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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach:
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Okrągły stół

l SLD Lewica Razem
l KUKIZ’15
l Prawo i Sprawiedliwość
l Samorządne Jastrzębie
Jastrzębia-Zdroju
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dla Jastrzębia
str. 8-9

Tylko Anna
Hetman
zlekceważyła
debatę
kandydatów
na prezydenta
miasta.

Katastrofa!
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EKSPRESOWA

POŻYCZKA

Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

Przyjdź! Sprawdź nas!
Jastrzębie-Zdrój
ul. Beskidzka 34, tel: 32 470 32 49
ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H. Spar), tel: 537 437 515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta), tel: 531 131 101

Stajemy się inwestycyjną
pustynią. Dramatyczny
spadek Jastrzębia-Zdroju
w rankingu pisma
samorządowego „Wspólnota"
str. 2-3

Pożyczki od 500 zł do 6000 zł
Obsługa w domu klienta
Akceptujemy różne formy dochodu
Bez weryfikacji BIK
Dopuszczamy umiarkowane
zadłużenie w KRD
Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania 222,06 procent
Na okres od 28 do 52 tygodni

www.benefia.pl
pl
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DYWANY WYKŁADZINY

To najbardziej alarmująca informacj
inwestycyjnym miast na prawach po
samorządowe „Wspólnota”, które spo
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Na tapet!
ceny
l tapety
l dywany
l panele
l wykładziny

CENTRUM
TAPET

Pozycja w rankingu
„Wspólnoty”

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
R
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strofa!

ja na koniec kadencji. Jastrzębie-Zdrój spadło z 21 na 45 miejsce w rankingu
owiatu. Tego zestawienia nie przygotowali przeciwnicy Anny Hetman, ale pismo
rządza najbardziej wiarygodne i opiniotwórcze analizy samorządów.
rok rządów Anny Hetman. W latach 2014-2016
zapikowaliśmy w dół spadając na 42 pozycję.
W najnowszym rankingu, który w całości obejmuje rządy Anny Hetman sytuacja przedstawia
się już dramatycznie. Jastrzębie-Zdrój spadło na
45 miejsce. Wystarczyły cztery lata, aby z górnej
połowy stawki spaść na dół tabeli. Przed nami
są nawet takie miasta, jak Bytom i Ruda Śląska,
które należą do największych ofiar transformacji
ustrojowej w Polsce. Na razie zajmujemy czwarte miejsce od końca. Jeżeli ten trend i tempo
spadku się utrzyma, w kolejnym rankingu zajmiemy ostatnie miejsce, tuż za Białą Podlaską.
Jerzy Filar

jest to pismo samorządu terytorialnego. Autorzy zestawienia jak zawsze wzięli pod uwagę
całość wydatków majątkowych poniesionych
w ciągu ostatnich trzech latach. W obecnym
rankingu wzięto pod lupę okres 2015-2017.
W ten sposób uniknięto chwilowych wahań
wskaźnika będącego podstawą rankingu.

Średnie wydatki inwestycyjne w złotówkach
na głowę mieszkańca w latach 2015 - 2017

Jastrzębie-Zdrój
wypadło fatalnie.
W okresie badawczym 2013-2015 nasze
miasto zajmowało 21 miejsce. Była to druga
połowa kadencji Mariana Janeckiego i pierwszy
R
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M
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2713 1590 1355 1139 1025 1001 974 745 622 463 395
Gliwice Jaworzno Tychy

Zabrze Dąbrowa Sosnowiec Rybnik Ruda Mysłowice Bytom JastrzębieGórnicza
Śląska
Zdrój

Marta Mężyk-Badura
lekarz dentysta

rejestracja telefoniczna:

R

E

K

odpowiedzialność władz. Jak na dłoni pokazuje
on, na czym skupił się samorząd w tej kadencji.
Na rozsądnym planowaniu, czy beztroskim
przejadaniu pieniędzy.
Jest wiele rankingów robionych przez różne
gazety, portale internetowe, fundacje. W tym
zestawieniu za najbardziej wiarygodne i opiniotwórcze uchodzą raporty „Wspólnoty”, bo
L

A

Centrum Ogrodnicze

M

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

A
Sekator
Gardena Classic,
gwarancja 25 lat

Gardena
dmuchawa
odkurzacz
elektr.
Ergojet 3000,
gwarancja
3 lata

49,99 zł

3999zł

Gardena Nożyce
do gałęzi 480B,
gwarancja 25 lat

99,99 zł

7999zł

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

449,99 zł

38999zł

Gardena
grabie
wachlarzowe
- wymienny
trzonek
gratis,
gwarancja
25 lat

Doniczki
Prosperplast

wszystkie

84,99 zł

74

99

zł

do

-40%

Oferta ważna do 31.10.2018 lub do wyczerpania zapasów.

J

est wiele rankingów opisujących kondycję samorządów, ale ten jest najważniejszy. Poziom obecnych inwestycji
zapowiada, ile zarobimy w przyszłości.
To jest fundament rozwoju. Bez inwestycji nie
będzie pieniędzy na realizację społecznych
celów, na które najbardziej czekają mieszkańcy. Ranking inwestycji to prawdziwy test na

www.naszejastrzebie.pl
L

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

DZIAŁKA BUDOWLANA

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

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

DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA

cena: 90 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

pow. 1790,00 m2

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

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

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
Szeroka
pow. 1114,00 m2
cena: 45 674 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,70 m2
cena: 162 000 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-3
Jastrzębie-Zdrój
os. XXX-lecia
pow. 38,00 m2
cena: 73 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,70 m2
cena: 181 000 zł
tel. 601 976 218

M-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. Krakowska
pow. 63,00 m2
cena: 155 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
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.Kaszubska
pow. 43,50 m2
cena: 120 000 zł
tel. 601 976 218

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

M-6
Jastrzębie-Zdrój
ul. Katowicka
pow. 70,49 m2
cena: 175 000 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: 81 000 zł
tel. 601 976 218

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

Lokal usługowy
Jastrzębie-Zdrój
pow. 710,00 m2
działka. 30 arów
cena: 2 400 000 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: 50 zł/m2
możliwość podziału
tel. 601 976 218

Jastrzębie-Zdrój
pow. 400,00 m2

TYLKO U NAS

TYLKO U NAS

cena: 450 000 zł

TYLKO U NAS

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

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 36,00 m2
cena: 90 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

kupimy twoją
nieruchomość
zadzwoń!!!

Ochaby Wielkie

TYLKO U NAS

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

TYLKO U NAS

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

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 36,00 m2
cena: 85 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Małopolska
pow. 56,00 m2
cena: 140 000 zł
tel. 601 976 218

A

TYLKO U NAS

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

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. 1000-lecia
pow. 55,70 m2
cena: 86 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-2

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska
pow. 50,85 m2
cena: 148 000 zł
tel. 601 976 218

M

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wiejska
pow. 48,00 m2
cena: 115 000 zł
tel. 601 976 218

A

TYLKO U NAS

K

TYLKO U NAS

E

TYLKO U NAS

R

TYLKO U NAS
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Kupujący nie płaci prowizji*

0%
0%

NAS
LK
OU
NAS
LK
OU
TY
NAS
LK
OU
NAS
LK
OU
LK
OU

LK
OU

budowlana
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wiejska
pow. 1 572 m2
tel. 690 886 065
Cena: 78 000 zł

NAS

DZIAŁKA

TY

0%

Jastrzębie, Bzie
Pu= 156 m2
działka 724 m2
tel. 690 886 063
Cena: 730 000 zł
tel. 690 886 065

DZIAŁKA

budowlana
Jastrzębie, Ruptawa
ul. Długosza
pow. 1 037 m2
tel. 690 886 065
Cena: 89 000 zł

0%

DZIAŁKA

budowlana
Pielgrzymowice
ul. Zielona
pow. 2 044 m2
tel. 690 886 065
Cena: 99 000 zł

0%

Działka

budowlano-rolna
Jastrzębie-Zdrój,
Moszczenica
pow. 4 561 m2
tel. 690 886 065
Cena: 148 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*

NAS

DOM

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

TY

NAS
LK
OU
TY

NAS

0%

Działka

budowlana
Gogołowa
(gm. Mszana)
pow. 890 m2
tel. 690 886 065
Cena: 67 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji*

DOM

budowlana
Ruptawa, Maryjowiec
pow. 1 470 m2
tel. 690 886 065
Cena: 88 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*

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

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

TY

LK
OU
TY

0%

NAS

NAS

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji*

DOM

TY

LK
OU
TY
LK
OU
TY

LK
OU

0%

Kupujący nie płaci prowizji*

Jastrzębie, Bzie
Zameckie
Pu= 177 m2
działka 1200 m2
tel. 690 886 063
Cena: 492 000 zł

LK
OU

0%

Rybnik Zamysłów
Pu= 255,9 m2,
działka 1141 m2
tel. 690 886 063
Cena: 380 000 zł

0%

budowlana
Jastrzębie-Zdrój
ul. Twardowskiego
pow. 802 m2
tel. 690 886 065
Cena: 59 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji*

DOM

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji*

DZIAŁKA

TY

0%

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

DOM

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

A

Kupujący nie płaci prowizji*

Jastrzębie Górne
ul. Staffa
Pu= 216,6 m2,
działka 566 m2
tel. 690 886 063
Cena: 440 000 zł

TY

LK
OU

NAS

M-4

0%

DZIAŁKA

NAS

NAS

DOM

M

NAS

NAS

Bąków
Cały dom bliźniak
Pu=249 m2
działka 1000 m2
tel. 690 886 063
Cena: 439 000 zł

TY

NAS
LK
OU

0%

Kończyce Małe możl.
prowadzenia działalności
Pu= 150,0 m2,
działka 2 268 m2
tel. 690 886 063
Cena: 319 000 zł

Jastrzębie,
dziel. Zdrój
Pc= 263 m2,
działka 617 m2
tel. 690 886 063
Cena: 339 000 zł

TY

NAS
LK
OU
TY
NAS
LK
OU
TY

DOM

DOM

Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska
pow. 50,86 m2
tel. 690 886 063
Cena: 149 000 zł

DOM

DOM

Kupujący nie płaci prowizji*

M-4

Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,7 m2
tel. 690 886 063
Cena: 159 000 zł

0%

Mszana
Pu= 147,5 m2,
działka 629 m2
tel. 690 886 063
Cena: 295 000 zł

A

Kupujący nie płaci prowizji*

M-4

Jastrzębie-Zdrój,
2 piętro
ul. Ofiar Faszymu
pow. 54,34 m2
tel. 690 886 063
Cena: 146 000 zł

DOM

L

LK
OU

LK
OU
TY

Jastrzębie-Zdrój
ul. Krasickiego
pow. 38,00 m2
tel. 690 886 065
Cena: 105 000 zł

NAS

M-3

TY

LK
OU
TY
NAS
LK
OU
TY

K

TY

E

NAS

R
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LOKAL

Jastrzębie-Zdrój,
os. 1000-lecia
Pu ok. 40 m2
tel. 690 886 065
Cena: 140 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*

Spółdzielnia, czyli sami swoi
W ślad za portalem www.jas24.info informujemy, że jeden z kandydatów komitetu wyborczego
KWW Koalicja Anny Hetman mógł nielegalnie finansować swoją agitację wyborczą.

C

hodzi o startującego do Rady Miasta
Bolesława Lepczyńskiego - przewodniczącego rady nadzorczej Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej. 21 września ukazał
się w lokalnej gazecie wywiad z Bolesławem
Lepczyńskim. Podczas rozprawy sądowej
zeznał, że za artykuł zapłaciła Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju. Tę
informację potwierdził Roman Foksowicz - szef
komitetu Koalicja Anny Hetman, który wyjaśnił
że komitet urzędującej prezydent miasta nie
zapłacił za agitację wyborczą Lepczyńskiego
ani grosza. Tymczasem zgodnie z Kodeksem

R

wyborczym, wszelkie materiały wyborcze powinny być opłacane z konta bankowego komitetu wyborczego, a naruszenie tego obowiązku
jest ścigane karnie. Sprawą zajmuje się Państwowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej,
która w przypadku stwierdzenia, że popełnione zostało przestępstwo, może skierować zawiadomienie do prokuratury. Jeżeli potwierdzą
się zarzuty, lokatorzy GSM powinni coś z tym
zrobić. Nie może być tak, że za agitację wyborczą płacą ludzie starsi, emeryci i renciści,
którzy muszą liczyć każdy grosz, bo bywa, że
nie starcza im na leki.
Publikacja na portalu
trafiła do sądu w trybie
wyborczym. Anna Hetman
oddała www.jas24.info
do sądu za publikację
zdjęcia kobiety trzymającej karton z cyfrą „O”
i podpisem, że tyle pieniędzy zapłacił komitet
Anny Hetman za agitację
wyborczą jej kandydata. Sąd uznał, że portal
nie musi usuwać zdjęcia
i przepraszać.
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dziennikarzom o naszej gaz

U

opowiedzieć im o „Naszym Jastrzębiu”. Takiej promocji nie
mieliśmy jeszcze nigdy. Jesteśmy małą firmą wydawniczą,
która może tylko marzyć o wielkich kampaniach reklamowych.
Tymczasem, jak z nieba spadła
nam promocyjna „dźwignia” na
ogólnopolską skalę. Chodzi o typowe lokowanie produktu. Mechanizm polega na tym, że znane osoby albo bohaterowie filmu, opowiadają, albo korzystają z komercyjnego towaru lub
usługi. Widzowie podprogowo
dowiadują się, że to jest dobre.

przedzamy od razu
cisnące się na usta
pytanie. Nie płacimy
posłom za reklamowanie naszego tytułu. Nie wiemy też - choć chodzą takie słuchy - czy nasza gazeta zastąpi podczas protestów opozycji
kartkę z wystylizowanym napisem „konstytucja”.
W każdym razie taki zaszczyt
spotyka nas po raz pierwszy. Posłowie z najwyższej, opozycyjnej półki zwołali dziennikarzy,
w tym także telewizyjnych, aby
R

E

K

L

A

I tak było w tym przypadku. Posłowie w czasie kampanii wyborczej chcieli znaleźć pretekst,
aby spotkać się z dziennikarzami. Padło na nas. I ruszyła lawina! Ludzie dowiedzieli się, że
Gadowski i Budka czytają „Nasze Jastrzębie” i teraz każdy
chce mieć tę gazetę.
Posłowie zaprosili dziennikarzy, aby podzielić się obawami na temat rynku reklamowego. Ich zdaniem spółki skarbu państwa preferują jedne media, a inne pomijają. Akurat
w ustach parlamentarzystów PO
brzmi to wyjątkowo zabawnie.
M
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Dzięki poselskiej akcji promocyjnej trafiliśmy na łamy, m.in. poczytnego portalu Jasnet.
się też niesprawiedliwością panującą na jastrzębskim rynku re-

W Internecie krąży wiele opracowań na temat rynku reklamowego w czasach, kiedy rządzili koledzy posłów Gadowskiego i Budki. Praktycznie wszystko
szło do mediów, które uchodzą
za tubę propagandową tej opcji
politycznej. Gazety prawicowe
z rządowego tortu reklamowego nie miały nic. Poza tym posłowie, a zwłaszcza Krzysztof Gadowski, powinni zainteresować
R
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L
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klamowym. Spółki miejskie działają na takich samych zasadach,
co spółki skarbu państwa. Przy
wyborze nośników reklamowych
powinny kierować się przede
wszystkim nakładem, zasięgiem,
systemem dotarcia do odbiorcy.
„Nasze Jastrzębie” liczy się na
lokalnym rynku. Mamy największy nakład (31 500 egzemplarzy)
i system dystrybucji zapewniający dotarcie do prawie wszystkich mieszkańców. Dlaczego
nie ogłasza się u nas magistrat
ani podległe jednostki? Dlaczego posłowie nie ustawili się pod
Urzędem Miasta, aby napiętnować tę jawną dyskryminację?
redakcja

Dobrze przynajmniej, że poseł Krzysztof Gadowski z Platformy
Obywatelskiej daje znaki życia, ponieważ jego macierzysta partia
zwinęła się z przestrzeni publicznej Jastrzębia-Zdroju. Nie wystawiła nawet swojej listy do samorządu, a kandydatkę na prezydenta ukryła pod maską „niezależności”, choć wszyscy wiedzą,
jaki jest rodowód polityczny Anny Hetman. Grzegorz Schetyna
prosi o wszystkie ręce na pokład w walce z PiS, a jastrzębska PO
schowała głowę w piasek i udaje, że jej nie ma. Czytaj na str. 10
A

Dekada minęła jak jeden dzień
Przedszkole Dzwoneczek z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębiu-Zdroju to pierwsze
niepubliczne przedszkole w naszym mieście. W naszych murach każdego dnia uczy się i bawi
prawie 70 dzieci. Na początku października Dzwoneczek obchodził swoje 10 urodziny.
cylia Kmieć, Przedszkole nr 13 Julita Jeziorska, Przedszkole nr 24 Klaudia Ciuk,
SP Specjalna nr 23 Beata Skowrońska.
Po części oficjalnej rozpoczął się
piękny program artystyczny, przygotowany przez dzieci i pracowników przedszkola, którego celem było ukazania
naszego przedszkola jako części Śląska.
Uroczystość obfitowała w podziękowania, życzenia i łzy wzruszenia.

Czas wspomnień i zabawy
W piątek, 5 października odbyła się
druga część obchodów jubileuszu.

G

łówna uroczystość odbyła
się 3 października, a rozpoczęła się uroczystą mszą
w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu - Szerokiej. Dalej
świętowaliśmy już w Dworku pod
Lipami. Oprócz naszych przedszko-

laków, rodziców i pracowników, na
jubileuszu pojawili się przyjaciele
Dzwoneczka.
Przybyli również zaszczytni goście,
m.in. ks. proboszcz Joachim Kloza
i ks. proboszcz Jerzy Wójcik, był wi-

Przedszkolaki wzięły udział w zabawie
tanecznej. Było gwarnie i bardzo radośnie. W tym dniu odwiedzili nas również
nasi absolwenci z rodzicami. Przy słodkim poczęstunku wspólnie wspominaliśmy czas spędzony w przedszkolu.
A ile było śmiechu, podczas oglądania
przedszkolnej kroniki… Uroczystości
jubileuszu na długo zostaną w naszej
pamięci…
Przez te 10 lat w naszym przedszkolu wiele się zmieniło. Ale jest coś, co
jest i będzie zawsze - każdego dnia
rozbrzmiewa tu śmiech szczęśliwych
dzieci…

ceprezydent miasta Jastrzębie-Zdrój
- Franciszek Piksa, sołtys Szerokiej Antoni Weissmann, radny miasta Stefan Woźniak, przewodnicząca Komisji
Edukacji i Polityki Społecznej Anna Toborowicz, dyrektorzy placówek oświatowych: SP 18 Agnieszka Gałuszka, Ce-

Jastrzębie-Zdrój, Powstańców Śląskich 109 l tel. 32 47 11 559 l www.przedszkoledzwoneczek.pl l sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
ogłasza ustny przetarg nieograniczony NA:
NAJEM N/W LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. Wiejska 19d/5, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 37,91m2,
stawka wyjściowa 8,33zł/m2, wadium 316zł, kaucja mieszkaniowa 3 krotność
wylicytowanej opłaty czynszowej.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu
mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 0,50zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 5 w dniu 31.10.2018r., 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 30.10.2018r., do godziny 1400.
Wystawiony do przetaru lokal mieszkalny można oglądać w dniach 22-23.10.2018r,
po uprzednim zgłoszeniu na administracji osiedlowej przy ul. Staszica 8 tel. 32 476 12 55.
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.

A

Okrągły stół d
Jedno miejsce

Od lewej: Jarosław Ligas z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Łukasz Kasza z Prawa i Sprawiedliwości, prowadzący debatę red. Jacek

Na

dwa tygodnie przed wyborami odbyła się debata z udziałem kandydatów
na prezydenta miasta. Było to ryzykowne przedsięwzięcie ze strony organizatorów,
bo często w takich sytuacjach osoby ubiegające się
o urząd, zamiast mówić o swoich planach, atakują

Janina
Szymańska

Samorządne Jastrzębie

przeciwników. W jastrzębskiej debacie nie doszło
do incydentów, poza jednym. Udziału w dyskusji
o przyszłości miasta odmówiła prezydent Anna
Hetman. Zlekceważyła nie tylko swoich kontrkandydatów i organizatorów debaty, ale przede
wszystkim mieszkańców, licznie zgromadzonych

Łukasz
Kasza

Prawo i Sprawiedliwość

Gospo
Drugim kluczowym dla miasta sektorem gospodarczym, obok górnictwa, są małe i średnie przedsiębiorstwa. Potrzebują one ulg podatkowych. W Jastrzębiu
trzeba stworzyć Centrum Konferencyjno-Biznesowe.

Tylko u nas
l
l
l
l

Inwestycje

chwilówki nawet do 5000 zł
wypłata od ręki
bez zaświadczeń o zarobkach
również z zajęciami komorniczymi
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ul.

Jastrzębie-Zdrój
Wielkopolska 42A, 
tel.
Mazowiecka 8A,
tel.
Harcerska 2A,
tel.
Wodzisław Śląski
Targowa 7,
tel.
Żory
Moniuszki 10,
tel.

Trzeba zahamować emigrację mieszkańców. Należy zaktualizować plany przestrzenne, aby można
było budować domy, uruchomić połączenia z Katowicami, stworzyć atrakcyjną ofertę dla firm, uzbroić
tereny dla inwestorów.

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

W budżecie na 2018 rok jest sporo drobnych inwestycji. Brakuje projektów długoterminowych. Nie bierzemy przykładu np. z Żor, gdzie miasteczko Tween
Pigs stało się dobrą markę wizerunkową miasta.

Nie można już czekać z remontem targowiska. W
każdej dzielnicy, na każdym osiedlu należy stworzyć
miejsce do rodzinnej rekreacji i wypoczynku. W zarządzaniu komunikacją miejską pomoże system smart
- city.

Współpraca z Jastrzę
Współpraca z JSW jest bardzo ważna i z tego powodu należy powołać w mieście pełnomocnika do
spraw górniczych, który przeanalizuje, jak te relacje
wyglądały wcześniej i przygotuje plan na przyszłość.

Współpracę z JSW trzeba pojmować szeroko, bo
mówimy nie tylko o kopalniach, ale całej grupie kapitałowej. Prezydent miasta musi być partnerem.
Miejskie plany przestrzenne powinny brać pod uwagę
plany inwestycyjne JSW.

Ośw
Mówi się zazwyczaj o potrzebach uczniów, ale
trzeba też pomyśleć o nauczycielach. Miasto nie ma
wpływu na ich pensje, ale może ich motywować dodatkami. Żenujące są próby obcinania etatów dla
sprzątaczek i pracowników technicznych.

Edukacja musi służyć, m.in. temu, aby nasze
miasto się nie wyludniało. Trzeba lepiej planować
inwestycje oświatowe, aby nie było chaosu np. przy
pracach remontowych. Do szkół musi wrócić projekt
edukacja poprzez szachy.

Sp
Musimy wybudować kompleks wypoczynkowy
z Aquaparkiem i hotelem. Dobry teren pod taką inwestycję jest między halą sportową a siedzibą JSW.
Koszty są wysokie, ale zdecydowało się na to wiele
miast.

Trzeba utworzyć komunalną spółkę celową, powołaną do realizacji inwestycji sportowych. Spółka jest
płatnikiem VAT, który można odpisywać, a to znaczy,
że miasto niektóre zadania może zrobić za mniejsze
pieniądze.

Kul
Nie mamy nowoczesnego kina. Aby obejrzeć film
w dobrych warunkach musimy jeździć do ościennych
miast. Ofertę kulturalną należy planować szeroko,
z uwzględnieniem potrzeb osiedli, dzielnic i sołectw

Miasto działa jak system naczyń połączonych.
W dobrze prosperującym, dobrze zarządzanym mieście,
dobrze prosperuje sfera kulturalna. Rozwijajmy gospodarkę Jastrzębia-Zdrój, a kultura sama rozkwitnie.

Funkcjonowanie
Magistrat powinien być dla mieszkańca, przedsiębiorcy czy inwestora. Wsłuchując się w skargi jastrzębian, można odnieść wrażenie, że teraz jest odwrotnie.

Jastrzębski magistrat boryka się z tym samym
problemem, co wszystkie miejskie spółki, czyli brak
skutecznego nadzoru właścicielskiego. Jakościowej
zmiany trzeba dokonać na stanowisku pełnomocnika
ds. biznesu.

www.naszejastrzebie.pl
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dla Jastrzębia.
zostało puste

Stefaniak, Janina Szymańska z Samorządnego Jastrzębia, Jakub Gruszka z Kukiz’15 i krzesło dla prezydent Anny Hetman.
w Domu Zdrojowym i przed ekranami komputerów
w transmisji on-line.
W debacie wzięło udział czworo kandydatów. Janina
Szymańska ze Stowarzyszenia Samorządne Jastrzębie,
Jakub Gruszka z Kukiz 15, Jarosław Ligas reprezentujący
Sojusz Lewicy Demokratycznej i Łukasz Kasza, kandydat

Jakub
Gruszka
KUKIZ’15

Prawa i Sprawiedliwości. Organizatorzy przygotowali
siedem bloków tematycznych: gospodarka, inwestycje
samorządowe, współpraca z Jastrzębską Spółką Węglową, oświata, sport, kultura, funkcjonowanie urzędu miasta. W największym skrócie prezentujemy najważniejsze
elementy wypowiedzi kandydatów.

Jarosław
Ligas

SLD Lewica Razem

darka
Setki jastrzębian pracuje w Czechach. Trzeba tym
ludziom stworzyć możliwości pracy w rodzinnym mieście. Trzeba w magistracie powołać osobę zajmującą
się tylko inwestorami. Taką rolę powinien pełnić wiceprezydent.

Należy skuteczniej pozyskiwać środki zewnętrzne dla miasta. Jastrzębie potrzebuje wyższej uczelni
innowacyjno-technologicznej. Taka placówka byłaby
dobrym sygnałem do inwestorów, że mamy dobrze
wykwalifikowane kadry.

samorządowe
Trzeba skupić się na sprawach rekreacyjnych. Sięgnąć do wzorów Żor, Marklowic i Wodzisławia, gdzie
są rodzinne place zabaw. W Jastrzębiu na taką inwestycję nadaje się leśny teren między ulicami Sybiraków i Warszawską.

Pierwszoplanową inwestycją musi być uruchomienie połączenia kolejowego z Katowicami. Należy uporządkować komunikację publiczną, bo panuje w niej
chaos. Na ul. Północnej powinno powstać centrum
przesiadkowe.

bską Spółką Węglową
JSW jest naszym dobrem. Na szczególne uznanie
zasługuje zaangażowanie spółki w sprawy miasta,
np. wspieranie sportu. JSW znajduje się w dobrej fazie rozwoju. Trzeba wykorzystać tę szansę i zacieśnić
współpracę.

Współpraca miasta z JSW wygląda źle. Trzeba wrócić do planów wydobywania metanu ze złóż Moszczenica. Gaz mógłby w znacznym stopniu zaspokoić
potrzeby energetyczne miasta. Można pozyskać na
środki zewnętrzne.

iata
Mamy świetne szkoły średnie, ale ich absolwenci
wyjeżdżają na studia i już nie wracają do Jastrzębia.
Trzema zahamować ten trend. W naszym mieście,
przy współpracy z Politechniką Śląską, powinna powstać uczelnia wyższa.

Pracuję w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie jestem
zaangażowany, m.in. w projekt dualnego systemu
kształcenia zawodowego. Będę zabiegać, aby w ten
system włączyć także uczniów jastrzębskich szkół.
To podniesie jakość nauczania.

ort
Jastrzębie sportem stoi. Miasto powinno bardziej
otworzyć się potrzeby klubów. Nie wyobrażam sobie
sytuacji, że trener czy działacz, który przedstawi dobry plan, zostanie odprawiony z kwitkiem z gabinetu
prezydenta.

Chcę wrócić do tematu modernizacji stadionu miejskiego. Sport w naszym mieście nie kręci się tylko wokół siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Stadion powinien być wielofunkcyjny, z uwzględnieniem potrzeb
lekkiej atletyki.

tura
Każde miasto stara się zbudować pozytywną markę, a najlepiej nadają się do tego imprezy kulturalne.
Swoje festiwale mają, m.in. Żory i Wodzisław. U nas
powinien być. Z kolei z JSW można zorganizować
„święto węgla”.

Mówiąc o kulturze nie możemy mieć na myśli jedynie Parku Zdrojowego. Na uwagę i wsparcie zasługują
także inne placówki kulturalne, jak biblioteka. Trzeba
uporządkować sprawy kina „Centrum”, które nie należy do miasta.

Urzędu Miasta
Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą w urzędzie dopełniać wielu, drobnych formalności. Mógłby te sprawy załatwiać urzędnik terenowy,
który przychodziłby do firmy. Magistrat powinien być
czynny dłużej.

Dobrze przygotowane kadry to kapitał każdej instytucji, a zwłaszcza urzędów. Trzeba ludzi szkolić
i dać im możliwość rozwoju. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy ułatwiłoby życie zwłaszcza młodym
mamom.
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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

Schetyna woła
„wszystkie ręce
na pokład”,
a jastrzębska PO
zwija żagle
Zwolennicy Platformy Obywatelskiej
w Jastrzębiu-Zdroju zostali przez swoich
liderów postawieni w niezręcznej sytuacji.
Na czas wyborów tutejsze PO ściągnęło
sztandar z masztu i schowało się za Anną
Hetman. Wstyd na całą Polskę. Krajowi
liderzy PO nawołują do obrony samorządów
przed PiS, a w Jastrzębiu-Zdroju opozycja
udaje, że jej nie ma.

K

to jak nie my, kiedy jak nie teraz? Jak
kraj długi i szeroki takie mobilizujące hasła
można usłyszeć na przedwyborczych spotkaniach
z udziałem kandydatów Koalicji Obywatelskiej (PO plus
Nowoczesna). W każdym
telewizyjnym wystąpieniu liderzy tych partii nawołują do
obrony samorządów przed
Prawem i Sprawiedliwością.
I faktycznie. Jeżeli ktoś ma
zagrozić PiS, to tylko KO.

Większość lokalnych
działaczy traktuje
poważnie słowa
Grzegorza Schetyny.
Tak nakazuje partyjna lojalność, ale i podpowiada
wyborcza intuicja. Platforma
Obywatelska nie ma obecnie najlepszych notowań, ale
trudno też nazwać je beznadziejnymi. Bez względu na
to, jak oceniamy PO, ten szyld
jeszcze sporo znaczy w polskiej polityce. Wielu samorządowców związanych z tą formacją właśnie na tym buduje
swój wizerunek. Na przykład
Aleksandra Skowronek w Rudzie Śląskiej, znana i ceniona działaczka PO, nie udaje,
że jest kimś innym. Idzie po
władzę z otwartą przyłbicą,
a jeżeli przegra, przynajmniej
będzie mogła sobie spojrzeć
w twarz w lustrze. Albo inny
przykład z pobliskiego, małego Orzesza. Wbrew modzie na przywdziewanie masek lokalnych stowarzyszeń,
stworzyli tam silną listę KO do
Rady Miejskiej. Mieszkańcy,
nawet jak nie podzielają poglądów, cenią ich za szczerość intencji. To samo dotyczy samorządowców, którzy
bronią władzy.

Na Śląsku w wielu
dużych miastach
rządzi Platforma
Obywatelska.
Tak jest, m.in. w Rybniku,
Chorzowie, Świętochłowi-

cach. Tamtejszym prezydentom nie przychodzi jednak
do głowy, aby zmyć z siebie
pomarańczowo - niebieskie
barwy. Są przywiązani do
swoich ideałów i chcą pokonać PiS. Oczekują tego od
nich nie tylko liderzy partyjni,
ale także szeregowi działacze i wyborcy. Tymczasem
w Jastrzębie-Zdroju sympatycy Platformy Obywatelskiej
muszą się poczuć srodze
rozczarowani. Ich partia nie
dość, że nie wystawia listy do
Rady Miasta to jeszcze dokonała liftingu Anny Hetman,
która cztery lata temu została
prezydentem pod szyldem
PO, a teraz walczy o reelekcję, jako kandydatka „niezależna”. To wszystko dzieje
się w mieście, gdzie Platforma Obywatelska jest silna,
ma swojego posła, sprzyja jej
wielu prominentnych jastrzębian. Jastrzębska PO zrobiła
w tył zwrot w czasach, kiedy Grzegorz Schetyna prosi
o wszystkie ręce na pokład
w walce z PiS. Nie wstydzą
się swoich barw działacze
Kukiz’15 i Sojusz Lewicy Demokratycznej, którzy wystawili silne listy, podobnie jak
ugrupowania lokalne: Samorządne Jastrzębie i Wspólnota Samorządowa. Dzięki
temu wyborcy wiedzą, czego mogą spodziewać się po
kandydatach.

Natomiast nie
wiadomo, na co
mogą liczyć
wyborcy PO.
Jak mają interpretować sytuację, że w czasach wielkiej
politycznej próby, ich lokalni
liderzy postanowili zwinąć
żagle, jakby uciekali przed
Prawem i Sprawiedliwością.
Jastrzębska PO zachowuje
się trochę, jak małe dziecko,
które zasłaniając buzię poduszką myśli, że nikt go nie
widzi. W świecie dorosłych
działa to inaczej. Wyborcy
widzą, wiedzą i myślą, co
z tym fantem zrobić.
(fil)
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Dobra przyszłość
Osiedle 1000-lecia, Sołectwo Szeroka, Sołectwo Bzie, Sołectwo
Borynia, Sołectwo Skrzeczkowice, Osiedle Jastrzębie Górne i
Dolne, Osiedle Zofiówka, Osiedle Przyjaźń

Okręg nr 1

Łukasz Kasza

lat 28, wyższe-prawnicze,
adwokat, radny.

Danuta Polak

lat 59, wyższe - inżynier
budownictwa, kierownik
w spółdzielni mieszkaniowej.

Okręg nr 2

Tadeusz Sławik

lat 32, średnie,
administrator w spółdzielni
mieszkaniowej.

Jarosław Fojt

Michał Urgoł

lat 67, zawodowe - górnik,
Przewodniczący Zarządu
Osiedla 1000-lecia, radny.

lat 47, średnie-techniczne,
emeryt górnik,
Sołtys Boryni, radny.

lat 41, wyższe-ekonomiczne,
przedsiębiorca.

Sławomir Sobczak

Magdalena Szyda

Adriana Gut

lat 49, magister inżynier
górnictwa.

Piotr Szereda

lat 58, wyższe magisterskie,
Prezes Zarządu
w SM „JAS-MOS”, radny.

Wojciech Bąk

lat 44, wyższe-ekonomiczne,
pracownik biurowy.

Sylwia Bortlik

lat 43, średnie, przedsiębiorca
w branży handlowej.

lat 37, średnie - zawodowe,
handlowiec.

Osiedle Gwarków, Osiedle Tuwima, Osiedle Chrobrego, Sołectwo
Moszczenica, Osiedle Złote Łany, Osiedle Zdrój, Osiedle Bogoczowiec

lat 62, wyższe-prawnicze,
przedsiębiorca w branży
handlowej, radny.

Malwina Guzy

Stefan Woźniak

Kandydaci do Rady Miasta

Kandydaci do Rady Miasta

Wojciech Marcol

Janina Kozłowska

lat 41, wyższe-prawnicze,
Prezes Zarządu spółki
w branży rekreacyjnej.

lat 38, średnie-technik
administracji, członek
zarządu związku
zawodowego.

lat 62, wyższe-pedagogiczne,
emerytowany nauczyciel,
pedagog.

Janina Barańska

lat 60, wyższe-pedagogiczne,
emerytowany nauczyciel,
pedagog.

www.pis-jastrzebie.pl

Piotr Sokal

lat 45, dr nauk prawnych,
radca prawny.
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Jastrzębia-Zdroju
Okręg nr 3

Osiedle Pionierów, Osiedle Arki Bożka, Sołectwo Ruptawa-Cisówka

Andrzej Matusiak

Mirosław Lęga

Kandydaci do Rady Miasta

Szymon Klimczak

lat 57, wyższe, Prezes
Śląskiego Związku
Szachowego, radny.

lat 58, średnie-technicze,
emeryt górnik, radny.

lat 27, wyższe-prawnicze,
przedsiębiorca, doradca
prawny, radny

Marian Króliczek

Ewa Frąckiewicz

Jolanta Pasek

lat 49, średnie, technik górnik
elektryk.

Okręg nr 4

Osiedle Staszica, Osiedle Morcinka, Osiedle Barbary

Mirosław Kolb

lat 54, średnie, Przewodniczący Zarządu Osiedla
Staszica, radny

Michał Chodura
lat 25, inżynier
górnictwa i geologii,

lat 49, wyższe, pedagog,
pracownik JSW S.A.
KWK „Borynia”

Angelika Garus

lat 60, średnie, dyplomowana
pielęgniarka.

Kandydaci do Rady Miasta

Bożena Spałek

lat 25, wyższe - magister
inżynier energetyki,
pracownik biurowy.

lat 55 wyższe, magisterskie,
nauczyciel, pedagog.

Lech Osiak

Wojciech Marek

lat 64, średnie, technik
maszyn klimatycznych,
działacz Solidarności
z lat 80’

Wioletta Frank

lat 49, wyższe, nauczyciel
dyplomowany.

lat 44, wyższe magisterskie,
nauczyciel, pedagog,
Wiceprzewodniczący
Oświatowej Solidarności

www.pis-jastrzebie.pl

Bogusława Knapik
lat 49, wyższe, pracownik
JSW S.A. KWK „Borynia”
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Zdjęcia: JSW

Kolej coraz bliżej

Jastrzębia

Przywrócenie połączeń kolei pasażerskiej do Jastrzębia-Zdroju oraz budowa Centrum Logistycznego
„Port Jastrzębie”, to główne tematy wspólnej konferencji prasowej Jastrzębskiej Spółki Kolejowej
(Grupa Kapitałowa JSW) oraz Łukasza Kaszy, przewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

J

Łukasz Kasza,

astrzębska Spółka Kolejowa jest coraz bliżej realizacji projektu budowa
Centrum Logistycznego „Port
Jastrzębie”.
- W założeniach przyjęliśmy,
że projekt budowy Centrum
Logistycznego zostanie zrealizowany do 2022 roku. Nakłady
inwestycyjne mają sięgnąć
50 milionów złotych. Przewidujemy, że w Centrum Logistycznym znajdzie pracę około
50 osób - powiedział Radosław
Wardas, dyrektor ds. rozwoju
Jastrzębskiej Spółki Kolejowej.
Centrum Logistyczne „Port
Jastrzębie” ma powstać na
terenach pogórniczych w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie stacji „Jastrzębie”, gdzie na powierzchni około 30 ha wolnej
powierzchni inwestycyjnej
jest możliwość budowy pozostałych elementów związanych z działalnością centrum

Przewodniczący Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój.
To bardzo ważny
projekt, który wymaga
wielu spotkań i ustaleń
na poziomie parlamentu i rządu. Na nasze
zaproszenie przyjechał
do Jastrzębia na robocze
spotkanie poseł Bogdan
Rzońca, Przewodniczący
Sejmowej Komisji Infrastruktury, który w pełni
poparł naszą inicjatywę.
W przyszłym tygodniu
z rewizytą przyjedzie do
nas prezes PLK PKP, który
z optymizmem patrzy na
nasz projekt. Podejmowane przez nas intensywne
działania krok po kroku
przybliżają nasze miasto
do połączenia kolejowego
ze światem.

Eko-autobus dla Caritas
Z
asilany energią elektryczną autobus - dzięki Jastrzębskiej Spółce
Węglowej - trafi do Caritas
Polska. Autobus będzie pełnił funkcję mobilnej ambasady służącej proekologicznej
działalności tej charytatywnej organizacji.

Prezes zarządu JSW Daniel
Ozon przekazał symboliczny
akt własności elektrycznego autobusu w Toruniu. Akt darowizny
odebrał ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Sama uro-

czystość była częścią Niedzieli
Św. Franciszka - Konferencji
Ekologicznej pt. „Przebudzenie
ekologiczne. Krok pierwszy - nie
marnuję żywności”. W ramach
imprezy w czterech miastach
w Polsce - m.in. w Toruniu - odbywały się konferencje połączone z warsztatami kulinarnymi
food waste oraz kiermaszem
zdrowej żywności, których celem jest zmiana postaw społecznych względem środowiska
naturalnego. „Mobilna ambasada”, czyli użyczony przez JSW
autobus Mercedes Benz/Auto-

met, ma być wykorzystywany
w kampaniach promujących
taką postawę.
W niemal czterotonowym
pojeździe jest 11 miejsc siedzących, 3 miejsca stojące
oraz miejsce na wózek inwalidzki. Autobus wyprodukowany przez firmę Automet Group
z Sanoka na podzespołach
Mercedesa-Benza jest wyposażony w silnik elektryczny
BRUSA o mocy 74kW i baterie
litowo-jonowe, które po pełnym naładowaniu pozwalają na
przejechanie 200 km.

logistycznego: hal magazynowych, placu składowania
kontenerów, terminali przeładunkowych, obiektów biurowych, posterunku celnego,
magazynu paliw płynnych,
punktu technicznej obsługi
środków transportu, zaplecza
hotelowo-usługowego (punkt
obsługi podróżnych). Ogromną zaletą Centrum jest bezpośrednie sąsiedztwo Drogi
Głównej Południowej Pszczyna-Racibórz oraz wjazdu na
autostradę A1.
Oprócz rozwoju kolei towarowej Jastrzębie-Zdrój od
kilku lat stara się o przywrócenie ruchu pociągów osobowych. To największe w Polsce
miasto, do którego nie można
dojechać pociągiem pasażerskim. Miasto wspólnie z innymi
samorządami stara się przywrócić linie kolejową łączącą
Jastrzębie-Zdrój z Katowicami.
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Zmagania ratownikó
Drużyna z Ruchu „Borynia” kopalni
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie zdobyła
tytuł mistrza ratowników górniczych
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Na starcie zawodów stanęło siedem
ekip. Gospodarzem był Ruch
„Szczygłowice”, który zdobył drugie
miejsce. Na podium stanęli także
ratownicy z Ruchu „Zofiówka”.

W

zawodach rywalizowali ratownicy górniczy z wszystkich
kopalni Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Zawody zorganizowano w Wilczy koło Szczygłowic.
W oficjalnym rozpoczęciu uczestniczył Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych.
- To jest jeden z etapów waszego
szkolenia. Dzisiaj to zabawa, sport
i rywalizacja, ale bardzo ważne
jest, abyście się poznawali, ponieważ niejednokrotnie spotykacie
się na dole podczas akcji i musicie
się znać, musicie na sobie polegać
- przywitał zawodników prezes, ży-

cząc równocześnie sukcesów podczas zawodów i zaciętej rywalizacji.
Ratownicy górniczy rozpoczęli
zmagania na torze sprawnościowym. Podczas rywalizacji na czas
m.in. ewakuowali poszkodowanego,
udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej, transportowali poszkodowanego, pokonywali stalową siatkę, a wszystko to dynamicznie i na
czas - pod czujnym okiem sędziów.
- Zawody na pewno nie odzwierciedlają tego, co spotyka nas w wyrobiskach górniczych, ale tego typu
zawody pomagają w zgraniu zastępów i wzajemnym poznaniu się. Takie zawody, zgranie zastępów czy

wypracowanie metod współpracy
pomaga nam w późniejszych akcjach
- powiedział Marcin Świerczek z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
i sędzia główny zawodów. - Przygotowanie ratowników podczas rywalizacji jest doskonałe - dodał na koniec.
Zawody takie jak te zorganizowane
przez Ruch „Szczygłowice” służą doskonaleniu umiejętności, wymianie
doświadczeń oraz rozpowszechnianiu jak najbardziej skutecznych technik prowadzenia akcji ratowniczych.
Gospodarzem kolejnych zawodów
będzie Ruch „Borynia”, tegoroczny
zwycięzca.
fot. Mateusz Paszek.

Przemysł 4.0, innowacje i zmia
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas konferencji Nowy Przemysł
EXPO z udziałem przedstawicieli przemysłu, biznesu i polityki dyskutowano o przyszłości
górnictwa. Jastrzębską Spółkę Węglową reprezentował Daniel Ozon, prezes zarządu.

S

padek kosztów i wzrost produkcji - to wyzwania przed jakimi
stoi nie tylko polskie górnictwo.
Receptą ma być cyfryzacja. W światowym przemyśle wydobywczym
produktywność zaczęła stopniowo
rosnąć właśnie dzięki digitalizacji.
Zdaniem ekspertów, którzy dyskutowali w Katowicach podczas konferencji, projekt inteligentnej kopalni
pozwoli nie tylko na automatyzację
produkcji, ale także podniesie poziom bezpieczeństwa - dzięki łatwej
lokalizacji ludzi, sprzętu i złóż. Do

tego dochodzą inne kluczowe zagadnienia - gromadzenie danych i ich
analiza czy monitorowanie zagrożeń
naturalnych w czasie rzeczywistym.
- Dużym problemem są ograniczenia geologiczne, w naszych kopalniach taką barierą jest metan.
Nawet przy nieograniczonych nakładach finansowych, pewnej bariery
nie przeskoczymy. Jednak bez wątpienia, by utrzymać koszty wydobycia pod kontrolą, niezbędna jest
automatyzacja oraz właściwi ludzie
do pracy - przekonuje Daniel Ozon,

prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.

JSW jest na tym polu
jednym z liderów.
Podczas konferencji paneliści prezesi i wiceprezesi polskich spółek
węglowych i kooperujących - zwrócili uwagę, że dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań - np. zdalnie
sterowanego sprzętu - wzrasta wydajność i bezpieczeństwo, a decyzje
zapadają na podstawie pełniejszych

i łatwiej dostępnych informacji o tym,
co dzieje się pod ziemią.
- Rozpoczęliśmy instalowanie
czujników na naszych maszynach
z użyciem 200 km światłowodów, powstało centrum analizy danych, trwa
też proces implementacji oprogramowania, które ma modelować złoża
w 3D, by pokazać naszym kontrahentom parametry jakościowe surowca,
a do tego pracujemy nad wykorzystaniem robotów - tak o kopalniach
przyszłości w JSW mówi Daniel Ozon,
prezes zarządu Spółki. - Na tym nie

koniec, dzisiaj podpisujemy z Joy
Komatsu porozumienie dotyczące
zakupu w pełni automatycznego systemu, który zamierzamy testować
w kopalni Szczygłowice. To ma być
odpowiedź na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
poprawę bhp i warunki klimatyczne.To wszystko możliwe jest dzięki
znaczącej poprawie sytuacji ekonomicznej nie tylko całej branży, ale
przede wszystkim JSW.
- Od etapu gaszenia pożaru, wchodzimy w etap zarządzania i nowych
wyzwań - powiedział podczas konferencji Nowy Przemysł EXPO Grzegorz
Tobiszowski, wiceminister energii.
Kilka lat temu spadek cen stali,
węgla i koksu doprowadził do po-

miasto | ludzie

ów górniczych
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Pracownicy
JSW uhonorowani
w 100-lecie
Niepodległości

Krzysztof Tchórzewski,

P

raca osób związanych z wydobyciem, wytwarzaniem
i dostarczaniem energii została uhonorowana podczas uroczystości „Polska energia w 100-lecie
Niepodległości”. Najbardziej zasłużonych przedstawicieli sektora odznaczył minister energii Krzysztof
Tchórzewski.

any technologiczne
gorszenia sytuacji, dziś ma temu zapobiec utworzenie w JSW Funduszu
Stabilizacyjnego i strategia rozwoju,
w której innowacje i poprawa efektywności grają kluczową rolę.

Zwłaszcza, że wyzwań
jest coraz więcej.
- Proces mierzenia śladu węglowego, czy finansowanie sektora to
jak najbardziej realne kwestie. Każdego roku będzie z tym trudniej, coraz więcej banków nie jest w stanie
finansować węgla. Musimy udowadniać, że mamy plan i go realizujemy,
bez tego nie będziemy w stanie prowadzić wielu inwestycji - podsumował prezes Ozon.

Spotkanie było również okazją do
dyskusji nad zagadnieniem edukacji
w sektorze energii. Kształcenie przyszłych kadr to jedno z podstawowych
wyzwań przed którym stoi branża.
- Dzisiaj brakuje nam młodych
specjalistów, szczególnie z obszaru
techniczno-inżynieryjnego. Dlatego
podejmujemy szereg inicjatyw, których celem jest rozwój edukacji nowych kadr w energetyce, szczególnie na poziomie szkół technicznych
i branżowych. Chcemy pokazać młodym ludziom, że praca w tym sektorze jest atrakcyjna - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Wspólnie z Ministerstwem Energii
działają polskie spółki energetyczne,
które tworzą programy stypendialne,
pomagają w powstawaniu sprofilowanych klas i doposażają szkolne
laboratoria.
Podczas wydarzenia szef resortu
energii podkreślił, że działania ministerstwa są spójne i zaplanowane
z myślą o przyszłości. - Modernizujemy górnictwo, dywersyfikujemy
źródła dostaw energii, zmieniliśmy
system wsparcia dla źródeł odnawialnych i stawiamy na rozwój
innowacyjnych technologii. Z optymizmem patrzymy w przyszłość.
Wiemy doskonale, że przed nami
ciągłe wyzwania, dlatego bardzo
ważna jest współpraca całego sektora. Dzięki temu założone przez nas
cele stają się coraz bardziej realne,
razem możemy więcej - podkreślił.
Po raz pierwszy przedstawiciele
wszystkich sektorów związanych z
wydobyciem, produkcją, dystrybucją

minister energii.
- Na co dzień pracownicy sektora
energii pozostają w cieniu. Jednak
to ich praca zapewnia nam bezpieczeństwo i sprawnie działającą gospodarkę. Bez ich wysiłku nie mógłby
funkcjonować żaden zakład, fabryka
czy gospodarstwo domowe, a tym
samym nie byłby możliwy rozwój gospodarki. Polski sektor energii powstał
od podstaw 100 lat temu i od samego
początku jego największym kapitałem
byli ludzie, na co dzień pracujący przy
wydobyciu surowców, wytwarzaniu,
przesyle i dystrybucji energii. 100-lecie
odzyskania Niepodległości to wspaniała okazja do podziękowań dla
pracowników tej branży. Cieszę się, że
możemy uhonorować służbę wszystkich tych, którzy kontynuują piękną
tradycję tej niezwykle ważnej dla społeczeństwa pracy.

i przesyłem energii zgromadzili się
w jednym miejscu, aby uhonorować
pracę ludzi, profesjonalistów, którzy
niezmiennie od wielu lat przyczyniają
się do rozwoju gospodarki. Uroczystość „Polska energia w 100-lecie
Niepodległości” została zorganizowana pod patronatem Prezesa Rady
Ministrów, Ministerstwa Energii, Marszałków Sejmu i Senatu oraz przez
Polski Komitet Energii Elektrycznej.
Gośćmi wydarzenia byli pracownicy
i kadra zarządzająca branż związanych z wydobyciem, wytwarzaniem
i dostarczaniem energii do polskich
domów, miejsc pracy, środków komunikacji. Podczas wydarzenia
zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz resortowe „Za zasługi
dla rozwoju energetyki”, „Zasłużony
dla górnictwa” i „Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego”.
Pracownicy JSW uhonorowani odznaczeniem „Zasłużony dla górnictwa”: Bartosz Walny - KWK „Budryk”,
Marek Puzoń i Bogusław Musiolik KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”,
Adam Gosiewski - KWK „KnurówSzczygłowice” oraz Robert Tulko
z KWK „Pniówek”.
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Jonak niepokonany!
Damian Jonak wciąż jest niepokonany na zawodowym ringu. Podczas gali JSW Boxing Night, która
odbyła się z okazji 25-lecia JSW w znakomitym stylu pokonał mocnego Uzbeka Szerzoda Husanova.

J

onak (41-0-1, 21 KO) w kwietniu
tego roku wrócił na ring po trzyletniej przerwie i w Częstochowie
wygrał jednogłośnie na punkty z Argentyńczykiem Marcosem Jesusem
Cornejo. W Jastrzębiu zmierzył się
ze zdecydowanie silniejszym pięściarzem, Szerzodem Husanowem
(21-1-1, 9 KO). Było to starcie niepokonanych na zawodowym ringu.
38-letni Husanow jako amator był wicemistrzem świata.
Jonak od początku napierał na
rywala, Uzbek spokojnie czekał
i kontrował. W drugiej rundzie Polak
niepotrzebnie wdał się w bijatykę
i otrzymał sporo mocnych ciosów.
- Musisz być czujny! Po co bijesz
w narożniku! - upominał go Ireneusz Przywara, były trener Tomasza
Adamka. Wyrachowany Husanov
wyprowadzał ciosy zza gardy i był
precyzyjniejszy. W 5. rundzie Jonak
zaczął wyraźnie przeważać, trafiając
Uzbeka lewymi sierpami. Poobijany
Husanov miał problemy kondycyjne. Kolejne minuty należały do wychowanka Szombierek Bytom, który
wciąż agresywnie atakował i pokazał
się z bardzo dobrej strony. Sędzia
ringowy, przy głośnym „Damian, Damian”, podniósł do góry rękę polskiego pięściarza. Po raz kolejny w tym
roku Jonak ma walczyć 17 listopada
w Radomiu na gali „Wojna Domowa”.
fot. Dawid Lach

Wyniki gali JSW Boxing Night:
Waga superśrednia
Damian Jonak pokonał Uzbeka Szerzoda Husanowa jednogłośnie na punkty.

Waga półśrednia
Michał Leśniak pokonał Chorwata Ivana Njegaca jednogłośnie na punkty.

Waga lekka
Damian Wrzesiński pokonał Niemca Andreasa Maiera jednogłośnie na punkty.

Waga superśrednia
Tomasz Gromadzki pokonał Białorusina Uladzimira Charkiewicza jednogłośnie na punkty.

Waga ciężka
Marcin Siwy pokonał Węgra Andrasa Csomora przez techniczny nokaut w 1. rundzie.

Waga ciężka
Kamil Bodzioch pokonał Chorwata Hrvoje Bozinovica przez techniczny nokaut w 3. rundzie.
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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

SEJ-SERWIS Sp. z o.o.

Świadczymy usługi budowlane
ładowarka i spycharka

l PROFESJONALNIE
l SZYBKO
l TANIO
(paliwo i obsługa w cenie usługi)

44-330 Jastrzębie-Zdrój | ul. Energetyków 17 | tel.: (+48) 32 440-85-10 | www.sejserwis.pl
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