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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach:

www.naszejastrzebie.pl i www.jas24info.pl

Będzie grało!
Od sześciu lat Państwowa Szkoła Muzyczna
w Jastrzębiu-Zdroju zabiegała o salę koncertową
z prawdziwego zdarzenia. Teraz marzenia
młodych muzyków wreszcie się spełnią.

} O inwestycji str. 3

} Rozmowa z Łukaszem Kaszą str. 8-9

W numerze:
} Telewizja na tropie esbeków str. 4

} „Złote Łany” - sprawa nierozwiązana str. 6
} Jadłodajnia najlepsza w regionie str. 7
} Szachowe Jastrzębie Open str. 11
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Klimatyzacja

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

wentylacja
)501 678 528

www.klimat.biz.pl

2

pod

filarem

L

AKTUALNOŚCI

sierpień 2018r.

Dużo igrzysk, mało chleba
Dobrze, że w końcu wyremontowano Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego, choć szkoda,
że całość została sfinansowana z pieniędzy miasta. Trudno o lepszą inwestycję na
podsumowanie rządów Anny Hetman: mało ambitnych i rozwojowych projektów, dużo
pijarowych sztuczek, a do tego słaba skuteczność w sięganiu po środki zewnętrzne.

D

ata uruchomienia
ośrodka nie była
przypadkowa. Prezydent Anna Hetman przygotowała solidną porcję
kiełbasy wyborczej.

Z otwarcia uczyniła
spektakl jednej
aktorki, co było nie
tylko nieeleganckie,
ale przede wszystkim
zostało źle odebrane
przez część
samorządowców
i mieszkańców.
W końcu to radni zgodzili się
na wykrojenie z budżetu miasta aż 8 mln zł. W Internecie,
oprócz entuzjazmu pojawiło się
sporo wątpliwości, czy tych pieniędzy nie można było wykorzystać lepiej, niż na budowę wielkiego placu zabaw dla dzieci
i dorosłych.

Wizualizacja: Architekt Studio Projektowe

iderzy
Platformy
Obywatelskiej ogłosili strategię wyborczą polegającą na tym,
że będą „antypisem”. To
smutne i upokarzające dla wyborców tej partii. Każdy z nich chciałby przecież, aby PO była sobą.
Mądra jak Donald Tusk, opiekuńcza jak Ewa Kopacz i światowa jak
Jerzy Buzek. Poza tym nie wiadomo, co to znaczy być „antypisem”
w wymiarze lokalnym, a to jest
w tej chwili najważniejsze, bo
przecież w październiku wybieramy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i radnych. Jeżeli PiS, czyli Łukasz Kasza ogłosi, że chce pociągów osobowych
do Jastrzębia, to „antypis”, czyli
Anna Hetman powinna rzucić hasło „precz z koleją”. Łatwiej jest
zrealizować nową strategię PO na
poziomie poselskim. Skoro Grzegorz Matusiak chodzi od jakiegoś
czasu w modnych garniturach to
wystarczy, że Krzysztof Gadowski wskoczy w stary dres i już jest
„antypisem”. To pozbywanie się
przez PO własnej tożsamości na
rzecz największego rywala przypomina trochę syndrom sztokholmski. Zakładnicy na początku
nienawidzą i boją się porywaczy,
ale z czasem, kiedy ich sytuacja
nie ulega poprawie i dalej siedzą w niewoli, zaczynają się utożsamiać ze swoimi oprawcami. Kto
wie, czy prowadzona na masową skalę strategia „antypisu” nie
doprowadzi do tego, że działacze PO zaczną masowo przechodzić do obozu wroga, bo dojdzie
do nich traumatyczna prawda, że
życie bez PiS nie ma sensu i celu.
Nie wiem, czym się wzmacniają
sztabowcy PO podczas przedwyborczych narad, ale na pewno nie
jest to lecznicza marihuana.
filar

www.naszejastrzebie.pl

Z ambitnego, reklamowanego w miejskich mediach projektu, została tylko wizualizacja.
- OWN, jak sama nazwa
wskazuje, ma służyć wypoczynkowi po tygodniu ciężkiej pracy. Jeżeli miasto nie zmieni polityki, wkrótce pracy będzie coraz mniej, a wypoczynku coraz
więcej. OWN się wtedy przyda
- pisze jeden z internautów.
Postawienie za pieniądze jastrzębskich podatników ośrod-

ka rekreacyjnego poszło miastu gładko.

Szkoda, że
obecnej ekipie
w magistracie nie
wychodzą tak dobrze
nieliczne projekty
finansowane ze źródeł
zewnętrznych.
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Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie
KLINIKA OKULISTYCZNA

ZAĆMA
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

Anna Hetman przez rok
chwaliła się, że dostała
9 mln zł na budowę muzeum,
ale dopiero później zorientowała się, że taka inwesty-

cja kosztuje trzy razy więcej.
Podobnie rzecz się ma z termomodernizacją SP 18. Miasto dało się zaskoczyć dotacją
z Urzędu Marszałkowskiego
i teraz nie wie, co zrobić
z dziećmi na czas remontu. To
jest niepokojąca tendencja. Ekipa prezydent Hetman jest bezradna w sprawach ważnych, natomiast wykazuje się kreatywnością, kiedy chodzi o bzdury,
jak plaża w centrum miasta albo sytuacje żenujące, jak rajd
zdrowych ludzi na wózkach inwalidzkich. Już starożytni Rzymianie wiedzieli, że do życia
potrzeba dwóch rzeczy: chleba i igrzysk. Na samych igrzyskach, nawet w Jastrzębiu-Zdroju daleko się nie zajedzie.  (fil)

Oświadczenie Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości w sprawie OWN
W związku z hucznym otwarciem OWN-u, chcemy wyrazić
swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. Prosimy o wzięcie go pod uwagę jako swoistego rodzaju przeciwwagę do
napompowanej, przesadnej euforii towarzyszącej otwarciu
tego obiektu.
Po pierwsze, trudno zrozumieć, dlaczego jedynym gospodarzem OWN-u próbuje być Prezydent Anna Hetman,
zapominając, że to Rada Miasta - w całości, nie tylko radni
Klubu PiS - podjęła decyzję o przyznaniu pieniędzy na tę
inwestycję. OWN należy do miasta i mieszkańców, którzy
długo na tę inwestycję czekali, a nie jest to jedynie inwestycja Anny Hetman.
Po wtóre, głosując za przekazaniem około 8 milionów
złotych liczyliśmy jako Rada Miasta na gospodarne poszukiwanie pieniędzy zewnętrznych, w tym europejskich, które
pozwoliłyby choć połowę tych środków zwrócić do budżetu
miasta. Pieniądze po dotacjach mogłyby być wydane na
inne, ważne dla Jastrzębia projekty strategiczne, którymi
są chociażby: tworzenie terenów inwestycyjnych w mieście,
przywrócenie połączenia kolejowego, budowa dróg i chodników. Niestety OWN w wydaniu Anny Hetman pochłonął
około 8 milionów złotych, nie otrzymał dotacji i na dodatek
nie spełnił w całości oczekiwań mieszkańców, którzy liczyli,
że będzie tam urządzone również kąpielisko.
Innymi słowy, nie jesteśmy przeciwni OWN jako ogółowi
inwestycji. Dobrze, że Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego
zrobiono, ale nie zadowala nas jego wykonanie i finansowanie. Nie potrafimy też podzielić tego wypromowanego,
sztucznego entuzjazmu towarzyszącemu Prezydent Annie
Hetman. Czekaliśmy na OWN długo. Zdecydowanie za długo. O tym wie każdy mieszkaniec miasta, w tym każdy radny,
ale ogromnie szkoda, że zabrakło determinacji, by zrobić
to bardziej po gospodarsku. Zdaniem Klubu Radnych PiS
dlatego, że cała determinacja poszła na chęć udowodnienia
czegoś przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.
Pytanie tylko czego?

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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Dzięki staraniom Łukasza Kaszy, przewodniczącego Rady Miasta i Grzegorza Matusiaka,
jastrzębskiego posła, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało 13 mln zł
na rozbudowę sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Sala będzie służyć nie tylko szkole,
ale całemu miastu

J

uż w październiku ubiegłego
roku pisaliśmy, że prof. Piotr
Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadeklarował rządowe wsparcie dla rozbudowy sali koncertowej w Państwowej
Szkole Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju. Zabiegał o to Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta oraz poseł
Grzegorz Matusiak, którego wsparł
Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Teraz wiemy na pewno,
że tak się stanie. 6 sierpnia dyrektor
szkoły Stanisław Śmietana, w obec-

ności zaproszonych gości podpisał
umowę na rozbudowę budynku o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawę i montaż wyposażenia technicznego.
Wystarczy wejść na stronę internetową placówki, aby przekonać się
o skali sukcesów i osiągnięć uczniów
jastrzębskiego „muzyka”. Szkoła jest
znana w regionie. Dla wielu absolwentów jej mury okazały się pierwszym szczeblem do artystycznej kariery. Państwowa Szkoła Muzyczna

Piotr Gliński, wicepremier i minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz poseł Grzegorz Matusiak.

budowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju. Wygrali architekci z Siemianowic Śląskich, Mariusz Komraus i Aleksander Bednarski. Jury doceniło ich pomysł, aby
sala koncertowa mogła funkcjonować, jako część szkoły, ale także niezależnie. Uznanie budzi także estetyka projektu. Zastosowane proste,
a przy tym interesujące rozwiązania
funkcjonalno-przestrzenne. Nowoczesny obiekt wybudowany zostanie
na terenie zielonym u zbiegu ulic Żeromskiego i Kosciuszki. Pomieści na
widowni 360 osób. Budynek będzie
składał się z trzech stref: sali koncertowej, przestrzeni foyer, zaplecza
artystów i pomieszczeń sanitarnotechnicznych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień przyszłego roku. 
(fil)

w Jastrzębiu-Zdroju może pochwalić
się zdolną młodzieżą i kadrą pedagogiczną na wysokim poziomie. Brakuje tylko jednego - profesjonalnej
sali koncertowej, która mogłaby służyć nie tylko uczniom, ale także całemu miastu, podczas otwartych koncertów. Miasta nie było stać na taką
inwestycję. Teraz, dzięki ministerialnej dotacji, marzenia młodych muzyków wreszcie mogą się spełnić.
Dwa lata temu rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji roz-

Łukasz Kasza,

Stanisław Śmietana, dyrektor

przewodniczący Rady Miasta
Dziękujemy wicepremierowi, ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof Piotrowi Glińskiemu za
zrozumienie tej potrzeby inwestycji
i przekazanie tak dużych środków na
jej realizację.

Państwowej Szkoły Muzycznej
Długo czekaliśmy na ten moment.
To będzie jedyna sala koncertowa
w Jastrzębiu. Obiekt ma służyć miastu.
Nie budujemy jej tylko dla szkoły.
W przyszłości będziemy się starali, aby
korzystali z niej wszyscy mieszkańcy.

Centrum Ogrodnicze

Gardena kosiarka
elektryczna
PowerMax 1100w
gwarancja 3 lata

399,99 zł

299

99
zł

Gardena podkaszarka
żyłkowa
SmallCut 300/23
gwarancja 3 lata

199,99 zł

139

99
zł

Gardena nożyce
do żywopłotu
elektryczne
EasyCut 420/45
gwarancja 3 lata
299,99 zł

23999zł

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

Obrzeże trawnikowe
10m plus 20 szpilek do montażu

56,99 zł

41

99
zł

Taczka ogrodowa
Load&Go 85L

99,99 zł

69

99
zł

Orkan
350SL 1L
zwalcza
chwasty
i skrzyp
33,99 zł

2899zł

Oferta ważna do 31.08.2018 lub do wyczerpania zapasów.
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Dlaczego Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa stała się przytuliskiem dla tajnych współpracowników
Służby Bezpieczeństwa? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć dziennikarze TVP.

Na tropie esbeków
D

owiedzieliśmy się, że Telewizja
Polska przygotowuje materiał
o tajnych współpracownikach
milicji i Służby Bezpieczeństwa,
którzy w czasach wolnej Polski miękko wylądowali w spółdzielniach mieszkaniowych.
Prawdopodobnie ekipa przyjedzie też do
Jastrzębia-Zdroju. W ubiegłym roku ujawniliśmy, że ważne funkcje w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej pełnią dwaj byli tajni
współpracownicy o pseudonimach „Korab”
i „Działkowiec”. Dotarcie do tej wiedzy nie
było trudne, bo Instytut Pamięci Narodowej w 2017r. uruchomił stronę internetową
www.inwentarz.ipn.gov.pl. Zebrano tam informacje o pracownikach, współpracownikach,
informatorach i agentach komunistycznych
służb bezpieczeństwa. W wyszukiwarkę wystarczy wstukać imię i nazwisko.

W ujawnionych zbiorach znalazła
się, m.in. teczka personalna
tajnego współpracownika
o pseudonimie „Korab”.
Nazwisko, imię, data urodzenia, imię ojca są
zbieżne z danymi Dariusza Janickiego. „Korab”
działał w Bydgoszczy. Tamtejsza Komenda

Zbigniew Podmagórski (na pierwszym planie) lubił podkreślać prawicowe przekonania.
Wojewódzka Milicji Obywatelskiej prowadziła
jego teczkę od 1977 roku. W Jastrzębiu-Zdroju,
Dariusz Janicki dał się poznać jako kierownik
oraz redaktor biuletynu Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej i autor promocyjnych artykułów na jednym z lokalnych portali. To nie jest
jego debiut w mediach. Nie jest tajemnicą, że
w czasach PRL pracował w prasie związanej
z Ludowym Wojskiem Polskim. To zresztą widać. Styl i sposób narracji biuletynu GSM starszym Czytelnikom może nasuwać skojarzenia
z „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności”.
Artykuły roją się od agresywnych ataków, ne-

gatywnych emocji i polemik przechodzących
w oszczerstwa. Kiedy opadły nieco emocje
związane z „Korabem”, w archiwach IPN znalazła się kolejna teczka, której zawartość zelektryzowała jastrzębian i mieszkańców GSM.

Okazało się, że pod pseudonimem
„Działkowiec” kryje się
Zbigniew Podmagórski, były
przewodniczący Rady Nadzorczej
GSM, który bywa widziany także
podczas posiedzeń rady obecnej
kadencji.

Dał się poznać, jako bezkrytyczny zwolennik
nawet najbardziej kontrowersyjnych posunięć
prezesa GSM Gerarda Weycherta. Stanął za nim
murem, kiedy wybuchła afera podsłuchowa.
Przypomnijmy, że w lipcu 2015 roku, w kilku pomieszczeniach spółdzielni zostały zamontowane
urządzenia rejestrujące rozmowy. Podmagórski
nie widział także nic złego w funkcjonowaniu
spółki Multibiuro DGD, gdzie Dariusz Janicki
pełni funkcję prezesa, a Gerard Weychert jest
udziałowcem. Wielu prawników sugerowało, że
może tutaj zachodzić konflikt interesów. Gerard
Weychert znalazł w Zbigniewie Podmagórskim
wiernego sojusznika, kiedy poszedł na wojnę
z Andrzejem Matusiakiem, byłym członkiem Rady
Nadzorczej. Osoby znające realia spółdzielni były
zaskoczone takim obrotem sprawy. Współpraca
Podmagórskiego i Matusiaka przebiegała wcześniej bez większych zgrzytów. Do czasu, aż prezes Weychert dał sygnał do ataku. Podmagórski
zaangażował się w usunięcie Matusiaka z Rady
Nadzorczej. O medialną oprawę tych wydarzeń,
na łamach biuletynu GSM zadbał niezastąpiony
redaktor Janicki. Publikowane przez nas artykuły
o „Korabie” i „Działkowcu” wzbudziły ogromne
zainteresowanie Czytelników. Już w gazecie wyglądało to ciekawie, a co dopiero kiedy za temat
zabierze się telewizja. 
(fil)

tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
pow. 48,92 m2
cena: 100 000 zł
tel. 601 976 218

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. Wrocławska
pow. 49,00 m2
cena: 141 500 zł
tel. 601 976 218

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

DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA

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

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

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Beskidzka
pow. 55,70 m2
cena: 138 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKI BUDOWLANE
Jastrzębie-Zdrój
pow. 1051 m2, 1067 m2,
1047 m2
cena: 70 zł/m2
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

TYLKO U NAS

tel. 601 976 218

Skrbeńsko
pow. 3875,00 m2
cena: 85000 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-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. Krakowska
pow. 63,00 m2
cena: 155 000 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

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. Zielona
pow. 63,83 m2
cena: 145 000 zł
tel. 601 976 218

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

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pułaskiego
pow. 1100,00 m2
cena: 99 000 zł
tel. 601 976 218

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

M-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
pow. 57,00 m2
cena: 165 000 zł
tel. 601 976 218

DOM

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

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

TYLKO U NAS

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

M-3
Jastrzębie-Zdrój
os. XXX-lecia
pow. 38,00 m2
cena: 73 000 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

kupimy twoją
nieruchomość
zadzwoń!!!

cena: 90 000 zł

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 63,00 m2
cena: 145 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

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

pow. 1790,00 m2

TYLKO U NAS

TYLKO U NAS

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
pow. 26,00 m2
cena: 88 000 zł
tel. 601 976 218

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

Ochaby Wielkie

TYLKO U NAS

cena: 45 000 zł

M-6 (3x1)
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
pow. 70,00 m2
cena: 155 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

pow. 18,50 m2

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

DZIAŁKA BUDOWLANA

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

TYLKO U NAS

Ornontowice

TYLKO U NAS

M-2

TYLKO U NAS
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Jastrzębie-Zdrój
pow. 400,00 m2
cena: 450 000 zł
tel. 601 976 218
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Kupujący nie płaci prowizji *

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

DZIAŁKA

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

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

0%

DZIAŁKA

budowlano-rolna
Pruchna
ul. Lipowa
pow. 4 799 m2
tel. 690 886 063
Cena: 99 000 zł

0%

Działka

budowlana
Pielgrzymowice
ul. Zielona
pow. 2 7044 m2
tel. 690 886 063
Cena: 99 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji *

NA

NA

0%

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

LK
OU

DOM

TY

NA

Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
pow. 70,03 m2
tel. 690 886 063
Cena: 143 000 zł

S

M-6

LK
OU

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

TY

M-3

Kupujący nie płaci prowizji *

S

Kupujący nie płaci prowizji *

0%

DZIAŁKA

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

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji *

LK
OU

0%

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

Kupujący nie płaci prowizji *

NA
S

NA
S

Kupujący nie płaci prowizji *

DOM

0%

DZIAŁKA

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

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

Kupujący nie płaci prowizji *

TY

NA
S
LK
OU
TY

LK
OU
TY

0%

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

LK
OU

0%

M-6 układ 2x2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Zielona
pow. 70,03 m2
tel. 690 886 065
Cena: 137 000 zł

DOM

Kupujący nie płaci prowizji *

LK
OU

LK
OU

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

NA
S

M-2

TY

NA
S
LK
OU
TY

Jastrzębie-Zdrój
ul. Zielona
pow. 63,83 m2
tel. 690 886 063
Cena: 145 000 zł

NA
S

M-5

Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 33,00 m2
tel. 690 886 063
Cena: 77 000 zł

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

Pawłowice
Pu=200 m2,
działka 1420 m2
tel. 690 886 063
Cena: 373 000 zł

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji *

DZIAŁKA

DOM

Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,70 m2
tel. 690 886 063
Cena: 136 000 zł

TY

M-2

M-4

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

TY

LK
OU

Jastrzębie-Zdrój
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

Kupujący nie płaci prowizji *

DOM

TY

0%

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

NA
S

DOM

LK
OU

LK
OU

Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka
pow. 44,00 m2
tel. 690 886 063
Cena: 95 000 zł

NA
S

M-4

Jastrzębie-Zdrój
os. Zdrój
pow. 28,85 m2
tel. 690 886 063
Cena: 59 900 zł

TY

M-2

TY

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 *

Kupujący nie płaci prowizji *

Bieg przez Pltki

Wyjeżdżają, Brawo! W cenie psiego wybiegu
bo nie mają jesteśmy lepsi od Warszawy.
perspektyw
C
P
amiętają Państwo emitowany w czasie
kampanii wyborczej filmik z Anną Hetman w roli głównej? Skupiona i poważna przyszła prezydent spaceruje ulicami swojego miasta. W tle kojąca muzyka. Zatroskana
Anna Hetman opowiada o „zwijającym” się
Jastrzębiu-Zdroju: „Młodzi wyjeżdżają, bo nie
widzą perspektyw”. Jej słowom towarzyszy
kilkusekundowe ujęcie kamery. Widzimy młodą parę z dzieckiem. Czyżby - jeżeli wierzyć
komentarzowi zza kadru - to ich pożegnanie
z Jastrzębiem-Zdrojem? Ostatnie chwile spędzone w małej ojczyźnie przed wyjazdem na
zmywak do Anglii? Taka była prawda ekranu. Prawda czasu wyglądała inaczej. Młodzi
ludzie to Paweł i Anna Świderscy z Rybnika.
Zagrali rolę swojego życia, a po wyborach dostali intratne posady w magistracie. Tyle gwoli
przypomnienia. Wróćmy do przekazu, czyli do
„młodych ludzi wyjeżdżających, bo nie widzą
perspektyw”. Z towarzyskich salonów Jastrzębia-Zdroju doszły nas słuchy, że do Wrocławia
wyjechał syn... Anny Hetman. Aż nie chce się
w to wierzyć. Pomijając wątki rodzinne, przecież pod panowaniem prezydent Hetman
nasze miasto miało tętnić życiem, oferować
młodym ludziom miejsca pracy i możliwości
rozwoju. Kto normalny ucieka z takiej krainy
miodem i mlekiem płynącej?

oraz większe kontrowersje budzi temat budowy psiego wybiegu w JastrzębiuZdroju, którego budowa
rozpoczęła się w czerwcu. Opinie w tej sprawie są
podzielone.
- Szkoda, że to ma kosztować tyle kasy i czy to
jest faktycznie potrzebne??? Place zabaw są, jakie są, a ich rozwój polega na tym, że dokładają tylko miliony bujaków
dla najmłodszych. A co ze
starszymi dziećmi, które
nawet nie mają gdzie się
spotkać i pograć w piłkę. O młodzieży powinni pomyśleć, która nomen
omen z braku pozytywnej rozrywki zacznie szukać jej gdzieś indziej,
np. w dopalaczach. Obudź się w końcu pani
prezydent i zacznij dobrze inwestować pieniędzmi!! - to jeden z wielu komentarzy wyłapanych w internecie.
Część właścicieli czworonogów deklaruje, że
z miejskiego wybiegu korzystać nie zamierza,
bo wolą spacer, niż kręcenie się w kółko. Warto też pamiętać, że to nie jest psia toaleta. Na

Internet żywo komentuje kolejną jastrzębską inwestycję, z którą są problemy.
wybiegu, tak na chodnikach, trzeba sprzątać po
swoim pupilu.
Jak większość inwestycji w JastrzębiuZdroju, także psia strefa rodzi się bólach. Jak
się okazuje już wcześniej ogłaszano przetargi, ale oferty były za wysokie, jak na budżet
przeznaczony przez miasto na to zadanie. Po
raz kolejny magistrat nie wie, ile i co kosztuje
na rynku budowlanym. Koszt wybiegu ma wy-

nieść prawie 390 tys. zł i w porównaniu do innych miast, jest to cena z kosmosu. W Żorach
zrealizowano taką inwestycję za 22 tys. zł.
W Rybniku zapłacili niewiele więcej. Nasze
miasto pod wodzą Anny Hetman ma jednak
aspiracje metropolitalne i postanowiło powalczyć z samą Warszawą. I wygraliśmy tę
psią rywalizację! W Warszawie wybieg kosztuje tylko 232 tys. zł.
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Śladem naszych publikacji

Autobusy, jak nie jeździły
tak nie jeżdżą na Złote Łany
P

Ponad 200 mieszkańców
osiedla Złote Łany podpisało
skargą do Rady Miasta.
Wskazali w niej na brak
zrozumienia dla ich potrzeb
w zakresie komunikacji
i modernizacji dróg, mimo że
miasto wiedziało o fatalnym
stanie technicznym mostu
nad torami. Od początku
kadencji prezydent miasta nie
zrobiła w tej sprawie nic, choć
można było dużo wcześniej
przygotować się do tej sytuacji
i wykonać kładkę łączącą
ulice Wiejską i Ranoszka.
Jednocześnie mieszkańcy
Złotych Łanów po raz kolejny
zaapelowali do władz miasta
o utworzenie przystanku MZK
na ulicy Wiejskiej w obrębie
ich osiedla.

środków finansowych na realizację
tego zadnia. Podczas posiedzenia poinformowano także, że na skrzyżowaniu
ulicy Złotych Łanów, w obrębie placu
zabaw rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej, która ma zapobiec
notorycznemu powstawaniu zalewiska
podczas opadów.

rzypomnijmy, że problem zaczął się 30 maja. Mieszkańcy
osiedla Złote Łany wracający
z pracy przez most natknęli się
na znak zakazu przejścia. Miasto (który
to już raz) dało się zaskoczyć. O tym, 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, że miasto
zajmie się tym.

Szkoda, że nie został
rozwiązany najważniejszy
problem, czyli uruchomienie
komunikacji publicznej do
osiedla Złote Łany.

Niestety, 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 musieli
do najbliższego przystanku komunikacji publicznej maszerować ponad kilometr nieoświetloną ulicą bez chodnika.
Takie rzeczy się zdarzają na podlaskich
wsiach, ale w dużym, przemysłowym
mieście jest to sytuacja nie do zaakcep-

towania. Po interpelacji radnego Piotra
Szeredy już na początku czerwca odblokowano ruch pieszych na mieście.
Zaś pod koniec lipca odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji, poświęcone sytuacji na

Złotych Łanach. Wiceprezydent Roman
Foksowicz zapoznał jego uczestników
z planem rozbudowy i przebudowy
skrzyżowania ul. Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej. Komisja złożyła
wniosek do budżetu o zabezpieczenie

Po raz kolejny władze miasta zrzuciły
ten problem na władze MZK. Jest to kuriozalna sytuacja, ponieważ prezesem
Zarządu MZK jest… prezydent Anna
Hetman. Nie pierwszy to przypadek,
kiedy w sprawach publicznych Anna
Hetman występuje w podwójnej roli. Na
początku roku, jako prezydent zaakceptowała przyznanie dotacji w wysokości
82 tys. zł stowarzyszeniu Dla Jastrzębia,
którego jest prezesem. Wtedy była wyjątkowa zgodność między Anną Hetman
a Anną Hetman. W sprawach przystanku
na Złotych Łanach obie panie jakoś nie
mogą się dogadać. 
(bl)
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Wstąp do naszej jadłodajni! Spróbuj naszej kuchni!
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Najlepsza w Jastrzębiu i regionie

W

ystarczyło zaledwie osiem
miesięcy, by
popularność
kuchni serwowanej w Jadłodajni Pasaż 24h docenili konsumenci nie tylko w JastrzębiuZdroju, ale również w regionie.
Niespodziewanie Jadłodajnia Pasaż 24h wygrała plebiscyt Mistrzowie
smaku w kategorii bar\jadłodajnia\bistro
roku na najlepszą jadłodajnię w województwie śląskim, organizowany przez gazetę „Dziennik
Zachodni”. Oddano na nas w plebiscycie aż 1427 głosów.
Poza dyplomem i honorowym medalem okolicznościowym

od marszałka województwa
śląskiego, przedstawiciele
firmy zostali zaproszeni na
uroczystą Galę Plebiscytu
do Katowic oraz na galę do
Poznania, która odbędzie się
na targach „Polagra”. Po odbiorze nagród, w Jadłodajni
Pasaż 24h, zostanie zorganizowane uroczyste przyjęcie
dla wszystkich chętnych.
Kierownictwo i cały personel Jadłodajni Pasaż 24h,
serdecznie dziękują wszystkim Klientom za wsparcie
i oddane głosy oraz zapraszają do odwiedzin każdego dnia. Jesteśmy podbudowani Państwa oceną
i obiecujemy, że nadal będziemy serwować nasze
dania w najwyższej jakości
- smaczne i odżywcze.
Opinia
konsumentów
jest dla każdego restauratora
najważniejsza. Jest to bowiem
odbicie rzeczywistej jakości
dań, obsługi i atmosfery w lokalu.
Frekwencja potwierdza, że trafiło się
w gusta szerokiej grupy konsumentów.
Jak zapowiadają przedstawiciele firmy, Jadłodajnia Pasaż 24h nie będzie jedynym lokalem gastronomicznym, lecz może pierwszym z wielu, które pozwolą zbudować dobrą markę.

Szkoły dla dorosłych

Primus
gwarancją Twojego sukcesu

Od

trzech lat działająca placówka oświatowa PRIMUS z siedzibą w Skoczowie i Jastrzębiu-Zdroju, realizuje ofertę edukacyjną dla
dorosłych słuchaczy, którzy chcą podnieść
swoje kwalifikacje zawodowe. Z oferty
mogą skorzystać absolwenci gimnazjum,

podziemnego, technik mechanik i technik elektryk. W ramach technikum organizujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe,
dzięki którym słuchacze podnoszą swoje
kwalifikacje, co pozwali im na osiągnięcie
sukcesu zawodowego (M.11 eksploatacja
złóż podziemnych, M.39 Organizacja i pro-

Piotr Hebda, prezes placówki

- Mimo, iż jesteśmy szkołą prywatną, działamy na prawach szkoły
publicznej. Nasi słuchacze mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją miejską i PKP. Jesteśmy młodą placówka oświatową ale dzięki profesjonalnej kadrze nauczycielskiej oraz przyjaznej atmosferze, już możemy pochwalić się wysoką zdawalnością
zewnętrznych egzaminów maturalnych oraz zawodowych.
szkół zawodowych, liceum ogólnokształcącego (także bez matury) czy studenci,
mający ukończone 18 lat (nie ma ograniczeń wiekowych). Zajęcia odbywają się
w Chybiu oraz Jastrzębiu-Zdroju w systemie
weekendowym. Wysoko wykwalifikowana
kadra nauczycielska oraz dobrze wyposażone sale wykładowe gwarantują sukces
naszym słuchaczom. W szkole PRIMUS
kształcimy w zawodach: technik górnictwa

wadzenie eksploatacji złóż podziemnych,
M. 20 Wykonywanie i naprawa elementów
maszyn urządzeń i narzędzi, M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń). Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy
i w ramach Szkoły Policealnej proponujemy
takie kierunki jak: technik BHP, opiekun medyczny, technik administracji, technik usług
kosmetycznych.
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Jastrzębie plu
Rozmowa z Łukaszem Kaszą, przewodniczącym Rady Miasta.

- Co się stało, że wśród wielu wniosków o dotację, pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostało właśnie Jastrzębie-Zdrój,
na budowę sali koncertowej w szkole muzycznej?
- Zadecydowało wiele czynników. Dzięki zabiegom jastrzębskiego posła Grzegorza Matusiaka
do ministerstwa dotarła informacja nie tylko o wysokim poziomie naszej szkoły muzycznej, ale także o barierach hamujących jej rozwój. Nie zmienia
to faktu, że podobnych, dobrze przygotowanych
i uzasadnionych wniosków o dotacje jest więcej,
niż możliwości finansowe ministerstwa.

Decydującym czynnikiem była
nasza determinacja. Z żadnej
instytucji publicznej nie jest
łatwo uzyskać 13 mln zł.
Trzeba dobrze argumentować swoje racje, stale się przypominać, wydeptywać ścieżki w ministerialnych i sejmowych korytarzach. W tym przypadku, cała ta polityczno-dyplomatyczna „kuchnia” zadziałała na naszą korzyść.
- A jak jest albo będzie w innych przypadkach?

- Na razie skuteczność jest naszym mocnym atutem. Po spotkaniu grupy radnych PiS z wiceministrem zdrowia udało się uzyskać prawie 800 tys. zł
dofinansowania do naszego szpitala. Niedawno
zabiegałem u wojewody śląskiego o wsparcie na
remonty jastrzębskich dróg. W efekcie dostaliśmy
prawie 750 tys. zł na przebudowę ulicy Rolniczej.
Pieniądze pochodziły z Rządowego Programu na
Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów.
Jest to ważny i ciekawy projekt, finansowany z budżetu państwa.
- O rządowe pieniądze powinna zabiegać
chyba prezydent miasta?
- Nieważne, kto zabiega. Liczy się skuteczność.
Skoro rząd dzieli wśród samorządów pieniądze,
nie wolno marnować takich okazji.
- Niedawno spotkał się pan z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. O czym rozmawialiście?
- To kolejna bardzo dobra informacja dla
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Ministerstwo
Środowiska rusza z wielkim, rozpisanym na
dziesięć lat programem „Czyste powietrze”. Budżet tego przedsięwzięcia wynosi ponad 100 mi-
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liardów złotych. Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli liczyć na rządowe wsparcie finansowe przy gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymianie niskoemisyjnych źródeł ciepła. To program na miarę XXI wieku. Konkretne wsparcie dla mieszkańców i realny wkład
w walkę ze smogiem.

Prezes WFOŚiGW zapewnił mnie,
że już we wrześniu możemy
spodziewać się w naszym mieście
przedstawicieli tej instytucji, którzy
przedstawią mieszkańcom ofertę
programu „Czyste powietrze”.
- Zaprosił Pan do Jastrzębia-Zdroju Artura Sobonia, wiceministra w resorcie Inwestycji i Rozwoju. Chodzi o realizację w JastrzębiuZdroju programu „Mieszkanie plus”?
- Będziemy mówili o „Mieszkaniu plus”, ale nie
tylko. Proszę pamiętać, że ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju realizuje także program „Dostępność
plus”, dedykowany nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także, m.in. seniorom i kobietom w ciąży.

korzyści trafiają do zwykłych ludzi, którzy w większości nie angażują się w politykę.

Szerokie i skuteczne zaplecze
polityczne jest dla samorządowca
wielką wartością, bo dzięki
temu może zrobić więcej dla
miasta.
Jako radni PiS namawiamy prezydent Hetman, aby wykorzystała swoje wpływy w Platformie
Obywatelskiej. Rządzony przez
PO Śląski Urząd Marszałkowski jest przecież niezbędny do sprawnej realizacji planu odtworzenia
połączeń kolejowych
z Jastrzębia-Zdroju. To
jedna z wielu spraw,
które powinniśmy
rozwiązywać ponad politycznymi podziałami.

Rząd zapowiedział, że na dobry
początek chce w całym kraju
zrealizować tysiąc inwestycji
ułatwiających życie osobom, które
z różnych powodów potrzebują
wsparcia. Nie wyobrażam sobie,
aby na tej liście zabrakło
Jastrzębia-Zdroju.
- Wróćmy jeszcze do „Mieszkania plus”.
- Jest to program, który pomoże rozwiązać jeden
z najbardziej palących problemów społecznych
naszego miasta. Jastrzębie-Zdrój przez wielu ludzi
z zewnątrz postrzegane jest jako wielkie „blokowisko”, ale - paradoksalnie - nie przekłada to się na
dostępność mieszkań dla młodych, słabo i średnio zamożnych rodzin. Wchodzący w dorosłość ludzie chcą się usamodzielnić, ale już na starcie mają problem, którego nie potrafią przeskoczyć. To
jeden z powodów emigracji z Jastrzębia-Zdroju.
W innych miastach, zwłaszcza w aglomeracji katowickiej, łatwiej jest o pracę i tańsze mieszkania. Jeżeli chcemy wyrwać się z tej pułapki rozwojowej,
musimy stworzyć rodzinom szansę na dobre życie
w Jastrzębiu-Zdroju.

Rozwój budownictwa
mieszkaniowego pomoże rozwiązać
problemy społeczne, ale pozytywnie
wpłynie także na jastrzębską
gospodarkę. To miejsca pracy
i zlecenia dla naszych firm.
- Ktoś może zarzucić, że wykorzystuje Pan
w pracy samorządowca swoje polityczne znajomości.
- A to jest zarzut? Staram się jak najlepiej wykorzystywać możliwości, jakie rząd Prawa i Sprawiedliwości stwarza samorządom. Opozycja przykleja polityczne łatki tym wszystkim programom społecznym i inwestycyjnym, ale przecież konkretne

- Dwoje najpoważniejszych kandydatów do urzędu prezydenta miasta startuje
w politycznych barwach. Anna Hetman jest
z PO, a Pan z PiS. Takie upolitycznienie służy miastu?
- Po pierwsze, przed polityką się nie schowamy
nawet w najdalszym zakątku kraju, ale rzecz nie
polega na tym, aby przed polityką uciekać, lecz by
mądrze ją wykorzystać. Jak? Właśnie o tym rozmawiamy w tym wywiadzie.

Obecny rząd zamiast elitami
interesuje się zwykłymi ludźmi,
a to jest prawdziwa rzadkość
w politycznych dziejach
demokratycznej Polski. Dla
dobra naszego miasta musimy
wykorzystać ten moment.
I druga sprawa, nie przesadzałbym z takimi
określeniami, jakich Pan użył o „upolitycznianiu”
miasta, bo to nic nie znaczy. Owszem, sprzeczamy się na sesjach Rady Miasta, ale spór idzie zawsze o jastrzębskie sprawy. O różne wizje rozwoju naszego miasta. Nie ma w tym nic złego,
a i tak mieszkańcy rozstrzygną za dwa miesiące,
kto ma rację.
Rozmawiał: Jerzy Filar

SAMORZĄD
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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.

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
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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

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

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.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
ogłasza ustnE przetargI
nieograniczonE NA:
I. USTANOWIENIE I ZBYCIE
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
N/W LOKALI MIESZKALNYCH
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,
n ul. Karola Miarki 1/32, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 37,09 m2,
cena wywoławcza 65 000 zł, wadium 6 500 zł.

sierpień 2018r.

Jastrzębska Spółka Węglowa została nowym
sponsorem strategicznym GKS-u Jastrzębie!

Sponsor na miarę

Ekstraklasy

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
sala nr 5 w dniu 31.08.2018r., godz. 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. Wadium osoby wygrywającej zostanie
zaliczone na poczet ceny mieszkania, a pozostałym osobom zwrócone zostanie
w terminie do 3 dni na podany numer konta bankowego.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: poniesienia
kosztów ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego
wartość rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi
wieczystej.
Umowa ustanowienia i zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta
zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.

II. NAJEM N/W
LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. Kaszubska 5/1, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 34,40 m2,
stawka wyjściowa 8,10 zł/m2, wadium 279 zł, kaucja mieszkaniowa 6-krotność
wylicytowanej opłaty czynszowej.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
sala nr 5 w dniu 31.08.2018r., godz. 1230.
Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem
organizowania przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym
w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą
wymagane wadium. Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone w poczet
kaucji mieszkaniowej, a pozostałym osobom zwrócone w terminie do 3 dni
na podany numer konta bankowego. Osoba przystępująca do przetargu
zobowiązana jest udokumentować posiadanie stałego dochodu, pozwalającego
na bieżące regulowanie czynszu i pozostałych opłat.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: udokumentowania
posiadania stałego dochodu pozwalającego na bieżące regulowanie czynszu
i pozostałych opłat, zawarcia w terminie 7 dni od daty zakończenia przetargu
umowy najmu (z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem do przetargu)
oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia
30.08.2018r., do godziny 1400.
Wystawione do przetargów lokale mieszkalne można oglądać
w dniach 20-21.08.2018r, po uprzednim zgłoszeniu w administracji
osiedlowej:
n ul. Staszica 8, tel. 32 476 12 55 (ul. Ofiar Faszyzmu i Karola Miarki),
n ul. Kaszubska 3, tel. 32 473 01 69 (ul. Kaszubska).
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 32 476 26 36-38 wew. 37.

Od lewej: Dariusz Stanaszek, prezes GKS Jastrzębie, Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta i Daniel Ozon, prezes JSW.

Uroczyste podpisanie umowy miało
miejsce w siedzibie Jastrzębskiej
Spółki Węglowej w obecności władz
GKS-u Jastrzębie, zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej z prezesem Danielem
Ozonem na czele, a także całej drużyny
GKS-u Jastrzębie, sztabu szkoleniowego,
strony społecznej oraz Łukasza Kaszy,
przewodniczącego Rady Miasta.
- Bardzo się cieszymy z podpisania umowy
z Jastrzębską Spółką Węglową, która od dziś
staje się sponsorem strategicznym GKS-u Jastrzębie. To pokazuje, że jako klub cały czas
się rozwijamy i idziemy w dobrym kierunku,
a GKS Jastrzębie jest wiarygodnym partnerem. Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nierealne, dzisiaj staje się faktem. Jest
to kolejny krok w kierunku budowy silnego
GKS-u Jastrzębie. Bardzo dziękuję Zarządowi
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, na czele z Prezesem Danielem Ozonem, za okazane zaufanie
i wyrażam nadzieję, że jest to początek długiej
i owocnej współpracy, dzięki której GKS Jastrzębie będzie odnosił kolejne sukcesy - tak
podpisanie umowy o sponsoringu komentuje
prezes GKS-u, Dariusz Stanaszek.
- Na początku chciałbym serdecznie pogratulować całemu zespołowi, sztabowi szkoleniowemu i szefostwu GKS-u Jastrzębie wspaniałych wyników, jakie osiągnął w ostatnim czasie.
Bardzo miło mi też słyszeć, jaki nacisk kładzie
się na Akademię Piłkarską. Obecni zawodnicy
powinni być idolami dla tych dzieci, którzy zaczynają kopać piłkę w wieku kilku lat. Jako spółka życzymy zawodnikom GKS-u solidarności,
hartu ducha i wytrwałości w dążeniu do celu,
bo są to cechy, które sport wyrabia i które będą
z nimi przez całe życie. Trzymamy za GKS kciuki,
choć pewnie, jak to w życiu, będzie różnie, ale
mam nadzieję, że nikt się przez to nie zrazi. Jeśli
będzie zgrana ekipa, ze świetnym kapitanem,
świetnymi trenerami i zarządem, który dużo

zrobił, to można bardzo dużo osiągnąć, dlatego
cieszymy się, że mamy możliwość współpracować i wspierać GKS Jastrzębie zarówno duchowo, jak i finansowo. Patrząc na błysk w oczach
zawodników głęboko wierzę, że mogą osiągnąć
takie wyniki, jakie GKS historycznie już osiągał powiedział z kolei Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Jastrzębska Spółka Węglowa uczyniła także
miły gest wobec sympatyków klubu, fundując
im nowy bęben, który podczas spotkania został przekazany na ręce przedstawicieli kibiców GKS-u, natomiast zarządowi Jastrzębskiej
Spółki Węglowej została przekazana oficjalna
koszulka meczowa klubu.
- To kolejny sukces zarządu GKS-u i kolejna przemyślana decyzja z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu ze strony JSW. To
wielki dzień wszystkich osób i środowisk zaangażowanych w dobro jastrzębskiego sportu - mówi Łukasz Kasza, przewodniczący Rady
Miasta.

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar
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Zdjęcia: JSW

Pod patronatem Jastrzębskiej Spółki Węglowej

I Międzynarodowy
Turniej Szachowy
Jastrzębie-Zdrój staje
się coraz ważniejszym
punktem na szachowej
mapie Polski.

Z

awodnicy
Uczniowskiego
Klubu Sportowego PIONIER
zdobywają czołowe miejsca
podczas krajowych i międzynarodowych turniejów. Prezesem
Śląskiego Związku Szachowego jest
jastrzębianin Andrzej Matusiak. Zorganizowane przez niego w grudniu
ubiegłego roku w katowickim Spodku,
Mistrzostwa Europy w Szachach
Szybkich i Błyskawicznych zostały

uznane za jedną z najlepszych, ubiegłorocznych imprez w tej dyscyplinie.
Rewelacyjnie podczas turnieju spisał
się Tomasz Gałuszka z UKS Pionier
Jastrzębie. Nasz młody zawodnik
zwyciężył w kategorii rankingowej do
1600 punktów.

Królewska gra staje się
wizerunkową marką
naszego miasta.
Nie wolno zmarnować tego kapitału,
zwłaszcza że coraz więcej młodych
jastrzębian garnie się do uprawiania
szachów. To gra kształtująca zdolność
logicznego i strategicznego myślenia,
ucząca wewnętrznej dyscypliny i roz-

wijająca wyobraźnię. W dniach 18-25
sierpnia w Domu Zdrojowym odbędzie
się I Międzynarodowy Turniej Szachowy w Jastrzębiu-Zdroju. Wśród organizatorów zawodów jest Jastrzębska
Spółka Węglowa.

Łączna pula nagród
wynosi 8660 zł.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie
9 rund. Odrębną klasyfikację przewidziano dla pracowników Grupy
Kapitałowej JSW. To jedna z najważniejszych imprez szachowych organizowanych w tym roku w województwie śląskim.

18-25 sierpnia

Dom Zdrojowy w Jastrzębiu-Zdroju
I Międzynarodowy Turniej Szachowy odbędzie się w ramach cyklu imprez
z okazji 25-lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
55-lecia Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

górnictwo |
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Racjonalne zarządzanie zasobami surowcowymi, ekologiczna produkcja, a także minimaliz
poruszonych podczas trzydniowej konferencji zorganizowanej w Katowicach przez największ
ze 140 krajów, naukowcy, politycy oraz przedstawiciele spółek. Konferencja PRE_COP24 po

Do udziału w Konferencji została zaproszona Jastrzębs

Droga do czystego śro

Za

cztery lata Jastrzębska Spółka Węglowa
chce być samowystarczalna energetycznie i w całości produkować potrzebny prąd
z wychwytywanego metanu.

- Bycie liderem węgla koksowego
na rynku europejskim to dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej duże wyzwanie.
Ale pozycja, jaką wypracowaliśmy,
zobowiązuje do bycia odpowiedzialnym za społeczeństwo i środowisko.
Podejmujemy coraz więcej inicjatyw
związanych z ograniczaniem oddziaływania naszej produkcji na środowisko
naturalne i uważam, że zmierzamy we
właściwym kierunku - podkreślił Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.

Międzynarodowy szczyt
związkowy został
poświęcony między innymi
zmianom klimatycznym,
czystości powietrza,
ochronie środowiska,
a także redukcji emisji
dwutlenku węgla oraz jego
zagospodarowaniu.
- Konieczne jest obalenie mitu mówiącego, że węgiel kamienny to paliwo

przestarzałe i schyłkowe. Węgiel może
być wykorzystywany efektywnie w bardzo wielu gałęziach gospodarki. Powinniśmy inwestować w badania zmierzające do przywrócenia węglowi jego
świetności i uczynienia go nowoczesnym paliwem - uważa Artur Dyczko,
zastępca prezesa zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej ds. strategii i rozwoju.

Podczas konferencji
prezes JSW mówił, że
zaangażowanie spółki
w ochronę środowiska
jest głównym elementem
jej strategii.
Zobowiązują ją do tego nie tylko
rygorystyczne przepisy prawa, ale

przede wszystkim moralna odpowiedzialność. Daniel Ozon podkreślił, że
z tradycyjnego dostawcy strategicznego surowca dla przemysłu stalowego
JSW staje się modelowym przedsiębiorstwem branży, z szerokim łańcuchem
wartości.
Wśród inicjatyw proekologicznych
prezes spółki wymienił rozpoczęte

w ubiegłym roku kompleksowe badania
w zakresie pomiarów emisji dwutlenku
węgla oraz metanu, w którego wychwytywaniu i zagospodarowaniu JSW jest
liderem. W 2004r. pierwsze instalacje
i silniki metanowe JSW wychwytywały
i wykorzystywały 20 mln metrów sześciennych. tego gazu. W tym roku jest
to już 90 mln metrów sześciennych.

W sprawach klimatu związkowcy

mówią jednym głosem
E

fektem trzydniowego spotkania jest
apel trzech central
związkowych do Prezydencji COP24 w Katowicach
i wszystkich stron Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych między innymi
o zastąpienie pojęcia „dekarbonizacji” pojęciem „neutralności klimatycznej”.
W podpisanym apelu zwrócono także uwagę, że neutralność
klimatyczną można osiągnąć
stosując dwa równoprawne działania: redukcję emisji i pochłanianie przez gleby, lasy i torfowiska z zachowaniem zasady
solidarności, oznaczającej, że
wszystkie kraje powinny być
zaangażowane w przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Organizacje związkowe zaproponowały, aby o polityce
klimatycznej rozmawiano przy
jednym stole, ponad podziałami
politycznymi.
- Polską politykę klimatyczną powinniśmy wypracować
wspólnie: związki zawodowe,
pracodawcy, politycy i naukowcy. Obecna polityka Unii
Europejskiej i ONZ, poprzez
nakładanie coraz bardziej wyśrubowanych norm, przyczynia
się do likwidacji miejsc pracy.
Szczyt klimatyczny w Katowicach może przynieść kolejne
niekorzystne zapisy, które
uderzą w przemysł. Naszym
zdaniem to nie jest konieczne.
Można w inny sposób dbać
o ochronę środowiska, niekoniecznie likwidując miejsca
pracy, ale na przykład poprzez

zagospodarowanie gazów cieplarnianych - mówi Kazimierz
Grajcarek, koordynator Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Projektu PRE_COP24
- Chcemy przekonać kraje,
które podpisały Konwencję Narodów Zjednoczonych, że każdy z nas ma prawo do swobodnego wyboru drogi i kierunków
swojego przemysłu tak, aby
zabezpieczyć energetycznie
własny kraj, własnych obywateli i abyśmy mieli możliwość
zrównoważonego rozwoju dla
wszystkich. Mamy nadzieję, że
zostanie to wysłuchane i każdy
kraj będzie mógł rozwijać się
w oparciu o własne zasoby naturalne - przekonywał Dariusz
Trzcionka, przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra”.
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zowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Te i wiele innych tematów zostało
ze centrale związkowe. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych
oprzedziła szczyt klimatyczny ONZ, który odbędzie się w Katowicach na początku grudnia.

ska Spółka Węglowa.

odowiska
JSW interesuje się
także możliwościami
wykorzystania wodoru.
JSW podpisała z Ursusem umowę
o współpracy - w zakresie możliwości
rozpoczęcia produkcji autobusów wodorowych na terenie kopalni Krupiński.
Spółka chce także we współpracy
z Lotosem rozwijać stacje paliwa wodorowego - początkowo mobilne.
- W takim miejscu jak GórnośląskoZagłębiowska Metropolia, gdzie będzie kupowanych kilkaset autobusów
zeroemisyjnych, czyli tych o napędzie
elektrycznym i wodorowym, my będziemy w stanie produkować wodór
o najwyższej czystości, który będzie
mógł napędzać kilkaset takich pojazdów - wyjaśniał prezes JSW.

- W naszej strategii rozwoju tych
inwestycji do 2030r. chcemy zwiększyć ilość wychwytywanego metanu
do poziomu 170 mln metrów sześciennych. Za cztery lata chcemy być spółką samowystarczalną energetycznie
tak, żeby całość energii elektrycznej
produkować z tego metanu - zapowiedział Daniel Ozon.

Grzegorz Tobiszowski,
wiceminister energii
Projekty inicjowane przez JSW pokazują, jak innowacyjność i nowoczesność
w przemyśle zaczynają być w Polsce
wdrażane. To dobry przykład zagospodarowania terenów poprzemysłowych.
Powinniśmy to eksportować, pokazując
Niemcom, Francuzom, że nie tylko muzea i galerie, ale i nowoczesny przemysł
jest przyszłością w Europie.

Pochłanianie i redukcja
Rozmowa z Grzegorzem Tobiszowskim,
wiceministrem energii
- Jakie refleksje nasuwają się
Panu po katowickiej konferencji?
- W wielu wystąpieniach, referatach,
panelach dyskusyjnych, mocno wybrzmiało pytanie o to, w którym miejscu jesteśmy, my jako ludzkość, po
25 latach bardzo ambitnych planów,
realizowanych nie tylko w krajach Unii
Europejskiej. Czy oczekiwane efekty
bilansują się przy tak dużych, poniesionych nakładach.
- Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, miejsce w którym jesteśmy
określają chyba Traktaty Paryskie.

- Niektóre kraje wystąpiły, a inne - jak
Stany Zjednoczone - nie kontynuują zapisów Traktatów Paryskich. W związku
z tym pojawia się pytanie o postulaty,
które nie są realizowane przez wszystkie kraje. Jak one się mają do osiągania
zakładanych celów i efektów? To pytanie padało w kontekście zaangażowania Unii Europejskiej w zmiany klimatu
przy polityce realizowanej przez takie
kraje, jak Chiny, Indie, Stany Zjednoczone. Skoro te państwa nie angażują
się w redukcję dwutlenku węgla, to na
ile aktywność Unii Europejskiej może
być w tej materii skuteczna?

- Podczas konferencji podkreślał Pan, że walka z dwutlenkiem
węgla nie powinna się ograniczać
tylko do redukcji emisji.
- To był jeden z kluczowych wątków
katowickiej konferencji. Rozmawiajmy
o czystym powietrzu nie tylko w kontekście redukcji, ale także pochłaniania dwutlenku węgla. Dysponujemy
technologiami, które pozwalają do
tego celu wykorzystać glebę, lasy, torfowiska. Wdrażanie planów redukcji
dwutlenku jest ważne, ale tylko wtedy
ma sens, kiedy będą ich przestrzegać
wielcy, globalni gracze.

Pełna treść porozumienia trzech central związkowych
Po wysłuchaniu 21 referatów i przeprowadzonej debacie Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Forum
Związków Zawodowych zwracają się z apelem do Prezydencji COP 24
w Katowicach i wszystkich stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu o:
n Zastąpienie, zgodnie z Porozumieniem Paryskim, pojęcia „dekarbonizacji” pojęciem „neutralności klimatycznej”, zapewniającej wzrost
średniej temperatury do końca obecnego wieku nie więcej niż o 2oC
w porównaniu z okresem przedindustrialnym.
n Osiągnięcie neutralności klimatycznej jak najszybciej, jak najtaniej i jak
najbardziej efektywniej stosując dwa równoprawne działania - redukcję emisji i pochłanianie przez gleby, lasy i torfowiska z zachowaniem
zasady solidarności oznaczającej, że wszystkie kraje powinny być zaangażowane w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Wnioski
Biorąc pod uwagę, że:
n Współczesny świat, mimo ogromnego postępu technologicznego,
wciąż boryka się z problemem zaspokojenia podstawowych potrzeb
człowieka. Miliony ludzi żyją bez bezpiecznego dostępu do wody, żywności, energii i edukacji. Zwalczenie ubóstwa i danie wszystkim szansy
na zrównoważony rozwój to najważniejsze wyzwanie.
n Porozumienie Paryskie jest szansą na pokojowy i zrównoważony
rozwój świata, a jego pełne wdrożenie to wspólna odpowiedzialność
wszystkich państw. Stanowi ono o tym, że strony zgodnie ze swymi
możliwościami mają dążyć do rozwoju, zgodnie z suwerennie określoną drogą osiągania własnych celów w sposób neutralny dla klimatu,
m.in. poprzez włączenie rolnictwa i leśnictwa do rozliczeń.

n Wraz z działaniami na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), wdrożenie Porozumienia Paryskiego ma zapewnić niskoemisyjny rozwój odpornych na zmiany klimatu gospodarek we wszystkich
krajach. Zgodnie z nim, działania klimatyczne powinny uwzględniać
relacje między wszystkimi elementami systemu klimatycznego - atmosferą, geosferą, hydrosferą i biosferą, przyczyniając się do zapewnienia bezpiecznego, zrównoważonego zasilania energią gospodarstw
domowych i sektorów gospodarki, zwalczania ubóstwa, racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, dostępu do wody pitnej, wykorzystania
geotermii, likwidacji głodu itd.
n Polska podczas COP24 będzie dzielić się swoimi doświadczeniami
w zakresie innowacji i mechanizmów finansowych, dzięki którym można osiągnąć neutralny klimatycznie rozwój. Jednym z jego warunków
jest zrównoważenie emisji CO2, z jego pochłanianiem przez ekosystemy, tak aby powstrzymać wzrost, ustabilizować, a następnie zmniejszać koncentrację CO2 w atmosferze.
Oczekujemy:
n Przyjęcia pakietu implementacyjnego i podjęcia decyzji zapewniających pełne wdrożenie Porozumienia Paryskiego. Jest to warunek
osiągnięcia jego celów, tzn. utrzymania wzrostu temperatury na Ziemi
znacznie poniżej 2oC oraz globalnego celu adaptacji. W pełni popieramy wysiłki mające na celu doprowadzenie do debaty o rzeczywistych
przyczynach ocieplenia zwieńczone uzyskaniem konsensusu naukowego w tym zakresie.
n Urealnienia polityki klimatycznej według zasady, iż ponoszone nakłady
nie mogą - w żadnym przypadku przewyższać - uzyskanych korzyści. Polityka i środki zapobiegawcze zmianom klimatu powinny być oszczędne
i zapewniać powszechne korzyści za możliwie najniższą cenę.

n Stworzenie każdemu z państw, Stron Porozumienia warunków
umożliwiających mu, aby zgodnie ze swymi możliwościami mogło
rozwijać się społecznie i ekonomicznie, w oparciu o suwerennie
określoną drogę osiągania własnych celów w sposób neutralny dla
klimatu.
n Pozostawienie każdej ze Stron Porozumienia swobody decyzji, co do
określenia mixu energetycznego w oparciu o wykorzystanie krajowych
nośników energii oraz niskoemisyjnych technologii w trosce o ich bezpieczeństwo i suwerenność.
n Określenia kosztów i skutków społeczno-gospodarczych prowadzonej polityki klimatycznej dla poszczególnych państw stron konwencji
(np. bilansu powstałych i zlikwidowanych miejsc pracy).
n Uznania za obowiązującą zasadę stanowiącą, że wszystkie nośniki
energii powinny być traktowane jednakowo, szczególnie w zakresie
prowadzenia badań naukowych, skierowanych na poprawę efektywności ich wykorzystania do produkcji energii,
n Szczegółowego rozliczenia z wykonanych zobowiązań przez każdego
z sygnatariuszy porozumienia z Kioto.
n Unikania dyskryminacji państw, których gospodarki są szczególnie
uzależnione od produkcji, użytkowania, paliw kopalnych oraz innych
produktów, którym w procesie ich wytwarzania towarzyszy znaczna
procesowa lub paliwowa emisja CO2,
n Powołania przez ONZ czterostronnego zespołu składającego się
z polityków, inwestorów/pracodawców, naukowców oraz związków zawodowych, który po przeprowadzeniu powyższych analiz mógłby rozpocząć dialog nt. ochrony środowiska i polityki klimatycznej z Ramową
Konwencją Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (UNFCCC).
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
NSZZ „Solidarność” Forum Związków Zawodowych.
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Nowe życie
„Krupińskiego”
Jastrzębska
Spółka Węglowa
zaprezentowała
ambitny program
rewitalizacji byłej
kopalni Krupiński. Na
jej terenie zaplanowano
nowoczesny kompleks
przemysłowy, w skład
którego wejdzie między
innymi fabryka ogniw
wodorowych oraz
pojazdów napędzanych
tym naturalnym
paliwem, nowoczesny
zakład włókien
węglowych, a także
unikatowa w skali kraju
podziemna elektrownia
szczytowo - pompowa.

K

onferencja prezentująca
projekty JSW odbyła się
w Warszawie. Uczestniczyli
w niej między innymi Krzysztof Tchórzewski, minister energii oraz
wiceminister Grzegorz Tobiszowski.
Program zaprezentowany przez JSW
zakłada industrializację i rewitalizację
terenów, a także obiektów byłej kopalni
Krupiński w Suszcu. Został opracowany
przez ekspertów i partnerów w oparciu
o analizę możliwości i potrzeb regionu,
wyzwań technologicznych XXI wieku,
społecznej odpowiedzialności biznesu
oraz aktywnego uczestnictwa w programie innowacyjności.

Program rewitalizacji
doskonale wpisuje się
w rządowy program
Strategii na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju.
Jeszcze pod koniec tego roku, dzięki
inwestycjom realizowanym przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe, w rejonie Suszca powstanie pierwszych
50 miejsc pracy. JZR planują na terenie
byłej kopalni budowę zespołu nowoczesnych budynków produkcyjnomagazynowych, a także produkcję
maszyn, urządzeń i narzędziowni na
potrzeby kopalń w Polsce i poza jej
granicami. Będą to między innymi takie
elementy jak: szyny kolejek podwieszanych, krążniki, rurociągi magistral-

Wizualizacja strefy przemysłowej planowanej na terenach byłej kopalni Kurpiński.
ne, trasy przenośników zgrzebłowych,
sekcje obudów zmechanizowanych.
Nakłady inwestycyjne szacuje się na
60 mln zł. Zespół obiektów produkcyjno-magazynowych mógłby powstać do
2022 roku. Jeden z projektów zakłada
również stworzenie na tym terenie centrum serwisowo-logistycznego przez
Jastrzębskie Zakłady Remontowe należące do grupy kapitałowej JSW.
- Nasz program w kompleksowy
sposób wykorzystuje potencjał, wiedzę i doświadczenie ludzi oraz firm
z regionu, przy aktywnym udziale
branżowych podmiotów, zarówno
z Polski, jak i zagranicy. Wpisuje się
w „Strategię Rozwoju JSW na lata
2018-2030”, która zakłada m.in. rozwój Grupy JSW z wykorzystaniem
innowacyjnych technologii opartych
na węglu koksowym oraz produktach
ubocznych powstałych podczas jego
produkcji. Jastrzębska Spółka Węglowa ma moralny obowiązek wziąć
odpowiedzialność za teren byłej kopalni. Przygotowując kompleksowy
program zagospodarowania 70 hektarów pozostałych po kopalni tworzymy
nową jakość oraz miejsca pracy, przy
czym wszystkie przedsięwzięcia mają
podłoże ekonomiczne - podkreśla Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
Ogromnym atutem jest położenie
terenu i rozwinięta infrastruktura drogowa oraz kapitał ludzki. Sztandarowym
planowanym projektem ma być fabryka ogniw wodorowych stosowanych
w elektromobilności.
- Wodór jest paliwem przyszłości.
Prognozy rynkowe dla krajów Unii Europejskiej wskazują na 17-procentowy

wzrost zapotrzebowania na wodór do
roku 2025. Jest to związane z planami
budowy w całej Europie 2000 stacji
tankowania wodoru dla pojazdów.
Niezależne prognozy wskazują, że
w okresie do 2030 roku wartość rynku
pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi wzrośnie do 25 000 milionów
dolarów, natomiast do około 2050 roku
udział pojazdów zasilanych ogniwami
wodorowymi będzie wynosił około
50 procent - wyjaśnia Daniel Ozon.

Program rewitalizacji
terenu byłej kopalni zakłada
także utworzenie fabryki
włókien węglowych
z produktów ubocznych
procesu koksowniczego.
- Wzrost zapotrzebowania na włókna węglowe w branży motoryzacyjnej
związany jest z potrzebą zmniejszenia masy samochodów, a co za tym
idzie zmniejszeniem zużycia paliwa
i emisji gazów cieplarnianych. Wzrost
zapotrzebowania na włókna węglowe
będzie najintensywniejszy w branży
motoryzacyjnej, a także lotniczej powiedział Tadeusz Wenecki, prezes
JSW Innowacje.
W programie znalazła się też koncepcja budowy elektrowni szczytowo
- pompowej. Ambitny projekt AUTOMOTIV GK JSW zakłada budowę linii
produkcji autobusów elektrycznych w tym także o napędzie wodorowym
- oraz budowę linii produkcji małego
elektrycznego samochodu dostawczego. Wcześniej - w połowie czerwca tego
roku - podczas konferencji IMPACT`18
JSW oraz PKP Cargo podpisały list in-

tencyjny w sprawie analiz, a w przyszłości produkcji nowych typów wagonów
i lokomotyw manewrowych o napędzie
wodorowym. Lokalizacja byłej kopalni
Krupiński pozwala na budowę samowystarczalnego pod względem energii
i ciepła osiedla mieszkaniowego z geotermią, co wpisuje się w rządowy program Mieszkanie Plus. Projekt budowy
osiedla jest jednak zależny od wyników
badań geotermalnych i planów budowy
PESP. Innym rozwiązaniem jest Park
Innowacji. Przedmiotem działalności
byłoby wsparcie rozwoju inicjatyw
typu start-up dedykowanych głównie
dla inwestorów działających na terenie
i w sąsiedztwie gminy Suszec.

Jastrzębska Spółka
Węglowa ma również szereg
pomysłów związanych
z projektami
energetycznymi pod nazwą
„ZIELONA DOLINA”.
Ich realizacja zakłada budowę między innymi: podziemnego zbiornika
gazu, instalacji farm PV, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, magazynu
energii termicznej, oraz Europejskiego
Centrum Małej Energetyki Metanu.
Istnieje wiele przykładów terenów
pogórniczych, które zostały zaadaptowane do różnych funkcji: zarówno
gospodarczych, jak i turystyczno-kulturalnych. Tereny i obiekty byłej kopalni
Krupiński mają potencjał i mogą stawiać na duże przedsięwzięcia przemysłowe, wokół których będą powstawać
swoiste ekosystemy biznesowe. Podczas uroczystej prezentacji programu
podpisano siedem listów intencyjnych

między JSW a podmiotami, które widzą
potencjał współpracy przy projektach
rewitalizacji dawnej kopalni oraz umowę o profesurze fundacyjnej z Uniwersytetem Technicznym Chemnitz.

Krzysztof Tchórzewski,
minister energii
Sprawa kopalni Krupiński budzi
duże emocje. Chcę podziękować zarządowi JSW i JSW Innowacje za tak
profesjonalne podejście do rewitalizacji terenu. Zarząd przedstawia ambitny program górniczy, według którego
Krupiński będzie najlepiej na świecie
zagospodarowanym terenem pogórniczym. Program jest piękny i patrząc
na szerokie zainteresowanie wierzę,
że zostanie zrealizowany. Także Komisja Europejska mówi o środkach na
zagospodarowanie terenów pogórniczych. Ten ambitny program rewitalizacji pokazuje, że można inaczej
patrzeć na Śląsk, a to będzie nowe
otwarcie gospodarcze dla waszych terenów pogórniczych. Życzę szczęścia,
zwłaszcza, że możliwości są potwierdzone w statusie ekonomicznym i gospodarczym. Optymistycznie patrzę
w przyszłość.
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Kopalnia Formy w najwyższej formie

Rozmowa z Wojciechem Marcolem, prezesem zarządu Śląskiego Centrum Sportu sp. z o.o. (Kopalnia Formy).

- Nie mieliście Państwo obaw przed
zainwestowaniem w Jastrzębiu-Zdroju, które charakteryzuje się tak małą
liczbą firm usługowych?
- Jastrzębie-Zdrój jest takim samym
miastem jak inne, a stygmatyzowanie go,
jako pozbawionego zapotrzebowania na
rozrywkę na najwyższym poziomie, jest
w wysokim stopniu krzywdzące. Czy mieszkańcy mieli do tej pory jakieś komercyjne
oferty sportowe na tym poziomie? Śmiem
wątpić. Jako rodowici jastrzębianie i lokalni patrioci nie mieliśmy zresztą specjalnie
żadnej alternatywy. Jedno jest pewne. Jastrzębianie kochają sport! Zdrowy tryb życia na pewno już dotarł do naszego miasta.
- Kopalnia Formy to dla Pana…
- To przede wszystkim nowoczesny
klub sportowy, funkcjonujący dzięki ciężkiej, codziennej pracy wielu osób oraz
oczywiście zainwestowanemu kapitałowi.
Kopalnia to także niepowtarzalny klimat
stworzony przez naszych Klientów. Bez
Nich nie byłoby przecież tego przedsięwzięcia w naszym mieście.
- Na czym polega w takim
sukces Kopalni Formy?
- Klienci cenią nas za jakość
Dysponujemy dużą, nowoczesną
nią, wyposażoną w najwyższej

razie
usług.
siłowklasy

sprzęt firmy Techno Gym. Klienci korzystający ze strefy cardio, mogą oglądać filmy, słuchać muzyki, korzystać z youtuba,
a nawet Facebooka. Proszę mi wierzyć,
że media pozwalają zapomnieć o wysiłku
i znużeniu. Na doskonale wyposażonej
siłowni przebywają trenerzy personalni,
którzy dbają o to, żeby nasi Klienci mieli
zapewnioną niezbędną pomoc i fachową
poradę. Do dyspozycji naszych Gości
pozostają także sauny, za które nie pobieramy dodatkowej opłaty. Rekordy popularności bije ostatnio squash, który do
niedawna był sportem zupełnie nieznanym w naszym mieście. Aktualnie, dzięki
wysiłkowi jednego z zawodników, Danielowi Hałuzie, w naszym obiekcie funkcjonuje też najsilniejsza w regionie liga
squasha. Kto zagra 2-3 razy w squasha,
zakocha się w tym sporcie. Oczywiście,
dysponujemy wypożyczalnią sprzętu do
tej gry. Na dwóch salach fitness odbywają się różnorodne zajęcia sportowe:
od sportów walki, systemu samoobrony
Krav Maga, po zajęcia typu Zumba, Pilates, Jumping Frog, tak że popołudniami
nie ma często, gdzie włożyć przysłowiowej szpilki. W weekendy z kolei funkcjonuje w obiekcie Kopalnia Tańca. Furorę
robi także Bawilandia, która niezmiennie
przyciąga najmłodszych klientów swoimi
zjeżdżalniami oraz interaktywną podłogą FUN FLOOR. Doceniają ją zwłaszcza
mamy, które zostawiają swoje pociechy
pod okiem naszych animatorek, a same
idą poćwiczyć. Hasło Fitness and Fami-

ly, którym często się posługujemy, nie
pozostaje więc pustosłowiem. W naszym
obiekcie funkcjonuje też sala do kalisteniki, boisko do piłki nożnej w klatce, sklep
z suplementami Body Center, gabinet
fizjoterapeutyczny Kinesio Fit oraz kancelarie prawne. Rekordy popularności
bije także gabinet masażu, gdzie króluje
nasza masażystka - Aleksandra Stańczyk.
Spotkałem się już na mieście z opiniami,
że postawiłaby na nogi umarłego.
- Kim są w takim razie Wasi
Klienci?
- Wszyscy. Do południa dominują seniorzy, często emeryci z naszych kopalń.
Proszę sobie wyobrazić, że nasz najstarszy Klient ma ukończone 70 lat! Do południa przychodzą przedsiębiorcy, by poćwiczyć przed pracą. Do tego studenci,
mamy z dziećmi. Trenują też jako grupy
w ramach zajęć wychowania fizycznego jastrzębskie szkoły - Zespół Szkół
Mistrzostwa Sportowego, Salezjanki. Po
południu ćwiczą już w zasadzie wszyscy.
Pracownicy jastrzębskich kopalń, ale także przedstawiciele wolnych zawodów,
lekarze, prawnicy, sportowcy z jastrzębskich klubów sportowych. Tak naprawdę
w Jastrzębiu-Zdroju ćwiczą dzisiaj wszyscy. Jako ciekawostkę powiem, że najbardziej do tej pory byłem zaskoczony widokiem zakonnicy w habicie, która biegała
na naszej bieżni. Żałuję, że nie poprosiłem
o możliwość zrobienia zdjęcia. Trudno byłoby mi wymyśleć lepszą reklamę.

- Często pojawia się na mieście
opinia, że Kopalnia Formy jest klubem elitarnym i drogim.
- Nasze ceny są nieznacznie wyższe
od cen innych klubów fitness w naszym
mieście, ale różnica w cenie ma się nijak
do przepaści związanej z różnicą w jakości usług. Według branży Kopalnia Formy to klub klasy premium, lokowany na
3 miejscu w województwie śląskim, jeżeli
chodzi o tego typu obiekty. Nasza oferta
cenowa dostosowana jest do kieszeni
studenta i emeryta, poprzez system zniżek dla tych grup społecznych. Honorujemy wszystkie liczące się na rynku karty
sportowe, tj. Multisport, OK System, Be
Active. Ta ostatnia karta pozwala na przykład ćwiczyć w Kopalni Formy studentom
z prawie 50% rabatem. Proszę też pamiętać o programie Zjazdomania, który
będzie miał swój finał już za 3 miesiące.
Nasi Klienci, niezależnie od posiadanych karnetów, zbierają punkty-zjazdy,
które już wkrótce zostaną wymienione
na nagrody. Te najatrakcyjniejsze to vouchery pobytowe w najwyżej położonym
hotelu w Polsce - Hotelu Tatra w Zakopanem. Kopalnia Formy to nie tylko biznes
w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
Organizujemy akcje charytatywne typu
Kilometry za Złotówki, z których dochód
przeznaczamy dla potrzebujących. Udostępniamy obiekt Stowarzyszeniu Orzeł
Moszczenica i grupom ministrantów
z okolicznych parafii. Wspieramy finansowo Jastrzębski Memoriał Tenisa Stoło-

wego. Przekazujemy liczne nagrody dla
jastrzębskich szkół i przedszkoli.
- Wystartowaliście też Państwo
jako pierwsi w Jastrzębiu-Zdroju
z systemem abonamentów rocznych
i półrocznych…
- Nasi Klienci bardzo chwalą sobie te
rozwiązania. Posiadając abonament roczny płacą składkę miesięczną w cenie miesięcznego karnetu OPEN, jednak korzystają z wielu profitów. Przede wszystkim
mogą zostawić dzieci w Bawilandii bez
żadnych dodatkowych opłat, mają pierwszeństwo w zapisach na zajęcia Fitness,
korzystają z szeregu zniżek w obiekcie,
a co więcej, mają prawo do jednego miesiąca ćwiczeń w gratisie. Oferta abonamentu półrocznego jest trochę uboższa.
- Plany na najbliższą przyszłość?
- Walczymy z niedociągnięciami wykonawczymi w systemie klimatyzacyjnym. Wydaje się, że jesteśmy już na dobrej drodze
w walce z tymi usterkami. Oczywiście za
wszystkie niedociągnięcia serdecznie przepraszamy. Nowe sprzęty mają do nas dołączyć wczesną jesienią. Na pewno będą to ruchome schody do strefy cardio oraz maszyna
do ćwiczenia nóg typu leg press. Spodziewamy się też wkrótce paru nowych instruktorów,
którzy poszerzą naszą ofertę zajęć fitness. Po
szczegóły odsyłam do naszej nowej strony internetowej: www.kopalniaformy.pl.
- Dziękuję za rozmowę.
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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.

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.

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

Wśród osób, które do 7 września nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatką poprzedniej krzyżówki
jest Natalia Romanowska. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysława S.A.
- to prosty i ekologiczny sposób na ogrzanie TWOJEGO domu.
Jak przyłączyć się do Sieci Ciepłowniczej?
Podłączenie do naszej sieci ciepłowniczej to zaledwie 3 proste kroki:
KROK 1 - uzyskaj Warunki Techniczne przyłączenia do sieci:
Złóż zapytanie* o określenie Warunków Technicznych przyłączenia lub wniosek o opracowanie i wydanie warunków technicznych przyłączenia. Zapytanie lub
wniosek jest niezbędnym pierwszym krokiem, abyśmy mogli sprawdzić i określić, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia Twojego domu
do sieci ciepłowniczej.

KROK 2 - podpisz Umowę Przyłączeniową:
Aby podpisać Umowę Przyłączeniową będą Ci potrzebne:
•

wydane Warunki Techniczne, o których mowa w KROKU 1,

•

pełnomocnictwo (jeżeli działasz z upoważnienia właściciela, inwestora itp.),

•

planowany termin odbioru ciepła – od kiedy chcesz zacząć odbierać ciepło,

•

Twoje dane lub dane Klienta, który podpisuje Umowę Przyłączeniową.

KROK 3 - podpisz Umowę Sprzedaży ciepła:
Aby zacząć dostarczać ciepło do Twojego domu musi zostać zawarta Umowa Sprzedaży ciepła. Do zawarcia Umowy Sprzedaży ciepła będą Ci potrzebne:
•

podpisana Umowa Przyłączeniowa, o której mowa w KROKU 2,

•

Twoje dane lub dane Klienta, który podpisuje Umowę Sprzedaży ciepła,

•

pełnomocnictwo (jeżeli działasz z upoważnienia właściciela, inwestora itp.),

• w przypadku gdy w budynku jest już przyłącze ciepłownicze, a nie korzystasz z ciepła a chcesz zacząć, potrzebne będzie potwierdzenie Twojego prawa
do nieruchomości)
* Sposób złożenia zapytania lub wniosku jest dowolny:
Formularz kontaktowy na stronie: www.ptep.pl (w zakładce „dla Klientów”), e-mail na adres : sekretariat@termika.pgnig.pl lub pocztą na adres przedsiębiorstwa.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

