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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach:

www.naszejastrzebie.pl i www.jas24info.pl

Władza bierze się za remont,
czyli chaos, nerwy i protesty
Dyrekcja,
nauczyciele, rodzice
i uczniowie „Jedynki”

są OBURZENI! str. 7

W numerze:
} Rząd dał pieniądze
na remont str. 2

} Miało być muzeum,

ale wyszło jak zawsze str. 3
} Morderczy bieg str. 11

Łukasz
musisz!
Konwencja wyborcza 

str. 8-9

www.naszejastrzebie.pl
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oś ostatnio nie
mają szczęścia
władze Jastrzębia-Zdroju. Za co się zabiorą, to popsują. I nawet nie mogą zrzucić odpowiedzialności na Łukasza Kaszę
i braci Matusiaków, bo sami są
sobie winni. Samobójcze gole,
jakich kilka widzieliśmy na stadionach Rosji, to mały „pikuś”
w zestawieniu z samobójami,
jakie strzeliła sobie ostatnio
prezydent Hetman. Miasto dostało pieniądze na remont szkoły i zamiast się tym chwalić, cała
propagandowa para idzie teraz w tłumaczenie, dlaczego zapomniano o dzieciach. Zwalanie winy na dyrektora „Jedynki” jest tak głupie, że aż śmieszne. Oczywiście, ta sytuacja zabawna nie jest, bo kilkuset rodziców i nauczycieli, zamiast leżeć do góry brzuchem na wczasach, martwi się tym, co będzie
w przyszłym roku szkolnym.
Natomiast śmiać się można głośno i pełną gębą z nieudanego przetargu na budowę muzeum na terenach „Moszczenicy”. Przecież urzędnicy musieli
wiedzieć, że za dziewięć milionów nie da się zbudować tego,
co zaplanowali. W magistracie
nie mają żadnego zawodowego i życiowego doświadczenia?
Jak masz na koncie 100 tys. zł, to
nie przymierzasz się do domku
na przedmieściach, ale szukasz
mieszkania w bloku. Po co prezydent i jej świta brnęli w tę farsę? Mieli swoje pięć minut, kiedy w tamtym roku ogłosili, że
jest dotacja i będzie muzeum.
Teraz mają kwadrans wstydu,
bo - nie pierwszy raz - okazało się, że są dobrzy tylko w gadaniu.
filar
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Dzięki zabiegom Łukasza Kaszy Jastrzębie-Zdrój dostało z rządowego
programu prawie 750 tys. zł na przebudowę ul. Rolniczej.

Na razie drogi

R

ządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów jest ważnym
i ciekawym projektem, finansowanym
z budżetu państwa. Jest on dedykowany miastom i gminom, które mają problem z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury drogowej
ze środków własnych. Rząd dzieli pieniędzmi,
ale samorządy muszą o nie zabiegać. Starania

o środki zewnętrzne należą do zadań prezydentów miast. W Jastrzębiu-Zdroju role się odwróciły. O pieniądze na remont ul. Rolniczej zabiegał
Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta
przy wsparciu jastrzębskiego posła Grzegorz
Matusiaka. Rządowe środki w wysokości
748 tys. zł zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Rolniczej wraz z oświetleniem.

wkrótce mieszkania

Rząd uruchomił więcej
programów
społecznych
i inwestycyjnych, na których
najwięcej mogą skorzystać
takie miasta, jak JastrzębieZdrój. Eksperci podkreślają, że miejscowości liczące
od 20 do 90 tys. mieszkańców tkwią w swego rodzaju
pułapce rozwojowej. Największym zagrożeniem jest
dla nich kurczący się rynek
usług, które przenoszą się do
większych miast. W ślad za
usługami może wyprowadzić
się przemysł, a to grozi spadkiem dochodów, gospodarczą marginalizacją, a w konsekwencji obniżeniem standardów życia. Jak wyjść z ta-

kiej pułapki? Bardzo wiele
zależy od postawy samych
samorządów, ale rząd nie stoi

nie plus”. Trafia on idealnie
w jeden z najbardziej palących problemów społecznych

muszą się przecież usamodzielnić, a miasto - jak na razie - nie
potrafi im skutecznie pomóc.

Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta
Jest szansa dla młodych ludzi, którzy
chcą swoją przyszłość związać
z Jastrzębiem-Zdrojem. Głównym tematem
spotkania z wiceministrem Arturem
Soboniem będzie budownictwo mieszkalne
w naszym mieście. To dobra zachęta
szczególnie dla młodych małżeństw.
z boku. Najbardziej promowanym ostatnio rządowym
projektem jest „Mieszka-

Jastrzębia-Zdroju, czyli brak
mieszkań dla osób słabo i średnio zamożnych. Młode rodziny

Można to zmienić. Jerzy
Kwieciński, minister Inwestycji i Rozwoju, podczas konfe-

rencji prasowych chwali, m.in.
Białą Podlaską, jako modelowe miasto, które dzięki temu
programowi rozwiązuje swoje
problemy społeczne, a przy
okazji rozkręca lokalną koniunkturę gospodarczą. Dlaczego „Mieszkanie plus” nie
miałoby wpłynąć na rozwój
Jastrzębia-Zdroju? Wkrótce
znajdziemy odpowiedź na to
pytanie.

Na zaproszenie
Łukasza Kaszy
do Jastrzębia-Zdroju
przyjedzie Artur
Soboń, wiceminister
w resorcie Inwestycji
i Rozwoju.
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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.
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Urząd Miasta chciał za 9 mln zł zbudować muzeum,
choć kosztuje to trzy razy więcej.

Wizualizacja: Architekt Studio Projektowe

Była łaźnia,
jest zimny
prysznic
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Klimatyzacja

dla domu, biura, mieszkania
Ü sprzedaż
Ü montaż
Ü serwis

wentylacja
)501 678 528

www.klimat.biz.pl

Na stronie internetowej firmy Architekt Studio Projektowe można zobaczyć
bardzo efektowną wizualizację muzeum, które miało powstać w dawnej łaźni po
byłej kopalni Moszczenica. I na razie, na ładnych obrazkach trzeba poprzestać.

Po

roku medialnej ciszy, na
łamy prasy znów wraca
sprawa łaźni po nieczynnej kopalni „Moszczenica”.
Przypomnijmy, że jest to element szerszego
sporu między częścią radnych a prezydent
Anną Hetman, na temat sposobu zagospodarowania terenów po nieczynnych kopalniach.
Generalnie radni nie chcą niczego burzyć,
a już na pewno nie budynku starej łaźni. To
solidna i trwała konstrukcja. Radni proponowali, aby wyremontować obiekt i wykorzystać
do utworzenia przestrzeni biurowo-biznesowo-naukowej. Mógłby tam powstać inkubator przedsiębiorczości, w którym znalazłyby
swoje miejsce, m.in. start-upy. Prezydent
Anna Hetman miała inny plan.

Na początku ubiegłego roku
miasto pozyskało prawie
9 mln zł dofinansowania na nowe
przeznaczenie tego obiektu.
Projekt zakłada wyburzenie nowej części
łaźni, a w starej urządzenie muzeum górnictwa. Pomysł ten wywołał euforię w mediach
przychylnych magistratowi. Krytykowano
każdy głos mówiący, że miasto potrzebuje
przemysłu, a nie muzeum przemysłu. Bardzo
efektowną wizualizację planowanej placówki wykonało studio projektowej Architekt.
I na razie to musi wystarczyć. Pomijając
tarcia między radnymi a prezydent Anną
Hetman, pomysł z muzeum w tym miejscu,

obiektywnie wydawał się być chybiony.
Łaźnia stoi na uboczu, na głębokich peryferiach miasta, ale nie to jest najważniejszy
mankament. Przestrzegaliśmy na naszych
łamach, że 9 mln zł to jest bardzo mało, jak
na inwestycję o takiej skali. I mieliśmy rację.
W ubiegłym miesiącu radny Andrej Matusiak zapytał, na jakim etapie znajduje się
realizacja muzeum. Nie wygląda to wesoło.

9 mln zł, a teraz potrzebują trzy razy tyle.
Jeżeli Anna Hetman przegra wybory, zostawi
następcy kolejny problem do posprzątania.

Szpital nie potrafi
wyjść na prostą

Okazało się, że ogłoszono
przetarg, ale nie wyłoniono
wykonawcy, ponieważ oferty
trzykrotnie przekraczały kwotę
przeznaczoną na tę inwestycję!
Jastrzębscy urzędnicy myśleli, że zbudują
muzeum za 9 mln zł, a tymczasem taka zabawa kosztuje prawie 30 milionów. Gdyby
firmy żądały 10-15 mln zł, można by sądzić,
że chcą trochę więcej zarobić na mieście.
Skoro jednak oferty sięgnęły takich sum, to
znaczy, że zbudowanie muzeum tyle właśnie
kosztuje. Inwestycja miała zostać zrealizowana do końca przyszłego roku, ale plan
się sypnął. Jastrzębski magistrat zwrócił
się w tej sytuacji do instytucji europejskich
o przedłużenie tego terminu do końca marca
2021r. Tylko co może dać taka gra na zwłokę? Z własnych środków miasto nie dołoży
przecież 20 mln, ponieważ jest wiele innych,
o wiele ważniejszych, zadań. Na pomoc zewnętrzną też raczej nie ma co liczyć, bo wyglądałoby to podejrzanie. Najpierw chcieli

D
Radny Andrzej Matusiak
Na początku 2017 roku prezydent Anna
Hetman pozując w kasku na terenie łaźni
po KWK „Moszczenica” ogłosiła, że budynek będzie remontowany i powstanie tutaj
Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego.
Jako radni PiS nie zgadzaliśmy się z tą koncepcją, ale skoro decyzje zostały podjęte, to
zależy nam, aby inwestycja została zrealizowana planowo i dobrze. Tymczasem minęło pierwsze półrocze tego roku i brak jest
jakichkolwiek działań, a wręcz docierają
sygnały o zaniechaniu tego zadania. Dlaczego prezydent Hetman naraża na szwank
wizerunek miasta i nie realizuje projektu,
który wielokrotnie przedstawiała jako wielki sukces dla Jastrzębia-Zdroju?

yrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 wystąpiła do wojewody śląskiego
z wnioskiem o przedłużenie
zawieszenia działalności Oddziału Pediatrycznego do
września, czyli na kolejne
trzy miesiące. To prawdziwy
wyścig z czasem. Przepisy
stanowią, że oddział szpitalny może być zawieszony
najdłużej przez pół roku. Po
upływie tego czasu trzeba go
zamknąć. Szpital rozpoczął
budowę nowej pediatrii zaciągając na ten cel pożyczkę.
Inwestycja zakończy się jednak w listopadzie, czyli dwa
miesiące po czasie. Pisaliśmy
już na naszych łamach o problemach szpitala. W styczniu

odbyła się nawet w tej sprawie nadzwyczajna sesja Rady
Miasta. Wszyscy uczestnicy
dyskusji zgodzili się, że szpital wymaga natychmiastowej
akcji ratunkowej, a jego najsłabszym ogniwem jest właśnie oddział pediatryczny.
Jedyną instytucją, która może
i powinna pomóc placówce
jest Urząd Marszałkowski,
który pełni dla WSS nr 2 rolę
organu prowadzącego. Sprawa jest o tyle bulwersująca,
że województwem rządzi
koalicja pod przywództwem
Platformy Obywatelskiej. Jeżeli marszałek nie chce pomóc
Jastrzębiu-Zdrój, ponieważ tak
trzeba, to niech przynajmniej
zrobi to w imię partyjnej solidarności z prezydent miasta.

Centrum Ogrodnicze

Gardena nożyce
do trawy classic

49,99 zł

39

99
zł

Gardena
prysznic
ogrodowy

74,99 zł

69

99
zł

Target Alkasol
flox
klaruje
wodę
basenową
13,99 zł

1099zł

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

Kompostownik IKST380C

99,99 zł

79

99
zł

Kamień grys
biała marianna
worek 25kg

18,99 zł

10

99
zł

Kamień grys
granito rosso
worek 25kg

26,99 zł

1699zł

Oferta ważna do 31.07.2018 lub do wyczerpania zapasów.
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* List do redakcji

Oburzeni z GSM

Obrażanie czy nawet szkalowanie członków stało się normą w Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Dopuszczają się tego osoby ze szczytu
zarządu spółdzielni, które sądzą, że władza została im dana na zawsze.

T

emu służy właśnie zadyma, jaka
obecnie dzieje się w GSM. Temu
właśnie służą kłamstwa, obłuda i oszustwa, które już tak spowszedniały, że brak reakcji na nie stało się
normalnością. Niechlubny udział ma w
tym niewątpliwie sam przewodniczący
Rady Nadzorczej, który swoją działalnością, dał sygnał do psucia GSM. To
on jest „ojcem chrzestnym” wszelkich
nieprawidłowości oraz aktów łamania prawa i tylko on za to odpowiada.
Służalczość wobec prezesa, ignorancja prawnych zapisów GSM, to tylko
nieliczne zarzuty, które można mu postawić. Decyzje i działania przewodniczącego są przedłużeniem ramienia
prezesa, który - zdaniem wielu mieszkańców - dewastuje naszą Spółdzielnię.

Hasło „oburzeni”, dotyczy
przede wszystkim
działalności prezesa, jego
arogancji i buty, z którą się
nawet nie kryje.

Oburzenie to również reakcje na
podejmowanie decyzji przynoszących szkodę GSM. Oburzenie odnosi
się także do działania przewodniczącego RN, który bez zgody całej rady
zaprasza na posiedzenie osoby spoza tego organu. Powodów do oburzenia na działalność GSM jest więcej,
jak też pytań, które zostają bez odpowiedzi. Odrębny problem, który
jednak spina w jedną całość te dziwactwa, z jakim mamy do czynienia
w GSM, wiąże się z odwołaniem Jana
Wyrwy ze składu Rady Nadzorczej.
Prawdziwych powodów tej decyzji
należy doszukiwać się w jego dużej
aktywności jako członka RN. Zadawał pytania i żądał odpowiedzi o kluczowym znaczeniu. Czy można mieć
wątpliwości, kto rozpętał nagonkę,
która skończyła się odwołaniem Wyrwy? Zarzuty, które mu postawiono,
nie mają żadnego związku z funkcją
członka RN. Wypociny redaktora
z GSM zwanego ironicznie na-

czelnym, a znanego bardziej jako
TW „KORAB” z bogatą teczką w IPN,
są tego potwierdzeniem.

Te łgarstwa to oręż
w walce z niezależnymi
członkami Rady
Nadzorczej, do których
należał właśnie Jan
Wyrwa.
Przewodniczący RN ma w tym swój
udział nie tylko jako tło, ale najważniejsze ogniwo tej hucpy. To odwołanie
jest najbardziej dobitnym przykładem,
jak można zaciemniać rzeczywisty
obraz tego, co się obecnie dzieje
w Spółdzielni. Takie stanowisko przewodniczącego RN można określić
jako sprzeniewierzenie ideom i wartościom GSM, które powinny przyświecać działaczom spółdzielczym.
Pisanie o sprawach partyjnych w gazecie spółdzielczej nie jest czymś normalnym, jednak w GSM okazuje się to

specjalnością ironicznego redaktorka.
Okazuje się to dobrym sposobem na
robienie mieszkańcom wody z mózgu
i to bez żadnych konsekwencji. Powinno dać to dużo do myślenia, że za
pieniądze spółdzielcze tylko zarząd
ma możliwość publikowania swoich
bzdurnych wypocin. Okazuje się, że
RN nie ma do tego dostępu. Nie ma
dostępu także do umów GSM z Jas-net
czy zewnętrznymi kancelariami adwokackimi.

Na pytanie, dlaczego
członkowie RN nie mogą
się zapoznać z tymi
umowami, z rozbrajającą
szczerością odpowiada
przewodniczący Komisji
Rewizyjnej: bo są osobami
trzecimi.
Jest zaskakujące, że na pytanie kto
jest w GSM osobą trzecią do dziś nie
ma odpowiedzi. W tych przytoczonych

przykładach nie należy zapomnieć
o dużych pieniądzach, które z tym się
łączą i dzieje się to wszystko bez żadnej kontroli. Jest jeszcze poruszany
problem pełnomocnictw. Nowelizacja
Ustawy Spółdzielczej, daje możliwość
reprezentacji przez pełnomocnika na
walnym i z tym związane są duże wątpliwości natury prawnej. Po pierwsze
są dwie opinie prawne, które w GSM
dotyczą wcześniejszych rejestracji pełnomocnictw. Chce tego zarząd i z jego
strony jest to typowa samowolka. Druga sprawa to kwestia, kto skontrolował
pełnomocnictwa przeciwników Wyrwy
i współpracujących z nim członów RN?
Odwołanie Wyrwy jest skutkiem gry
zarządu pełnomocnictwami, a nie wolą
członków spółdzielni. Tak wygląda dziś
GSM. Przy braku zaangażowania członków spółdzielni jest to „woda na młyn”
dla ludzi obecnego zarządu, którzy
robią, co chcą i przynoszą wstyd oraz
szkody naszej spółdzielni.
felietonista II

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 180,00 m2
działka. 4000,00 m2
cena: 520 000 zł
tel. 601 976 218

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

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-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: 123 000 zł
tel. 601 976 218

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

DZIAŁKI BUDOWLANE
Gogołowa
pow. 1300 m2
cena: 39 000zł
pow. 870 m2
cena: 26 000zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

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

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 36,00 m2
cena: 98 000 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

TYLKO U NAS

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

TYLKO U NAS

M-2 (2 pokoje)
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 34,50 m2
cena: 99 000 zł
tel. 601 976 218

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

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

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

TYLKO U NAS

tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

cena: 45 000 zł

TYLKO U NAS

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

pow. 18,50 m2

TYLKO U NAS

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
pow. 48,92 m2
cena: 108 000 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

TYLKO U NAS

DOM
Godów
pow. 207,00 m2
działka. 2892,00 m2
cena: 550 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-2

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

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

MIASTO
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Kupujący nie płaci prowizji *

0%

Kupujący nie płaci prowizji *

0%

budowlana
Gorzyce
ul. Piaskowa
pow. 1 139 m2
tel. 690 886 065
Cena: 59 000 zł

NA
S
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OU
NA
S
LK
OU
NA
S
LK
OU
TY

0%

NA
S

NA
S
LK
OU

TY

DZIAŁKA

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

Kupujący nie płaci prowizji *

LK
OU

NA

S

DZIAŁKA

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

budowlana
Jastrzębie-Zdrój,
Ruptawa, ul. Długosza
pow. 1 037 m2
tel. 690 886 063
Cena: 91 000 zł

0%

Działka

budowlana
Pielgrzymowice
ul. Zielona
pow. 2 044 m2
tel. 690 886 063
Cena: 99 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji *

TY

0%

Jastrzębie, dziel. Zdrój
Pu=150,0 m2
działka 769 m2
tel. 690 886 063
Cena: 650 000 zł

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

DZIAŁKA

DZIAŁKA

DOM

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji *

DOM

0%

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

Kupujący nie płaci prowizji *

Kupujący nie płaci prowizji *

Ochaby Wielkie
Pu=137,0 m2
działka 914 m2
tel. 690 886 065
Cena: 480 000 zł

TY

DZIAŁKA

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

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji *

LK
OU

NA
S

budowlana
Zebrzydowice
ul. Strażacka
pow. 700 m2
tel. 690 886 063
Cena: 57 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji *

S
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DZIAŁKA

TY
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TY
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TY

0%

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

TY

NA
S
NA
S

DOM

NA

0%

0%

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

Kupujący nie płaci prowizji *

DOM

Turza Śląska
Pu=150 m2
działka 1490 m2
tel. 690 886 063
Cena: 270 000 zł

TY

LK
OU
NA
S
LK
OU
LK
OU
TY

Kupujący nie płaci prowizji *

Jastrzębie-Zdrój
ul. Ruchu Oporu
pow. 49,00 m2
tel. 690 886 063
Cena: 114 000 zł

DOM

LK
OU

LK
OU
TY

LK
OU

NA
S

0%

Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,70m2
tel. 690 886 065
Cena: 136 000 zł

LK
OU

S
NA
LK
OU

M-3

M-4

TY

Jastrzębie-Zdrój
ul. Jasna
pow. 55,70m2
tel. 690 886 063
Cena: 131 000 zł

0%

Skrzyszów (gm. Godów)
Pu = 97 m2
działka 842 m2
tel. 690 886 063
Cena: 340 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji *

M-4

Jastrzębie-Zdrój
dzieln. Zdrój
pow. 36,89 m2
tel. 690 886 063
Cena: 99 000 zł

Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
pow. 48,92 m2
tel. 690 886 063
Cena: 105 000 zł

TY

LK
OU

M-3

M-3

TY

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

DOM

Kupujący nie płaci prowizji *

M-4

TY

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

NA
S

M-2

TY

Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 50,00 m2
tel. 690 886 065
Cena: 142 000 zł

NA
S

M-3

Jastrzębie-Zdrój
dzieln. Zdrój
pow. 33,82 m2
tel. 690 886 065
Cena: 83 000 zł

TY

M-2

TY

TY

LK
OU

NA
S

TY

LK
OU

NA
S

TY

LK
OU

NA
S
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0%

Hotel

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

Można „sprzątać” i sprzątać
Spór na temat utrzymania czystości w osiedlowych śmietnikach w naszym mieście jest
tematem dyżurnym. Zawsze, kiedy podejmie się ten problem, jest coś do powiedzenia.

ul. Kaszubska

GSM

ul. Śląska

J

eden z mieszkańców zaalarmował nas, że wyjątkowo brudno jest na ulicy
Kaszubskiej. Drugi wskazywał
na ulicę Śląską sugerując, że
tam jest tak zawsze. Jeszcze
inny zaleca, aby obejrzeć stary
targ przy ulicy A. Bożka.

Poszliśmy w miasto
i obejrzeliśmy
wskazane punkty.
To prawda. Jest brud
i bałagan. Skąd to się
bierze? Wiele zależy
od samych zarządców
osiedli.
A fakty są takie, jak widać
na fotografiach wykonanych
w tym samym czasie i w tym
samym dniu na wskazanych
przez mieszkańców ulicach:
Kaszubska i Śląska. Cztery
punkty i dwóch zarządców
(GSM i JAS-MOS). Zostawmy
to bez komentarza. Bo i po co.
Jaki jest stan, każdy widzi i sam
oceni. Jednak należy pamiętać,
że mieszkańcy już płacą wysokie stawki za wywóz śmieci
i oczekują, że altany będą posprzątane.

ul. Kaszubska

JAS-MOS

ul. Śląska
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O tych młodych
alpinistach już jest
głośno, a patrząc na
ich ambitne plany
wkrótce mogą dołączyć
do krajowej elity tego
ekstremalnego sportu.
Witold Staniek z Klubu
Wysokościowego
Jastrzębie-Zdrój wraz
z grupą przyjaciół
z Łazisk Górnych, Katowic
i Żor, zdobył w ubiegłym
roku sześciotysięcznik
Chulu Far East
w nepalskich Himalajach.

PRZYGODA

lipiec 2018r.

W tym roku sześciotysięczniki, w planach siedmiotysięczniki, a później jeszcze wyżej…

Jastrzębianin zdobywa Himalaje

Na szczycie Kang Yatze I 6401m pierwsi Polacy: Witold Staniek z Jastrzębia-Zdroju i Paweł Klyszcz z Łazisk Górnych.

W

yprawa nie była łatwa, a na dodatek nie sprzyjała wspinaczom
pogoda. W tym roku w dwuosobowym składzie, tylko Witold
Staniek i Paweł Klyszcz z Łazisk Górnych, ruszyli w indyjskie Himalaje i zwycięsko zmierzyli
się z dwoma sześciotysięcznikami, Kang Yatze I

Grań szczytowa KY I.
(6401m) i Kang Yatze II (6210m). Pojawili się tam
jako pierwsi Polacy. Oba szczyty leżą blisko granicy z Pakistanem, czyli w strefie zmilitaryzowanej,
a to wiąże się z wieloma ograniczeniami. Wspinacze musieli skorzystać z pośrednictwa agencji,

która załatwiła im transport sprzętu i wszystkie zezwolenia. W rejonie miasta Leh, gdzie szykowali
się do wejścia w wysokie góry, praktycznie rządzą
wojskowi. Przydzielono im nawet oficera łącznikowego. Wyprawa rozrosła się w ten sposób do
pięciu osób: polscy wspinacze, oficer łącznikowy
oraz jego kucharz i pomocnik, który zajmował się
końmi i bagażem. Okazało się, że w swoim przepastnym bagażu hindus wiózł nawet… paralotnie.
Kiedy wspinacze zdobywali szczyt, oficer sobie
latał. Nie da się być w Indiach i nie zahaczyć
o Delhi. Pobyt w tym mieście nie należy jednak
do najprzyjemniejszych wspomnień z tej wyprawy. Upał, smog i olbrzymie kontrasty między
dzielnicami, od skrajnej nędzy do bajkowego przepychu. Paweł i Witold odżyli dopiero w górach.
- W Leh musieliśmy zostać kilka dni,
bo to już ponad 3600 metrów n.p.m.
Trzeba się było zaaklimatyzować. Tutaj nawet szybki marsz powodował
zadyszkę. Następnym etapem była już
baza na 5050m n.p.m. Mieliśmy szczęście, bo pogoda nam sprzyjała. Udało się
nam bez większych problemów pogodowych zdobyć oba szczyty. Słońce świeciło
wspaniale - wspominają himalaiści.
Po zdobyciu szczytów wrócili do Leh. Wybrali
się na zwiedzanie okolicy i znaleźli się w centrum bazy wojskowej. Na szczęście skończyło
się na strachu... i uśmiechach żołnierzy. W przyszłym roku Klub Wysokościowy Jastrzębie-Zdrój
i Łaziska Grupa Górska planują już w znacznie
liczniejszym składzie wyprawę do indyjskiego
Kaszmiru i wejścia na siedmiotysięczniki: Nun
(7135m) oraz Kun (7077m). Trzymamy kciuki za
powodzenie.
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chwilówki nawet do 5000 zł
wypłata od ręki
bez zaświadczeń o zarobkach
również z zajęciami komorniczymi

Ponadto szeroka oferta pożyczek
bankowych i pozabankowych
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
W drodze na KY I.

Jastrzębie-Zdrój
Wielkopolska 42A, 
tel.
Mazowiecka 8A,
tel.
Harcerska 2A,
tel.
Wodzisław Śląski
Ks. Konstancji 2A,
tel.
Żory
Moniuszki 10, tel.

32 473-25-89
32 469-88-16
32 470-87-70
32 455-19-92
32 470-88-06

SPOŁECZEŃSTWO
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Miasto bierze się za remont,
czyli chaos, nerwy i protesty
Urząd Miasta zabezpieczył w budżecie pieniądze na remont Szkoły Podstawowej
nr 18, ale nie zaplanował, co w tym czasie zrobić z dziećmi.
U progu wakacji dyrektor Zespołu Szkół nr 1 dowiedział się, że w przyszłym roku
szkolnym ma przyjąć pod dach ponad 350 uczniów.
Kuratorium jest zaskoczone, rodzice wściekli, a dyrekcja szkoły i radni
rozczarowani nieudolnością i lekkomyślnością władz miasta.
wcześniej nie przygotowano planu czasowej
przeprowadzki uczniów „Osiemnastki”. Głos
zabrali także przedstawiciele magistratu. Aroganckie i agresywne wystąpienie naczelnika
wydziału edukacji nie zasługuje na omówienie
w gazecie. Natomiast prezydent Anna Hetman
obarczyła winą za tę sytuację dyrektora ZS nr 1.
Powiedziała wprost, że straciła do niego zaufanie. Trzeba pamiętać, że to działa w dwie
strony. Dyrektor szkoły zapewne też stracił zaufanie do prezydent Hetman.

Nie tylko on, ale także nauczyciele,
rodzice i zapewne wielu mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju, którzy nie znają
dnia ani godziny, kiedy urząd weźmie
się za nich w równie beztroski sposób.
Sesja, choć była burzliwa, nie przyniosła żadnych rozwiązań. Na razie nie wiadomo, gdzie
w czasie remontu będą się uczyć dzieci z „Osiemnastki”. Do sprawy będziemy wracać.
Jerzy Filar

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

W

bieżącej kadencji samorządu miasto niewiele remontuje
i nie ma w tym wprawy, ale
niektórych błędów organizacyjnych - jak w tym wypadku - nie da się
wytłumaczyć niczym. Najbardziej poszkodowana tym zamieszaniem jest sama młodzież.
Uczniowie „Osiemnastki” czują się jak przysłowiowe, niechciane kukułcze jajo. Z kolei
w „Jedynce” zapanował strach, że legną
w gruzach wszystkie plany związane z rozwojem i podnoszeniem poziomu tej placówki.
ZS nr 1 jest jedną z edukacyjnych wizytówek
miasta. Uczniowie zdobywają laury na olimpiadach i konkursach. Z nowym rokiem szkolnym mają tutaj ruszyć klasy dwujęzyczne. To
wielkie wyzwanie organizacyjne. Zaplanowano, m.in. zajęcia w mniejszych grupach,
aby podnieść jakość nauczania. W tym roku
akces do „Jedynki” zgłosiła rekordowa liczba
chętnych, ale kiedy pojawiła się informacja
o łączeniu szkół, niektórzy chcą wycofać papiery. Gdyby wprowadzić do tej szkoły „podstawówkę”, zajęcia musiałyby się odbywać na
dwie zmiany, zamiast komfortu zajęć zapanowałaby ciasnota. Nikt by na takim połączeniu
nie zyskał. Wszyscy byliby stratni.

Pomysł, aby na czas remontu
do „Jedynki” wprowadzić
„Osiemnastkę” jest chybiony,
ale sposób w jaki chce to zrobić
magistrat, trudno nie nazwać
skandalicznym.
Dyrektor ZS nr 1 dowiedział się o planach
prezydent Anny Hetman na dwa tygodnie

przed wakacjami. Kiedy informacja dotarła do
rodziców, ci zaalarmowali kuratorium w Rybniku. Okazało się, że szkoła powinna wiedzieć
o takich planach co najmniej, pół roku wcześniej, czyli pod koniec lutego. Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta prezydent Hetman
wyjaśniała, że dopiero w maju dowiedziała się
o dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski, co jest warunkiem rozpoczęcia remontu.
Takie tłumaczenie tylko pogrąża władze miasta. W maju zapadła w Katowicach decyzja, ale
przecież każde dofinansowanie poprzedza
żmudna procedura. Jastrzębie-Zdrój zabiegając o pieniądze musiało wcześniej napisać,
co i jak chce zrobić. Nawet w tegorocznym
budżecie zarezerwowano część środków na
remont „Osiemnastki”.

Jednym słowem, miasto dobrze
przygotowało się do przebudowy
szkoły od strony finansowej
i technicznej, ale zapomniało
o jednym „drobiazgu” - co zrobić
z uczniami w czasie, kiedy budynek
opanują budowlańcy.
Czerwcowa sesja miała być spokojna, jak
to przed wakacjami. Prezydent Anna Hetman
zadbała jednak o to, aby tegoroczne lato dla
części szkół było naprawdę gorące. Obradom
przysłuchiwała się młodzież. Głos zabrał dyrektor ZS nr 1, jego zastępca oraz przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
Mówili jednym głosem. Są zaskoczeni, zaniepokojeni i pełni obaw. Dyskutowali także radni.
Pytali, dlaczego miasto nie szuka rozwiązania,
które nie obciążałoby innych szkół i dlaczego
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W amerykańskim stylu jastrzębskie P
przygotowania do kampanii wyborcze
konwencja, jakiej w mieście nie widzi
Łukasz Kasza, który wszedł na scenę p

Jastrzębska drużyna PiS prawie w komplecie. Od lewej: radny Mirosław Kolb, poseł Grzegorz Matusiak i radni Łukasz
Kasza, Piotr Szereda, Tadeusz Sławik, Stefan Woźniak, Mirosław Lęga, Jarosław Fojt i Szymon Klimczak. Do pełnego
składu brakuje Andrzeja Matusiaka, który nie mógł uczestniczyć w konwencji.

Do uczestników konwencji przemówił Ksiądz prałat Bernard Czernecki.
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Dom Zdrojowy pękał w szwach.

om Zdrojowy pękał
w szwach. W sali widowiskowej zasiadło ponad
200 osób zaopatrzonych w partyjne i państwowe flagi. Konwencja
rozpoczęła się od odśpiewania
hymnu, a organizatorzy stopniowali napięcie. Najpierw na scenie pojawił się radny Tadeusz
Sławik i omówił sprawy gospo-

darcze. Porównał miasto do chorego człowieka, którego jeszcze
można wyleczyć. PiS ma dobry
program dla Jastrzębia, ale - jak
podkreślił Sławik - aby go zrealizować trzeba wygrać wybory.
Po nim głos zabrał radny Piotr
Szereda. Mówił o bezwzględnej
konieczności zahamowania emigracji młodych ludzi z miasta.

- Cztery tysiące jastrzębian
pracuje poza miastem. Trudno
o bardziej namacalny dowód
na indolencję władz - podkreślił
Szereda.
Z największą niecierpliwością
czekano na wystąpienie Łukasza
Kaszy, przewodniczącego Rady
Miasta i kandydata PiS na prezydenta miasta. Wszedł na mównicę przy muzyce z filmu Mission
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Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło
ej. W Domu Zdrojowym odbyła się
iano od lat. W roli głównej wystąpił
przy muzyce z filmu Mission Impossible.
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Trzeba wykorzystać życiowe

doświadczenie seniorów
Rozmowa z Anną Gnaś
z Lokalnej Grupy Działania w Jastrzębiu-Zdroju.

- W Polsce jest wiele Lokalnych Grup Działania,
większość z nich pracuje
także na rzecz osób starszych, ale czy można te
działania sprowadzić do
wspólnego mianownika?
- Wspólnym mianownikiem
są oczywiście seniorzy, choć
wiadomo, że konkretne działania w dużym stopniu zależą od regionu i środowiska,
w którym działa Grupa. Inne
są problemy osób starszych
w podlaskiej wsi, a inne w Warszawie czy Jastrzębiu-Zdroju.

?
y
d
e
i
k
o
az, t
?
o
t
k
o
t
,
a
sz
Impossible. Aluzja była czytelna
i trafna. W filmach z tego cyklu
świat zawsze staje na krawędzi.
I kiedy nie widać ratunku, do
akcji wkracza agent Ethan Hunt,
w niezawodnej kreacji Toma
Cruise. Wyciągnięcie JastrzębiaZdroju z rozwojowej zapaści też
wydaje się zadaniem wyjątko-

wo trudnym, ale - jak pytali organizatorzy konwencji - kto ma
dać radę, jak nie Łukasz Kasza?
Sam kandydat mówił, że widzi
przyszłość miasta w jasnych
barwach, oczywiście pod warunkiem, że zostanie zrealizowany
jego program wyborczy. Hasłem
kampanii będzie „Dobra przyszłość Jastrzębia”. 
(fil)

Łukasz Kasza
Moją misją i celem jest dobra przyszłość Jastrzębia. Nie
jest to zwykłe hasło. To szeroki zakres zagadnień i problemów, którym trzeba stawić czoła. Po pierwsze gospodarka.
Musimy współpracować z partnerami, których już mamy
lub możemy mieć. Mamy Jastrzębską Spółkę Węglową
i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Współpracując po partnersku, oferując kapitał ludzki i inwestycyjny,
mamy szansę przyciągnąć nowych inwestorów, bo tego
brakuje najbardziej. Kolejną kluczową sprawą jest komunikacja. Środki na uruchomienie połączeń kolejowych są,
wystarczy po nie sięgnąć. Kolej to nie jest chwilowa moda,
ale ekonomicznie uzasadniony środek transportu i szansa na podniesienie standardów cywilizacyjnych naszego
miasta. Kolejną dziedziną, która wymaga nowego podejścia jest sport. Musimy zainwestować w obiekty sportowe,
myślę że miasto powinno dla tych realizacji utworzyć spółkę celową. Chcę również zadbać o rozwój mieszkalnictwa
komunalnego oraz jednorodzinnego, poprzez nowelizację
miejscowego planu zagospodarowania. Zmiany wymaga
także sposób zarządzania Urzędem Miasta i podległymi
jednostkami. Wprowadzimy metody, które sprawdziły się
w innych miastach i dużych organizacjach, w tym realny
i skuteczny nadzór właścicielski.

- Nie wszędzie starzejemy się tak samo?
- Nie wszędzie starzejemy
się tak samo, ale wszędzie powinniśmy się starzeć godnie,
to znaczy aktywnie, z pełnym
wykorzystaniem potencjału
intelektualnego i fizycznego.
Polska należy do najszybciej
starzejących się społeczeństw
w Europie. Seniorzy to coraz
liczniejsza i znacząca grupa.
Za demografią muszą nadążać
rozwiązania systemowe.
- To już jest raczej rola
państwa.

- Państwo jest najważniejsze, bo ma największe
możliwości i obowiązki, ale
swoją rolę ma do odegrania
także społeczeństwo obywatelskie. Weźmy przykład
naszych Grup. Działamy na
podstawowym, lokalnym
poziomie. To jest doskona-

łe miejsce, gdzie seniorzy
mogą się spełniać społecznie i publicznie. I są w tym
najlepsi, ponieważ mają atuty, których brakuje ludziom
młodym, czyli czas, życiowe
doświadczenie i cierpliwość.
Rozmawiała:
Beata Leśniewska
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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

www.naszejastrzebie.pl
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Kronika policyjna

Bezpiecznie nad wodą

P

olicjanci z jastrzębskiej komendy od kilku
tygodni prowadzą liczne działania profilaktyczne ukierunkowane na różne grupy
wiekowe. Głównym tematem tych spotkań jest

bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku.
W Jastrzębiu-Zdroju na Osiedlu Przyjaźń odbył
się festyn rodzinny. W imprezie wzięli udział także jastrzębscy dzielnicowi. Stróże prawa nie tylko
czuwali nad bezpieczeństwem uczestników, ale
i udzielali fachowych rad w ramach działań „Bezpieczne wakacje - kręci mnie bezpieczeństwo...
nad wodą”. Podczas spotkania asp. szt. Paweł
Surówka oraz st. sierż. Mateusz Kopacz rozdawali
dzieciom opaski odblaskowe i prowadzili pouczające pogadanki na temat bezpiecznych zachowań
w domu i na ulicy. Maluchy miały okazję podziwiać sprzęt policyjny wykorzystywany w codziennej służbie oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Dzielnicowi z przyjemnością opowiadali o pracy
policjanta, a także udzielali odpowiedzi na nurtujące pytania.

„ZNALEZIONE - NIE KRADZIONE”? To nieprawda

Z

nalazłeś telefon, portfel czy inną wartościową
rzecz? Nie czekaj na wizytę policji, oddaj do
biura rzeczy znalezionych lub na komisariat.
Mnogość przypadków rejestrowanych przez stróżów prawa wskazuje, że część naszego społeczeństwa kieruje się fałszywym hasłem „znalezione - nie
kradzione”. Jak szkodliwa jest nieznajomość prawa, przekonuje się kilka osób miesięcznie.
Żadna rzecz, której nie jesteśmy właścicielami,
nie jest nasza. Zabierasz i nie oddajesz znalezionego na ławce telefonu, plecaka czy portfela - stajesz
się sprawcą czynu karalnego. Wyjątkiem mogą
być sytuacje, w których na podstawie miejsca
i okoliczności znalezienia, można domniemywać,
że właściciel wyzbył się prawa własności, np. gdy
rzecz leży w śmietniku. W innych przypadkach
znaleziony przedmiot należy oddać w urzędzie

albo na policji. W przeciwnym wypadku „znalazca” dopuszcza się przestępstwa lub wykroczenia.
Gdzie przebiega granica? Jeżeli wartość przywłaszczonej rzeczy nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia (ok. 420 zł) sprawca odpowiada
za wykroczenie. W obu jednak przypadkach o winie i karze decyduje sąd.

Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie

P

ozostawienie dziecka w zamkniętym samochodzie to
bezpośrednie narażenie go
na utratę zdrowia, a nawet życia.
Tego lata czeka nas jeszcze wiele dni z wysoką temperaturą. To
właśnie w takich sytuacjach, pozostawione dzieci w samochodzie
narażone są na ogromne niebezpieczeństwo.
Reagujmy na bezmyślność
opiekunów. Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, bezwzględnie
działajmy. Jak najszybciej powiadommy służby ratunkowe, dzwo-

niąc na nr alarmowy 112. Sami nie
odchodźmy od samochodu, lecz
poczekajmy na przybycie służb
ratunkowych, którym wskażemy
dokładnie miejsce.
Jeżeli wiemy, że zwłoka zagrozi
życiu lub zdrowiu osobie pozostawionej w samochodzie, sami
możemy podjąć próbę wyciągnięcia osoby z samochodu. Możemy
nawet bez obaw o konsekwencje
stłuc szybę w takim samochodzie.
Mówi o tym art. 26 Kodeksu Karnego - „nie popełnia przestępstwa,
kto działa w celu uchylenia bez-

pośredniego niebezpieczeństwa
grożącego jakiemukolwiek dobru
chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone
przedstawia wartość niższą od
dobra ratowanego”
Przypominamy, odchodząc od
samochodu nigdy pod żadnym
pozorem nie pozostawiajmy
dziecka czy też zwierzęcia, które
z nami podróżuje bez opieki. Wyjście nawet na chwilę do sklepu,
by zrobić zakupy, może narazić
nasze dziecko na utratę życia.
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Dzień Dziecka z najmłodszymi
Jak co roku z okazji Dnia Dziecka
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA
przygotowała dla najmłodszych
mieszkańców regionu specjalne spotkanie
poświęcone ekologii.

T

ym razem odbyło się ono
w jednym z rybnickich przedszkoli. W formie zabawy
i quizu dyskutowano z przedszkolakami na ważne tematy dotyczące
przede wszystkim smogu. Kilkulat-

ki doskonale orientowały się w tej
kwestii. Dzieci wiedziały, jak istotnym elementem życia człowieka jest
czyste powietrze i jakie zagrożenia
niesie za sobą zanieczyszczone
powietrze. Dzieci również uważ-

nie słuchały, skąd bierze się ciepło
w domowych kaloryferach, jak Spółka
zapewnia bezpieczeństwo, komfort
i ułatwia pracę górnikom na dole kopalni. Najmłodsze pociechy aktywnie
uczestniczyły w spotkaniu, zadawały
mnóstwo pytań i chętnie dyskutowały.
Na zakończenie przedszkolaki otrzy-

mały kredki i specjalne kolorowanki
tak, aby w formie zabawy plastycznej
mogły już po spotkaniu utrwalić nabytą podczas spotkania wiedzę.
Kredki i kolorowanki dotarły do ok.
1000 dzieci jastrzębskich i rybnickich
przedszkoli, na terenie których Spółka świadczy usługi dostaw ciepła.

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Ekstremalny bieg
w górniczym klimacie

Sześć kilometrów morderczej trasy i 30 przeszkód. Tegoroczny, dwudniowy Runmageddon Silesia, zorganizowano ku pamięci
tragicznie zmarłych Górników z Zofiówki. W rywalizacji wzięło udział ponad pięć tysięcy kobiet, mężczyzn oraz dzieci.

R

unmageddon po raz drugi został
zorganizowany w kopalni Pniówek
należącej do Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Zawodnicy wystartowali w kilku formułach: Intro, Rekrut, Classic,
a także Runmageddon Kids.
- Jest to niecodzienne wydarzenie.
W listopadzie ubiegłego roku walczyliśmy
na tej trasie i obiecaliśmy, że spotkamy się
latem i jesteśmy tu. Witam wszystkich pra-

cowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
ich rodziny, dzieci, zaprzyjaźnione firmy
i wszystkie drużyny. Jesteście wielcy, bo
trasa jest naprawdę bardzo trudna. W listopadzie daliście radę - dzisiaj też wam
się uda - powiedział Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych,
otwierając Runmageddon Silesia. Tegoroczna edycja była jednak zupełnie inna
niż wszystkie. Zawodnicy pobiegli, aby

uczcić tragicznie zmarłych pracowników
Zofiówki. Przed startem, chwilą ciszy oddali im hołd.
Wszystko wskazuje na to, że Runmageddon zostanie na stałe wpisany w kalendarz imprez Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
W biegach biorą udział całe rodziny.
- Po zeszłorocznej udanej imprezie postanowiliśmy powtórzyć Runmageddon
również w tym roku. Cieszę się z obecności
naszych pracowników i ich rodzin. To doskonała okazja, aby razem integrować się
w tak nietypowej atmosferze - powiedział
Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Na Pniówku pojawił się
także Grzegorz Tobiszowski, wiceminister
energii, który wziął udział w uroczystości
wręczania nagród.
Runmageddon jest największym w Polsce
i najbardziej ekstremalnym w Europie cyklicznym biegiem przez przeszkody. Zmagania odbywają się w kilkunastu lokalizacjach
rocznie.
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej kolejny
ekstremalny bieg ma odbyć się w przyszłym
roku, tym razem na terenie kopalni KnurówSzczygłowice.

Klasyfikacja kobiet:
1. Karolina Porębska - Ruch Zofiówka
2. Justyna Cierlicka - Zakład Wsparcia Produkcji
3. Agnieszka Wojciechowska - Centrum Usług Wspólnych

Klasyfikacja mężczyzn:
1. Paweł Nalepka - Ruch Jastrzębie
2. Stefan Wojciech - KWK Pniówek
3. Jacek Gabryś - KWK Pniówek
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli pracownicy kopalni KnurówSzczygłowice w składzie: Tomasz Tomczyk, Tomasz Luberta, Urban
Ryszka, Tomasz Czerniak i Mateusz Dybaś.
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Jastrzębska Spółka Węglowa buduje w Unii Europejskiej dobry wi

Od węgla do
Jastrzębska
Spółka Węglowa
zmienia obraz
węgla koksowego
wśród europejskich
decydentów. Z jej
inicjatywy odbyła
się w Brukseli w zabytkowym
gmachu Bibliothèque
Solvay - konferencja
promująca
węgiel koksowy
jako surowiec
strategiczny. Jest to
kolejne już działanie
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej związane
z tworzeniem
pozytywnego
wizerunku tego
surowca w Unii
Europejskiej.

J

astrzębska Spółka Węglowa
podejmuje szereg działań, aby
wzmocnić pozycję węgla koksowego i zwrócić uwagę, jak ważną
rolę pełni on w światowej gospodarce.
Komisja Europejska wpisała ponownie
węgiel koksowy na listę 27 surowców
krytycznych (Critical Raw Materials for
the EU), a więc trudno zastępowalnych
i mających najwyższe znaczenie dla
Wspólnoty.

Jastrzębska Spółka
Węglowa jest największym
producentem węgla
koksowego w Unii
Europejskiej oraz wiodącym
producentem koksu podstawowego składnika
wsadu do produkcji stali.
- Podejmujemy zdecydowane działania, aby pokazać, na czym polega
specyfika naszej Spółki. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że węgiel koksowy
to niezbędny składnik do produkcji
stali, bez której trudno sobie wyobrazić rozwój innowacyjnej gospodarki
czy budowę nowoczesnej infrastruktury - podkreśla Daniel Ozon, prezes
zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej
i dodaje: - Zdecydowaliśmy się zorganizować konferencję w Brukseli,
ponieważ to miejsce, w którym zapadają najważniejsze decyzje dotyczące
przemysłu stalowego.
Uczestniczący w konferencji paneliści wielokrotnie zwracali uwagę, że

obecnie nie ma alternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego.
Z kolei przemysł stalowy ma ogromny
wpływ na kluczowe segmenty gospodarki, takie jak: przemysł motoryzacyjny, kolejowy, stoczniowy, budowlany,
paliwowy czy AGD. Stal jest niezbędna
do rozwoju innowacyjnej gospodarki
niskoemisyjnej.

W 2017 roku Unia
Europejska musiała
importować przeszło dwa
razy więcej tego surowca
(38 mln ton), niż sama była
w stanie wyprodukować
(17 mln ton).
Europejski przemysł stalowy jest
zależny od węgla koksowego. Wytwarza niemal 2 procent całej produkcji
Unii Europejskiej, zatrudnia niespełna 2,5 mln ludzi, a wartość hutniczej
produkcji wynosi ponad 120 mld euro
rocznie. Jednocześnie warto zwrócić
uwagę, że zapewniając Wspólnocie
niezbędny surowiec dla przemysłu stalowego, Jastrzębska Spółka Węglowa
konsekwentnie wprowadza innowacyjne technologie stając się proekologicznym liderem w światowej branży
produkującej węgiel koksowy i koks.
Spółka dba o środowisko naturalne,
z najwyższym szacunkiem odnosząc
się do pozyskiwanych zasobów ziemi.
- Jesteśmy liderem w zagospodarowaniu metanu i gazu koksowniczego.

Obecnie 61 procent przechwyconego
gazu zamienia się w energię. Do roku
2030 Spółka zakłada aż pięciokrotne
zwiększenie produkcji energii elektrycznej z metanu - zapewnia Daniel
Ozon i dodaje: - Na tym nie poprzestajemy, ponieważ podejmujemy intensywne działania w zakresie wdrożenia
technologii separacji wodoru z gazu
koksowniczego. Oczyszczony wodór
może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do bezemisyjnej
produkcji energii elektrycznej, ciepła
i chłodu, ekologicznego transportu

publicznego, zasilania urządzeń elektrycznych, a także awaryjnych stacji
zasilania. Europejska transformacja
w stronę przemysłu niskoemisyjnego
w najbliższych latach skutkować będzie zwiększającym się popytem na
proekologiczne produkty, np. samochody elektryczne czy wiatraki. Tym
samym wzrastać będzie także zapotrzebowanie na stal.
Konferencja składała się z trzech
paneli tematycznych. W dyskusji wzięli
udział między innymi Elżbieta Bieńkowska - europejska komisarz ds. rynku

Zasoby Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czyli węgiel możliwy do wydobycia, szacowane są

JSW s

Z

asoby Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czyli węgiel
możliwy do wydobycia,
szacowane są na blisko miliard
ton. JSW wciąż jednak szuka
nowych możliwości poszerzenia tej bazy.
- Dla przyszłości każdej
spółki surowcowej najważniejsze są zasoby, dlatego naszym
priorytetem jest ich ciągłe powiększanie. Dostęp do złóż to
podstawa naszego bytu. O pozyskiwaniu koncesji na nowe
złoża musimy myśleć z wieloletnim wyprzedzeniem, ponieważ jest to proces długotrwały.
Pół roku temu przyjęliśmy Strategię 2018-2030 z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW,
jednak niedawne wydarzenia

miasto | ludzie
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izerunek węgla koksowego.

W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyło
się posiedzenie Komitetu Górnictwa Sekcji Ekonomiki
i Organizacji Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

o stali Naukowcy
o planowaniu w górnictwie

W

wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Jerzy Buzek - przewodniczący komisji przemysłu, badań
naukowych i energii, a także naukowcy
i reprezentanci wiodących azjatyckich
i europejskich firm przemysłu stalowego.
- Jestem przekonany, że konferencja spełniła swoje cele. Obecnie nie
ma alternatywy dla węgla koksowego
w produkcji stali. Cieszę się z wprowadzania innowacyjnych, proekologicznych technologii przez Jastrzębską Spółkę Węglową, szczególnie
w obliczu zbliżającego się szczytu

klimatycznego w Katowicach - podsumował konferencję Sebastian Barkowski - zastępca stałego przedstawiciela
Polski przy UE.
Podczas jednodniowej konferencji
w stolicy europejskich decydentów,
wielokrotnie zwracano uwagę, że bez
węgla koksowego trudno mówić o przemyśle stalowym. Dlatego węgiel koksowy produkowany w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest kluczowym surowcem dla Unii Europejskiej,
a Spółka pokrywa 30 procent jej zapotrzebowania.

seminarium wzięło udział
kilkunastu wybitnych profesorów z polskich uczelni
technicznych pod przewodnictwem
prof. Mariana Turka oraz pracownicy
i dyrektorzy kopalń JSW. Debatowano
o planowaniu w przedsiębiorstwie
górniczym. Temat omawiano na przykładzie Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
której założenia omówił Artur Dyczko,
zastępca prezesa JSW ds. strategii
i rozwoju.
- Przygotowywanie strategii rozpoczęliśmy w 2016 roku, kiedy spółka
stała na skraju bankructwa. Rozjechaliśmy się wtedy po zakładach, spółkach Grupy przyglądając się szczegółowo ich potencjałowi. W listopadzie
2017 roku mieliśmy przygotowaną
szczegółową strategię rozwoju dla
naszej całej Grupy do roku 2030. To
jest pierwsza stratega rozwoju JSW
i całej Grupy budowana w kontekście
wzrostu wartości całego ciągu produkcyjnego. Postawiliśmy na rozwój
i innowacyjność, bo tylko to gwarantuje nam w przyszłości bycie konkurencyjnym na trudnym, światowym rynku
węgla koksowego. Rozwój i innowacje
są przyszłością górnictwa i po to też
powołaliśmy spółkę JSW Innowacje
- powiedział na wstępie wiceprezes
Artur Dyczko.

Naukowcy w samych
superlatywach wypowiadali
się o strategii Grupy JSW
podkreślając, że odważnie
patrzy w przyszłość oraz
gwarantuje rozwój.
Prof. Marian Turek zaznaczył jednak,
że w strategicznym planowaniu ważne jest nie tylko samo planowanie, ale
również monitorowanie jego realizacji

dejście w mojej ocenie zapewniające
pełną integrację etapów planowania,
realizacji i monitorowania strategii,
zwłaszcza w odniesieniu do wzajemnego dostosowania, komunikacji komórek odpowiedzialnych za działania
w ramach poszczególnych etapów
wdrażania - wyjaśnił Artur Dyczko.
Podczas dalszej części seminarium
naukowcy i pracownicy Jastrzębskiej
Spółki Węglowej prowadzili ożywioną

i ewentualna jego korekta. Wątpliwości
profesora szybko rozwiał prezes Dyczko.
- Od samego początku wiedzieliśmy,
że proces wdrażania strategii musi
być monitorowany i w pełni skalowalny, dlatego równolegle z budową strategii opracowaliśmy własną metodykę
zarządzania projektami, zarządzania
strategicznego i standaryzacji. Po-

dyskusję na temat efektywnego planowania produkcji w kopalniach JSW. Posiedzenie Komitetu Górnictwa Polskiej
Akademii Nauk zostało zorganizowane
w siedzibie JSW na zaproszenie zarządu firmy w ramach realizowanej polityki
współpracy i dzielenia się doświadczeniami przedsiębiorstw branży wydobywczej.

na blisko miliard ton. JSW wciąż jednak szuka nowych możliwości poszerzenia tej bazy.

szuka dostępu do nowych złóż
skłaniają nas do podejmowania
alternatywnych działań celem
rozpoznania możliwości zabezpieczenia zasobów w nowych
obszarach - powiedział Daniel
Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ze wstępnych
szacunków wynika,
że w związku
z tragicznym
wypadkiem
w KWK „Zofiówka”
produkcja węgla
w tej kopalni będzie
mniejsza w 2018 roku
o 380 tys. ton.
Ile ostatecznie zasobów
zostanie wyłączonych z eks-

ploatacji będzie możliwe
do oszacowania dopiero
po zakończeniu prac komisji powołanej przez Wyższy
Urząd Górniczy, co nastąpi
prawdopodobnie w trzecim
kwartale tego roku. W tej
sytuacji Jastrzębska Spółka
Węglowa zamierza zintensyfikować prace zmierzające do
zabezpieczenia dostępu do
zasobów węgla koksowego
w innych rejonach. Działania
rozpoznawcze prowadzone
są w kilku obszarach: BzieDębina i Warszowice-Suszec.
Wstępnie badana jest również
wykonalność projektów kopalni Dębieńsko i Jan Karski
prowadzonych przez Prairie
Mining Ltd.

Jastrzębska Spółka
Węglowa rozważa
wyodrębnienie
w swoich strukturach
nowej kopalni, która
mogłaby objąć
złoże Bzie-Dębina
1-Zachód oraz BzieDębina 2-Zachód
zlokalizowane
aktualnie w obszarze
górniczym kopalni
Borynia - Zofiówka Jastrzębie.
Szacowane zasoby operatywne w tych złożach wynoszą
185,2 mln ton, przy czym węgiel typu 35 stanowi około 95
procent zasobów. Ważnym obszarem badań są również War-

szowice-Suszec. Na początku
tego roku Jastrzębska Spółka
Węglowa uzyskała koncesję i zaplanowała wykonanie
powierzchniowych otworów
badawczych. W celu dodatkowego rozpoznania złoża
zamierza wykonać w najbliższym czasie 5 kolejnych
otworów badawczych. Obszar
badań obejmuje nierozpoznane dotąd złoża zalegające na
północ od kopalni Pniówek,
gdzie występuje węgiel koksowy typu 35. Jastrzębska
Spółka Węglowa podjęła też
rozmowy w sprawie dwóch
projektów Prairie Mining Limited. Jeden z nich to kopalnia
Dębieńsko, a drugi kopalnia
Jan Karski. Teoretycznie po

złoże Dębieńsko-1 JSW może
sięgnąć z kopalni Szczygłowice. Czy jest to możliwe
w ramach uwarunkowań formalnych projektu jest aktualnie
przedmiotem analiz. Zasoby
całkowite tego złoża szacowane są na 301 mln ton, a zasoby
wykazane do pozyskania na
93 mln ton. Planowany okres
eksploatacji wynosi około
50 lat.W przypadku projektu kopalni Jan Karski zasoby
całkowite szacowane są na
728 mln ton węgla, a zasoby
wykazane do pozyskania na
352 mln ton. Należy jednak
podkreślić, że na tym etapie
rozmów nie ma pewności, że
wyniki analiz i rozmów doprowadzą do zawarcia jakiej-

kolwiek umowy, nie ma też
pewności co do formy ani warunków ewentualnej transakcji.
JSW jest spółką surowcową
i właściwa baza zasobowa
stanowi dla niej kluczową wartość. Dlatego Spółka ciągle
pracuje nad jej rozpoznawaniem pod względem wielkości
i jakości oraz nad dopasowaniem tej bazy do technicznych
i ekonomicznych możliwości
eksploatacji. Poszerzanie bazy
zasobowej zostało również
uwzględnione w nowej strategii
JSW do roku 2030. Tylko konsekwentna realizacja rozpoznawania złóż zapewni Spółce długoterminowe bezpieczeństwo
wydobycia i dobrą kondycję
finansową na przyszłość.
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Studenci z Chile, Wietnamu i Nigerii biorący udział 10. Letniej Szkole Inżynierii
Górniczej poznali technologie stosowane przy produkcji węgla w kopalni Pniówek.

Z dalekich krajów

przyjechali na Pniówek

Studenci zjechali na poziom 830 metrów i zapoznali się z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w ścianie B-3.

- Dla studentów głównie
z Chile to była bardzo ciekawa wycieczka. W tym kraju
są zaledwie dwie kopalnie
węgla kamiennego i sporo
kopalni rud. Rozwiązania stosowane w polskim górnictwie
to dla nich zupełna nowość
- powiedział po wyjeździe na
powierzchnię dr. Krzysztof
Skrzypkowski z AGH, opiekun
grupy.
10. Letnia Szkoła Inżynierii
Górniczej jest organizowana przez Wydział Górnictwa
i Geoinżynierii AGH oraz Fundację na rzecz AGH. Letnia
Szkoła jest dla zagranicznych
studentów okazją do wymiany
informacji i rozwoju zawodowego. W Szkole uczeń pod-

czas swojego rozwoju może
zapoznać się ze wszystkimi
typami górnictwa jednocześnie, zarówno podziemnymi,
jak i powierzchniowymi. Kluczowe zagadnienia podczas
Szkoły dotyczą złóż węgla
kamiennego, soli, rud i innych
surowców. Studenci otrzymują
przegląd wszystkich procesów i zagadnień związanych
z ich eksploatacją. Podczas
tegorocznej Szkoły studenci
odwiedzili już kopalnię rud
cynku i ołowiu w Olkuszu-Pomorzanach, fabrykę materiałów wybuchowych w Bieruniu
oraz katowicki Famur. Po kopalni Pniówek studenci odwiedzą jeszcze kopalnię soli
w Bochni.

Zwykła karta Graffiti przed JSW
- niezwykły dar
Jastrzębska Spółka Węglowa bierze udział w akcji
społecznej będącej częścią wielkiego projektu wparcia
polskiej transplantologii - Biegu po Nowe Życie.

K
C

elem rozpoczętej w czerwcu
akcji jest promowanie i przekazywanie Świadectw Woli - plastikowych kart z wyrażeniem indywidualnej zgody na pobranie po śmierci
narządów do przeszczepienia.
Jastrzębska Spółka Węglowa jest
Oficjalnym Partnerem tej szlachetnej
inicjatywy, w ramach której podczas
największych wydarzeń sportowych
2018 w Polsce zostanie rozdanych
100 tys. Świadectw Woli. Zachęcamy do
ich podpisywania i rozmawiania o tym z
bliskimi. Akcja „Zwykła karta - Niezwykły dar” była promowana między innymi na 5150 Warsaw Triathlon, Rajdzie

Rowerowym we Wrześni, towarzyskim
meczu piłkarzy ręcznych Polska - Hiszpania, Pikniku Olimpijskim w Warszawie oraz w ostatni weekend na Runmageddonie na terenie kopalni Pniówek.
Będzie gościć między innymi na PZU
Maratonie Warszawskim, Enea IronMan
70.3 w Gdyni oraz Biegu Niepodległości
w stolicy, a także na siatkarskim Memoriale Huberta Wagnera w Krakowie i meczu piłkarzy ręcznych PGE VIVE Kielce
oraz na wielu innych wspaniałych wydarzeniach. Podczas promowania akcji
można spotkać się z osobami po przeszczepieniu i poznać ich historię oraz
dowiedzieć się wiele o transplantacji.

ontynuując świetną współpracę
z dzieciakami z Zespołu Ognisk
Wychowawczych w JastrzębiuZdroju, Jastrzębska Spółka Węglowa
zorganizowała dla nich warsztaty graffiti
z firmą NIETAK, która ma długoletnie doświadczenie w malowaniu artystycznym
murali. Efekty ich wspólnej pracy można
oglądać przed główną siedzibą Spółki.
Prowadzone warsztaty graffiti składały się zarówno z części teoretycznej, jak

i praktycznej. Najpierw uczestnicy zapoznali się z najważniejszymi terminami
z zakresu sztuki ulicznej, zaprezentowali
przykładowe malowidła, przybliżyli historię graffiti, a także omawiali techniki
wykorzystywane w ramach malarstwa
artystycznego. Po zakończeniu szkolenia
każdy z uczestników otrzymał spreje do
malowania i wspólnie z profesjonalistami
stworzyli ogromne malowidło na przenośnej płycie osb, które zostanie przewiezione dzieciom do ogrodu przy ośrodku
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Podsumowanie Playareny
W pierwszą niedzielę lipca odbyła się gala wręczenia nagród jastrzębskiej ligi Playarena za sezon 2017/2018.
Obecne były cztery drużyny - GKT Zofiówka, która zajęła trzecie miejsce w minionym sezonie ligowym, MG Wiśniówka
plasująca się na drugim miejscu, oraz Newell’s Old Boys, którym udało się zdobyć mistrzostwo Jastrzębia-Zdroju.

O

prócz drużyn zajmujących
miejsca medalowe, obecna również była ekipa
HAWK, która uhonorowana została nagrodą „Fair Play Team”,
zajmując w tej klasyfikacji pierwsze
miejsce (w całej Polsce!). W gali brali
udział oczywiście ambasadorzy naszej ligi, Daniel Lipiński oraz Dawid
Lorenz oraz dwaj goście specjalni Łukasz Kasza, przewodniczący Rady
Miasta i poseł na Sejm RP, Grzegorz
Matusiak.
Gala odbyła się w klubie Impresja. Otwarcie poprowadzili nasi ambasadorzy, którzy cały czas walczą
o to, aby nasza liga stawała się coraz bardziej atrakcyjna i zachęcała
kolejnych ludzi do brania udziału
w rozgrywkach. Do końca nie było
wiadomo, czy Jastrzębie dostanie
trzy przepustki na eliminacje Mistrzostw Polski, które w tym roku
odbędą się w Pruszkowie, ale ostatecznie udało się zrealizować ten
cel i GKT Zofiówka również weźmie udział w dalszych rozgrywkach
o osiągnięcie końcowego wyniku,
jakim jest Mistrzostwo Polski. Każda
z ekip została nagrodzona medalami

oraz pucharami, a ekipa HAWK również otrzymała puchar za swoje prestiżowe wyróżnienie. Nie zabrakło
nagród indywidualnych - najlepszym
zawodnikiem został Patryk DUDZIŃSKI, grający dla Newell’s Old Boys,
a najlepszym bramkarzem golkiper zespołu MG Wiśniówka- Dawid

PISZCZEK. Zwieńczeniem gali były
krótkie wywiady z każdą z drużyn,
które można obejrzeć na oficjalnym
fanpage’u jastrzębskiej ligi Playarena
na Facebooku.
Zakończony sezon był niezwykle
emocjonujący, szczególnie na finiszu,
gdzie do końca nie była rozstrzygnię-

ta sprawa mistrzostwa oraz trzeciego
miejsca. Dopiero bezpośrednie starcia między MG Wiśniówką a Newell’s
Old Boys, oraz F.H.U. Roma i GKT Zofiówka wyłoniły trójkę najlepszych.
Newell’si nie pozostawili złudzeń Wiśniówce, pewnie wygrywając mecz
4-0, a GKT rzutem na taśmę pokonało

Romę 8-7. To pokazuje, że rywalizacja na przestrzeni ostatnich kilku lat
bardzo się wyrównała i w każdym
pojedynku trzeba było dawać z siebie
110%. Nie pozostało nam nic innego,
jak trzymać kciuki za naszą pierwszą
trójkę, która odpowiednio 14 i 15 lipca
będzie walczyć o udział w eliminacjach Mistrzostw Polski PLAYARENA
w Pruszkowie.
Patrząc na ilość zmian, pomysłów,
roszad między zespołami nadchodzący sezon zapowiada się jeszcze ciekawiej. We wrześniu planowany jest
turniej, który ma być swego rodzaju
prologiem do rozpoczęcia sezonu
2018/2019, który na pewno będzie
obfitował w jeszcze większą jakość
boiskową i organizacyjną. W drugim
tygodniu lipca GKT Zofiówka, MG Wiśniówka i Newell’s Old Boys będą walczyć o awans do finałów Mistrzostw
Polski, które odbędą się na stadionie
Śląskim w CHORZOWIE, więc mamy
nadzieję, że naszym drużynom uda się
osiągnąć jak najlepszy rezultat. Dziękujemy, że byliście z nami przez te
prawie 7 miesięcy rozgrywek i mamy
nadzieję, że nadchodzący sezon przyniesie nam jeszcze więcej emocji!
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Wakacje z rodziną nad morzem
Ośrodek
Diament
w Pobierowie
zaprasza
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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. Pojawi się przed Tobą
kilka możliwości do zarobienia
kasy. Inni tkwią już w letnim letargu i raczej nikt nie sprzątnie Ci
sprzed nosa okazji. Tylko nie udawaj, że pracujesz, ale zakasaj rękawy.
Byk (21 IV - 20 V) Lipiec 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 przy-

jemność. 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 lipcu 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 roz-

Wśród osób, które do 31 lipca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatką poprzedniej krzyżówki jest Zuzanna Niemiec. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
woju wydarzeń i szukaj w nich
miejsca dla siebie. Życie to nie tylko emocje, ale też gra.
Skorpion (23 X - 21 XI) Odstaw na
bok emocje. W pracy i życiu czeka
Cię sporo trudnych wyzwań. Nie
chodzi o żadne tragedie, ale o sytuacje, gdzie trzeba się ciężko na-

pracować, aby osiągnąć efekt.
Nerwy w niczym nie pomogą.
Trzeba zacisnąć zęby i robić swoje.
Strzelec (22 XI - 20 XII) Bądź
cierpliwy i licz tylko na siebie.
Mówiły jaskółki, że niedobre są
spółki, powinien też tak powiedzieć zodiakalny Strzelec. Jedyną

przeszkodą w realizacji planów
jest strach, że nie podołasz samodzielnie. To kompletna bzdura. Właśnie w spółce z kimś stracisz. Przynajmniej w tej jednej
sprawie, o której myślisz.
Koziorożec (21 XII - 19 I) Wakacje nie sprzyjają podejmowaniu

poważnych decyzji i rozpoczynaniu działań, których konsekwencje będą się ciągnąć latami. Jeszcze wykombinujesz coś głupiego i co wtedy? Na razie wypoczywaj i powoli przygotowuj się
do zmian. Tylko spokój może Cię
uratować.
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