G

A

Z

Nakład:

E

T

A  

Nowa akcja medialna
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Mieszkańcom
Jastrzębia-Zdroju
wiary, nadziei
i miłości

„WIŚNIÓWKA”
jest najlepsza

życzy redakcja „Naszego Jastrzębia”

str. 15

a
t
s
a
i
M
d
Urzą

Ł
A
D
E
NI
zY
d
Ę
ieni
p

DODATEK

FEDRUJEMY
Orzeł Biały dla kapelana „Solidarności”
Prałat Bernard Czernecki odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy
najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego. 

str. 7

Pod opieką św. Barbary

Centralna Akademia Barbórkowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyła
się w kopalni Pniówek. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści,
przedstawiciele władz samorządowych, służby mundurowe, duchowni,
organizacje związkowe oraz zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej.  str. 8-9

Górnicy bohaterami filmu dokumentalnego

Trzech pracowników Ruchu Borynia i geolog z Budryka wzięli udział
w produkcji realizowanej przez Discovery Channel. Sześcioodcinkowy
program „Górnicy PL” pokaże kulisy funkcjonowania kopalni węgla, miedzi
i soli, a także codzienne życie górników i warunki, w jakich pracują. str. 8-9

Bieg z piekła rodem

W Pawłowicach na terenie kopalni Pniówek odbył się ekstremalnie trudny
bieg z przeszkodami. W Runmageddonie wzięło udział 1300 osób.  str. 10
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SKLEP Z HERBATĄ
I KAWĄ
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Salon Optyczny
Agnieszka Łuczkowska
Optyk-optometrysta
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Badania
Okulistyczne

Lek. Przemysław Kliś
506 966 148
Jastrzębie-Zdrój, Turystyczna 37A (obok poczty)

JADŁODALNIA
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Magiczny
świat
Pod naszym patronatem
medialnym w Zespole Szkół
nr 6 odbył się wyjątkowy
koncert promujący debiutancką
płytę „Zenith” Izabeli Ostrzołek,
jastrzębianki i absolwentki
„Sobieskiego”.
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świąteczne prezenty
Świeżo mielone kawy
Szlachetne herbaty
porcelana
ręcznie robione
czekolady
Yerba Mate

Jastrzębie-ZdróJ
Wielkopolska 1D
tel. 695833119
facebook.com/herbatakawasklep/
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pod

filarem
Im bliżej świąt, tym
powinno się robić
przyjemniej, a jest coraz bardziej nerwowo. Ludzie tłoczą się w sklepach, autobusach, na ulicach.
I zamiast mówić coś miłego,
warczą na siebie. Złe emocje kumulują się zwłaszcza
w jednej dziedzinie - polityce. W czasach młodości przez
kilka lat mieszkałem w Bytomiu. Miasto dzieliło się na kibiców Polonii i Szombierek.
Nie było zmiłuj. Musiałeś być
za albo przeciw. Jeśli w nieznanym środowisku udzieliłeś złej odpowiedzi, w najlepszym wypadku czekał cię
towarzyski ostracyzm albo
- w wariancie negatywnym
- „bęcki”. Jako młodzieniec
rozgarnięty i ciekawy świata nie mogłem pojąć, dlaczego ludziom nie jest szkoda sił,
czasu i energii na wikłanie się
w nierozwiązywalny dylemat:
Polonia czy Szombierki. Teraz jest podobnie. Ludzie podzielili się na PiS i antyPiS. Są
w stanie dla tej sprawy poświęcić towarzyskie znajomości i publiczną reputację. Ciężko to zrozumieć komuś, kto nie ma mentalności
kibica. Politycy są fajni, ale
nie na tyle, aby poświęcać
im tyle energii i uwagi. Spotkałem niedawno znajomego ze studiów. Zamiast powspominać stare balangi, od
razu strzelił mi wykład o utracie międzynarodowej reputacji Polski w świecie i zniewolonych sądach. Zaproponowałem, aby trochę wyluzował
i opowiedział o czymś, co ma
sens, czyli gdzie spędzi ferie albo jak się czują jego rodzice. Znajomy machnął ręką,
warknął „nic się nie zmieniłeś” i sobie poszedł. A taki był
z niego kiedyś fajny facet.
filar
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Uprzejmie donoszę
Donoszenie weszło w krew nie tylko
niektórym europosłom, ale także
samorządowcom. Prezydent Anna
Hetman poskarżyła się do wojewody
na radnych, ale nie miała racji.

A

nnie Hetman nie spodobała się legalnie podjęta przez
Radę Miasta uchwała dotycząca płatności za pieczę zastępczą.
Chodziło o nieduże pieniądze, a istotą
proponowanych zmian było poprawienie sytuacji dzieci, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej. Prezydent
postanowiła jednak poszukać dziury
w całym i zwróciła się do wojewody,
aby uchylił uchwałę Rady Miasta. Jak
się okazało, donos był bezpodstawny.
- Traktuję Pani pismo jako „sygnał w sprawie” informujący organ
nadzoru, że w Pani opinii uchwała Rady Miasta w sposób rażący
narusza przepisy Konstytucji RP.
Uprzejmie informuję, że wnikliwie
przeprowadzona ocena legalności
przedmiotowej uchwały nie pozwoliła organowi nadzoru na uznanie, że akt ten dotknięty jest istotną
wadą prawną - odpisała zastępca

naczelnika Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
(fil)

AKTUALNOŚCI
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Przerzuciła
odpowiedzialność
na radnych

Zdaniem wojewody, prezydent Anna
Hetman złamała Konstytucję
i ustawę o finansach publicznych.

K

Przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
obdarzy nas głębokimi i radosnymi przeżyciami,
a błogosławieństwo Bożej Dzieciny
wniesie w nasze rodziny spokój i radość.
Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2018
życzymy dużo optymizmu, spełnienia marzen i radości.
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
JASTRZĘBIA-ZDROJU
Prezes Zarządu
Marian Janecki

iedy w samorządach kłócą się, kto ma rację, prezydent czy radni, rozstrzygający głos przysługuje
wojewodzie. Jak się okazuje Jastrzębie-Zdrój jest stałym „klientem” Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego.
Dopiero niedawno wyszło na jaw
rozstrzygnięcie nadzorcze z końca lipca tego roku. Sprawa dotyczyła gospodarowania majątkiem
miasta, a ściślej mieniem znajdującym się w zarządzie jednostek
budżetowych, w tym konkretnym
przypadku - jastrzębskich szkół.
Okazało się, że prezydent Anna
Hetman chciała na radnych zrzucić odpowiedzialność za podjęte
decyzje. Wyprowadził ją z błędu
wojewoda śląski. W rozstrzygającym orzeczeniu prezydent Annie
Hetman zarzucono naruszenie
Konstytucji i ustawy o finansach
publicznych. To ciężkie argumenty, niespotykane na co dzień
w korespondencji między samorządami a Urzędem Wojewódzkim. Ustalenia wojewody powinny
stanowić nauczkę także dla samych radnych, aby nie ufali bezkrytycznie Annie Hetman, która być może - rozpoczęła polityczną
grę o reelekcję w przyszłorocznych wyborach. Kandydatka Platformy Obywatelskiej może szukać pretekstów, aby przerzucać
na radnych odpowiedzialność za
niewygodne decyzje. 
(fil)
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CENTRUM TAPET
DYWANY WYKŁADZINY
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Z natury jestem optymistą
Rozmowa z Łukaszem Kaszą, przewodniczącym Rady Miasta.
- Mijający rok jest zły?
- Nie jest zły, ponieważ nie wydarzyło się nic dramatycznego. Ale
nie jest też dobry. Przed Jastrzębiem
stoją wyzwania cywilizacyjne i rozwojowe, którym musimy sprostać
jeżeli chcemy, aby dobrze zapamiętały nas kolejne pokolenia. W tym
kontekście ostatnie trzy lata można
uznać, jeśli nie za stracone, to na
pewno zmarnowane.
- Jest Pan rozczarowany rządami
prezydent Anny Hetman?

Łukasz Kasza podczas wręczania słodkich upominków dla młodych
zawodników UKS Orzeł Moszczenica z okazji Mikołaja.
- Czego życzy Pan sobie i mieszkańcom w nadchodzącym roku?
Aby nie był gorszy czy żeby był
lepszy, niż 2017 rok?
- Pod koniec 2016 moja rodzina powiększyła się o córeczkę,
a bieżący rok upłynął mi na
szczęśliwym ojcostwie. W wy-

miarze osobistym trudno mi sobie
wyobrazić, że w 2018 roku spotka mnie coś jeszcze lepszego.
Natomiast, jako samorządowiec
i życiowy optymista, chciałbym i tego też życzę mieszkańcom aby nadchodzący rok pozytywnie
nas zaskoczył.

- Nie obiecywałem sobie po rządach Anny Hetman wiele, więc trudno
mówić o rozczarowaniu. Trochę naiwnie liczyłem natomiast, że w najważniejszych, strategicznych dla Jastrzębia sprawach uda się osiągnąć zgodę
i kompromis między prezydentem
a większością w Radzie Miasta.
- O jakich sprawach Pan mówi?
- Na przykład kwestia przejęcia
nieruchomości po kopalni „Jas-Mos”.
Radni chcą zbudować tam centrum
biznesowo-inwestycyjne, ponieważ

nasze miasto wciąż nie ma alternatywy rozwojowej dla górnictwa. Prezydent Hetman tego nie chce. Gra
z nami na czas, czekając aż Spółka
Restrukturyzacji Kopalń sprzeda, co
się da, a resztę zrówna z ziemią.
- Wybory samorządowe położą
kres temu impasowi?
- Na pewno tak. W jastrzębskim
samorządzie ścierają się dwie wizje
rozwoju miasta. Mieszkańcy muszą
sami zdecydować, co jest dla nich
najlepsze. 
(fil)

Przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony
w gronie najbliższych obdarzy nas
głębokimi i radosnymi przeżyciami,
a błogosławieństwo Bożej Dzieciny
wniesie w nasze rodziny spokój i radość.
Z okazji nadchodzącego
Nowego Roku 2018 życzę dużo
optymizmu, spełnienia marzeń i radości.
Łukasz Kasza,
przewodniczący Rady Miasta
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Odbyło się kolejne burzliwe posiedzenie Rady
Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jej przewodniczący Bolesław Lepczyński nie
zaliczy tego popołudnia do udanych. Za miesiąc
może wylecieć ze stanowiska.

GSM
ostatnie starcie?

P

odobnie jak miesiąc
wcześniej
Bolesław
Lepczyński zdecydował samowolnie, bez zgody
Rady Nadzorczej, że nie wszyscy zainteresowani członkowie spółdzielni zostaną
wpuszczeni na salę obrad. Jednak tym razem nie poszło tak
gładko, jak to sobie wcześniej
zaplanował. Większość członków rady zażądała, by przewodniczący wpuścił oczekujących na mrozie członków
spółdzielni, którym wejście
blokowali wynajęci za pieniądze lokatorów ochroniarze. Pewny siebie Lepczyński nie poddał wniosku pod
głosowanie. I się przeliczył.
Tym razem łamanie statutu

GSM wyczerpało cierpliwość
członków rady nadzorczej,
którzy większością głosów
zdecydowali, że na kolejnym, styczniowym posiedzeniu, przegłosowany zostanie
wniosek o odwołanie Bolesława Lepczyńskiego. Nie
musi to oznaczać końca kłopotów Lepczyńskiego oraz
jego patronów, z prezesem
GSM Gerardem Weychertem
na czele. Dotarliśmy bowiem
do informacji, że wszczęte
zostało przez organy ścigania
śledztwo w związku z szykanowaniem w ostatnich miesiącach jednego z członków
rady nadzorczej. Szczegółów
z uwagi na dobro śledztwa na
razie nie podajemy.

INFORMACJE
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VI Bal Nadziei

P

o raz kolejny członkowie Ruchu
„Światło - Życie” rejonu JastrzębieZdrój zorganizowali Bal Bezalkoholowy, aby wspólnie i radośnie spędzić
czas, propagując postawę trzeźwości.
To nie tylko zabawa, ale także dawanie
nadziei. Uczestnicy balu pamiętali, iż
są również osoby, które nie mogą wziąć
udziału w tym świętowaniu, ale potrzebują
pomocy i wsparcia. Nie można ich zostawić samych w walce ze swoimi problemami czy chorobą. Zebrane przez organizatorów i uczestników środki finansowe
zostaną przekazane konkretnej osobie lub
rodzinie, która z różnych względów znalazła się w trudnej sytuacji. Bal został objęty
patronatem Arcybiskupa diecezji katowickiej Wiktora Skworca oraz Przewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Łukasza Kaszę.
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Załatwiamy sprawy od początku do końca
Rozmowa z Mirosławem Bogusz, licencjonowanym Pośrednikiem z 16-letnim doświadczeniem.
- Sprzedając lub kupując mieszkanie, dom albo działkę, często zastanawiamy się, jak wybrać biuro nieruchomości, by wszystko odbyło się
szybko, sprawnie i przede wszystkim
zgodnie z prawem.
- Przede wszystkim należy zapytać
czy biuro posiada licencję. Obecnie
zniesiono ten wymóg i na rynku funkcjonuje wiele biur bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy. A to może
wpłynąć na jakość świadczonych usług.
Pracownicy naszego biura - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
PARCELA mają licencje zawodowe. Mirosław Bogusz - nr 6689, Karolina Król 18665 i Dorota Szelong-Bogusz - 18811,
co gwarantuje wysoką jakość usług.
Posiadamy również ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej, jesteśmy
członkiem Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredni-

ków w Obrocie Nieruchomościami oraz
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Pracujemy zgodnie ze standardami
i kodeksem etyki zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Mamy
biura w Jastrzębiu-Zdroju i Żorach.

- Jak to przekłada się na jakość
usług?
- Bezpośrednio! Świadczymy kompleksowe usługi. Współpracujemy z kancelariami notarialnymi, radcami prawnymi,
bankami (doradcami kredytowymi),

biurami projektowymi, rzeczoznawcami
majątkowymi, biurami geodezyjnymi, jak
również z osobami mającymi uprawnienia do wystawiania certyfikatów energetycznych. Klient zleca nam sprawę,
a my załatwiamy wszystko od początku
do końca. Pośredniczymy i doradzamy
w kwestii kredytu bankowego. U nas
klient nie musi się obawiać, że jakieś formalności nie zostaną dopełnione. Nasze
wieloletnie doświadczenie, gwarantuje
szybkie i bezpieczne przeprowadzenie
całej transakcji, od wyszukania nieruchomości przez sprawdzenie stanu prawnego
do przekazania i rozliczenia z dostawcami
mediów. Załatwiamy sprawy od początku
do końca, doradzamy, podpowiadamy-jednym słowem dbamy o dobro klienta.
- Często klienci narzekają, że prowizje są wysokie, a nieruchomość
nie może znaleźć kupca…

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia życzymy
wszystkim naszym Klientom wielu
niepowtarzalnych chwil spędzonych
w spokoju i wzajemnej bliskości,
dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha
oraz spełnienia najskrytszych marzeń
oraz Dosiego Roku 2018!

- Na każdą nieruchomość jest kupiec, oczywiście za odpowiednią cenę.
Problem pojawia się, gdy klient narzuca
cenę która jest nieadekwatna do wartości rynkowej.
Coraz częściej zdarza się, że prowadzone są sprawy egzekucyjne
z nieruchomości. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej skorzystać
z usług profesjonalnego biura, by bezpiecznie, bez zadłużeń i obciążeń nabyć swoją wymarzoną nieruchomość.
Z każdym klientem indywidualnie
negocjujemy wysokość prowizji. Nie
oszukujemy i nie obiecujemy rzeczy
niemożliwych. Rzetelnie informujemy
klienta, w jakim czasie i po jakiej cenie
można zbyć daną nieruchomość. Nigdy
nie obiecujemy rzeczy niemożliwych dzięki temu klienci nam ufają i polecają
swoim znajomym. Zadowolenie klienta
to najlepsza reklama!

PROBLEM
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Urząd Miasta wstrzymał dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni „Centrum Logopedyczne”, która od
15 lat zajmuje się w Jastrzębiu-Zdroju rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci. To wielka krzywda dla małych
pacjentów, ale także problem dla miasta. Poradnia złożyła skargę w Samorządowym Kolegium Odwoławczym
i poprosiła o interwencję Radę Miasta. Jeżeli magistrat nie przywróci dotacji, sprawa zapewne trafi do sądu.
Jeśli miasto przegra, będzie musiało zapłacić nie tylko zaległe pieniądze, ale i solidne odszkodowanie.

Urząd Miasta
nie dał pieniędzy

N

iepubliczna Specjalistyczna
Poradnia „Centrum Logopedyczne” działa w JastrzębiuZdroju od 15 lat. Opiera się
o model diagnostyczno-terapeutyczny
opracowany przez Jolantę Falana - Kozłowską. Placówka szybko zdobyła sobie
popularność w naszym mieście, a z czasem w całej Polsce. W 2013 roku powstało
Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z oddziałami integracyjnymi
i specjalnymi. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością nie płacą tu za pobyt, co
ma duże znaczenia dla rodziców, którzy
ponoszą kolosalne wydatki związane z rehabilitacją swoich pociech. Od 2014 roku
poradnia i przedszkole nieodpłatnie realizują Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Subwencja na WWR pochodzi z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i idzie za dzieckiem.
To znaczy, że samorząd terytorialny nikomu
nie robi łaski, a jedynie dzieli kasę z MEN.

Specjaliści „Centrum
Logopedycznego” zajmują
się nie tylko leczeniem
małych pacjentów, ale
także edukacją rodziców,
aby nie lekceważyli
żadnych niepokojących
sygnałów.
Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym logopedów, pedago-

dów, oligofrenopedagodów, surdopedagogów, fizjoterapeutów, pedagogów
wczesnego wspomagania. Rodzice
od lat znają i cenią ofertę oraz rezultaty „Centrum Logopedycznego”. Na
zajęcia WWR poradnia otrzymywała
dotację z magistratu. Tak było do tej
pory. W październiku przyszło pismo
z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
z informacją o ograniczeniu dotacji za
zajęcia przeprowadzone od stycznia
do września. Urzędnicy nie wskazali
podstawy prawnej, na podstawie której
zabrali pieniądze na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci. Nie wezwano
nawet poradni do złożenia wyjaśnień.
Zablokowano kasę nie czekając na decyzję organów recenzujących działania władz miasta, jak Samorządowego
Kolegium Odwoławczych czy sądy. To
ryzykowny krok. Jeżeli poradnia wygra
spór, miasto będzie musiało zapłacić
nie tylko zaległą dotację, ale także odszkodowanie i koszty procesowe. Nie
chodzi o to, że tego typu placówki są
„święte” i nie można im wycofać finansowego wsparcia.

Rzecz w tym, że nie robi się
tego w taki sposób,
jak w Jastrzębiu-Zdroju.
Prawo wymaga, aby zwrot dotacji
odbył się na podstawie decyzji admini-

stracyjnej, od której przysługuje ścieżka
odwoławcza. Poza tym miasto musi mieć
poważne dowody, aby zabrać pieniądze. „Centrum Logopedycznemu” nie
przedstawiono żadnych konkretnych
zarzutów, a podpisy rodziców pod pismami protestacyjnymi dowodzą, że
w tym sporze mieszkańcy stoją po stronie poradni, a nie magistratu. Zdaniem
właścicieli placówki, urzędnicy prowadzą wobec nich czarny pijar rozpowszechniając nieprawdziwe informacje
wśród rodziców oraz dyrektorów żłobków i przedszkoli. Poinformowano o tym
prezydent Annę Hetman, która jednak
„nie doszukała się nieprawidłowości”
w działaniach swoich podwładnych.

Dla wielu dzieci zajęcia w „Centrum Logopedycznym”
są jedyną szansą na normalny rozwój.

Nie wiadomo, o co w tym
wszystkim chodzi, a to
jest najlepszy dowód, że
może chodzić o pieniądze.
Nie da się wykluczyć, że miasto ma problem z domknięciem budżetu i ogranicza
wydatki. Zaciskanie pasa jest dobre, ale
niepełnosprawne dzieci są ostatnią grupą,

na której należy oszczędzać. Sprawa trafiła
pod obrady listopadowej sesji Rady Miasta. W odpowiedzi na zarzuty „Centrum
Logopedycznego”, naczelnik wydziału
oświaty… postraszył poradnię prokuraturą. Sprawa jest rozwojowa i będziemy do
niej wracać w kolejnych numerach gazety
oraz na portalu www.jas24info.pl.
Jerzy Filar

Rodzice muszą być czujni
Rozmowa z Jolantą Falana-Kozłowską,
współwłaścicielką „Centrum Logopedycznego” i autorką
znanego w Polsce modelu diagnostyczno- terapeutycznego.

- Dlaczego wczesne wspomaganie jest tak ważne?
- Kiedy rodzi się dziecko, wszyscy
gratulują, cieszą się. Rodzice powoli przyzwyczajają się do nowych ról.
Stają się mamą i tatą. Pojawiają się
babcie, dziadkowie, ciocie i wujko-

wie. Wszyscy pragną, aby mały człowiek był zdrowy i dobrze się rozwijał. Czasami jednak dziecko nie
rozwija się prawidłowo i poważnie
choruje...
- Kto to może zdiagnozować?

- Oczywiście lekarze specjaliści, ale
to rodzice muszą być czujni. Jeżeli cokolwiek w rozwoju dzieci niepokoi, budzi lęk i niepewność, nie należy czekać aż problem sam się rozwiąże, lecz
natychmiast zwrócić się do logopedy,
pedagoga albo psychologa.
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Wstąp do nas na obiad!

Z

apraszamy do nowego
lokalu gastronomicznego Jadłodajnia Pasaż 24
w Jastrzębiu-Zdroju. W tym nowoczesnym obiekcie serwujemy smaczne, domowe obiady
przygotowane przez profesjonalny zespół doświadczonych
kucharek.

Każdego dnia do
wyboru dwa zestawy
obiadowe - każdy
z dwóch dań. Obiady
w cenie 10.95 zł!
- Cena i jakość potraw to
głównie atuty naszej jadłodajni, która powstała z myślą
o mieszkańcach Jastrzębia. Zapraszamy także pracowników

z okolicznych firm. U nas każdy
może zjeść smacznie i w dobrej
cenie - zapewniają właściciele
Jadłodajni Pasaż24 w Jastrzębiu.

Jadłodajnia ma doskonałą
lokalizację w centrum miasta
z własnym parkingiem oraz własnym wejściem od ulicy. Miła

i doświadczona obsługa zaprasza do skosztowania przygotowanych przez siebie dań - preferowana jest kuchnia domowa!

Serdecznie zapraszamy do naszej Jadłodajni!

www.naszejastrzebie.pl
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Dużo do
gadania
Byłem i jestem
członkiem Rady

Jest życie poza
samorządem

Andrzej Kinasiewicz, członek Rady

Krzysztof Baradziej, były wiceprezydent miasta

Ruszamy z nowym projektem medialnym realizowanym
razem z portalem www.jas24info.pl. Przynajmniej raz
w tygodniu postaramy się zaprosić do rozmowy osoby,
które mają wpływ na życie publiczne w JastrzębiuZdroju. Na naszych łamach przeczytają Państwo skrót
rozmowy, a jej cały przebieg można obejrzeć na portalu.

Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
rym nie udało się jeszcze w czasach demokratycznych uporać.

-Jak Pana przedstawić ? Były czy obecny członek Rady Nadzorczej?
- Jestem członkiem Rady Nadzorczej
GSM i i moje stanowisko podziela Sąd
Okręgowy w Gliwicach, który wydał postanowienie zawieszające haniebną uchwałę
o moim wykluczeniu do czasu wydania wyroku w tej sprawie. Ja cały czas byłem i jestem członkiem Rady.
- Jest Pan członkiem najbardziej medialnej spółdzielni mieszkaniowej, jeśli
nie w Polsce, to na pewno na Śląsku…
- Tę niewątpliwą „sławę” zawdzięczamy
temu, że w GSM skupiły się wszystkie negatywne cechy pokutujące w spółdzielczości
z poprzedniego systemu. Władzę posiada
prezes i jeżeli podporządkuje sobie, w różny sposób, przynajmniej część rady nadzorczej to może w sposób bezkarny zarządzać
spółdzielnią wbrew członkom i wbrew ich
interesom. To jest relikt przeszłości, z któ-

- W komunikatach medialnych finansowanych przez władze GSM, przeciwnicy
prezesa nazywani są „bojówkarzami”.
W słowach i czynach nie przypomina Pan
bojówkarza.
- Jesteśmy obrzucani różnego rodzaju
inwektywami. To słowo jest używane wobec ludzi, którzy są w GSM członkami od
kilkudziesięciu lat, a prezes zasiada tam od
kilku. Członkowie GSM, którzy upominają
się o swoje prawa, pytają o to, w jaki sposób
wydawane są ich pieniądze, nie zgadzają
się z prezesem, są bojówkarzami, wrogami
i przestępcami…
- Na you tube można obejrzeć filmik,
gdzie na ostatniej radzie nadzorczej dochodziło do przepychanek przed wejściem…
- Pan prezes bezprawnie zablokował
członkom spółdzielni udziału w posiedzeniach rady, w której regulaminie jest zapis
o jawności posiedzeń. Mogą w nich uczestniczyć członkowie zarządu, radcy prawni,
goście, pracownicy, a także członkowie.
I okazuje się, że od dwóch miesięcy członkowie spółdzielni nie mogą uczestniczyć,
ponieważ aby wejść na posiedzenie, trzeba
wcześniej zapisać się na listę. Firma ochroniarska zatrudniona przez prezesa za nasze
pieniądze i wbrew naszej woli nie wpuszcza osób, które nie są na liście. 
(fil)

do piłki. Od dzieciństwa trenowałem, później byłem zawodnikiem
klubów bardzo niskich lig, bo talentu mi brakowało. Ale uważam,
że piłka szczególnie w takim
mieście górniczym, jak JastrzębieZdrój jest wręcz niezbędnym elementem swego rodzaju kultury, bo
to rozrywka dla wszystkich.

- Od trzech lat rzadko pojawia się Pan w mediach, dlatego zacznę od mało dziennikarskiego pytania: Co u Pana
słychać?
- Okazuje się, że jest życie poza
samorządem. Ja nigdy nie palę
mostów za sobą. Wróciłem do korzeni, czyli do górnictwa,. Pracuję
w spółce obsługującej górnictwo
wchodzącej w skład Jastrzębskiej
Grupy Kapitałowej.
- Śledzi Pan, co się dzieje w urzędzie?
- Jako mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju interesuję się poczynaniami moich następców, bo los miasta leży mi na sercu. Trochę też oceniam ich decyzje.
- Jaką ocenę dałby Pan im po trzech latach? Dwójka,
trójka…
- Trochę trudno tak jednoznacznie ich ocenić. W sporej części są to ci sami urzędnicy, z którymi pracowałem
przez dziewięć lat, ale ton Urzędowi nadaje szef. Urzędnicy mogą być sprawni, chętni, ale jeżeli nie ma woli szefa ta
praca wygląda nie najlepiej.
- W Jastrzębiu-Zdroju nie ma szefa, jest szefowa, ale
nie plotkujmy przed świętami o kobietach. Porozmawiajmy o piłce nożnej. To jest pana pasja, hobby…
- Jak zaczynam rozmawiać o piłce nożnej, to zawsze mam
w pamięci dwa powiedzenia, jedno świętego Jana Pawła II,
który mówił, że „Wśród rzeczy nieważnych piłka nożna jest
najważniejsza.”. I szkockiego trenera Billa Shankly: „Niektórzy ludzie twierdzą, że piłka nożna to sprawa i śmierci,
chciałbym ich wyprowadzić z błędu. To jest rzecz jeszcze
poważniejsza”. Te dwa powiedzenia oddają mój stosunek

- Czy piłka nożna w Jastrzębiu może stać się taką marką
jak siatkówka czy hokej?
- Może i powinna się stać, bo przy całym szacunku do
osiągnięć siatkarzy jest jedna prawidłowość, którą zauważyłem. W naszej drugoligowej drużynie piłki nożnej,
90 procent zawodników to mieszkańcy Jastrzębia. Tu się
urodzili, wychowali, trenowali, spotykają się z mieszkańcami, a siatkarze to są ludzie, którzy tu zostali wynajęci do
pracy z całego kraju i świata.
- W samorządach toczy się spór: dotować miejski
sport czy nie?
- Uważam, że sport aspirujący do tych wielkich sukcesów nie jest w stanie się samodzielnie utrzymywać. To jest
niemożliwe. Niektóre rzeczy trzeba dotować, ale trzeba
to robić mądrze i zgodnie z przepisami, tym bardziej, że
teraz są takie prawne możliwości. Wszystko zależy od woli
prezydenta.
- Jak Pan ocenia, GKS Jastrzębie ma szansę na awans?
- Apetyty rosną. Runda jesienna była niespotykana i nawet
sami zawodnicy i trenerzy trochę są zaskoczeni wynikami.
Ale awans w piłce nożnej to także większe wydatki i czasem
zarząd musi podjąć dramatyczną decyzję. Czasem, tak jest
w piłce nożnej, lepiej nie awansować. Tego się boję.  (fil)
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Twoja stacja!

O

kręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Pszczyńskiej
322 należy do najlepszych
w naszym mieście i regionie. Jej nowoczesna linia diagnostyczna gwarantuje, że każdy samochód będzie
rzetelnie sprawdzony. Pracownicy
wysyłając wiadomość sms przypominają o terminie przeglądu. Na klien-

tów czeka także kawa i słodycze oraz
drobny upominek - zapach do samochodu.
Technologia to tylko połowa sukcesu, bowiem wprawne oko doświadczonego diagnosty też znajdzie niedociągnięcia w pracy pojazdu. W stacji
firmy Adamex pracują wykwalifikowani, najwyższej klasy specjaliści.

- Prowadzimy także serwis tachografów cyfrowych. Obecnie zaostrzono
przepisy, by wyeliminować z naszych
dróg niesprawne pojazdy. Dlatego warto przed przeglądem zastanowić się
nad wyborem właściwej stacji, a ma to
znaczenie szczególnie przy starszych
samochodach. Nasi diagności dołożą
wszelkich starań, aby wyjechali Państwo z naszej stacji zadowoleni, a Wasz
samochód sprawdzony i bezpieczny.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
przy ul. Pszczyńskiej 322 przepro-

wadza pełen zakres badań technicznych dla samochodów osobowych,
ciężarowych, autobusów, motocykli,
ciągników rolniczych, przyczep i naczep, pojazdów zabytkowych. Przeprowadzamy badania dodatkowe
pojazdów skierowanych przez policję
lub starostę, po wypadku lub kolizji
drogowej, pojazdów uprzywilejowanych, specjalizowanych (Taxi, Nauka
Jazdy) oraz przystosowanych do ciągnięcia przyczep, z instalacją gazową
i po zmianach konstrukcyjnych.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy złożyć Naszym Klientom
moc gorących życzeń, zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności.

ADAMEX-AUTOKARY SP. Z O.O. | Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczyńska 322 | www.adamex-oskp.pl | tel./fax.: +48 32 434 01 01
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Orzeł Biały
dla kapelana „Solidarności”
Prałat Bernard
Czernecki odebrał
z rąk prezydenta
Andrzeja Dudy
najwyższe polskie
odznaczenie Order Orła Białego.
Uroczystość odbyła
się w Pałacu
Prezydenckim
w Warszawie.

P

rałat Bernard Czernecki to
kapelan górniczej „Solidarności”, opiekun podziemnych struktur tego związku,
współorganizator Komitetu Pomocy
Internowanym i Poszkodowanym. Kapłan uhonorowany został w uznaniu
znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej jako niezłomny kapelan „Solidarności”, wspierający duchowo i ma-

terialnie polskich górników, krzewiący ideę walki o Polskę niepodległą
i sprawiedliwą, a także za pogłębianie
i propagowanie postaw patriotycznych.
Prezydent powiedział o prałacie, że
jest synem śląskiej ziemi - Ślązakiem
z krwi i kości, który nigdy nie wstydził
się swojego pochodzenia. Podobnie,

jak cała jego rodzina walczył o Polskę
i o polski Śląsk. Zaznaczył, że ksiądz
Czernecki służył ludziom posługą nie
tylko duchową, ale także konspiracyjną
w walce z komunizmem.
- Prowadził budowę słynnego kościoła na górce w Jastrzębiu, który
stał się symbolem górników „Solidar-

ności”. Głosił patriotyczne kazania,
ukrywał tych, których trzeba było
ukrywać przed władzą ludową. To
jeden z najważniejszych kapelanów
„Solidarności”, tuż obok ks. Kazimierza Jancarza, ks. Henryka Jankowskiego oraz ks. Jerzego Popiełuszki
- powiedział Andrzej Duda.

Ks. Bernard Czernecki urodził się
28 kwietnia 1930 w Kobiórze. Studia teologiczne odbył w Śląskim Seminarium
Duchownym w Krakowie. 29 czerwca 1954
przyjął święcenia kapłańskie w bazylice
piekarskiej z rąk bpa Z. Golińskiego. Pełnił
funkcje wikariusza w następujących parafiach: Imienia Jezus w Katowicach-Brynowie (1954-1955), św. Mikołaja w Lublińcu
(1955-1957), św. Józefa w Świętochłowicach
(1958-1962), św. Michała w Michałkowicach
(1963-1967), św. Pawła w Pawłowie (19671968). W latach 1968-1974 był administratorem parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu
oraz dziekanem dekanatu Ruda Śląska,
a następnie proboszczem parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju (1974-1979).
W latach 1979-1994 był proboszczem kościoła NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W 1994 roku przeszedł na emeryturę, ale pozostał w Jastrzębiu, gdzie pomaga
w pracy duszpasterskiej. Był archidiecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy, kapelanem
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarność”. Pełnił też funkcję kapelana
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Od 1985
jest kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Katowicach.

Z okazji Barbórki oraz zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
Górnikom i Mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju życzymy
sukcesów zawodowych i osobistych,
a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2018 roku.
Z górniczym Szczęść Boże!
Zarząd i Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej

górnictwo | m
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Tegoroczne święto górnicy obchodzili w wyjątkowo rad

Pod opieką św. Ba
Jest prezes
Rada Nadzorcza Jastrzębskiej
Spółki Węglowej powołała
Daniela Ozona na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki
IX kadencji.

D

Fot.: Discovery / Piotr Mizerski, Szymon Adamczyk

aniel Ozon jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu doradztwa
finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości
(inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć,
restrukturyzacji finansowania, zarządzania
wzrostem wartości.
Od 2014 roku współpracuje z EDF Trading
London w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu transakcji w zakresie handlu prądem, gazem na rynku polskim oraz na rynkach Europy
Środkowej. Od 2011 roku partner w Funduszu
Carlson Private Equity Ltd. Od 2010 roku jest
współwłaścicielem domu brokerskiego Ventus
Asset Management S.A. posiadającego pełną
licencję KNF. W latach 2008-2011 współpracował z Experior Partner. W latach 2006-2008 był
związany z JSW, w której pełnił funkcję Zastępcy
Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej. Koordynował wówczas m.in. projekt fuzji kopalni Budryk
z JSW oraz prace nad strategią rozwoju JSW.
W latach 2004-2006 współpracował z BBK Polska na stanowisku dyrektora. W latach 19992004 był zatrudniony w Banku Handlowym Citibank, gdzie kierował Działem Restrukturyzacji
oraz Działem Finansów Handlowych.
Nowy prezes JSW od 4 sierpnia 2016 roku był
członkiem Rady Nadzorczej JSW. Rezygnację
z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, w
której pełnił funkcję przewodniczącego, złożył
29 listopada 2017r.

Centralna Akademia Barbórkowa Jastrzębskiej Spółki
Węglowej odbyła się w kopalni Pniówek. W uroczystości
wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz
samorządowych, służby mundurowe, duchowni,
organizacje związkowe oraz zarząd Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Był to czas na podsumowanie mijającego
roku i wręczenie odznaczeń wszystkim zasłużonym.
- Ostatnie wyniki finansowe pokazały, że
mamy powody do dumy, razem zwycięsko przeszliśmy przez kryzys. Po dwóch trudnych latach
Jastrzębska Spółka Węglowa wypracowała
zysk. Przykład naszej determinacji i pracowitości, pokazuje, że polskie górnictwo ma przyszłość. Nasza spółka jest dostawcą krytycznego

surowca dla przemysłu hutniczego, a przemysł
produkcji stali, jest strategiczną branżą w Europie - powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Podczas wystąpienia zwrócił uwagę, że JSW
sporo zyskała w oczach inwestorów. To efekt
głębokiej restrukturyzacji, która przyniosła ocze-

kiwane rezultaty. W ciągu półtora roku wartość
rynkowa JSW wzrosła z 1,46 do prawie 11 mld zł.
- To pokazuje, że dzięki wspólnej odpowiedzialności za dobro Firmy można dokonać rzeczy niemożliwych. Należy pamiętać, że dzisiaj
o sukcesie górnictwa decydujecie Wy, drodzy
Pracownicy. Wasze doświadczenie, pracowitość i zaangażowanie oraz posiadane przez
Spółkę zasoby węgla i stosowane technologie.

Górnicy bo
filmu dokum

Trzech pracowników Ruchu Borynia i geolog z Bu
przez Discovery Channel. Sześcioodcinkowy prog
kopalni węgla, miedzi i soli, a także codzienne ży

O

dcinek specjalny „Górnicy PL”
można było zobaczyć 6 grudnia
na Discovery Channel. To zapowiedź serii, której premiera zaplanowana jest na 18 stycznia, godzina 22:00. Bohaterami filmu są Dawid Kierc, Szymon

Siwiec i Robert Jaczyński z oddziału G4b
w Ruchu Borynia, który w zeszłym roku
został uznany przez Wyższy Urząd Górniczy za jeden z najbezpieczniej pracujących oddziałów w polskim górnictwie.
Bohaterką filmu jest również Malwina
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Działająca od czterech lat w JSW pierwsza w polskim górnictwie internetowa
platforma szkoleniowo-edukacyjna „Strefa sztygara i nie tylko” cieszy się
zainteresowaniem nie tylko wśród pracowników Spółki, ale również instytucji
i uczelni wyższych oraz przedsiębiorców górniczych.

arbary Sztygar w sieci
To wszystko tworzy podstawy rozwoju i dalszego inwestowania w górnictwo - dodał Daniel
Ozon.
Do gości oraz pracowników zgromadzonych
w kopalni Pniówek, list skierował Andrzej Duda,
Prezydent RP. - List odczytała Agnieszka Lenartowicz-Łysik z Kancelarii Prezydenta RP.
- Z okazji Barbórki, tradycyjnego górniczego
święta pragnę złożyć najlepsze życzenia oraz
słowa uznania dla wszystkich zatrudnionych
w polskim przemyśle wydobywczym. Serdecznie dziękuję zarządowi JSW oraz dyrekcji kopalni
Pniówek za zaproszenie. To szczególne wyróżnienie i przywilej. Górnicy są bowiem społecznością wyjątkową, tak jak wyjątkowy jest ich zawód. Jak wyjątkowe znaczenia mają w pracy dla
Polski. Węgiel, miedź, gaz to nasze strategiczne
bogactwo naturalne, a jego wydobycie to jeden

z fundamentów polskiej gospodarki. Bogactwo,
bez którego nic by nie przyszło, gdyby nie ciężka praca tysięcy osób. W dniu górniczego święta składam hołd wszystkim polskim górnikom
i ratownikom górniczym.
Na zakończenie oficjalnej części tegorocznej
Akademii Barbórkowej odbyło się wręczenie
honorowych szpad górniczych, odznaczeń i wyróżnień.

„Strefa sztygara i nie tylko”
w ciągu niespełna czterech lat funkcjonowania została dostrzeżona,
doceniona i kilkukrotnie nagrodzona m.in. wyróżnieniem Górniczy
Sukces Roku Szkoły Eksploatacji
Podziemnej oraz nagrodą I stopnia na Ogólnopolskim Konkursie
Poprawy Warunków Pracy. Dedykowana na platformę, a następnie
rozpowszechniona w intrenecie gra
popularyzacyjno-edukacyjna „Robota na grubie” otrzymała nagrodę
III stopnia w kolejnej edycji tego
samego konkursu. Gra nadal cieszy
się powodzeniem.
Materiały zamieszczane na platformie „Strefa sztygara i nie tylko” są
przygotowywane nie tylko przez pracowników JSW, ale pochodzą także
z zasobów Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowych Urzędów Gór-

niczych w Rybniku i Gliwicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
S.A. w Bytomiu, Głównego Instytutu
Górnictwa w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach czy Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Z zasobów platformy
korzysta aktualnie
przeszło 18 000
pracowników Spółki
oraz m.in. pracownicy
takich instytucji, jak
WUG, OUG w Rybniku
i Gliwicach, AGH
i Politechniki Śląskiej,
CSRG S.A. w Bytomiu
oraz OSRG Wodzisław.
Platforma uzyskała rekomendację Wyższego Urzędu Górniczego,
który na swojej stronie interneto-

bohaterami
mentalnego

udryka wzięli udział w produkcji realizowanej
gram „Górnicy PL” pokaże kulisy funkcjonowania
ycie górników i warunki, w jakich pracują.
Smulska, geolog górniczy z kopalni Budryk. To jedna z nielicznych kobiet pracujących pod ziemią.
Producenci nie mieli gotowego scenariusza na film. Wszystko odbywało się
w naturalnych warunkach. Ekipa filmowa

składała się z siedmiu osób. Wszystko nagrywano z dwóch, a czasem nawet trzech
kamer. Filmowcy musieli ograniczyć ilość
sprzętu, żeby dostosować się do warunków pod ziemią. Zapewniają oni, że dokument jest unikatowy na skalę światową.

wej zamieścił obszerną informację na jej temat. W zakładce „BHP
w górnictwie - najlepsze praktyki” zapisano m.in., że „platforma może okazać się przełomem
w edukacji górników w zakresie
bhp i przyczynić się do zmniejszenia wypadkowości w zakładach wydobywczych”, a ponadto, że „może
być inspiracją dla innych przedsiębiorców górniczych w unowocześnianiu szkoleń załogi w zakresie
bhp”. Ostatnie zdanie tej opinii okazało się prorocze.
W 2015r. została nawiązana
współpraca z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Aktualnie
studenci AGH mogą logować się na
stanowisku komputerowym jednego z pracowników naukowych, który
odpowiada za uruchomienie platformy szkoleniowo-informacyjnej

„Strefa Sztygara i nie tylko” na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz
zajmuje się aktualizacją na platformie bazy artykułów naukowych autorstwa pracowników tego wydziału,
związanych aktywnie z górnictwem
węgla kamiennego. W efekcie tych
działań platforma wzbogaciła się
tylko w tym roku o 27 aktualnych artykułów i 5 prezentacji opracowanych
przez pracowników naukowych AGH,
co spowodowało, że w zakładce: Materiały naukowe została wydzielona
podzakładka AGH. Z zasobów platformy korzystają m.in. studenci poszukujący materiałów do swoich prac inżynierskich i magisterskich. Aktualnie
w bibliotece wydziałowej przygotowywane jest kolejne stanowisko komputerowe przeznaczone do korzystania z platformy przez studentów.

„Strefa sztygara
i nie tylko” wzbudziła
zainteresowanie i stała
się inspiracją także dla
innych przedsiębiorców
górniczych, którzy
wzorując się na niej
postanowili edukować
swoich pracowników
poprzez Internet.
Przykładem może być uruchomiona w 2015r. internetowa platforma Górnik OnLine, opracowana
przez dział BHP Katowickiego Holdingu Węglowego w oparciu o nasz
pomysł. Po przyłączeniu kopalń
KHW do Polskiej Grupy Górniczej
postanowiono wykorzystać to rozwiązanie na potrzeby całej spółki.
„Spadkobiercą” Górnika OnLine
jest „Gwarek OnLine - platforma,
która w październiku została uruchomiona w portalu adresowanym
do pracowników Polskiej Grupy
Górniczej. Na imienne zaproszenie organizatorów „Strefa sztygara
i nie tylko” zostanie zaprezentowana podczas tegorocznego Polskiego Kongresu Górniczego.
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1300 zawodników z całej Polski wzięło udział w Runmageddonie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Bieg z piekła rodem
W

Pawłowicach na terenie kopalni
Pniówek odbył się ekstremalnie
trudny bieg z przeszkodami.
W Runmageddonie wzięło udział
1300 osób. W nietypowym, górniczym klimacie
zawodnicy mieli okazję sprawdzić swoją siłę
i charakter. Wśród pracowników Jastrzębskiej
Spółki Węglowej najlepsi byli Katarzyna Galla
i Jacek Lapczyk.
Runmageddon po raz pierwszy zagościł na terenie kopalni Pniówek. Uczestnicy rywalizowali
w nietypowym, górniczym klimacie, co było największą atrakcją tej edycji ekstremalnej rywalizacji.
Tym biegiem Jastrzębska Spółka Węglowa
rozpoczęła obchody Barbórkowe. Wzięło w nim

udział 1300 osób niemal z całego kraju. Co
dwadzieścia minut z linii startu ruszała kolejna grupa. Trasa prowadziła sprzed kopalni,
przez hałdy i z powrotem do kopalni. Na sześciokilometrowym odcinku uczestnicy mieli do
pokonania około trzydziestu najrozmaitszych
przeszkód.
- Pierwszy raz startowałem w takim biegu
i nie żałuję. Na początku miałem obawy, że
nie dam rady, ale udało się i zdobyłem trzecie
miejsce. Oby więcej było u nas takich imprez mówi Tomasz Kamecki, górnik z Ruchu Jastrzębie, uczestnik Runmageddonu.
Im trudniejsze konkurencje - tym ciekawszy
bieg. Zawodnicy zmierzyli się z ekstremalnymi

przeszkodami przechodząc przez wodę i błoto,
walcząc z grząskim terenem i przeszkodami.
Przedzierali się przez minikopalnię, przechodzili pod ciężkim sprzętem górniczym, wspinali
się po ścianie i wchodzili do wagonów pełnych
szlamu. Tylko współpraca gwarantowała sukces. Trasę kończyli wyczerpani, ale z uśmiechem na twarzy.
Runmageddon zorganizowano w kilku kategoriach. Oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, dla
pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej
oraz w kategorii Open. Jednocześnie na terenie kopalni Pniówek odbył się Runmageddon
KIDS, czyli impreza dla najmłodszych. Wzięło
w nim udział 250 dzieci w wieku od czterech

do jedenastu lat. Dla nich przygotowano specjalny tor przeszkód na odcinku jednego kilometra.

Klasyfikacja pracowników JSW:
KOBIETY:
I miejsce Katarzyna Galla 
II miejsce Zuzanna Kania 
II miejsce Aleksandra Weisman 
III miejsce Agnieszka Wojciechowska 
MĘŻCZYŹNI:
I miejsce Jacek Lapczyk 
II miejsce Andrzej Szmuk 
III miejsce Tomasz Kamecki 

01:10:06
01:23:57
01:23:57
01:31:20
00:52:17
00:53:16
00:53:19
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Pod naszym patronatem medialnym w Zespole Szkół nr 6 odbył się wyjątkowy koncert promujący
debiutancką płytę „Zenith” Izabeli Ostrzołek, jastrzębianki i absolwentki „Sobieskiego”.
Rozmowa

z Izabelą Ostrzołek
- Jak długo trwała praca nad
debiutancką płytą?
- Dziewięć miesięcy. Krótko, jak
na tyle kawałków. Teksty pisałam
sama. Czasem po prostu coś wpada
w ucho i potem trzeba to odtworzyć.
Coś usłyszysz w głowie, czujesz
to... i po prostu zaczynasz śpiewać.
Czasem jest tak, że dostanę jakiś
bit, jeszcze nie przearanżowany
utwór, po czym próbuję swoich sił.

Magiczny

świat

S

zkolna aula zmieniła się w piękną i magiczną scenę, na której
Iza wraz z grupą przyjaciół zaprezentowała wyjątkowe utwory ze
swojej debiutanckiej płyty ZENITH.
To był ważny wieczór nie tylko dla
młodej wokalistki, ale również dla
„Sobieskiego”. To kolejny przykład
na to, że absolwenci tej szkoły dobrze radzą sobie w dorosłym już życiu. Wokalistkę wspierała Ola Dyrna,
z którą stworzyły niezapomniany

muzyczny klimat. Przygotowaniem
nagłośnienia, oświetlenia auli oraz
efektami specjalnymi zajął się Łukasz
Marszałkowski, również absolwent

„Sobieskiego”. Pomysł na zorganizowanie koncertu pojawił się pół roku
temu, kiedy Iza odwiedziła szkołę, by
opowiedzieć o swoich sukcesach.

Jerzy Maduzia, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
w Jastrzębiu-Zdroju:
Iza to pełna optymizmu, niezwykle utalentowana osoba. Życzę jej wielu sukcesów
na rynku muzycznym w kraju i na świecie. Mocno trzymam za nią kciuki! Jestem
przekonany, że to nie koniec projektów realizowanych wraz z naszymi absolwentami,
bowiem mamy całe mnóstwo pomysłów do zrealizowania.

Piotr Lilla z Jastrzębia-Zdroju wraz z piątką przyjaciół
z Łazisk Górnych, Katowic, Żor zdobył sześciotysięcznik.

Himalaje to wyzwanie

C

elem wyprawy był
szczyt Chulu East
(6429
m.n.p.m.).
Niestety warunki atmosferyczne nie pozwoliły
na pełną realizację planów. Himalaistom nie
udało się wejść na Chulu
East, ale wspięli się na
trochę niższy Chulu Far
East (6059 m.)
- Pogoda w górach zawsze
bywa nieprzewidywalna. Tak
też było tym razem. Musieliśmy
podjąć szybką decyzję: wchodzimy na niższy ze szczytów w

jednym podejściu, z pominięciem obozu pośredniego albo
rezygnujemy całkowicie. Na
kolejne dni prognozy pogody
nie były sprzyjające, poza tym
mieliśmy za mało liny do oporęczowania lodowca, przez
który wiodła droga na wyższy
ze szczytów. Z informacji uzyskanych od lokalnych sherpów
dowiedzieliśmy się, że w tym
roku jeszcze nikomu nie udało
się zdobyć szczytu - wyjaśnia
Piotr Lilla.
Uczestników wyprawy ujęła
gościnność i życzliwość Nepal-

czyków. W czasie ponad trzytygodniowej wyprawy spali w małych hotelikach, himalajskich
lodgach oraz namiotach, a żywili
się w rodzinnych restauracjach.
Kiedy zamawiali obiad, główne
danie chodziło jeszcze po zagrodzie. Dzięki temu jedzenie
było świeże i bardzo smaczne.
Śmiałkowie planują kolejne
wyprawy, tym razem w indyjskie
Himalaje, gdzie chcą zmierzyć
się z kilkoma szczytami liczącymi około 6500 m. Ma to być
sprawdzian organizmu przed
atakiem na 7000 m.

- Co chcesz przekazać swoją
muzyką?
- Chcemy tworzyć dla ludzi i dla
siebie. A co będzie dalej... tego nie
wiemy. Ważne jest tu i teraz. Nie
kreujemy jasnych wizji. Pojawia się
plan, jakaś chęć, myśl i po prostu
to realizujemy. Przede wszystkim
chcemy przyciągać ludzi, aby tak
jak podczas koncertu w „Sobieskim” chcieli nas usłyszeć. To jest
właśnie super.
- Śpiewałaś ze swoją bardzo
dobrą znajomą.
- Tak! Ola jest dla mnie jak siostra. Od zawsze chciałyśmy coś
razem tworzyć no i udało się. Jest to
niesamowite, że mamy okazję zrobić coś wspólnie. Już w pierwszej

klasie liceum powiedziałam: „Ola...
to kiedyś przyjdzie!”- no i tak też się
stało.
- Przyszło to, na co tak długo
czekaliście... a debiut odbył się
w szkole, w której przecież tak
niedawno się uczyłaś.
- Tak! To jest najlepsze i najbezpieczniejsze miejsce, w którym
mogłam się znaleźć i zacząć swoją przygodę. Bardzo dziękuję Panu
Dyrektorowi i chłopakom, którzy
przygotowali nasz koncert i cały
czas czuwali nad tym, by wszystko
wyszło jak najlepiej. Tym bardziej,
że nie spodziewałam się aż tak wielu ludzi. Cudowne przeżycie. Czego więcej zapragnąć?
- Na scenie jesteś jak w transie.
Czarujesz swoim zaangażowaniem i głosem.
- Odpływam. To jest po prostu
inny świat. Nie da się opisać tego,
co mam wtedy w głowie. Ale najważniejsze jest tworzenie! Chcemy
zrobić reedycję. Na razie mamy
10 utworów plus bonus track. Może
uda nam się jeszcze dołożyć do
tego pięć kawałków tak, żeby
wszystko było kompletne i pełne.
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Jakiś czas temu Andrzej Matusiak, wiceprzewodniczący Rady Miasta, zapytał
w interpelacji o stosunki pracownicze panujące w Urzędzie Miasta. Zareagował
na to Maciek Gucik, były pracownik jastrzębskiego magistratu.

Dzieje się w urzędzie

O

dnoszę wrażenie, że niektórzy dobrze bawią się moim
kosztem, ale też kosztem moich koleżanek i kolegów, więc muszę
zareagować. W ostatnim czasie mój
kolega, Łukasz Wilczyński opisywał
i komentował ogólnie pojęte funkcjonowanie miasta i samej prezydent
Jastrzębia-Zdroju. Myślałem - niech
pisze, każdy ma prawo się wypowiedzieć, wyrazić opinię. Jeśli jednak
jeden z radnych pyta w interpelacji
o sytuacje niepokojące, które mogły
mieć miejsce w urzędzie miasta, o podejrzenia mobbingu, czy też o osoby,
które w ostatnim czasie opuściły magistrat itp. itd. to warto zachować jakąś
powagę. I te słowa nie są skierowane
w stronę Łukasza, lecz w kierunku zupełnie innych osób.
Zainteresowałem się tym tematem
i teraz to ja się wypowiem, bo szlag
mnie trafia, kiedy czytam odpowiedzi
na owe interpelacje, ale także na wiele innych. Oczywiście sama instytucja
interpelacji jest skonstruowana w taki
sposób, że radny może sobie pytać,
a prezydent odpowiadać tak, żeby nie

A zdjęcie jest z 31 sierpnia, na pamiątkę, bo był to mój ostatni dzień pracy w urzędzie.
odpowiedzieć. W nieskończoność wzajemnie mogą zasypywać się stosami
papierów, dokumentów, załączników
i udowadniać kto umie, a kto nie potrafi zadać pytania, czy też kto umie,
a kto nie potrafi odpowiadać na nie. Ale
skoro na proste pytania odpowiedzi nie
padły, to odpowiem ja.
Odpowiem jako jeden z tych, którzy
na dobre imię mojego miasta pracowali
solidnie, nie tylko w urzędzie, ale i poza

nim. Swego czasu także jako pracownik chciałem uzyskać kilka odpowiedzi
oraz wyjaśnień w trudnych sprawach,
chciałem żeby po prostu było NORMALNIE! A nie było.
Ale do rzeczy - radny Andrzej Matusiak w jednej z interpelacji pytał:
„Czy pani prezydent rozmawiała
z pracownikami, którzy odeszli z urzędu
miasta?” Nie wiem jak z innymi, ale ze
mną nie.

„Czy próbowała ich zatrzymać, a jeśli tak, to w jaki sposób?” Nie. Pani prezydent nie próbowała mnie zatrzymać.
W żaden sposób.
Radny w innej interpelacji pytał też
o byłego naczelnika wydziału informacji, promocji i rozwoju, pana Rafała Guzowskiego:
„Czy były sygnały o mobbingu?”
Tak. Z mojej strony.
„Czy w sprawę włączyły się związki
zawodowe?” Tak. Po moim zawiadomieniu.
„Ile osób skarżyło się na niego?” Ja
i co najmniej kilka innych osób.
„Czy wpływały skargi drogą papierową, mailową?” Tak.
Proste pytania - proste odpowiedzi.
Na koniec dopowiem tylko, że podczas
urzędowania pana Guzowskiego w wydziale, w którym pracowałem, było wiele sytuacji, które mocno odbiły się na
moim zdrowiu. Niestety - za to, że zacząłem pytać i zgłaszać różne sprawy
(także do pani prezydent) nie tylko dowiedziałem się, że działam na szkodę
Jastrzębia, ale także oberwałem finansowo. Nie sądziłem, że za rzetelną, do-

brą pracę na rzecz miasta spotka mnie
tzw. „obcinanie” nagród czy premii
- zwał jak zwał. Przy śmiesznym wynagrodzeniu pracownika samorządowego pracującego wówczas na poziomie
referenta, taka nagroda zawsze była
uzupełnieniem niskiego uposażenia.
Niestety w ciągu ostatnich kilku miesięcy mojej pracy w UM, niesłusznie i bez
żadnego sensownego wyjaśnienia zabrano mi pieniądze, które powinienem
otrzymać. Natomiast koszty mojego
gorszego stanu zdrowia są już z pewnością niepomiernie wyższe.
Dlatego raz jeszcze podkreślę to, co
już kiedyś pisałem - nigdy nie działałem
i nie będę działał na szkodę Jastrzębia-Zdroju, bo to moje miasto. Nigdy też
nie byłem chamski, arogancki itd., bo
po prostu sam czegoś takiego nie toleruję. Ale los bywa przewrotny, czasem
nawet sprawiedliwy i może się okazać,
że to co jeden człowiek uczynił innemu,
wróci do niego. Z podwójną siłą.
Zastanówcie się więc ludzie co zrobiliście i miejcie trochę godności oraz
szacunku. Chociaż do siebie…
źródło: fb Maciej Gucik
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Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą czasem refleksji nad tym, co minęło i nad tym, co nadchodzi.
Każda chwila niech będzie pełna radości wynikającej
z obecności naszych najbliższych,
a Narodzony Jezus, niech wypełnia nasze serca wiarą,
nadzieją i miłością. Boże Dziecię niech błogosławi w nadchodzącym czasie
sprawiając, że przeżyjemy te Święta w atmosferze Bożego Pokoju.
Niech nadchodzący 2018 rok będzie pełny pogodnych, radosnych,
przeżytych w zdrowiu dni oraz rokiem zrealizowanych planów i zamierzeń.

Prawo i Sprawiedliwość
w Jastrzębiu-Zdroju
Poseł Grzegorz Matusiak
Radni
Jarosław Fojt, Łukasz Kasza, Szymon Klimczak, Mirosław Kolb, Mirosław Lęga,
Andrzej Matusiak, Tadeusz Sławik, Piotr Szereda, Stefan Woźniak

WYDARZENIA

grudzień 2017r.

www.naszejastrzebie.pl

Konflikt w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” został
zażegnany. Członkowie na Walnym Zgromadzeniu jasno
określili, że prezesem ma być nadal Piotr Szereda.
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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. 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,
n ul. Warmińska 32/3, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-5, pow. użytkowa 56,20 m2,
cena wywoławcza 84 000 zł, wadium 8 400zł.

Pozytywna
weryfikacja
T

ylko 36 proc. uczestników Walnego chciało
odwołać prezesa. Niespodziewaną porażkę poniósł natomiast członek Rady
Nadzorczej (były jej przewodniczący) Sławomir Filipowicz. Aż 76,6% członków
było za jego odwołaniem.
Warto pokreślić, że „JAS-MOS” jest
pierwszą spółdzielnią mieszkaniową,
która na Walnym Zgromadzaniu dokonała zmian w zapisach statutu w związ-

ku z nowelizacją przepisów dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej,
które weszły w życie 9 września tego
roku. Na skutek zmian prawa liczba
członków „JAS-MOS” wzrosła z 4836
do 7300 członków.
Na Walnym pojawiła się jeszcze jedna
dobra wiadomość. Pod koniec listopada
zakończona została lustracja spółdzielni
za okres 2014-2016. Jej wynik jest pozytywny. Przedmiotem badania lustracyjnego była zgodność funkcjonowania
spółdzielni z jej celami statutowymi,
przestrzeganie prawa, norm statuto-

wych oraz respektowanie międzynarodowych zasad spółdzielczych. Taki
proces bada też wypełnianie swoich
obowiązków przez organy przedstawicielskie, przestrzeganie praw członków,
a nade wszystko efektywność wykorzystania posiadanego majątku i właściwy
nad nim nadzór. Końcówka listopada
okazała się udana dla Piotra Szeredy,
prezesa „JAS-MOS”. Pozytywnie przeszedł weryfikację wewnętrzną (Walne
Zgromadzenia) oraz zewnętrzną (badanie wyniku finansowego przez biegłego,
niezależnego księgowego i lustratora).

Chodź, pomaluj mój... korytarz
SM „JAS-MOS”. Lokatorzy bloku entuzjastycznie przyjęli młodzież, częstując ich słodyczami i napojami. Akcja
zakończyła się sukcesem. Lokatorzy mają upiększony
korytarz, strażacy nie upominają nikogo za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a młodzież
zaliczyła warsztaty artystyczne.
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D

zięki inicjatywie Janiny BoguszWiśniewskiej, wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Piotra
Szeredy, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, lokatorzy jednego
z bloków będą mieli w nietypowy sposób
upiększony korytarz.

- Problem powstał podczas rutynowej kontroli funkcjonariuszy straży pożarnej, którzy nakazali lokatorom
usunąć ze ścian korytarza obrazy i plakaty, jako materiał
łatwopalny - mówi prezes Piotr Szereda.
Ta sytuacja powtórzyła się kilka razy. Na świetny pomysł wpadła Janina Bogusz-Wiśniewska, która zaproponowała, aby łatwopalne obrazy i plakaty zastąpiły
malunki na ścianach. Wykonali je uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 16 z oddziałami gimnazjalnymi, Gimnazjum nr 4 i 6 oraz z Zespołu Szkół nr 1: Julia Herman,
Rafał Witek, Wiktoria Marszałek, Lilianna Nierobiś, Izabela Dopierała, Kamila Wiśniewska. Jak podkreśla inicjatorka oraz opiekunka grupy uczniów Janina BoguszWiśniewska, młodzi ludzie wykonujący prace artystyczne mieszkają w zasobach mieszkaniowych

Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS”
sala nr 4 w dniu 20.12.2017r., o godzinie 1300.
Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł. 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. M. Kopernika 4/8, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 33,30 m2,
stawka wyjściowa 6,75zł/m2, wadium 225 zł,
kaucja mieszkaniowa 6-krotność 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 20.12.2017r., 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 osobą 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.
Dowód wpłaty wadium do organizowanych przetargów należy przedłożyć
w Spółdzielni najpóźniej dnia 19.12.2017r., do godziny 1530.
Wystawione do przetargów lokale mieszkalne można oglądać
w dniach 11 i 12 grudnia 2017r., po wcześniejszym zgłoszeniu się w administracji
osiedla przy:
- ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 476 12 55 (ul. M. Kopernika),
- ul. Kaszubska 3 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 473 01 69 (ul. Pomorska, Śląska,
Warmińska).
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 32 476 26 36-38 wew. 37.
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Laura

Gole Sebastiana
W

rozegranym w Częstochowie
towarzyskim
meczu futsalowa reprezentacja Polski pokonała Gruzję 3:1
(0:0). Pierwszego gola spotkania
strzelił pochodzący z Jastrzębia-

na podium

Zdroju Sebastian Wojciechowski.
Przypomnijmy, że we wcześniejszym meczu w Bełchatowie Polacy wygrali z Gruzinami 4:2 (w tym
meczu Wojciechowski strzelił dwa
gole).

Na

przełomie listopada
i grudnia w Kielcach
odbył się bokserski
V Memoriał Leszka Drogosza.W zawodach wystąpiła Laura Grzyb. Zawodniczka BKS Jastrzębie w półfinale
kategorii wagowej do 57 kilogramów
przegrała z późniejszą zwyciężczynią Sandrą Kruk, a w pojedynku
„o brąz” pokonała reprezentantkę
Holandii Beatę Dudekovą.

Szachiści w Gliwicach

Narybek GKS-u na czele

W

Gliwicach odbył się XVI
Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla
dzieci i młodzieży. W najstarszej gru-

1
2
3
4
5
6

Mikołaj Polczyk
Tomasz Gałuszka
Tomasz Posłuszny
Piotr Karwacki
Igor Kałkowski
Tomasz Góreczny

pie wiekowej bardzo dobrze zaprezentował się Tomasz Gałuszka (UKS
Pionier Jastrzębie-Zdrój) zajmując
drugie miejsce.

UKS Ognisko Rydułtowy
UKS Pionier Jastrzębie
MKSz Rybnik
SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza
UKS 21 Podlesie Katowice
UKS Rodło Opole

8,0 pkt.
6,5 pkt.
6,5 pkt.
5,5 pkt.
5,0 pkt.
5,0 pkt.

33,0
41,0
33,0 44,5 (5)
33,0 44,5 (4)
33,5
43,0
34,5
46,0
34,5
44,0

J

uniorzy starsi GKS-u Jastrzębie
po rundzie jesiennej są na czele
tabeli II ligi Wojewódzkiej Juniorów. Młodzi jastrzębianie w 15. meczach zgromadzili 43 punkty - o pięć
„oczek” wyprzedzają drużynę GKS-u

Katowice, zaś trzeci Piast Gliwice traci
do naszego zespołu siedem punktów.
Nasi gracze wygrali czternaście
meczów, jeden zremisowali i legitymują się też niesamowitym bilansem
bramkowym 102:21. Jeszcze w ubie-

głym sezonie mistrz II ligi nie mógł
być pewny awansu, bo grał baraż;
w tym sezonie po zmianach regulaminowych zwycięzca rozgrywek
bezpośrednio awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SPORT

grudzień 2017r.

www.naszejastrzebie.pl

15

Jastrzębska PlayArena dotarła do końca pierwszego etapu rozgrywek. Na szczycie tabeli od samego początku brylowała MG Wiśniówka, która
raz po raz odprawiała z kwitkiem kolejnych rywali. Bohaterami tego tekstu są właśnie zawodnicy tej drużyny. Zacznijmy jednak od początku.

Wiśniówka jest najlepsza

iska z tarczą, ale w końcówce
rundy być może nadeszła chwila rozprężenia i straciła w sumie
4 punkty - przegrywając z GKT
Zofiówką i remisując z Wypożyczalnia24.net.

Nadszedł czas
na liczby:

P

rzed rozpoczęciem
sezonu każdy zdawał sobie sprawę
z tego, jaką drużyną jest MG Wiśniówka, gdyż
w ich pierwszym sezonie
w I lidze jako beniaminek
wywalczyli Mistrzostwo Ligi.
Tliły się nadzieje wielu dru-

żyn, że może ich zawodnikom
zabraknie motywacji, determinacji i chęci dalszej gry na
takim poziomie jak w sezonie
poprzednim. Jak czas pokazał - nadzieja na nic się zdała.
Jaka jest recepta na osiąganie takich wyników? Wysokie
umiejętności poszczególnych

zawodników, czy może forma
jednego z wielu decyduje o losach spotkania, być może idealny kolektyw, jaki wspólnie
tworzą, a może duch drużyny
jest jedną z głównych zalet
naszego Mistrza? Na miejsce,
w którym teraz znajdują się
chłopaki z Wiśniówki skła-

dają się te wszystkie czynniki po trochu, aczkolwiek z
lekką przewagą tzw. TEAM
SPIRIT. Znają się od lat. Grają ze sobą od lat. Spędzają
wspólnie weekendy - skąd jak
w wywiadzie powiedział kapitan Marek Gąsior wzięła się
nazwa MG Wiśniówka. Jedną

z najważniejszych rzeczy w drużynie jest jej duch. „Gdy masz
za plecami kolegę, o którym
wiesz, że nie odstawi nogi kiedy będzie trzeba i w razie czego naprawi twój błąd o wiele
łatwiej gra się w piłkę.” Zdecydowanie większą część jesieni
MG Wiśniówka schodziła z bo-

23 - najlepszy strzelec drużyny
- Paweł Kulczyk (średnia
3,28 gola/mecz)
38 - Ilość straconych bramek
- (średnia 4,22 gola/mecz)
- pod tym względem drugie
miejsce w lidze
10 - średnia liczba zawodników
grających w meczu
0 - bramkarzom nie udało się
ani razu zachować czystego
konta
2 - ilość meczy, które przeciwnicy oddali walkowerem
141 - ilość strzelonych bramek
(średnia 12,8 gola/mecz imponująco!)
103 - bilans dodatni bramek
strzelonych i straconych
3,71 - tyloma bramkami średnio
odpowiadają na jednego
straconego gola
4 - tyle razy zawodnikiem
meczu został Paweł
Kulczyk
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UDANA ZIMA W ZAKOPANEM!

Ośrodek Jastrzębia Turnia Zaprasza
www.jsu.pl | tel. 18 206 38 56 | 510 281 370
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KREDYTY
i Pożyczki

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

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

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

