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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach:

www.naszejastrzebie.pl i www.jas24info.pl
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Czy o to nam chodziło?
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„Przyjazny" OWN
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Specjalistyczny
Gabinet Stomatologii
Estetycznej
i Periodontologii
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Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20

LATEM CHŁODZISZ - ZIMĄ GRZEJESZ

*

 stomatologia estetyczna  profilaktyka i leczenie
próchnicy u dzieci  chirurgia stomatologiczna  leczenie
chorób przyzębia i błony śluzowej  leczenie pod
mikroskopem protetyka (krótkie terminy z NFZ)  rtg 

Kontrakt
z NFZ

Rejestracja 8:00-18:00
Telefon

503 742 000

Krótkie
terminy

KLIMATYZACJA
SPRZEDAŻ ù MONTAŻ ù SERWIS

*szczegóły na

STR. 6

) 787 595 621

/serwis.chlodniczy
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www.naszejastrzebie.pl

pod

filarem
Czas biegnie szybko, ale dla prezydent Anny Hetman pędzi jak błyskawica. To się nadaje nawet na scenariusz filmu z gatunku science-fiction.
Cztery lata temu motywem przewodnim jej materiałów wyborczych była młodość.
Z plakatów, spotów i ulotek uśmiechali się ludzie w okolicy „trzydziestki”. Narzekali, że Jastrzębie-Zdrój wymiera, młode rodziny uciekają, nic tylko siąść i płakać. Gdyby to był film,
a nie felieton w gazecie, teraz powinna ukazać
się stopklatka z napisem „cztery lata później”.
I mamy rok 2018. W Internecie pojawia się zdjęcie „apolitycznego komitetu wyborczego Anny Hetman”. Poza samą bohaterką, całe jej zaplecze kwalifikuje się do rządowego programu „senior plus”. Dociekliwy widz mógłby zapytać: gdzie się podziali młodzi sprzed czterech
lat? Czyżby faktycznie wyjechali z miasta? Nie
ma nic śmiesznego w wieku dojrzałym. Mnie też
wkrótce zaczną ustępować miejsca w autobusie.
Dojrzałość to roztropność, odpowiedzialność,
wiedza o życiu, ale te zalety sprawdzają się tylko wtedy, jeżeli towarzyszą im atrybutu młodości, czyli energia, odwaga i szczypta kontrolowanego ryzyka. W komitecie wyborczym Anny
Hetman trudno dopatrzeć się takich cech. Zdjęcie „lokomotyw” wyborczych Pani prezydent
krąży w Internecie i wywołuje różne komentarze. Ktoś napisał: uniwersytet trzeciego wieku.
Inny był mniej łaskawy i skwitował: kabaret starszych panów.
filar

wrzesień 2018r.

Wrzucona do Internetu fotografia
zakazu wjazdu dla samochodów
osób niepełnosprawnych na teren
Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego
wywołała więcej zamieszania, niż
wszystkie propagandowe relacje
z otwarcia OWN razem wzięte.
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Klimatyzacja

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

wentylacja
)501 678 528

www.klimat.biz.pl

„Przyjazny”
OWN
W
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szyscy pamiętamy
rajd wózkiem inwalidzkim po mieście,
jaki urządziła sobie prezydent
Anna Hetman. Chciała rzekomo sprawdzić, czy w JastrzębiuZdroju są bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.
Teraz się okazuje, że zamiast likwidować ograniczenia sama je
tworzy. Otwarcie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego było
największym show tej kadencji.
Choć pieniądze na tę inwestycję
przeznaczyli radni, w propagandowym przekazie matka sukcesu była tylko jedna. Wrzucone do
Internetu setki zdjęć uśmiechniętych dzieci, zadowolonych rodziców, dumnych urzędników, miały
pieczętować powszechną
radość z oddania OWN
do użytku. W kontrze
do tej kolorowej galerii stanęło jedno
skromne zdjęcie.

Wojciech

Marcol
Okręg nr

2

Pozycja nr

3

Praca. Rozwój. Rekreacja.
Pomocna dłoń w każdej sprawie.

Materiał sfinansowany przez KWW Prawo i Sprawiedliwość

Kandydat
do Rady Miasta

Prezydent Anna Hetman
urządziła sobie rajd na
wózku inwalidzkim
w poszukiwaniu barier
dla niepełnosprawnych.
Najbardziej spektakularną
barierę stworzyła sama.

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

AKTUALNOŚCI
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O takich bohaterach warto
mówić z podniesioną głową
Paweł Bogocz, pochodzący z Jastrzębia-Zdroju znany i utytułowany filmowiec, nakręcił niezwykły, ambitny i ważny film „Chwała Bohaterom wspomnienie Żwirki i Wigury”. Opowiada on nie tylko o wielkich, polskich lotnikach, ale także o miejscach z którymi byli związani,
w tym o Jastrzębiu-Zdroju. Prapremiera odbędzie się w sobotę, 13 października o godz. 17 w Domu Zdrojowym.
miejskich Jastrzębia-Zdroju.
Dzieło Pawła Bogocza nie
może przejść bez echa.
Jastrzębskie stowarzyszenie
historycznie „Chwała bohaterom” uruchomiło kampanię

O wsparcie dla akcji
„Chwała bohaterom”
apeluje Łukasz Kasza,
przewodniczący
Rady Miasta.

edukacyjną, której zadaniem
jest upamiętnienie postaci
Żwirki i Wigury. Jak wesprzeć
tę akcję można dowiedzieć
się na stronie internetowej
www.polakpotrafi.pl.

Apeluję o wsparcie,
ponieważ warto aby ta
jastrzębska inicjatywa
zrodzona tutaj, na
naszym lokalnym gruncie,
zatoczyła szerszy krąg
i wyszła poza granice
miasta. O takich
bohaterach warto mówić
z podniesioną głową.
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Michał

Kandydat
do Rady Miasta

Okręg nr

1

Pozycja nr

4

Doświadczony i skuteczny.
Centrum Ogrodnicze

Materiał sfinansowany przez KWW Prawo i Sprawiedliwość

Urgoł

W sierpniu ubiegłego roku zamieściliśmy wywiad
z Pawłem Bogoczem, pomysłodawcą i twórcą
dzieła. Przypominamy fragmenty tej rozmowy.
- Dlaczego zająłeś się tym tematem?
- Kręciłem kiedyś film reklamowy na lotnisku
w Balicach. Przy tej okazji rozmawiałem z ludźmi
związanymi z lotnictwem. Mimo że 28 sierpnia,
czyli dzień polskiego lotnictwa, upamiętnia
zwycięstwo Żwirki i Wigury w „Challange 1932”,
mało kto, nawet z tego środowiska, ma tego świadomość. To mi nie dawało spokoju, bo miejsce
ich katastrofy pierwszy raz odwiedziłem z babcią
jako czterolatek i miało ono ogromny wpływ na
mnie już w dzieciństwie. Miejsce to nazywane jest
„Żwirkowiskiem” i znajduje się we wsi Cierlicko,
10 km od Cieszyna po czeskiej stronie granicy.
Od zawsze jest to teren zamieszkały przez Polaków, których czasami nazywa się „Zaolziakami”.
„Żwirkowisko” łączy nasze narody, nie dzieli. Oni,
Żwirko i Wigura, lecieli wtedy na zaproszenie
czeskiego aeroklubu w odwiedziny. Dla kogoś
takiego jak ja, gdzie polsko-czeskie relacje mają
bezpośredni wpływ na najbardziej podstawowe,
rodzinne relacje, to niezwykły temat na opowieść.
- Zdradź jakieś ciekawostki z planu.
- Na pewno ciekawe jest to, że film zawiera elementy fabularne. Wiadomo, że słynne RWD-6 nie
przetrwało, ale zachowała się w USA jego techniczna dokumentacja. Na jej podstawie stworzyliśmy model 3D tego samolotu. Zorganizowaliśmy

castingi aktorskie w kilku miastach. Znalazłem
zawodowych aktorów w wieku Żwirki i Wigury
z 1932, bardzo do nich podobnych. Pokazuję w filmie przemówienie por. Żwirko z Radia Wilno, jakie
wygłosił dwa dni przed swoją śmiercią. Pokazuję
też ten ich ostatni, feralny lot. Od strony technicznej - nie ukrywam - to bardzo trudna realizacja,
zwłaszcza przy budżecie, jakim dysponujemy.
Ciekawostką jest też fakt, że prawie połowa zdjęć
do filmu powstała w Czechach. Cierlicko bardzo
się zmieniło od 1932 roku. Powstało wielkie
sztuczne jezioro, część wsi została nim zalana.
Zachował się jednak kościół Św.Wawrzyńca, obok
którego rozbili się 11 września 1932, w niedzielę,
w czasie mszy…

KOSIARKI GARDENA
Kosiarka el. PowerMax 1100/32
399,99 299,99
oszczędzasz 100 zł
Kosiarka el. PowerMax 1200/32
499,99 389,99
oszczędzasz 110 zł

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

Kamień dekoracyjny
workowany 25kg
grysy i otoczaki

Kosiarka el. PowerMax 1400/34
699,99 559,99
oszczędzasz 140 zł

3+1 za 1 grosz

Kosiarka el. PowerMax 1600/37
899,99 759,99
oszczędzasz 140 zł

0,01 zł

Kosiarka akumulatorowa
PM LI-40/32
1399,99 1199,99
oszczędzasz 200 zł
gwarancja 3 lata

przy zakupie
3 worków - 4-ty za

Oferta ważna do 30.09.2018 lub do wyczerpania zapasów.

F

ilm jest ważny, a jego
symboliczne znaczenie rośnie ze względu
na obchodzone w 2018 r.
rocznice: 100 lat niepodległości Polski i 55 lat praw
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Nie prześpij!
21 października zmieniamy samorząd!

Jednym z największych
mankamentów
polskiej demokracji
jest niska frekwencja
podczas wyborów.
Pokażmy, że mieszkańcy
Jastrzębia-Zdroju
poważnie traktują swoje
obywatelskie prawa.

L

ubimy narzekać, krytykować, pomstować, ale kiedy przychodzi co do czego, okazuje się, że jesteśmy mocni tylko w gębie. Siedzenie w domu, podczas niedzieli wyborczej jest aktem nieodpowiedzialności i tchórzostwa. Najwyższa pora, aby coś z tym zrobić. Idźmy na
wybory! Głosujmy. Opowiedzmy się
za albo przeciw. Głosujmy za zmianami albo walczmy o to, aby zostało

tak, jak jest. Chodzi o to, aby podjąć
jakąś decyzję. W życiu publicznym
bierność jest najgorsza. Jeżeli mieszkańcy są obojętni na los małej ojczyzny, władza może dostać się w ręce
cwaniaków i ludzi przypadkowych,
którzy zamiast dbać o dobro mieszkańców, kosztem miasta kręcą swoje interesy.

Polska demokracja
dobiega trzydziestki,
a mimo tego sporo ludzi
wciąż boi się władzy.
Do naszej redakcji często dzwonią
sfrustrowani mieszkańcy, którzy żalą się na chamstwo, niekompetencję
i cwaniactwo urzędników. Kiedy prosimy, aby zechcieli firmować te informacje swoim nazwiskiem, pada na
nich blady strach.
- Oni się zemszczą, mają układy. Pan jeszcze nie wie, do czego są
zdolni - takie komentarze słyszymy
czasami w naszej redakcji, choć żyjemy w czasach demokracji, wolności słowa i społeczeństwa obywatelskiego.

Idźmy na wybory
dla własnej higieny
psychicznej.
Niech to będzie terapia dla tych
wszystkich, którym trzęsą się nogi,
kiedy mają wejść do urzędu miasta
albo innej instytucji publicznej. Wielu
mieszkańców nie chodzi na wybory
z lenistwa i dobrobytu. Myślą, że
skoro mają samochód, Cyfrowy Polsat i kolejną wersję ipoda, to świat leży u ich stóp. Pamiętajmy jednak, że
w życiu nic nie jest dane na zawsze.
O swoje interesy trzeba dbać i walczyć. Dbajmy więc nie tylko o siebie,
ale i najbliższe otoczenie. Idźmy na
wybory, bo nie wypada nie iść!

cena: 45 000 zł
tel. 601 976 218

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

TYLKO U NAS

tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

TYLKO U NAS

DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA

cena: 90 000 zł

Skrbeńsko
pow. 3875,00 m2
cena: 85000 zł
tel. 601 976 218

DOM

tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Gołębia - Centrum
pow. 1036,00 m2
cena: 105 000 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. 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

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

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
pow. 49,00 m2
cena: 118 000 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. Krakowska
pow. 63,00 m2
cena: 155 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKI
Marklowice Górne
pow. 1505,00 m2
cena: 67 000 zł
pow. 1947,00 m2
cena: 85 000 zł
tel. 601 976 218

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

M-3
Jastrzębie-Zdrój
oś. Przyjaźń
pow. 39,00 m2
cena: 87 900 zł
tel. 601 976 218

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

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

DZIAŁKA
BUDOWLANA
Mszana
pow. 4000,00 m2
cena: 205 000 zł
tel. 601 976 218

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

Jastrzębie-Zdrój
pow. 400,00 m2

TYLKO U NAS

cena: 450 000 zł

TYLKO U NAS

TYLKO U NAS

kupimy twoją
nieruchomość
zadzwoń!!!

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,70 m2
cena: 162 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
Szeroka
pow. 1114,00 m2
cena: 45 674 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

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

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

pow. 1790,00 m2

TYLKO U NAS

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

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

Ochaby Wielkie

TYLKO U NAS

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

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

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

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

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

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

TYLKO U NAS

pow. 18,50 m2

DOM
Skrzyszów
pow. 190,00 m2
działka. 5000,00 m2
cena: 630 000 zł
tel. 601 976 218
TYLKO U NAS

Ornontowice

DZIAŁKA BUDOWLANA

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

TYLKO U NAS

M-2

TYLKO U NAS
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0%

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

LK
OU

NA
S
LK
OU
TY

TY
NA
S

DOM

Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*

0%

DZIAŁKA

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

Kupujący nie płaci prowizji*

LK
OU

0%

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

NA
S

DOM

0%

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

TY

LK
OU

Jastrzębie-Zdrój
ul. Małopolska
pow. 55,18 m2
tel. 690 886 065
Cena: 126 000 zł

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

NA
S

M-4

M-2

DOM

Kupujący nie płaci prowizji*

LK
OU

Gołkowice
Pc= 220,0 m2,
działka 1200 m2
tel. 690 886 063
Cena: 290 000 zł

Jastrzębie-Zdrój,
2 piętro
ul. Turystyczna
pow. 55,70 m2
tel. 690 886 065
Cena: 123 000 zł

TY

NA
S
LK
OU
TY

DOM

M-4

Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 26,00 m2
tel. 690 886 063
Cena: 67 000 zł

TY

M-2

NA
S
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0%

DZIAŁKA

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

Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*

0%

Kupujący nie płaci prowizji*

Nie przegap

30 września o godz. 18, w Kościele EwangelickoAugsburskim przy ul. Cieszyńskiej 23 odbędzie się
XIII Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej.

NA
S
LK
OU
TY

budowlana
Jastrzębie-Zdroj
Szeroka
pow. 800 m2
tel. 690 886 063
Cena: 45 000 zł

0%

DZIAŁKA

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

LK
OU

NA
S

Działka

budowlana
Gorzyce
ul. Piaskowa
pow. 1 139 m2
tel. 690 886 065
Cena: 54 000 zł

0%

DZIAŁKA

budowlana
Ruptawa, Maryjowiec
pow. 1 470 m2
tel. 690 886 063
Cena: 89 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji*

TY

NA
S
LK
OU
TY
S

0%

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

NA

DOM

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji*

LK
OU

S
NA

0%

Jastrzębie Ruptawa
Pu= 115,7 m2,
działka 5322 m2
tel. 690 886 063
Cena: 218 000 zł

LK
OU

DOM

Marklowice Górne
(gm. Zebrzydowice)
Pu= 138,53 m2,
działka 1959 m2
tel. 690 886 063
Cena: 430 000 zł

TY

TY

LK
OU

NA

S

M-3

LK
OU

DOM

Jastrzębie-Zdrój
dzieln. Zdrój
pow. 62,00m2
tel. 690 886 063
Cena: 118 000 zł

Mieszkanie 2-pokojowe
Jastrzębie-Zdrój
pow. 36,00 m2
tel. 690 886 063
Cena: 86 000 zł

TY

Ustroń
Pu= 150,0 m2,
działka 1000 m2
tel. 690 886 063
Cena: 399 000 zł

NA
S

DOM

Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,18 m2
tel. 690 886 063
Cena: 159 000 zł

M-5

M-3

Jastrzębie-Zdrój
ul. Harcerska
pow. 48,00 m2
tel. 690 886 063
Cena: 105 000 zł

M-4

TY

LK
OU
TY

Jastrzębie-Zdrój
pow. 38,00 m2
tel. 690 886 063
Cena: 73 000 zł

NA
S

M-3

0%

Działka

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

Kupujący nie płaci prowizji*

Dom przyjęć

Godów
Pu= 480,0 m2
działka 2 335 m2
tel. 690 886 063
Cena: 850 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji*

Zagrają na rzecz Hospicjum

Kasza Team
Kameralnie i organowo kontra strażacy

W

ystąpią: Magdalena Duś - fortepian, Bartłomiej Duś - saksofon, prof. Arkadiusz Adamski
- klarnet. Zespół MagDuś został założony w 2012 roku w Katowicach. W świe-

cie globalizacji i jednolitości MagDuś
wyróżnia się nowatorskim podejściem
do brzmienia, młodzieńczą fantazją oraz
perfekcją muzykowania kameralnego.
Ich gra jest szczera oraz pełna pasji

i mimo dwóch zróżnicowanych osobowości łączy się w harmonijną całość.
Kameralistyka to dla nich coś więcej niż
muzyka, to także filozofia życia, dzięki
której dwa osobne brzmienia mogą
zamienić się w idealny duet. W 2013
roku duet zdobył II nagrodę podczas
XVII Międzynarodowego Konkursu Kameralnego w Łodzi, a rok później w 2014
roku nagrodę publiczności oraz II nagrodę w prestiżowym konkursie kameralnym
„Salieri-Zinetti” w Weronie we Włoszech.
W 2012 roku nakładem wydawnictwa
Classic Clips ukazała się debiutancka
płyta „Malinconico” zawierająca utwory
kompozytorów francuskich XX wieku.
W 2017 roku MagDuś został laureatem
programu artysta-rezydent Instytutu Muzyki i Tańca (IMIT).
Prof. Arkadiusz Adamski jest
absolwentem Akademii Muzycznej
w Katowicach. Jako solista i kameralista
występował z zespołami krajowymi i zagranicznymi. W 2010 został powołany na
stanowisko członka zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Klarnecistów.
W 2014 roku jako dyrektor artystyczny
zorganizował i przeprowadził Europejski
Kongres Klarnetowy, którego czwarta edycja odbyła się w Katowicach.

Na

koniec września czeka nas świetna, futbolowa
impreza. „Kasza Team” zmierzy się z drużyną Strażaków OSP. Wynik będzie ważny, ale nie najważniejszy. Mamy nadzieję, że poza sportowymi emocjami nie zabraknie
szczodrości darczyńców na rzecz jastrzębskiego Hospicjum. Do
licytacji zostanie przekazana, m.in. piłka z podpisem Kamila Glika.

Mecz odbędzie się w niedzielę, 30 września
o godzinie 16:00 na Orliku przy ul. Warszawskiej.
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O to chodziło mies

Kończy się czteroletnie urzędowanie prezydent Anny Hetman. Wierząc jej przedwyborczym zapowiedziom, to m
Zdroju. Niestety, mieszkańcy szybko zostali sprowadzeni na ziemię. Pierwszy rok kadencji nie powalił na kolana,
początki na takim stanowisku bywają trudne. Szybko się jednak okazało, że prezydent Hetman nie uczy się na w
skrócony bilans kadencji. Oczywiście, nie zawiera on propagandowej sieczki, jaką serwują media zależne finans

Strzelają do górników
- gdzie jest prezydent?
Na początku 2015 roku o Jastrzębiu-Zdrój mówiła
cała Polska. Policja tłumiąc górniczy protest sięgnęła po środki wypróbowane przez ZOMO w 1981 roku
pod kopalnią „Wujek”. W ruch poszły pałki, armatki
wodne i broń. Miasto zamarło z przerażenia i oburzenia. Mieszkańcy liczyli, że nowa prezydent wystąpi
z apelem i powie: ja tu jestem gospodarzem. Nie bijcie i nie strzelajcie do moich ludzi! Niestety, takie słowa nie padły. Anna Hetman po raz pierwszy pokazała,
że wierność Platformie Obywatelskiej, której rząd pozwolił na siłową pacyfikację protestu, jest dla niej co
najmniej równie ważna, jak służba miastu.

Mniej kasy na sport
W porównaniu z rokiem 2014 miasto zmniejszyło
dotację na sport. Szczególnie ta sytuacja dotknęła
GKS 1962. Klub wnioskował o dotację w wysokości
548 tys. zł, bo takie były realne koszty utrzymania
się w trzeciej lidze. Dostali tylko 370 tys. zł. Pod
znakiem zapytania stanął udział drużyny w rozgrywkach w sezonie 2015/2016. Na politycznych
salonach plotkowano, że obcięcie dotacji na sport
może być zemstą Anny Hetman na radnym Andrze-

ju Matusiaku, przewodniczącym komisji sportu
w Radzie Miasta.

Sami swoi
Wybuchł towarzyski skandal z zapleczem „eksperckim” Anny Hetman. Mieszkańcy mieli jeszcze
w pamięci jej filmik emitowany w czasie kampanii.
Przyszła prezydent opowiadała o „zwijającym” się
Jastrzębiu-Zdrój: „Młodzi wyjeżdżają, bo nie widzą
perspektyw”. Jej słowa ilustrowało ujęcie młodej pary z dzieckiem, spacerującej ulicami miasta. Szybko
okazało się, że są to Paweł i Anna Świderscy, mieszkańcy Rybnika i specjaliści od marketingu. Obydwoje
dostali dobrze płatną pracę w magistracie.

Wojna pod Daszkiem
Spółka TBS „Daszek” podpisała z firmą Hadex
Development przedwstępną umowę sprzedaży
działki przy ul. Witczaka. Miał tam powstać budynek mieszkalny komponujący się z charakterem
dzielnicy Zdrój. Miasto wstrzymało tę transakcję
pod pretekstem, że w tej części miasta powstanie
Dom Solidarności. Nic z tych planów nie wyszło.
W efekcie, przy Witczaka nie ma Domu Solidarności, ani budynku mieszkalnego.

Problemy z komunikacją
- radni ratują sytuację
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji było
sztandarową obietnicą wyborczą Anny Hetman. Po
zwycięstwie, szybko zabrała się do tego dzieła. Na
jej wniosek radni przyjęli uchwałę o wystąpieniu
Jastrzębia-Zdroju ze struktur MZK. Szybko okazało się, że taki krok pociągnąłby za sobą poważne
skutki finansowe dla miasta. Prezydent najwyraźniej zapomniała, że MZK realizuje projekt unijny
o wartości 15 mln zł. Za przerwanie tego zadania
miasto musiałoby zapłacić milionowe kary. Radni
uratowali sytuację i wycofali decyzję o wystąpieniu z MZK. Przy okazji wyszło na jaw, że prezydent
zamówiła za 50 tys. zł „Analizę zmian organizacji
zbiorowego transportu miejskiego w JastrzębiuZdroju”. Autorzy opracowania jednoznacznie sugerowali, że bezpłatna komunikacja nie jest dobrym pomysłem.

Nieprzygotowani
do reformy oświaty
W styczniu 2017 roku za oknami trzaskał mróz,
ale podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta było
wyjątkowo gorąco. Urszula Bauer, Śląski Kurator

Oświaty, zarzuciła prezydent Annie Hetman, że
wśród wszystkich, prawie 200 jednostek samorządowych w województwie śląskim, Jastrzębie-Zdrój
jest najgorzej przygotowane do wdrożenia reformy
oświatowej.

Nie ma absolutorium
Seria wpadek, gaf i złych decyzji nie pozostała
bez wpływu na relacje między Anną Hetman i Radą
Miasta. W 2017 roku prezydent nie otrzymała absolutorium. W mediach pojawiły się spekulacje, że
jest do pierwszy krok do ogłoszenia referendum
w sprawie odwołania prezydent miasta. Ostatecznie nie doszło do próby zakończenia tej kadencji
przed czasem.

Zabrali pieniądze
na chore dzieci
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia „Centrum
Logopedyczne” działa w Jastrzębiu-Zdroju od 15 lat.
Od 2014 roku realizuje program Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Subwencja na WWR pochodzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej i idzie za dzieckiem.
To znaczy, że samorząd terytorialny nikomu nie robi
łaski, a jedynie dzieli kasę z MEN. Tymczasem miasto

*
ŻORY, KOŚCIUSZKI 51
tel. 885-510-077
godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota: 9:00-20:00
niedziele handlowe: 10:00-20:00

TERMIN WAŻNOŚCI KUPONU
13.09-12.10.2018

2 013625 000018
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-10% na wszystko (z wyłączeniem produktów przecenionych) do wykorzystania w sklepie Komfort w Żorach, w dniach 13.09-12.10.2018r, za okazaniem kuponu
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szkańcom?

iała być kadencja pozytywnego przełomu dla Jastrzębiaale można było przymknąć oko na wpadki i gafy, bo
łasnych błędach. Im dalej, tym było gorzej. Prezentujemy
sowo i towarzysko od Anny Hetman.
ograniczyło dotację dla tej placówki. „Centrum Logopedyczne” odwołało się do sądu i sprawę wygrało.
Niesmak pozostał, bo do dziś nie wiadomo dlaczego
miasto chciało doprowadzić do upadku tę szanowaną
przez rodziców placówkę, która pomaga wielu chorym, małym jastrzębianom.

Skandal z miejską dotacją
Wszystkie dotychczasowe potknięcia i złe decyzje można było przypisać nieudolnemu stylowi
rządzenia, ale na początku 2018 roku przekroczone zostały wszelkie granice przyzwoitości. Miasto
przeznaczyło na organizację imprez kulturalnych
240 tys. zł. Na liście stowarzyszeń, które dostaną te
pieniądze, obok parafii, strażaków, pasjonatów sztuki znalazło się także ugrupowanie Dla Jastrzębia,
czyli samorządowa przybudówka prezydent Anny
Hetman. Na organizację dwóch imprez prezydent
Anna Hetman chciała przyznać prezes Annie Hetman 82 tys. zł. Wybuchł medialny skandal. Prezydent
wycofała się z tej decyzji, ale ludzie zapamiętali ten
skok na miejską kasę.

Samotna figura
Zaczęło się sypać zaplecze Anny Hetman w Urzędzie Miasta. Ze współpracy z dotychczasową szefową
zrezygnowali wiceprezydenci. Najpierw odszedł Ryszard Rakoczy. Wkrótce jego śladem poszedł Janusz
Buda. Nawet opozycyjni radni, którzy nieraz ścierali
się z nimi na sesjach, doceniali ich fachowość i merytoryczne przygotowanie. Zastępcami Anny Hetman
zostali Roman Foksowicz, jeden z liderów jastrzębskiej Platformy Obywatelskiej oraz Robert Chojecki,
syn radnej i przyjaciółki Anny Hetman.

Złote Łany odcięte od świata
Gdyby nagle trafił piorun, można by uznać, że
miasto zostało zaskoczone sytuacją. O tym jednak,
że most w ciągu ul. Wiejskiej grozi zawaleniem
wszyscy wiedzieli od dawna. Wszyscy, oprócz miejskich urzędników. Mieszkańcy osiedla Złote Łany
wracając z pracy 30 maja tego roku natknęli się na
znak zakazu. Do najbliższego przystanku komunikacji publicznej musieli się „przespacerować” ponad
kilometr, nieoświetloną ulicą bez chodnika. Mieszkańcy bezskutecznie apelowali, aby na Złotych Łanach uruchomić przynajmniej przystanek autobusowy. Anna Hetman, przewodnicząca Zarządu MZK,
nie załatwiła tej sprawy.

Miało być muzeum jest klapa
Od lat toczy się spór między Anną Hetman a większością w Radzie Miasta na temat zagospodarowania
terenów poprzemysłowych. W sprawie łaźni po nieczynnej kopalni „Moszczenica” prezydent postawiła
na swoim. Miasto pozyskało prawie 9 mln zł dofinansowania na urządzenie tam muzeum górnictwa.
Pomysł ten wywołał euforię w mediach przychylnych
magistratowi. Ich zapadł przygasł, kiedy okazało się,
że koszt realizacji tego projektu jest ponad trzy razy
większy. Miało być wielkie muzeum, jest wielka klapa.

Chaos, nerwy i zamieszanie
czyli szykuje się miejski remont
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. Na dwa tygodnie przed
rozpoczęciem wakacji dyrekcja, uczniowie i rodzice
Zespołu Szkół nr 1 dowiedzieli się, że do ich placówki
zostaną czasowo dokwaterowani uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 18, gdzie ma być przeprowadzony
remont. Okazało się, że urzędnicy wiedzieli od dawna, że Urząd Marszałkowski przekaże pieniądze na
termomodernizację, ale nie zaplanowali wcześniej,
jak tę operację sprawnie przeprowadzić.
Jerzy Filar
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Marta Mężyk-Badura
lekarz dentysta

rejestracja telefoniczna:

515 21 90 50
świadczymy pełen zakres usług
prywatnie oraz w ramach NFZ

Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 12
(budynek Varius Med)

www.nzoz-profimed.pl
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Razem
zdziałać
Rozmowa z Łukaszem Kaszą,
i kandydatem na prezyden
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- Jastrzębska Spółka Węglowa ma się przecież dobrze.
- Chyba nie ma w Jastrzębiu człowieka, który nie byłby
dumny z tego, że po latach
zapaści JSW stanęła na nogi
i stała się gwarancją stabilizacji gospodarczej i społecznej
naszego miasta. Warto jednak
pamiętać o zasadzie, że w życiu trzeba liczyć na najlepsze,
ale być gotowym na najgorsze.
Ta dewiza towarzyszy mi też
w pracy samorządowca. Wszyscy chcemy, aby Jastrzębska
Spółka Węglowa nie zwalniała
tempa przez najbliższych kilkadziesiąt lat, ale nie wiemy,
czy tak będzie na pewno. Zbyt
dużo czynników zewnętrznych
decyduje o sytuacji JSW, na
które jako miasto nie mamy
najmniejszego wpływu. Dlatego musimy zbudować drugi
fundament rozwojowy, oparty
na własnej przedsiębiorczości
i nowoczesnych, innowacyjnych technologiach…

zamiast 250 zł
płacisz 225 zł
(wystarcza na okres
od 2 do 3 miesięcy)

-10%

na pakiet 4 pierwszych wizyt
dla 2 osób

zamiast 450 zł
płacisz 405 zł
(wystarcza na okres
od 2 do 3 miesięcy)

Kupon ważny do 31.10.2018

-10%

Kupon ważny do 31.10.2018

schudnij z dietetykiem klinicznym
bez suplementów diety
na pakiet 4 pierwszych wizyt
dla 1 osoby

- Pana program wyborczy
jest obszerny i wielowątkowy. Na pewno ma Pan też
wewnętrzną listę priorytetów.
Proszę powiedzieć z jakiego
punktu na pewno Pan nie zrezygnuje?
- To jest spójny, całościowy
program, bez podziału na sprawy mniej lub bardziej priorytetowe. Wszystko jest w nim ważne
i z niczego nie trzeba rezygnować, ponieważ są to plany, projekty i pomysły, które można
zrealizować. Natomiast jeżeli
mam konkretnie odpowiedzieć
na pytanie, to na pewno nie
zrezygnuję z utworzenia w Jastrzębiu-Zdroju centrum nauki,
innowacji i wspierania biznesu.
Mówiłem o tym wielokrotnie
i jeszcze raz powtórzę, że rozwoju naszego miasta nie możemy budować tylko na jednym
fundamencie.

- W grupie JSW działa już
spółka JSW Innowacje. Chce
pan konkurować z Jastrzębską Spółką Węglową?
- Nie konkurować, ale współpracować. JSW Innowacje działa krótko, ale już stała się regionalnym i krajowym liderem
w wielu branżach nowoczesnych technologii. Spółka dysponuje ogromnym potencjałem biznesowym. Wpisując in-

nowacyjne technologie w plan
rozwoju naszego miasta wejdziemy na szlak przetarty już
przez JSW. Wykorzystamy efekt
synergii, czyli - mówiąc prościej - razem możemy zdziałać
więcej.
- Pełna zgoda co do tego,
że w naszym mieście drzemie
potencjał, ale czy jest on na
tyle duży, aby spełnić oczekiwania mieszkańców?
- Oprócz uruchomienia własnego potencjału kluczem do
sukcesu jest lepsze wykorzystanie zewnętrznych środków
i zasobów.
- A konkretnie?
- Pierwszym z brzegu, choć
bardzo spektakularnym konkretem jest rządowy program
„Czyste powietrze”. Te liczby
robią wrażenie. Ponad sto miliardów złotych, prawie cztery
miliony domów z dotacją na
unowocześnienie źródeł ciepła. Nie wyobrażam sobie, aby
na tym programie, w mocny
i konkretny sposób nie skorzystało nasze miasto. Jestem już
po bardzo dobrych i rzeczowych rozmowach z prezesem
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
który będzie koordynował realizację „Czystego powietrza”
w województwie śląskim.
- Opozycja zarzuca, że ten
program jest adresowany tylko do samorządów, gdzie po
wyborach rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość.
- To niepoważny zarzut. Program jest rozpisany na dziesięć
lat, a etapy jego realizacji nie są
zależne od kadencji parlamentu
czy samorządów. Nie wyobrażam sobie, aby Jastrzębie-Zdrój
nie skorzystało z tej oraz innych
możliwości, jakie dają programy
społeczne i inwestycyjne uruchomione przez rząd. „Mieszkanie plus” to oferta dla jastrzębskich młodych rodzin, aby nie
szukały swojego miejsca do
życia w innych miastach. Z kolei „senior plus” to odpowiedź
na tendencje demograficzne.
Polacy, w tym jastrzębianie, żyją coraz dłużej. Rośnie liczba
osób starszych, którym musimy
zapewnić warunki do godnego,
aktywnego życia.

wrzesień 2018r.

www.naszejastrzebie.pl
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można
ć więcej
przewodniczącym Rady Miasta
ta Jastrzębia-Zdroju.
- Wróćmy jeszcze do pierwszego pytania. Nie skonkretyzował Pan, gdzie miałoby
powstać centrum nauki, innowacji i wspierania biznesu?
- Z lokalizacją nie powinno
być problemu. Mamy wiele niezagospodarowanych terenów
i obiektów poprzemysłowych.
To nie jest problem zburzyć te

lepsze wykorzystanie środków
unijnych i rządowych musi
się stać priorytetem władz
wyłonionych po wyborach
samorządowych. Unijna perspektywa finansowa na lata
2014-2020 jest ostatnią, kiedy
Polska może liczyć na tak duże pieniądze. Jastrzębie-Zdrój,
jeżeli chce skorzystać z tego

Tylko u nas

O rozwoju rozmawialiśmy ostatnio, proszę powiedzieć kogo ma
Pan na myśli mówiąc, że przyszłość miasta musimy budować razem? To bardzo pojemne
określenie.
- To pojemne określenie, ale
proszę traktować je dosłownie.
Najbliższe lata będą dla naszego
miasta wyjątkowo ważne. Może-

Hasło „wszystkie ręce na pokład” jest
stare i oklepane, ale w przypadku
Jastrzębia-Zdroju musi się sprawdzić.
budynki, zaorać grunty i postawić tam markety, ale nie tak sobie wyobrażam rozwój miasta.
- Prezydent Hetman na terenach poprzemysłowych nie
chciała zbudować marketu,
ale postawić muzeum. Niestety, pozyskana dotacja unijna okazała się wielokrotnie
mniejsza, niż koszt tej inwestycji. Problem niezagospodarowanych nieruchomości
po byłej kopalni Moszczenica
wciąż pozostaje otwarty.
- To jest problem wręcz modelowy dla Jastrzębia-Zdroju,
bo po raz kolejny pokazuje jak
może się zemścić brak odwagi w podejmowaniu decyzji
ważnych dla rozwoju miasta.
W sprawie Moszczenicy stoimy
w miejscu, a to znaczy, że się
cofamy. Jako radni Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy i mamy
inny pomysł na zagospodarowanie jastrzębskich terenów poprzemysłowych. Chcemy realnie współpracować z Katowicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną,
odbudować relacje z Akademią
Górniczą-Hutniczą, rozwinąć
współpracę z samorządami
i firmami Republiki Czeskiej
oraz skorzystać z doświadczeń
naszych miast partnerskich. To
jest dobry, szeroki plan, którego
celem jest budowa przemysłu
a nie muzeum przemysłu. Ten
plan wciąż leży na stole.
- Wiedząc, że dotacja unijna wynosi 9 mln zł, dlaczego
w magistracie przygotowano
projekt muzeum za 27 mln zł?
- Proszę o to pytać w magistracie, a nie mnie. Natomiast

tortu, musi skuteczniej sięgać
po dotacje.
- Pomówmy też o drobniejszych sprawach. Między
innymi z pańskiej inicjatywy
w biurze posła Grzegorza
Matusiaka pełnili dyżury pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia. Narobiliście
tylko mieszkańcom apetytów.
W Jastrzębiu-Zdroju powinna
być stała placówka NFZ.
- To nie są drobne sprawy, ale
poważne problemy, zwłaszcza
dla starszych i schorowanych
jastrzębian. Zrobię wszystko,
aby w naszym mieście powstała placówka nie tylko NFZ, ale
także Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Rozmawiałem na
ten temat w centralach obu instytucji i mogę zapewnić, że jest
taka szansa.
- A parkingi? Problemy
z parkowaniem samochodów
na osiedlach należą do dyżurnych tematów interwencyjnych naszych Czytelników.
- Miasto może w tej sprawie
zrobić wiele, ale nie wszystko. Potrzebna jest współpraca
z władzami spółdzielni mieszkaniowych, które są przecież
gospodarzami na swoich terenach. Nie jest to problem nie
do rozwiązania. W każdym razie
wśród wydatków inwestycyjnych miasta na najbliższe lata
na pewno muszą się znaleźć
pieniądze na remonty i budowę
parkingów.
- Podczas spotkań często
posługuje się Pan dwoma słowami na „r”: rozwój i razem.

my wiele zyskać, ale też stracić,
jeżeli coś zrobimy nie tak. Chociażby z tego powodu nie możemy sobie pozwolić na wewnętrzne spory i waśnie. Cenni i wartościowi ludzie nie mogą biernie
stać z boku. Hasło „wszystkie
ręce na pokład” jest stare i oklepane, ale w przypadku Jastrzębia-Zdroju musi się sprawdzić.
Rozmawiał: Jerzy Filar

l
l
l
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chwilówki nawet do 5000 zł
wypłata od ręki
bez zaświadczeń o zarobkach
również z zajęciami komorniczymi
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Jastrzębie-Zdrój
Wielkopolska 42A, 
tel.
Mazowiecka 8A,
tel.
Harcerska 2A,
tel.
Wodzisław Śląski
Targowa 7,
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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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
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Najlepsza
jadłodajnia

DYWANY
WYKŁADZINY

l tapety
l dywany
l panele
l wykładziny

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

W

poprzednim numerze „Naszego
Jastrzębia” pisaliśmy o sukcesie
jednej z jastrzębskim restauracji
- Jadłodajnia Pasaż 24h, która zajęła pierwsze miejsce w plebiscytach powiatowym
i wojewódzkim na bar (jadłodajnię, bistro)
roku 2018. Honorowy dyplom od marszał-

ka województwa śląskiego, przedstawicielce zwycięskiej firmy wręczył redaktor
naczelny „Dziennika Zachodniego”, Marek
Twaróg. Natomiast honorowy medal zostanie wręczony właścicielom restauracji
drugiego października 2018 roku, podczas
gali, na targach „Polagra” w Poznaniu.
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Na początku było marzenie, aby coś zmienić w swoim życiu, w pracy…

M

10 lat Dzwoneczka!

arzenie stało się zamiarem. Zamiar był zaledwie ziarnkiem piasku, ale trwale zmienił nasze myśli. Trafił na podatny grunt: pęczniał, kiełkował, rósł. Zapadła decyzja: szukamy
miejsca dla nas, na nasze przedszkole.
W listopadzie 2007 roku znalazłyśmy budynek po salkach katechetycznych w Szerokiej, dzielnicy Jastrzębia-Zdroju.
- Był to trudny czas. Projekt, zdobycie środków finansowych i gruntowny remont… wspominają właścicielki. - Wychodziłyśmy
z domu wczesnym rankiem, a wracałyśmy
późną nocą, by rano znów wrócić na „plac budowy”. Pomagali nam nasi bliscy: mężowie, rodzice, dzieci, przyjaciele. Nasze marzenie okazało się trudną drogą dla nas i naszych rodzin.
Ale przetrwałyśmy! - wspominają.

1 października 2008 roku
przyjęłyśmy nasze pierwsze dzieci.
Było ich - uwaga - 12. W październiku - 17,
a w grudniu 24! W kolejnym roku szkolnym
dzieci było już 54. Dziś obejmujemy opieką
58 dzieci w wieku przedszkolnym i 10 maluszków w żłobku. Zatrudniamy 9 nauczycieli,
6 pomocy pedagogicznych, pomoc kuchenną, księgową, psychologa, neurologopedę.

A skąd nazwa Dzwoneczek?
Przez wiele lat proboszczem naszej parafii
był śp. ksiądz Antoni Łatko, który zbierał dzwoneczki. Jego kolekcja była tak duża, że powstało muzeum. My również zbieramy dzwoneczki, które są wyeksponowane w szatni naszego
przedszkola.

O kocie, jeżu i innych zwierzątkach
Przez wiele lat mieliśmy kota. Przyszedł
nie wiadomo skąd i został przez 9 lat. Każdego ranka witał wszystkich. Był naszym
terapeutą. W kiciowej budce zagościł kiedyś jeż, a na schodach budynku opalał się
zaskroniec - ZOSTAŁ WYWIEZIONY
PRZEZ SPECJALISTĘ! Jako miłośnicy zwierząt od wielu lat wspieramy też nasze jastrzębskie
schronisko dla bezdomnych zwierząt organizując zbiórkę żywności
i potrzebnych rzeczy.

innych. Obchodzimy też urodziny naszych
podopiecznych.

U nas
nie ma nudy
Zapewniamy dzieciom
ciekawe zajęcia realizowane
zgodnie z podstawą programową i szereg zajęć dodatkowych:
dogoterapię, hipoterapię, terapię ruchową, ciekawe warsztaty, etnologię, rytmikę, religię, kółka zainteresowań, teatrzyki, wyjazdy do teatru, wycieczki. Jesteśmy przedszkolem integracyjnym - dzieciom niepełnosprawnym w zależności od
potrzeb zapewniamy opiekę specjalistów
(psycholog, oligofrenopedagoga, neurologopeda, terapeuta Si, surdopedagog,
tyflopedagog).

Propagujemy śląską tradycję

Dużo się u nas dzieje
Tradycyjnie od wielu lat organizujemy rodzinne imprezy: w grudniu Jasełka,
w styczniu Dzień Babci i Dziadka, a w czerwcu Pikniku Rodzinnym, w którym celebrujemy Dzień Mamy i Taty. Jest Dzień Dziecka,
Kotka, pasowanie na przedszkolaka, Dzień
Górnika, mikołajki, bal karnawałowy i wiele

Do Dzwoneczka zapraszamy ciekawych
gości, a wsród nich: zespoły regionalne Niezapominajki i Druga Młodość oraz Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich. W czasie świąt wspólnie
z dziećmi przygotowujemy tradycyjne potrawy: kołacze, baby, faworki, kluski śląskie. Dzieci uczęszczają na kółko regionalne, a w holu
głównym przedszkola znajduje się kącik regionalny, gdzie można zobaczyć przedmioty
i sprzęt związany z naszą kulturą.
W październiku Nasze Przedszkole obchodzi 10. urodziny. Po tylu latach działalności
z czystym sumieniem możemy powiedzieć,
że warto wierzyć, że marzenia się spełniają.

Jastrzębie-Zdrój, Powstańców Śląskich 109 l tel. 32 47 11 559 l www.przedszkoledzwoneczek.pl l sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl
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Dodatek opracował: Jerzy Filar

Zdjęcia: JSW

Dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Mieszkańcy
Jastrzębia-Zdroju
mogą korzystać
z nowych stacji
Jastrzębskiego
Roweru Miejskiego.
Zostały one
uruchomione
dzięki współpracy
Jastrzębskiej
Spółki Węglowej
z operatorem
systemu, firmą
Nextbike Polska.
Z trzech nowych
stacji mogą korzystać
zarówno pracownicy
JSW, jak i pozostali
mieszkańcy.

fot. Joanna Karwot

Kolejne rowery miejskie

T

rzy nowe stacje zostały
uruchomione na terenie
Ruchów Zofiówka i JasMos oraz przy ul. Armii
Krajowej (Centrum Usług Wspólnych). Liczba rowerów zwiększyła się dwukrotnie. Dzięki JSW
Jastrzębski Rower Miejski wzbogacił się aż o 30 dodatkowych jednośladów.

- Jastrzębski Rower Miejski to
program pilotażowy, który - jak
pokazują wyniki z trzech miesięcy
- okazał się sukcesem. Rower miejski to przecież doskonały sposób na
codzienne dojazdy. To najzdrowszy,
najprzyjemniejszy i najtańszy środek transportu - mówi Robert Lech,
prezes Nextbike Polska, operatora
Jastrzębskiego Roweru Miejskiego.

Ze wszystkich stacji Jastrzębskiego Roweru Miejskiego można korzystać na tych samych zasadach.
Wystarczy zarejestrować się w systemie na stronie RowerJastrzebie.pl
lub w aplikacji Nextbike na telefony komórkowe. Należy też wpłacić
10 złotych do wykorzystania na opłaty związane z wypożyczaniem rowerów. Osoby, które mają już konto

w systemie Nextbike założone w Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach, Gliwicach czy innym mieście, mogą z niego skorzystać. Pierwsze pół godziny
każdego wypożyczenia jest zawsze
darmowe. Za przejażdżkę nieprzekraczającą godziny zapłacimy 1 zł.
Aby skorzystać z roweru wystarczy podejść do terminala stacji wypożyczeń i postępować zgodnie
z instrukcjami - wpisać swój numer
telefonu, kod PIN i numer wypożyczanego roweru widoczny na ramie.
Można też za pomocą aplikacji zeskanować kod QR na rowerze. Trwa
to zaledwie kilka sekund. System
odblokowuje wtedy rower i można
udać się na przejażdżkę. Po zakończeniu podróży wystarczy wpiąć
rower w elektrozamek tej samej lub
dowolnej innej stacji Jastrzębskiego
Roweru Miejskiego.
Jastrzębski Rower Miejski cieszy
się bardzo dużą popularnością. Od
1 czerwca w systemie zarejestrowało
się 700 osób. Z systemu skorzystało
również 150 osób, które mają już założone konto w innym systemie Nextbike. Do tej pory dokonali oni łącznie
3000 wypożyczeń.
Od soboty, 1 września, Jastrzębski
Rower Miejski liczy 7 samoobsługowych stacji wypożyczeń i 60 rowerów.

JSW wspiera transplantologię
się zgromadzić na starcie aż
tylu sztafet. Były z nami osobowości znane z poprzednich
edycji między innymi Jolanta
Fraszyńska, Jacek Kopczyński,
Małgorzata Potocka, Maciej
Kurzajewski, Agnieszka Rylik,
Tomasz Barański, Krzysztof

W

Warszawie odbyła się trzynasta
edycja „Biegu po
Nowe Życie”. To wielkie wydarzenie podczas którego
osoby po przeszczepach,
ludzie świata teatru, filmu,
mediów, nauki i sportu pro-

mują świadome dawstwo narządów. Jastrzębska Spółka
Węglowa od lat wspiera tę
inicjatywę.
Trzynasta edycja „Biegu po
Nowe Życie” odbyła się w sobotę 15 września. Na starcie

w Parku Świętokrzyskim przy
Pałacu Kultury i Nauki stanęło
ponad 70 sztafet. W ten sposób
osoby po przeszczepach narządów udowadniają, że mogą
żyć aktywnie
- Jeszcze nigdy w ośmioletniej historii biegu nie udało

Wieszczek, Paulina Sykut-Jeżyna, Marcin Mroczek, Jarosław
Kret czy Olga Kalicka, byli
także nasi nowi przyjaciele,
którzy dołączają do „Biegu po
Nowe Życie” między innymi
Michał Żebrowski, Aleksandra
Popławska, Piotr Głowacki,
Michał Mikołajczak, Rafał Maserak, Elżbieta Romanowska
czy Ewa Błachnio - cieszy się
Arkadiusz Pilarz, dyrektor wydarzenia.
- To dla nas wielkie święto,
wspaniałe spotkanie wspaniałych ludzi, dawców takich jak ja,
biorców i tych, którzy wspierają
polską transplantologię - mówi
Przemysław Saleta, współtwórca i ambasador „Biegu po Nowe
Życie”.
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Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w obchodach

Jastrzębie
O

Premier

Mateusz Morawiecki
Sierpień 1980 roku to nie tylko
historia, to nie tylko dzisiejsza
wolność. To coś więcej, to
definicja polskości, wtedy
robotnicy, tu z Jastrzębia-Zdroju,
ze Szczecina, z Gdańska i z całej
Polski, z 400 zakładów w całej
Polsce, powiedzieli światu, co
jest w naszym narodowym DNA,
że kwintesencją polskości jest
solidarność, godność i walka
o wolność.

bchody rozpoczęły się
o godz. 10 mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła przy ul. księdza Jerzego Popiełuszki. Po zakończeniu
nabożeństwa nieopodal kościoła
posadzony został „Dąb Wolności”.
Jest to jeden ze stu dębów poświęconych przez papieża Franciszka
z okazji przypadającej w tym roku
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dalsza część
uroczystości tradycyjnie odbyła
się przed pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. Znamienitych
gości przywitali Dominik Kolorz,
Przewodniczący Zarząd Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność oraz Roman Brudziński,
członek Zarządu Regionu ŚląskoDąbrowskiego NSZZ Solidarność
oraz szef NSZZ Solidarność w kopalni Zofiówka. W krótkim przemówieniu Dominik Kolorz, zwrócił
uwagę, na to, aby przy pracach,
przy ograniczaniu niskiej emisji nie
zapomniano o węglu.
- Z nadzieją i lekkim niepokojem
czekamy na program niskiej emisji
dla Śląska. Prosimy, by uwzględnić

miasto | ludzie
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38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

pamięta!

w nim węgiel, nie eliminować go,
bo na razie, w tej formie ustawy,
wygląda to trochę tak, jakby miał
on zostać wyeliminowany. A węgiel może być czysty - powiedział
Dominik Kolorz zwracając się do
premiera polskiego rządu.
Później głos zabrał Piotr Duda,
Przewodniczący NSZZ Solidarność. W swoim przemówieniu podziękował władzom państwowym
za współpracę przy wprowadzaniu
wolnych niedziel i obniżeniu wieku
emerytalnego. Przewodniczący odpowiedział również na zarzuty, że
związek jest polityczny.
- Jesteśmy największym, najbardziej profesjonalnym i merytorycznym związkiem, dlatego nas
atakują. Będziemy współpracować
z każdym, komu leżą na sercu takie same postulaty, jak Solidarności - powiedział Piotr Duda.
Jednym z najważniejszych punktów poniedziałkowej uroczystości
było nadanie placowi znajdującemu się przed kopalnią Zofiówka
imienia Tadeusza Jedynaka, sygnatariusza Porozumienia Jastrzębskiego oraz odsłonięcie poświęconej mu tablicy pamiątkowej.

Tadeusz Jedynak urodził się w 1949
roku w Niesadnej niedaleko Garwolina. W kopalni Manifest Lipcowy
w Jastrzębiu-Zdroju został zatrudniony w 1974 roku. 29 sierpnia 1980 roku
przyłączył się do strajku. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.
Był jednym z sygnatariuszy Porozumienia Jastrzębskiego podpisanego
w kopalni 3 września.
W Solidarności od momentu powstania związku, czyli od września
1980 roku. Był jednym z twórców
i redaktorów „Naszej Solidarności”
- biuletynu informacyjnego wydawanego przez Międzyzakładową
Komisję Robotniczą Jastrzębie. Od
22 lutego 1981 roku pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego Zarząd Regionu Śląska i Zagłębia NSZZ Solidarność.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku został
zatrzymany i internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia
w Katowicach, a następnie w Zabrzu Zaborzu i Nowym Łupkowie.
Na wolność wyszedł w 1982 roku
i zaangażował się w działalność
podziemną, za co był szykanowa-

ny. Wielokrotnie go zatrzymywano
i skazywano na grzywny.
W lipcu 1988 roku wyjechał do
Australii, ale po wybuchu strajku
w kopalni Manifest Lipcowy wrócił
do Jastrzębia-Zdroju i przedostał się
do protestujących górników. Po za-

kończeniu strajku kontynuował działalność związkową. Był uczestnikiem
II Zgromadzenia Działaczy Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego,
które odbyło się w lutym 1989 roku
w Ustroniu-Polanie. Brał także udział
w obradach Okrągłego Stołu, gdzie

zajmował się górnictwem. W latach 1991-1997 był posłem na Sejm.
W 1988 roku został odznaczony przez
Prezydenta RP na Uchodźstwie Krzyżem Kawalerskim, a w 2006 Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. Zmarł 31 maja 2017 roku
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Najważniejsze jest bezpieczeństwo górników
JSW w ekspresowym tempie wprowadza unikatowe w skali świata rozwiązania.

B

udowa nowoczesnego, jednolitego systemu łączności bezprzewodowej oraz najwyższej
jakości monitoringu pracowników
we wszystkich kopalniach JSW,
podniesienie poziomu szkolenia ratowników górniczych, utworzenie
najnowszej generacji Centralnego
Magazynu Ratowniczego JSW oraz
zmiany w systemie pracy ratowników górniczych. To tylko najważniejsze rekomendacje dwóch zespołów powołanych przez Daniela
Ozona, prezesa JSW po majowej katastrofie w Ruchu Zofiówka. Zarząd
przyjął raporty obu zespołów i zapowiedział ich szybką realizację.

Zespoły ekspertów przeanalizowały
akcję ratowniczą w Zofiówce i wskazały rozwiązania, które dodatkowo poprawią bezpieczeństwo pracowników
i usprawnią ewentualne akcje ratownicze.
- Najważniejsze jest bezpieczeństwo górników, to priorytet! W tej
dziedzinie nie było, nie ma i nie będzie
oszczędności w JSW. Chcemy w jak
najszybszym czasie wdrożyć nowoczesne narzędzia, procedury i systemy rekomendowane przez ekspertów,
które w bardziej efektywny sposób

pozwolą ujarzmiać siły natury - powiedział Daniel Ozon, prezes JSW.

Ratownictwo, jakiego
jeszcze nie było
Pierwszy z powołanych zespołów
zajmował się rozwiązaniami, które mają
usprawnić akcje ratownicze w JSW. Zdecydowano m.in. o utworzeniu Centralnego Magazynu Ratowniczego JSW,
który zlokalizowany jest na terenie
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”
Ruch Zofiówka. Przygotowano
również listę sprzętu i materiałów, w które magazyn
ma zostać doposażony. Ponadto
zespół przygotował rekomendacje dotyczące
nowych rozwiązań,
które mają poprawić funkcjonowanie Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego. Ratownicy mają pracować w systemie czterozmianowym.
Mają zostać wyposażeni, m.in. w nowoczesny sprzęt termowizyjny lub inny do
prześwietlania wyrobisk. Dodatkowo
dyspozytorzy ruchu mają zostać doposażeni w system umożliwiający symulację zmian w wentylacji kopalni. Narzę-

dzie to umożliwia prowadzenie akcji
ratowniczej w pierwszym jej etapie. Po
doświadczeniach z akcji ratunkowej
w Zofiówce podjęto również decyzję
o rozpoczęciu testów nowych aparatów
ratowniczych i wybraniu tych najlepszych dla ratowników JSW.

- Niektóre z naszych rekomendacji już są realizowane. Wszystkie zalecane zmiany chcemy wprowadzić
w życie do końca roku. W znaczny sposób poprawią one prowadzenie akcji
ratowniczych w naszych kopalniach

- powiedział Tomasz Śledź, zastępca
prezesa JSW ds. technicznych.

Łączność i monitoring
w technologii przyszłości
Drugi z zespołów, powołanych przez
zarząd JSW, zajmował się wypracowaniem wytycznych i rekomendacji dotyczących
poprawy standardów łączności, identyfikacji
oraz monitoringu
pracowników
przebywających pod ziemią
w kopalniach JSW. Członkowie zespołu przeprowadzili
inwentaryzację i sprawdzili skuteczność stosowanych do tej pory
w kopalniach JSW środków łączności
oraz monitoringu pracowników. Po przeanalizowaniu dostępnych rozwiązań
i technologii dostępnych na rynku oraz
w odniesieniu do przebiegu akcji poszukiwawczej w Zofiówce, zespół zarekomendował zarządowi firmy wprowadzenie jednolitego systemu łączności,
identyfikacji i lokalizacji pracowników
we wszystkich kopalniach JSW. Nowy
system ma być testowany w kopalniach
JSW do końca 2018 roku. Wymagania

spółki są bardzo rygorystyczne. Lokalizacja pracowników ma odbywać się
w czasie rzeczywistym, z możliwością
dokładnego śledzenia rozmieszczenia
pracowników w rejonach zagrożonych.
System monitoringu i lokalizacji będzie
pracował w oparciu o infrastrukturę sieci światłowodowej. Zespół rekomenduje również budowę osobnego systemu
łączności bezprzewodowej w oparciu
o technologię kabla cieknącego (promieniującego). W trakcie prac zespołu
zostały przeprowadzone również testy
systemu wykorzystującego technologię
Bluetooth Mesh, co daje nadzieję na
możliwość wykorzystania rozwiązań tej
technologii w przyszłości.
- Wydobycie węgla i bezpieczeństwo
pracowników to fundamenty, na których
stoi nasza spółka. Nowoczesne systemy
zapewnią zwiększenie bezpieczeństwa
pracy pod ziemią poprzez monitorowanie lokalnego środowiska pracy
poszczególnych osób oraz monitorowanie miejsca pobytu w strefach ograniczonego dostępu. Wykorzystanie ww.
technologii nie tylko zapewni bezpieczeństwo, ale jest też kolejnym krokiem
do unowocześniana naszych kopalń
w celu efektywniejszego wydobycia węgla - powiedział Artur Dyczko, zastępca
prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.

Amerykanie interesują się jastrzębskimi dronami
A

merykański instytut
naukowy jest zainteresowany współpracą
w obszarze bezzałogowych
systemów powietrznych. JSW
Innowacje oraz HAWK-e, należące do Grupy Kapitałowej
JSW, podpisały w tej sprawie
list intencyjny z Nevada Institute for Autonomous Systems
(NIAS), światowym liderem
w branży BSP.

Doskonałości, a także wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań
w ramach krajowego systemu
zarządzania przestrzenią powietrzną. Kolejnym obszarem
wspólnych działań mają być
testy niezależnych systemów,
wymiana doświadczeń w za-

kresie projektów oraz rozwiązań technologicznych. Istotnym
elementem będzie również realizacja programu FAA „Technology Integration Program” oraz
międzyresortowego programu
„Żwirko i Wigura”. Partnerzy
będą współpracować przy re-

Porozumienie dotyczy współpracy przy tworzeniu Centrum
alizacji wszelkich projektów
z obszaru „Space Mining”. Polsko-amerykańska współpraca
umożliwi rozwój technologii
bezzałogowych pod kątem potrzeb górnictwa.
List intencyjny podpisali:
Daniel Ozon, prezes zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej
oraz Tadeusz Wenecki i Agnieszka Hankus-Kubica, prezes i wiceprezes JSW Innowacje.
HAWK-e reprezentowali: Karol Cheda, prezes zarządu oraz
wiceprezes Bartosz Brzozowski.
Ze strony Nevada Institute for
Autonomous Systems (NIAS)
porozumienie podpisał Chris
Walach, dyrektor instytutu.
Amerykański NIAS jest organizacją non-profit, która kieruje rozwojem autonomicznego

przemysłu lotniczego w Nevadzie poprzez relacje biznesowe, współpracę z głównymi
instytucjami badawczymi i pomoc w rozbudowie bazy wiedzy
o branży BSP (Bezzałogowych
Systemów Powietrznych).
Z kolei JSW Innowacje to
spółka należąca do grupy kapitałowej JSW skupiająca się na
działalności badawczo-rozwojowej. Spółka dąży do uzyskania statusu wiodącego na rynku
europejskim centrum innowacji
dla górnictwa.
Przedstawiciele NIAS spędzili w Polsce pięć dni, w czasie
których zapoznali się z projektami prowadzonymi przez spółki
JSW Innowacje oraz HAWK-e,
a także zwiedzili koksownię
oraz kopalnię.

REKLAMA

wrzesień 2018r.

www.naszejastrzebie.pl

15

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 LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. Ofiar Faszyzmu 10/6, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 23,90 m2,
cena wywoławcza 52 500 zł, wadium 5 250 zł,
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 5 w dniu 03.10.2018r., 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.
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. Wiejska 17b/9, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 38,20 m2,
stawka wyjściowa 8,33 zł/m2, wadium 318 zł, kaucja mieszkaniowa 3 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 03.10.2018r., 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.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie stałego dochodu, pozwalającego
na bieżące regulowanie czynszu i pozostałych opłat.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: 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 02.10.2018r., do godziny 1400.
Wystawione do przetargów lokale mieszkalne można oglądać w dniach 24-25.09.2018r,
po uprzednim zgłoszeniu na administracji osiedlowej przy ul. Staszica 8 tel. 32 47 61 255.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 3 lub telefonicznie
pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.

Biuro 

Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

Przyjdź! Sprawdź nas!
Jastrzębie-Zdrój
ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H. Spar) tel: 537-437-515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta) tel: 531-131-101

UWAGA!

Placówka na ul. Śląskiej 73 zamknięta.
Zapraszamy do nowego biura na
ul. Beskidzkiej 34, tel. 32 470 32 49

Podróży

Złota Polska Jesień w Zakopanem
Zapraszamy do naszego ośrodka Jastrzębia Turnia

Ubezpieczenia

komunikacyjne (OC,AC,NNW) | turystyczne | majątkowe | kompleksowe ubezpieczenia dla firm

Sprzedaż prowadzimy we wszystkich naszych agencjach, więcej informacji na naszej stronie
www.JSU.PL lub pod nr tel 32 47 81 333
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Nawet 700 zł dla Ciebie*.
Odwiedź nas i spytaj o ofertę.
Twój Punkt Obsługi Klienta jest naprawdę blisko.
Do zobaczenia w Jastrzębiu-Zdroju,

ul. Podhalańska 26

* Oferta ważna do końca września. Szczegóły w Punktach Obsługi Klienta
TAURONA i w regulaminach na tauron.pl

wrzesień 2018r.

