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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach:

www.naszejastrzebie.pl i www.jas24info.pl

Zofiówka

ogrzeje miasto

W Jastrzębiu-Zdroju
oddano do użytku
najnowocześniejszą
instalację ciepłowniczą
str. 10
w Polsce.
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EKSPRESOWA

POŻYCZKA
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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Powtórka

Wybory niewiele zmieniły na samorzą
obroniła stołek, a Prawo i Sprawiedliw
miasta? Liczmy na to, że będzie dobrze,

P
Serdecznie dziękuję Mieszkańcom
Jastrzębia-Zdroju za poparcie
mojej kandydatury do Rady Miasta.

WOJCIECH MARCOL

rzed wyborami wielu
regionalnych komentatorów wróżyło zmianę
na stołku prezydenta JastrzębiaZdroju. Było kilka poważnych
przesłanek, aby te proroctwa
się spełniły. Rządy Anny Hetman
trudno uznać za prorozwojowe,
a tego miasto potrzebuje, jak
powietrza. Prezydent w jednym
z wywiadów sama przyznała, że
równie ważne, jak inwestycje są
dla niej wydarzenia integrujące
mieszkańców.

Przypomina to trochę
atmosferę z Titanica.
Ludzie się bawili choć
statek szedł na dno.

Pragnę serdecznie podziękować
wszystkim, którzy oddali na mnie swój
głos w wyborach samorządowych.
Nie zawiodę Waszego Zaufania.

MICHAŁ URGOŁ

Symbolem tej kadencji stało
się otwarcie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, któremu
miejska propaganda nadała
rangę epokowego wydarzenia.
Trochę to krępujące, bo przecież
w porównaniu z ofertą rekreacyjną innych miast, OWN trudno
uznać za lokalny Disneyland.
Uważni obserwatorzy kampanii
wyborczej zapewne zauważyli,
że urzędująca prezydent zagrała
w niej rolę dobrej, wyrozumiałej,
troskliwej matki i gospodyni. To
była ryzykowna narracja, ale
w Jastrzębiu-Zdroju się sprawdziła. Na drugim biegunie stał
Łukasz Kasza, który jest poważR

E

Rada Mia

nym, poukładanym człowiekiem
i w taki sam sposób potraktował
wyborców. I może właśnie
dlatego przegrał. Kandydaci
startujący za pięć lat powinni
dobrze zapamiętać te lekcję.

Wybory, przynajmniej
w JastrzębiuZdroju, wymagają
nie tylko poważnej
debaty, ale także
elementów reality
show, świątecznego
odpustu i opery
mydlanej.

Wspólnota
Samorządowa

3
mandaty

Ulotki programowe są ważne, ale o zwycięstwie mogą
przesądzić baloniki, długopisy, parasole, kapelusze
i cały zestaw gadżetów, które
wdzięcznym mieszkańcom można ofiarować w zamian za głos.
Anna Hetman wygrała o włos.
Ułamki procenta ustrzegły ją
przed dogrywką. Wielu z nas
zastanawia się, co by było
gdyby doszło do drugiej tury?
Pewną wskazówką może być
atmosfera przedwyborczej debaty. Przypomnijmy, że w Domu
Zdrojowym przy jednym stole
zasiadło czworo kandydatów na
prezydenta. Wbrew oczekiwaniom, obyło się bez pyskówek,
złośliwości i 1
aluzji pod adresem
rywali. Debatę zlekceważyła
K

Anna Hetman. Wielu jastrzębian
odebrało to jako pokaz arogancji i nieuzasadnionej pewności
siebie. Gdyby doszło do drugiej
tury, pozostali kandydaci zapewne zaapelowaliby o poparcie
dla Łukasza Kaszy. Oczywiście,
to nie jest gwarancja sukcesu.
Przekazywanie głosów przez
liderów nigdy nie ma arytmeL

A

tycznego przełożenia na wynik
głosowania.

Generalnie, wynik
jastrzębskich
wyborów otwiera
bardzo szerokie pole
do politycznych
i socjologicznych
analiz.
M
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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.
Redaguje zespół.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.

A

www.naszejastrzebie.pl

listopad 2018r.

3

a z rozrywki?

dowej scenie Jastrzębia-Zdroju. Prezydent Anna Hetman
wość umocniło przewagę w Radzie Miasta. Co to oznacza dla
ale szykujmy się na kolejną, trudną i nerwową kadencję.

asta 2018 - 2023

Samorządne
Jastrzębie

Anna Hetman

9
mandatów

1
mandat

O ile na fotelu prezydenta
jastrzębianie chcieli po raz kolejny zobaczyć Annę Hetman,
tak w Radzie Miasta zaufali jej
największym rywalom, czyli
Prawu i Sprawiedliwości, które
razem ze swoim koalicjantem,
Wspólnotą Samorządową,
zapewniło sobie większość.
Najlepszy wynik w wyborach
do Rady Miasta uzyskał Łukasz
R

E

Kasza, na którego zagłosowało
1463 mieszkańców. Anna Hetman, startująca także do Rady,
zdobyło ponad 120 głosów
mniej. Czego to dowodzi? Być
może jastrzębianie boją się
powierzyć stery miasta jednej
opcji. Nie chcą pełni władzy
dla PiS. Boją się też dominacji
PO, schowanej za „niezależną”
Anną Hetman. Po części jest to
K

L

dobre, bo oba organy władzy
samorządowej patrzą sobie na
ręce, ale z drugiej strony grozi
paraliżem decyzyjnym miasta.
Jedno jest pewne. Cokolwiek
się wydarzy ciągu najbliższych
pięciu lat, źródłem tego będzie
decyzja podjęta przez mieszkańców 21 października 2018
roku.
Jerzy Filar
A

M

Prawo i Sprawiedliwość

10
mandatów

Dziadek startował,
wnuczki liczyły głosy?

Do Sądu Okręgowego w Gliwicach wpłynął protest przeciwko ważności
wyborów w Jastrzębiu-Zdroju. Jeden z kandydatów dostał 9 głosów,
choć przynajmniej 25 osób potwierdza, że głosowało na niego. To
nie jedyne zastrzeżenia. Sąd ma miesiąc na rozpatrzenie protestu.
Niewykluczone, że w kilku okręgach odbędą się ponowne wybory.

Od

wyborów
samorządowych
minął miesiąc, ale emocje
jeszcze nie opadły. Atmosfera
może się jeszcze zagęścić, ponieważ ludzie
związani z ugrupowaniem Kukiz 15 złożyli

czyńska, a w innej (nr 25) zasiadała Dominika
Daria Lepczyńska. Protestujący domagają się,
aby sąd za pomocą bazy PESEL sprawdził,
czy obie panie są wnuczkami Bolesława
Lepczyńskiego. Gdyby zachodziło między

protest wyborczy. Pod wnioskiem podpisali
się Artur Domaszk, Krystian Kempny, Jakub
Gruszka i Jacek Próchnicki. Sprawa wygląda poważnie. Największe cuda działy się
w okręgu nr 3. Z listy Anny Hetman startował
tam Bolesław Lepczyński, który mimo bardzo

nimi takie pokrewieństwo, mielibyśmy do
czynienia z naruszeniem przepisów Kodeksu
Wyborczego. Sprawa jest o tyle ważna, bo
właśnie w tym okręgu mogło dojść do nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Z listy Kukiz
15 startował tam Artur Domaszk. Oficjalnie,

słabego wyniku dostał się do Rady Miasta
(więcej piszemy o tym na str. 4). W tym okręgu
ciekawie wyglądał skład niektórych komisji
do liczenia głosów. W jednej z nich (nr 24)
przewodniczącą była Aleksandra Maria Lep-

w obwodzie nr 24 zdobył 9 głosów. Tymczasem aż 25 osób jest gotowych potwierdzić
przed sądem, że oddało głos na Domaszka.
Protest wyborczy wpłynął 31 października.
Sąd ma miesiąc na podjęcie decyzji.
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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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Brudna

Marian Janecki przegrał

CHOĆ WYGRAŁ

kampania

K

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

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

M-4 z balkonem
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska
pow. 55,00 m2
cena: 135 000 zł
tel. 601 976 218

Kto zyskał?

Mariam Janecki uzyskał siódmy wynik,
a mimo tego nie dostał się do 23-osobowej
Rady Miasta.
Damiana Gałuszkę, który uzyskał
488 głosów co dawało mu 19 miejsce
wśród kandydatów. Ta metoda pokonała także weterankę samorządową
Lucynę Maryniak, której 484 głosów
dawało 21 pozycję.
Z d’Hondtem przegrała też debiutantka Ewelina Auguścik, która
A

Listę wygranych otwiera radny
obecnej kadencji Tadeusz Markiewicz.
Dostał 466 głosów i pomimo, że był licząc wprost - poza Radą, mandat uzyskał. Na tej metodzie skorzystali też Janusz Ogiegło oraz działacz społeczny
Grzegorz Mosoń, któremu wystarczyły
zaledwie 362 głosy, aby zostać radnym.
Prawdziwym szczęściarzem okazał się
jednak Bolesław Lepczyński z komitetu
Anny Hetman. Głosowały na niego
tylko 282 osoby. To bardzo słaby wynik,
ale listę pociągnęły głosy oddane na
Annę Hetman. Gdyby mandaty liczono
inną metodą, Lepczyński mógłby tylko
pomarzyć o Radzie Miejskiej. Podliczając i analizując wszystkie głosy łatwo
zauważyć, że w Jastrzębiu-Zdroju na
systemie d’Hondta stracił PiS, a zyskało
ugrupowanie Anny Hetman.
M

A

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

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

DZIAŁKA BUDOWLANA

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

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

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

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

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

DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA

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

pow. 1790,00 m2
cena: 90 000 zł
tel. 601 976 218

Skrbeńsko
pow. 3875,00 m2
cena: 79 900 zł

DOM
Ruptawa
pow. 180,00 m2
działka. 1700,00 m2
cena: 650 000 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: 139 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Szeroka
pow. 106,90 m2
działka. 985,00 m2
cena: 299 000 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. Marusarzówny
pow. 36,00 m2
cena: 85 000 zł
tel. 601 976 218

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

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 170,00 m2
działka. 810,00 m2
cena: 350 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 350,00 m2
działka. 1176,00 m2
cena: 450 000 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. Kurpiowska
pow. 50,85 m2
cena: 145 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Dzielnica Zdrój
pow. 270,00 m2
działka. 1000,00 m2
cena: 299 000 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 BUDOWLANOUSŁUGOWA
Jastrzębie-Zdrój
pow. 4324,00 m2
cena: 40 zł/m2
możliwość podziału
tel. 601 976 218

Jastrzębie-Zdrój
pow. 400,00 m2
cena: 450 000 zł

TYLKO U NAS

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

TYLKO U NAS

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 31,80 m2
cena: 79 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZADZWOŃ!!!

Ochaby Wielkie

TYLKO U NAS

TYLKO U NAS

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 46,00 m2
cena: 103 000 zł
tel. 601 976 218

L

uzyskała 472 głosy i zajęła w ogólnej
stawce 23 miejsce.

TYLKO U NAS
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R
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zy istnieje sprawiedliwy system podziału mandatów po
wyborach? Na to pytanie nie
ma dobrej odpowiedzi. Politycy sprzeczają się o to od samego początku
demokracji. Szkoda czasu i miejsca,
aby brnąć w tę dyskusję. Ważne, że
w tegorocznych wyborach samorządowych mandaty dzielono według
metody d’Hondta. Jest to system proporcjonalny, liczony według algorytmu
opracowanego przez belgijskiego matematyka. Przyglądając się wynikom
w Jastrzębiu-Zdroju trudno nie odnieść
wrażenia, że metoda ta wymaga dopracowania. Wielkim przegranym okazał się Marian Janecki, lider Wspólnoty
Samorządowej. Uzyskał 760 głosów.
To świetny, siódmy wynik spośród
wszystkich kandydatów. Rada Miasta
liczy 23 osoby. Gdyby wchodziły po
kolei osoby z największą liczbą głosów, Janecki miałby pewne miejsce,
ale dzięki d’Hondtowi nie dostał się
do Rady Miasta. Podobny los spotkał

TYLKO U NAS

G

eneralnie, kampania wyborcza w naszym mieście
toczyła się ostro, ale
w granicach prawa i przyzwoitości. Były od tego wyjątki, ale za
to wyjątkowo drastyczne. Brudne
metody politycznej walki doszły
do głosu zwłaszcza pod koniec

Kogo w naszym samorządzie skrzywdziła,
a kogo wypromowała metoda d’Hondta?

kampanii. Działacze
i sympatycy Prawa
i Sprawiedliwości,
w jednym z bloków
przy ul. Zielonej, dokonali obywatelskiego
zatrzymania osób,
które kolportowały
nielegalne, nieoznaczone sygnaturą
żadnego komitetu,
materiały wyborcze.
Były to ulotki dyskredytujące kandydatów
i wyborców PiS oraz
szydzące z osób
wierzących. Sprawcy
zostali przekazani
w ręce Policji, a materiały zabezpieczone.
Kolporterzy przyznali
się, kto im zlecił tę robotę. Tropy wiodą do pracownika
jednej z jastrzębskich spółdzielni
mieszkaniowych. Dwie osoby
z jej ścisłego kierownictwa kandydowały do Rady Miasta, a jedna
uzyskała mandat z komitetu wyborczego Koalicja Anny Hetman.
Będziemy wracać do tej sprawy.

TYLKO U NAS
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Kupujący nie płaci prowizji*
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budowlana
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wiejska
pow. 1 572 m2
tel. 690 886 063
Cena: 78 000 zł

S

DZIAŁKA

LK
OU

0%

Jastrzębie, Bzie
Pu= 156 m2
działka 724 m2
tel. 690 886 065
Cena: 680 000 zł

0%

DZIAŁKA

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

0%

DZIAŁKA

budowlana
Jastrzębie-Zdrój,
Moszczenica
pow. 4 561 m2
tel. 690 886 065
Cena: 148 000 zł

0%

DZIAŁKA

rolno-leśna
Gogołowa (gm. Mszana)
pow. 1,489 ha
tel. 690 886 063
Cena: 255 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*

TY

0%

DOM

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

LK
OU

Kupujący nie płaci prowizji*

S

DOM

0%

DZIAŁKA

budowlana
Gogołowa (gm. Mszana)
pow. 890 m2
tel. 690 886 063
Cena: 59 900 zł

NA

S
NA
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OU
TY

S
NA
LK
OU
TY

stan deweloperski
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 56,9 m2
tel. 690 886 063
Cena: 124 000 zł

0%

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

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

Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*

NA
S

NA
S

DOM

0%

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

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji*

DZIAŁKA

LK
OU

3-rodzinny
Jastrzębie-Bzie
Pc= 207,0 m2
działka 2 892 m2
tel. 690 886 063
Cena: 499 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji*

M-5

0%

DZIAŁKA

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

A

Kupujący nie płaci prowizji*

DOM

TY

NA
S
LK
OU

0%

budowlana
Jastrzębie -Bzie
ul. Żytnia
pow. 944 m2
tel. 690 886 063
Cena: 45 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji*

0%

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

0%

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

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

DOM

NA
S

NA
S
LK
OU
NA
S

DOM

DZIAŁKA

TY

DOM

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

TY

M-6

Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 70,5 m2
tel. 690 886 063
Cena: 150 000 zł

DOM

Kupujący nie płaci prowizji*

M-4

Jastrzębie-Zdrój
os. Zdrój
pow. 53,0 m2
tel. 690 886 065
Cena: 99 000 zł

Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska
pow. 66,8 m2
tel. 690 886 065
Cena: 152 000 zł

M
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OU
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Jastrzębie-Zdrój
os. Zdrój
pow. 54,5 m2
tel. 690 886 063
Cena: 95 000 zł
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TY
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Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska
pow. 41,00 m2
tel. 690 886 065
Cena: 149 000 zł

NA
S

M-3

L

LK
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Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka
pow. 38,00 m2
tel. 690 886 065
Cena: 147 000 zł
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Kupujący nie płaci prowizji*

Lokal

Lokal
Jastrzębie-Zdrój,
os. 1000-lecia
Pu ok. 40 m2
tel. 690 886 063
Cena: 140 000 zł

Kronika policyjna
MATKA
Z 3 PROMILAMI

Jastrzębscy policjanci interweniowali wobec
matki, która znajdując się pod wpływem alkoholu, zajmowała się 7-letnią córką. 33-latka miała w organizmie prawie trzy promile alkoholu.
Jeżeli okaże się, że swoim nieodpowiedzialnym
zachowaniem kobieta naraziła dziecko na bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia,
grozić jej będzie kara nawet 5 lat więzienia.
W niedzielę, około godziny 17.30 policjanci
z jastrzębskiej komendy zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań przy ulicy Marusarzówny, gdzie według zgłoszenia nietrzeźwa matka opiekuje się 7-letnią córką. Przybyli na miejsce
policjanci zastali dziecko oraz nietrzeźwą matkę.
Mundurowi przebadali jastrzębiankę na zawartość
alkoholu i okazało się, że ma ona w organizmie
blisko trzy promile. Dziewczynką zaopiekowała
się babcia, a mieszkanka Jastrzębia trafiła do policyjnego aresztu W mieszkaniu były porozrzucane
puszki, butelki oraz niedopałki po papierosach.
Dokumentacja w tej sprawie trafi niebawem do
sądu, a policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności sprawy. Jeżeli potwierdzi się, że 33-latka
naraziła dziecko na niebezpieczeństwo, grozić jej
może nawet 5 lat więzienia.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
W okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować
naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy
jeden telefon, aby uratować komuś życie.
Jak co roku, w chwili gdy w naszym kraju następuje ochłodzenie i temperatury na zewnątrz,
zwłaszcza w nocy spadają blisko zera lub poniżej, jastrzębscy policjanci zwracają się do
wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni
na czyjąś krzywdę. Chodzi tu oczywiście o osoby, które mogą cierpieć z powodu zimna. Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są
szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze
i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się
zadzwonić na numer alarmowy 997, 112 lub 987
aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde
takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.
Jednym z najczęstszych, a zarazem najbardziej mylnych mitów jest ten, że na rozgrzewkę
najlepszy jest alkohol. To nieprawda. Faktycznie przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło,
to jednak za chwilę jej organizm jest jeszcze
bardziej narażony na wyziębienie. Dużym niebezpieczeństwem jest wychodzenie na dwór
będąc pod wpływem alkoholu. Wystarczy chwila nieuwagi, nierówna nawierzchnia i można
się potknąć, wywrócić i nie mieć siły się podnieść. Wtedy o tragedię nietrudno. Dlatego też
nie należy przechodzić obojętnie obok osób po
alkoholu, gdy na dworze panują niskie temperatury. Pamiętajmy, że ludzie tacy wymagają od
nas szczególnej pomocy - człowiek nietrzeźwy
zdecydowanie szybciej traci ciepło.

Jesienno-zimową porą na wychłodzenie organizmu są także szczególnie narażone osoby
starsze, samotne, które z różnych przyczyn nie
mogą poradzić sobie z codziennymi czynnościami, jak chociażby z napaleniem w piecu,
aby ogrzać mieszkanie. Jeśli znamy kogoś
starszego, żyjącego samotnie nie wstydźmy
się sprawdzić i zapytać czy potrzebuje naszej
pomocy. Należy pamiętać, że są ośrodki i plaR
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cówki, w których taka osoba otrzyma opiekę
i będzie bezpieczna. Funkcjonariusze informują
ośrodki pomocy społecznej o osobach, które
z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać
się potencjalnymi ofiarami na skutek wychłodzenia organizmu. O trudnej sytuacji sąsiada
czy znajomego my również możemy powiadomić ośrodek pomocy społecznej.
L
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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 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 1m2 powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu
mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 5 w dniu 30.11.2018r., 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 29.11.2018r., do godziny 1400.
Wystawiony do przetaru lokal mieszkalny można oglądać w dniach 26-27.11.2018r,
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.
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Takim ludziom
nie wolno odpuszczać
Rozmowa z ANDRZEJEM MATUSIAKIEM,
liderem PiS w Jastrzębiu-Zdroju i byłym członkiem Rady
Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- Gerard Weychert, prezes GSM, zadeklarował publicznie, że wypisał się z PiS, bo śmiali
się z niego ludzie…
- Prezes Weychert jest postacią tragikomiczną
i ludzie śmieją z niego z wielu powodów. Natomiast jego formalne członkowstwo w PiS było sporym obciążeniem nie dla niego, ale dla nas, bo tacy ludzie szkodzą wizerunkowi partii.
- Dlaczego nie wyrzuciliście go wcześniej?
- Po co mu robić reklamę? Weychert jest bohaterem dziennikarzy nieprzychylnych PiS. Zapewne
wystąpiłby tam w roli „męczennika”.

- Pański spór z Weychertem wejdzie teraz na
inny poziom?
- To nie jest człowiek, z którym zamierzam polemizować, dyskutować czy się spierać. Rozmawiać
z nim powinni już tylko prokuratorzy i sędziowie.
Weychert przekroczył wiele granic i musi ponieść
tego konsekwencje. Pomijam już chamskie i ob-

raźliwe wypowiedzi na temat członków jastrzębskiego PiS, bo my sobie poradzimy z tym problemem. Nie wolno natomiast mu odpuścić skandalicznego sposobu zarządzania GSM. Nie można
bezkarnie marnotrawić pieniędzy lokatorów i łamać podstawowych zasad spółdzielczej demokracji.

Czy stać Was na uczciwość?
Kilka pytań do Grupy Trzymającej Władzę w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Panów: Weycherta, Lepczyńskiego, Staszkowa, Próchnickiego i Janickiego.

N

ajpierw do Dariusza
Janickiego. W numerze 202 z dnia 9 listopada 2018 roku ukazał się kolejny Pański bluzg pt. „Karty rozdają w Hawanie”. Drobnym drukiem nagłówek: materiał sponsorowany. Moje pytanie brzmi: kto go sponsorował?
Czy Pan ze swojej kieszeni, czy
może spółdzielcy wbrew ich
woli ? Poza tym nic nowego.
Atak na członków Rady NadR

zorczej, którzy nie są posłuszni prezesowi, a język i styl, którego mogliby Panu pozazdrościć Goebbels i Urban z okresu
stanu wojennego razem wzięci.
A przy okazji: w niemalże każdej swojej wypowiedzi nawiązuje Pan do stanu wojennego
w Polsce. Czyżby brakowało
Panu tego czasu? Co Pan wtedy robił? Może był Pan internowany albo w jakiś inny sposób prześladowany przez ko-

E

K

munistyczne tajne służby?
Niech Pan to ujawni, bo wśród
ludzi krążą pogłoski, że miał
Pan do czynienia z komunistycznymi służbami - zwłaszcza
w czasie stanu wojennego.
A co do oszczędności, na których Grupie Trzymającej Władzę w GSM tak bardzo zależy. Pisze Pan, że zmiany stanowisk pracy w spółdzielniach mieszkaniowych wynikają z nowelizacji ustawy
L

A

o spółdzielczości. Proszę podać konkretną podstawę prawną. Przy okazji jeżeli chcemy
ulżyć członkom naszej spółdzielni - to może zacznijmy od
likwidacji Pańskiego stanowiska, które zostało przed laty
sztucznie utworzone, specjalnie dla Pana. To rzeczywiście
są możliwości zaoszczędzenia
sporych pieniędzy. Ponadto przykład idzie z góry. Państwo
prezesi - zacznijcie od siebie M

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

A

uszczknijcie nieco ze swoich
kilkunastotysięcznych apanaży na rzecz spółdzielców. To
byłby wspaniały dowód, że naprawdę zależy Wam na członkach GSM, a nie na waszych
portfelach.

Teraz do prezesa
Gerarda Weycherta.
Dalsze możliwości zaoszczędzenia członkowskich pieniędzy:
n Zrezygnujcie z kosztownych
artykułów w „JasNet”, które służą Waszym wojenkom,
a nie zwykłym członkom
Spółdzielni.
n Zrezygnujcie z kosztownej
kancelarii prawnej, która nie
służy Spółdzielcom, a Waszym prywatnym wojenkom.
Tym bardziej, że w naszej
Spółdzielni zatrudniacie za
sowitym wynagrodzeniem
dwóch radców prawnych.
Przed Pańskim prezesowaniem wystarczał w zupełności jeden radca prawny.
n Ujawnijcie, ile trzeba było
zapłacić PEC-owi za nieterminowe płacenie faktur za
ciepło?
n Dlaczego tyle naszych obiektów na wynajem stoi pustych
i zamiast przynosić nam zyski, generuje koszty utrzymania. Tu macie możliwości wykazania się.
n Ile zapłaciliście za nie wpłacanie do kasy Miasta przez
wiele miesięcy opłat za wywóz odpadów? Znowu powołam się na krążące pogłoski, że mówimy tu o sporych kwotach. Czy to prawda Panie Prezesie? Czy nie

mogliście wziąć przykładu
z mądry. Np. JSW była w sporze z samorządami w sprawie podatku od wyrobisk, ale
płaciła należności, a po korzystnym dla siebie wyroku
odzyskała wszystko z należnymi odsetkami. Dlaczego
prawnicy nie doradzili Panu
jak należy postępować, aby
nie narażać członków GSM
na horrendalne odsetki.
n Ile płacicie za niekończące
się procesy sądowe ze zwalnianymi z naruszeniem prawa
pracownikami?
n Ile pieniędzy na Spółdzielcach zarobiła firma windykacyjna „DEPTOR”?
n Ile kosztowała nas, zwykłych członków GSM promocja niektórych kandydatów
w niedawnych wyborach do
Rady Miasta? W ostatnim numerze „Twojej Spółdzielni”
zajęły sporo miejsca artykuły
rzekomo finansowane przez
Komitet Wyborczy Wyborców
Anny Hetman. Pełnomocnik
tego Komitetu na rozprawie
w sądzie zaprzeczył, jakoby
Komitet poniósł jakiekolwiek
wydatki na ten cel.
Panie Prezesie, to tylko niektóre z wielu możliwości zaoszczędzenia ogromnych pieniędzy jakie z niesamowitą rozrzutnością wydajecie na sprawy
niepotrzebne, czy wątpliwe pod
względem konieczności.
Spółdzielcy czekają na uczciwe wyjaśnienie wszystkich stawianych tu kwestii.
Tylko jest pytanie: czy stać
Pana i Pańskich współpracowników na uczciwość?
mieszkaniec
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Dar życia
Honorowe Krwiodawstwo w Polsce obchodzi w listopadzie 60-lecie. W naszym
mieście, inicjatorem i organizatorem tej szlachetnej akcji jest Andrzej Kinasiewicz.

W

Jastrzębiu-Zdroju
istnieje spore grono
osób zaangażowanych w propagowanie idei HDK,
jak i czynne oddawanie krwi.
Od 11 lat prężnie działa Miejski
Klub HDK przy PCK. Organizowane są akcje krwiodawstwa
w szkołach, zakładach pracy,
przed Urzędem Miasta, galeriami handlowymi. Osoby zaangażowane w krwiodawstwo często
goszczą, podczas prelekcji
w szkołach i instytucjach publicznych. Powstają nowe kluby
HDK - w tym roku w Komendzie
Miejskiej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

ANDRZEJ KINASIEWICZ,
przewodniczący Rejonowej Rady Ruchu Honorowego Krwiodawstwa
Minęło sto lat od odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wielu naszych
przodków z miłości do Ojczyzny i rodaków tak ówczesnych jak i przyszłych,
złożyło największą ofiarę jaką można złożyć – ofiarę przelanej krwi, ofiarę
własnego życia. My na szczęście żyjemy w wolnej, niepodległej i bezpiecznej
Ojczyźnie. Ale dla ratowania życia i zdrowia naszych bliźnich dzielimy się z nimi
tym, co jest najcenniejsze – własną krwią. Oby nigdy tego bezcennego leku dla
potrzebujących nie zabrakło!
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Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 34 proc. głosów
i jest zwycięzcą wyborów do Rady Miasta.
Uzyskaliśmy dziesięć mandatów
i utworzyliśmy największy klub w nowej Radzie.

DZIĘKUJEMY
I NIE ZAWIEDZIEMY!
Radni PiS kadencji 2018 – 2023
 Angelika GARUS
 Piotr SZEREDA
 Andrzej MATUSIAK  Stefan WOŹNIAK
 Łukasz KASZA
 Szymon KLIMCZAK
 Michał URGOŁ
 Tadeusz SŁAWIK
 Mirosław KOLB
 Wojciech MARCOL
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Wyszliśmy z tych

Rozmowa z ŁUKASZEM KASZĄ, przewodniczącym Rady Miasta w kadencji 2014-2018 i kandydatem na pr

- Jest Pan rozczarowany wynikiem wyborów?
- Na demokrację nie wolno się obrażać. Każdy
odpowiedzialny samorządowiec musi być przygotowany na wyborcze zwycięstwa i porażki. Nie
czuję rozczarowania lecz wdzięczność do tysięcy
jastrzębian, z którymi podczas kampanii miałem
okazję rozmawiać i uścisnąć im dłoń. Bezpośredni
kontakt z ludźmi jest najcenniejszym doświadczeniem i najlepszym motywatorem do dalszej pracy.
- W sumie, wybory niczego nie zmieniły
w Jastrzębiu-Zdroju. Prezydent obroniła stanowisko, układ sił w Radzie Miasta został taki sam.
- Układ sił został taki sam, ale zmieniły się nieco proporcje. Prawo i Sprawiedliwość zanotowało
najlepszy wynik w historii jastrzębskiego samorządu. Wyszliśmy z tych wyborów silniejsi…

- W pierwszych medialnych relacjach z podliczania głosów prognozowano, że w naszym mieście dojdzie do drugiej tury. Pamiętajmy, że prawie
50 proc. wyborców głosowało na innego kandydata,
niż Anna Hetman. W demokracji nie ma to znaczenia, czy ktoś wygrał jednym czy tysiącem głosów, ale
zwycięstwo „o włos” jest dla prezydenta sygnałem,
że jego poparcie społeczne oparte jest na kruchym
fundamencie. Po stronie Anny Hetman była też wyborcza statystyka. W samorządach bardzo rzadko
się zdarza, aby prezydent miasta został odwołany już
po pierwszej kadencji. Wyborcy są generalnie wyrozumiali i dają swoim kandydatom więcej czasu na
wykazanie się sukcesami albo naprawienie błędów.
- Mając zdecydowaną większość w Radzie
Miasta też będziecie wyrozumiali?
- My zawsze jesteśmy wyrozumiali i gotowi do
współpracy, jeśli projekty przygotowane przez
prezydent Hetman są dobre dla mieszkańców
i miasta. Nasze pomysły dotyczące przyszłości
i rozwoju Jastrzębia-Zdrój są jednak diametralnie inne. W jednym z powyborczych wywiadów
stwierdziła ona, że: „najlepszym skutkiem wydatków miejskich ubiegłej kadencji były nawet nie
poszczególne inwestycje, a szereg wydarzeń,
które zwiększyły integrację jastrzębian i poczucie ich miejskiej tożsamości”. To jedno zdanie
doskonale opisuje programowy spór, jaki od czterech lat toczy się w jastrzębskim samorządzie. My
chcemy dać mieszkańcom chleb, czyli inwestycje,
a środowisko Anny Hetman stawia na igrzyska.

- Prezydent Anna Hetman w jednym z wywiadów stwierdziła, że dobry wynik PiS w naszym
mieście jest efektem medialnego nacisku, aby
głosować na partie „warszawskie”.
- Trudno się zgodzić z taką opinią. W tych wyborach partią „warszawską” była przede wszystkim
Platforma Obywatelska, która w naszym mieście
schowała się za komitetem wyborczym Anny Hetman. To nie prezes PiS, ale przewodniczący PO
rozkazuje swoim działaczom w terenie z kim mogą, a raczej z kim nie mogą zawiązywać koalicji
samorządowych.
- Jest Pan zaskoczony tym, że wybory w Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się w pierwszej turze?
R
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- Najbliższa kadencja nie złagodzi tego sporu?
- Wszystko zależy od prezydent Hetman. Jeśli
przygotuje plan na nową kadencję na miarę wyzwań, przed jakimi stoi nasze miasto, jesteśmy
otwarci na współpracę. Natomiast my zdania nie
zmienimy, a po wyborach jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowani, aby priorytetem dla rozwoju
Jastrzębia-Zdroju nie stały się imprezy integracyjne, ale gospodarka i inwestycje. W ciągu ostatnich lat spadliśmy z 21 na 45 miejsce w rankingu
aktywności inwestycyjnej miast na prawach powiatu. To są sprawy ważne. Tworzy się rankingi
R

E

K

aktywności gospodarczej, pozyskiwania środków
zewnętrznych, skuteczności inwestycyjnej. Niestety, nigdzie nie spotkałem się z rankingiem miast,
które najlepiej organizują imprezy integracyjne dla
mieszkańców.
- Trochę Pan teraz ironizuje…
- Nie ironizuję, ale dzielę się obawami o przyszłość naszego miasta. W Jastrzębiu-Zdroju kumuluje się wiele problemów, które można rozwiązać,
ale potrzeba do tego ambitnego planu rozwoju
opartego na gospodarce, a nie na „wydarzeniach
integrujących mieszkańców”. Jesteśmy miastem
L

A

M

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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wyborów silniejsi

rezydenta miasta, który w wyborach uzyskał drugi wynik.
opartym tylko na jednym, górniczym fundamencie.
Możemy się tylko cieszyć z sukcesów Jastrzębskiej
Spółki Węglowe i trzymać kciuki, aby ta dobra
koniunktura trwała jak najdłużej. Dobrze zorganizowane i odpowiedzialne władze miasta muszą
jednak mieć też plan „B”, czyli scenariusz na wypadek zadyszki branży wydobywczo-energetycznej.
Niestety, w radosnej, festynowej narracji, na której
opierała się kampania Anny Hetman, niewiele było
mowy o tym, co trzeba zrobić, aby uniezależnić Jastrzębie-Zdrój od górniczej monokultury.

bolami negatywnych skutków transformacji ustrojowej. Oni tam mają problemy społeczne, których my
nie znamy. Mimo tego, władze tych miast wydają
pieniądze na inwestycje, bo wiedzą, że to jest jedyna droga, aby nie popaść w jeszcze większe tarapaty. W poprzedniej kadencji Jastrzębie-Zdrój nie
poszło tą drogą, a nie możemy pozwolić na to, aby
zmarnowanych zostało kolejnych pięć lat.
- Wróćmy jeszcze na koniec do kampanii wyborczej. Uważa Pan, że elementy „czarnego pijaru” też miały wpływ na wyniki wyborów?
- Jestem przekonany, że jastrzębianie są zbyt
dojrzali politycznie, aby w swoich decyzjach wyborczych kierować się anonimowymi kłamstwami
i oszczerstwami. Brudna kampania, choć nie decyduje o wyniku, zostawia jednak trwały, trudny do
usunięcia ślad w przestrzeni publicznej. Byliśmy
tego świadkami podczas tych wyborów. Pod koniec kampanii do części jastrzębskich mieszkań
trafiła ulotka pełna kłamliwych inwektyw pod adresem niektórych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Ujęto ludzi, którzy to kolportowali. Tropy
wiodą do osób z obozu Anny Hetman, ale mam nadzieję, że działo się to bez jej wiedzy. Moje środowisko polityczne nie walczy za pomocą brudnych
metod ponieważ są one nieskuteczne i potęgują
tylko negatywne emocje w czasach, kiedy Jastrzębie-Zdrój potrzebuje zgody.

- Pan o tym mówił, ale widocznie taka narracja nie przypadła wyborcom do gustu.
- Uważam, że mieszkańcom należy się prawda,
nawet jeżeli nie jest ona wygodna dla rządzących.
Kapitałem rozwojowym Jastrzębia musi być własny
potencjał gospodarczy, którego nam nikt nie odbierze, jeżeli branża górnicza wpadnie w kłopoty.
Pod tym względem, zmarnowaliśmy ostatnie lata.
W rankingu, o którym wspomniałem wcześniej,
oprócz miejsca w klasyfikacji podano także kwoty, jakie miasta przeznaczają na inwestycje w przeliczeniu
na jednego mieszkańca. Wyglądamy w tym zestawieniu fatalnie. Jastrzębie-Zdrój wydaje tylko 395 zł.
- Kto wydaje więcej?
- Praktycznie wszyscy. Gliwice prawie osiem razy
więcej, a Jaworzno przebija nas czterokrotnie, ale to
są tygrysy gospodarcze regionu. Zatrważające jest
to, że w tym zestawieniu wyprzedzają nas, m.in. Bytom i Ruda Śląska, czyli miasta, które stały się symR
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Rozmawiał Jerzy Filar
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Protezy kończyn wykonywane
przez ekspertów

Części protetyczne – stopy, kolana, dłonie
dla pacjentów po amputacji
Protezy kończyn, naprawy protez,
wymiany leja
Refundacja kosztów z MOPS, PFRON i inne

Zdrowe i komfortowe obuwie dla
dzieci i dorosłych
obuwie ortopedyczne
badanie komputerowe stóp
wkładki ortopedyczne
obuwie na miarę dla dzieci i dorosłych
(także z NFZ)

44-200 Rybnik, ul. Piasta 21
(okol. Bazyliki Św. Antoniego)

- Dziękuję za rozmowę.
L

R

tel. 32 42 26 231

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. 1 Maja 8
tel. 32 473 82 19
www.relax-med.pl

A

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

- to cytat Janusza Korczaka - lekarza, pedagoga. Prekursora ponadczasowej idei wychowania dzieci - wychowania świadomych
i dobrych ludzi. I mimo iż Janusz Korczak nie żyje już tyle lat, to jego idea jest ciągle aktualna, prawdziwa, żywa...

Mały człowiek, wielka sprawa
wymi ludźmi - z policjantami, strażakami, lekarzami, dentystą. A także teatrzyki, warsztaty muzyczne, etnologiczne,
wycieczki, konkursy. Każdego roku
odwiedza nas święty Mikołaj, razem
z rodzicami spotykamy się na Jasełkach i Festynie Rodzinnym, a dziadków
i babcie gościmy na corocznym spotkaniu z okazji ich święta.

NASZ CEL

W

Dzwoneczku również kierujemy się tą ideą. To dziecko
- jego rozwój, jego potrzeby,
jego uczucia są najważniejsze. Robimy
wszystko, żeby każde dziecko czuło się
u nas dobrze i bezpiecznie. Chcemy być
miejscem przyjaznym, takim, w którym
maluchy chętnie przebywają, bawią się
i pracują.

ZAWSZE COŚ SIĘ DZIEJE
W naszym przedszkolu proponujemy
dzieciom wiele ciekawych zajęć. Każde-

go dnia realizowane są
zadania zgodnie z podstawą
programową.
Oferujemy również
zajęcia z języka angielskiego, rytmikę, zajęcia
sportowe „Przedszkoliada”, religię
(dla chętnych), dogoterapię, gimnastykę korekcyjną. Popołudniami odbywają
się kółka zainteresować - przyrodnicze,
plastyczne, regionalne, taneczne „Figulina”. Organizujemy spotkania z cieka-

Jesteśmy po
to, aby stworzyć warunki
wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz
ukierunkowanie
rozwoju wszystkich dzieci zgodnie
z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki, i opóźnienia w rozwoju.
Skutecznie przygotowujemy dzieci do
podjęcia nauki na dalszych etapach
edukacyjnych.

Jastrzębie-Zdrój, Powstańców Śląskich 109 l tel. 32 47 11 559 l www.przedszkoledzwoneczek.pl l sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl
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W Jastrzębiu-Zdroju oddano do użytku najnowocześniejszą instalację ciepłowniczą w Polsce.

Zofiówka ogrzeje miasto
600 mln zł
koszt inwestycji

100 tys. ludzi
ogrzeje się dzięki
elektrociepłowni
Zofiówka

30 lat

może pracować
nowy blok fluidalny

W

Elektrociepłowni Zofiówka
w Jastrzębiu-Zdroju oficjalnie oddano do użytku blok
fluidalny. To bardzo ważna inwestycja, która zapewni prąd i ciepło ponad
100 tys. odbiorców przez najbliższe
30 lat. Koszt budowy wyniósł niespełna
600 milionów złotych. Zdaniem ekspertów jest to dobra cena, ponieważ bloki tej klasy mogą kosztować nawet miliard złotych.
Wybudowany kocioł CFB jest jedyną
w Polsce jednostką tego typu, która pozwala na jednoczesne spalanie aż czterech różnych paliw: mułów, gazu z odmetanowania kopalń, biomasy oraz węgla pochodzącego, m.in. z pobliskiej
KWK „Zofiówka”. Dzięki zastosowanej

PIOTR WOŹNIAK, prezes Grupy
Kapitałowej PGNiG, kontrolującej
jastrzębską spółkę PGNiG Termika
Energetyka Przemysłowa.
- Blok jest bardzo nowoczesny. Może
spalać kilka rodzajów paliw. Ze względu
jednak na zastosowane technologie jest
bardzo przyjazny dla otoczenia. Można tutaj produkować prąd i ciepło, m.in.
z mułów, czyli paliw brudnych, które
dzięki temu nie trafią na rynek indywidualny i pozwolą na zmniejszenie emisji
nieczystości do atmosfery.

technologii parametry techniczne bloku spełniają wymagania unijnego prawa w zakresie ochrony środowiska.
Zakłada się, że maksymalna sprawność bloku fluidalnego to 81 megawatów energii elektrycznej i 125 megawatów energii cieplnej, co w zupełności
zaspokoi potrzeby całego JastrzębiaZdroju i kilku okolicznych miejscowości nawet podczas najostrzejszych zim.

Z głębokim żalem i smutkiem powzięliśmy wiadomość o śmierci
ministra, senatora, dyrektora elektrowni Łaziska,
wybitnego energetyka, współzałożyciela naszej Spółki

Śp.

Klemensa Ścierskiego
Wyrazy żalu i współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają

Zarząd i Pracownicy
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA
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W ramach
społecznej
odpowiedzialności
biznesu,
Jastrzębska
Spółka Węglowa
uruchamia dwa
duże projekty
dedykowane
dzieciom
i młodzieży.

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Czy wyobrażasz sobie

ŚWIAT BEZ WĘGLA?

K

opalnia Wiedzy to nowatorski pomysł skierowany
do uczniów w różnych
grupach wiekowych. W ramach Kopalni Wiedzy realizowane
będą różne - tematyczne projekty
wspierające edukację dzieci, rozwój
społeczności lokalnej oraz wyrównywanie szans.

O aktualnie
realizowanych
działaniach można
się dowiedzieć na
bieżąco z dedykowanej
strony internetowej:
kopalniawiedzyjsw.pl.
Kopalnia to innowacyjny projekt,
który zakłada, że poszerzanie wiedzy
może wciągać i… bawić. Kopalnia Wiedzy propaguje nauki ścisłe i przyrodnicze, podnosi świadomość i zmianę
nawyków w obszarze ekologii, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia.
W ten sposób, poprzez angażowanie
młodzieży w innowacyjne projekty,
Jastrzębska Spółka Węglowa pomaga
w rozwijaniu talentów, a poprzez pro-

filaktykę - przeciwdziała zjawiskom
społecznie niepożądanym. Warte podkreślenia jest to, że uczniowie mają

szanse nie tylko na udział w wyjątkowych projektach edukacyjnych,
ale zdobycie atrakcyjnych
nagród - indywidualnych
lub zespołowych (dla
szkół). Kolejna inicjatywa to wyjątkowy
kalendarz z udziałem dzieci i młodzieży.

W sesji
zdjęciowej
do nowego
kalendarza na
2019 rok wzięły
udział dzieci
z jastrzębskich szkół
oraz Domu Dziecka
w Jastrzębiu-Zdroju.
CZY WYOBRAŻASZ SOBIE
ŚWIAT BEZ WĘGLA?

Zespół CSR Jastrzębskiej Spółki
Węglowej realizuje także inne projekty. Spółka przekazała szkołom
drukarki 3D, zorganizowała dla najmłodszych warsztaty graffiti, a także
wspólnie z uczniami klasy III c ze

przedszkoli, jest również rozdawane
podczas różnego rodzaju imprez.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to
jeden z elementów misji
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Jej celem jest ograniczenie wpływu
aktywności biznesowej na środowisko, wspieranie
rozwoju społecznego, a także promowanie
zdrowia, kultury i sportu.

Szkoły Podstawowej nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju powstała książeczka
o JSW i górnictwie pt. „Czy wyobrażasz sobie świat bez węgla?” Książeczka w prostych słowach opowiada o branży i przełamuje krzywdzące
stereotypy. Wspólne dzieło pracowników i uczniów trafiło już do szkół,
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Z premierem Rozpoczęły się k
o strategii
W Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
gościł Premier RP Mateusz Morawiecki. Odwiedził
zakład i zapoznał się z planami rozwoju Grupy
Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W obszarze
górniczym „BzieDębina 2-Zachód”
rozpoczęto
wiercenie nowych
powierzchniowych
otworów
badawczych. W ten
sposób Jastrzębska
Spółka Węglowa chce
sobie zabezpieczyć
dostęp do zasobów
węgla koksowego
w kolejnych latach.

I
W

izyta w dąbrowskiej koksowni rozpoczęła się od
krótkiej prezentacji Grupy Kapitałowej JSW. Daniel Ozon,
prezes zarządu Spółki mówił o Jastrzębskiej Spółce Węglowej jako
nowoczesnej firmie, która przoduje
w innowacyjnych technologiach
i stawia na rozwój. - Mamy bardzo
ambitne plany, o których nie boimy
się mówić. Na przykład wodór, który w przyszłości może stać się bezemisyjnym paliwem napędowym dla
nowoczesnego transportu. Chcemy
też zaangażować się w produkcję
włókien węglowych. To duży krok
w kierunku innowacyjności i dowód
na to, że Jastrzębska Spółka Węglowa ma ogromny potencjał - powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który
wspomniał również wizytę Lecha
Kaczyńskiego w Koksowni Przyjaźń
w 2005 roku. - Profesor Lech Kaczyński powiedział wtedy, że istotą Polski jest silny przemysł, który daje
miejsca pracy milionom Polaków.
Premier RP Mateusz Morawiecki,
podczas spotkania z dziennikarzami
powiedział: - Bardzo się cieszę, że

kolejna bateria koksownicza, zgodnie z planem dla województwa śląskiego, powstaje tutaj, w Zagłębiu
Dąbrowskim. Teraz bateria nr 4,
potem będzie bateria nr 3 i kolejne
inwestycje. Nowoczesna gospodarka opiera się na produkcji stali. Takie inwestycje, jak tutaj w koksowni
są ważne dla nowoczesnego przemysłu. Tu pokazujemy, że w ślad za
obietnicami, plan dla województwa
śląskiego został częściowo wykonany. To ważna sprawa, która pozwoli
utrzymać miejsca pracy poprzez
nowe inwestycje.
Oprócz zwiększania wydobycia
węgla koksowego Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza wykorzystywać wodór pochodzący z gazu koksowniczego do zasilania autobusów
wodorowych, co docenił premier.
Premier

MATEUSZ MORAWIECKI
- Głęboko wierzę, że uda się zrealizować plany Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo bez
innowacyjnego przemysłu nie ma nowoczesnej Polski.

nformacje geologiczne uzyskane podczas drążenia
wyrobisk dołowych oraz
pogłębiania szybu 1 Bzie
pozwoliły bardziej szczegółowo
poznać strukturę nowego złoża.
Wiążą się z nim poważne plany.
Złoże zostało ujęte w nowej strategii JSW. By „Bzie-Dębina 2-Zachód” mogło służyć rozwojowi
spółki, trzeba jednak zdobyć dokładne dane dotyczące miąższości zalegających w nim pokładów
węgla oraz jego jakości.
- Strategia zakłada pozyskiwanie dostępu do nowych złóż wę-

gla koksowego. Pamiętajmy, że
bogata baza zasobowa decyduje
o wartości każdej spółki surow-

cowej, dlatego tak ważne jest
jej ciągłe poszerzanie - wyjaśnia
Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.

JSW wspiera ochro
Jastrzębska Spółka Węglowa nabyła
Jednostki Dwutlenku Węgla w pierwszej
aukcji zorganizowanej przez Lasy Państwowe.
W uzgodnieniu z Nadleśnictwem Kobiór,
wsparcie finansowe zostało przeznaczone na
modernizację ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie
Żubrowisko w Jankowicach Pszczyńskich.

L

eśne Gospodarstwa Węglowe
(LGW) to pionierskie przedsięwzięcie Lasów Państwowych,
którego celem jest zwiększenia ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez ekosystemy leśne, a zarazem zmniejszenie emisji tego gazu
z obszarów podmokłych. Lasy to naturalny pochłaniacz CO2, odpowiedzialnego w istotnej części za efekt
cieplarniany.
Leśne Gospodarstwa Węglowe
mogą stać się narzędziem w realizacji polityki klimatycznej, nieograniczającej możliwości rozwoju
gospodarczego. W aukcji wzięło
udział wiele spółek i instytucji, między innymi: KGHM Polska Miedź,
Budimex, Energa, PKN ORLEN,
PGNiG oraz Grupa LOTOS. Przy-

chody z licytacji zostaną przez Lasy
Państwowe w całości przeznaczone na cele wskazane przez poszczególnych nabywców, związane
z realizacją inicjatyw w zakresie
ochrony przyrody.

Jastrzębska Spółka
Węglowa zakupiła
dziesięć tysięcy
jednostek za kwotę
stu tysięcy złotych.
W ramach projektu, w którym
Spółka chce uczestniczyć - w rezerwacie przyrody Żubrowisko - wykonane zostaną tablice edukacyjne,
zarówno kierunkowe, jak i ostrzegawcze, powstanie tunel edukacyjny, a altana parkingowa będzie

zaadaptowana na szkołę leśną. Wartość całego projektu to ponad pół
miliona złotych.
- Cieszy nas, że Jastrzębska Spółka Węglowa może uczestniczyć
w tym pionierskim projekcie, a udzie-
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kolejne odwierty
W czerwcu tego roku Zarząd
JSW podjął decyzję o wykonaniu pięciu otworów badawczych
z powierzchni - każdy o głębokości 1300 metrów. - Aby potwierdzić bardzo dobrą jakość węgla
przed dotarciem do parcel eksploatacyjnych wyrobiskami dołowymi, konieczne jest odwiercenie powierzchniowych otworów
badawczych. Wyniki pomogą
nam zinterpretować budowę
złoża, a także ułatwią weryfikację wytyczonych obecnie kierunków przyszłej eksploatacji tłumaczy Artur Dyczko, zastępca
prezesa zarządu JSW ds. strategii
i rozwoju. I dodaje: - Korzystamy
z najlepszych narzędzi, aby mieć
pewność, co do jakości i parametrów złoża.
Według harmonogramu, w tym
miesiącu prace wiertnicze prowadzone będą na wszystkich
pięciu otworach. Wiercenia zgodnie z planem - mają zakończyć się w pierwszym kwartale
2019 roku.

onę przyrody

lone finansowe wsparcie przyczyni
się do poprawy jakości środowiska
naturalnego, w którym żyjemy oraz
umożliwi wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie ochrony przyrody
- powiedział Jerzy Majchrzak, dyrek-

tor biura ochrony środowiska i szkód
górniczych w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej, który odebrał certyfikat
nabycia Jednostek Dwutlenku Węgla
podczas otwarcia Targów POL-ECO
System w Poznaniu.

Narodowy partner

J

astrzębska Spółka Węglowa
- jako pierwsza - podpisała
z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych umowę dotycząca promocji na Stoisku COP24
podczas globalnego Szczytu Klimatycznego w Katowicach. Tym
samym JSW stała się partnerem
Pawilonu Narodowego.
Zgodnie z umową,
Jastrzębska Spółka Węglowa będzie mogła
zaprezentować swoją
działalność podczas
tzw. Dnia Partnera podczas szczytu. Do dyspozycji będzie stoisko
o powierzchni 349 m kw.
w tzw. budynku tymczasowym, który znajduje się między katowickim Spodkiem
a Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To właśnie tam Jastrzębska
Spółka Węglowa - największy producent
węgla koksującego w Unii Europejskiej będzie organizować, m.in. panele dyskusyjne i spotkania z udziałem ekspertów,
podczas których spółka będzie chciała
się zaprezentować jako proekologiczny
lider w sektorze wydobywczym.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest
przedsiębiorstwem, które prowadzi
działalność wydobywczą zgodnie
z hasłem „Szanujemy zasoby naturalne”, zrywa też ze stereotypowym
obrazem zacofanego górnictwa dzięki
wdrażanym innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym. JSW chce być
firmą, która przoduje w rozwoju niskoemisyjnego przemysłu i technologii
przyszłości. Dotyczy
to m.in. rozwijania
technik pozyskiwania
wodoru z gazu koksowniczego, który
powstaje w zakładach
spółki i może być
wykorzystywany do
napędzania samochodów. Rezultatem jego
spalania w silnikach
jest wyłącznie para wodna. Właśnie
dlatego JSW chce podczas szczytu
zaprezentować autobus wodorowy,
którym będą przemieszczać się goście COP24.
Globalny szczyt klimatyczny rozpocznie się w Katowicach już 3 grudnia. Rozmowy z udziałem ponad 20 tys.
delegatów ze wszystkich krajów świata
potrwają do 14 grudnia.
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Czas na nanorurki

Australijczycy
w Jastrzębiu

listopad
2018r.

Jastrzębską Spółkę Węglową odwiedzili przedstawiciele australijskiej agencji
badawczej CSIRO. To jedna z największych tego typu organizacji na świecie.
Wizyta Australijczyków w Spółce to efekt porozumienia podpisanego
podczas misji gospodarczej na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz
z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego.

T

echnologia przyszłości wkrótce pojawi się
w Polsce. Nanostruktury węglowe będą produkowane dzięki międzynarodowej kooperacji pomiędzy
JSW Innowacje SA a AGT
Management & Engineering
AG z siedzibą w Szwajcarii.
Czym są nanostruktury węglowe? To odmiana węgla w postaci
pustych w środku walców, których
ścianki zbudowane są ze zwiniętego grafenu (jednoatomowej
warstwy grafenu). Jednościenne
nanorurki węglowe - czyli grafen
zwinięty w cylindry - mogą mieć
średnicę od 1 do 1,5 nm. Produkowane są też nanorurki dwuścienne
i wielościenne. Są niezwykle lekkie, ale za to bardzo wytrzymałe,
nawet sto razy bardziej niż stal, a do
tego przewodzą doskonale ciepło
i prąd. Nanostruktury węglowe poprawiają właściwości materiałów,
dzięki temu stają się one bardziej
wytrzymałe i podlegają mniejszemu zużyciu. Wydłużenie cyklu życia
materiału sprawia, że staje się on
bardziej przyjazny dla środowiska,
bo zmniejsza się ilość odpadów. Są
również dodawane do materiałów
konstrukcyjnych zmniejszając ich
wagę, a to ma ogromne znaczenie,
m.in. w motoryzacji, przyczyniając
się do zmniejszenia emisji spalin.
Nanorurki znajdują najczęściej zastosowanie w elektronice, energetyce, ochronie środowiska, medycynie i produkcji kompozytów.

J

astrzębska Spółka Węglowa zajęła trzecie miejsce
w konkursie „The best annual report 2017” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
W kategorii głównej konkursu ocenie podlegały: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie
zarządu, raport marketingowy,
raport online lub zintegrowany
spółek z warszawskiego parkietu. Po raz pierwszy w raporcie
uwzględniono również szczegółowe informacje na temat działań
niefinansowych określających
podejście JSW do społecznej
odpowiedzialności biznesu. To

Do wytwarzania
nanorurek mają
zostać wykorzystane
kopalniany metan,
gaz ziemny, paliwo
alternatywne
z odpadów oraz plastik.
Umowa o współpracy przewiduje realizację projektu CNT (Carbon Nanotubes) w trzech etapach.
Najpierw zostaną przeprowadzone badania i analizy zastosowania
technologii nanowęglowej, którą
dostarcza spółka AGT, mające
na celu sprawdzenie jej skuteczności w skali przemysłowej. Ta
część odbędzie się w Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji, przy
udziale partnera zewnętrznego
Eisenmann Anlagenbau GmbH
& Co. KG, który jest wykonawcą
infrastruktury technicznej. Potem
powstanie spółka celowa - założona wspólnie przez JSWI oraz AGT
- do dalszego rozwijania projektu.
To ona zbuduje pierwszą linię do
produkcji nanostruktur węglowych
na terenach poprzemysłowych
po Koksowni Dębieńsko w województwie śląskim. Finalnie,
w ramach spółki celowej, powstaną kolejne linie produkcyjne nanostruktur węglowych. Tym samym,
dzięki międzynarodowej współpracy, portfel produktów Grupy
Kapitałowej JSW zostanie znacząco rozszerzony o cenne surowce
do materiałów kompozytowych
oraz specjalistycznych zastosowań materiałowych.

Na zdjęciu od lewej: Chad Nargrave, Michael O’Brien, Adam Oleś (JSW), Adam Rejman (Ambasada Australijska),
Aleksandra Burczyk (CLP-B)

J

astrzębska Spółka Węglowa
musi być konkurencyjna, dlatego
czerpie wiedzę i doświadczenie
od najlepszych. Australijska agencja
rządowa CSIRO (Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation) istnieje od ponad stu lat
i jest renomowaną organizacją badawczo-naukową. Korzystając z najnowszych technologii tworzy innowacyjne
produkty i narzędzia, aby sprostać
wyzwaniom związanym z branżą wydobywczą. CSIRO stworzył między
innymi szczegółowe systemy modelowania złoża pod kątem wydajności.
- Australijczycy są dla nas niezwykle ważnym partnerem. Cieszę się,

że współpracujemy z tak prestiżową
i liczącą się na świecie instytucją.
Mają ogromne doświadczenie w zakresie nowoczesnych rozwiązań, są
właścicielami patentów, ale przede
wszystkim ekspertami od najnowocześniejszych rozwiązań i technologii - mówi Artur Dyczko, zastępca
prezesa zarządu JSW ds. strategii
i rozwoju.
Goście z Australii, podczas pierwszego dnia pobytu w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej poznali szczegółowy model biznesowy Spółki,
strategię rozwoju oraz plany inwestycyjne. Kolejny dzień spędzili w zakładzie przeróbczym kopalni Pniówek

w Pawłowicach. Współpraca pomiędzy JSW a australijskimi partnerami
dotyczy między innymi obszarów
przeróbki mechanicznej węgla, analiz petrograficznych składu ziarnowego węgla oraz tematów związanych
z prognozowaniem jakości. Ponadto
JSW i CSIRO będą blisko współpracować w zakresie automatyzacji eksploatacji ścian wydobywczych.
Polsko-australijska współpraca pozwoli Jastrzębskiej Spółce Węglowej
wprowadzić innowacyjne rozwiązania, które mają poprawić jakość
produktów. Dzięki temu kopalnie JSW
mają szansę na podniesienie efektywności i dalszy rozwój.

JSW jest the best
m.in. relacje społeczne, edukacyjne, a także wsparcie działań
na rzecz bhp, środowiska naturalnego. Nagrody główne zostały
przyznane w dwóch kategoriach:
przedsiębiorstwa oraz banki
i instytucje finansowe. W kategorii przedsiębiorstwa lepsze od
JSW były tylko PGE Polska Grupa
Energetyczna i PGNIG.
Celem konkursu jest promowanie firm przygotowujących

najlepsze z punktu widzenia wartości użytkowej skonsolidowane
raporty roczne sporządzone według MSSF/MSR. Dzięki przestrzeganiu w raportach rocznych
wymogów formalnych, zaleceń
instytucji międzynarodowych
i stosowanie dobrych praktyk
zwiększane jest bezpieczeństwo
rynku kapitałowego w Polsce.
- Trzecia nagroda w tegorocznym „The best annual

report” to dla nas nie tylko zaszczyt, ale i potwierdzenie, że
wysiłki włożone w przygotowywanie jak najlepszego jakościowo sprawozdania opłaciły
się. W tym miejscu chciałem
podziękować wszystkim pracownikom, którzy przyczynili
się do stworzenia nagrodzonego raportu. Naszą pracę docenili nie tylko jurorzy konkursu,
ale i inwestorzy, od których

otrzymujemy pozytywne sygnały. Oczywiście, nie spoczywamy na laurach, chcemy, aby
nasze raporty stawały się jeszcze lepsze, zarówno merytorycznie, jak i wizualnie - mówi
Robert Ostrowski, zastępca
prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.
Wyniki ogłoszone zostały
18 października 2018r. podczas Gali Finałowej „The best

annual report” w Sali Notowań
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapituła
Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka wyłoniła laureatów
spośród przedsiębiorstw oraz
instytucji finansowych. Wyróżnienia zostały przyznane
za najlepsze sprawozdanie
z działalności, najlepsze zastosowanie MSSF/MSR i najlepszą
wartość użytkową raportu rocznego. Nagrodę specjalną można było otrzymać za najlepszy
raport roczny w internecie oraz
najlepszy raport roczny spółki
zagranicznej.

www.naszejastrzebie.pl
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Vital Heynen w Jastrzębiu!
W przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, nasi siatkarze w ligowym meczu pokonali Trefl
Gdańsk 3:0. Organizatorzy przygotowali patriotyczną oprawę, a na trybunach jastrzębskiej hali zasiadł niezwykły gość.

T

rener, który w tym roku doprowadził reprezentację biało-czerwonych siatkarzy do tytułu mistrzów świata, jak sam to określił „wpadł z wizytą, by odwiedzić swoich przyjaciół”. W tym gronie
wymienił, m.in. reprezentantów Niemiec grających
w barwach naszego Klubu: Lukasa Kampę oraz Christiana Fromma, których jako szkoleniowiec kadry prowadził
w latach 2012-2016 i z którymi wywalczył brąz Mistrzostw
Świata podczas mundialu w Polsce w 2014 roku. Dobre
relacje łączą go także z naszym drugim rozgrywającym
Nikodemem Wolańskim, z którym współpracował przed
kilkoma laty w Transferze Bydgoszcz. Trener złotych
medalistów mundialu został bardzo ciepło przyjęty
w Jastrzębiu-Zdroju. Z rąk prezesa naszego Klubu Adama Gorola otrzymał upominek oraz list gratulacyjny.

Jastrzębska publiczność powitała
go burzą oklasków.

- Polscy kibice są najlepsi na świecie! - podkreślał
Vital Heynen, który po meczu porozmawiał także z naszym klubowym złotym medalistą z Turynu, Dawidem
Konarskim. Podczas spotkania z Treflem Gdańsk nasz
atakujący zaprezentował się selekcjonerowi z jak najlepszej strony. Zdobył w meczu 17 punktów i został wybrany MVP meczu. Spotkanie rozegrano w przeddzień
setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorzy meczu i siatkarze obu drużyn godnie uczcili tę uroczystość. Na trzech tysiącach siedzisk
w jastrzębskiej Hali Widowiskowo-Sportowej rozłożone zostały „klaskacze” w biało-czerwonych barwach.
Oba zespoły wyszły na prezentację w okolicznościowych strojach. Pomarańczowi mieli na sobie specjalnie
przygotowane białe t-shirty z napisem „Niepodległa”
i flagą biało-czerwoną na piersi oraz logotypami Klubu
i naszego partnera strategicznego Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA na plecach. Gdańszczanie założyli na szyje piękne szaliki z napisem „Niepodległa”.

Podczas meczu spiker kilkukrotnie
zachęcił fanów zgromadzonych
w hali do utworzenia z „klaskaczy”
biało-czerwonej kartoniady,
co spotkało się z pozytywnym
odzewem ze strony kibiców.
Efekt w postaci utworzonych przez publikę olbrzymich flag w barwach narodowych po obu stronach boiska był imponujący. Osobne słowa uznania należą się
Klubowi Kibica, którego członkowie również zadbali
o świetną oprawę, przynosząc na mecz biało-czerwone
flagi, szaliki i sporej wielkości narodową „sektorówkę”.
Reasumując: było uroczyście, godnie, z klasą.
- Jest to dla nas wielka rzecz, dla nas, dla wszystkich Polaków, że możemy żyć w wolnym kraju. Cześć
i chwała, bohaterom! Ogromna cześć wszystkim tym,
którzy się do tego przyczynili. Może to jest proste,
może „oklepane”, ale najlepsze, co można w tym przypadku powiedzieć - powiedział Piotr Hain, środkowy
Jastrzębskiego Węgla.
Źródło: Jastrzębski Węgiel
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HOROSKOP
WODNIK (20.01-18.02)
Pamiętaj, że nie samym chlebem
człowiek żyje. Jeśli jesteś przemęczony, przestań wykonywać powierzone Ci zadania za wszelką cenę.
Od czasu do czasu trzeba odpocząć.
To, czego dokonałeś w poprzednich
miesiącach, jest już na tyle ważne,
że sprawy będą się toczyć w sposób
pozytywny same z siebie. Osoba,
która jest Ci bardzo bliska, zaczyna
R

E

K

czasami zabawny, a czasami przygnębiający. Pamiętaj, że wcześniej czy
później każda pomyłka wyjaśnia się
i wszystko skończy się dobrze.
RAK (21.06-22.07)
Przez listopad przejdziesz jak burza. Mimo że w Twoim bliskim otoczeniu jest osoba (lub osoby), która
bardzo chciałaby Ci zaszkodzić, to
jednak nie uda się jej pokrzyżować
L
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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
się od Ciebie oddalać. Zrób coś, aby
ten trend odwrócić.
RYBY (19.02-20.03)
Musisz wykazać się zdecydowanym działaniem, bo ktoś będzie
chciał Ci odebrać to, na czym bardzo
Ci zależy. Nie stój z boku, nie czekaj na rozwój wypadków, bo stracisz
na tym bardzo wiele. Weź sprawy
w swoje ręce i z człowieka broniącego się, zamień się w agresora. Tylko w ten sposób obronisz się przed
zakusami osoby, która chce Twoim
kosztem zyskać szczęście.
BARAN (20.03-20.04)
Bardzo pozytywne efekty przyniosą działania, które podjąłeś
w poprzednich miesiącach roku. Być
może nawet zwątpiłeś w słuszność
swoich działań, ale to co sobie zaplanowałeś, właśnie się ziści. Nie
popadaj w euforię, bo jeden nieprzemyślany krok może spowodować, że
misternie budowana konstrukcja zawali się jak domek z kart.
BYK (21.04-21.05)
Podejmiesz się bardzo ambitnych zadań. Z początku wszystko
będzie szło jak po grudzie i z tego
powodu będziesz się zniechęcał.
Zupełnie niepotrzebnie, bo realizacja Twoich planów będzie się rozwijała powoli, ale systematycznie
i z każdym kolejnym tygodniem
będzie nabierała przyspieszenia.
Ty jednak nie spiesz się za bardzo.
Pozwól wszystkim sprawom iść
swoim torem, a wszystko będzie
doskonale się układało.
BLIŹNIĘTA (22.05-22.06)
Listopad to miesiąc, podczas którego będziesz się trochę nudził. Jednak
te nieciekawe chwile będą przeplatane
wieloma pomyłkami tak z Twojej strony, jak ze strony innych. Efekt będzie

Twoich zamierzeń. Zwróć uwagę na
ludzi, którzy się do Ciebie uśmiechają, ale w ich oczach widać zazdrość.
Uważaj na nich. Nie patrz jednak
na wszystkich jak na potencjalnych
wrogów. Są bowiem ludzie bardzo Ci
przyjaźni. Zbytnia nieufność może
ich zrazić do Ciebie.

SKORPION (24.10-22.11)
Wszystko dobre, co się dobrze
kończy. To, co miało się stać złego,
już się stało. Dlatego też listopad
będzie dla Ciebie miesiącem permanentnej szczęśliwości. Problemy, kłopoty, rozterki i zły nastrój
odejdzie w zapomnienie, a to dzięki temu, że obok Ciebie będą tylko
tacy ludzie, którzy Ci dobrze życzą,
a co najmniej tacy ludzie, którzy Cię
szanują i czują do Ciebie sympatię. Baw się dobrze, bo to jest Twój
czas!
STRZELEC (23.11-21.12)
Chociaż listopad zacznie się tak
jakby nijako, to każdy kolejny dzień
będzie dla Ciebie coraz bardziej intensywny. Z jednaj strony praca lub
nauka, z drugiej zabawa. Nie przesadzaj, ani z jednym, ani z drugim, bo
to przynajmniej na razie nie ma sensu. Najlepiej by było, abyś czasami
oddawał się błogiemu lenistwu i to
najlepiej w samotności. Z lenistwem
jednak też nie przesadzaj!
KOZIOROŻEC (22.12-19.01)
Jest coraz lepiej! I będzie jeszcze lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła do Ciebie i czuwa, abyś
w każdej sytuacji wychodził na swoje. W związku z tym spadnie na Ciebie obowiązek opiekowania się jakąś osobą, która w przeciwieństwie
do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to
z pełnym zaangażowaniem, bo niebawem to Ty będziesz potrzebował
rewanżu tego człowieka.
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Na tapet!
ceny
PRANIE
ÓW
DYWAN RAZ
O
ODBIÓR Z
DOWÓ
NTA
DO KLIE

CENTRUM
TAPET
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LEW (23.07-22.08)
Jest coraz lepiej! I będzie jeszcze lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła do Ciebie i czuwa, abyś
w każdej sytuacji wychodził na swoje. W związku z tym spadnie na Ciebie obowiązek opiekowania się jakąś osobą, która w przeciwieństwie
do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to
z pełnym zaangażowaniem, bo niebawem to Ty będziesz potrzebował
rewanżu tego człowieka.
PANNA (23.08-22.09)
Mimo że to Ty będziesz miał rację, to czeka Cię fala nieporozumień
i kłótni. Za wszelką cenę zachowaj
spokój i nie wdawaj się w awantury. Lepiej jest odczekać i dopiero na
spokojnie przekonywać innych do
swoich racji. W końcu wszyscy, co
Cię krytykowali zaczną rozumieć, że
prawda jest po Twojej stronie. Nie
zapominaj o sobie. Daj sobie odrobinę swobody, pozwól sobie na trochę
szaleństwa. Pozwoli Ci to odreagować wszystko to, co było przykre.
WAGA (23.09-23.10)
Wygląda na to, że zapomnisz
o tym, że oprócz przyjemności masz
też obowiązki. To spowoduje, że na
krótki czas wpadniesz w niewielkie
kłopoty, będziesz oceniany i krytykowany. Na szczęście dość szybko zreflektujesz się i zaczniesz naprawiać
swoje błędy. Będzie to docenione przez
tych wszystkich, którym na Tobie zależy i którzy w Ciebie wierzą. Wbrew pozorom jest kilkoro takich ludzi.

Wśród osób, które do 30 listopada nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Zofia Wierzbicka. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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