G

A

Z

Nakład:
Nr 6 (36) 

E

T

A  

B

E

Z

P

Ł

A

T

N

A

20.000 egz.
czerwiec 2018r.

Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach:

www.naszejastrzebie.pl i www.jas24info.pl
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Od dawna było wiadomo, że
sypie się most, przez który
prowadzi droga do osiedla
Złote Łany. Jak często bywa
w Jastrzębiu-Zdroju, urząd
.. str. 4
miasta obudził się ostatni.
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Klimatyzacja

dla domu, biura, mieszkania

W numerze:
} Urząd wojuje, a dzieci tracą str. 3
} Kolej ponad podziałami str. 6
} Modlitwa za górników str. 11

Ü sprzedaż
Ü montaż
Ü serwis

wentylacja
)501 678 528

www.klimat.biz.pl
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Im

bliżej wyborów, tym robi
się śmieszniej. Anna Hetman już
wyrabia 500 procent
normy. Aż strach pomyśleć, co
będzie się działo po wakacjach,
kiedy kampania ruszy na dobre. W tłusty czwartek rozdawała pączki, w dzień niepełnosprawnych ścigała się po mieście na wózku inwalidzkim.
W święto miasta relacjonowała na swoim profilu przebieg imprezy, choć akurat tutaj coś zazgrzytało. W kampanię promocyjną włączył się nawet brat prezydent Hetman, który jest zakonnikiem. Modlitwy o dobrą pogodę nie zostały jednak wysłuchane i w święto miasta niebo zapłakało nad Jastrzębiem. Ostatnim przedwyborczym chwytem
prezydent Hetman jest odwołanie się do żelaznego - jej zdaniem - elektoratu, czyli do kobiet. Na początku czerwca odbyła się konferencja: „Jak urządzić
miasto przyjazne kobietom?”.
Szkoda, że nie odbyła się konferencja: „Jak urządzić miasto
przyjazne wszystkim mieszkańcom…”, ale nie czepiajmy się
szczegółów. Aby kobietom było
miło proponuję, żeby faceci, którzy nie mają brzuchów piwnych,
ale za to wyrzeźbione „klaty” latem chodzili po mieście bez koszulek. Jeżeli prezydent Hetman
wyda takie rozporządzenie, na
pewno jej wynik wyborczy poszybuje w górę. Żeby uniknąć
posądzeń o stronniczość mam
też propozycję dla Łukasza Kaszy. Mógłby zorganizować konferencję: „Jak urządzić miasto
przyjazne mężczyznom?”. Mam
kilka pomysłów, ale obawiam
się, że „Nasze Jastrzębie” czytają też osoby niepełnoletnie,
więc siłą rzeczy nie podzielę się
szczegółami.
filar

www.naszejastrzebie.pl
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Ostro ruszył
Wyniki sondy
z 13 czerwca

66%

33%

HETMAN vs KASZA

sondy, w której Czytelnicy mogą wybierać
ej
tow
rne
inte
zej
nas
y
sięc
mie
ch
trze
od
j
Pora na pierwsze podsumowanie trwające
wie też wiele pytań. Część z Państwa zarzuca
spra
tej
w
y
liśm
yma
Otrz
ów.
głos
tys.
11
ad
pon
prezydenta Jastrzębia-Zdroju. Oddano już
nie jest nasza wina. Dotychczas akces do
To
.
ście
mie
o
ję
kus
dys
y
ężam
zaw
atów
dyd
es
nam, że dając do wyboru tylko dwoje kan
pojawią się kolejne nazwiska, rozszerzymy zakr
li
Jeże
za.
Kas
asz
Łuk
i
an
Hetm
a
Ann
o
tylk
wy.
rywalizacji o najważniejszy urząd zgłosiła
imalnym zainteresowaniem uczestników zaba
min
ona
się
zy
cies
ale
at”,
dyd
kan
y
„inn
ję
opc
torowo,
sondy. Oczywiście, można głosować na
że dyskusja o mieście faktycznie biegnie dwu
ii,
opin
też
yć
lucz
wyk
na
moż
nie
ć
cho
no,
Być może nikt nie chce głosować w ciem
rciedla w jakimś stopniu nastroje panujące
wie
odz
da
son
za
nas
li
Jeże
.
ców
dow
orzą
sam
ale to już nie jest nasza wina, lecz samych
Nie oznacza to, że jej rywal może spocząć na
ju.
oko
niep
do
ody
pow
ma
an
Hetm
a
Ann
nt
w Jastrzębiu-Zdroju, urzędująca prezyde
zmienne.
orczych, sympatie polityczne Polaków bywają
wyb
ii
pan
kam
lu
wie
nia
dcze
wia
doś
.
z
my
wie
laurach. Jak
komputera można głosować tylko raz dziennie
ego
jedn
Z
.
nąć
klik
i
ść
wej
zy
tarc
Wys
na.
Przypominamy, że nasza sonda jest bezpłat
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Kompleksowe usługi na najwyższym poziomie
Jastrzębie - Zdrój
ul. Pszczyńska 374
tel. 506 023 441
tel. 032 470 70 31
www.gruner.bosch-service.pl
e-mail: gruner@bosch-service.pl
czynne:
pon. - pt. 8:00 - 17:00
sobota 8:00 - 13:00

przed zakupem, minimalizując ryzyko nieudanej transakcji. Aby obsługa
Naszych Klientów była kompletna, uruchomiliśmy Stację Kontroli Pojazdów wyposażoną w nowoczesną linię diagnostyczną MAHA dla wszelkich pojazdów do 3,5 t., na której dokonujemy badań okresowych, także pojazdów zasilanych gazem, pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
dodatkowych skierowanych przez policję czy starostę, powypadkowych,
przystosowanych do ciągnięcia przyczep, taxi, nauka jazdy, motocykli
i motorowerów, ciągników i przyczep rolniczych. Jako NIELICZNI oferujemy Klientom Stacji natychmiastowe usunięcie wykrytych na badaniu
usterek w naszym Serwisie.

BOSCH GRUNER SERVICE | Stacja Kontroli Pojazdów

F

irma Bosch Serwis Gruner S.C. w Jastrzębiu-Zdroju została założona w 1979 roku jako Warsztat Naprawy Silników. Dziś mieścimy się
w nowym kompleksie, przy ul. Pszczyńskiej 374, gdzie znajduje się
nowoczesny serwis samochodowy.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i spełnieniu
rygorystycznych norm otrzymaliśmy status
Partner -Serwis VAG oraz autoryzacje: Bosch Service
- Bosch Diesel Service - Delphi Diesel Service.
Wykwalifikowani mechanicy, dysponujący sprzętem diagnostycznym
oraz urządzeniami i obrabiarkami naprawczymi, gwarantują naprawy
i kompleksową obsługę samochodów na poziomie ASO. Wykorzystuje-

my nowoczesne technologie i urządzenia firm: Bosch, Delphi, ATE, SKF,
SUNNEN, NEWAY - dzięki którym możemy naszym Klientom zagwarantować najwyższą jakość usług. Zajmujemy się również diagnostyką
komputerową, naprawą klimatyzacji, podwozi, hamulców, geometrią
3D,naprawą silników diesla i benzynowych, jak również wymianą rozrządów wymagających specjalistycznego oprzyrządowania, naprawą skrzyń
biegów Audi/VW i sprzęgieł DSG oraz wymianą oleju w automatycznych
skrzyniach biegów-różne marki. Posiadamy autoryzację naprawy aparatury paliwowej diesla oraz nowocześnie wyposażoną pracownię do naprawy pomp, wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy Diesel Common-Rail,
do samochodów osobowych, ciężarowych ciągników i maszyn budowlanych. Wymieniamy również ogumienie, oleje i płyny eksploatacyjne.
Ponadto można u nas kompleksowo sprawdzić stan techniczny pojazdu

Wydawca:
Reklama:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
Mariola Szołtys
redakcja@naszagazeta.info, naszejastrzebie@naszagazeta.info
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sebastian Sroślak
Sekretarz redakcji:
790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Beata Leśniewska tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Redaguje zespół.
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Urząd wojuje i przegrywa,

a dzieci tracą
W

racamy do sprawy, która w grudniu
ubiegłego roku zbulwersowała naszych
Czytelników. Część chorych dzieci
nie miała radosnych świąt, ponieważ
miasto przyblokowało im możliwość
terapii. Niepubliczna Specjalistyczna
Poradnia „Centrum Logopedyczne”
zatrudnia wykwalifikowaną kadrę,
w tym logopedów, pedagogów, oligofrenopedagogów, surdopedagogów,
fizjoterapeutów, pedagogów wczesnego wspomagania. Rodzice od lat znają
i cenią ofertę oraz rezultaty tej placówki. Na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju poradnia od 2014
roku otrzymywała dotację z magistratu.
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. Tak było jeszcze
przez część ubiegłego roku.

Jastrzębski magistrat wytoczył wojnę
Niepublicznej Specjalistycznej Poradni
„Centrum Logopedyczne”. Prezydent
Anna Hetman wstrzymała dotację,
a później odmówiła zarejestrowania
kolejnej placówki. Właściciele poradni
odwołali się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczemu i dwa razy wygrali.

liło na uruchomienie nowej placówki,
a datę rozpoczęcia działalności wyznaczono na początek 2019r. To cały
rok zwłoki. Gdyby nie sprzeciw prezydent Anny Hetman, rodzice chorych
dzieci mogliby liczyć na profesjonalne
wsparcie już od stycznia tego roku.
Postawa magistratu jest niezrozumiała. Do założenia w Jastrzębiu-Zdroju
lecznicy nie miało zastrzeżeń Śląskie
Kuratorium Oświaty.
- 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 opinii Kuratorium.

Jedyną instytucją, która
nie chce Publicznej
Specjalistycznej
Poradni PsychologicznoPedagogicznej Wczesnego
Wspomagania Rozwoju
Dziecka, jest Urząd Miasta.

W październiku 2017r.
właściciele „Centrum
Logopedycznego” otrzymali
pismo z Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta z informacją
o ograniczeniu dotacji.
Urzędnicy nie wskazali podstawy
prawnej, która pozwoliła im zabrać
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 Odwoławczego czy sądu. Mało
tego. Podczas jednej z sesji Rady Miasta naczelnik wydziału podważył kompetencje poradni, a nawet postraszył
prokuraturą. W tej sytuacji właściciele
„Centrum Logopedycznego” odwołali się do SKO. Kolegium przyznało
im rację i uchyliło decyzję magistratu

o wstrzymaniu dotacji. Nie oznacza to,
że jastrzębski Urząd Miasta oddał pieniądze. Urzędnicy wszczęli w tej sprawie postępowanie administracyjne. Jest
to typowe zagranie na zwłokę. Postępowanie wcześniej czy później zostanie
zakończone, a w świetle orzeczenia
SKO magistrat będzie musiał zapłacić
z odsetkami.

Na tym nie koniec tej bulwersującej
historii. Wszystko wskazuje na to, że
urząd nie tylko chce uderzyć po kieszeni, ale - generalnie - doprowadzić
„Centrum Logopedyczne” do upadku.
Prezydent Anna Hetman nie zezwoliła jego właścicielom na założenie
w Jastrzębiu-Zdroju kolejnej lecznicy
zajmującej się rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci. Chodzi o Publiczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka. Spra-

Jeżeli Anna Hetman przegra
wybory, zostawi ten
problem swojemu następcy.

wa znów trafiła do SKO. Kolegium ponownie przyznało rację poradni. SKO
zmieniło decyzję magistratu i zezwo-

Odebrał pomysłodawcom pieniądze
i skutecznie na rok przyblokował termin
otwarcia placówki. Można się zastanawiać, komu prezydent Hetman chce
zrobić na złość? Przecież nie właścicielom „Centrum Logopedycznego”. Mają
w kraju więcej takich placówek. Jeżeli
nie wyjdzie im w Jastrzębiu-Zdroju,
przeniosą się do innego miasta. Na tych
przepychankach tracą jedynie małe,
chore dzieci.

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia „Centrum Logopedyczne” działa w Jastrzębiu-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 znaczenia dla rodziców, którzy ponoszą kolosalne wydatki związane z rehabilitacją swoich pociech.

Poradnia i przedszkole znajdują się: Jastrzębie-Zdrój ul. 1 MAJA 13A.

Centrum Ogrodnicze

Gardena
kosiarka
elektryczna
Powermax 1100w

399,99 zł

339

99
zł

Gardena
podkaszarka
żyłkowa
SmallCut 300/23

199,99 zł

159

99
zł

Aquacan baby
210l, pojemnik
na wodę
deszczową
- kolor terakota
199,99 zł

15999zł

SKLEP FIRMOWY

Jastrzębie-Zdrój (Ruptawa)
ul. Cieszyńska 87A
czynne pon- pt: 8.00-19.00
sob: 8.00-16.00
www.pomaranczowyogrod.pl
facebook.com/PomaranczowyOgrod

Skrzynia ogrodowa Boxe rato
poj. 310L, szerokość 119 cm,
wysokość 60 cm, głębokość 48 cm

149,99 zł

119

99
zł

Obrzeże trawnikowe
długość 10 mb

56,99 zł

39

99
zł

Doniczka
z wkładem
Rato low
drts 300l

49,99 zł

3499zł

Oferta ważna do 08.07.2018 lub do wyczerpania zapasów.
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Złote Łany odcięte od świata

Od dawna było wiadomo, że sypie się most, przez który prowadzi droga do osiedla Złote Łany. Jak
często bywa w Jastrzębiu-Zdroju, urząd miasta obudził się ostatni i załatwił sprawę po swojemu.
Nie dość, że nie ma mowy, aby autobusy komunikacji miejskiej zajechały na osiedle to jeszcze
zamknięto najkrótszy odcinek dojścia i dojazdu do przystanku na ul. Ranoszka.

G

dyby nagle trafił piorun,
można by uznać, że miasto zostało zaskoczone
sytuacją. O tym jednak,
że most w ciągu ul. Wiejskiej grozi
zawaleniem wszyscy wiedzieli od
dawna. Na początku lutego 2016
roku radny Piotr Szereda zgłosił
w tej sprawie interpelację i otrzymał
odpowiedź.
- Ze względu na na stan techniczny wiaduktu konieczne będzie znalezienie innego rozwiązania. W najbliższej przyszłości
będzie projektowana przebudowa skrzyżowania ulic: Ranoszka, Armii Krajowej i Wiejskiej.
W ramach tego zadania będzie
rozpatrywana możliwość innego skomunikowania osiedla oraz
możliwość likwidacji wiaduktu.
W roku bieżącym zostanie rozpoczęta procedura związana z projektowaniem - odpisał radnemu
wiceprezydent miasta.

Sprawa została przez
magistrat zapomniana,
ale problem wrócił po
dwóch latach i to
z medialnym hukiem.
Stan mostu pogorszył się do tego
stopnia, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego musiał zamknąć
obiekt dla ruchu kołowego i pieszego.
Mieszkańcy osiedla Złote Łany wracając z pracy 30 maja natknęli się na

znak zakazu. Oznacza to, że muszą
teraz drałować do najbliższego przystanku komunikacji publicznej ponad kilometr, nieoświetloną ulicą bez
chodnika. Takie rzeczy się zdarzają na
podlaskich wsiach, ale w dużym, przemysłowym mieście jest to sytuacja nie
do zaakceptowania. Jakimś wyjściem
byłoby uruchomienie przez osiedle linii MZK. Na razie się na to nie zanosi.
Generalnie, w najbliższym czasie nie
zanosi się na nic.

Radny Szereda złożył w
tej sprawie interpelację
i dostał taką odpowiedź:

informuję, że Miasto przygotowuje
procedurę przetargową realizacji
oświetlenia ul. Kardynała Wyszyńskiego. Ponadto prowadzone są rozmowy
z PKP w sprawie przejęcia terenów
kolejowych na długości tej ulicy w celu
uzyskania możliwości wykonania chodnika. W bieżącym roku zostaną ukończone prace projektowe przebudowy
skrzyżowania ulic: Rudolfa Ranoszka,
Armii Krajowej i Wiejskiej wraz z nowym dojazdem do osiedla Złote Łany.
Do propozycji budżetu miasta na rok
2019 i lata następne zostanie wpisana
kwota niezbędna do realizacji tego
zadania, po zakończeniu którego możliwe będzie planowanie ewentualnego
połączenia autobusowego realizowanego przez komunikację miejską
- można przeczytać w odpowiedzi urzędu na interpelację radnego.

- Komunikacja zbiorowa na osiedle
Złote Łany nie będzie w najbliższym
czasie uruchomiona. Jednocześnie

To kolejny problem
zepchnięty do realizacji
na przyszłą kadencję.

Radny Piotr Szereda
- Mieszkańcy osiedla Złote Łany, zarówno z bloków jak i domów, czują się
pomijani przez władze miasta, które
nie potrafią rozwiązać podstawowego
problemu jakim jest dobra i dostępna
komunikacja miejska dla wszystkich
mieszkańców Jastrzębia-Zdrój.
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M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska
pow. 46,00 m2
cena: 116 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Łaziska, Dworcowa
pow. 200,00 m2
działka. 2978,00 m2
cena: 260 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Jasna
pow. 55,70 m2
cena: 135 000 zł
tel. 601 976 218

M-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. Krakowska
pow. 64,00 m2
cena: 188 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Zebrzydowice
pow. 200,00 m2
działka. 650,00 m2
cena: 470 000 zł
tel. 601 976 218

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

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

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 53,00 m2
cena: 113 000 zł
tel. 601 976 218

M-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
pow. 56,00 m2
cena: 124 000 zł
tel. 601 976 218

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

DZIAŁKA BUDOWLANA
Gogołowa
możliwość podziału 30zł/m2
pow. 3670,00 m2
cena: 110 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Ruchu Oporu
pow. 49,00 m2
cena: 108 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 62,95 m2
cena: 165 000 zł
tel. 601 976 218

M-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
pow. 57,00 m2
cena: 165 000 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

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Karola Miarki
pow. 38,00 m2
cena: 89 900 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,70 m2
cena: 139 000 zł
tel. 601 976 218

M-6 (3x1)
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
pow. 70,00 m2
cena: 149 000 zł
tel. 601 976 218

DOM

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

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 26,00 m2
cena: 79 000 zł
tel. 601 976 218
M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 33,61 m2
cena: 99 000 zł
tel. 601 976 218

kupimy twoją
nieruchomość
zadzwoń!!!

Skrbeńsko
pow. 3000,00 m2
cena: 93000 zł
tel. 601 976 218

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

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
Szeroka
pow. 844,00 m2
cena: 36 604 zł
tel. 601 976 218

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

TYLKO U NAS

tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

cena: 45 000 zł

TYLKO U NAS

pow. 18,50 m2

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 36,00 m2
cena: 98 000 zł
tel. 601 976 218

Ornontowice

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 36,00 m2
cena: 118 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 166,00 m2
działka. 617,00 m2
cena: 340 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 207,00 m2
działka. 2892,00 m2
cena: 520 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

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

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 228,00 m2
działka. 1350,00 m2
cena: 330 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

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

TYLKO U NAS

M-2

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

Kupujący nie płaci prowizji *
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Jastrzębie-Zdrój,
dziel. Zdrój
pu=150,0 m2
działka 769 m2
tel. 690 886 063
Cena: 650 000 zł

LK
OU

0%

NA
S

DZIAŁKA

budowlana
Jastrzębie-Zdrój
ul. Twardowskiego
pow. 802 m2
tel. 690 886 063
Cena: 59 000 zł

0%

TY

LK
OU

NA
S

DZIAŁKA

budowlana
Zebrzydowice
ul. Słowackiego
pow. 1 171 m2
tel. 690 886 065
Cena: 59 000 zł

S
NA
LK
OU
TY

S

ma się dobrze
łeczna kontrola lokalnych władz.
Uzurpowanie przez biuletyny samorządowe roli gazet wiąże się
niejednokrotnie z utrudnianiem
dostępu do informacji dziennikarzom prasy prywatnej, co jest podważeniem fundamentalnej zasady

wolności słowa i prawa dostępu
obywateli do informacji publicznej
- napisał Adam Bodnar do ministra
kultury i dziedzictwa narodowego.
Tyle teoria. W praktyce widać na przykładzie Jastrzębia-Zdroju że prezydenci miast mają gdzieś te
przestrogi. Biuletyn „Jastrząb” jest
tego najlepszym, a raczej najgorszym przykładem. Felietony pisze
tu Anna Hetman. Numer, w którym
jest mniej niż pięć jej zdjęć, należy
uznać za zmarnowany. To wszystko finansują mieszkańcy. Do promocji Anny Hetman dokładają się
też jastrzębianie, którzy nie mają
zamiaru na nią głosować. Adamie Bodnarze! Ty to widzisz i nie
grzmisz!

0%

Działka

Jasienica
(powiat Bielski)
pow. 30 117 m2
tel. 690 886 063
Cena: 730 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji *

DZIAŁKA

budowlana
Jastrzębie-Zdrój
Moszczenica
ul. Wyzwolenia
pow. 964 m2
tel. 690 886 065
Cena: 63 000zł

0%

budowlana
Pielgrzymowice
ul. Zielona
pow. 2 044 m2
tel. 690 886 063
Cena: 109 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji *

0%

Hotel

z restauracją
i mieszkaniem
Jastrzębie-Zdrój
tel. 690 886 063
Cena: 3 500 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji *

Przygadał
kocioł

Propaganda P

wydawania prasy finansowanej
bezpośrednio lub pośrednio przez
samorząd terytorialny. Niedopuszczalne jest łączenie przez władze
samorządowe funkcji biuletynu informacyjnego i niezależnej prasy,
gdyż jednym z jej zadań jest spo-

budowlana
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wiejska
pow. 1 572 m2
tel. 690 886 063
Cena: 78 000 zł

DZIAŁKA

Rzecznik Praw Obywatelskich dołączył do grona instytucji, które
uważają, że władze samorządowe nie powinny wydawać swoich
gazet. W Jastrzębiu-Zdroju nie robi to na nikim wrażenia.

A

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji *

Bieg przez Pltki

dam Bodnar, rzecznik
praw obywatelskich,
jest jedną z ikon opozycji. Nieustraszenie
krytykuje rząd Prawa i Sprawiedliwości i nigdy nie marnuje okazji,
aby dokopać obecnej władzy. Dla
prezydent Anny Hetman i jej macierzystej Platformy Obywatelskiej
opinie Bodnara powinny brzmieć,
jak wyrocznia. Co rzecznik praw
obywatelskich mówi na temat prasy samorządowej?
- Władze samorządu terytorialnego nie powinny wydawać prasy,
ale jedynie biuletyny z obiektywnymi informacjami i komunikatami urzędowymi. Powinien zostać
wprowadzony ustawowy zakaz

budowlana
Gogołowa (gm. Mszana)
pow. 890 m2
tel. 690 886 063
Cena: 67 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji *

TY
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Jastrzębie Górne
ul. Staffa
pu=216,6 m2
działka 566 m2
tel. 690 886 065
Cena: 440 000 zł

DOM

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji *

Kupujący nie płaci prowizji *
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0%

Rybnik Niedobczyce
pu=255,9 m2
działka 1141 m2
tel. 690 886 065
Cena: 380 000 zł

TY

NA
S
LK
OU
TY

0%

Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 51,43 m2
tel. 690 886 063
Cena: 167 000 zł

DOM

0%

Kupujący nie płaci prowizji *

Kupujący nie płaci prowizji *

NA

M-4

TY

NA
S

Mszana
pu=325 m2
działka 1311 m2
tel. 690 886 063
Cena: 290 000 zł

Jastrzębie-Zdrój
ul. Wiejska
pow. 48,00 m2
tel. 690 886 065
Cena: 115 000 zł

TY

LK
OU

NA

S

M-3

M-6

Jastrzębie-Zdrój
ul. Katowicka
pow. 70,49 m2
tel. 690 886 063
Cena: 173 000 zł

DOM

Ochaby Wielkie
pu=137,0 m2
działka 914 m2
tel. 690 886 065
Cena: 480 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji *

DOM

M-4

Jastrzębie-Zdrój
ul. Jasna
pow. 55,70 m2
tel. 690 886 063
Cena: 135 000 zł

TY

S
NA
LK
OU
TY

Jastrzębie-Zdrój
os. Bogoczowiec
pow. 49,00 m2
tel. 690 886 063
Cena: 117 000 zł

M-4

Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 35,64 m2
tel. 690 886 063
Cena: 83 000 zł

Jastrzębie-Zdrój
dzieln. Zdrój
pow. 36,89 m2
tel. 690 886 063
Cena: 106 000 zł

M-3

LK
OU

M-3

Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
pow. 71 m2
tel. 690 886 065
Cena: 161 000 zł

LK
OU

LK
OU
TY

Kupujący nie płaci prowizji *

M-6

Jastrzębie-Zdrój
dzieln. Zdrój
pow. 47,50 m2
tel. 690 886 065
Cena: 115 000 zł

TY

0%

Jastrzębie-Zdrój
ul. 1000-lecia
pow. 48,68 m2
tel. 690 886 065
Cena: 79 000 zł

NA
S

M-3

LK
OU

z wyposażeniem
Jastrzębie-Zdrój
os. Zofiówka
pow. 34,50 m2
tel. 690 886 063
Cena: 119 000 zł

NA
S

M-2

M-3

TY

LK
OU
TY

Jastrzębie-Zdrój
os. Boża Góra Prawa
pow. 31,26 m2
tel. 690 886 065
Cena: 75 000 zł

NA
S

M-2

TY

TY

LK
OU

NA
S
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LK
OU

NA
S

TY

LK
OU
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S
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latforma Obywatelska ruszyła do
ataku i tropi samorządowców Prawa
i Sprawiedliwości, którzy zasiadają w radach nadzorczych spółek skarbu
państwa. Wiadomo, że PO najchętniej widziałaby ludzi z PiS w pośredniaku albo na
robotach przymusowych, ale taki jest już
urok polityki. Atakując kogoś trzeba pamiętać o biblijnych słowach: kto jest bez
grzechu niech pierwszy rzuci kamieniem.
PO rzuca, ale czy jest bez grzechu? W jej
„raporcie” pojawił się przykład Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Od razu nasuwa
się pytanie, kogo PO dawała tam do Rady
Nadzorczej, skoro za jej czasów JSW znalazła się na krawędzi bankructwa, a do górników strzelała policja, ale zostawmy przeszłość. Jak się dowiedzieliśmy, zlecenie na
opracowanie strony internetowej szpitala
wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju dostał
syn prezydent Anny Hetman. Placówką
rządzi Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wiadomo, że marszałek
jest z PO, podobnie jak Anna Hetman. Jej
syn jest dobry w tym, co robi. Wywiązał się
z zadania, bo prowadzi też swój portal
i pod względem technicznym nie można
mu niczego zarzucić. Gdyby jednak przyjąć logikę PO, takie zlecenie jest możliwe
tylko dzięki partyjnym koneksjom i osobistym znajomościom.
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Kolej ponad podziałami

Na zaproszenie
Łukasza Kaszy,
przewodniczącego
Rady Miasta, do
Jastrzębia-Zdroju
przyjechał poseł
Bogdan Rzońca,
przewodniczący
sejmowej Komisji
Infrastruktury.
Rozmowy, z udziałem
prezydent Anny
Hetman, dotyczyły
przywrócenia
kolejowego
transportu
pasażerskiego.

B

ogdan Rzońca kieruje jedną
z najważniejszych sejmowych
komisji. Bez jej rekomendacji
nie zostanie w Polsce zrealizowany żaden duży projekt infrastrukturalny. Podczas rozmów w JastrzębiuZdroju poseł zadeklarował, że jego
komisja wystosuje do rządu specjalny dezyderat dotyczący odtworzenia

Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta
Jeszcze nigdy nie było takiego zainteresowania jastrzębską koleją ze strony rządu, PKP i innych instyOd lewej: Roman Foksowicz, wiceprezydent miasta, Anna Hetman, prezydent, Tadeusz Sławik,
przewodniczący Komisji Gospodarki Rady Miasta, Grzegorz Matusiak, poseł na Sejm RP,
tucji, które są gotowe zainwestować w ten projekt.
Bogdan Rzońca, poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, Łukasz Kasza, Odtworzenie połączeń z naszym miastem jest zadaprzewodniczący Rady Miasta, Andrzej Matusiak, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
niem rozpisanym na wiele lat i nie można go planować oglądając się na kadencje samorządu. Jest to klupołączeń pasażerskich z naszym miaCzęsto wracamy do tego tematu,
czowa inwestycja, jedna z najważniejszych w historii
ale sporo się dzieje w tej sprawie i jest
stem. To kolejny, bardzo ważny krok
naszego miasta. Liczę na to, że zrealizujemy nasze
do przodu. Przewodniczący komisji nie
o czym pisać. Przypomnijmy, że do klumarzenia ponad politycznymi podziałami.
złożył tej deklaracji „na piękne oczy”.
Zapoznał się z wcześniej wypracowaną, konkretną, jastrzębską koncepcją,
popieraną przez sąsiednie samorządy.

Jastrzębie zyskało
strategicznego sojusznika
w staraniach o przywrócenie
pasażerskiego transportu
kolejowego, który
skomunikuje nas ze stolicą
województwa i resztą
dużych miast w Polsce.

czowego spotkania, od którego sprawy
nabrały tempa, doszło w lutym tego
roku w Warszawie. Po jastrzębskiej
stronie zasiedli poseł Grzegorz Matusiak oraz radni Łukasz Kasza i Tadeusz
Sławik. Ich rozmówcami byli, m.in. Andrzej Bittel, wiceminister Infrastruktury
oraz Ireneusz Merchel, prezes zarządu
PKP PLK S.A. Wtedy zapadła decyzja,
która trasa z Jastrzębia-Zdroju do Katowic, zostanie wstępnie zaakceptowana
przez ministerstwo i PKP. Przypomnijmy,
że w ubiegłym roku prezydent miasta

zleciła analizę możliwych wariantów.
W tym opracowaniu za optymalną
uznano trasę przez Pawłowice, Strumień, Chybie, Pszczynę i Tychy. Inne
rozwiązanie zaproponował Tadeusz
Sławik. Jego zdaniem pociąg do Katowic powinien jechać przez Pawłowice,
Żory, Orzesze, Łaziska Górne i Mikołów. I właśnie ta koncepcja zyskała
uznanie w Warszawie. Za takim wariantem przemawia więcej argumentów.

Przede
wszystkim
można liczyć na
wsparcie i współpracę wspomnianych
samorządów. Miasta
powiatu mikołowskiego od lat zabiegają o poprawę jakości, prędkości
i częstotliwości połączeń kolejowych
ze stolicą województwa. Teraz możemy
połączyć te wysiłki. I druga sprawa, ten
wariant może zapewnić większą liczbę
pasażerów, co szczególnie interesuje
PKP. Na trasie z Chybia i Pszczyny kursuje więcej pociągów pośpiesznych,
które „zagospodarowały” podróżnych
do Katowic.
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Niepubliczne Integracyjne Przedszkole i Żłobek

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

Nóż i widelec
czyli rodzinne grillowanie

Z

apraszamy na weekendowe
grillowanie. W piątki kucharz przygotowuje na
grillu świeże ryby: dorsze,
pstrągi makrele, a do tego
frytki i surówki. W soboty
i niedziele będzie można
zjeść także mięsne dania
z grilla oraz wyjątkową grochówkę z kociołka wojskowego.
- Zapraszamy jastrzębian na
letnie, grillowe dania, które dosko-

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

nale nadają się na przekąskę, ale
także można je zjeść na obiad.
Wszystko ze świeżych produktów, dobrze przyprawione. Zapraszamy do
spróbowania - dodaje
właściciel baru.
Ponadto zapraszamy na
własnoręcznie przygotowywane pierogi we wszystkich
smakach, placki po węgiersku
i naleśniki.

l Danie dnia już od 10 zł
l Zestawy dziecięce
l Dostawa obiadów do firm i domów
l Catering
l Organizacja imprez okolicznościowych
Bar mleczny Nóż i WIdelec | Jastrzębie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a
tel: 515-180-655 | facebook.com/bar.noz.widelec

Czesne za żłobek
od 450 zł za miesiąc
CZESNE OBEJMUJE:
v rytmikę
v język angielski
v dogoterapię
v zajęcia z etnologii
v przedstawienia teatralne
v wycieczki
v gimnastykę korekcyjną
v opiekę psychologa i logopedy
v kółka zainteresowań
v religię

Małe grupy do 18 osób, każda pod opieką
magistra wychowania przedszkolnego
i wykwalifikowanej opiekunki dziecięcej.
Oferujemy pełne wyżywienie:
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
Każdy posiłek skalkulowany osobno do wyboru.

Jastrzębie-Zdrój, Powstańców Śląskich 109 l tel. 32 47 11 559
www.przedszkoledzwoneczek.pl l sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl
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Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Wspólny Rozwój” z Jastrzębia-Zdroju, w Godowie powstało pierwsze w tej
części województwa Centrum Integracji Społecznej. Z jego oferty mogą też korzystać mieszkańcy naszego miasta.

Wspólnie można zrobić więcej i lepiej

W

ładze, samorządowcy i mieszkańcy Godowa wielokrotnie dyskutowali
o konieczności tworzenia nowych
podmiotów ekonomii społecznej.
Dominującym problemem tej gminy i całego powiatu wodzisławskiego nie jest skala bezrobocia,
ale jego charakter, po części wynikający z uwarunkowań środowiskowych. Stosunkowo łatwo tam
jest o pracę, także w sąsiedniej
Republice Czeskiej. Taka sytuacja
nie stwarza takich zagrożeń, jak
dziedziczenie biedy czy brak aktywności społecznej i zawodowej
wśród mieszkańców.
- Podejmowane dyskusje w gminie doprowadziły do podpisania
porozumienia z Lokalną Grupą
Działania „Wspólny Rozwój” z Jastrzębia-Zdroju. Wybór partnera
był konsekwencją prowadzonych
rozmów i ustaleń, m.in. wynikających, z jednego z celów Gminy, jakim jest wspieranie osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem,
a także wspieranie osób z niepełnosprawnością, w celu uzyskania
optymalnych warunków do rozwoju - mówi Mariusz Adamczyk, wójt
Gminy Godów.

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

„Centrum Integracji Społecznej w Godowie”
zaprasza na

BEZPŁATNE SZKOLENIA I KURSY
ź Operator koparki jednonaczyniowej (wszystkie typy)
ź Operator koparkoładowarki
ź Operator suwnic i żurawi
ź Operator obrabiarek skrawających
ź Operator urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających,

przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

ź Operator maszyn i urządzeń technicznych

ź Kurs podstawowy spawania gazowego i elektrycznego
ź Kurs podstawowy spawania metodą MIG, MAG, TIG
ź Kursy górnicze
ź Sprzedawca – kasjer
ź Piekarz
ź Cukiernik
ź Grafik komputerowy

oraz inne kursy zaproponowane przez osoby chcące uzyskać kwalifikacje
zawodowe.

Antoni Augustyn, prezes Lokalnej Grupy Działania
„Wspólny Rozwój” z Jastrzębia-Zdroju
- Najważniejsze, że byliśmy skuteczni w naszych działaniach.
W realizacji takich projektów największa przeszkodą jest zawsze brak
funduszy. Zgłosiliśmy więc wniosek o dofinansowanie CIS do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020. Udało się uzyskać dofinansowanie,
dzięki któremu wsparcie uzyskały 82 osoby, poszerzające kwalifikacje
w trzech pracowniach zawodowych.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących Powiat Wodzisławski oraz
Miasto Jastrzębie-Zdrój, które są:
- bierne zawodowo,
- bezrobotne (III profil),
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Biuro Projektu:
Centrum Integracji Społecznej w Godowie
44-340 Godów
ul. 1 Maja 66
tel. 575 300 928
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Wspólny Rozwój” w partnerstwie z Gminą Godów

http://www.ldg-jastrzebie.org.pl
email : cisgodow@wp.pl
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Wakacje z rodziną nad morzem
Ośrodek
Diament
w Pobierowie
zaprasza

www.jsu.pl | tel. 91 386 41 41 | 510 281 366
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Kolejna żółta kartka
dla Anny Hetman
Drugi rok z rzędu
prezydent Anna
Hetman nie
dostała od radnych
absolutorium. Na
meczu, za dwie żółte
kartki wylatuje się
z boiska, ale samorząd
to nie sport, a radni
to nie sędziowie. Taką
władzę mają tylko
mieszkańcy.
Po sesji absolutoryjnej rozgorzała
gorąca dyskusja. Zwolennicy prezydent
Anny Hetman nie kryli oburzenia, że
radni nie udzielili jej absolutorium choć
zatwierdzili sprawozdanie z budżetu,
a zastrzeżeń nie miała Regionalna Izba
Obrachunkowa. Autorzy takich komentarzy nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że
jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Jakie to ma znaczenie, że budżet pozytywnie zaopiniowała RIO? Komunikat Izby
mówi, że w finansach miasta zgadzają się
cyferki, a to dowodzi, że w magistracie
nikt nie robi kantów. To dobrze, ale prze-

cież opozycja nie zarzuca Annie Hetman
złodziejstwa czy korupcji.

Większość radnych
dała jasny sygnał, że nie
akceptuje strategii, taktyki
i stylu, w jakim rządzone
jest miasto w tej kadencji.
Analizę politycznego sporu w Jastrzębiu można streścić w dwóch zdaniach. Jedni uważają, że w mieście nie
dzieje się nic złego i to jest dobre. Drudzy są przekonani, że nie dzieje się nic
dobrego i to jest złe. Oba twierdzenia
można sprowadzić do jednego: w mie-

ście nie dzieje się nic, a raczej prawie
nic. Anna Hetman wygrała wybory na
fali rozbudzonych nadziei jastrzębian.
Zestaw jej obietnic wyborczych zapierał dech. Każde środowisko zawodowe
czy grupa wiekowa, mogło tam usłyszeć coś dobrego dla siebie. Niestety,
szybko okazało się, że w kampanii wyborczej Anna Hetman strzelała ślepymi
nabojami. Zapowiadany, wielki plan
modernizacji Jastrzębia-Zdroju jeszcze się nie rozpoczął, choć kończy się
kadencja. Zwolennicy Anny Hetman,
jak na zamówienie piszą w Internecie
o boiskach przy szkołach czy remontach ulic, ale jest to drobnica, która

dzieje się w każdym mieście. To nie są
sprawy na wagę problemów, jakie trzeba rozwiązać w Jastrzębiu-Zdroju.

Poza tym, prezydent
Hetman źle sobie radzi
także z drobiazgami.
Weźmy przykłady z bieżącego numeru gazety. Osiedle Złote Łany odcięte, ponieważ miasto dało się zaskoczyć
remontem mostu, o którym wszyscy
wiedzieli, że się sypie. Albo bezsensowny i przegrany spór z właścicielami specjalistycznej poradni dla dzieci.
W ciągu tych czterech lat były też po-

ważniejsze wpadki, jak m.in. bierność
podczas górniczych protestów na początku 2015 roku albo zaskakujące ruchy
kadrowe w magistracie, które skończyły
się tym, że odeszli w tym roku dwaj wiceprezydenci. Radni, którzy byli przeciw udzieleniu absolutorium wskazują
na więcej prezydenckich grzechów,
a wśród nich niewykorzystanie terenów
po kopalni Jas-Mos, które mogłyby służyć jastrzębskim przedsiębiorcom. Do
listopada, kiedy najprawdopodobniej
odbędą się wybory, w Jastrzębiu-Zdroju już się nic nie wydarzy. Ta kadencja
nie przejdzie do historii, choć według
wyborczych obietnic miała być przełomowa. Radni nie udzielając absolutorium pytają, czy w razie wygranej Anny
Hetman, Jastrzębie-Zdrój może sobie
pozwolić na kolejne lata stagnacji?

Miasto wciąż jest oparte na
zawodowej monokulturze,
a władza nie ma pomysłu na
to, jak stworzyć alternatywę
dla górnictwa.
Wśród komentarzy jakie można przeczytać na temat tej sytuacji przebija się
też bzdura, jakoby radni nie mieli prawa
oceniać prezydent Hetman, ponieważ
wybrali ją mieszkańcy. A radni skąd się
wzięli? Przecież nie są w samorządzie
z losowania albo przydziału. Też wybrali ich ludzie. Skoro nie udzielili absolutorium to można założyć, że w jakiś sposób konsultowali tę decyzję ze swoimi
wyborcami. Póki co, piłka jest w grze.
W jakich składach drużyny wybiegną
na boisko w kolejnej kadencji, zależy
tylko od jastrzębian.
Jerzy Filar
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WYKŁADZINY

l tapety
l dywany
l panele
l wykładziny

SKLEP DYWANY i CENTRUM TAPET | Jastrzębie-Zdrój, AL. J. Piłsudskiego 39
www.exclusivecarpets.pl | /exclusivecarpets | tel. kom. 780 095 009 | czynne: 10-18, sob.: 9-13

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na ustanowienie i zbycie
odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych:
n ul. Górnicza 38/4, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 36,00 m2,
cena wywoławcza 55 000 zł, wadium 5 500 zł,
n ul. Pomorska 87/5, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 25,94 m2,
cena wywoławcza 62 500 zł, wadium 6 250 zł,
n ul. Ofiar Faszyzmu 10/6, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 23,90 m2,
cena wywoławcza 52 500 zł, wadium 5 250 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS”
sala nr 5 w dniu 29.06.2018r., o godzinie 1200.
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. 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.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia
28.06.2018r., do godziny 1400.
Wystawione do przetargu lokale mieszkalne można oglądać w dniach
25-26.06.2018r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa
SM „JAS-MOS” pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.
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W wielu miejscowościach krajowa polityka nie odgrywa dużej roli podczas
wyborów samorządowych. Nie należy do tego grona Jastrzębie-Zdrój.
Dwoje - jak na razie - najpoważniejszych kandydatów na urząd prezydenta
startuje z poparciem największych sił politycznych.
Za Anną Hetman stoi Platforma Obywatelska.
Łukasz Kasza może liczyć na Prawo i Sprawiedliwość.

a
z
s
Karezydenta

na p
M
ówiło się o tym od dawna,
że Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta, może
powalczyć o fotel prezydenta. Teraz mamy już pewność. Kasza
otrzymał oficjalną nominację od władz
Prawa i Sprawiedliwości. Choć młody
wiekiem, uchodzi za „starego” samorządowego wyjadacza. Jest radnym dwóch
kadencji. Działalność samorządową rozpoczął w wieku 21 lat jako najmłodszy
radny w historii naszego miasta. Szybko
zdobył uznanie koleżanek i kolegów,
którzy w tej kadencji powierzyli mu przywództwo w Radzie Miasta.

Jak się okazuje Łukasz Kasza
większość rzeczy robi szybciej
i lepiej, niż inni.

W trzy i pół roku zrealizował pięcioletni program studiów prawniczych.
Za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymywał stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Rektora UJ. Trzykrotnie był finalistą konkursów
na najlepszego studenta prawa
w Krakowie. Niedawno zdał
trudny egzamin uprawniający
go do wykonywania zawodu
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Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie
KLINIKA OKULISTYCZNA

ZAĆMA

zaćma już od 286 zł
korekcja wzroku gratis
transport od domu do kliniki
i z kliniki do domu
każdy pacjent otrzymuje pakiet gratis wartości ponad
100 zł: okulary UV, krople na 30 dni, zestaw sterylny
NFZ refunduje w 2018 r. 2214 zł – możliwość rozliczenia się
z NFZ do wysokości refundacji
najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt
okulistyczny – to sobie bardzo cenią nasi Pacjenci

Umawianie terminów zabiegów i transportu

602 150 886

adwokata. Jako prawnik zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Nie jest też tajemnicą,
że był plan ściągnięcia Kaszy
do pracy w Ministerstwie
Sprawiedliwości.

Nie pojechał do stolicy,
bo nie chciał.
Kasza nie ukrywał, że wiąże
życiowe plany z rodzinnym
miastem, a poza tym niedawno
urodziła mu się córeczka.

- W razie wygranej nie będzie Panu żal rozstać się
z adwokaturą?
- Kto mówi o rozstaniu? W samorządzie znajomość
prawa jest ogromnym atutem, aby skutecznie bronić
interesów miasta i mieszkańców. Jestem przekonany,
że moja wiedza i umiejętności nie „zardzewieją”, lecz
będą pracować na najwyższych obrotach, na rzecz Jastrzębia-Zdroju.
- Co się Panu nie podoba w rządach Anny Hetman?
- Zostawmy tę ocenę wyborcom. Chcę skupić się na
własnym programie.
- Słychać głosy, że poparcie PiS może Panu zaszkodzić w kampanii, a później w rządzeniu miastem.
- Każdy odpowiedzialny samorządowiec powinien
cieszyć się z poparcia partii rządzącej, bo taka współpraca daje miastu nowe szanse i możliwości. Jastrzębie-Zdrój znajduje się w trudnej sytuacji. Zdajemy sobie
sprawę z barier rozwojowych, ale nie pokonamy ich bez
zewnętrznego wsparcia. Obecny rząd realizuje wiele
programów społecznych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych, na których Jastrzębie-Zdrój może tylko skorzystać. Zamierzam sięgnąć po te możliwości. 
(fil)
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Kronika policyjna
Dzielnicowi
o bezpieczeństwie

W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
odbyło się spotkanie z dzielnicowymi z jastrzębskiej komendy. Była to świetna okazja
do propagowania zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w czasie wakacji, w ramach działań trwającej kampanii społecznej „Bezpieczne wakacje - kręci mnie bezpieczeństwo...
nad wodą”. Asp. szt. Paweł Surówka wyjaśnił

życia lub zdrowia to przestępstwo. Grozi za nie
do 8 lat pozbawienia wolności.

dzieciom jak dbać o bezpieczeństwo podczas
wakacji nad wodą, w górach, mieście i domu.
Dzieci wysłuchały zasad, rad i wskazówek na
temat unikania zagrożeń i postępowania, gdy
dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Z kolei
st. sierż. Mateusz Kopacz przypomniał dzieciom, aby zawsze informowały rodziców lub
opiekunów o tym, gdzie wychodzą oraz z kim.
Na zakończenie, mundurowi wręczyli dzieciom opaski odblaskowe oraz profilaktyczne
broszurki.

Dopalacze
kradną życie
W ręce jastrzębskich mundurowych wpadł
22-latek, który posiadał przy sobie blisko
54 gramów substancji psychoaktywnych. Przejęte przez policjantów dopalacze zostaną wkrótce
poddane szczegółowej analizie laboratoryjnej.
Od jej wyników będzie zależało dalsze postępowanie w tej sprawie i sformułowanie konkretnych

Chcesz zostać
policjantem?

zarzutów. Apelujemy - nie kupuj i nie próbuj zażywać jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia. To po prostu grozi śmiercią. Pamiętajmy,
że niebezpieczeństwo sięgania po dopalacze
polega na tym, że nigdy nie wiadomo jaki jest ich
skład, w jaki sposób zadziałają na konkretną osobę i jakie skutki oraz spustoszenie w organizmie
spowodują. Zatrucie dopalaczami jest niebezpieczne dla zdrowia i życia, a wprowadzenia do
obrotu szkodliwych substancji, których zażycie
naraziło inne osoby na niebezpieczeństwo utraty
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W celu umożliwienia uzyskania przez zainteresowanych służbą w Policji niezbędnych informacji oraz złożenia dokumentów aplikacyjnych,
w Komendzie Miejskiej Policji w JastrzębiuZdroju, w każdy czwartek do godz. 18.00 dyżur
pełnią pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia.

Zdewastowali
mieszkanie

Jastrzębscy policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy zdemolowali wynajmowane mieszkanie. 24-latka i jej 30-letni partner w ramach zemsty na właścicielach, którzy wypowiedzieli im
umowę najmu, zniszczyli elewację ścian, wyrwali
fronty szafek, uszkodzili kabinę prysznicową oraz
zniszczyli inne przedmioty wyposażenia mieszkania. Złośliwi najemcy trafili do policyjnej celi
i dzisiaj zostaną przesłuchani. O dalszym ich losie
zdecyduje sąd. Grozi im do 5 lat więzienia.

Wyrzucił psa
przez okno

Dzięki szybko przekazanej przez świadków
informacji o tym, że z okna na trzecim piętrze
wyrzucono psa, mundurowi zatrzymali oprawcę, a zwierzęciu zapewniono pomoc weterynarza. Okazało się, że właściciel czworonoga
miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.
Mężczyzna został umieszczony w policyjnym
areszcie, a gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut
znęcania się nad zwierzęciem, za co grozi mu
do 2 lat więzienia. Z relacji świadków wynikało,
że mężczyzna celowo wyrzucił psa z okna. We
wskazanym mieszkaniu policjanci zastali 42-letniego, pijanego mężczyznę, który oświadczył,
że właścicielem psa jest córka jego konkubiny,
a pies sam wyskoczył z okna. Do mieszkania
przybyła właścicielka poszkodowanego psa,
która dodała, że sprawca wielokrotnie znęcał
się nad psem, nie karmił go i bił. Wyrzucony
pies został zabrany do lecznicy weterynaryjnej,
gdzie udzielono mu pomocy. Owczarek niemiecki doznał urazu żeber i tylnej łapy.

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Modlitwa za górników
W niedzielę, 10 czerwca w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji tragicznie
zmarłych górników. Wzruszające kazanie wygłosił ksiądz prałat Bernard Czernecki.

ks. prałat
Bernard Czernecki,
duszpasterz górników
Bardzo nas boli, jeszcze
krwawiące, jeszcze świeże,
niezagojone rany po tych,
którzy tak tragicznie odeszli. W jednych rodzinach
radość z ocalenia, w innych
gorzki płacz po utracie miłości, po utracie przyjaźni,
a jeszcze w innych niepokój o zdrowie tych, którzy
są poranieni. Do kopalni
trzeba wchodzić
z czystą duszą, bo nigdy nie
wiadomo, czy tam nie zostanie się na zawsze. Dziś
po tak wielkiej katastrofie
na kopalni Zofiówka, przez
zapłakane oczy, przez
krwawiące serce, przez
zbolałą duszę, nie widzimy
nieba, bo zapatrzyliśmy się
w ziemię. A ja wierzę
w świętych obcowanie
i odnajduję wszystkich tych
górników pośród błogosławionych, bo zginęli w pracy,
w służbie dla innych.

W

uroczystej Mszy Świętej w intencji górników
wzięły udział władze
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, parlamentarzyści,
związkowcy, kierownictwo kopalń
oraz rodziny tragicznie zmarłych pracowników, do których wielokrotnie
zwracał się ksiądz prałat. Kierował
on słowa także do ratowników górniczych. Docenił ogromny wysiłek i poświęcenie, jakie włożyli, aby ratować
swoich kolegów. Podziękował również
zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Bardzo serdecznie pragnę
podziękować panu prezesowi Danielowi Ozonowi, za ojcowską postawę
w ciągu całej akcji ratowniczej, to był

bardzo budujący wszystkich przykład, za to wielki szacunek. I wielki
szacunek, że spółka nie chce żyć tylko wspomnieniami, czy dzisiejszym
dniem, ale robi tak dużo, by zdobyć
Polskę dla przyszłości górnictwa, dla
naszych dzieci i dla naszych wnuków.
Spod serca, wielkie podziękowania
waszym górniczym pozdrowieniem,
Szczęść Boże - powiedział na koniec
ks. prałat Bernard Czernecki i dodał:
- Kochani górnicy, kochane rodziny…
służcie nadal z honorem Bogu, ojczyźnie i rodzinom. Pięknie pracujcie
i pięknie żyjcie. Życzę, by na waszych
kopalniach nie było nieszczęśliwych
wypadków, by ziemią na was nie tąpała, życzę wam radosnych powrotów do waszych rodzin.

górnictwo |
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Prezes JSW nagrodzony
przez dziennikarzy
Podczas tegorocznej gali konkursu „Silesia Press 2018” środowisko
dziennikarskie specjalnym dyplomem uznania nagrodziło Daniela Ozona,
Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

D

aniel Ozon został uhonorowany za
„komunikację z opinią publiczną”
podczas akcji w Ruchu Zofiówka.
„Za rzetelną, sprawną, profesjonalnie zorganizowaną i pełną zrozumienia dla potrzeb mediów komunikację z opinią publiczną
w trudnych dniach akcji ratunkowej po tragedii
w kopalni Zofiówka 5 maja 2018r.” - w ten sposób kapituła konkursu uzasadniła przyznanie
wyróżnienia.
W ocenie dziennikarzy współpraca z mediami podczas jednej z najtrudniejszych akcji ratowniczych w polskim górnictwie w ostatnich
latach, to była nowa, niespotykana do tej pory
jakość. Szybkość, otwartość i rzetelność przekazywanych informacji od początku były tym,
co wyróżniało komunikację z Zofiówki.
Dyplom wręczyli wiceprezes Wydawnictwa
Górniczego Anna Zych oraz Marek Błoński
z Polskiej Agencji Prasowej, a pod nieobecność szefa JSW dyplom odebrali jego zastępcy - Artur Dyczko, wiceprezes ds. strategii
i rozwoju oraz Tomasz Śledź, wiceprezes
ds. technicznych.
- Gdy ziemia drży albo zapala się metan oczy
całej Polski kierują się na Śląsk. Od dziennikarzy relacjonujących przebieg akcji ratowniczych po katastrofach w kopalniach wymaga
się wówczas szybkiej informacji i kompetencji.
To możliwe jest tylko wówczas, kiedy spotykamy się z otwartością i profesjonalizmem
sztabów ratunkowych. Tak było w przypadku
niedawnej akcji ratowniczej po katastrofie
w kopalni Zofiówka - zaznaczyła Anna Zych.
- Może to truizm, ale częścią każdej kryzysowej sytuacji jest komunikacja z mediami.
Nie zawsze wszyscy to rozumieją. Choćby to,
że dziennikarze przybywają na miejsce nie po
to, żeby przeszkadzać w akcji tylko po to, żeby
wykonywać swoją robotę. Jednak, żeby ją wy-

Pod nieobecność szefa JSW dyplom odebrali jego zastępcy - Artur Dyczko, wiceprezes ds. strategii i rozwoju oraz Tomasz Śledź, wiceprezes ds. technicznych. / fot. Dawid Lach
konywać muszą mieć stworzone do tego warunki - od takich najbardziej prozaicznych, jak
dostęp do prądu, wody czy toalety, po przede
wszystkim przejrzystość procesu komunikowania, stworzenie kanałów, które spowodują,
że w całej nieprzewidywalności tej akcji coś
jest przewidywalne. Właśnie za wzorową organizację tego, jak potrafiliście państwo to
zorganizować chcieliśmy państwa nagrodzić
- dodał Marek Błoński.

Wiceprezes Dyczko podkreślił, że nagroda i
symboliczne podziękowania należą się wszystkim, którzy prowadzili akcję w kopalni Zofiówka.
- To była dla nas nowa sytuacja jako zarządu. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować jednak państwu, dziennikarzom.
Nie byłoby takiej komunikacji i skutecznego
przekazu, gdyby nie współpraca. Byli państwo partnerem, który się sprawdził - powiedział wiceprezes Dyczko.

- Chciałem podziękować wszystkim
mediom za cierpliwość, wyrozumiałość
i współpracę. Ta akcja była bardzo trudna. Staraliśmy się wszystkie informacje
aktualne wyciągać z dołu i zaraz was
informować. Oczywiście zaraz po rodzinach, które były pierwsze. Dziękuję za
to, że nie przeszkadzaliście i cierpliwie
czekaliście na informacje - dodał wiceprezes Śledź.

Dobre perspektywy dla koksu
J

ak wskazuje katowicki
oddział Agencji Rozwoju
Przemysłu, w perspektywie kolejnych pięciu lat należy
się spodziewać wzrostu obrotów światowych węgla koksowego - z poziomu 308 mln ton
w 2017 roku do poziomu
334 mln ton w 2023 roku. Będzie się na to, m.in. składać
wzrost podaży węgla koksowego z Australii przy zwiększeniu popytu na ten surowiec
w Indiach i krajach Azji Południowo-Wschodniej.

Grupa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej
inwestuje i zmierza
do tego, żeby węgiel
koksowy stanowił
docelowo 85 proc.
całości jej produkcji.
JSW jest największym producentem węgla koksowego
hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości
produkcji. Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym

głównie węgiel koksowy, jest
wykorzystywany w Europie
Środkowej przez lokalne huty
należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej. Produkowany przez Grupę JSW
koks też jest sprzedawany na
rynku globalnym. Głównymi
odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci ulokowani
w Polsce, w Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji
oraz we Włoszech i w Indiach.
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Wydobycie na dużym plusie
W

pierwszych trzech
miesiącach 2018
roku produkcja
węgla była wyższa o ponad
18 procent w porównaniu
do poprzedniego kwartału.
Tak wysoki wzrost, to wynik
między innymi przekształceń organizacyjnych, nowych inwestycji oraz wprowadzenia innowacyjnych
rozwiązań poprawiających
efektywność wydobycia.

o 8,5 procent i wyniosła
1 052,10 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych wzrosły
o 4,1 procent i wyniosły
w pierwszym kwartale tego
roku 1 029,9 mln zł. Uwarunkowania rynkowe miały znaczący wpływ na poziom cen
uzyskanych przez Grupę Kapitałową JSW.

Grupa Kapitałowa JSW zamknęła pierwszy kwartał 2018
roku zyskiem netto w wysokości
757,9 mln zł, tj. na poziomie nieznacznie wyższym niż w poprzednim kwartale. W trzech pierwszych miesiącach tego roku,

w Grupie
wyprodukowano
4,1 mln ton węgla,
czyli więcej o ponad
18 procent i 0,9 mln
ton koksu, co stanowi
wzrost o prawie
7 procent w stosunku
do poprzedniego
kwartału.
- Wyniki pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Chcemy i będziemy
stale wzmacniać pozycję
JSW jako lidera w produkcji
i sprzedaży najlepszej jakości
węgla koksowego. Zgodnie

z przyjętą strategią będziemy
dalej inwestować w dostępne
już złoża i powiększać bazę
zasobową, zwłaszcza w przypadku węgla koksowego,
ponieważ jest surowcem, na
którym opieramy przyszłość
Jastrzębskiej Spółki Węglowej - powiedział Daniel Ozon,
prezes Zarządu JSW i dodał:
- Stały, planowy rozwój JSW
jest prowadzony z uwzględnieniem surowych procedur
zapewniających bezpieczeństwo pracy, co jest dla mnie
oraz Zarządu kluczowym
priorytetem w działalności
Spółki. Zgodnie z założenia-

mi strategii JSW wprowadzamy nowoczesne rozwiązania
i urządzenia, które przyczyniają się zarówno do zwiększenia bezpieczeństwa jak
i efektywności produkcji. Pracujemy między innymi nad poprawą podziemnego systemu
łączności oraz stale rozwijamy Centrum Zaawansowanej
Analityki Danych (CZAD).
Nowoczesne centrum pozwala w czasie rzeczywistym
monitorować parametry pracy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach
urabiania węgla i jego transportu, przygotowania frontu

robót oraz w najistotniejszych
procesach wpływających na
zwiększenie bezpieczeństwa
pracy załóg górniczych.

W okresie od
1 stycznia do 31 marca
2018 roku sprzedaż
węgla do odbiorców
zewnętrznych wzrosła
o ponad 14 procent
i wyniosła
2 768,3 tys. ton,

wnętrznych wzrosła o 7 procent i wyniosła 682,50 zł za
tonę. Natomiast przychody
ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych wzrosły o 24,6 procent i wyniosły
1 419,8 mln zł. W porównaniu
do poprzedniego kwartału,
sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych spadła
o 4,8 procent i wyniosła
849 tys. ton. Średnia cena
sprzedaży koksu wzrosła

W efekcie wzrostu
średnich cen węgla
i koksu oraz większego
wolumenu sprzedaży
węgla w pierwszym
kwartale 2018 roku,
przychody zrealizowano
na poziomie 2 510,6 mln
zł, czyli większym
o 317,8 mln zł niż
w poprzednim kwartale.
Wyniki sprzedażowe za
pierwszy kwartał przełożyły
się na uzyskanie wysokiego
wskaźnika EBITDA Grupy
Kapitałowej JSW, który za
okres trzech miesięcy 2018
roku wyniósł 1 135,8 mln zł
i był wyższy o 1,5 procent
w stosunku do poprzedniego
kwartału.

w relacji do czwartego
kwartału 2017 roku. Średnia
cena sprzedaży węgla koksowego dla odbiorców ze-

Drukarki 3D dla szkół

Z okazji Dnia Dziecka, Jastrzębska Spółka Węglowa
przekazała szkołom profesjonalne drukarki 3D. Urządzenia
trafiły do pięciu szkół, z którymi Spółka od lat współpracuje.

JSW OCHRONA działająca na terenie Jastrzębia Zdroju, Zabrza,
Dąbrowy Górniczej, Radlina, Czerwionki-Leszczyn
Świadcząca kompleksowe usługi w zakresie ochrony stacjonarnej obiektów,
monitoringu, ochrony imprez masowych,

Poszukuje pracowników ochrony
na Koksownię Przyjaźń, Koksownię Radlin,
Koksownię Dębieńsko i Koksownię Jadwiga.
WYMAGANIA:
 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
 DYSPOZYCYJNOŚĆ
 STAŁE MIEJSCE ZAMELDOWANIA
 WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY
FIZYCZNEJ BĘDZIE DODATKOWYM ATUTEM DO ZATRUDNIENIA
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy. Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających CV na adres e-mail: kadry@jswochrona.pl w terminie do 30.06.2018r., z dopiskiem którego obiektu dot. rekrutacja.
Szczegółowe informacje na temat oferty pracy zostaną przekazane kandydatom na spotkaniu.
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, spełniającymi określone kryteria rekrutacyjne.
Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:

N

owoczesne drukarki
3D i zestawy robotyczne trafiły do szkół
w ramach programu JSW Dzieciom. Otrzymało je pięć placówek: z Knurowa, Ornontowic,
Gdańska i dwie z JastrzębiaZdroju. To szkoły, z którymi
Spółka współpracuje od lat.
W pakiecie znalazło się również pełne oprogramowanie

z różnym stopniem zaawansowania, a także program nauczania. - Chcielibyśmy, aby
każdy miał szansę w praktyce
zobaczyć na czym polega drukowanie 3D i samemu zacząć
naukę programowania. Jestem
przekonany, że za parę lat
będzie wśród was wielu czołowych informatyków i programistów. Myślę, że to jest

pierwszy krok z naszej strony
w zakresie bliższej współpracy ze szkołami. Chcemy jako
Spółka mieć wkład w Wasz
rozwój i edukację. W czym
będziemy mogli, postaramy
się Was wspierać - zapewnił
Daniel Ozon, prezes JSW.
Nowoczesne
urządzenia
3D polskiej firmy SKRIWARE
pozwalają drukować wielowy-

miarowe modele przestrzenne. Uczą kreatywności, przedsiębiorczości i nowoczesnej
technologii. Dzieci i młodzież,
do których trafiły profesjonalne drukarki, mają ogromną
szansę na rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności
poprzez proces projektowania, budowania i programowania robotów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez JSW Ochrona Sp. z.o.o z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000712618 (dalej jako: „Spółka”).
 Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest
Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem biuro@jswochrona.pl
 Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na
podstawie umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
 Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu
rekrutacji.
 Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
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Jest zgoda
Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała
porozumienie płacowe z reprezentatywnymi
organizacjami związkowymi, kończące
spór zbiorowy rozpoczęty w połowie
kwietnia tego roku - poinformowano
w komunikacie giełdowym.

P

rzypomnijmy, że 16 kwietnia
związki zawodowe ogłosiły,
że żądają piętnastoprocentowej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. Strona społeczna domagała
się też nadpłaty tych świadczeń pra-

cowniczych, które załoga utraciła
na mocy porozumienia zbiorowego
z września 2015r. Porozumienie
miało wtedy uratować JSW przed
bankructwem, a górników przed całkowitą utratą pracy. Na trzy lata, po-

cząwszy od 2016r. zawieszono czternastki i deputat węglowy, a wysokość
nagrody barbórkowej obniżono
o jedną piątą i jej wypłatę podzielono na dwie raty. Szacowano, że to
i wcześniejsze, lutowe, porozu-

mienie z 2015r. przyniesie spółce
ok. 2 mld zł oszczędności.
W raporcie inwestorskim zarząd
JSW podał, iż w efekcie uzgodniono
podniesienie funduszu wynagrodzeń
w spółce o 7 proc., licząc od czerwca

tego roku. Koszty płac wzrosną o ok.
187 mln zł. Pracownicy, którzy byli
zatrudnieni w 2016r. i nadal pracują
w JSW mają otrzymać jednorazowe
wypłaty, których łączna wysokość
wyniesie ok. 370 mln zł.

Strategia dla górnictwa
patrzy w przyszłość
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się interesująca
i ważna debata „Polski węgiel - perspektywa 2030”.

D

ebatę otworzył Grzegorz Tobiszowski,
wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego.
- Po trwającej rok pracy zespołów trójstronnych powstały dwa wieloletnie programy: dla górnictwa węgla kamiennego do
2030 roku, który rząd już przyjął i dla węgla
brunatnego, który zostanie wkrótce przyjęty.
Celem tego pierwszego jest stworzenie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa, otwartego też na inne branże.
Do 2020r. powstanie nowa ustawa górnicza,
z regulacjami służącymi wsparciu działań planowanych w branży. Te plany dla górnictwa
węgla kamiennego są tworzone także po to,
aby osiągnąć wysoki poziom niezależności
energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest to też element wspierania
konkurencyjności gospodarki narodowej,
bowiem energetyka może kupować tańszy
krajowy węgiel, co przekłada się na realne
oszczędności i niższą cenę energii - powiedział Grzegorz Tobiszowski.

Wiceminister podkreślił, że zgodnie
z programem rządowym wolumen
węgla dla polskiej energetyki
pozostanie w perspektywie
wieloletniej na podobnym poziomie,
jak obecnie, tj. ok. 65 mln ton.
To jest ważna informacja dla menedżerów
spółek węglowych. Łatwiej im będzie projektować zadania, mając wskazane długoterminowe
zapotrzebowania na węgiel.
Większość spółek węglowych w 2017r. zanotowała zysk netto. Dzięki temu mogą tworzyć
rezerwy finansowe na chude lata dekoniunktury

oferowane energetyce są tańsze o ok. 1 mld zł
rocznie niż notowane na giełdach lub na granicy, przez co mamy tańszą energię elektryczną
- zaznaczył prezes GIPH.

Projekty inwestycji w przemyśle
górniczym, szczególnie w
segmencie węgla koksującego,
pilnie obserwują przedstawiciele
branży hutniczej w Polsce.

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.
na węgiel, które mogą nadejść. Trzeba pamiętać, że obecne zyski kopalń są efektem nie tylko
restrukturyzacji, ale i zwyżki cen surowców na
świecie.
Wiceminister wskazał także na nowe „jaskółki”. Zaliczył do nich negocjacje Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, aby wytransferować do Indii kompleksową usługę budowy kopalni pod
klucz, opierając się na polskich kompetencjach,
umiejętności sprawnego wydobywania węgla
oraz z udziałem krajowych urządzeń i maszyn.

W skali globalnej znaczenie węgla
w gospodarce nie maleje, a do 2040
roku jego konsumpcja może nawet
wzrosnąć.

- Obiegowa teza, że świat odchodzi od węgla, jest nieprawdziwa. Produkcja węgla kamiennego przekracza 7 mld ton, a w 2017 roku
wzrosła o 200 mln ton - mówił Janusz Olszowski,
prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w Unii Europejskiej, gdzie produkcja węgla kamiennego
systematycznie maleje, z 350 mln ton w 1960
roku, do nieco ponad 60 mln ton w 2017r. Rośnie
natomiast import surowca spoza wspólnoty, do
170 mln ton.
- Co daje Polsce to, że produkujemy 65-70 mln
ton węgla kamiennego i 60 mln ton węgla
brunatnego? Na przykład 1 mln miejsc pracy,
zasilenie budżetu państwa 6,5 mld zł z tytułu
podatków oraz to, że ceny węgla krajowego

Ciekawą opinią wygłosił Sanjaya Samaddara,
prezesa ArcelorMittal Poland.
- Rola węgla jest fundamentalna dla sektora
stalowego. Szczęśliwie działamy w regionie
górniczym, w którym dookoła są kopalnie. Dla
nas każdy wzrost produkcji węgla koksowego
jest mile widziany. Ewentualny spadek produkcji tego surowca dla hut oznacza zadanie
fundamentalnego pytania „być albo nie być”.
Jeśli tak by się stało, to huty musiałyby wygasić
wielkie piece i uruchomić piece elektryczne.
To jednak stawiałoby całe przedsięwzięcie
pod znakiem zapytania z ekonomicznego
punktu widzenia, bo w Polsce ceny prądu należą do jednych z najwyższych w Europie,
a zasoby złomu są również ograniczone.
Ostatnią opcją mogłoby być również całkowite zaprzestanie produkcji stali, a wtedy zakłady AMP będą zajmowały się jedynie przetwórstwem. Dobrą wiadomością jest to, że
strategia dla górnictwa patrzy w przyszłość.
Wracają inwestycje, a produkcja węgla koksowego ma wzrosnąć. Mamy obecnie deficyt
węgla, który musimy importować. Tyle węgla
koksowego, ile jesteście w stanie wyprodukować, my to wszystko jesteśmy w stanie skonsumować - zwrócił się do prezesów polskich
spółek węglowych szef AMP.

SPORT
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W pierwszej lidze jest!
Dzięki zwycięstwu 4:2 z Gwardią Koszalin GKS 1962 Jastrzębie został mistrzem
II ligi w sezonie 2017/2018 i awansował do pierwszej Ligii!
W Galerii Historii Miasta w Parku Zdrojowym przy ul. Witczaka 4 z tej okazji została
otwarta wystawa „Naszym Klubem GKS. Historia Jastrzębskiego Futbolu”.

H

istoria klubu piłkarskiego GKS Jastrzębie, choć pozbawiona spektakularnych
sukcesów, zawiera w sobie
mnóstwo upadków i wzlotów,
łez rozpaczy i radości - jednym
słowem - nie można powiedzieć,
że jest nudna. W górniczym
Jastrzębiu GKS stał się fenomenem kulturowej tożsamości
kolejnych pokoleń sympatyków
sportu. Dla tysięcy mieszkańców Jastrzębia GKS jest nie tylko
pretekstem do wspomnień, ale
stanowi przede wszystkim treść
życia. To wystarczający powód,
aby ująć temat w ramach muzealnej wystawy.
Mimo rozlicznych problemów, GKS odradzał się jak
Feniks z popiołów. Ciągłe tur-

bulencje sprawiły jednak, że
znaczna część fotografii, strojów, pamiątek i trofeów zawieruszyła się bądź bezpowrotnie przepadła. Przygotowanie
wystawy było zatem dużym
wyzwaniem. Udało się jednak odtworzyć historię klubu
od powstania w 1961 roku aż
do czasów współczesnych.
Dzięki zaangażowaniu byłych
zawodników, trenerów i działaczy oraz kibiców zebrano
wystarczającą liczbę pamiątek, które ubogaciły kolekcję.
Wystawę przygotowano dla
uczczenia 30. rocznicy awansu piłkarzy GKS Jastrzębie do
ekstraklasy.
Ekspozycję
można
zwiedzać do 28 września 2018 roku.

Popłynęli
po medale
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Zapraszamy do nowego
Punktu Obsługi Klienta TAURON
w Jastrzębiu‑Zdroju

Odwiedzaj nas w Centrum Handlowym
Carrefour przy ul. Podhalańskiej 26
Godziny otwarcia:

• poniedziałek–piątek
• sobota–niedziela
*

S

tart młodych pływaków jastrzębskiego
Klubu Pływackiego
H2O w Knurowie, podczas Mitingu Pływackiego z okazji Dnia Dziecka, potwierdził wysoką
formę zawodników, którzy zdobyli 29 medali
(13 złotych, 12 srebrnych i 4 brązowe).

W pływackiej rywalizacji
bardzo dobrze zaprezentowali się podopieczni trenerki
Edyty Klimek. Komplet dwóch
zwycięstw na swoim koncie
zapisali: Milena Koral Natalia Grech i Radosław Saj.

Z kolei po jednym wygranym
wyścigu zaliczyli: Aleksandra
Stafin, Małgorzata Grech, Michał Mróz, Nataniel Kocur, Tomasz Tchorowski, Filip Janus
i Dawid Ciba. Medale srebrne i brązowe zdobyli: Konrad
Cieśla, Kacper Grabowski,
Patrycja Janus, Antonia Kocur,
Dominika Kumor, Weronika Stelmach, Anna Wątroba.
Natomiast sztafeta 6 x 50 dowolnym w składzie: Weronika
Stelmach, Nataniel Kocur, Filip Janus, Anna Wątroba, Milena Koral, Kacper Grabowski
dorzuciła jeszcze brąz. Pozostali zawodnicy poprawili
swoje rekordy życiowe.

9.00–19.00
11.00–18.00

Twoja przesTrzeń naładowana korzyściami

* Dotyczy niedziel handlowych.

tauron.pl
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Wśród osób, które do 30 czerwca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy nagrodę
książkową. Laureatką poprzedniej krzyżówki jest Jadwiga Piątek. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Horoskop
Wodnik (20 I - 19 II) Czas na
zmiany i to niekoniecznie
miłe. Inaczej sobie zaplanowałeś przebieg kilku rodzinnych spotkań. Będziesz rozczarowany, ale to jeszcze nie
jest tragedia. Potraktuj całe
zamieszanie, jako sygnał
ostrzegawczy, że nie zawsze
masz rację.
Ryby (20 II - 19 III) Odpuść
sobie na razie podejmowanie ważnych decyzji. A jeżeli już musisz, to poczekaj
przynajmniej do końca wakacji, chociaż to i tak wielkie
ryzyko. Przeżywasz ostatnio
silne huśtawki nastrojów.
Musisz się emocjonalnie wyciszyć. Czas działa na twoją
korzyść.
Baran (20 III - 20 IV) Zapomnij o wakacyjnym lenistwie
i bierz się do roboty. Poja-

wi się przed Tobą kilka możliwości do zarobienia kasy.
Inni tkwią już w letnim letargu i raczej nikt nie sprzątnie
Ci sprzed nosa okazji. Tylko
nie udawaj, że pracujesz, ale
zakasaj rękawy.
Byk (21 IV - 20 V) Czerwiec
to nie jest najlepszy czas do
realizowania własnych projektów. Masz dobre pomysły, ale wymagające konsekwencji i koncentracji. Nie
można, patrząc w słońce,
myśleć o trudnych problemach. Ale nic się nie pali.
Zacznij na spokojnie pod koniec września.
Bliźnięta (21 V - 20 VI) Prawdziwy skowronek z Ciebie.
Tryskasz humorem, a przebywanie w Twoim towarzystwie to wielka przyjemność. Wykorzystaj dobry

moment i pozwól sobie na
odrobinę samodzielności
w pracy albo szaleństwa
w życiu. Jak nie przyniesie Ci
to korzyści, to przynajmniej
ujdzie na sucho.
Rak (21 VI - 21 VII) Czekają Cię trudne wyzwania. Będziesz pracować (albo wypoczywać?) w grupie, lecz to
na Tobie spocznie ciężar odpowiedzialności za dobre samopoczucie wszystkich. To
niesprawiedliwe, ale na pocieszenie można tylko dodać, że taki stan nie potrwa
wiecznie.
Lew (22 VII - 21 VIII) Sierpień jest Twoim zodiakalnym miesiącem, a słońce
astralnym patronem. Prognozy mówią w czerwcu
o pięknej, słonecznej pogodzie. To brzmi prawie jak

hymn pochwalny na cześć
lwów, ale coś im się od życia, przynajmniej latem należy. Leniuchujcie z pełną
premedytacją.
Panna (22 VIII - 22 IX) Dalej
nie potrafisz się wyrwać spod
niekorzystnych
wpływów.
Musisz okazać więcej odwagi i nie bać się ryzyka. Nie
traktuj tego, jako stawiania
wszystkiego na jedną kartę,
lecz jako fragment wykalkulowanej życiowej kombinacji.
Postaw się, postrasz, a zwyciężysz.
Waga (23 IX - 22 X) Męczysz
się i myślisz o sytuacjach,
których jesteś uczestnikiem.
Niepotrzebnie. Nie masz na
nie wpływu. Zamiast myśleć
o tym, co się dzieje teraz,
układaj możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i szu-

kaj w nich miejsca dla siebie.
Życie to nie tylko emocje, ale
też gra.
Skorpion (23 X - 21 XI) Odstaw na bok emocje. W pracy
i życiu czeka Cię sporo trudnych wyzwań. Nie chodzi
o żadne tragedie, ale o sytuacje, gdzie trzeba się ciężko napracować, aby osiągnąć efekt. Nerwy w niczym
nie pomogą. Trzeba zacisnąć
zęby i robić swoje.
Strzelec (22 XI - 20 XII) Bądź
cierpliwy i licz tylko na siebie. Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki, powinien
też tak powiedzieć zodia-

kalny Strzelec. Jedyną przeszkodą w realizacji planów
jest strach, że nie podołasz
samodzielnie. To kompletna bzdura. Właśnie w spółce
z kimś stracisz. Przynajmniej
w tej jednej sprawie, o której
myślisz.
Koziorożec (21 XII - 19 I) Wakacje nie sprzyjają podejmowaniu poważnych decyzji
i rozpoczynaniu działań, których konsekwencje będą się
ciągnąć latami. Jeszcze wykombinujesz coś głupiego
i co wtedy? Na razie wypoczywaj i powoli przygotowuj
się do zmian. Tylko spokój
może Cię uratować.
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