G

A

Z

Nakład:
Nr 2 (32) 

E

T

A  

B

E

Z

P

Ł

A

T

N

A

20.000 egz.
luty 2018r.

l
a
d
n
a
Skpodziale dotacji!

Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach:

przy

Tracą na tym niepełnosprawne dzieci.  str.4

www.naszejastrzebie.pl i www.jas24info.pl

W roku wyborczym
ugrupowanie prezydent
Anny Hetman dostanie
z kasy miasta ponad 80 tys. zł
na organizację imprez. str. 2
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Urząd

JADŁODALNIA

str. 4

www.fundacjaogniwo.pl
FB fundacjaogniwo

się mści?

Śmieci
Operowo
podzieliły i dobroczynnie
str. 11
miasto str. 5

RAZEM PO ZDROWIE
NAJMŁODSZYCH!

1%

TWÓJ
MA ZNACZENIE

KRS 0000364436

2

pod

filarem

A

nna Hetman jest
prezydentem
miasta, a jednocześnie liderem stowarzyszenia Dla Jastrzębia. Z miasta do stowarzyszenia popłynie w tym
roku ponad 80 tys. zł. W gazecie nie można niektórych rzeczy nazwać po imieniu. Dlatego piszemy, że jest to kontrowersyjne i nieetyczne. Jastrzębska ulica na taki transfer miejskiej kasy zapewne znajdzie prostsze i bardziej dosadne słowa. W urzędzie miasta chyba wiedzą, że
przegięli. Już dawno nie czytałem takich bzdur, jak wyjaśnienia rzeczniczki magistratu na jednym z portali. Twierdzi ona, że wszystko jest OK,
ponieważ o rozdziale pieniędzy decydowała ośmioosobowa komisja (w tym sześciu pracowników urzędu!),
a kwity podpisał wiceprezydent Roman Foksowicz.
Po pierwsze - za wszystko
co dzieje się w magistracie,
a już na pewno za wydatkowanie z miejskiej kasy, odpowiada prezydent. Po drugie urząd działa, jak duża i rozbudowana firma. Prezydent jest
prezesem wszystkich prezesów. Nikt nie chce podpaść,
bo może mieć problemy,
a w najgorszym wypadku wylecieć z roboty. Odpowiedzialność za taki rozdział dotacji ponosi tylko jedna osoba i nie jest to Foksowicz ani
członkowie komisji. Morał
z tej hucpy jest jeden. Grupie trzymającej władzę w Jastrzębiu trzeba bardzo uważnie patrzeć na ręce. Jeszcze
nie rozkręciła się kampania
wyborcza, a oni już robią takie numery.
filar

www.naszejastrzebie.pl
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AKTUALNOŚCI

Skandal przy podziale miejskich dotacji! Aż jedna
trzecia środków na organizację imprez kulturalnych
popłynie do ugrupowania prezydent Anny Hetman.

Dla swoich
M

iasto chce przeznaczyć w tym roku
na organizację imprez kulturalnych
240 tys. zł. Opublikowano już listę stowarzyszeń, które dostaną pieniądze. Są
wśród nich, m.in. parafie, strażacy, miłośnicy szkoły
muzycznej, pasjonaci fotografii oraz największy beneficjent i polityczny rodzynek w tym towarzystwie ugrupowanie Dla Jastrzębia, czyli samorządowa przybudówka prezydent Anny Hetman. Na organizację
dwóch imprez dostanie w sumie 82 tys. zł. To jedna
trzecia miejskich dotacji! Dla Jastrzębia za pieniądze
podatników zorganizuje „wakacyjne podwórko z kulturą” oraz - cokolwiek to znaczy - „czas na coolturę”.
Z opisu wynika, że chodzi o imprezy związane z obchodami 55-lecia nadania praw miejskich JastrzębiuZdroju. W tym roku przypada jeszcze jedno doniosłe
wydarzenie, niestety nie ujęte w prezentacji projektów. W listopadzie odbędą się wybory samorządowe.
Partie i stowarzyszenie będą prężyć muskuły i robić
słodkie miny do wyborców, aby tylko na nich zagłosowali. Kampania wyborcza to spory wydatek.

Dla Jastrzębia dostało
od miasta ponad 80 tys. zł,
aby mogło zatroszczyć się
o strawę duchową dla
mieszkańców i wyborców.
Można sobie tylko wyobrazić co by się działo
w ławach ówczesnej opozycji, gdyby taki numer wy-

kręcił prezydent Marian Janecki i przed wyborami dał
z kasy miasta 80 tys. zł Wspólnocie Samorządowej na
organizację festynów. Ale tamta opozycja teraz rządzi
i udaje - jak kibice na przegranym meczy - że nic się
nie stało.

Ugrupowanie Dla Jastrzębia nazywane jest czasami jastrzębską Platformą Obywatelską Bis. To znany
w polityce zabieg. Jeżeli ogólnopolska partia traci
poparcie, powołuje w terenie siostrzane ugrupowanie, aby nie stracić w wyborach samorządowych.

Przedmiot konkursu: Organizowanie imprez kulturalnych: festiwali,
przeglądów, prezentacji, warsztatów, wykładów, koncertów, wystaw, pokazów
i innych, w tym uświetniających obchody uroczystości jubileuszowych,
historycznych wydarzeń lub postaci, łączących różne obszary i imprezy.
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Dla Jastrzębia

Czas na coolturę. Piękni,
bo różnorodni-oblicza
Jastrzębia-Zdroju.
Podkreślenie obchodów
55-lecia nadania praw
miejskich.

Dla Jastrzębia

Wakacyjne podwórko z kulturą.

Można się nieźle ubawić czytając komentarze lokalnych mediów do tej sytuacji. Portal należący do syna
Anny Hetman opatrzył artykuł o dotacjach tytułem „Kto
dostał najwięcej?”

Odpowiedź jest przecież
prosta: mama i przyjaciele.

Przyznana
kwota

64 085,00

18 000,00

Farbowanie piór niewiele daje, bo w mieście i tak
wszyscy wiedzą, kto jest kim. Przewodniczącą stowarzyszenia Dla Jastrzębia jest Anna Hetman, jej zastępcą Jarosław Potępa, to były radny PO. W klubie
radnych stowarzyszenia Dla Jastrzębia zasiadają wybrani z list PO Józef Kubera i Urszula Sobik. Jednym
słowem - sami swoi. 
(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

Klientów 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.

chali Państwo z naszej stacji zadowoleni, a Wasz samochód sprawdzony
i bezpieczny.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Pszczyńskiej 322
przeprowadza 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.

- 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. Diagności dołożą wszelkich starań, aby wyje-

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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Poseł, jastrzębscy radni, wiceminister infrastruktury i prezes PKP rozmawiali
w Warszawie o możliwości odtworzenia połączeń kolejowych do Jastrzębia-Zdroju.

Jedzie pociąg z Jastrzębia...
Rozmowa z Łukaszem Kaszą,
przewodniczącym Rady Miasta
(na zdjęciu pierwszy z lewej)
- Jesteśmy bliżej czy dalej od
pierwszego gwizdka pociągu na
peronie w Jastrzębiu - Zdroju?
- Zależy, jakie przyjąć punkty
odniesienia. Po raz ostatni gwizdek
konduktora na jastrzębskim dworcu słyszeliśmy 17 lat temu. Na pewno nie będziemy tyle czasu czekać
na reaktywację połączeń…

Rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury.

W

Ministerstwie Infrastruktury spotkali się, m.in. wiceminister Andrzej Bittel,
Ireneusz Merchel, prezes
Zarządu PKP PLK S.A., Grzegorz Matusiak,
jastrzębski poseł, Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta, Tadeusz Sławik,

przewodniczący Komisji Gospodarki Rady
Miasta.
- Rozmowy przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze, były konstruktywne
i napawają wielką nadzieją odtworzenia
linii kolejowej w naszym mieście - zapewnia Łukasz Kasza.

Okazuje się, że sprawa odtworzenia
połączeń kolejowych interesuje nie tylko
jastrzębskich samorządowców. Gotowe
uczestniczyć w tym projekcie są, m.in. spółki PKP: City i Cargo. Ich warunkiem jest,
aby nasze miasto nie było stacją końcową,
lecz elementem szerszej sieci połączeń.

- Jest Pan pewien?
- Jestem optymistą, bo coraz
więcej, na różnych szczeblach
decyzyjnych, mówi się o możliwości i potrzebie włączenia
Jastrzębia-Zdroju w pasażerski
ruch kolejowy. Pod koniec stycznia spotkaliśmy się w tej sprawie
z wiceministrem infrastruktury
i prezesem PKP. Na takim poziomie nie prowadzi się kurtuazyjnych rozmów, a raczej mówi
o konkretach.
- Padły wiążące obietnice?

- Padły zapewnienia, że powrotem kolei do Jastrzębia-Zdroju zainteresowanych jest sporo instytucji,
które są gotowe na to wyłożyć pieniądze. Pod koniec ubiegłego roku
PKP podpisało z Ministerstwem
Rozwoju umowy na projekty kolejowe na rekordową kwotę ponad
4 mld zł. Trzeba zrobić wszystko,
aby w tej puli znalazło się nasze
miasto.
- Dlaczego na tak ważne rozmowy jechał Pan, a zabrakło drugiego fundamentu samorządowej
władzy, czyli prezydenta miasta?
- Jestem przekonany, że w tak
ważnej sprawie, radni i prezydent
mówią jednym głosem. Nie przywiązywałbym wagi do tego, kto był
a kogo zabrakło podczas spotkania. Ważne, że rozmowy się toczą,
a w Warszawie wiedzą, że jastrzębianie są zdeterminowani w sprawie
odzyskania połączeń kolejowych.

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

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 80,00 m2
działka. 2146,00 m2
cena: 299 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 37,00 m2
cena: 86 000 zł
tel. 601 976 218

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

DOM
Gołkowice
pow. 173,00 m2
działka. 800,00 m2
cena: 420 000 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
ul. Wrocławska
pow. 35,00 m2
cena: 113 000 zł
tel. 601 976 218

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

TYLKO U NAS

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

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

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wiejska
pow. 1139,00 m2
cena: 50 000 zł
tel. 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 26,00 m2
cena: 65 000 zł
tel. 601 976 218

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

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka
pow. 43,00 m2
cena: 100 000 zł
tel. 601 976 218

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

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Gołębia
pow. 1036,00 m2
cena: 105 000 zł
tel. 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 34,00 m2
cena: 91 000 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-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
pow. 55,70 m2
cena: 133 000 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: 58 000 zł
tel. 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 34,00 m2
cena: 88 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Poznańska
pow. 47,35 m2
cena: 125 000 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. Pomorska
pow. 47,00 m2
cena: 88 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 50,00 m2
cena: 135 000 zł
tel. 601 976 218

M-6
Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska
pow. 70,50 m2
cena: 177 000 zł
tel. 601 976 218

DOM

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

TYLKO U NAS

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

Jastrzębie-Zdrój
pow. 400,00 m2
cena: 450 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-2

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Zielona
pow. 56,00 m2
cena: 171 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

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

TYLKO U NAS

M-6
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 70,00 m2
cena: 133 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Ofiar Faszyzmu
pow. 49,00 m2
cena: 130 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS
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PROBLEMY

luty 2018r.

Urząd

się mści?

Urząd Miasta wstrzymał dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni
„Centrum Logopedyczne”, Właściciele placówka poskarżyli się Samorządowemu
Kolegium Odwoławczemu. SKO przyznało im rację i uchyliło decyzję magistratu.
W tej sytuacji Urząd zaatakował poradnię z innej strony i odmówił rejestracji
kolejnej lecznicy mającej się zajmować rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci.

P

isaliśmy o tym w grudniu ubiegłego roku.
Część chorych dzieci
nie miała radosnych
świąt, ponieważ miasto przyblokowało im możliwość terapii.
Poradnia zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym logopedów,
pedagodów, oligofrenopedagodów, surdopedagogów, fizjoterapeutów, pedagogów wczesnego wspomagania.

Rodzice od lat znają
i cenią ofertę oraz
rezultaty „Centrum
Logopedycznego”.

Na zajęcia Wczesnego
Wspomagania Rozwoju poradnia otrzymywała dotację
z magistratu. Tak było do tej
pory. W październiku ubiegłego roku przyszło pismo
z Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta z informacją o ograniczeniu dotacji. 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 decy-

zję organów recenzujących
działania władz miasta, jak
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego czy sądu.
Kto śledzi sytuację w jastrzębskim samorządzie,
ten musi pamiętać burzliwą
sesję z listopada ubiegłego
roku, kiedy dyskutowano
o sytuacji „Centrum Logopedycznego”. Zapadło zwłaszcza w pamięć aroganckie
i nieeleganckie wystąpienie
naczelnika wydziału edukacji. Podważył on kompetencje Poradni, a nawet postraszył prokuraturą.

Skoro publicznie
potrafił rzucać
oskarżenia, to teraz
powinien przed tym
samym gremium
przeprosić.
Poradnia poskarżyła się
Samorządowemu Kolegium
Odwoławczemu. Znamy już
wyrok. SKO przyznało rację
placówce i uchyliło decyzję
magistratu o wstrzymaniu
dotacji.
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia „Centrum Logopedyczne” działa w Jas-
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Domowe obiady
i super imprezy

Zapraszamy na nasze
okolicznościowe imprezy:
08.03.2018 r. czwartek
Dzień Kobiet
16.03.2018 r. piątek
impreza integracyjna
konsumentów Jadłodajni
02.04.2018 r. poniedziałek
Mocno Lany Poniedziałek
Szczegółowe informacje na stronie
www.jadlodajnia.pasaz24h.com

P

opularność nowej Jadłodajni Pasaż
24h spowodowała, że chętnych na
domowe, smaczne obiady przybywa z każdym dniem. Kuchnia poszerzyła
swoją gastronomiczną ofertę o dodat-

kowe danie Szefa Kuchni, które cieszy
się ogromnym powodzeniem. W typowo
polskiej Jadłodajni serwowane są raz
w miesiącu dania z różnych zakątków Europy, między innymi można było w jeden

z poniedziałków degustować znakomitą
kuchnię hiszpańską.
Spowodowało to również zainteresowanie organizacją imprez okolicznościowych.
Kilka z sukcesem zostało już zorganizowanych. Odbyły się między innymi: urodziny,
rocznice ślubów i wieczory kawalerskie.
Wszystkie imprezy udały się wyśmienicie,
a zabawy trwały do późnych godzin nocnych. Natomiast kalendarz na maj - komunie, zapełniony jest już prawie w 100 %.

S M A C Z N I E , TA N I O I Z H U M O R E M

Największym pokrzywdzonym w tej sytuacji są
niepełnosprawne dzieci.
trzębiu-Zdroju 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 znaczenie 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. Ale jastrzębski
magistrat z sobie tylko znanych powodów postanowił
wbrew prawu - jak orzekło
SKO - odebrać pieniądze Poradni. To nie jedyna szykana. Prezydent Anna Hetman
nie zezwoliła właścicielom
„Centrum Logopedycznego” na założenie w Jastrzębiu-Zdrój kolejnej lecznicy
zajmującej się rehabilitacją
niepełnosprawnych dzieci.
Chodzi o Publiczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
Wczesnego Wspomagania

Rozwoju Dziecka. Współwłaściciele i pomysłodawcy
tego przedsięwzięcia odwołali się od tej decyzji do Śląskiego Kuratorium Oświaty.
- Uzasadnienie dla tej decyzji jest na tyle niejasne, że
trudno zrozumieć z niego
właściwą przyczynę odmowy udzielenia wpisu - napisali w odwołaniu.

Kuratorium nie ma
żadnych zastrzeżeń
do tego pomysłu.
- Placówka dysponuje
pomieszczeniami do prowadzenia zajęć w ramach
wczesnego wspomagania
indywidualnie i w grupie, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne
odpowiednie do potrzeb rozwojowych - napisało w uzasadnieniu Kuratorium Oświaty.
Jedyną instytucją, która nie
chce Poradni jest jastrzębski magistrat. Można jedynie
gdybać, skąd taka nagonka
na „Centrum Logopedyczne”. Sprawa stanęła na radzie miasta i trafiła na łamy
„Naszego Jastrzębia”. Dzięki
temu odbiła się szerokim
echem wśród mieszkańców.
A ich opinia jest jednoznaczna, czego dowodzi liczba
podpisów pod pismem protestacyjnym przeciwko złemu
traktowaniu placówki, która
zajmuje się rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci. Do
sprawy wrócimy.
Jerzy Filar

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 wujkowie. 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. Władze Jastrzębia-Zdroju utrudniając działanie
„Poradni Logopedycznej” nie robią krzywdy jej właścicielom, bo
to są wysokiej klasy specjaliści, którzy sobie doskonale radzą. Jedynymi poszkodowanymi są niepełnosprawne dzieci.

PROBLEMY

luty 2018r.

Po objęciu władzy prezydent Anna Hetman wprowadziła dwie taryfy śmieciowe:
9 zł dla mieszkańców domków jednorodzinnych i 12,60 zł w blokach. Teraz chce
ujednolicić stawkę - 12 zł dla wszystkich. Od marca jedni zapłacą o 30 proc.
więcej, inni minimalnie mniej. W roku wyborczym, władze miasta wprowadzają
starą, sprawdzoną w dyktaturach zasadę: dziel i rządź.
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mieciowa rewolucja zaczęła
się w Polsce w 2013 roku. W Jastrzębiu-Zdroju rządził wtedy
Marian Janecki, który wprowadził jednolitą taryfę za odbiór śmieci.
Wszyscy płacili po 7 zł. Po wygranych
wyborach Anna Hetman zmieniła te
zasady. Wprowadziła dwie oddzielne
taryfy: dla domków jednorodzinnych
oraz bloków. Zmiana oznaczała podwyżki i to duże. Stawka dla mieszkańca domku jednorodzinnego wzrosła

do 9 zł. Znacznie bardziej po kieszeni
dostali lokatorzy bloków. Podniesienie
taryfy do 12,60 zł oznaczało podwyżkę o 80 proc. Trudno wytłumaczyć tak
drastyczną zmianę, ponieważ w Polsce nie wzrosła inflacja, a w Jastrzębiu
niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi
o logistykę i warunki odbioru odpadów. Na pewno z nowej polityki
śmieciowej miasta ucieszyły się firmy, które wygrały lukratywne przetargi. Dosyć nieoczekiwanie prezydent

Hetman chce wrócić do pomysłu
Mariana Janeckiego, ale po wcześniejszych podwyżkach, wystartuje
z wyższego pułapu. Od marca wszyscy mieszkańcy zapłacą po 12 zł.
W mieście zawrzało. Wyrównanie taryfy oznacza trzydziestoprocentową
podwyżkę dla domów jednorodzinnych i niewielką obniżkę dla bloków.
Bez względu na intencje władz miasta, przekaz jest jeden: komuś zabrano, aby innym dodać. 
(bl)

www.naszejastrzebie.pl
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Trudno
uzasadnić
tak dużą
podwyżkę
Rozmowa z Marianem Janeckim,
byłym prezydentem Jastrzębia-Zdroju.
- Skąd, za Pańskich czasów,
wzięła się stawka 7 zł od mieszkańca?
- Rewolucja śmieciowa była wielką niewiadomą dla samorządów. Nie
mieliśmy skali porównawczej ani
wcześniejszych doświadczeń, aby
dobrze oszacować stawkę za odbiór
odpadów. Przygotowaliśmy wstępną kalkulację, z której wynikało, że
miasto powinno sobie poradzić przy
taryfie 9 zł od osoby. Kiedy ogłosiliśmy przetarg, okazało się, że stawkę
można obniżyć do 7 zł.
- Dlaczego nie wprowadził Pan
odrębnych taryf dla domów jednorodzinnych i bloków?
- Były naciski ze strony prezesów
spółdzielni, aby wprowadzić dwie
taryfy. Zdecydowaliśmy się na jednolitą stawkę, aby uniknąć antagonizowania mieszkańców. Nie chcieliśmy
dzielić jastrzębian na tych, którzy płacą więcej i mniej, bo w społecznym

odbiorze jest to podział na lepszych
i gorszych.
- Przyzna Pan jednak, że koszt
odbioru śmieci w domach jednorodzinnych i blokach jest inny.
- Gdyby kierować się tą logiką, to
różny jest także koszt dostawy wody,
energii czy gazu, a przecież stawki za
media dla wszystkich mieszkańców
są takie same, bez względu na to czy
mieszkają w odległym sołectwie, czy
w bloku w centrum miasta.
- Anna Hetman wraca do Pańskiego pomysłu jednolitej stawki.
Czuje Pan satysfakcję?
- Pomysł jest ten sam, ale realizacja inna. W porównaniu z „moimi”
czasami, stawka wzrośnie do 12 zł.
To podwyżka o ponad 70 proc. Zdaję
sobie sprawę, że od 2013 roku zmieniły się nieco zasady odbioru śmieci,
ale mam wątpliwości, czy uzasadniają one tak duży wzrost opłat.
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Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy
Fundacja PARP zajmuje się reintegracją zawodową i społeczną, prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Głównym celem Fundacji PARP
jest działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, a także działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Oferujemy usługi
Grawerowanie

Grawerstwo to jedna z najdawniejszych technik zdobienia wyrobów artystycznych. Jednak jak większość zawodów, grawerstwo ulegało automatyzacji. Dzięki nowoczesnym maszynom do grawerowania, można wykonać szeroką gamę produktów, w tym płaskich
metalowych płyt, biżuterii o różnych kształtach i rozmiarach, a także cylindrycznych przedmiotów, takich jak kubki i kufle. Maszyna
umożliwia łatwe zaprojektowanie tekstu lub grafiki.
Nasze usługi wykonujemy laserem CO2, który jest bardzo dokładny i łatwo odzwierciedla nawet małe elementy wymagające dużej
precyzji.
Grawerujemy dowolną dedykację, grafikę lub logo firmy na laminatach do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Oferujemy szeroką skalę kolorów.
Wykonujemy gotowe projekty Klienta, ale możemy również przygotować projekt od zera.
Ceny różnią się w zależności od rodzaju użytego materiału oraz
wielkości i rodzaju projektu, co wpływa przede wszystkim na czas
pracy lasera, który jest czynnikiem bardzo ważnym.

Mała poligrafia

Fundacja zajmuje się usługami małej poligrafii reklamowej i projektowaniem graficznym. Przygotowujemy
projekty pod specyfikację Klienta, oraz tworzymy grafikę według własnego pomysłu. Nasz praca pozwala realizować niskonakładowe zlecenia, gwarantując jakość
po przystępnej dla każdego cenie. Priorytetem fundacji jest kompleksowa obsługa graficzna i drukarska osób
fizycznych jak i firm, które są zainteresowane stworzeniem swojej oferty reklamowej. Nasz mały zespół dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który wykorzystuje najnowsze technologie w zakresie technik drukarskich i projektowania grafiki komputerowej, by móc
w pełni zadowolić wymagania naszych Klientów. W naszym zakresie mieści się projektowanie i drukowanie wizytówek, ulotek, folderów czy teczek reklamowych. Fundacja świadczy swoje usługi nie tylko na terenie miasta,
lecz wszędzie tam, gdzie firmy zgłaszają zapotrzebowanie na usługi poligraficzne.

Termosublimacja

W dzisiejszych czasach technologia druku termosublimacyjnego
jest już standardem. Dana technologia gwarantuje szybkość wykonywanych usług, oraz, co najważniejsze, wysoką jakość.
Druk termosublimacyjny, który różni się od drukarki sublimacyjnej, działa w następujący sposób: wewnątrz drukarki znajduje się
podgrzana głowica, która bardzo szybko zmienia temperaturę. Zamiast pojemników z atramentem, istnieje prawdziwa plastikowa taśma, która rusza się wewnątrz drukarki i składa się z 3 podstawowych kolorów.
Kiedy taśma jest wysyłana do głowicy, rysuje figurę na przezroczystej folii z tworzywa sztucznego nie jeden, ale trzy razy. Raz na
żółto, raz na czerwono i raz na niebiesko. Pod koniec, drukarka stosuje jedną warstwę wodoodporną i chroniącą przed promieniowaniem UV.
Druk termosublimacyjny charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością i jest wykorzystywany do wykonywania wszelkiego rodzaju produktu, takiego jak: kubki, koszulki, torby, na których może być
umieszczony zwykły tekst, a nawet zdjęcie.

Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy
ul. Rostków 7 | 44-336 Jastrzębie-Zdrój | tel. 575 300 929 | www.fundacjaparp.pl | e-mail: biuro@fundacjaparp.pl
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CENTRUM TAPET DYWANY WYKŁADZINY
l tapety, akcesoria tapeciarskie
l panele, akcesoria podłogowe
l dywany, chodniki,
wykładziny dywanowe i pcv
SKLEP DYWANY i CENTRUM TAPET | Jastrzębie-Zdrój, AL. J. Piłsudskiego 39 | www.exclusivecarpets.pl |
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Zgodnie z zasadą, że gazeta bez bulwersujących doniesień o Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest wydaniem
straconym, w tym numerze piszemy o tym, jak władze GSM zorganizowały kosztowne Walne Zgromadzenie Członków
tylko po to, aby pozbyć się niewygodnego członka Rady Nadzorczej. Na tym nie koniec nowości. Przewodniczący Rady
Nadzorczej wbrew prawu i regulaminowi spółdzielni odmawia głosowania nad wnioskiem o jego odwołanie.

W GSM ze strachu o stołki

łamią prawo

G

órnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa pod wodzą prezesa Gerarda
Weycherta i przewodniczącego Rady Nadzorczej Bolesława
Lepczyńskiego pogrąża się w chaosie
i bezprawiu. Wielokrotnie pisaliśmy o podejmowanych przez nich kontrowersyjnych
i nieuzasadnionych decyzjach, za które
płacą mieszkańcy. Nie wspominamy już
o trudnych do oszacowania stratach wizerunkowych. Wydawałoby się, że wszystko
co złe, w tej spółdzielni już było: podsłuchiwanie pracowników, niezgodne z prawem
zwolnienia, wyroki dla prezesa, dotkliwe
podwyżki czynszów, gigantyczne pieniądze
na kampanię propagandową i honoraria dla
zewnętrznych prawników, ochroniarze blokujący lokatorom dostęp do spółdzielni. Ale
na tym nie koniec.

Do pakietu decyzji, z których
Weychert i Lepczyński
powinni wytłumaczyć się
lokatorom, można dodać
bezprawną i bezskuteczną
nagonkę na Andrzeja
Kinasiewicza, członka Rady
Nadzorczej.

Został on pozbawiony funkcji, pod pretekstem współpracy z konkurencją (chodziło
o Jastrzębską Spółkę Kolejową!). Sprawa trafiła do sądu. Kinasiewicz wygrał. Sąd w Gliwicach uznał, że decyzja o wyrzuceniu go z Rady
Nadzorczej była bezpodstawna. Weychert
i Lepczyński widocznie spodziewali się takiego obrotu sprawy, bo równolegle spróbowali
pozbyć się Kinasiewicza w innych sposób.
W styczniu pilnie zwołano Walne Zgromadzenie

Członków Spółdzielni. Obrady ograniczono do
dwóch tematów: zmiany w statucie GSM i wyrzucenie niewygodnego członka Rady Nadzorczej. Intryga się nie powiodła. Mimo mniej lub
bardziej formalnych nacisków ze strony władz
spółdzielni, mieszkańcy obronili Kinasiewicza.

Personalna wojenka
kosztowała spółdzielców
przegrany proces
w sądzie i ok. 40 tys. zł na
przeprowadzenie Walnego
Zgromadzenia Członków.
Ale na tym nie koniec doniesień ze spółdzielczego frontu. Pięcioro członków Rady
Nadzorczej GSM opuściło ostatnie obrady
na znak protestu przeciwko decyzjom Bolesława Lepczyńskiego. Przewodniczący Rady

Nadzorczej, wbrew prawu i spółdzielczemu
regulaminowi nie dopuszcza do głosowania
projektów uchwał zgłaszanych przez innych
członków Rady. Czego się boi? Utraty stołka.
Część członków chce odwołać Lepczyńskiego, co - ich zdaniem - pozwoli położyć kres
chaosowi i anarchii w GSM. Problem w tym, że
przewodniczący nie dopuszcza tego punktu
pod obrady. To już nie jest kpina z lokatorów,
ale poważne naruszenie prawa.

Nie chcemy być złym
prorokiem, ale nie
można wykluczyć, że o
przewodniczącym Rady
Nadzorczej GSM gazety
wkrótce będą pisać, jako
o Bogusławie L.

Jerzy Filar

LIST DO REDAKCJI

N

owelizacja Ustawy Spółdzielczej stawia wszystkim Spółdzielniom wymóg, dostosowania Statutów spółdzielczych do tej nowelizacji. Każda
spółdzielnia, która jest zarządzana
przez kompetentnego prezesa i zarząd, powinna doprowadzić do powołania zespołu ludzi, spośród jej
członków i Rady Nadzorczej, którzy
wspomagani radcami prawnymi
powinni przygotować zmiany. Zadaniem tego zespołu powinno być
przygotowanie takich zmian, by
zabezpieczały interes jej członków,
a nie tylko prezesa czy zarządu.

Ten statut nie powinien ograniczać
możliwość kontroli RN jako organowi, ale również indywidualnie każdy członek RN powinien mieć taką
możliwość.
Praca nad tym statutem prowadzona w skrytości i owiana
wielką tajemnicą jest po prostu „gniotem prawnym”, a brak
w tym zespole członków RN jedynie potwierdza trafności tego
spostrzeżenia. Siłowy sposób
przeforsowania tego statutu nie
pozostawia złudzeń, dodając
jeszcze do tego brak możliwości zapoznania na Walnym przez

członków z tymi zmianami. Słowa
są chyba zbędne. Prezes, mając
„swoich ludzi” na Walnym, był
pewny powodzenia zaproponowanych zmian, co było widoczne,
a jego arogancja, zarozumiałość
i pewność siebie, pomogło rozszyfrowć ten chytry plan.
„Podejmiemy działania mające na celu wyjaśnienie członkom
GSM konieczności zmiany Statutu i zmobilizowania jak największej ilości członków do udziału
w Walnym tak, aby „Matusiakiewicze” nie zapanowali nad ich
własnością fałszując ich wybory.

Nie pozwólmy na to, bo strach
się bać”. W tym miejscu należy
postawić pytanie. Co stało na
przeszkodzie, by na odbytym
Walnym stanąć na wysokości zadania i uczciwie przedstawić te
zmiany? Ten sposób procedowania i brak przedstawienia tych
zmian nie pozostawia złudzeń,
że to sposób zawłaszczenia
GSM. Awanturnictwo, którego
jesteśmy świadkami nie pozostawia złudzeń, że to sposób zawładnięcia Naszą Spółdzielnią przez prezesa i konfidenta
SB „KORABA”.

Po tym Walnym można powiedzieć, że odwołanie p. Kinasiewicza to podwójne odwrócenie uwagi od istoty problemu.
A najważniejszym były zmiany statutowe dające wielkie
uprawnienia prezesowi. Jemu
jest potrzebna władza absolutna i temu miała służyć ta zmiana
Statutu. Tu mała uwaga, prezes
może być pewny, że obronimy
GSM, jednak ważniejszym jest,
że „czarne chmury” zbierają się
nad jego głową i finał może być
wkrótce.
felietonista II
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Dodatek opracował: Jerzy Filar

Zdjęcia: JSW

Zrealizowany, m.in. w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej serial „Górnicy PL” bije
rekordy oglądalności. Film Discovery Channel „Górnicy PL” liczy sześć odcinków. Nie bez
powodu telewizja reklamuje go jako przełomowy w historii polskiej i światowej telewizji.

Witamy w piekle

Z

apraszamy do piekła! - to słowa
jednego z bohaterów serialu.
I zapewne takie wrażenie mogą
odnieść widzowie. Film został
zrealizowany profesjonalnie i z rozmachem, jak na Discovery przystało. Dramaturgia niektórych ujęć wbija w fotel,
jak najlepszy film sensacyjny.
Bohaterami filmu są między innymi
geolog z Budryka i górnicy z Ruchu Borynia. Film pokazuje codzienne życie
górników i warunki, w jakich pracują.
- To było ciekawe doświadczenie,
poza tym nie o każdym kręcą film.
Cieszę się, że pokazana została nasza
praca i nasze charaktery, które w tym
filmie na pewno wyjdą. Fajna sprawa,
niczego nie udawaliśmy, każdy był
sobą - wspomina Robert Jaczyński,
górnik z oddziału G4b. Producenci nie
mieli gotowego scenariusza. Wszystko odbywało się bez przerywania
produkcji. Ekipa filmowa składała się
z siedmiu osób. Wszystko nagrywano
z dwóch, a czasem nawet trzech ka-

Malwina Smulska z kopalni Budryk / fot. Discovery

Dawid Kierc z Ruchu Borynia / fot. Discovery
mer. W przypadku Jastrzębskiej Spółki
Węglowej filmowcy musieli ograniczyć
ilość sprzętu, żeby dostosować się do
warunków panujących pod ziemią.
- Myślę sobie... kombajn, sekcje, jak
ja ich poustawiam, a przede wszystkim, żeby nikomu nic się nie stało. Ale

ekipa była dokładnie poinstruowana,
gdzie może stać, kogo mają słuchać
i przyznam, że tak dobrze nam się
współpracowało, że w ogóle nie zauważyłem, że są i mnie filmują - mówi
Dawid Kierc, górnik przodowy z Ruchu
Borynia.

W tym zawodzie liczą się wytrwałość, silna psychika, odwaga i solidarność. Jeden błąd czy niedopatrzenie
może kosztować życie wielu ludzi.
Producenci zapewniają, że ich nowy
program bez żadnych przejaskrawień
pokazuje rzeczywistość pracy górni-

ków prawie 1000 metrów pod ziemią,
w temperaturze niemal 30 stopni Celsjusza, w hałasie dochodzącym do
85 decybeli, w totalnej ciemności,
pyle i ciągłym zagrożeniu utraty życia. Te ekstremalne warunki to codzienność górników - bohaterów serialu „Górnicy.PL”.
- Discovery zawsze dociera z kamerami w miejsca niedostępne dla przeciętnych ludzi. Pokazujemy ludzi w ich
codziennych, nierzadko trudnych i wymagających wielkiego wysiłku zadaniach. Pomysł, żeby zjechać kilometr
pod ziemię i pokazać kopalnie węgla,
soli i miedzi zrodził się, bo jeszcze
żadna telewizja nie wyprodukowała
kilkuodcinkowej serii o pracy górników. Ich praca wiąże się z ciągłym
ryzykiem, a zagrożenie śmiercią jest
w kopalni na porządku dziennym. Niezwykle trudne otoczenie, przy bardzo
wysokiej temperaturze i wilgotności,

to warunki, w których spędzają każdy kolejny dzień. Nasi bohaterowie
wykonują swoją pracę niezależnie
od tego, czy są tam nasze kamery,
czy nie. Z kolei dla naszej ekipy produkcyjnej było to ogromne wyzwanie
wymagające wielkiej odwagi - przyznaje Marcin Ziółek, Channel Director
Factual i dodaje: - Osobiście polecam
serię „Górnicy.PL”. Po jej obejrzeniu
każdy widz inaczej spojrzy na swoje
codzienne obowiązki.
W każdym z sześciu odcinków nowego programu kamera towarzyszyła
pracownikom z trzech sektorów wydobywczych: należących do JSW kopalni
węgla kamiennego Budryk i Ruch Borynia, kopalni soli Kłodawa i kopalni
miedzi KGHM w Lubinie. Widzowie
będą też mogli przekonać się, jak
w tym surowym i męskim świecie radzi
sobie kobieta - geolog, pracująca w kopalni Budryk.

górnictwo | m
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Jastrzębska Spółka Węgl

Na warszawskiej GPW Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawiła w obecności wiceministra energ
celem strategicznym Grupy Kapitałowej JSW jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dost

Z

większenie produkcji węgla,
inwestycje oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań
poprawiających efektowność
zapewnią spółce stabilny rozwój oraz
planowaną długoterminową marżę
EBITDA powyżej 30%.

Najcenniejszy
węgiel i koks

sowego typu 35. Poczynając od 2020
roku udział produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem zostanie
zwiększony z obecnych 72 do 85%.
Jastrzębska Spółka Węglowa jest
nastawiona na długoterminowy,
zrównoważony oraz stabilny rozwój
z uwzględnieniem oczekiwań akcjonariuszy.

Efektywność, innowacje
oraz fundusz
stabilizacyjny

Nowa strategia zakłada stopniowy
wzrost produkcji węgla z 14,9 mln ton
w 2017 roku do 18,2 mln ton w 2030
roku. Poziom produkcji i sprzedaży
koksu zaplanowano na poziomie powyżej 3,4 mln ton. Docelowo, koks

Strategia rozwoju JSW zakłada
poprawę efektywności produkcji
poprzez inwestycje i wprowadzanie

wielkopiecowy o wysokich parametrach ma stanowić aż 78% produkcji
grupy. Z kolei łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w całej grupie
w okresie obowiązywania strategii
będą kształtować się na poziomie
około 18,9 mld zł. Dla firmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka
Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie dostępu do zasobów węgla
koksowego. JSW zamierza to robić
nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również poprzez
udostępnianie nowych złóż i nowych
poziomów wydobywczych. Baza zasobowa będzie stale powiększana,
zwłaszcza w przypadku węgla kok-

nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych. Od 2025 roku
na jednego pracownika przypadać
ma około 1 tys. ton wydobytego węgla rocznie. W spółce zaplanowano
ambitne działania optymalizujące
i zwiększające potencjał wydobycia węgla, w tym „Program Jakość”
i „Program Efektywność. Ograniczenie kosztów, zwiększenie produktywności, a także zastosowanie
innowacyjnych rozwiązań, m.in. nowoczesnej techniki kotwienia czy
zmniejszania ilości wydobywanego
wraz z węglem kamienia, gwarantują optymalne funkcjonowanie JSW na
trudnym runku surowcowym.

Takie są liczby

18,9 mld zł

wartość inwestycji zaplanowanych
w JSW do 2030 roku

18,2 mln ton

planowana produkcja węgla w 2030 roku
(obecnie 14,9 mln ton)

85 proc.

docelowy poziom udziału węgla koksującego
w ogólnej produkcji (obecnie 72 proc.)

28 tys.

planowana liczba pracowników do 2030 roku
(zatrudnienie wzrośnie o 1000 osób)

miasto | ludzie
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lowa liderem w Europie

gii Grzegorza Tobiszowskiego długofalową strategię rozwoju na lata 2018 - 2030. Najważniejszym
tawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie, jak również wzrost wartości całej grupy.
W strategii podkreślono wagę projektów badawczo-rozwojowych przy
wykorzystaniu środków pomocowych
z funduszy zewnętrznych. Prowadzić
je będzie utworzona w ubiegłym
roku spółka JSW Innowacje, pełniąca rolę naturalnego kompleksowego
zaplecza badawczo-rozwojowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Do 2019 roku JSW zamierza spłacić
zadłużenie z tytułu obligacji. Powołany zostanie fundusz stabilizacyjny
o wartość 1,5 mld zł, którego głównym celem będzie utrzymanie
płynności finansowej i zachowanie
ciągłości operacyjnej w czasach dekoniunktury na rynku węgla.

rzeniu przewagi konkurencyjnej
oraz zdrowej kultury organizacyjnej,
budowie właściwego wizerunku węgla koksowego jako niezbędnego
surowca w produkcji stali i wpływa
na obniżenie kosztów pozyskania
kapitału na rynku finansowym - mówi
Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW
ds. strategii i rozwoju.
Grupa Kapitałowa JSW będzie się
rozwijać w oparciu o nowoczesne
technologie, tak by jak najefektywniej wykorzystywać złoża węgla i jak
najmniej szkodzić środowisku naturalnemu. Strategia zakłada, m.in.
wdrożenie carbon footprint, programu pomiaru i ograniczenia emisji
Metan z lokalnych ujęć, dzięki Jastrzębskiej
Spółce Węglowej, ogrzeje szkołę.

Daniel Ozon, prezes JSW:
Śmiało patrzymy w przyszłość, posiadamy
952 miliony ton potwierdzonych zasobów operatywnych, co gwarantuje nam stabilne wydobycie na co najmniej 60 lat. Unia Europejska
importuje rocznie ponad 30 milionów ton węgla
koksowego i JSW zamierza być kluczowym producentem tego strategicznego oraz niezbędnego dla europejskiego przemysłu stalowego
surowca. Nowa strategia zapewni spółce systematyczny rozwój oraz funkcjonowanie na niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się rynku węgla i koksu. JSW do 2030 roku zwiększy
produkcję węgla o 20%. Jeśli chodzi o produkcję koksu to planujemy odtworzenie i utrzymanie
mocy produkcyjnych na zbliżonym do obecnego poziomie. Naszym priorytetem jest osiąganie
jak najwyższej marży poprzez zmianę poziomu oraz struktury produkcji.

efektywność energetyczną oraz wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska.

Zatrudnienie
wykwalifikowanych
pracowników
Do 2030r. JSW planuje zwiększyć
zatrudnienia o około 1000 osób do
niemal 28 tysięcy. Strategia zakłada
zastępowanie odchodzących pracow-

CSR i zielone JSW
Strategia JSW zakłada nowoczesne
podejście do zrównoważonego rozwoju, które poza tradycyjnymi działaniami społeczno-filantropijnymi zapewni
zbudowanie optymalnych relacji z najbliższym otoczeniem, m.in. pracownikami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami i społecznością lokalną.
- Nowa strategia traktuje CSR
zarówno jako narzędzie budowy
wizerunku, jak i istotny element
zarządzania spółką gwarantujący
kompleksowe korzyści związane
z długofalowym budowaniem wartości marki. Pomaga, m.in. w two-

dwutlenku węgla, gospodarkę obiegu zamkniętego oraz zastosowanie
proekologicznych rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu JSW (np.
elektryczne samochody czy fotowoltaika). Dbałość o środowisko stanowi
integralną część trwałego rozwoju
firmy. Jastrzębska Spółka Węglowa
stawia na odnawialne źródła energii
i ekologię, dlatego strategia zakłada
aż pięciokrotne zwiększenie produkcji energii elektrycznej z metanu wydobywanego w kopalniach. Warto zaznaczyć, że ujęcie metanu z systemu
wentylacji nie tylko zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń
w kopalniach, ale również poprawia

ników (z tytułu nabywanych uprawnień emerytalnych) młodą, wykwalifikowaną kadrą. W tym celu spółka
zawarła porozumienia z Akademią
Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką
Śląską w sprawie organizacji praktyk i stypendiów. Ponadto JSW ściśle
współpracuje z samorządami miast
i gmin, na terenach których prowadzi
działalność wydobywczą, w zakresie
kształcenia w zawodach górniczych
(szkoły zawodowe i technika).
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Innowacje w górnictwie

to nie tylko slogan
W polskim górnictwie
od dawna sięga się po
najnowsze rozwiązania
informatyczne. Kiedy
dwa lata temu branża
górnicza starała się
odbić od dna, mało
prawdopodobne
wydawało się, że słowa
górnictwo i innowacje
prędko zaczną do siebie
pasować. Ruszył jednak
zorganizowany przez
Ministerstwo Energii
proces restrukturyzacji
sektora i dziś górnictwo
nie tylko stało się
ponownie jedną
z fundamentalnych
i najstabilniejszych
gałęzi naszej
gospodarki, ale też
zaczyna pokazywać,
że w tym z pozoru
tradycyjnym przemyśle
nie brak miejsca
na innowacyjne
rozwiązania.

I

nnowacje stały się hasłem
przewodnim zorganizowanego
w czerwcu International Mining
Forum 2017 (Międzynarodowego Forum Górniczego). Jednym z jego
elementów była debata „Górnictwo
przyszłości - problemy i rozwiązania”.
Prowadzący ją prof. Józef Dubiński, b.
dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, podkreślał wówczas, że „innowacje tylko wtedy spełniają swoje zadanie, gdy mają później zastosowanie
w praktyce i ułatwiają nam życie”.
Dziś coraz wyraźniej widać, że słowa
te były prorocze dla branży górniczej,
której przedstawiciele coraz częściej
chwalą się nowymi projektami, czy porozumieniami o współpracy, jak w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej
i Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH)
w Krakowie. Podmioty te pod koniec
listopada obwieściły, że ruszył ich
wspólny program badawczy, a jego
efektem ma być poprawa efektywności
produkcji węgla w kopalniach spółki.

Innowacje to większa
efektywność
Działania te wpisują się w strategię
JSW, która do 2030r. zamierza zwięk-

szyć wydobycie i sprzedaż węgla
z obecnych 15 mln ton do ponad 18 mln
ton rocznie.
Program koordynuje spółka JSW Innowacje, której nazwa sama tłumaczy,
co jest jej głównym polem działania.
Wiceprezes JSW Innowacje Jacek
Srokowski zaznaczył, że wypracowane
w ramach wspomnianego projektu rozwiązania powinny znaleźć zastosowanie w praktyce.
- Chcemy uniknąć sytuacji, w której
powstają wielomilionowe projekty badawcze, które nie będą miały żadnego
zastosowania. Zawsze patrzymy na
interes zakładów JSW i chcemy, aby
te rozwiązania miały implementację
w przemyśle - zapewnił.
O tym, jak ważną rolę odgrywają
innowacje w strategii JSW zapewnił
w drugiej połowie listopada p.o. prezesa spółki, Daniel Ozon.
JSW chce wdrażać innowacyjne
rozwiązania techniczno-technologiczne. Wśród najważniejszych inwestycji
w segmencie węglowym są: budowa
nowych poziomów wydobywczych
w obu częściach kopalni KnurówSzczygłowice, dalsza budowa poziomu
1290 m w kopalni Budryk i udostępnienie w tej kopalni kolejnych zasobów
oraz złoża Chudów-Paniowy, udostępnienie i zagospodarowanie zasobów
złoża Pawłowice 1, budowa poziomu
1140 m i rozbudowa poziomu 1000 m
w kopalni Pniówek, a także budowa
nowych poziomów oraz udostępnienie
i zagospodarowanie złóż Bzie-Dębina
w kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.

Uczyć się na błędach
i ich unikać
Polska Grupa Górnicza, która jeszcze
niedawno robiła co mogła, aby udźwignąć ciężar przejęty po Kompanii Węglowej, dziś też głośno zaczyna mówić
o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.
- Efektywność przedsiębiorstwa
tradycyjnie koncentruje się wokół
czterech jego elementów. Głównymi uczestnikami procesu produkcji
są pracownicy i ich kompetencje.
Z drugiej strony jest złoże, na którym
pracujemy. Trzeci element to maszyny i środki produkcji, na koniec zaś
- jakość naszego produktu, bo to właśnie ona zapewnia przychody spółce.
Wszystkie te cztery elementy muszą
być ze sobą połączone i skorelowane
- powiedział na IV Polskim Kongresie
Górniczym Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.
PGG, co jeszcze niedawno dla branży górniczej wydawało się niemal niemożliwe, stawia mocno na młodych,
wykształconych ludzi. Prezes Rogala
mówił np. o studentach Politechniki
Śląskiej, którym aby związać ich z PGG,
spółka zapewnia stypendia, jednodnio-

we praktyki w każdym tygodniu i dwumiesięczne płatne praktyki wakacyjne
w swoich kopalniach.
- Kolejny szczebel to studia doktoranckie. Tak zwane doktoraty wdrożeniowe uruchomione przy udziale
Głównego Instytutu Górnictwa mają
nam pomóc we wprowadzaniu innowacji. Na koniec organizacja ucząca się,
czyli tworzenie profilaktyki na podstawie informacji o błędach. Wszystko to
po to, aby w przyszłości ich uniknąć.
W żaden sposób nie jesteśmy w stanie
skompensować strat produkcyjnych
poprzez kary i upomnienia nakładane
na pracowników. Lepszym rozwiązaniem jest stworzenie modelu pozwalającego uczyć się na błędach i ich unikać - wyjaśnił prezes PGG.

Przykład dla
innych spółek
Choć innowacje to termin ściśle
związany ze światem nauki i przemysłu,
to można pokusić się o stwierdzenie,
że PGG innowacyjnie myśli też o sprawach personalnych.
Do połowy przyszłego roku w spółce ma być wynegocjowany nowy układ
zbiorowy. Ministerstwo Energii chce, by
procedury zarządzania i regulacje pracownicze w podległych mu spółkach
górniczych, energetycznych, gazowych
i paliwowych, zawierały mechanizmy zabezpieczające spółki przed dekoniunkturą. Wzorem takich rozwiązań ma być
właśnie układ zbiorowy pracy w PGG.
Intencją ministerstwa jest, by był to modelowy dokument dla kształtowania relacji pracowniczych w dużych firmach.
- Patrząc na systemy zarządzania
będziemy wprowadzali sporo modyfikacji, jeśli chodzi o funkcjonowanie
także w innych sektorach: paliwowym,
gazowym i energetycznym, bazując
na doświadczeniach pozyskanych
w sytuacji kłopotów w górnictwie. Bo

takie kłopoty mogą przyjść na każdą
branżę i wtedy trzeba wiedzieć, jak
reagować. Chodzi o to, żeby wcześnie
wyłapać sygnały świadczące o tym, że
te firmy wymagają pewnej restrukturyzacji - wyjaśnił minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Porozumienia
i projekty

gla, ma powstać w Kędzierzynie-Koźlu
- wyjaśnił prezes Tauron PE Filip Grzegorczyk.
Podkreślił on, że górnictwo musi też
aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniu
nowych metod i technologii produkcji
paliw niskoemisyjnych oraz promować
innowacyjne techniki spalania węgli poprzez wspieranie produkcji nowoczesnych urządzeń grzewczych, ograniczających emisję szkodliwych związków.

Podobnie jak JSW i PGG, tak i Tauron
Wydobycie widzi potencjał w świecie
nauki. Podczas pierwszego dnia IV Polskiego Kongresu Górniczego spółka
podpisała porozumienie z Wydziałem
Górnictwa i Geoinżynierii Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dokument przewiduje, że Tauron Wydobycie

- Innowacje stanowią dziś kluczowy
element rozwoju energetyki - wskazało Ministerstwo Energii, podsumowując dwa lata swojego istnienia. Re-

będzie organizował dla studentów AGH
praktyki zawodowe (nieodpłatne lub
płatne) zgodnie z potrzebami uczelni. Ustanowione zostaną też stypendia
przyznawane studentom w oparciu
o zasady obowiązujące w Tauron Wydobycie. Spółka ma także umożliwić studentom pozyskiwanie tematów do prac
dyplomowych.
Warto wspomnieć, że także spółka
„matka” Tauron Wydobycie, czyli Tauron Polska Energia chętnie angażuje
się w innowacyjne projekty, perspektywiczne z punktu widzenia branży górniczej.
- Górnictwo jako branża, powinno
wspierać innowacyjne rozwiązania
w zakresie nowych, alternatywnych zastosowań dla węgla. Jednym z nich jest
pomysł budowy instalacji zgazowania
węgla. W kwietniu br. Tauron podpisał
list intencyjny w sprawie projektu zgazowania węgla o wartości od 400 do
600 mln euro. Instalacja, dzięki której
część zużywanego w przemyśle nawozów azotowych gazu ziemnego będzie
można zastąpić gazem syntezowym
otrzymanym w wyniku zgazowania wę-

sort tłumaczy, że innowacje z jednej
strony są gwarancją bezpieczeństwa
energetycznego, z drugiej warunkiem
koniecznym dla wzrostu konkurencyjności sektora.
Słowa te znajdują odzwierciedlenie
w czynach. Ministerstwo opracowało
i wdraża już „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych”, które wyznaczają
kierunki dla sektora energetycznego.
W ramach tej strategii spółki podlegające resortowi realizują ok. 100 projektów, których wdrożenie przyczyni się
do wzrostu produktywności i innowacyjności sektora energetycznego.
Aby sektor energetyczny mógł odpowiedzieć na wyzwania, które staną
przed nim w najbliższych latach, konieczne są inwestycje w nowe moce wytwórcze i modernizację infrastruktury.
- Nasze działania mają na celu
przyciągnięcie do polskiej energetyki
nowych inwestorów - m.in. poprzez
stworzenie przyjaznego otoczenia
prawnego - i podniesienie konkurencyjności sektora - podkreślono w ministerialnym raporcie podsumowującym
ostatnie dwa lata.

Ministerstwo
zapowiada i działa

WYDARZENIA

luty 2018r.
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Operowo
i dobroczynnie

W

sali kinowej Miejskiego
Ośrodka Kultury odbył się
Charytatywny Koncert Noworoczny z udziałem wybitnych artystów Opery Krakowskiej i Śląskiej.
To już tradycja w naszym mieście. Koncert
od lat organizują: poseł Grzegorz Matusiak,
Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta

oraz radny Tadeusz Sławik. W tym roku na
deskach MOK wystąpili: Adam Sobierajski
- tenor, Adam Szerszeń - baryton, Iwona
Socha - sopran, Joanna Steczek - akompaniament. W trakcie koncertu została przeprowadzona zbiórka na Ochronkę pod patronatem św. Dominika Savio przy parafii
Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu-Zdroju.
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Mediacje
w redakcji
T

rudno
wyobrazić
sobie życie bez
konfliktów. Czasami
mamy dość współmałżonka, pracodawcy, pracownika, sąsiada, kontrahenta.
Nie wszystkie spięcia przechodzą w otwarty spór,
ale czasami tak bywa. Warto pomyśleć, czy jest sens
toczyć długotrwały, kosztowny i stresujący bój w sądzie. Proponujemy inne rozwiązanie. Porozmawiaj z mediatorem. Nasza redakcja
współpracuje z Małgorzatą Bohosiewicz-Suchoń, zawodowym mediatorem, która odpowie na Państwa pytania.

Skuteczne Mediacje

tel.: 607 053 493

www.facebook.com/SkuteczneMediacje,
e-mail: malgorzata.bohosiewicz@gmail.com

NFZ w Jastrzębiu?

Z

inicjatywy Łukasza Kaszy, przewodniczącego Rady Miasta i przy
wsparciu posła Grzegorza Matusiaka doszło do spotkania z Markiem Augustynem, naczelnikiem Wydziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.
Rozmowy dotyczyły możliwości utwo-

rzenia w naszym mieście oddziału NFZ.
Powstanie takiej placówki rozwiązałoby
problem wielu mieszkańców JastrzębiaZdroju oraz gmin ościennych: Pawłowic,
Mszany, Żor i całego powiatu wodzisławskiego. Obecnie siedziba NFZ mieści się
w Rybniku. To nie jest komfortowa sytu-

acjia, zwłaszcza dla osób starszych, które
mają problem z dotarciem do odległego
miasta. Podczas spotkania przeanalizowano kilka lokalizacji, gdzie ewentualnie
mogłaby się znaleźć jastrzębska siedziba
NFZ. Wzięto pod uwagę, m.in. szpital oraz
jeden z budynków w centrum miasta.

Wycieczka do Sandomierza i Kazimierza Dolnego
KRS TKKF „Pionier” i zarząd osiedla Pionierów zapraszają na wyjazd do
Kazimierza Dolnego i Sandomierza. Wycieczka potrwa dwa dni: 5-6 maja.

Z

apisywać można się w każdy
wtorek w godz. 18.00-19.00
w Zarządzie Osiedla Pionierów ul. Mazurska 2 lub telefonicznie:
537 356 789. W programie wycieczki,

m.in. rejs statkiem, zwiedzanie podziemnej trasy Sandomierza, Katedra,
Brama Opatowska, Zamek, Rynek, Kościół św. Jakuba, Dom Długosza, Collegium Gostomanium, spacer wąwozem

Królowej Jadwigi, zwiedzanie zabytków i podziemi rynku Kazimierza Dolnego. Organizator zapewnia wyżywienie i nocleg w pokojach z łazienkami.
Koszt wycieczki 260 zł od osoby.
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UDANA ZIMA W ZAKOPANEM!

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

BEZPIECZEŃSTWO
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Kronika policyjna
ODPOWIEDZĄ ZA
BEZPODSTAWNE
INTERWENCJE
Na przykładzie dwójki mieszkańców Jastrzębia-Zdroju można zaryzykować stwierdzenie,
że nadal nie wszyscy wiedzą do
czego służy telefon alarmowy.
W obu przypadkach interwencje, jakie w związku z otrzymanym zgłoszeniem podjęli policjanci, okazały się głupim żartem. Zarówno dla kobiety, jak
i mężczyzny finał będzie już
mniej wesoły...

Pierwsza z interwencji miała miejsce w piątek, około godziny 21.30 w jednym z mieszkań przy ulicy Jasnej. Stróże prawa, którzy udali się pod wskazany adres otrzymali zgłoszenie awantury domowej, w trakcie której matka zgłaszającego
miała być agresywna. Okazało
się, że mężczyzna był pod wyraźnym wpływem alkoholu i zadzwonił na numer alarmowy dla
zabawy. Swoim zgłoszeniem
przysporzył sobie jednak prawdziwych problemów, bowiem
w związku z bezpodstawną in-

terwencją, policjanci skierowali
do sądu wniosek o jego ukaranie. Za popełnione wykroczenie
grozi mu wysoka grzywna.
Z kolei w sobotę, około godziny 14.20 policjanci udali się do
jednego z mieszkań przy ulicy
Pszczyńskiej. Mundurowi, którzy poszli pod wskazany adres
otrzymali zgłoszenie awantury
domowej, w trakcie której partner zgłaszającej miał zabrać jej
kota... Na miejscu okazało się,
że w mieszkaniu była cisza, spokój i nikt nie otwierał drzwi. Oficer dyżurny próbował się skontaktować ze zgłaszającą, która
jednak postanowiła nie odebrać
telefonu. Teraz jastrzębianka nie
pozostanie bezkarna.
Niepotrzebne zaangażowanie policji, pogotowia czy innych służb jest wykroczeniem.
Oprócz konsekwencji prawnych
i finansowych, pamiętajmy o tym,
że blokując telefon alarmowy,
uniemożliwiamy połączenie osobie, która naprawdę potrzebuje pomocy. Zaangażowanie tych
służb do fikcyjnego zgłoszenia
powoduje, że w tym czasie nie
mogą one być w miejscu, gdzie
pomoc jest potrzebna.

Zimowe
obowiązki
Dbanie o czystość i porządek
wokół posesji, ale także usuwa-

nie zalegającego na chodniku
śniegu i lodu czy zwisających
z dachu sopli to obowiązki, o których szczególnie zimą powinni
pamiętać nie tylko właściciele
nieruchomości, ale i współwłaściciele oraz zarządcy. Niedopełnienie ich może skutkować
nałożeniem mandatu karnego,
a nawet skierowaniem sprawy do
sądu.
Obowiązek utrzymywania
czystości i porządku spoczywający na właścicielach,
współwłaścicielach, użytkownikach bądź zarządcach nieruchomości dotyczy wszystkich
budynków bez względu na
ich przeznaczenie i sposób
użytkowania. W szczególności
dotyczy to chodników, których
stan w okresie zimowym bywa
prawdziwą zmorą dla przechodniów.
Należy pamiętać, że chodnik
ma być bezpieczny i nie ma
prawa na nim zalegać śnieg
czy lód. Właściciel powinien go
uprzątnąć, a w celu zapobieżenia tzw. „ślizgawce” najlepiej
posypać piaskiem.
Zimowe obowiązki właścicieli dotyczą także usunięcia zwi-
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sających i niebezpiecznych dla
przechodniów sopli z dachu.
Za niedopełnienie obowiązków spoczywających na właścicielach, współwłaścicielach,
użytkownikach bądź zarządcach nieruchomości mogą być
oni ukarani mandatem karnym,
a nawet trafić do sądu. Co ważniejsze osoba, która uległa wypadkowi z powodu tego typu zaniedbań ma prawo dochodzenia
przed sądem cywilnym odszkodowania od zobowiązanego do
utrzymania czystości i porządku
wokół budynku.

APELUJEMY
O ROZWAGĘ
NA DRODZE

Trudne warunki atmosferyczne
śnieg i lód niejednemu kierowcy
kojarzą się z utrudnieniami na
drogach. Dlatego policjanci z jastrzębskiej drogówki przypominają o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa i prawidłowym
przygotowaniu samochodu do zimowej jazdy. Apelujemy o rozsądek, dostosowanie prędkości do
warunków na drodze oraz przestrzeganie przepisów ruchu.

Zima to czas kiedy warunki na
drodze wymagają od nas większego refleksu i wyobraźni. Nie
zapominajmy, że specjalnego
przygotowania wymaga również
nasz samochód. Wymiana ogumienia z letniego na zimowy to
podstawowa czynności byśmy
mogli mówić o bezpieczeństwie.
Jeżeli wybieramy się w rejony
górskie, warto zaopatrzyć się
również dodatkowo w łańcuchy
na koła. Ważną kwestią jest odśnieżanie samochodu. Obowią-

zek taki reguluje Ustawa Prawo
o Ruchu Drogowym art. 66 pojazd
uczestniczący w ruchu ma być
tak utrzymany, aby korzystanie
z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub
innych uczestników ruchu. Spadający lód czy śnieg z samochodu
może doprowadzić do tragedii na
drodze. Pamiętajmy. Im bardziej
zadbamy o nasz pojazd przed wyjazdem w drogę, tym bardziej poprawi się bezpieczeństwo nasze
i innych osób podróżujących.
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Takiego Króla Węgla to już nie będzie…

W

ładysław Kwiecień, zwany Królem Węgla,
twórca potęgi jastrzębskiego tenisa stołowego, nie żyje. Zmarł we wtorek 06.02.2018 roku
o godz. 1.00 w nocy, przeżywszy 78 lat. Jest takie powiedzenie „Umarł Król, niech żyje Król”, ale takiego
Króla Węgla to już nie będzie.
Władek nie dość, że miał gest,
to miał przede wszystkim potężne
serce, niespożyte siły i energię,
które poświęcił bez reszty tenisowi
stołowemu, ukochanej dyscyplinie
sportu. Dla Niego nie było sprawy
niemożliwej do załatwienia, nie
było drzwi, których by nie otworzył dla dobra tenisa stołowego.
Zorganizował tysiące zawodów,
poczynając od meczów superligi,

Międzynarodowych Mistrzostw
Polski, Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych na
turniejach dla maluczkich kończąc.
Potrafił zapełnić halę na meczach
superligi 4000 kibiców. Chyba nikomu, prócz Niego, to się nie udało.
To dzięki Niemu powstał Kompleks
Sportowy „Omega”, to On sprowadził do Jastrzębia-Zdroju największe
tuzy polskiego i światowego tenisa

stołowego, ale też to On wychował
setki, a może tysiące jastrzębskich
dzieciaków w umiłowaniu do tenisa
stołowego.
Nim trafił do Jastrzębia-Zdroju
przebył bardzo długą drogę repatrianta, urodził się bowiem w Chaszczynie koło Baranowicz na Kresach.
Dziś to Białoruś. Stamtąd w bydlęcych wagonach trafił na Ziemie Odzyskane do Nowej Soli, by poprzez
Lądek-Zdrój, Wałbrzych zawitać
do Jastrzębia-Zdroju. W JastrzębiuZdroju znał Go właściwie każdy, był
bowiem niezwykle barwną postacią.
Legendą obrósł Jego wspaniały bigos, poczęstunek i życzliwość dla
każdego, kto zawitał do jastrzębskiej
kultowej hali „Omega”. Nie tak dawno mówił, że teraz, kiedy w jastrzębskim tenisie stołowym idzie ku lepszemu, chciałoby się jeszcze pożyć
te parę latek, by móc nacieszyć oko
sukcesami jastrzębskich młodych
mistrzów plastikowej piłeczki. Dożył pięknego wieku, dożył też roku
2018, roku jubileuszu 50-cio lecia
jastrzębskiego klubu, Jego ukochanego klubu, z którym nieprzerwanie
przez 50 lat był związany na dobre
i na złe, którego tworzył historię, ale
i kreował przyszłość.
Szkoda, wielka szkoda, że nie ma
Go już wśród nas. Żegnaj Królu Węgla.
Cześć Twojej pamięci!
Prezes JKTS Jastrzębie-Zdrój
mgr inż. Roman Fajkus

Drugi od prawej Władysław Kwiecień jako kierownik Drużyny Narodowej.

Twórca jastrzębskiej potęgi.

Fragmenty niepublikowanego wcześniej wywiadu, jaki przeprowadziliśmy
z Władysławem Kwietniem w ubiegłym roku. Niestety, Mistrz nie zdążył już autoryzować tekstu.
- Jak Pan trafił do Jastrzębia?
- Po 10 latach w kopalni
Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, zacząłem myśleć
nad zmianą pracy. Grałem
wówczas w tenisa stołowego
w Unii Wałbrzych. W tym
czasie dyrektor Głąb z Rybnickiego Okręgu Węglowego
„kaperował” do jastrzębskich
kopalń. W Polsce nikt nie
wiedział, gdzie leży Jastrzębie-Zdrój, które powstało na
potrzeby górnictwa w 1963
roku. Jak wyjeżdżałem z Wałbrzycha, koledzy pytali mnie,
co jest w tym Jastrzębiu, że
wyjeżdżam?
- No właśnie, co?
- Mam dwoje dzieci.
W Wałbrzychu, często chorowały. Lekarze tłumaczyli to
ciężkim środowiskiem górniczym wynikającym z eksploatacji węgla i wysokim zapyleniem. Zdrowie dzieci, ten
argument zasadniczo wpłynął
na moją decyzję o wyjeździe
do pracy do Jastrzębia-Zdroju.
Pierwszy widok który
utrwalił mi się w pamięci,
wjeżdżając do miasta, to
stara olbrzymia szopa w Ja-

strzębiu Dolnym. W tym budynku przez lata mieściło
się kino miejskie. Tu nic nie
było. Wszędzie pola. W Wałbrzychu życie kulturalne czy
sportowe funkcjonowało na
wysokim poziomie. Liczby
mówią za siebie, były 2 teatry, 15 kin, duży dom kultury
i szereg boisk sportowych.
Jak przyjechaliśmy na kopalnię Pniówek, poczułem,
że złapali mnie jak zająca.
Chciałem od razu wracać.
Poszedłem na przystanek, za
2 godziny miał być autobus.
Ale w międzyczasie spotkałem kolegę, który tak skutecznie mnie odciągnął od
tego pomysłu, że do dzisiaj
mieszkam w Jastrzębiu. Pojechaliśmy do starej dzielnicy
Zdrój, którą wspominam jak
z amerykańskich filmów. Prerie, bary i restauracje, tylko
dyliżansów brakowało. Wówczas autobusów było niewiele. Na piechotę najczęściej
wszyscy chodzili. Jastrzębie
było w budowie. Po tygodniu
ostatecznie podjąłem decyzję o podjęciu pracy w kopalni Jastrzębie. Po miesiącu
dostałem mieszkanie w Wodzisławiu Śląskim, blisko Ra-

dlina. A tam, jeszcze gorsze
powietrze niż w Wałbrzychu.
Kotłownie radlińskie sprawiły, że musiałem zrezygnować z tamtego mieszkania.
Ponownie musiałem czekać
na mieszkanie i tak wróciłem
do Jastrzębia, z powrotem na
tzw. „wulec”, czyli hotel robotniczy. Miałem tam dobre
warunki do gry w ping-ponga
i organizowania turniejów.
Żona przyjechała z dziećmi
po 3 miesiącach. Już na nowe
mieszkanie przy ulicy Kurpiowskiej.
- Jak zaangażował się
Pan w życie sportowe Jastrzębia-Zdroju?
- W tenisa grałem od zawsze, w szkole, internacie
a później w dorosłym życiu.
Jak przyjechałem do Jastrzębia, to poza boksem, sport
nie funkcjonował tak jak
powinien. Stąd też wypłynęła decyzja o utworzeniu
w Jastrzębiu Górniczego Klubu Sportowego przy TKKF
kopalni Manifest Lipcowy.
Klub powstał w 1968 roku.
W krótkim czasie weszliśmy
do A klasy tenisa stołowego.
W roku 1972 podjęliśmy decy-

zję o fuzji klubów z Rybnikiem,
z ich rezerwami. Na przełomie 1972 i 1973 awansowaliśmy do 2 ligi tenisa. Drużyna
została zasilona przez Romana Sitka i Bernarda Oślizło. Po
zdobyciu mistrzostwa 2 ligi
w maju 1974 roku awansowaliśmy do 1 ligi tenisa stołowego. Mecz wygraliśmy w barażach we Włocławku.
Lata 1976 - 1988 były dla
tenisa stołowego czasem
wielu sukcesów. Byliśmy
w czołówce drużyn w Polsce.
Pamiętam, jak Andrzej Baranowski wygrał z Andrzejem
Grubbą 3-2. Został pierwszym mistrzem Polski w tenisie stołowym.
Historię
jastrzębskiego
ping-ponga można podzielić
na cztery okresy: budowa TKKF Zofiówka (1968 - 1970),
rozwój - GKS Jastrzębie (1970
- 1989), tragedia - KKS Zofiówka (1989 - 1992), sukces
- JKTS Jastrzębie (1993 do
dziś). Przez nasz klub przeszły wybitne osoby, m.in. Beata Adamaszek, Jolanta Lankosz-Pękała, Janusz Chmiel.
Jastrzębski klub przez lata
był potęgą w tenisie stołowym
w Polsce. Zorganizowaliśmy

10 superlig, 12 Mistrzostw
Polski. Przez nasze Jastrzębie przeszła cała światowa
czołówka tenisa stołowego,
zawodnicy m.in. z Australii,
Chin, Japonii, Rosji czy USA.
- Tysiące wychowanków,
setki ludzi sukcesu, jakie
osoby zostały w Pana pamięci?
- Wśród wielu zawodników
jastrzębskiego tenisa, którzy
po zakończeniu aktywności
sportowej uzyskiwali wybitne
osiągnięcia na płaszczyźnie
zawodowej, naukowej czy
politycznej, pragnę wyróżnić;
Grzegorza Matusiaka Posła
na Sejm RP, Andrzeja Matusiak Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Mirosława Kolba Przewodniczącego Komisji Sportu w Jastrzębiu-Zdroju, Henryka Gorola, Jolantę Lankosz-Pękałę
- która rozpoczęła grę jako
16 letnia zawodniczka, zdobywała mistrzostwa i wicemistrzostwa, a obecnie wspiera
klub jako trenerka. Kolejnymi
zawodniczkami, które uzyskiwały nadzwyczajne wyniki
były Natalia i Dorota Paluch,
ponad 50-krotna mistrzyni

Polski, Alina Zborowska, Karolina Miklas, Joanna Żyła
i wiele kolejnych zawodniczek i zawodników. Nie sposób wymienić wszystkich,
z którymi zdobyliśmy blisko
1500 medali.
- Proszę powiedzieć, co
Pana zdaniem może mieć
wpływ na dalszy rozwój
sportowy młodzieży w Jastrzębiu-Zdroju?
- Odpowiedzialność władz
miasta i troska o szeroki
wachlarz oferty sportowej,
a także należyte utrzymanie
i budowa obiektów sportowych, mogą stanowić dobrą
podstawę dla rozwoju i aktywności sportowej zarówno
naszych dzieci, młodzieży,
a także dla osób dorosłych
i seniorów. W Republice Czeskiej, u naszych najbliższych
sąsiadów, prawie w każdym
mieście są ścieżki rowerowe,
boiska, hale sportowe, lodowiska, baseny, profesjonalne
siłownie i szereg innych rozwiązań służących człowiekowi, ze szczególną troską
o dostępność do tych obiektów dla każdej osoby z niepełnosprawnością.

SPORT

luty 2018r.

Turniej szachowy!

SK Slavia Orlová i UKS Pionier Jastrzebie-Zdroj
organizatorzy

LIGI Miast EUROREGIONU
Śląsk Cieszyński 2018
zapraszają do udziału
w turnieju szachowym!
Patronat honorowy nad zawodami objęli:
poseł Grzegorz Matusiak
i Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta.

Turniej odbędzie się w sobotę, 24 lutego,
w SP nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Opolskiej 3.

www.naszejastrzebie.pl

Srebrni
kadeci
W

Częstochowie rozegrano finał mistrzostw Śląska juniorów w siatkówce. W turnieju
wzięła udział nasza drużyna
z Akademii Talentów. Jastrzębscy siatkarze spisali się świetnie, zajmując w zawodach
drugie miejsce i sięgając po
srebrny medal mistrzostw województwa. W zawodach wzięło udział pięć najlepszych ekip
na Śląsku, które przebrnęły
przez wcześniejsze sito eliminacyjne. Nasi juniorzy wygrali
trzy pierwsze mecze pokonując kolejno: Górnika Radlin,
Norwida Częstochowa i BBTS
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Bielsko-Biała. W pojedynku,
który decydował o złotym medalu, nasi akademicy musieli
jednak uznać wyższość gospodarzy, AZS 2020 Częstochowa.
Brązowe medale mistrzostw
Śląska zdobyli juniorzy Górnika Radlin. Zawodnik Akademii
Talentów Jastrzębskiego Węgla
Bartłomiej Zawalski został wybrany najlepszym blokującym
imprezy. Kolejnym etapem
rozgrywek będą ćwierćfinały
Mistrzostw Polski. Jastrzębski
Węgiel broni tytułu najlepszej
ekipy w kraju w kategorii juniorów wywalczonej przed rokiem
w Kętrzynie.

Udział mogą wziąć udział szachiści
z rocznika 2002 i młodsi.
Zawodników można zgłaszać do 22 lutego
u siędziego zawodów
(Jiří Novák, Tel: 00 420 608 83 00 41,
e-mail: jino61@quick.cz).
Wpisowe wynosi:
50 koron , 8 złotych albo 2 euro.

W jastrzębskiej edycji Ligi NikePlayarena półmetek za pasem. Ostatnie spotkania
przyniosły wiele niespodzianek. Wiadomo, im bliżej końca, tym większe emocje.

O

Emocje w lidze „szóstek”

statni weekend lutego (24/25) to czas na rozegranie 19. kolejki spotkań w naszej rodzimej
lidze sześcioosobowej piłki nożnej.
W tej serii spotkań będziemy świadkami takich hitów jak GKT Zofiówka (3 miejsce)
kontra Newell’s Old Boys (1 miejsce), a także
Wypożyczalnia24.net (4 miejsce) kontra Team
Zdrooy (6 miejsce). Oba te spotkania będą na
wysokim poziomie i każdy z zawodników
zostawi na boisku serce i litry potu.
W kolejnej serii spotkań, która odbędzie się już tydzień później (tj.
3/4 marca) ponownie będziemy mogli podziwiać ambitne i zażarte boje
pomiędzy najlepszymi jastrzębskimi
drużynami. Dwudziesta seria to mecze drużyn z TOP4. Sobotnie spotkanie pomiędzy MG Wiśniówka
i GKT Zofiówka będzie jednym
z najlepszych w II rundzie. W pierwszej rundzie to GKT Zofiówka pokonała jako pierwsza w aktualnym
sezonie obrońców tytułu Mistrza
Ligi. Obie strony mają w swojej
talii kilka asów, które potrafią
rozstrzygnąć mecz jednym zagraniem. Jak będzie tym razem?
Przekonamy się już 3 marca.
W niedzielę natomiast hitowym starciem będzie mecz pomiędzy Wypoży-

czalnia24.net i Newell’s Old Boys. Pierwsze spotkanie
między zainteresowanymi drużynami zakończyło się
zwycięstwem Newell’s Old Boys (11:8). Wypożyczalnia24.net, której siłą jest ogromna ławka
zamierza pokusić się w tym spotkaniu o zwycięstwo, ale co na to odpowiedzą jastrzębscy
weterani orlikowych rozgrywek? Przekonamy
się już niebawem.
W 21. kolejce która odbędzie się 10 i 11 marca będziemy świadkami spotkania na szczycie.
Dwie najmocniejsze w lidze ekipy zmierzą się w walce
o fotel lidera. MG Wiśniówka kontra Newell’s Old
Boys. W pierwszym spotkaniu w aktualnie trwającym sezonie pomiędzy tymi ekipami górą była
MG Wiśniówka (6:2). Co pokażą w rewanżu obie
ekipy? Aby się przekonać, serdecznie zapraszamy na boisko przy ul. Staszica (godz. 19:00).
W drugim hicie tej kolejki F.H.U. Roma podejmie
GKT Zofiówka. Ciężka końcówka rundy dla zawodników GKT Zofiówka. Czy przełoży się to
na wyniki? Roma zaś to ogromne doświadczenie ligowe, które w wielu momentach pozwala odnieść zwycięstwo. W pierwszym spotkaniu
między tymi drużynami padł
wynik (8:7 dla F.H.U. Roma).
Rządni rewanżu zawodnicy GKT Zofiówka
zrobią wszystko, żeby zainkasować komplet punktów i odgryźć się za porażkę
w pierwszej rundzie.

KOLEJKA XVIII (17/18 lutego)
ORLIK „STASZICA” | SOBOTA

ORLIK „WARSZAWSKA’’ | NIEDZIELA

1. HAWK - CF Dream Team

1. Elite Dream - Team Zdrooy

2. GRANAT Team - NOB

2. WYDOJONE KRÓWKI - MG Wiśniówka

3. DM Squad - FHU ROMA

3. GKT Zofiówka - Wypożyczalnia24NET

KOLEJKA XIX (24/25 lutego)
ORLIK „STASZICA” | SOBOTA

ORLIK „WARSZAWSKA’’ | NIEDZIELA

1. FHU ROMA - WYDOJONE KRÓWKI

1. DM Squad - HAWK

2. CF Dream Team - Elite Dream

2. Team Zdrooy - Wypożyczalnia24NET

3. NOB - GKT Zofiówka

3. MG Wiśniówka - GRANAT Team

KOLEJKA XX (3/4marca)
ORLIK „STASZICA” | SOBOTA

ORLIK „WARSZAWSKA’’ | NIEDZIELA

1. CF Dream Team - Team Zdrooy

1. WYDOJONE KRÓWKI - Hawk

2. DM Squad - Elite Dream

2. GRANAT Team - FHU ROMA

3. GKT Zofiówka - MG Wiśniówka

3. Wypożyczalnia24Net - NOB

KOLEJKA XXI (10/11marca)
ORLIK „STASZICA” | SOBOTA

ORLIK „WARSZAWSKA’’ | NIEDZIELA

1. CF Dream Team - Wypożyczalnia24NET 1. WYDOJONE KRÓWKI - Elite Dream
2. GRANAT Team - Hawk

2. DM Squad - Team Zdrooy

3. Newell’s Old Boys - MG Wiśniówka

3. FHU ROMA - GKT Zofiówka

Godziny rozgrywek: pierwsze mecze godz. 16:00 - 17:10,
drugie godz. 17:10 - 18:20, trzecie godz. 18:20 - 20:00
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Horoskop
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
Wodnik (20.01-18.02) Można będzie
odnieść wrażenie, że wszystko sprzysięgło się przeciwko Tobie. Jednak problem będzie tkwił nie w tym, jaki świat
jest zły, ale w Twojej duszy. Jedyna
szansa na poprawienie losu, to spokojne przemyślenie najważniejszych dla
Ciebie spraw i uspokojenie działań. Jeśli
już to uczynisz i przestaniesz wszystkich postrzegać jako potencjalnych wro-

gów, wówczas przekonasz się, że świat
nabiera pozytywnych kolorów. Tym bardziej, że w lutym będziesz miał sporego farta.
Ryby (19.02-20.03) Okazuje się, że
to, co do tej pory uważałeś za niekorzystne, wcale takie nie jest. Zauważysz,
że ludzie zaczynają Cię doceniać, a to
podniesie Twoją samoocenę i wprowadzi Cię w coraz lepszy nastrój. Jest ktoś,

kto bezustannie o Tobie myśli. Ty jednak
daj sobie na wstrzymanie, bo ta osoba
nie jest warta Twojego zaufania. W lutym będziesz miał jedyną w swoim rodzaju okazję, aby ludzie dojrzeli w Tobie coś więcej niż przeciętnego człowieka. Nie zmarnuj tej okazji, bo może ona
procentować.
Baran (20.03-20.04) Mimo że jesteś
pełen wiary i energii, to jednak luty okaże się miesiącem nieco straconym. Minie
niczym burza, ale nie odegra w Twoim
życiu znaczenia. Po Twojej głowie plątać
się będzie wiele myśli i zamierzeń, z których żadne nie zostanie zrealizowane.
Jednak to właśnie w tym miesiącu położone zostaną podwaliny pod to, co miłego spotka Cię w całym roku.
Byk (21.04-21.05) Bardzo dziwny
miesiąc podczas którego będziesz odgrywał ważną rolę dla wielu ludzi. Twoje działania dadzą szczęście wielu,
a jednocześnie u wielu innych spowodują przykrości. Tym samym zyskasz przyjaciół, ale i wrogów. Bardziej uważaj na
tych nowych przyjaciół, bo po wrogach
wiadomo, czego można się spodziewać.

Wśród osób, które do 28 lutego nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki,
rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest
Hanna Nowicka. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Jest duża szansa, abyś zyskał poważanie
u ludzi, którzy dotąd spoglądali na Ciebie jakby z góry. Nie jest ważne, czy oni
Cię zaakceptują, ważne jest to, abyś Ty
uwierzył w to, że jesteś im równy.
Bliźnięta (22.05-22.06) To będzie
miesiąc wielu taktycznych błędów czynionych przez Ciebie. Wynikać one będą
nie tylko z Twojej niewiedzy, ale po części z lenistwa i powierzchownego traktowania problemów do rozwiązania. Sam
będziesz sobie winny kłopotom, jakie
będą Twoim udziałem. Jedyną radą na
tę zapowiedź lutego jest to, abyś wyciągał wnioski z popełnionych błędów, naprawiał je i uczył się postępować prawidłowo. Poza tym nie martw się za bardzo, bo wszystkie Twoje problemy to nic
wielkiego i nie ma czym tak bardzo się
przejmować. Tym bardziej, że wszystko
to, co czeka Cię w lutym możesz przekuć na sukces w przyszłych miesiącach
tego roku.
Rak (21.06-22.07) Nie pomyśl przypadkiem, że to co się stanie w tym miesiącu, to koniec świata. Będzie to zwykłe nieporozumienie, które co prawda
będzie kosztować się sporo nerwów, ale
bardzo szybko się sprawa wyjaśni. Po
tym nieprzyjemnym incydencie nastąpi czas, w którym wszystko będzie się
dobrze układać, a Ci którzy obwiniali Cię
za nie popełnione winy, będą chcieli wynagrodzić Ci to, co Ci zrobili. Nie daj się
tak łatwo przeprosić, by na przyszłość
jak ktoś usłyszy plotki na Twój temat, to
dwa razy się zastanowi, czy były prawdziwe.
Lew (23.07-22.08) Miesiąc cierpień
i wielu rozterek. Za co się nie weźmiesz,
to będzie szło jak po grudzie. Każda
nowa znajomość, z początku ciekawa,
okaże się niewypałem. Twoje myśli będą
krążyły wokół spraw nieprzyjemnych
i będziesz się zastanawiał, czy Twoje
szczęście skończyło się raz na zawsze.
Odpowiadamy: Nie skończyło się! Cały
ten galimatias powoli będzie się uspokajał i niebawem zupełnie zaniknie. Stanie się tak, gdyż jak zawsze, po burzy zawsze zaczyna świecić słońce.
Panna (23.08-22.09) Ktoś, kto poznał Cię czas jakiś temu, nie może przestać o Tobie myśleć. Niebawem znajdzie sposób na to, aby się do Ciebie zbliżyć. Nie dawaj mu zbyt wielkiego oporu,
a jednocześnie trzymaj pewien dystans.
Jest to osoba, której co prawda można
zaufać, ale tylko wtedy, gdy Cię szanuje.
Jak na razie krucho będzie z finansami.
Będziesz miał znacznie większe wydatki niż dochody. Nie szalej jednak za bardzo, bo takie szaleństwa mogą się negatywnie odbić na pozostałych miesiącach roku.
Waga (23.09-23.10) Mimo że będziesz odczuwał coś w rodzaju strachu
przed przyszłością, to jednak musisz
sobie uzmysłowić, że nie będą Cię spotykały jakieś spektakularne klęski. Owszem, czasami będą Cię w lutym nękały drobne problemy, ale poradzisz so-

bie z nimi śpiewająco. Daj sobie więcej
luzu i pamiętaj, że człowiek żyje po to,
aby żyć i działać, a nie po to, aby czekać
na gwiazdkę z nieba. Nie okazuj słabości i braku pewności siebie, bo jest ktoś
w Twoim bliskim otoczeniu, kto chciałby
Tobą dyrygować. Nie pozwól na to, bo jeśli się ugniesz, to potem nie dasz sobie
rady z tym człowiekiem.
Skorpion (24.10-22.11) To będzie naprawdę szalony miesiąc. Mnóstwo nowych znajomości, mnóstwo nowych wrażeń i cała masa śmiechu i zabawy. Jednak z drugiej strony czekają Cię również
chwile, gdy będziesz popadał w melancholię i zastanawiał się, po co to wszystko, a zaraz potem jakieś problemy będą
uderzać Cię prosto w potylicę. To co przykre szybko będzie przemijać, a pozytywny nastrój powróci jeszcze szybciej niż
Cię opuścił. Ktoś spojrzy na Ciebie bardzo przyjaznym okiem, ale nie będzie
miał śmiałości, aby się do Ciebie zbliżyć.
Strzelec (23.11-21.12) Zapomniałeś
o wielu ważnych sprawach do załatwienia i w lutym musisz koniecznie nadrobić

wszelkie zaległości. To jest jedyna szansa na to, aby w przyszłości nie popaść
w poważne kłopoty. Zrób co masz zrobić, bo luty jest dla Ciebie bardzo dobrym
okresem do załatwienia tych spraw. Nieznani ludzie będą dla Ciebie mili i z chęcią we wszystkim pomogą. Nie mów, że
sam sobie dasz radę, nie odrzucaj pomocy. Gdy luty będzie się kończył, oczekuj jakiejś niespodzianki. Może nie będzie ona bardzo okazała, ale za to bardzo miła.
Koziorożec (22.12-19.01) Zmęczenie
będzie dawało Ci się we znaki, ale znajdziesz czas na odpoczynek, który da
Ci wiele radości. Można powiedzieć, że
w lutym będziesz ładował swój wewnętrzny akumulator, by w następnych miesiącach z sukcesem realizować wszelkie ambitne zamierzenia. Nie
mniej istotne jest to, że luty będzie miesiącem wielu Twoich uniesień tak w sferze emocjonalnej, jak i uczuciowej. Nie
możesz jednak popadać w zbytnią euforię, bo to będą tylko chwilowe uniesienia, choć bardzo miłe.
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I Ty możesz reklamować się
w „Naszym Jastrzębiu”
Mariola Szołtys
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info

Sebastian Sroślak
790 887 729, reklama@naszagazeta.info

