domagają się
więcej szczegółów. I tu jest problem.
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ści po Jas-Mos

nie
k

ksowicza
myśl przychodzi
ma pieniędzy.
Jak możemy
domagać się
pomocy od rządu,
prezydenta i Grupy
Wyszehradzkiej,
skoro sami nie
możemy się w tej
sprawie dogadać.
Generalnie, władze miasta są na nie,
a większość w Radzie Miasta na tak. Póki
co zwycięża matematyka. Większością
głosów podjęto uchwałę zobowiązującą
prezydent miasta do przejęcia nieruchomości po Jas-Mos. Przegłosowano
także powołanie specjalnej komisji Rady
Miasta, której zadaniem jest współpraca
między radnymi i magistratem przy realizacji tego zadania. Na jej czele stanął
Piotr Szereda. Komisja miała mieć charakter ponadpartyjny. Słuchając jednak
wystąpień prezydent Hetman, jej zastępcy i szefowej klubu Platformy Obywatelskiej, trudno nie odnieść wrażenia,
że lokalni działacze PO chcą dyskusję
w sprawie pokopalnianego majątku
wtłoczyć w polityczny spór, który dzieli
Polskę i nasze miasto też. Jest to działa-

Argumenty władz miasta na nie

Argumenty radnych na tak

Miasto nie ma pieniędzy i nie ma szans
na zewnętrzne dofinansowanie.

Można sięgnąć nawet do funduszu
Grupy Wyszehradzkiej, ale trzeba
przygotować dobry projekt.

Przedsiębiorcy nie są zainteresowani.

Przedsiębiorcy są zainteresowani,
ale miasto nie ma dla nich oferty.
Przykładem są startupy, które
poszukały dla siebie miejsca poza
Jastrzębiem-Zdrój.

Za duże ryzyko, że plan się nie
powiedzie.

Skoro wiele śląskich miast
zaadaptowało pokopalnianą
infrastrukturę na cele biznesowe,
dlaczego nie miałoby się powieść
w Jastrzębiu?

nie samobójcze. Jastrzębie nie dostanie
ani złotówki z zewnątrz, jeżeli nie będzie
mówić w tej sprawie jednym głosem,
a prezydent miasta ma dość władzy,
aby storpedować ten projekt. Podczas
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta prezydent Hetman i jej zastępca mieli dosyć
monotematyczny zestaw argumentów
na „nie”. To się nie uda. Nie ma planu.
Nie ma pieniędzy. Nie ma zainteresowania. Nie wiadomo, czy im się nie chce
nad tym popracować, boją się albo zazdroszczą, że plan powstał we wrogim
- ich zdaniem - środowisku politycznym.
Jeżeli bokser wchodząc na ring zacznie
myśleć o możliwości porażki, na pewno
wyląduje na deskach. Jastrzębski magistrat chce poddać się bez walki.

Dlaczego to jest
takie ważne?
Oczywiście, można sobie odpuścić
starania o pokopalniane nieruchomości. SRK sprzeda, co się da, a resztę
wyrówna z ziemią. Miasto nie będzie
musiało kiwnąć nawet palcem. Czy to
odbije się na jakości życia jastrzębian?
Dziś i jutro na pewno nie. A za kilka kilkanaście lat? Po zamknięciu kopalń
Moszczenica i Jastrzębie, w mieście
ubyło około 15 tys. miejsc pracy. Borynia i Zofiówka nie będą fedrować
wiecznie. Po ich zamknięciu, jastrzębski rynek pracy skurczy się do jednej
dużej firmy - KWK „Pniówek”. Jastrzębie - Zdrój gospodarczo uzależnione
jest od górnictwa. W ogólnopolskich
statystykach zamykamy listę miast
z najniższym współczynnikiem prywatnych firm na głowę mieszkańca. Radni
proponują, aby miasto przejęło pokopalniane budynki i oddało je przedsiębiorcom. Inkubatory biznesu albo parki
nowoczesnych technologii sprawdzają
się w wielu miejscowościach. Dlaczego taki pomysł nie miałby się powieść
w Jastrzębiu-Zdroju? Z zagrożeń płynących z gospodarczej monokultury zdaje
sobie sprawę nawet Jastrzębska Spółka
Węglowa. Powołano spółkę JSW Inno-

wacje, której zadaniem jest nie tylko
szukanie nowych technologii dla górnictwa. Prezesi obu spółek gościli niedawno u Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
gdzie rozmawiano, m.in. o możliwościach rozwojowych naszego miasta.
Z kolei inna spółka - córka JSW, Jastrzębska Spółka Kolejowa, mocno angażuje
się w projekt terminalu przeładunkowego na pokopalnianych terenach. To
element planowanego „jedwabnego”

szlaku gospodarczego, łączącego Chiny z Europą. JSW angażuje się w plany
mające kluczowe znaczenie dla przyszłości Jastrzębia-Zdroju. To dobrze.
Szkoda jedynie, że liderem tych projektów nie są - choć powinny być - władze
miasta. Nawet w spotkaniach z przedsiębiorcami i prezesami spółek samorząd reprezentują zazwyczaj radni Łukasz Kasza i Tadeusz Sławik. Bierność
władz miasta wydaje się zaskakująca,

choć do pewnego stopnia uzasadniona.
W polityce znane jest hasło, że kto nic
nie robi, ten przynajmniej nie popełnia
błędów. Taka strategia sprawdza się
w państwach, regionach i miastach rozwiniętych gospodarczo, gdzie wszystko
funkcjonuje, jak w szwajcarskim zegarku. Niestety, to nie działa w przypadku
Jastrzębia-Zdroju. To jest najgorszy moment do chowania głowy w piasek.
Jerzy Filar

Musimy się dogadać
Rozmowa z Piotrem Szeredą, przewodniczącym doraźnej
komisji Rady Miasta, nadzorującej realizację uchwały zobowiązującej
prezydent miasta do przejęcia nieruchomości po Jas-Mos.
- Jak się układa współpraca
z Urzędem Miasta?
- Nienajlepiej.

nikacyjną, obejmującą połączenia
drogowe i kolejowe. Strefę pod biura i siedziby firm. Część przeznaczoną dla dużych przedsiębiorstw
oraz centrum logistyczne, o którym
coraz głośniej mówi się w perspektywie chińsko-europejskiego szlaku
handlowego, który może prowadzić
przez nasze miasto.

- W czym problem?
- Na przykład w dostępie do uzyskania informacji. Mamy problem
z dotarciem do korespondencji, jaką
miasto prowadzi, m.in. z Politechniką
Śląską oraz Spółką Restrukturyzacji
Kopalń. Zamiast zająć się merytorycznymi sprawami musimy zajmować się kwestiami organizacyjnymi,
a to spowalnia prace komisji.
- Czas was goni, bo już w przyszłym roku SRK zapowiada wyburzenie starej łaźni?
- Nie chciałbym, aby dyskusja
sprowadziła się tylko do losów jednej nieruchomości. Mówimy o szeroko zakrojonym planie rozpisanym na lata. Mówimy o przyszłości
naszego miasta. Nie toczymy boju
o łaźnię. Toczymy bój o tysiące
miejsc pracy, jakie powinny powstać
w Jastrzębiu-Zdroju w miejsce etatów

w likwidowanych kopalniach. Jeżeli
się za to nie zabierzemy teraz, spełni się czarny scenariusz, zapowiadany przez niektórych socjologów.
W 2030 roku w Jastrzębiu-Zdroju liczba mieszkańców spadnie do 70 tys.,
a ci co zostaną, będą siedzieć na
walizkach szukając miejsca do pracy
i życia poza rodzinnym miastem.
- Jaki jest plan Pańskiej komisji?
- Chcemy tereny po Jas-Mos podzielić na cztery strefy. Część komu-

- I co dalej?
- A dalej czeka nas żmudna praca
nad tym, jak znaleźć finansowanie
dla tego projektu, zachęcić inwestorów i przede wszystkim zbudować
wokół tego planu koncepcję rozwoju
miasta.
- Największy problem?
- Brak porozumienia wewnątrz samorządu. To nie jest sukces, że udaje
nam się przeforsować nasze pomysły dzięki większości w Radzie Miasta. Chcemy ogólnej, ponadpartyjnej
zgody dla tego projektu. Jeżeli sami
się nie dogadamy, nikt z zewnątrz
nam nie pomoże.
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Prawo jest proste i ciekawe?!
I

nternetowy program „Nie daj sobie
dmuchać w… Kaszę” bije rekordy popularności. Nie wiadomo,
czy jest to zasługa poruszanej tematyki, czy też widzów przyciąga sam
prowadzący. Rzadko się zdarza, aby
w charakterze prawnego edukatora
wystąpił przewodniczący Rady Miasta.
Dla Łukasza Kaszy to nie jest trudna
rola. Z wyróżnieniem ukończył prawo
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za
wybitne osiągnięcia w nauce otrzymywał stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Rektora UJ. Trzykrotnie
był finalistą konkursów na najlepszego
studenta prawa w Krakowie. Łukasz
Kasza nie odbiera chleba prawnikom.
Jego internetowa audycja nie polega
na udzielaniu porad w konkretnych
sytuacjach. To raczej próba „odczarowania” prawa. Dla wielu z nas jest
to czarna magia, o której nie chcemy
słyszeć w nadziei, że taka wiedza nigdy nie będzie nam potrzebna. A to
nieprawda. Świat staje się coraz bardziej skomplikowany, a w życiu chodzi
przecież o to, aby sobie nie dawać
w kaszę dmuchać. W każdej chwili
możemy znaleźć się w sytuacji, do której rozwiązania nie wystarczy intuicja
albo zdrowy rozsądek, lecz potrzebna
jest elementarna znajomość prawa.

- Tak. Zgłaszają bezpośrednio interesujący ich temat, albo pośrednio.
Kiedy widzę, że przykładowo dziesiąta osoba z którą rozmawiam ma
podobny problem prawny, wiem, że
powinienem daną kwestię przybliżyć
w formie wideo.
- Pańscy przeciwnicy polityczni, w niektórych komentarzach na
facebooku krytykują ten program.
To chyba dobry znak, bo świadczy
o tym, że program dociera do różnych środowisk.
- Tu mnie Pan zaskoczył, bo we
wszystkich rozmowach z przeróżnymi ludźmi spotykam się jedynie
z życzliwością i słowami motywacji, żebym nagrywał tego typu treści
jak najwięcej. No ale z drugiej strony, jeszcze się taki nie urodził co by
wszystkim dogodził.

Nowy program na:
www.jas24info.pl

Rozmowa z Łukaszem
- Pański program zapowiadany
jest jako rozmowy o prawie prosto
i ciekawie. Czy nie ma w tym logicznej sprzeczności? Prawo może
być proste i ciekawe?
- Okazuje się, że tak! Prawo staje
się ciekawe wtedy, kiedy jesteśmy
w stanie pokazać, jak dany przepis
prawa, napisany często hermetycz-

nym językiem, funkcjonuje w naszej
codzienności. Prawo jest proste i ciekawe, jeżeli skupimy się na praktyce
jego funkcjonowania.
- Jaki jest odzew mieszkańców po
pierwszych emisjach programu?
- Jestem zachwycony odzewem!
Nie dość, że mieszkańcy podkre-

Kaszą

ślają, że takiego programu jeszcze
u nas nie było, to dostrzegają, że każdy odcinek to konkretna odpowiedź
na trapiący ludzi problem. O to przecież chodziło.
- Ludzie sami podpowiadają tematy do kolejnych odcinków?

- Czego najczęściej ludzie nie wiedzą o prawie, a wiedzieć powinni?
- Świetne pytanie. Myślę, że numer
jeden to brak świadomości, jak ważny
z punktu prawnego jest odręczny podpis. To właśnie złożenie podpisu pod
dokumentem, którego się nie przeczytało albo nie zrozumiało jest często
przyczyną prawdziwych tragedii.
Rozmawiała: Beata Leśniewska

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 170,00 m2
działka. 2500,00 m2
cena: 520 000 zł
tel. 601 976 218
DOM
Ruptawa
pow. 180,00 m2
działka. 1850,00 m2
cena: 325 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska
pow. 46,00 m2
cena: 116 000 zł
tel. 601 976 218

M-6
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
pow. 72 m2
cena: 129 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 166,00 m2
działka. 617,00 m2
cena: 359 000 zł
tel. 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój
dzielnica Zdrój
pow. 36,00 m2
cena: 76 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wiejska
pow. 33,00 m2
cena: 82 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Beskidzka
pow. 55,70 m2
cena: 133 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Zebrzydowice
pow. 200,00 m2
działka. 650,00 m2
cena: 500 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANO
-USŁUGOWA
Jastrzębie-Zdrój
pow. 4324,00 m2
cena: 55 zł/m2
możliwość podziału
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Karola Miarki
pow. 37,00 m2
cena: 84 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 43,00 m2
cena: 89 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Zebrzydowice
pow. 200,00 m2
działka. 650,00 m2
cena: 560 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Kończyce Małe
pow. 140,00 m2
działka. 1600,00 m2
cena: 247 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Zebrzydowice
pow. 108,00 m2
działka. 650,00 m2
cena: 360 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
Bzie-Zameckie
pow. 1615,00 m2
cena: 59 900 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 47,00 m2
cena: 85 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Zielona
pow. 48,00 m2
cena: 93 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska
pow. 62,11 m2
cena: 141 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Bąków
pow. 160,00 m2
działka. 904,00 m2
cena: 595 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pułaskiego
pow. 1100,00 m2
cena: 90 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Zielona
pow. 47,05 m2
cena: 105 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrzosowa
pow. 47,05 m2
cena: 105 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 53,00 m2
cena: 103 000 zł
tel. 601 976 218

DOM

DZIAŁKA BUDOWLANA
Zebrzydowice
Kończyce Małe
pow. 1542,00 m2
cena: 70 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

Łaziska Górne
działka. 1284,00 m2
cena: 220 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka
pow. 47,00 m2
cena: 118 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
Rondo gen. Andersa
pow. 39,00 m2
cena: 103 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 33,61 m2
cena: 99 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Dunikowskiego
pow. 38,00 m2
cena: 73 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

TYLKO U NAS

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
os. XXX-lecia
pow. 38,00 m2
cena: 76 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-6
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
pow. 71,00 m2
cena: 140 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 51,60 m2
cena: 120 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-6 (układ2x2)
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 69,68 m2
cena: 145 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-2
Ornontowice
pow. 18,50 m2
cena: 45 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Jasna
pow. 56,00 m2
cena: 138 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS
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DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

Szefowie
przedsiębiorstwa
China Power gościli
w JastrzębiuZdroju. Spotkali
się z radnymi oraz
członkami zarządu
Jastrzębskiej
Spółki Kolejowej.
Rysują się ciekawe
perspektywy
jastrzębskochińskiej
współpracy
gospodarczej.

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Chiński power
w Jastrzębiu
Terminal w Jastrzębiu-Zdroju mógłby się stać ważnym elementem chińsko-europejskiego szlaku handlowego.

J

ednym z ważniejszych tematów rozmów było ewentualne
wsparcie przez Chińczyków
projektu budowy centrum logistycznego przy kopalni Jastrzębie.
- To było pierwsze spotkanie,
podczas którego rozmawialiśmy
o ewentualnym wsparciu naszych
planów przez chińskiego partnera.
Ustaliliśmy, że przekażemy stronie
chińskiej szczegółowy opis naszego
projektu - mówi Artur Stroka, prezes
Jastrzębskiej Spółki Kolejowej.

Pisaliśmy już kilka
miesięcy temu, że powstał
plan, aby na terenach
po byłej kopalni Jas-Mos
zbudować nowoczesny
terminal przeładunkowy.
Pomysł brzmi ciekawie, ale może
okazać się prawdziwym hitem, jeżeli
rząd zrealizuje obietnicę przywrócenia żeglowności polskich rzek i budowy drogi wodnej łączącej Odrę,
Dunaj i Łabę. Drugi koniec tego szlaku miałby sięgać… Chin. Inwestycja
wpisuje się w bardzo modny ostatnio
w Europie tzw. transport intermodalny. Tak jest nie tylko nowocześnie,
ale i tanio. Najprościej rzecz ujmując,

chodzi o to, aby przewozić towary
wieloma środkami transportu, m.in.
ciężarówkami, koleją, barkami rzecznymi. Kluczem do tego, aby wszystko
przebiegało płynnie, sprawnie i opłacalnie jest standaryzacja jednostek
ładunkowych. Idealnie pasują do tego
kontenery albo podwozia kolejowe.
W transporcie intermodalnym najbardziej skomplikowanym i czasochłonnym elementem jest przeładunek
towaru. Dlatego wzdłuż międzynarodowych szlaków handlowych budowane są wyspecjalizowane terminale.

Ważną rolę na
transportowej mapie
mogłoby pełnić
Jastrzębie-Zdrój.
Plan przygotowany przez specjalistów JSK i JSW zakłada, że na pokopalnianych terenach powstanie kompleks złożony ze stacji rozrządowej,
miejsca do załadunku, powierzchni
magazynowych, obiektów biurowych
oraz punktu obsługi technicznej.
Do takiej inwestycji potrzeba dużo
miejsca. Obszar kolejowy JSK wraz
z przyległymi działkami należącymi
do JSW oraz miasta spełnia to kryterium. Dodatkowym atutem jest do-

skonała lokalizacja, blisko granicy
i wyjazdu na autostradę A1.
Ważnym elementem tej infrastruktury stałoby się największe w Europie ponadnarodowe centrum logistyczne Gorzyczki - Wierzniowice
o powierzchni 500 hektarów. Mniej
więcej połowa po stronie polskiej,
a pozostała część w Czechach. Ale
to nie wszystko. W planach jest także
zmodernizowanie szerokiego toru na
trasie Hrubieszów - Sławków i przedłużenie tej linii do Gorzyczek. Powstałby gigantyczny szlak handlowy
prowadzący do krajów za wschodnią
granicą, a dalej aż do Chin. Coraz
głośniej mówi się o tym w Pekinie
i Warszawie. Prezesi spółki China
Power nieprzypadkowo gościli w Jastrzębiu-Zdroju. To jedna z największych grup kapitałowych w Państwie
Środka, specjalizująca się w branży
energetycznej. Podczas spotkania
rozmawiano nie tylko o centrum logistycznym i projektach biznesowych
realizowanych przez JSK.

w Polsce oraz jednym z największych w Europie pozbawionych
kolei pasażerskiej. Jastrzębski samorząd zlecił niedawno wykonanie
ekspertyzy w celu ustalenia możliwości i zasadności odtworzenia
połączeń. Koszt takiej inwestycji
wyniósłby 76 milionów złotych.
- Polska wyrasta na jednego
z najważniejszych partnerów
gospodarczych Chin w Europie.
W swoich planach inwestycyjnych
chińscy inwestorzy interesują się
także naszym miastem. Jastrzę-

bie-Zdrój nie może zmarnować
tej szansy - mówi Łukasz Kasza,
przewodniczący Rady Miasta.
W spotkaniu z przedstawicielami firmy Power China wzięli udział:
Łukasz Kasza, przewodniczący jastrzębskiej Rady Miasta, Tadeusz
Sławik, przewodniczący Komisji
Polityki Gospodarczej i Bezrobocia
Rady Miasta oraz Artur Stroka, prezes JSK, Adam Rzepski i Przemysław Granieczny zastępcy prezesa
JSK, Krzysztof Bieleń, dyrektor biura nadzoru właścicielskiego w JSW.

Pojawił się także
pomysł, aby chińscy
przedsiębiorcy wsparli
projekt odtworzenia
pasażerskiej linii
kolejowej do
Jastrzębia-Zdroju.
Łukasz Kasza, przewodniczący
Rady Miasta podkreślił, że Jastrzębie-Zdrój jest największym miastem

Chińscy przedsiębiorcy zainteresowali się przetargiem na ewentualną
odbudowę połączeń kolejowych z Jastrzębia-Zdroju.

górnictwo | m
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Tech
Roboty zbadają paliwa
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze, spółka córka JSW, jest
jedną z niewielu w Polsce placówek z tak nowoczesnym chromatografem.

C

LP-B wzbogaciło się
w sprzęt badawczy z najwyższej półki. Spółka kupiła nowoczesny chromatograf, który służy do jednoznacznej
identyfikacji składu chemicznego.
Urządzenie zbada, z czego składa
się dowolny materiał poddany analizie. Niewiele jest w Polsce laboratoriów, które mogą pochwalić się tak
nowoczesnym sprzętem. Na tym nie
koniec innowacji w CLP-B. Wkrótce
w laboratorium pojawią się roboty
służące, m.in. do przygotowania prób
paliw stałych do badań i określenia
ich parametrów technicznych.
Jastrzębskie laboratorium należy
do największych i najlepszych w Polsce. Spółka ma sześć oddziałów na
południu kraju. Poza siedzibą główną w Jastrzębiu-Zdroju, funkcjonują
filie w Radlinie, Dąbrowie Górniczej,
Czerwionce - Leszczynach, Zabrzu
oraz Wałbrzychu. Spółka jest mocno
związana z przemysłem wydobywczym i koksowniczym. Większość
działań rozwojowych prowadzona
jest z myślą o potrzebach obu branż.
W ostatnim roku CLP-B sporo zrobiło na rzecz poprawy środowiska naturalnego, głównie w zakresie walki
ze smogiem i spalaniem odpadów.
Laboratorium opracowało metodykę
badania popiołów paleniskowych,
która pozwala na jednoznaczne
stwierdzenie, czy doszło do termicznego przekształcania odpadów w pa-

lenisku. W związku z tym CLP-B
współpracuje z przedstawicielami
samorządów i straży miejskich z całej Polski. Szkolenia z zakresu metody pobierania próbek odpadów

paleniskowych oraz aspektów prawnych kontroli odbywają się cyklicznie
w Jastrzębiu-Zdroju, a także na terenie
całego kraju. Eksperci CLP-B szkolili już strażaków miejskich w War-

szawie, Toruniu czy Kartuzach. W sumie przeszkolono ponad 350 osób
z 77 gmin. W przyszłym roku Laboratorium obchodzić będzie 20-lecie
działalności.

W Jastrzębskiej
Spółce Węglowej
podpisano
trójstronne
porozumienie
w sprawie
współpracy
przy wdrażaniu
nowoczesnych
technologii, a także
projektowaniu
nowych maszyn
i urządzeń
w kopalniach JSW.
List intencyjny
podpisali
przedstawiciele
JSW, JSW
Innowacje oraz
lubelskiej spółki
Sigma.

Trójka młodych, polskich uczonych otrzymała stypendia za wybitne osiągnięcia.
ufundowała Jastrzębska Spółka Węglowa w ramach współpracy z Narodowym C

JSW wspiera młodych nauko
W

kategorii nauk ścisłych
i technicznych stypendium
wręczył Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
- Jastrzębska Spółka Węglowa
niezwykle ceni sobie współpracę
z polskimi naukowcami i ośrodkami badawczymi. To dzięki takim
instytucjom jak Narodowe Centrum Nauki utalentowani naukowcy
mogą liczyć na wsparcie i pomoc
w badaniach. Jestem pełen podziwu
i uznania za to, co do tej pory w tym
obszarze udało się Państwu osiągnąć i jak wiele eksperymentalnych
badań sfinansować - powiedział Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.
Laureatem został dr hab. Adam Rycerz z Instytutu Fizyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Krakowski naukowiec otrzymał Nagrodę NCN 2017

za analizę teoretyczną kwantowego
transportu ładunku w nanoukładach
grafenowych. Za szczególnie ważne
dokonanie Kapituła uznała zaproponowanie mechanizmu kontroli polaryzacji prądu w przestrzeni dolinowych

stopni swobody za pośrednictwem
pól elektrostatycznych.
- W teorii materii skondensowanej
fascynuje mnie zwłaszcza możliwość
przewidywania - stosunkowo niewielkim nakładem sił i środków - zupełnie

nowych, nieznanych wcześniej zjawisk
fizycznych, których praktyczne wykorzystanie jest właściwie w zasięgu ręki
- powiedział dr hab. Adam Rycerz.
Nagroda to inicjatywa Narodowego
Centrum Nauki, która ma służyć promo-

waniu wybitnych naukowców prowadzących badania podstawowe w Polsce.
Laureatem może zostać uczony do 40.
roku życia, o ponadprzeciętnym dorobku, a wyróżnione osiągnięcia muszą powstać w wyniku prac eksperymentalnych
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hnologie z Bogdanki
S

tałe udoskonalanie procesów technologicznych, a także projektowanie nowych maszyn i urządzeń jest niezbędne
do rozwoju branży górniczej.
- Jastrzębska spółka Węglowa jest otwarta
na nowości, nasi pracownicy mają dużo pomysłów, ale jest potrzebna współpraca z konstruktorami. Te pomysły wychodzą z kopalni,
one są. Wystarczy je tylko uporządkować
i wdrożyć - powiedział Tomasz Śledź, zastęp-

ca prezesa zarządu do spraw technicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Porozumienie o współpracy podpisali przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
JSW Innowacje oraz lubelskiej firmy SIGMA S.A.
zajmującej się systemowym wdrażaniem nowych rozwiązań dla górnictwa.
- Proponujemy w ramach tej współpracy
wieloletnie doświadczenie wyniesione, m.in.
ze współpracy z kopalnią Bogdanka. W swych

działaniach wsłuchujemy się w to, co mówi
do nas kadra inżynieryjno-techniczna kopalń,
dopiero wtedy odpowiadając na jej potrzeby,
proponujemy konkretne rozwiązania, weryfikując wielokrotnie po drodze pomysł, projekt
i prototyp - wyjaśnił Jan Hajduk, prezes zarządu
spółki Sigma.
Spółka istnieje na rynku od ponad dwudziestu
lat. Początkowo swoje rozwiązania kierowała
przede wszystkim na potrzeby kopalni Bogdan-

ka, gdzie były testowane i weryfikowane przez
kadrę inżynieryjną kopalni. SIGMA jest obecna
również w górnictwie śląskim, gdzie rozwiązuje
problemy techniczne kopalń, które zdarzają się
w wyrobiskach podziemnych. W wielu przypadkach, ciężką pracę fizyczną załogi udaje się zastąpić mechanizacją.
- Współpraca JSW Innowacje z Sigmą będzie
polegać na wymianie rozwiązań w obszarze
górniczym. JSW ma identyfikować problemy,
a my postaramy się znaleźć rozwiązania, które będą odpowiadały tym potrzebom - powiedział Jacek Srokowski, zastępca prezesa
JSW Innowacje.
Górnictwo nie jest od tego, aby w ruchu zakładu górniczego prowadzić skomplikowane
prace badawczo-rozwojowe. Temu ma służyć
nowo zawarte porozumienie i wymiana dotychczasowych doświadczeń pomiędzy wyspecjalizowanymi jednostkami projektowanymi.
- Cieszę się z tej współpracy. Rozwiązania,
które proponuje spółka Sigma, są ciekawe, a co
dla mnie nawet istotniejsze, praktycznie sprawdzone w Bogdance. Wierzę, że można je dalej rozwijać, tak aby i nam w JSW odpowiadały.
W kopalniach schodzimy z eksploatacją coraz
głębiej, towarzyszą nam na co dzień liczne zagrożenia, a koszty produkcji musimy trzymać pod
kontrolą. Dlatego chcemy się wspierać praktycznymi i innowacyjnymi rozwiązaniami, aby mieć
wpływ na koszt produkcji, od którego w praktyce zależy przyszłość nas wszystkich - powiedział
Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu do spraw
strategii i rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Sukces tego porozumienia będzie zależeć od cierpliwości i konsekwencji w działaniu, a także zaangażowania kadry inżynieryjno-technicznej.

O puchar prezesa JSW

. Jedną z nagród
Centrum Nauki.

Twardziele
na
start!
owców
i teoretycznych podejmowanych przede
wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy, bez nastawienia na bezpośrednie
zastosowanie komercyjne. W konkursie
uwzględniane są projekty prowadzone
w polskich jednostkach naukowych
i udokumentowane publikacjami.
- Zależy nam na rozwoju polskich
badań, dlatego jestem przekonany co
do potrzeby nagradzania i wyróżniania najlepszych naukowców. Wierzę,
że ta nagroda przyczyni się do dalszego rozwoju polskiej nauki. Czekamy na przełomowe projekty badawcze, z których być może również
Grupa Kapitałowa JSW będzie mogła
w przyszłości skorzystać - podsumował Daniel Ozon.
Co roku nagrodę fundują przedsiębiorcy. Tym razem inicjatywę wsparli:
Jastrzębska Spółka Węglowa, Grupa Adamed, Grupa Azoty oraz PKN Orlen. Fundatorzy przekazali laureatom wyróżnienia
w wysokości 50 tys. zł.

R

unmageddon to jeden z najtrudniejszych i najbardziej
widowiskowych biegów przeszkodowych. Z myślą o pracownikach Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
ekstremalny tor przeszkód odbędzie
się 26 listopada w Pawłowicach na
terenie kopalni Pniówek. Zawodnicy
wystartują sprzed kopalni. Na trasie
sześciokilometrowego biegu napotkają, m.in. bagna i strome hałdy.
Będzie mokro, błotniście i bardzo
ekstremalnie. Oprócz naturalnych
przeszkód na trasie znajdzie się ponad 20 wymagających „niespodzianek”. Dodatkowo uczestnicy będą
przedzierać się, m.in. przez mini
kopalnię, wagony kolejowe oraz inny
sprzęt górniczy. Zawodnicy ruszą na
trasę z kilofami w dłoni.
Każdy ruch i kopalnia JSW będzie reprezentowana przez drużynę, którą wyznaczy dyrektor pracy.
Uczestnicy zostaną wytypowani do
15 listopada. Specjalnie dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej

dedykowana jest oddzielna kategoria oraz puchar. Jednocześnie zorganizowany zostanie Runmageddon
KIDS, czyli impreza dla najmłodszych. Udział mogą wziąć dzieci
w wieku od czterech do jedenastu lat.

Dla nich przygotowane zostaną przeszkody na odcinku jednego kilometra. Dzieci można zgłaszać na stronie
internetowej: www.runmageddon.pl.
Na terenie Pniówka powstanie również miasteczko festiwalowe dla ki-

biców i rodzin uczestników. Z całą
pewnością będzie to niezapomniane
wydarzenie i doskonały sposób na
aktywne spędzenie wolnego czasu.
A to wszystko w nietypowym, górniczym klimacie.
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Sprawnie i szybko trwa przyjmowanie wniosków na 10 tys. zł
rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla.

Pieniądze
dla emerytów i rencistów
nego osoba nieuprawniona otrzyma
informację pisemną wraz z uzasadnieniem. Na tej podstawie może złożyć
odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od
momentu otrzymania odmowy.

Do kiedy zostanie
wypłacona
rekompensata?

Rekompensata za utracony deputat
węglowy zostanie wypłacona jednorazowo przekazem pocztowym, przelewem na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony w spółdzielczej
kasie oszczędnościowo-kredytowej,
wskazany we wniosku przez osobę
uprawnioną. Pieniądze w wysokości
10 tysięcy złotych zostaną wypłacone
do końca 2017 roku.

PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
O WYPŁATĘ REKOMPENSATY W ZAKŁADACH JSW
CZYNNE SĄ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 6.00 - 20.00,
W SOBOTY OD 7.00 - 15.00

KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”

Punkty przyjmowania wniosków w kopalniach czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 - 20.00,
w soboty od 7.00 - 15.00. Na zdjęciu z lewej punkt przyjęć w KWK „Pniówek”, z prawej w Ruchu Jastrzębie.

W

skali całego kraju takie
świadczenie przysługuje ponad 235 tys.
uprawnionych emerytów i rencistów górniczych. W samej
tylko Jastrzębskiej Spółce Węglowej na pieniądze może liczyć ponad
40 tys. osób. Ustawa w tej sprawie
weszła w życie 24 października, pozostawiając na złożenie wniosków trzy
tygodnie czasu. Ostateczny termin minie 18 listopada. Większość emerytów

Kto ma prawo do
rekompensaty?
Przysługuje ona emerytom i rencistom, którzy mieli ustalone prawo
do świadczeń z tytułu niezdolności
do pracy i pobierali deputat węglowy. Na rekompensaty mogą także
liczyć wdowy, wdowcy i sieroty po
nich. W przypadku JSW uprawnionymi są osoby otrzymujące deputat
węglowy do końca 2014 roku. Pra-

40 tys.

emerytów i rencistów z JSW ma prawo
do rekompensaty za deputat

18 listopada

mija termin składania wniosków

31 grudnia

najpóźniej do tego dnia wpłyną pieniądze
i rencistów postanowiła jednak załatwić formalności, jak najwcześniej.
Już pierwszego dnia w jastrzębskich
punktach przyjmowania dokumentów
obsłużono ponad 4 tys. osób. W JSW
można składać wnioski w każdym zakładzie. Dodatkowo działają również
infolinie. Przy obsłudze takiej liczby
osób zawsze pojawiają się drobne
problemy, ale generalnie akcja przebiega szybko i sprawnie.

cownicy, którzy przeszli na emeryturę lub rentę po tym terminie, nie
mają prawa do rekompensaty, ponieważ od 1 stycznia 2015r. spółka
zaprzestała wypłaty deputatu dla
emerytów oraz wydawania bezpłatnego węgla w naturze. Wnioski
można składać w punktach utworzonych w kopalniach (zakładach),
z których uprawniony odszedł na
rentę lub emeryturę.

Dawny referat węglowy w budynku transportu
44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4, tel. 32 756 17 02 , 32 756 16 53

KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”

Wzór dokumentu wraz
z oświadczeniem
zamieszczono na stronie
internetowej Spółki pod
adresem: www.jsw.pl
w zakładce
„Rekompensata
za węgiel”.

Dawny referat węglowy w budynku szkoleniowym oraz sala nr 33
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6, tel. 32 756 51 06 , 32 756 56 53

Wniosek można również wysłać
pocztą (przesyłką poleconą) na adres
kopalni (zakładu), z którego osoba
uprawniona odeszła na rentę lub emeryturę. W tym przypadku decydować
będzie data nadania korespondencji.
Do wniosku składanego pocztą należy dołączyć poświadczenie podpisu
przez notariusza lub gminę. Na kopercie należy dopisać „REKOMPENSATA”. Wniosek może zostać złożony
także przez pełnomocnika. Taka osoba
musi mieć upoważnienie poświadczone notarialnie lub przez Urząd Gminy
(tam, gdzie nie ma notariusza). Zarząd
Jastrzębskiej Spółki Węglowej apeluje
o składanie wyłącznie wypełnionych
wniosków wraz z oświadczeniem.
Złożenie kompletnego wniosku przyspieszy jego weryfikację. W przypadku, gdy dokument nie będzie zawierał
wszystkich danych, wnioskodawca
zostanie pisemnie wezwany celem ich
uzupełnienia. Osoba wezwana powinna uzupełnić wniosek w terminie 7 dni
od doręczenia wezwania. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do
wypłaty świadczenia rekompensacyj-

Budynek A „starej” dyrekcji, pokój nr 25 (parter)
43-178 Ornontowice, ul. Zamkowa 10, tel. 32 239 56 11 , 32 239 57 50

KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”
Dawny budynek działu BHP oraz biuro w „starej” dyrekcji
obok siedziby Fundacji Ochrony Zdrowia
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1, tel. 32 756 32 54, 32 756 36 53

KWK „Budryk”

KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”
W siedzibie dyrekcji pokój 4, 5 i 6
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1, tel. 32 718 55 26, 32 718 51 19

KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”
Dział Zatrudnienia pokój 10 B i 13
44-193 Knurów, ul. Górnicza 1, tel. 32 717 62 00, 32 717 62 07

KWK „Krupiński”
Biuro Ruchu Załogi
43-267 Suszec, ul. Piaskowa 35, tel. 32 756 66 11, 32 756 66 44

KWK „Pniówek”
Hala Zborna
43-251 Pawłowice, ul. Krucza 18, tel. 32 756 28 97, 32 756 28 98

Zakład Wsparcia Produkcji JSW SA
(były Zakład Logistyki Materiałowej), pokój 402
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 1, tel. 32 756 49 19
Punkt przyjmowania wniosków czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 - 15.00

Punkt przyjmowania wniosków Spółki Restrukturyzacji Kopalń:
Suszec - KWK „Krupiński”, ul. Piaskowa 35.
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Przyjdź na koncert i wznieś się
na wyższy poziom życia!
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P

od pseudonimem Kyoku kryje się Izabela Ostrzołek, 21-letnia artystka pochodząca z Jastrzębia- Zdroju. Zagrała
ponad 60 koncertów na terenie Polski, Czech
i Niemiec. Wraz z producentem ESSEX kończy właśnie prace nad debiutancką płytą
z pogranicza muzyki elektronicznej, alternatywnej i etnicznej. Premiera krążka odbędzie
się w tym miesiącu.
- „Zenith” to emocjonalne, życiowe odczucia, które napędzają nas do działania
i przekazywania energii innym. Intencją artystki jest poszerzenie świadomości człowieka, aby wykorzystać czas jak najlepiej
i przenieść się na wyższy poziom życia
- można przeczytać w materiałach promujących płytę.

Kyoku wystąpi w rodzinnym mieście 26 listopada, w Zespole Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego.

Podczas koncertu będzie można
usłyszeć materiał promujący
debiutancki album, a pierwszych
sto osób otrzyma płytę w prezencie.
- Organizowane przez nas przedsięwzięcie
ma na celu promocję kultury w mieście i regionie, a także wpływ na problemy socjologiczne.
Muzyka redukuje stres, podnosi świadomość
duchową i ogranicza zachowania agresywne
wśród młodzieży - mówią organizatorzy.
Koncertowi towarzyszyć będą artystyczne
pokazy, m.in. wizualizacje Anopsy Amsterdam
oraz StreetLight performance.

Bohaterką tego wieczoru będzie
nie tylko Kyoku.

(www.zdrowieady.pl). Dziewczynka przyszła
na świat 26 sierpnia 2014 roku. Przed porodem
lekarze podejrzewali wadę serca, więc wykonane zostało cięcie cesarskie. Była wydolna krążeniowo. Niestety, nie obyło się bez
komplikacji. Nastąpił śródmózgowy krwotok, rozmiękanie istoty białej mózgu, niedotlenienie, zaćma wrodzona, zaburzenia
napięcia mięśniowego. Zdiagnozowano także trombofilie. Dni Adusi przepełnione są wizytami
u lekarzy i wykonywaniem
ćwiczeń, jest pod opieką
jedenastu poradni specjalistycznych oraz wielu rehabilitantów. Pomóżmy
dziewczynce w walce
o zdrowie!

Podczas koncertu zostanie przeprowadzona zbiórka charytatywna dla Ady

Nie bądź obojętny!

O

kres jesienno-zimowy jest wyjątkowo trudną porą dla osób
bezdomnych. Każdego roku
na terenie całego kraju odnotowuje
się przypadki zgonów, których przyczyną jest ujemna temperatura powietrza, prowadząca w konsekwencji
do nadmiernego wychłodzenia organizmu. Dlatego nie bądźmy obojętni
wobec osób bezdomnych i samotnych
znajdujących się w naszym otoczeniu.
Często wystarczy jeden telefon, aby
uratować czyjeś życie!

Okres jesienno-zimowy to czas,
kiedy policjanci prowadzą wzmożone kontrole miejsc gromadzenia się
osób bezdomych. Wszystko dlatego,
że to właśnie ludzie samotni i bezdomni są grupą osób, której życie
i zdrowie jest szczególnie narażone
na działanie niskich temperatur. Funkcjonariusze patrolują skwery, ogródki
działkowe, penetrują kanały ciepłownicze, zarośla, opuszczone budynki
i inne, rzadko odwiedzane miejsca.
Jednak nie do każdej osoby poli-

cjanci są w stanie dotrzeć, dlatego
zwracamy się z apelem o reagowanie
i informowanie służb porządkowych
o każdym przypadku ujawnienia osoby leżącej na chodniku czy śpiącej na
ławce. Od naszej wrażliwości często
zależy ich życie.
Nie pozostawajmy obojętni na
los osób bezdomnych czy samotnych, którym grozić może zamarznięcie. Dzwoniąc pod numer
alarmowy 112 lub 997 możemy uratować czyjeś życie!

Odblaski ratują życie
W
raz z inauguracją roku
akademickiego, ruszyła
nowa inicjatywa funkcjonariuszy śląskiej drogówki.
Akademia Bezpiecznego Seniora, bo tak nazywa się akcja,
skierowana jest do słuchaczy
Uniwersytetu III Wieku z województwa śląskiego. Zajęcia
ukierunkowane są na poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych.

Pierwsze spotkania, które odbyły
się w Psarach, Jastrzębiu-Zdroju, Tychach, Czeladzi, Ogrodzieńcu i Dąbrowie Górniczej, nie tylko spotkały

się z pozytywnym odbiorem uczestników, ale również wywołały lawinę
pytań. Dotyczyły one głównie zachowań uczestników ruchu w świetle

obowiązujących przepisów. Podczas
prowadzonych przez policjantów wykładów, jako przestroga i dowód na
to jak niewiele potrzeba, aby doszło do tragedii, wyświetlono filmy
z niebezpiecznymi zachowaniami
kierowców i pieszych, do których
w ostatnim czasie doszło w naszym województwie. W trakcie zajęć poruszono także kwestię noszenia odblasków. Stróże prawa zachęcali
do ich noszenia zwłaszcza w okresie
jesienno-zimowym, kiedy widoczność
na drogach jest znacznie mniejsza.
Podkreślali przy tym, że to właśnie te
niewielkie elementy, mogą często decydować o tym, czy bezpiecznie wrócimy do swoich domów.

Strażacy
uratowali
koziołka
R

atowanie z opresji psów, kotów, ptaków, nierzadko gadów, to już niemal strażacka
codzienność. Z roku na rok przybywa
akcji, podczas których „głównymi
bohaterami” są zwierzęta. Do szerokiego grona uratowanych przez
strażaków dołączył ostatnio mały

koziołek, który utknął pomiędzy elementami ogrodzenia przy ul. Poznańskiej. Do uwolnienia zwierzęcia użyto
sprzętu hydraulicznego, przy pomocy którego rozgięto pręty ogrodzenia, torując drogę ucieczki koziołka
do pobliskiego zagajnika.
źródło: www.straz.jastrzebie.pl

12

www.naszejastrzebie.pl

ROZMAITOŚCI

Mogą się
ogrzać

P

rzy ulicy Północnej, na
terenie dawnego targowiska miejskiego, uruchomiona została tymczasowa
ogrzewalnia. W trzech przenośnych kontenerach socjalnych
schronienie przed zimnem

mogą znaleźć osoby bezdomne.
Ogrzewalnia czynna jest w godzinach od 20.00 do 06.00. Bezdomni mogą bezpłatnie skorzystać z prysznica, toalet, a przede
wszystkim ogrzać się w czasie
zimnych nocy. Wewnątrz po-

mieszczenia oraz w bezpośredniej okolicy został uruchomiony
monitoring. W godzinach funkcjonowania placówki na miejscu
jest też obecny strażnik miejski.
Ogrzewalnia będzie funkcjonować do marca przyszłego roku.

listopad 2017r.

Buźka prawdę powie
o powietrzu
W

Jastrzębiu-Zdroju
rozmieszczono 20
detektorów
mierzących stężenie pyłów PM10
i PM2,5 oraz temperaturę
i wilgotność powietrza. Pomiary pozwolą na rzeczywistą
ocenę stanu jakości powietrza
w poszczególnych częściach Jastrzębia-Zdroju. Wyniki pomiarów dostępne są na platformie
internetowej: atmopolis.pl/
luma/jastrzebie-zdroj/
public/, gdzie stan jakości
powietrza jest zwizualizowany za pomocą kolorowych
uśmiechniętych lub smutnych

„minek”. Klikając na „buźkę”
uzyskujemy informację o zakresie stężeń w danej godzinie
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oraz otrzymujemy komunikat
o warunkach atmosferycznych
w danym miejscu.

Grali

do rana

W

Zespole Szkół im. Króla
Jana III Sobieskiego zorganizowano „Noc gier”. Impreza wpisała się w szerszy projekt
„Rozkodujmy
matematykę
w naszym mieście”. Było tak wielu
chętnych, że organizatorzy musieli
wprowadzić limit uczestników.

Szkoła dysponuje bogatą kolekcją gier logicznych, matematycznych, strategicznych, ekonomicznych i towarzyskich. Kupiono je w ramach
realizowanego w szkole w ubiegłym roku projektu
„matEMAtyka-czyli efektywna, motywująca i aktywna forma spędzania wolnego czasu”. Projekt
był finansowany przez fundację mPotęga. Dzięki
wsparciu Rady Rodziców w tym roku do kolekcji
dołączyły kolejne kultowe gry.
Liczba chętnych do udziału w „Nocy
gier” jest najlepszym dowodem na to, że młodzież spędza czas nie tylko przed komputerem
i telefonem komórkowym.
Podczas imprezy odbył się konkurs w układaniu kostki Rubika. Uczniowie mieli również
możliwość spróbowania swoich sił w obrazkach logicznych, zagadkach matematycznych
oraz Sudoku.

SYTUACJE

listopad 2017r.
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Zwołują kolejne Walne Zgromadzenie w SM „JAS-MOS”
pracę prezesa i pozostałych członków
zarządu. Oczywiście, dotyczy to większej części członków Rady Nadzorczej.
Podobno w SM „JAS-MOS” powstał
spór kompetencyjny pomiędzy byłym
przewodniczącym Rady Nadzorczej
a Zarządem. Poskutkowało to tym, że
większa część Rady Nadzorczej postanowiła odwołać go z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. Aby
uspokoić i nie doprowadzić do wojenki,
jaka była toczona w innych spółdzielniach postanowiono w SM „JAS-MOS”
zwołać Walne Zgromadzenie, które
rozstrzygnie czy faktycznie ma zostać
prezes, który nie otrzymał absolutorium
pomimo zatwierdzenia sprawozdań
w tym finansowego z bardzo dobrym
wynikiem finansowym oraz pozytywną
opinią rewidenta biegłego i lustratora.
Czy zostanie odwołany członek Rady
Nadzorczej, który zdaniem większości
Rady Nadzorczej wszedł w kompetencje członka Zarządu i nie działał kolektywnie. Czy to Walne Zgromadzenie to
rozstrzygnie? Wiadomo, że poprzednika odwołano i SM musiała zapłacić
odszkodowanie w wysokości około
46 tysięcy złotych plus koszty sądowe.

Czy Walne Zgromadzenie
podejmując decyzje
o odwołaniu prezesa
weźmie pod uwagę
możliwe, kolejne straty
finansowe w podobnej
kwocie?

Dziwna

sytuacja

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”
przygotowują się do Walnego Zgromadzenia, które
odbędzie się w sześciu częściach, począwszy
od 21 listopada do 7 grudnia 2017r. Zastanawia,
co się stało w SM „JAS-MOS”, że dobrze stojąca
finansowo i stabilna spółdzielnia zwołuje Walne
Zgromadzenie, w celu odwołania Prezesa Zarządu
i jednego członka Rady Nadzorczej?

P

rawo spółdzielcze reguluje pojęcie absolutorium
jedynie cząstkowo i tylko
w odniesieniu do członków
zarządu spółdzielni. Czym jest absolutorium? Jest to ocena poszczególnych członków organu spółdzielni,
która powinna być dokonywana na
każdym rocznym walnym zgromadzeniu członków spółdzielni. Podstawą do udzielenia lub nieudzielenia absolutorium są sprawozdania,
w tym sprawozdania finansowe organów oraz opinia biegłego rewidenta.
W Spółdzielni Mieszkaniowej „JasMos” sprawozdanie (za rok 2016
w maju 2017r.), w tym finansowe zo-

stało przyjęte znaczną większością
głosów. Zgodnie z prawem spółdzielczym udzielanie absolutorium członkom zarządu należy do wyłącznej
kompetencji Walnego Zgromadzenia
członków spółdzielni. Absolutorium
udziela się poszczególnym członkom
zarządu. Konsekwencją nieudzielenia
absolutorium może być, a nie musi
być odwołanie członka organu spółdzielni z funkcji. Tego Walne Zgromadzenie w maju nie dokonało. Znane
są przykłady w spółdzielczości, że
w pierwszych latach urzędowania
prezesi nie uzyskują absolutorium,
a pomimo tego w kolejnych latach
uzyskują uznanie swoich członków.

W SM „JAS-MOS”
nadwyżka budżetowa
za rok 2016 wynosiła
1 milion 576 tysięcy
złotych, wzrasta też kwota
odzyskiwanych długów
od dłużników SM, mimo to
tylko prezes zarządu nie
otrzymał absolutorium.
Do pozytywnego wyniku brakło
4 głosów na 98 oddanych głosów (47
za – 51 przeciw), na 4843 członków SM
„JAS-MOS”. Członków, którzy powinni być na tym Walnym Zgromadzeniu.
Rada Nadzorcza nie podjęła żadnych
działań, ponieważ pozytywnie ocenia

Czy warto to robić, a może lepiej odwołać bez skutków finansowych członka Rady Nadzorczej skonfliktowanego
z Zarządem i większą częścią Rady
Nadzorczej. Walne Zgromadzenie musi
wziąć pod uwagę to, co stało się podwaliną, że prezes nie uzyskał absolutorium.
Według członków błędem Zarządu
i Rady Nadzorczej było wprowadzenie
sprzątania klatek schodowych powyżej
parteru. Za decyzje podjętą kolegialnie
ma de facto zostać ukarany prezes (ponad 80% ankietowanych było za sprzątaniem klatek schodowych w całości),
pomimo korzystnych opinii biegłego
rewidenta i przeprowadzanej lustracji.
A co robili pozostali członkowie Zarządu i co zrobiła Rada Nadzorcza, która
zatwierdziła nie tylko zasady dodatkowego sprzątania, ale także zasady
płacenia za to sprzątanie - rozliczać
koszty na metr kwadratowy. Nie należy
też pomijać istotnej informacji, że na liczeniu kosztów tzw. „sprzątania dodatkowego” (z rozliczeniem na lokal, a nie
na metr kwadratowy) powyżej parteru
skorzystają mieszkańcy dużych lokali
mieszkalnych, a stracą ci, którzy mają
mieszkania mniejsze - poniżej 60 metrów kwadratowych. Spółdzielnia mając
tak dobry wynik finansowy - nadwyżkę
przeznacza na pomniejszenie kosztów
eksploatacji rozliczając członków SM
na metr kwadratowy. Więc ci, co mają
duże lokale uzyskują na swoje mieszkanie największe wsparcie. Posiadacze
mniejszych lokali otrzymują mniejsze
wsparcie. Zgodnie z zasadą, kto więcej
wpłaca ten ma większy udział w nadwyżce, kto mniej wpłaca ma mniejszy
udział (logiczne jest, że kto ma większe
pożytki ten ma większe koszty). Dlatego
Rada Nadzorcza i Zarząd w SM „JASMOS” podjął decyzję, że tzw. dodatkowy koszt za sprzątanie tak, jak cały
fundusz eksploatacyjny jest rozliczny na

metr kwadratowy. Tak, więc mamy genezę wojenki w SM „JAS-MOS”, za którą
może ponieść odpowiedzialność tylko
prezes lub członek Rady Nadzorczej.

Członkowie na Walnym
Zgromadzeniu muszą też
wziąć pod uwagę, że za
6 miesięcy będą ponownie
oceniać Zarząd i Radę
Nadzorczą (wybory).
Nowy prezes, zarząd oraz Rada
Nadzorcza zaczęli od zmian organizacyjnych i wymiany pracowników
na stanowiskach kierowniczych, dotyczyło to głównie kierowników administracji osiedlowych. Wprowadzono
nową usługę sprzątania całych klatek
schodowych, dokonano we wszystkich
lokalach wymiany wodomierzy na wodomierze radiowe, zmodernizowano
na wszystkich budynkach instalację
AZART do odbioru cyfrowych kanałów
naziemnych MUX-8, poprawiono jakość
i wizerunek placów zabaw. Systematycznie poprawiana jest jakość placów
gospodarczych (prezes chce zabudować na placach poidełka). SM weszła
w nowy program termomodernizacji
bloków z WFOŚiGW w Katowicach
- za ten rok może uzyskać wsparcie
finansowe w wysokości około 1,5 miliona złotych. SM „JAS-MOS” uzyskała
zwrot na kwotę 240 tys. złotych za termomodernizację w latach 2011-2015
(białe certyfikaty). SM podjęła też ścisłą współpracę z PUP, wskutek której
otrzymała 550 tys. złotych wsparcia na
stworzenie miejsc pracy oraz ponad
40 tys. złotych na szkolenie pracowników. Zarząd podjął nowe rozwiązania
w celu systemowego zagospodarowania
terenów zielonych (trawniki, żywopłoty,
kwiaty, krzewy, drzewa). Pracownicy
SM kończą w tym roku pełną inwentaryzacje piwnic i wspólnych pomieszczeń.
Rozpoczęto porządkowanie parkingów
(miejsca dla niepełnosprawnych) i malowanie miejsc postojowych. Ponadto
w SM wymieniono wszystkie tablice
ogłoszeniowe, wyremontowano i zmodernizowano pomieszczenia szatni dla
pracowników (zgodnie z wymogami
BHP na polecenie PIP, Senepidu). Uporządkowano umowy na najem lokali
użytkowych oraz dzierżawę terenów
i lokali. Zgodnie ze zmianami ustaw
uporządkowano sprawy członkowstwa.
Na koniec warto też wiedzieć, że obecny prezes wraz z zarządem przygotował
na 2018 rok duże zmiany organizacyjne.
Będzie wprowadzany nowy Zintegrowany System Informatyczny (ZSI), który
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni. Działania te są
niezbędne i wynikają ze zmian ustaw
dotyczących spraw podatkowych w tym
Jednolitego Pakietu Kontrolnego (JPK)
Split payment, czyli modelu podzielonej
płatności dotyczących podatku VAT oraz
wprowadzenia nowych unijnych rozporządzeń dotyczących ochrony danych
osobowych (RODO). Biorąc to wszystko
pod uwagę i wiedząc, że obecna sytuacja finansowa spółdzielni jest stabilna
pod każdym względem, a przed nią
sporo wyzwań, lepiej nie zmieniać szefa,
który wprowadził wiele, dobrych zmian
i jest przygotowany do nowych wyzwań. Przypominamy, że konsekwencją
nieudzielenia absolutorium może być,
a nie musi być odwołanie członka organu spółdzielni z funkcji.
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wygodne

KREDYTY
i Pożyczki
U NAS
kredyty i pożyczki wielu
banków w jednym miejscu
kwoty kredytu do 220.000 zł
szybkie pożyczki do 20.000 zł
okres kredytowania do 144 miesięcy
bezpłatnie sprawdzimy zdolność kredytową

listopad 2017r.

Srebrne siatkarki

W

Niepołomicach odbył się ogólnopolski turniej mini piłki siatkowej dziewcząt. W turnieju rywalizowały na
32 drużyny z całej Polski. Po bardzo wyrównanym meczu finałowym uczennice Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju

zajęły drugie miejsce. Ponadto najlepszą zawodniczką turnieju została uczennica klasy IV
jastrzębskiej szkoły Ewelina Arciszewska.
Skład: Ewelina Arciszewska, Agnieszka Mieńkowska, Weronika Tymińska, Joanna Wyleżoł, Julia Sosna, Lena Błachut.

Medale na macie
J

akub Garus został srebrnym medalistą
Mistrzostw Polski Młodzików w judo.
W wadze do 38 kg pokonał przeciwników
z Wrocławia, Gliwic i Elbląga. W finale uległ
zawodnikowi z Wrocławia i uplasował się na
drugiej pozycji. W odbywających się w Poznaniu Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików brązowe medale zdobyły Oliwia Onysk
oraz Oliwia Kutyła.
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JESIEŃ w ZAKOPANEM!
Ośrodek
Jastrzębia
Turnia
Zaprasza

www.jsu.pl | tel. 18 206 38 56 | 510 281 370
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Na

pożegnanie szykuje
nam się kilka ciekawych starć. W sobotę zapraszamy na orlik „Staszica”,
aby o 16:00 z przytupem wejść
w wir piłkarskich emocji. Już na
sam początek po jednej stronie
boiska zobaczymy zwycięzców
turnieju charytatywnego dla Mojseja - MG Wiśniówka, której szyki będą próbować pokrzyżować
zawodnicy Wypożyczalnia24NET.

Następne spotkanie to pojedynek
HAWK oraz GKT Zofiówka. Czy
o godz. 19:00 w ostatnim sobotnim
starciu swój dorobek bramkowy
powiększy Patryk Dudziński? Dobrze nabita strzelba drużyny Artura Łacioka będzie skierowana
w stronę FHU ROMA.
Niedziela to zmagania na Warszawskiej. Po obiedzie można
wybrać się zawiesić oko na piłkarskich zmaganiach Young Boys
oraz BRS Skarbiec. Po tym starciu

Wydojone Krówki podejmą Team
Zdrooy - drużynę środka tabeli. Ten
rok przypieczętuje starcie GRANAT Team oraz Elite Dream, pojednek, który na papierze zapowiada
się jako bardzo wyrównany. Serdecznie zapraszamy wszystkich do
napawania się tymi pozytywnymi
emocjami, które będą ostatnimi
w tym roku jeśli chodzi o rozgrywki
Playareny w Jastrzębiu-Zdroju!
Tomasz Dębski,
ambasador-redaktor Playarena.pl
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:
I. Ustanowienie i zbycie odrębnej własności
lokali mieszkalnych położonych przy:
n ul. gen. W. Andersa 29/2, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 40,80 m2,
cena wywoławcza 54 900 zł, wadium 5 490 zł,
n ul. gen. W. Andersa 7/4, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 38,18m2,
cena wywoławcza 54 900 zł, wadium 5 490 zł,
n ul. Pomorska 48/14, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 25,94 m2,
cena wywoławcza 41 000 zł, wadium 4 100 zł,
n ul. M. Kopernika 4/8, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 33,30 m2,
cena wywoławcza 41 000 zł, wadium 4 100 zł,
n ul. Pomorska 67/14, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 25,94 m2,
cena wywoławcza 59 900 zł, wadium 5 990 zł,
n ul. Śląska 13/61, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 34,50 m2,
cena wywoławcza 55 400 zł, wadium 5 540 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS”
sala nr 4 w dniu 22.11.2017r., o godzinie 1300.
Minimalne postąpienie wynosi 500,00zł. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci,
którzy zapoznają się z „Regulaminem na ustanowienie i zbycie odrębnej własności …”
obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie
wpłacą wymagane wadium. Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone
na poczet ceny mieszkania, a pozostałym osobom zwrócone w terminie do 3 dni
na podany numer konta bankowego.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: poniesienia
kosztów ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego
wartość rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi
wieczystej.
Umowa ustanowienia i zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta
zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.

II Najem lokalu mieszkalnego
położonego w Jastrzębiu- Zdroju przy:
n ul. St. Moniuszki 8/5, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 35,40m2,
stawka wyjściowa 7,20 zł/m2, wadium 255 zł,
kaucja mieszkaniowa 6 krotności wylicytowanej opłaty czynszowej.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS”
sala nr 4 w dniu 22.11.2017r., o godzinie 1330.
Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem
organizowania przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym
w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą
wymagane wadium. Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone w poczet kaucji
mieszkaniowej, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 3 dni na podany numer
konta bankowego.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie
stałego dochodu, pozwalającego na bieżące regulowanie czynszu i pozostałych
opłat. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do zawarcia w terminie 7 dni
od daty zakończenia przetargu umowy najmu - z której treścią zapoznała się przed
przystąpieniem do przetargu - na lokal będący przedmiotem przetargu oraz wpłaty
kaucji mieszkaniowej w wysokości 6 krotności wylicytowanej opłaty czynszowej
najpóźniej w dniu podpisana umowy.
Dowód wpłaty wadium do organizowanych przetargów należy przedłożyć
w Spółdzielni najpóźniej dnia 21.11.2017r., do godziny 1530.
Wystawione do przetargów lokale mieszkalne można oglądać w dniach
13 i 14 listopada 2017r., po wcześniejszym zgłoszeniu się w administracji osiedla przy:
- ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 476 12 55 (ul. gen. W. Andersa,
M. Kopernika, St. Moniuszki),
- ul. Kaszubska 3 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 473 01 69 (ul. Pomorska, Śląska).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów
bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa
SM „JAS-MOS” pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.
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ROZRYWKA

Horoskop
Wodnik (20.01-18.02)
Pamiętaj, że nie samym chlebem człowiek żyje. Jeśli jesteś
przemęczony, przestań wykonywać powierzone Ci zadania za
wszelką cenę. Od czasu do czasu
trzeba odpocząć. To, czego dokonałeś w poprzednich miesiącach, jest już na tyle ważne, że
sprawy będą się toczyć w sposób
pozytywny same z siebie. Osoba,
która jest Ci bardzo bliska, zaczyna się od Ciebie oddalać. Zrób
coś, aby ten trend odwrócić.
Ryby (19.02-20.03)
Musisz wykazać się zdecydowanym działaniem, bo ktoś
będzie chciał Ci odebrać to, na
czym bardzo Ci zależy. Nie stój

dził. Jednak te nieciekawe chwile będą przeplatane wieloma pomyłkami tak z Twojej strony,
jak ze strony innych. Efekt będzie czasami zabawny, a czasami przygnębiający. Pamiętaj, że
wcześniej czy później każda pomyłka wyjaśnia się i wszystko
skończy się dobrze.
Rak (21.06-22.07)
Przez listopad przejdziesz jak
burza. Mimo że w Twoim bliskim otoczeniu jest osoba (lub
osoby), która bardzo chciałaby
Ci zaszkodzić, to jednak nie uda
się jej pokrzyżować Twoich zamierzeń. Zwróć uwagę na ludzi,
którzy się do Ciebie uśmiechają,
ale w ich oczach widać zazdrość.
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Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

Przyjdź! Sprawdź nas!
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska 73 (naprzeciw E-Leclerc) 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

z boku, nie czekaj na rozwój wypadków, bo stracisz na tym bardzo wiele. Weź sprawy w swoje ręce i z człowieka broniącego
się, zamień się w agresora. Tylko
w ten sposób obronisz się przed
zakusami osoby, która chce Twoim kosztem zyskać szczęście.
Baran (20.03-20.04)
Bardzo pozytywne efekty
przyniosą działania, które podjąłeś w poprzednich miesiącach
roku. Być może nawet zwątpiłeś
w słuszność swoich działań, ale
to co sobie zaplanowałeś, właśnie się ziści. Nie popadaj w euforię, bo jeden nieprzemyślany
krok może spowodować, że misternie budowana konstrukcja
zawali się jak domek z kart.
Byk (21.04-21.05)
Podejmiesz się bardzo ambitnych zadań. Z początku wszystko będzie szło jak po grudzie
i z tego powodu będziesz się
zniechęcał. Zupełnie niepotrzebnie, bo realizacja Twoich
planów będzie się rozwijała powoli, ale systematycznie i z każdym kolejnym tygodniem będzie
nabierała przyspieszenia. Ty jednak nie spiesz się za bardzo. Pozwól wszystkim sprawom iść
swoim torem, a wszystko będzie
doskonale się układało.
Bliźnięta (22.05-22.06)
Listopad to miesiąc podczas
którego będziesz się trochę nu-

Uważaj na nich. Nie patrz jednak
na wszystkich jak na potencjalnych wrogów. Są bowiem ludzie
bardzo Ci przyjaźni. Zbytnia nieufność może ich zrazić do Ciebie.
Lew (23.07-22.08)
Jest coraz lepiej! I będzie
jeszcze lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła do Ciebie
i czuwa, abyś w każdej sytuacji
wychodził na swoje. W związku
z tym spadnie na Ciebie obowiązek opiekowania się jakąś osobą,
która w przeciwieństwie do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to
z pełnym zaangażowaniem, bo
niebawem to Ty będziesz potrzebował rewanżu tego człowieka.
Panna (23.08-22.09)
Mimo że to Ty będziesz miał
rację, to czeka Cię fala nieporozumień i kłótni. Za wszelką
cenę zachowaj spokój i nie wdawaj się w awantury. Lepiej jest
odczekać i dopiero na spokojnie
przekonywać innych do swoich
racji. W końcu wszyscy, co Cię
krytykowali zaczną rozumieć, że
prawda jest po Twojej stronie.
Nie zapominaj o sobie. Daj sobie
odrobinę swobody, pozwól sobie
na trochę szaleństwa. Pozwoli Ci
to odreagować wszystko to, co
było przykre.
Waga (23.09-23.10)
Wygląda na to, że zapomnisz
o tym, że oprócz przyjemności masz też obowiązki. To spo-
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woduje, że na krótki czas wpadniesz w niewielkie kłopoty, będziesz oceniany i krytykowany.
Na szczęście dość szybko zreflektujesz się i zaczniesz naprawiać swoje błędy. Będzie to docenione przez tych wszystkich,
którym na Tobie zależy i którzy
w Ciebie wierzą. Wbrew pozorom
jest kilkoro takich ludzi.
Skorpion (24.10-22.11)
Wszystko dobre, co się dobrze
kończy. To, co miało się stać złego, już się stało. Dlatego też listopad będzie dla Ciebie miesiącem permanentnej szczęśliwości. Problemy, kłopoty, rozterki i zły nastrój odejdzie w zapomnienie, a to dzięki temu, że
obok Ciebie będą tylko tacy ludzie, którzy Ci dobrze życzą, a co
najmniej tacy ludzie, którzy Cię
szanują i czują do Ciebie sympatię. Baw się dobrze, bo to jest
Twój czas!
Strzelec (23.11-21.12)
Chociaż listopad zacznie się
tak jakby nijako, to każdy kolejny dzień będzie dla Ciebie coraz bardziej intensywny. Z jednaj strony praca lub nauka,
z drugiej zabawa. Nie przesadzaj, ani z jednym, ani z drugim, bo to przynajmniej na razie nie ma sensu. Najlepiej by
było, abyś czasami oddawał się
błogiemu lenistwu i to najlepiej
w samotności. Z lenistwem jednak też nie przesadzaj!
Koziorożec (22.12-19.01)
Jest coraz lepiej! I będzie
jeszcze lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła do Ciebie
i czuwa, abyś w każdej sytuacji
wychodził na swoje. W związku z tym spadnie na Ciebie obowiązek opiekowania się jakąś
osobą, która w przeciwieństwie
do Ciebie, ma słabszy okres.
Zrób to z pełnym zaangażowaniem, bo niebawem to Ty będziesz potrzebował rewanżu
tego człowieka.

DORABIANIE KLUCZY

EKSPRESOWE DORABIANIE KLUCZY
SAMOCHODOWYCH, MIESZKANIOWYCH
KODOWANIE KLUCZY Z IMMOBILIZEREM
OSTRZENIE

788 554 185

www.dorabianiekluczypetrykowski.pl
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, WARSZAWSKA 1 oraz TARGOWISKO ARKI BOŻKA

Wśród osób, które do 30 listopada nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki
jest Alicja Kaźmierczak. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Papierowe wydania „NASZEGO JASTRZĘBIA” kolportujemy w blokach trzech jastrzębskich
spółdzielni mieszkaniowych: Jas-mos, Nowa i GSM. Docieramy także do sołectw.

MIEJSCA, w których można otrzymać naszą gazetę:
CENTRUM
- Kopalnia Formy, ul. Prosta 4
dzielnicA Zdrój
- 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. Niepodległości 266
- Sklep Lewiatan, ul. Stawowa 2

- Sklep spożywczy (Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska), ul. Rostków 9
- Sklep Spożywczy „ABC”, ul. Niepodległości 63
Sołectwo Borynia i Skrzeczkowice
- Sklep Lewiatan, ul. 3-go Maja 109
- Sklep spożywczy, ul. Powstańców 287
- Sklep Lewiatan, ul. Świerklańska 87
Sołectwo Ruptawa
- Sklep „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 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

I Ty możesz reklamować się
w „Naszym Jastrzębiu”
Mariola Szołtys
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info

Sebastian Sroślak
790 887 729, reklama@naszagazeta.info

