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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach:

www.naszejastrzebie.pl i www.jas24info.pl

Cuda nad urną
W Jastrzębiu-Zdroju
fałszowano wyniki
wyborów, ale zdaniem
sądu nic się nie stało...
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} Walczą o las i handlowej w Centrum.
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Nie czekaj do wiosny

Zacznij naukę
w lutym!

} O co tyle hejteui?tak wylała się fala
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.
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Sprawdzamy się
w praktyce!
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owoli opada brudna fala internetowej i realnej nienawiści,
jaka wylała się po nieoczekiwanej wolcie w Sejmiku Wojewódzkim.
Przypadku przeklinającej na żorskim rynku
posłanki Rosy nie ma co analizować. Swój występ zadedykowała politycznej publiczności
albo ona już tak ma, a wtedy możemy jedynie
współczuć ludziom, którzy na co dzień muszą
obcować z „nowoczesną” parlamentarzystką. Można zrozumieć szczere oburzenie posła Borysa Budki z PO, bo robotę w Urzędzie
Marszałkowskim straciła jego żona, a jak wiadomo troska o najbliższych jest wpisana w genotyp tej partii. Na pocieszenie można jedynie dodać, że polityczny ekosystem nie znosi
próżni. Na Śląsku jest sporo szukających lepszej pracy matek, córek, żon i kochanek polityków. Szkoda natomiast, że anonimowi hejterzy atakujący radnego Wojciecha Kałużę nie
mówią, czego bronią. Przez ostatnie lata województwem śląskim rządził marszałek Wojciech Saługa z PO. Trudno ten układ nazwać
partyjnym. Prawdziwa władza leżała w rękach
klanu „jaworznickiego”, skąd pochodzi marszałek, a ze względu na powiązania towarzysko-biznesowe mówi się nawet o klanie „jaworznicko-tyskim”. Gdyby PO osiągnęło lepszy wynik w wyborach, w województwie nie
zmieniłoby się nic. Ale przy urnach był mniej
więcej remis. Nieoficjalnie wiadomo, że rolę
języczka u wagi miało pełnić SLD, które za
powstrzymanie PiS chciało dwóch ludzi w pięcioosobowym zarządzie województwa. Gdyby tak się stało, mielibyśmy desant lewicowych działaczy na wojewódzkie spółki, aby
organizacyjnie wzmocnić tę formację przed
przyszłorocznymi wyborami. Wojciech Kałuża
zmienił stronę barykady i przyblokował oba
scenariusze. Osądzając jego postępowanie
warto pomyśleć nie tylko o tym na co nas naraził, ale też przed czym uchronił.
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Cuda nad urną

W niektórych komisjach wyborczych fałszowano wyniki wyborów, a wnuczki
podliczały głosy swojemu dziadkowi. Sąd przyznał, że podczas wyborów
w Jastrzębiu-Zdroju doszło do nieprawidłowości, ale nic z tym nie zrobił.

W

czasach wolnej Polski
jeszcze się nie zdarzyło, aby podczas
wyborów samorządowych doszło
do tylu nieprawidłowości w naszym mieście. Pisaliśmy już o tym
w poprzednim numerze gazety.
Do Sądu Okręgowego w Gliwicach wpłynął protest przeciwko
ważności wyborów w Jastrzębiu-Zdroju. Największe cuda działy
się w okręgu nr 3. Z listy Anny
Hetman startował tam Bolesław
Lepczyński, który mimo bardzo
słabego wyniku dostał się do Rady
Miasta. W tym okręgu ciekawie
wyglądał skład niektórych komisji
do liczenia głosów. W jednej
z nich (nr 24) przewodniczącą
była Aleksandra Maria Lepczyńska, a w innej (nr 25) zasiadała
Dominika Daria Lepczyńska. Protestujący domagali się, aby sąd za
pomocą bazy PESEL sprawdził,
czy obie panie są aby wnuczkami
Bolesława Lepczyńskiego. Gdyby
zachodziło między nimi takie
pokrewieństwo, mielibyśmy do
czynienia z naruszeniem przepiL

sów Kodeksu Wyborczego. Sprawa była o tyle ważna, bo właśnie
w tym okręgu mogło dojść do
nieprawidłowości przy liczeniu
głosów. Z listy Kukiz’15 startował
tam Artur Domaszk. Oficjalnie,
w obwodzie nr 24 zdobył 9 głosów.
Tymczasem wiele więcej osób
było gotowych potwierdzić, że oddało głos na Domaszka. Rozprawa
odbyła się w Rybniku, w Ośrodku
Zamiejscowym Sądu OkręgoA

M

wego. Sędziowie zdecydowali
o sprawdzeniu kart do głosowania
w obwodowych komisjach, gdzie zdaniem wnioskodawców - mogło
dojść do sfałszowania wyników.

Okazało się, że w komisji
nr 24 Artur Domaszk
zdobył nie dziewięć
- jak podano
w oficjalnym protokole
- lecz 41 głosów!
A

Do podobnej sytuacji
doszło w komisji nr 4.
Jeden z kandydatów
w protokole miał wpisane zero. Po sądowej
weryfikacji okazało się,
że otrzymał dziewięć
głosów. Sąd uznał także
za słuszny sprzeciw
związany z obecnością

członków rodzin kandydatów
na radnych z listy KWW Koalicja
Anny Hetman. Tak się działo
w komisjach nr 24, 25 oraz 28.
I to by było na tyle.

Sąd oddalił protest
wyborczy.
Gdyby został uznany, wybory
musiałyby zostać powtórzone.
Zdaniem Sądu nie miało
to sensu, ponieważ wyniki
głosowania w sprawdzonych
obwodach i nie tak nie miały
wpływu na ogólny wynik wyborów w skali całego miasta. Co
do udziału krewnych kandydatów w komisjach, Sąd uznał,
że takie przypadki powinny
być zgłaszane „do góry”, aby
uniknąć podobnych naruszeń
prawa w przyszłości.

KOMENTARZ
Trudno przejść do porządku dziennego nad
takim wyrokiem Sądu. Strażnicy sprawiedliwości
stwierdzili, że doszło do fałszowania wyników, co
jest przestępstwem, ale nikogo nie ukarali. Jednym
słowem hulaj dusza, wyborczego piekła nie ma.
Jastrzębianie, którzy będą zasiadać w komisjach
podczas najbliższych wyborów, powinni zapamiętać tę cenną radę sądu. Wyczyniajcie cuda nad
urną, a wszystko i tak ujdzie wam na sucho. A swoją
drogą ciekawe, jaki był prawdziwy wynik wyborów
w Jastrzębiu-Zdroju? Skoro w dwóch komisjach
wyniki kandydatów pomylono o 455 i 900 proc.,
jaką mamy pewność, że w innych wszystko było
OK.? Niestety, nie ma to już większego znaczenia,
bo minął termin protestów wyborczych.

Wydawca:
REKLAMA:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
Mariola Szołtys
redakcja@naszagazeta.info, naszejastrzebie@naszagazeta.info
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sebastian Sroślak
Sekretarz redakcji:
790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Beata Leśniewska tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Redaguje zespół.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
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mieszkańcy Rybnika i specjaliści od marketingu. Obydwoje dostali dobrze płatną
pracę w magistracie. Teraz na mistrzów jastrzębskiej familiady wyrasta klan Chojeckich. Mama Alina w poprzedniej kadencji
należała do najwierniejszych sojuszników
Anny Hetman w Radzie Miasta. W tym rozdaniu objęła funkcję wiceprzewodniczącej, co zapewne scementuje ich przyjaźń.
Z kolei syn Robert w jastrzębskiej prze-

strzeni publicznej pojawił się znienacka
w maju tego roku. To był nerwowy czas
dla prezydent Hetman. Z magistratu odeszli po kolei jej zastępcy, Ryszard Rakoczy
i Janusz Buda. Już się wydawało, że kandydatów na wiceprezydentów trzeba będzie
szukać w urzędzie pracy, ale od czego są
przyjaciele. Jednego z zastępców, Romana
Foksowicza, dostarczyła partia, a drugiego
rodzina Chojeckich.

O co tyle hejtu?
Poseł popełnił błąd i przeprosił, ale i tak nie
powstrzymało to fali internetowej nienawiści.

P

oseł Grzegorz Matusiak
zawiesił baner z informacją, że Ministerstwo
Sportu dołożyło 155 tys. zł do
boiska w Jastrzębiu-Zdroju, którego głównym fundatorem jest
piłkarz Kamil Glik. Przynajmniej
taka była intencja przekazu.
Niestety, hasła i grafikę przygotowano dosyć niefortunnie.
Oglądając plakat nie wiadomo,
kto dał te pieniądze. Można się
z tego pośmiać, ale sam Glik
dostrzegł problem i zamieścił
na swoim profilu facebookowym ostry komunikat z żądaniem, aby poseł usunął baner.
Matusiak zachował się tak, jak
trzeba. Przyznał się do pomyłki
i przeprosił piłkarza.
- Szanowy Panie Kamilu Glik.
Serdecznie przepraszam za
nieprecyzyjne sformułowanie

umieszczone na banerze informacyjnym, gdzie w zamyśle
był przekaz, iż Ministerstwo
Sportu przekazało na współfinansowane przez Pana boisko
kwotę 155 tys. zł. W związku
z powyższym zobowiązuję
się do usunięcia baneru.
Jednocześnie oświadczam, że
nie przypisuję sobie zasług
pozyskania środków, które Pan

przeznaczył na budowę boiska
na osiedlu Przyjaźń w Jastrzębiu-Zdroju. Wręcz przeciwnie,
doceniam Pana zaangażowanie
w rozwój swojego rodzinnego
miasta. Z poważaniem - Grzegorz Matusiak poseł na Sejm RP.
Nie zahamowało to jednak fali
internetowego hejtu, jaki wylał
się na posła. Większość wpisów
nie ma nic wspólnego z samą

Było miło, ale się skończyło

W

ybory niewiele zmieniły na
politycznej mapie JastrzębiaZdroju. Dalej trwa wojna
między Prawem i Sprawiedliwością
a Platformą Obywatelską, która ukryła
się pod sztandarem „niezależnej”
prezydent Anny Hetman. Światełko
w tunelu pojawiło się tylko na chwilę…
Mieszkańcy przetykali uszy ze zdumienia, kiedy
usłyszeli powyborczą deklarację prezydent Anny
Hetman, że jest możliwa bardzo szeroka koalicja
na rzecz Jastrzębia-Zdroju, z udziałem najwięk-

szych ugrupowań zasiadających w Radzie Miasta.
Przecierali też oczy z niedowierzania, kiedy nowy
przewodniczący, Piotr Szereda wręczył Annie
Hetman z okazji ponownego wybory bukiet 23 biało-czerwonych róż. Liczba miała znaczenie. Tyle
osób liczy jastrzębska Rada Miasta. Szereda też
zadeklarował, że jego środowisko polityczne jest
gotowe do rozmów o zacieśnieniu współpracy.
Stary przebój grupy Dżem uczy nas, że: „... w życiu
piękne są tylko chwile”. Ta reguła sprawdziła się
w Jastrzębiu-Zdroju. Jeszcze nie zdążyły zwiędnąć
kwiaty z bukietu, a miasto już obiegła informacja,
że pokoju i miłości nie będzie. Spotkanie, gdzie
miała być omawiana sprawa szerokiej koalicji,
trwało kilka minut.
- Podczas spotkania Anna Hetman nawet nie
chciała zapoznać się z naszymi propozycjami.
Jej zdaniem, nie ma potrzeby, by przedstawiciele
wszystkich ugrupowań zasiadali we władzach
miasta. Usłyszeliśmy natomiast, że nie wyklucza
podjęcia rozmów w przyszłości, po tym, jak obie
strony nabiorą do siebie zaufania. Nasze propozycje były de facto odpowiedzią na publiczne
przyrzeczenie współpracy wygłoszone przez
panią prezydent - relacjonuje Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta.
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ZEZNANIA ROCZNE

sytuacją, ale atakuje Grzegorza
Matusiaka, jego współpracowników i cały PiS. Wierzymy, że
Kamil Glik mógł poczuć się
dotknięty formą baneru i dobrze,
że poseł wyjaśnił sprawę. Szkoda jedynie, że anonimowi „bohaterowie” internetu, którzy wzięli
się za komentowanie tej sytuacji,
dali się ponieść niesportowym
emocjom, które raczej nie służą
budowie pozytywnego wizerunku jastrzębskiego piłkarza. Tym
bardziej, że do „jego” boiska
dorzuciło się nie tylko Ministerstwo Sportu, ale także sami
mieszkańcy, bo spory wkład
pochodził z budżetu miasta.
R

L

Wszystkim Klientom,
Współpracownikom i Przyjaciołom
życzymy pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok 2019
przyniesie Państwu
tę odrobinę szczęścia, która sprawi,
że wszystkie podjęte działania
zakończą się sukcesem.

Syn wiceprezydentem, matka wiceprzewodniczącą Rady
Miasta, jednym słowem mistrzowie jastrzębskiej familiady.

rezydent Anna Hetman ma słabość
do rodzinnych klanów. Pamiętamy
przecież jej filmik emitowany
w czasie poprzedniej kampanii. Przyszła
prezydent opowiadała o „zwijającym”
się Jastrzębiu-Zdrój: „Młodzi wyjeżdżają,
bo nie widzą perspektyw”. Jej słowa ilustrowało ujęcie młodej pary z dzieckiem,
spacerującej ulicami miasta. Szybko okazało się, że są to Paweł i Anna Świderscy,
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UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY
W JASTRZEBIU PRZY UL. OPOLSKIEJ 1M
(pawilony obok Biblioteki)
tel./fax: 32 47-18-646
tel. kom. 606-633-387
e-mail: doradca@biuro-krystyna.pl
GODZINY OTWARCIA:
od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 15
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Na tapet!
ceny
CENTRUM
TAPET

Wesołych Świąt
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
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Bronią lasu

Po wielu miesiącach ciszy, wraca temat budowy galerii handlowej pomiędzy
ulicami: Północną, Warszawską, Porozumienia Jastrzębskiego i Sybiraków.
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DOM
Skrzyszów
pow. 190,00 m2
działka. 5000,00 m2
cena: 630 000 zł
tel. 887 887 030

DZIAŁKA BUDOWLANA

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Ruchu Oporu
pow. 61,00 m2
cena: 155 000 zł
tel. 887 887 030

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 180,00 m2
działka. 4000,00 m2
cena: 520 000 zł
tel. 887 887 030

DZIAŁKI BUDOWLANE
Jastrzębie-Zdrój
pow. 1051 m2, 1067 m2,
1047 m2
cena: 70 zł/m2
tel. 887 887 030

DOM
Łaziska, Dworcowa
pow. 200,00 m2
działka. 2978,00 m2
cena: 260 000 zł
tel. 887 887 030

DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 166,00 m2
działka. 617,00 m2
cena: 340 000 zł
tel. 887 887 030

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
Szeroka
pow. 1114,00 m2
cena: 45 674 zł
tel. 887 887 030
DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Gołębia - Centrum
pow. 1036,00 m2
cena: 105 000 zł
tel. 887 887 030

pow. 1790,00 m2
cena: 90 000 zł
tel. 887 887 030

TYLKO U NAS

Ochaby Wielkie

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Małopolska
pow. 56,00 m2
cena: 140 000 zł
tel. 887 887 030

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 46,00 m2
cena: 103 000 zł
tel. 887 887 030

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Jana Pawła I
pow. 38,00 m2
cena: 123 000 zł
tel. 887 887 030

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Ofiar Faszyzmu
pow. 26,00 m2
cena: 81 000 zł
tel. 887 887 030

M-4 z balkonem
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska
pow. 52,00 m2
cena: 135 000 zł
tel. 887 887 030

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. 1000-lecia
pow. 38,00 m2
cena: 71 000 zł
tel. 887 887 030

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
pow. 49,00 m2
cena: 127 000 zł
tel. 887 887 030

DOM
Ruptawa
pow. 180,00 m2
działka. 1700,00 m2
cena: 650 000 zł
tel. 887 887 030

M-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. Małopolska
pow. 61,00 m2
cena: 159 000 zł
tel. 887 887 030

M-3
Jastrzębie-Zdrój
os. XXX-lecia
pow. 38,00 m2
cena: 73 000 zł
tel. 887 887 030

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,70 m2
cena: 139 000 zł
tel. 887 887 030

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,70 m2
cena: 162 000 zł
tel. 887 887 030

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 228,00 m2
działka. 1350,00 m2
cena: 330 000 zł
tel. 887 887 030

DZIAŁKA BUDOWLANOUSŁUGOWA
Połomia
pow. 48 ar
cena: 35zł/m2
tel. 887 887 030

TYLKO U NAS

K

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kusocińskiego
pow. 46,85 m2
cena: 115 000 zł
tel. 887 887 030

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska
pow. 62,11 m2
cena: 141 000 zł
tel. 887 887 030

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 170,00 m2
działka. 810,00 m2
cena: 350 000 zł
tel. 887 887 030

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 350,00 m2
działka. 1176,00 m2
cena: 450 000 zł
tel. 887 887 030

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pułaskiego
pow. 1100,00 m2
cena: 99 000 zł
tel. 887 887 030

TYLKO U NAS
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wicielka inicjatywy obywatelskiej
dla Zielonego Centrum i prezes
stowarzyszenia „Wzrastaj”, przygotowała petycję do władz miasta o zmianie zagospodarowania
przestrzennego w kwartale ulic:
Warszawska, Północna, Sybiraków i Porozumienia Jastrzębskiego. Inicjatorzy akcji chcą, aby
w tym miejscu nie powstała galeria handlowa, ale park. Wniosek
poparło ponad 20 organizacji
i stowarzyszeń.

i kilka wielkopowierzchniowych sklepów .Inwestycja pozbawi mieszkańców
ostatniej ostoi zieleni w centrum miasta.
Podstawowy dokument tworzony, m.in.
celem opracowywania planów zagospodarowywania przestrzennego jakim jest
„Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Jastrzębia-Zdrój” mówi,
iż teren ten „... pełni ważną funkcję
w ekosystemie miasta będąc ostoją wielu
rzadkich gatunkach ptaków” (str.96),
a także, iż: „... dobrym pomysłem wydaje się nadanie obiektowi charakteru parkowego” (str.96). Domagamy się zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego w kwadracie ulic Warszawskiej,
Północnej, Sybiraków i Porozumienia
Jastrzębskiego, zakazu budowania tam
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Potrzebujemy czystego powietrza i strefy rekreacyjno-wypoczynkowej! Wyjątkowe położenie tego miejsca,
znajdującego się między największymi
osiedlami oraz w pobliżu galerii, kina
i dworca mogłoby sprawić, że byłoby
to miejsce spotkań, integracji, i wypoczynku dla kilkudziesięciu tysięcy
mieszkańców.

M-3
Jastrzębie-Zdrój
oś. Przyjaźń
pow. 39,00 m2
cena: 81 000 zł
tel. 887 887 030

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska
pow. 50,85 m2
cena: 145 000 zł
tel. 887 887 030

DOM
Dzielnica Zdrój
pow. 270,00 m2
działka. 1000,00 m2
cena: 299 000 zł
tel. 887 887 030

DZIAŁKI
Marklowice Górne
pow. 1505,00 m2
cena: 67 000 zł
pow. 1947,00 m2
cena: 85 000 zł
tel. 887 887 030

DZIAŁKA BUDOWLANOUSŁUGOWA
Jastrzębie-Zdrój
pow. 4324,00 m2
cena: 40 zł/m2
możliwość podziału
tel. 887 887 030

TYLKO U NAS

R

Odwoławcze w Katowicach
wyłączyło z tego postępowania prezydenta Jastrzębie-Zdrój
i wskazało do załatwienia sprawy
Prezydenta Żor. Tak się robi, aby
uniknąć posądzeń o stronniczość
władz miasta. Przez jakiś czas
nic się nie działo wokół tej sprawy, ale w listopadzie mieszkańcy
zauważyli, że w lesie, gdzie planowana jest galeria, ktoś zaczął
wycinać drzewa. W tej sytuacji
Agnieszka Korbel, przedsta-

TYLKO U NAS

P

isaliśmy o tym wielokrotnie na naszych łamach.
W centrum miasta prywatny inwestor chce zbudować
galerię handlową. Najpierw
trzeba jednak wyciąć około
10 tys. drzew, na co nie chcą
zgodzić się mieszkańcy i organizacje ekologiczne. Do powstania
galerii potrzebna jest decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji. W ubiegłym
roku Samorządowe Kolegium

Teren, na którym planuje się wycinkę
10 tys. drzew to ścisłe centrum miasta
należącego do aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, jednej z najbardziej zanieczyszczonych aglomeracji w Europie. Od
25 lat mieszkańcy walczą o to, by w tym
miejscu powstał park. Teren jest ostoją
100 gatunków chronionych ptaków (dane
Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego) i był dla wielu Jastrzębian miejscem
spacerów, wypoczynku, zabaw. Planowana inwestycja drastycznie zmniejszy
udział powierzchni biologicznie czynnej
w centrum miasta, co bez żadnych wątpliwości wpłynie na komfort życia, stan
zdrowia i śmiertelność mieszkańców
poprzez zwiększenie zanieczyszczenia
powietrza oraz wzrost temperatury
w centrum miasta - latem. Działania podejmowane do tej pory wokół tego terenu
są zdaniem jastrzębian niezgodne z naczelną zasadą polityki unijnej, jaką jest
zrównoważony rozwój. Galeria oraz planowany na terenie sklep typu Dom-Ogród
może powstać w wielu innych miejscach,
bez tak dużej dewastacji środowiska
naturalnego, tym bardziej, że bezpośrednio do tego terenu przylega już galeria

TYLKO U NAS

pow. 3875,00 m2
cena: 79 900 zł

TYLKO U NAS

tel. 887 887 030

TYLKO U NAS

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZADZWOŃ!!!

Skrbeńsko

TYLKO U NAS

Lokal usługowy
Jastrzębie-Zdrój
pow. 710,00 m2
działka. 30 arów
cena: 2 400 000 zł
tel. 887 887 030

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

TY

DOM

LK
OU

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

NA
S

M-5

TY

TY

LK
OU

LK
OU

NA
S

NA
S

Życzymy Państwu
radosnych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
zespół DOM-IN Nieruchomości

0%
0%

Kupujący nie płaci prowizji*
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S
LK
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S
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OU
NA
S
LK
OU
S
NA
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OU

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

TY

S

DZIAŁKA

NA

0%

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

LK
OU

DOM

budowlana
Ruptawa, Maryjowiec
pow. 1 470 m2
tel. 690 886 063
Cena: 92 000 zł

0%

DZIAŁKA

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

0%

DZIAŁKA

ze stawem A22.ZL - teren
zieleni nieurządzonej
Gogołowa (gm. Mszana)
pow. 1,489 ha
tel. 690 886 063
Cena: 255 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*
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LK
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Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 52,0 m2
tel. 690 886 063
Cena: 138 000 zł

S

M-4

TY

LK
OU

os. Przyjaźń
pow. 31 m2
tel. 690 886 065
Cena: 94 000 zł

NA

S

M-2

TY

TY

LK
OU

NA

S

Kupujący nie płaci prowizji*

TY

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

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji*

DZIAŁKA

NA
S

0%

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

LK
OU

DOM

TY

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

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

Kupujący nie płaci prowizji*

DZIAŁKA

NA
S

0%

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

TY

LK
OU

ul. Pomorska
pow. 45,60 m2
tel. 690 886 065
Cena: 115 000 zł

NA
S

M-3

TY

LK
OU
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S

M-2

TY

NA
S
LK
OU
TY

DOM

Kupujący nie płaci prowizji*

1100 zł (czynsz + odstępne)
ul. Turystyczna
pow. 34,50 m2
tel. 690 886 063
Cena: 77 000 zł

Jastrzębie-Zdrój
Pc= 130,0 m2
działka 4 695 m2
tel. 690 886 063
Cena: 499 000 zł

Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska
pow. 66,8 m2
tel. 690 886 065
Cena: 147 000 zł

LK
OU

Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 33,6 m2
tel. 690 886 065
Cena: 105 000 zł

NA
S

M-3

LK
OU

LK
OU
TY

DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie 2-pokojowe
ul. Marusarzówny
Po remoncie, w pełni
wyposażone, wolne od zaraz
Tel. 690 886 063

NA
S

M-3

DOM

M-5

TY

M-3 Jastrzębie-Zdrój, ul. Łowicka, 2 piętro, balkon
Cena: 144 900 zł, tel. 690 886 063

TY

2

pokoje

TY

LK
OU

NA
S

Kupujący nie płaci prowizji*

DZIAŁKA

Lokal

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

Kupujący nie płaci prowizji*

Kibice GKS
pomagają bezdomnym

O

kibicach w Jastrzębiu-Zdroju nie zawsze mówi się dobrze. Tymczasem większość
z nich jest w stanie zrobić
wiele nie tylko dla swojego
klubu, ale i dla innych.

Szok na miarę złota
K
aja Łysio i Karolina Palkij ze Studia Tańca i Ruchu
„Szok” zdobyły złoty
medal na Mistrzostwach
Świata w kategorii duet
baletowy do 7 lat!

Przypomnijmy, że w marcu
tego roku Kaja i Karolina wywalczyły złoto na Mistrzostwach
Polski, co dało im przepustkę
do udziału w tak prestiżowej
imprezie tanecznej, jaką były
Mistrzostwa Świata. Na obu
imprezach nasz duet baletowy
pokazał znakomite umiejętności, otrzymując od sędziów
najwyższe noty. Jak podkreślają
mamy obu dziewczynek, balet
to piękno, ale też ciężka pra-

ca. Jednakże nauka tego stylu
tańca niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych oraz kształci charakter dziecka. Udział
w zajęciach baletowych pomaga wypracować prawidłowa
postawę ciała, umiejętność
koncentracji i skupienia. Dla
młodych dance star balet jest
pasją, dlatego rodzice mocno
wspierają swoje dzieci, zachęcając je do uczestniczenia
w treningach oraz turniejach tanecznych. Ponad roczna ciężka
praca dziewczynek pod okiem
profesjonalnej instruktorki Karoliny Słomki przyniosła znakomite rezultaty. Sponsorem
wyjazdu tancerek na Mistrzostwa Świata była firma „BŁYSK”
z Jastrzębia-Zdroju.

Różnego rodzaju akcje charytatywne, m.in. dla dzieci pochodzących z najuboższych rodzin
organizowane przez środowisko
kibiców rzadko kiedy są przedstawiane w mediach, tymczasem
aktualnie kibice GKS z osiedla
Szóstka prowadzą zbiórkę dla
osób bezdomnych, o których
równie często zapominamy.

Inicjatorem akcji jest GKS
Bastion Szóstka. Cała akcja ma
polegać na zbiórce, m.in. odzieży, obuwia, koców, środków
czystości, żywności, słodyczy.
Zebrane dary będą przekazane
osobom bezdomnym podczas
kolacji wigilijnej organizowanej
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.
Środowisko kibiców z osiedla
Szóstka wspólnie z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju podjęli rozmowy
w sprawie stałej współpracy
w zakresie prowadzenia akcji
charytatywnych na rzecz osób
najbardziej potrzebujących.

Finał
Szlachetnej
Paczki

P

aczka przygotowywana przez hokeistów,
Zarząd, Klub Kibica
oraz market Carrefour trafiła już do wybranej przez
klub rodziny. Tegorocznym
beneficjentem była czteroosobowa rodzina, Pani Moniki, która samotnie wychowuje trójkę dzieci.

Przekazanie wszystkich niezbędnych rzeczy nastąpiło w sobotę. Za transport paczek wzięli
się Jakub Michałowski, Patryk
Pelaczyk, Kamil Wróbel, Dominik Jarosz, pracownicy działu
marketingu JKH oraz przedstawiciel Klubu Kibica.
Podczas wręczania paczek nie brakowało łez, mo-

mentów wzruszenia oraz
uśmiechu na twarzach obdarowanych. Przypomnijmy, że
tym razem pomoc trafiła do
33-letniej Pani Moniki, która
samotnie wychowuję trójkę
dzieci: 12-letniego Łukasza,
7-letniego Piotra oraz 2-letnią
Łucję.
Wśród rzeczy, które trafiły do
paczki dominowała żywność
o długim terminie przydatności.
To pozwoli rodzinie zaoszczędzić sporo pieniędzy. Ponadto Pani Monika potrzebowała
butów dla całej rodziny, a przy
tej liczbie i wieku pociech, to
nie mały wydatek. Oprócz tego
wymiany wymagała również pościel.
Źródło: JKH GKS Jastrzębie
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Pamiętamy

K

opalnia Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju była pierwszym zakładem,
w którym do strajkujących przeciwko
wprowadzeniu stanu wojennego górników
funkcjonariusze ZOMO strzelali z broni palnej. Rannych zostało czterech górników, piątego pracownika kopalni zomowcy pobili do
nieprzytomności.
Jastrzębska kopalnia Manifest Lipcowy przeszła do historii już latem 1980 r. Tu wybuchł pierwszy w śląskich kopalniach strajk, będący wyrazem solidarności z robotnikami Wybrzeża. Było
to wydarzenie niezwykle ważne dla przebiegu
sierpniowych protestów 1980 r., ponieważ Śląsk
uchodził w oczach władz PRL-u za ich bastion,
o którego pomyślność szczególnie mocno dbał
I sekretarz KC PZPR, Edward Gierek.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia
1981 r. górnicy z Manifestu Lipcowego zdecydowali
się na ogłoszenie strajku. Komitet strajkowy, któremu przewodził Jan Bożek, zawiązał się 14 grudnia.

W kopalni zabarykadowało się około 2 tys. protestujących. 15 grudnia 1981 r. od rana do górników
docierały informacje o pacyfikacjach pobliskich
kopalń Jastrzębie i Moszczenica. O godz. 11 uzbrojone oddziały milicji, ZOMO i wojska, wyposażone
w broń palną, pojazdy bojowe i czołgi, rozpoczęły
szturm na Manifest Lipcowy. Pacyfikacją kopalni
dowodził płk. Kazimierz Wilczyński.
Pierwsza próba przedarcia się czołgami na
teren kopalni nie udała się. Atakujący ponawiali
próby, stosując przy tym petardy i gaz łzawiący.
O 11.45 strzały w stronę górników oddał Pluton
Specjalny ZOMO - 16-osobowy oddział, uzbrojony
w ostrą amunicję.
Czterech górników zostało rannych: Zdzisław
Kraszewski, Franciszek Gąsiorowski, Bogusław
Tomaszewski, Czesław Kłosek. Karetki pogotowia zostały do nich dopuszczone dopiero po
50 minutach. Rannych przewieziono do szpitala
górniczego w Jastrzębiu, kule wyjęte z ran operowanych górników zabrała SB. Podczas wieloletniego procesu funkcjonariuszy Plutonu Spe-

Ale kino!

O

świadczenie Instytucji Filmowej „Silesia-Film“ w sprawie
przedłużenia umowy na wynajem budynku - siedziby
Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju.
W portalach jasnet.pl i jastrzebieonline.pl ukazały się artykuły
dotyczące przyszłości Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu
Zdroju, działającego w budynku
wynajmowanym przez Urząd
Miasta Jastrzębie-Zdrój od Instytucji Filmowej „Silesia-Film”
w Katowicach.
Zawarte w artykułach informacje przedstawiają problem
w sposób niepełny i jednostronny, godząc przy tym w dobre imię
IF „Silesia-Film” i jako takie, wymagają w naszym przekonaniu
sprostowania i uzupełnienia.
Instytucja Filmowa „SilesiaFilm” w Katowicach zawarła
umowę z Miastem JastrzębieZdrój na wynajem budynku przy
Al. Piłsudskiego 27 w 2011 roku,
na okres 7 lat, kończący się
z dniem 30 listopada br. Mając
powyższe na względzie z wielomiesięcznym wyprzedzeniem inicjowaliśmy rozmowy z Urzędem
Miasta, dążąc do wypracowania
warunków kontynuacji stosunku
najmu. Na negocjacje w tej spra-

wie stawiliśmy się w Jastrzębiu-Zdroju trzykrotnie: 24 sierpnia,
1 października i 18 października
br. Pomimo spotkań zmierzających
do przedłużenia umowy, Urząd
Miasta nie wyraził jednoznacznie
woli jej przedłużenia i uregulowania kwestii dalszego najmu.
Wobec braku konkretnego stanowiska, w dniu 27 listopada br.,
na trzy dni przed wygaśnięciem
umowy najmu, wystosowaliśmy
do Urzędu Miasta pismo wzywające do opuszczenia zajmowanego budynku w terminie do
15 grudnia br.
Zareagował na nie tylko, nie
będący formalnie stroną umowy,
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury, pan Janusz Jurczak. Mając już zakontraktowane wydarzenia na grudzień, doprowadził
do podpisania aneksu pomiędzy
Instytucją a Urzędem Miasta,
przedłużającego umowę najmu
do końca grudnia br. Warunki
dalszej współpracy wciąż pozostały niedookreślone. Przytaczane artykuły jako główną przyczynę trudnej sytuacji Miejskiego
Ośrodka Kultury w JastrzębiuZdroju wskazują podwyższenie
przez IF „Silesia-Film” stawek
wynajmu. Podczas rozmów prowadzonych z Urzędem Miasta
wielokrotnie sygnalizowaliśmy,
że jest to dla nas przedsięwzięcie
komercyjne i w interesie zarówno Instytucji, jak i województwa,
leży uzgodnienie jak najkorzyst-

Pacyfikacja kopalni „Manifest Lipcowy” 15 grudnia 1981 r. - zdjęcie ze zbiorów Społecznego Komitetu Pamięci Górników
Poległych 16 Grudnia 1981.
cjalnego ZOMO, udało się ustalić, że w kierunku
górników z Manifestu Lipcowego zomowcy wystrzelili 57 pocisków.
Do szpitala trafił również brutalnie zmasakrowany przez ZOMO Zdzisław Dudek (członek
straży kopalnianej, który nie chciał wpuścić do
budynku funkcjonariuszy zajmujących pozycje do
strzelania w kierunku strajkujących) oraz siedmiu
innych górników. Po zorientowaniu się, że ZOMO
strzela do protestujących z ostrej amunicji, górnicy postanowili zakończyć strajk i po uzgodnieniu
R

niejszych finansowo warunków
wynajmu, gdyż wpływy z niego
zostają przeznaczone na działalność statutową Instytucji.
Stawka, nawet po podwyżce,
jest nadal niższa od stawek rynkowych.
Dodatkowo warto podkreślić
również, że sam Urząd Miasta
wynajmuje obiekty według przyjętej przez siebie stawki w wysokości 26 zł 60 gr za m2. Nie widzimy w związku z tym powodu,
dlaczego nasze waruki wynajmu
nie mogłyby zostać określone na
tym samym poziomie. W kontekście powyższego ze zdziwieniem
przyjęliśmy również informację
o tym, że sprawa dalszego wynajmu budynku była przedmiotem spotkania Pani Prezydent
Anny Hetman oraz radnych Rady
Miasta, podczas którego ustalono warunki ewentualnej dalszej dzierżawy i zapowiedziano
zaangażowanie w negocjacje
Marszałka Województwa. Przypominamy, że stroną umowy formalnie pozostaje Instytucja Filmowa
„Silesia-Film” w Katowicach i to
my powinniśmy być partnerem
wszelkich prowadzonych w tej
sprawie rozmów. Nikt nie ustalił
z nami chociażby tego, czy jesteśmy zainteresowani przedłużeniem wynajmu na tak krótki okres,
o jakim dyskutowano podczas
wspomnianego spotkania.
Na przestrzeni ostatniego roku,
w przeciwieństwie do Urzędu
Miasta Jastrzębie-Zdrój, wielokrotnie wykazaliśmy się wolą
współpracy i przedłużenia umowy wynajmu, w kształcie satysfakcjonującym dla obu stron.
Ponieważ prowadzone przez
nas negocjacje nie zostały sfinalizowane nową umową, uznajemy je za niebyłe i wystąpimy
do Urzędu Miasta z propozycją
przedłużenia dzierżawy na nowych, podyktowanych obiektywnymi okolicznościami, warunkach.
Patryk Tomiczek
Dyrektor Instytucji Filmowej
SILESIA FILM

E

K

z dowództwem oddziałów pacyfikujących, opuścili kopalnię. Do rozbicia protestu w Manifeście
Lipcowym władze stanu wojennego użyły ponad
1,7 tys. milicjantów, funkcjonariuszy ZOMO i SB
oraz żołnierzy, 30 czołgów, 15 wozów bojowych
i 4 armatek wodnych. Wieczorem 15 grudnia płk Jerzy Gruba, odpowiedzialny za likwidacje strajków
na Śląsku, meldował o „oczyszczeniu” dziewięciu
kopalń. Do „oczyszczenia” na następny dzień wyznaczona została kopalnia Wujek w Katowicach.
Źródło: Interia Nowa Historia
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chwilówki nawet do 5000 zł
wypłata od ręki
bez zaświadczeń o zarobkach
również z zajęciami komorniczymi

SZEROKA OFERTA POŻYCZEK
BANKOWYCH ORAZ POZABANKOWYCH
W JEDNYM MIEJSCU
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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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Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.
Wszystkim klientom
Życzy zarząd oraz pracownicy firmy

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

Jastrzębie-Zdrój,
ul. 11 Listopada 71
tel.: 32 474 50 03

(budynek Varius Med)

Jastrzębie-Zdrój,
ul. Wodzisławska 2
tel.: 32 474 50 33

www.abc3.pl

www.nzoz-profimed.pl

Kronika policyjna
BEZPIECZNIE
W PRZEDŚWIĄTECZNYM
CZASIE
Przedświąteczny czas - w centrach
handlowych tłumy, trwają przedświąteczne zakupy, w domach pusto... Pamiętajmy, aby podczas tej „gorączki”
zachować zdrowy rozsądek i czujność.
Zapraszamy do krótkiej lektury, o tym
jak bezpiecznie zrobić przedświąteczne zakupy, podróżować i zabezpieczyć
mieszkanie.
Przedświąteczne zakupy:
Wybierając się na zakupy pamiętaj,
aby nie przechowywać całej gotówki
i wszystkich kart kredytowych w jednym miejscu. Korzystając z bankomatów wybierz urządzenia znajdujące się
w ruchliwym i dobrze oświetlonym
miejscu. Nie zapisuj kodu PIN na karcie
bankomatowej i wybijając numer osłaniaj klawiaturę. Na zakupy zaopatrz się
w torebkę na długim pasku i przewieś ją
przez ramię, tak aby zawsze mieć ją „na
oku”. Parkując samochód przed marketami wybieraj tylko dobrze oświetlone
miejsca, a najlepiej skorzystaj z parkingów strzeżonych. Wysiadając pamiętaj o zamknięciu pojazdu i włączeniu
R

E

urządzeń alarmowych. Nie pozostawiaj
w samochodzie na widocznym miejscu
cennych i atrakcyjnych przedmiotów.
Podróże:
Korzystając ze środków komunikacji
publicznej, zachowajmy szczególną
ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.: na dworcach kolejowych, lotniskach, w zatłoczonych pociągach i autobusach. Jadąc autobusem
czy tramwajem - szczególnie przy wsiadaniu i wysiadaniu zachował szczególną czujność. Cenne przedmioty, pieniądze, dokumenty starajmy się trzymać
przy sobie. Bądźmy również ostrożni
w kontaktach z nieznanymi osobami,
a w szczególności nie częstujmy się ich
pożywieniem i napojami.
Pamiętajmy, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi nie tylko utratą
naszego mienia, ale również może spowodować wszczęcie alarmu przez służK

by odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
Starajmy się, więc nie pozostawiać go
bez opieki.
Jeżeli w podróż zabierzemy ze sobą
dzieci pilnujmy je, aby się nie zgubiły.
A jeżeli już do tego dojdzie szybko poprośmy o pomoc pracowników obiektu,
w którym jesteśmy czy napotkanego
policjanta. Warto wcześniej nauczyć
dzieci, aby w przypadku oddalenia się
od rodziców zawsze wróciły do miejsca, gdzie ich widziały ostatni raz.
Korzystając z własnego środka transportu pamiętaj, aby sprawdzić stan techniczny pojazdu i usunąć nawet najdrobniejsze usterki. Warto też zadbać o inne
przedmioty, takie jak apteczka, kamizelka odblaskowa, termos z ciepłym napojem czy koc. Na postój wybieraj miejsca
zaludnione i dobrze oświetlone. Wysiadając z samochodu zabierz ze sobą
wszystkie wartościowe przedmioty.
W trakcie podróży możesz być narażony na kradzież samochodu metodą „na
stłuczkę” lub „na wypadek”. W takim
przypadku nie należy opuszczać pojazdu, lecz telefonicznie powiadomić służby
ratownicze lub skierować się do najbliższej jednostki Policji. Jeżeli decydujemy
się na wyjście z auta, to pamiętajmy, że
należy je zamknąć i uaktywnić alarm.
L

Zabezpiecz mieszkanie:
Nie opowiadaj wszystkim wkoło, że
planujesz dłuższy wyjazd. Na automatycznej sekretarce telefonu nie zostawiaj wiadomości typu „wyjechaliśmy
z miasta, wracamy wtedy i wtedy”. Klucze do mieszkania przekaż krewnemu
lub zaufanemu sąsiadowi, poproś by
zbierał ulotki reklamowe spod Twoich
drzwi, wieczorem zaś zapalił światło
i otworzył okno. Nie zostawiaj kluczy
pod wycieraczką! Pozamykaj dokładnie drzwi i okna, zakręć główne zawory
z gazem i wodą.

ŚWIECĄCE
JASTRZĘBIE
Używanie elementów odblaskowych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześnie
zapada zmrok i widoczność jest zdecydowanie gorsza, może uratować nasze życie. W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców, jastrzębscy policjanci
zorganizowali akcję „Jastrzębie świeci przykładem”. Stróże prawa wraz
uczniami klasy policyjnej widoczni
byli w rejonie przejść dla pieszych
i rozdawali odblaski pieszym oraz kierowcom. Wszystko po to, aby uczestA

nicy ruchu drogowego byli widoczni
i bezpieczni na drodze. Każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że
bezpieczeństwo na drodze w dużej
mierze zależy od nas samych. Aby
znacznie wpłynąć na jego poprawę,
warto nosić odblaski.

1. Noś odblaski - nie gadżety!
Odblask powinien mieć znak CE wtedy na pewno będzie odbijał światło.
2. Bądź widoczny - nie zasłaniaj!
Sprawdź czy elementy odblaskowe
nie są zasłonięte przez np. przez szalik,
torbę czy plecak.
3. Dbasz o zdrowie - świeć przykładem!
Lubisz biegać? Używaj elementów
odblaskowych.
4. Żyć - to myśleć!
Nie wchodź na jezdnię bezpośrednio
przed jadący pojazd, w tym również na
przejściu dla pieszych.
M
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A NIE REWO

Rozmowa z PIOTREM SZEREDĄ, przewodniczący

- Prawo i Sprawiedliwość
dokonało już powyborczych
rozliczeń?
- Co tu jest do rozliczania?
Mieszkańcy podjęli decyzję,
którą szanujemy i pracujemy
dalej, bogatsi o nowe doświadczenia. Poza tym Łukasz Kasza, mój poprzednik
na stanowisku przewodniczącego, w rozmowie z „Naszym Jastrzębiem”, słusznie
podkreślił, że PiS wyszedł
z tych wyborów silniejszy,
bo mamy o jednego radnego
więcej, niż w poprzedniej kadencji.
- Jesteście silniejsi, a mimo tego szukacie płaszczyzn
współpracy z prezydent Anną Hetman?
- Szukamy płaszczyzn
współpracy nie pomimo, lecz
właśnie dlatego, że jesteśmy
silniejsi. Tworzymy największy
klub w Radzie Miasta. Duzi
mogą dużo, ale ciąży też na
nich większa odpowiedzialność. Zdajemy sobie sprawę
z różnic programowych, jakie
dzielą nas od Anny Hetman,
ale daliśmy sygnał, że nam to
nie przeszkadza, jeżeli w spraR

wie miasta będziemy mówić
podobnym głosem.

wództwie, w poprzedniej
kadencji i tak się nie potrafiliście dogadać.
- Uważam, że obie strony, zarówno prezydent jak
i większość w Radzie Miasta,
powinny wyciągnąć wnioski
z poprzedniej kadencji. Jastrzębie-Zdrój stoi przed trudnymi wyzwaniami. Jeśli będziemy z sobą walczyć i się wzajemnie się blokować, straci na
tym miasto, a przecież nikomu
na tym nie zależy. W poprzedniej kadencji mieliśmy wiele
przykładów na to, że nawet
cenne i ciekawe pomysły mogą upaść, kiedy nie ma zgody
w samorządzie.

- Ze współpracy nic nie
wyszło. Pański sławny już
bukiet kwiatów dla Anny
Hetman stał się symbolem
straconych szans.
- Proszę nie przesadzać. Początki bywają trudne, ale przed
nami jest jeszcze pięć lat urzędowania. Myślę, że prezydent
Hetman i jej zaplecze polityczne zrozumie z czasem,
dojrzeje do decyzji o konieczności zacieśnienia współpracy
z większością w Radzie Miasta. Trzeba też patrzeć na to,
co dzieje się wokół. Zmieniły się władze województwa
śląskiego, a dobre relacje
z urzędem marszałkowskim
są kluczem do sprawnego
funkcjonowania każdego samorządu lokalnego.

- Jedyne, co sugeruję, to
gotowość pomocy w nawiązaniu dobrych relacji z nowymi władzami województwa.
Bez organizacyjnej i finansowej pomocy urzędu marszałkowskiego nie ruszymy
z projektami, które są kluczowe dla naszego miasta. Mam
na myśli nie tylko przywrócenie połączeń kolejowych,

- Przez pierwszą kadencję
Anna Hetman mogła liczyć
na marszałka z PO. Teraz
w sejmiku wojewódzkim
rządzi PiS. Sugeruje Pan,
że z tego powodu mogą się
pogorszyć relacje na linii Jastrzębie-Katowice?

E
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ale także wsparcie dla szpitala wojewódzkiego, pomoc
w zagospodarowaniu terenów pokopalnianych. Mówimy o wielkich, kosztownych
projektach inwestycyjnych,
których nie zrealizujemy bez
zewnętrznego wsparcia.
- Bez względu na to, kto
rządził w Polsce czy wojeM

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

- Jako przewodniczący
Rady Miasta ma Pan duży
wpływ na funkcjonowanie
jastrzębskiego samorządu.
Czego możemy spodziewać
w ciągu najbliższych pięciu
lat?
- Nie jestem rewolucjonistą. Stawiam na ewolucyjne rozwiązania, bo takie są
najlepsze. Wierzę, że radni
i prezydent znajdą i wypracują wspólną płaszczyznę
działania, która pozwoli nam
uniknąć patowych sytuacji,
z jakimi mieliśmy do czynienia w poprzedniej kadencji.
Chciałbym, aby dyskusje
w Radzie były bardziej merytoryczne i odnosiły się do
konkretnych tematów, a nie
stawały się pretekstem do
ataków „ad persona”. Trzeba unikać osobistych ataków
i odnosić się do siebie
z szacunkiem. Praca organów Rady powinna być jak
najbardziej zoptymalizowana
i przynosić dobry efekt. Kluczowa jest dobra współpraca
z prezydentem i jednostkami samorządu. Posiedzenia
Rady nie powinny być miejscem sporów, lecz platformą
wspólnego rozwiązywania
problemów.
- Łatwiej to powiedzieć,
niż zrobić.
- Nikt nie mówił, że będzie
łatwo. Jeszcze raz podkreślam, że kluczowym słowem
jest tutaj współpraca i świadomość powagi chwili, bo
najbliższe lata mogą okazać
się kluczowe dla rozwoju naszego miasta i nie możemy
zmarnować tego czasu na wewnętrzne spory.

- O problemach Jastrzębia-Zdroju mówiliście w poprzedniej kadencji. Może
mieszkańcy odebrali to, że
ich straszycie i dlatego przegraliście wybory na prezydenta?
- Mieszkańcom zawsze
należy mówić prawdę, bez
względu na wyborczą cenę.
Jeżeli przestaniemy mówić
o problemach to one nie znikną, lecz zostaną zamiecione
pod dywan, aż dadzą o sobie
znać w momencie, kiedy na
sprzątanie będzie za późno.
Jesteśmy uzależnieni od jednej branży i to nie jest dobre,
bo nie mamy wpływu na sytuację w krajowym i światowym
górnictwie. Musimy budować
własne fundamenty rozwoju, a konkretnie powinny być
spełnione trzy warunki, które
pozwolą nabrać oddechu naszemu miastu. Potrzeba nam
silnej gospodarki, sprawnego
zarządzania i nowych inwestycji.
- Na terenach po kopalni
Moszczenica Pana środowisko polityczne chciało utworzyć Centrum Nauki, Innowacji i Wspierania Przedsiębiorczości, ale ten plan nie
wypalił. Prezydent miasta
chce tam zbudować muzeum.
- Plan nie wypalił, ale nie
upadł. Mamy nową kadencję, nowe rozdanie. O wielu
„starych” sprawach należy
mówić od nowa. W wielu
miastach, które borykają się
z podobnymi problemami
jak Jastrzębie-Zdrój, powstają
parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości,
doliny kreatywności. Nazwy
mogą być różne, ale cel jest
ten sam. Chodzi o wspieranie
przedsiębiorczości, bo to jest
inwestycja służąca miastu
i mieszkańcom. Przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy
i płacą podatki do gminnego
budżetu. Jeżeli chcemy korzystać z ich kreatywności,
musimy im stworzyć dobre
warunki do działania.
- Prezydent Hetman - jak
podkreśliła w jednym z wywiadów - jest z siebie zadowolona, ale Jastrzębie-Zdrój
w ciągu ostatnich lat dramatycznie spadło w rankingach
wydatków inwestycyjnych.
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ym Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
Jesteśmy na samym końcu
zestawienia wśród miast powiatowych.

plan dla Jastrzębia-Zdroju,
oparty na gospodarce i inwestycjach, gdzie górnictwo

dobudowa połączenia kolejowego oraz zagospodarowanie terenów po zakończe-

Jestem realnym optymistą.
Wierzę, że nadchodzący rok będzie
dla Jastrzębia-Zdrój lepszy, niż
obecny. Tego życzę Państwu i sobie.
- To jest wyzwanie, z którym
musimy się wspólnie zmierzyć. Teraz, kiedy opadły już
wyborcze emocje, trzeba wrócić do dyskusji nad tempem
i kierunkami rozwoju naszego
miasta. Musimy przygotować
R

E

nie będzie fundamentem, ale
jednym z filarów dobrobytu
miasta. Przed nami trzy potężne wyzwania: Przygotowanie
i zatwierdzenie Miejskiego
Planu Zagospodarowania,
realizacja projektu jakim jest
K

niu wydobycia na terenach
KWK „JAS-MOS”.
- Czego Panu życzyć
w nadchodzącym roku? Oby
nie było gorzej, niż w 2018 r.
czy, aby było lepiej?
L

A

- To oczywiste, że wszyscy
radni i pani prezydent życzymy sobie i mieszkańcom lepszych wyników naszej pracy.
Nasze miasto ma ogromne
potrzeby i stoi przed trudnymi
wyzwaniami. Do ich realizacji
potrzebne są duże pieniądze
i budżet miasta sam tego nie
udźwignie. Musimy mocno
sięgnąć po środki zewnętrzne: wojewódzkie, rządowe
i unijne. Przy współpracy obu
stron jest to możliwe i o wiele
bardziej skuteczne. W przypadku braku porozumienia wiele
zadań może upaść, a tego sobie i mieszkańcom nie życzę.
Jestem realnym optymistą. Wierzę, że nadchodzący rok będzie
dla Jastrzębia-Zdrój lepszy, niż
obecny. Tego życzę Państwu
i sobie.
Rozmawiał: Jerzy Filar
M

A

Zdrowych i pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pasma sukcesów
i spełnienia wszystkich marzeń
w Nowym 2019 Roku
życzy Mieszkańcom
Jastrzębia-Zdroju
Poseł na Sejm RP

GRZEGORZ
MATUSIAK

10

www.naszejastrzebie.pl

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą czasem refleksji nad tym, co minęło i nad tym, co nadchodzi.
Każda chwila niech będzie pełna radości wynikającej
z obecności naszych najbliższych,
a Narodzony Jezus, niech wypełnia nasze serca wiarą,
nadzieją i miłością. Boże Dziecię niech błogosławi
w nadchodzącym czasie sprawiając, że przeżyjemy
te Święta w atmosferze Bożego Pokoju.
Niech nadchodzący 2019 rok będzie pełny pogodnych,
radosnych, przeżytych w zdrowiu dni oraz rokiem
zrealizowanych planów i zamierzeń.

życzy
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Radni
Angelika Garus, Łukasz Kasza, Szymon Klimczak, Mirosław Kolb,
Andrzej Matusiak, Wojciech Marcol, Tadeusz Sławik, Piotr Szereda,
Michał Urgoł, Stefan Woźniak

Z okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia
życzymy wielu radosnych
i ciepłych chwil, odpoczynku
przy rodzinnym stole
oraz wszelkiej pomyślności.
Niech nadchodzący 2019 rok
będzie szansą na realizację
nowych planów i wyzwań
zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym.
Rada Nadzorcza i Zarząd
PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemysłowa SA

grudzień 2018r.

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Górnicy świętowali Barbórkę
Uroczysta Akademia
Barbórkowa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej odbyła
się w kopalni Pniówek.
W obchodach wzięli
udział między innymi
wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski,
przedstawiciele Rady
Nadzorczej oraz zarząd
JSW, parlamentarzyści,
duchowni i organizacje
związkowe. Podczas
Akademii Barbórkowej
wręczono honorowe
odznaczenia i szpady
górnicze.

nowoczesna Polska. Barbórka to wasz
dzień, dzień wyjątkowy - jak wyjątkowa jest ważna praca. Dziękuję pracownikom i zarządowi Jastrzębskiej Spółki
Węglowej za wszystko co robicie dla
Polski. Składam serdeczne gratulacje
i życzę spokojnej pracy.

Na koniec Barbórkowych
uroczystości, ksiądz
prałat Bernard Czernecki
przekonywał o szczególnej
służbie dla górników i ludzi
ciężkiej pracy.
- Jesteście nie tylko w mojej pamięci, jesteście w moim sercu i w moich

T

egoroczna Barbórka jest
szczególna. - Świętujemy
100-lecie Odzyskania Niepodległości i 25-lecie powstania
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Cieszymy się, że Barbórka została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Od lat z dumą celebrujemy Barbórkę,
jako ważne wydarzenie - powiedział
Józef Jaszczyk, dyrektor kopalni Pniówek, witając przybyłych gości.

Centralna Akademia
Barbórkowa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej
rozpoczęła się od
uczczenia minutą ciszy
pamięci tragicznie
zmarłych górników.

W Ruchu Zofiówka kopalni BoryniaZofiówka-Jastrzębie w maju zginęło
pięciu górników, a dwóch cudem ocalało. Prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej wspomniał jedenastodniową akcję ratowniczą, w której wzięło
udział ponad 2500 osób.
- To dla nas wielki ból, który trudno
wyrazić słowami. Od wielu lat w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej
nie prowadzono tak trudnej i długiej
akcji ratowniczej. Ogromny szacunek
należy się ratownikom górniczym, któ-

rzy z narażeniem życia ratowali kolegów, za co w tym miejscu pragnę im
szczególnie podziękować.
25 lat temu powołano Jastrzębską
Spółkę Węglową, która obecnie jest
rozpoznawana w kraju, Europie i na
świecie. JSW jest silną i cenioną firmą,
która stale zyskuje w oczach inwestorów.
- Staliśmy się firmą nowoczesną
i ambitną. Mamy ogromny potencjał,
przodujemy w innowacyjnych technologiach i stawiamy na ciągły rozwój. Ja-

strzębska Spółka Węglowa myśli perspektywicznie i mamy świadomość,
że zasoby węgla koksowego stanowią
o naszym być albo nie być, dlatego
skupiamy się na poszerzaniu bazy
zasobowej. Kontynuujemy inwestycje
związane z modernizacją Zakładów
Przeróbki Mechanicznej Węgla, aby
poprawić jakość naszego produktu.
Na inwestycje wydaliśmy już niemal
800 mln złotych. - powiedział Daniel
Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej dziękując pracownikom, bez których te wszystkie dokonania i plany nie byłyby możliwe.

Słowa do górników
skierował również Premier
RP Mateusz Morawiecki.
List odczytał Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski. Oto jego fragment:
- Barbórka to jeden z najcenniejszych
skarbów naszego narodowego dziedzictwa, przekonuje o sile i pięknie
górniczej tradycji. Górnictwo stanowi
napęd polskiej gospodarki. W ostatnich trzech latach górnictwo przeszło
proces restrukturyzacji i naprawy,
który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie. Przyszłość górnictwa to zwiększenie wydajności i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Tak rodzi się

modlitwach. Przed tygodniem byłem
w Częstochowie u Matki Boskiej i tam
polecałem każdego z was, waszą pracę, kopalnie i wasze kochane rodziny.
Wiemy, że kopalnia to żywicielka górniczych rodzin. Ale przecież wiecie
doskonale, że kopalnia potrafi wyciskać także łzy, bo kopalnia to świątynia żywiołów, gazu, wody, ciemności,
ognia, są tąpnięcia, zawały i dlatego
górnicy powinni wchodzić do kopalni
tak, jak do kościoła - z czystą duszą.
Bo czasem trzeba tę duszę kopalni
zostawić na zawsze - mówił wzruszony ksiądz prałat i dodał: - Niech każda
szychta będzie szczęśliwa, niech na
waszych stołach nigdy chleba nie zabraknie, niech Święta Barbara otacza
was opieką i wasze rodziny. Gratuluję jubilatom, kłaniam się sztandarom
i orkiestrze. Szczęść Wam Boże zawsze
i wszędzie.
Na zakończenie oficjalnej części tegorocznej Akademii Barbórkowej odbyło się wręczenie honorowych szpad
górniczych, odznaczeń i wyróżnień.
Po raz pierwszy w historii Jastrzębskiej
Spółki Węglowej w sposób szczególny uhonorowano osoby zasłużone dla
Spółki. Wyróżniono osiemnaście osób,
wśród nich księdza prałata Bernarda
Czerneckiego oraz Józefa Jaszczyka,
dyrektora kopalni Pniówek.
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Po czynach nas poznacie

Ekologiczny autobus Ja
uczestników Szczytu Kl

Wo
paliwem
M

obilna Ambasada Laudato Si’
Caritas Polska,
czyli elektryczny autobus od Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, ruszył w swoją pierwszą
podróż. Będzie jeździć
po Polsce promując proekologiczne nauczanie
Kościoła. Pierwszą swoją
trasę autobus pokonał ulicami Warszawy.
Podróż rozpoczęła się od poświęcenia autobusu przed
siedzibą Caritas Polska. Potem ten wyjątkowo cichy pojazd
zabrał pierwszych pasażerów. Wśród nich - obok dyrektora Caritas Polska ks. Marcina Iłżyckiego i Daniela Ozona,
prezes zarządu JSW - był m.in. biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej ks. Wiesław Szlachetka. Kolejni goście
wsiadali na trasie: Marian Banaś - szef Krajowej Administracji Skarbowej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Anna Król - zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Energii i Ministerstwa Środowiska.
Mobilna Ambasada Laudato Si’ została przekazana przez
Jastrzębską Spółkę Węglową w Toruniu na początku października podczas Niedzieli św. Franciszka - Konferencji

Ekologicznej pt. „Przebudzenie
ekologiczne. Krok pierwszy nie marnuję żywności”. Celem
akcji jest zmiana postaw społecznych względem środowiska naturalnego.
Mobilna Ambasada, czyli
użyczony przez JSW autobus
marki Mercedes Benz/Automet, jest od dziś wykorzystywany
w kampaniach promujących taką
postawę. - Ta ambasada jest dobrym
początkiem naszego zaangażowania ekologicznego - powiedział po powrocie z pierwszego przejazdu ks. Marcin Iłżycki, dyrektor Caritas Polska.
W niemal czterotonowym pojeździe jest 11 miejsc siedzących, trzy stojące oraz jedno przeznaczone 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. - Troska o środowisko to
jeden z naszych priorytetów - powiedział podczas konferencji prasowej Daniel Ozon, prezes zarządu JSW. - To
zaszczyt i radość ze strony JSW uczestniczyć w tym projekcie; cieszę się, że wpisujemy się w nauczanie Kościoła
Katolickiego. Pamiętajmy jednak, że ta inicjatywa to nie
jedyne proekologiczne działanie naszej spółki. Zresztą po czynach nas poznacie - zakończył prezes.

Spotkanie z Mikołajem
Świętym Mikołajem, poprzedzone
prezentacją wyjątkowego kalendarza
na 2019 rok. Jego bohaterami są dzieci i młodzież z jastrzębskich szkół,
przedszkoli oraz Domu Dziecka
w Jastrzębiu-Zdroju.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden z elementów misji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jej zadaniem
jest między innymi wspieranie dzieci
i młodzieży oraz promowanie zdrowia,
kultury i sportu.

W

Jastrzębskiej Spółce Węglowej zorganizowano spotkanie, na które najmłodsi
czekali z ogromną niecierpliwością.
Z workiem pełnych prezentów przyjechał Święty Mikołaj.
Prezenty, słodycze, wata cukrowa,
foto-budka i specjalne kalendarze
- to było spotkanie pełne atrakcji.
W Biurze Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyło się spotkanie ze

B

ardzo cichy i praktycznie zeroemisyjny - taki
autobus woził uczestników Szczytu Klimatycznego
w Katowicach. Napędza go
wodór - nazywany paliwem
przyszłości. JSW SA ma ambicję stać się czołowym producentem tego ekologicznego
źródła energii. Instalacja do
separacji wodoru powstanie
w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. To zakład
należący do JSW Koks - spółki
z Grupy Kapitałowej JSW.

Ale droga do wodoru
zaczyna się pod ziemią
- od wydobycia węgla
koksowego w jastrzębskich
kopalniach.
Z niego - w koksowniach JSW Koks
powstaje koks, a przy okazji - gaz koksowniczy. Z gazu można separować
wodór o czystości 99,999 proc. dzięki
technologii adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA (Pressure Swing Adsorption). Używany w ogniwach paliwowych autobusów lub samochodów gaz,
podczas procesu odwróconej elektrolizy, rozkłada się na protony i neutrony.
Z tych pierwszych powstaje prąd, te drugie zamieniają się w parę wodną - jedyny rezultat użycia wodoru w pojazdach.
- Autobusy elektryczne z ogniwami
paliwowymi to przyszłość. W przy-

padku tego typu rozwiązań unikamy
wielu problemów, np. nie jest potrzebna bardzo ciężka bateria elektryczna, nie trzeba zajmować się jej
kłopotliwą utylizacją, zyskujemy za to
większy przebieg. Samo ogniwo paliwowe jest niczym mała elektrownia
- tłumaczy Waldemar Rumiński, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ursus
Bus SA.

JSW SA jest największym
producentem węgla
koksowego w Unii
Europejskiej.

Kopalnia

4

grudnia na katowickim
Rynku, w ramach Szczytu Klimatycznego COP24,
Kopalnia Wiedzy JSW gościła kilkaset dzieci ze szkół
i przedszkoli z województwa
śląskiego.
Przez cały dzień, wszyscy uczestnicy w wieku od 3 do 12 lat oraz ich opiekunowie wzięli udział w szalonych pokazach naukowych oraz warsztatach
- malowania toreb jutowych, tworzenia
przypinek oraz papieru czerpanego
z odpadów. Dodatkowo - organizator
Akcji - JSW zaprosiła mieszkańców na
wystawę ponad dwudziestu interaktywnych eksponatów pokazujących
prawa natury i fizyki oraz wystawę
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astrzębskiej Spółki Węglowej woził
limatycznego COP24 w Katowicach

odór
m przyszłości
hałas, podwyższając przy tym komfort
podróżowania. Pojazd dostarczony
przez spółkę Ursus woził uczestników
Szczytu Klimatycznego.

Na tym nie kończą się
jednak plany
i zamierzania JSW.

produkuje ponad 3,5 mln ton koksu
rocznie. Koksownie należące do Grupy
Kapitałowej JSW mają potencjał produkcyjny sięgający 72 tys. ton wodoru
rocznie.
- Analizujemy naszą strategię pod
kątem ochrony środowiska i zauważyliśmy i potencjał tkwiący w naszym
gazie koksowniczym, który zawiera ponad 50 proc. wodoru. Dlatego
podjęliśmy współpracę z producentem autobusów wodorowych. Uważamy, że mieszkańców GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii mogą
wozić właśnie autobusy wodorowe

- mówi Daniel Ozon, prezes zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
JSW analizuje rozwiązania związane
z wychwytywaniem i oczyszczaniem
wodoru, szczególnie pochodzące
z rynku azjatyckiego. Spółka porozumiała się też z polskimi producentami, m.in. z Ursusem, w zakresie dotyczącym wykorzystania wodoru jako
paliwa. Nie bez powodu - autobus
wodorowy spala jedynie 8 kg wodoru na każde 100 km. Wprowadzenie
autobusów miejskich zasilanych wodorem pozwoli zredukować zanieczyszczenie powietrza i smog oraz

- Dziś na świecie działa 328 stacji
wodorowych, z tego około 139 w Europie. W Polsce nie ma jednak ani jednej, choć na czas Szczytu Klimatycznego pierwsza taka stacja, choć jedynie
mobilna, stanęła w Katowicach przed
siedzibą naszej spółki JSW Innowacje. Chcemy, by taka stacja powstała
na stałe na Górnym Śląsku - deklaruje
prezes Ozon.
Spółka w planach ma także budowę
fabryki i linii produkcyjnej wagonów
oraz lokomotyw z napędem wodorowym. W tej sprawie podpisany został
kilka tygodni temu list intencyjny z PKP
Cargo, co pozwoli na rozwój technologii
napędu wodorowego, także list intencyjny z Fabryką Pojazdów Szynowych
(Cegielski) w zakresie modernizacji lokomotyw o napędzie diesla. W dalszej
perspektywie spółka chce też wykorzystać napęd wodorowy w swoich kopalniach - w celu zmniejszenia emisji spalin w wyrobiskach górniczych. - Plany
mamy szerokie, ich wspólnym mianownikiem jest wodór. Dlatego nazywamy
to ambitnie: Polska Wodorowa - podsumowuje prezes Daniel Ozon.

Czarne
Diamenty
rozdane
J

astrzębska Spółka Węglowa znalazła się wśród
tegorocznych
laureatów
prestiżowej nagrody „Czarny
Diament”. Charakterystyczne
statuetki zostały ustanowione
z inicjatywy Izby Przemysłowo
Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.
To była jubileuszowa, bo już dwudziesta edycja wręczenia statuetek.
Otrzymało je siedem firm z regionu,
wśród nich znalazła się Jastrzębska
Spółka Węglowa. Podczas uroczystej
gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej nagrodę odebrał Artur Dyczko, zastępca

WĘGIEL
w życiorys wpisany

a na szczycie T
plansz edukacyjnych. Dzieci chłonęły widzę z uśmiechami na ustach, nie
chciały kończyć zajęć i deklarowały,
że już za kilkanaście lat postarają się
o nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki
lub chemii.
Kopalnia Wiedzy JSW jest projektem autorskim Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Jego ideą przewodnią jest
edukacja, głównie w przedmiotach
ścisłych i szeroko pojętej ekologii,
ale nie tylko. Prowadzący zajęcia
w Kopalni Wiedzy chcą zarażać dzieci
pasją poznawania świata, doświadczania, odkrywania. Projekt na wspierać rozwijanie talentów wśród dzieci
oraz wyrównywać szanse w dostępie
do nowoczesnych i ciekawych form
aktywności pozalekcyjnej.

prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Jak co roku Kapituła przyznała też
specjalne „Czarne Diamenty”. W tym
roku statuetka trafiła między innymi do
Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii.
„Czarny Diament” to forma uhonorowania najlepszych przedsiębiorstw
oraz osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla regionu. Pomysłodawcą
przyznawania tych honorowych wyróżnień jest Izba Przemysłowo-Handlowa
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.
Symbolem nagrody jest statuetka składająca się z bryły węgla - symbolu bogactwa i konaru dębu czyli symbolu

akiego projektu jeszcze
nie było. Dwaj górnicy
- ojciec i syn - fedrują
przed kamerami, czyli rozmawiają o swojej pracy. „Węgiel
w życiorys wpisany” to interaktywne przedsięwzięcie, w którym użytkownik może wybrać
dowolny kierunek tej rozmowy
- od tego, czym jest górnictwo
aż po górnicze tradycje.
Janusz Kubica i Michał Kubica - czyli
ojciec i syn - to dwa pokolenia górników i dwie perspektywy. Każdy z nich
ma swoją opowieść o tym, jak trafił do
zawodu, jak wygląda codzienna praca, jakie zagrożenia można napotkać
podczas podziemnej pracy, wreszcie
o górniczych tradycjach. To sentymentalne spotkanie ojca z synem jest
przeznaczone właściwie dla każdego.

Ci, którzy odeszli z zawodu, zapewne
usłyszą historie bliźniaczo podobne do
swoich, ci, którzy nigdy nie byli w kopalni, dowiedzą się, jaka jest codzienność górniczej pracy.
Bez wątpienia górnictwo to temat,
który dotyczy wszystkich mieszkańców
naszego regionu. Ale w ostatnich latach
branża podlegała ogromnym zmianom,
kopalni jest coraz mniej, zmniejszyło
się też radykalnie zatrudnienie w górnictwie. JSW uznała, że warto pokazać
ten zawód i to, jak się zmieniał na przestrzeni pokoleń. Chyba nie ma lepszego czasu w ciągu roku niż Barbórka, by
pokazać, czym jest prawdziwe górnictwo i czym jest praca górnika.
„Węgiel w życiorys wpisany” to wspólne przedsięwzięcie Jastrzębskiej Spółki
Węglowej i Dziennika Zachodniego. Projekt był realizowany w sztolni szkolnej
KWK „Pniówek” w Pawłowicach.
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Rosną nakłady na inwestycje
Grupa Kapitałowa
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej odnotowała
za trzy kwartały 2018
roku zysk netto na
poziomie 1,44 mld zł.
Produkcja węgla
i koksu w zakładach
należących do JSW SA
utrzymywały się na
poziomie zbliżonym do
analogicznego okresu
ubiegłego roku.
Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 7,3 mld zł
wobec 6,7 mld zł w tym samym
okresie roku ubiegłego, przy czym
wzrost przychodów był efektem
sprzedaży większej ilości węgla
i trendów cenowych na rynku koksu. W ciągu dziewięciu miesięcy
2018 r. kopalnie wchodzące w skład
JSW wyprodukowały 11,3 mln ton
węgla, a więc podobnie jak w analogicznym okresie 2017 r. Łączna
sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne,
została zrealizowana na poziomie
11,1 mln ton, tj. o 0,1 mln ton wyższym niż rok wcześniej.

Produkcja koksu
w omawianym okresie
wzrosła o 3,8 proc.
i wyniosła 2,7 mln ton
wobec 2,6 mln ton
w analogicznym okresie
roku wcześniejszego.
Sprzedaż utrzymała się na tym samym poziomie, tj. 2,6 mln t. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych w analizowanym okresie

W kopalni Budryk w szybie I na poziomie 1090 uruchomiono nowatorski układ załadunkowy skipów. W zaledwie 20 sekund napełnia 35 tonowy skip.
Jest to jeden z elementów inwestycji w „Budowa poziomu 1290”. / fot. Dawid Lach
osiągnęły poziom 3,2 mld zł i były
wyższe o 0,5 mld zł od uzyskanych
w tym samym okresie 2017 r.
W analizowanym okresie Spółka
zrealizowała ceny węgla koksowego na poziomie porównywalnym do
roku ubiegłego, natomiast średnia
cena koksu sprzedanego w okresie
styczeń - wrzesień 2018 r. wzrosła
o 17,4 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Taki rozwój
trendów cenowych pozwolił na powrót do zrównoważonych relacji cen
koksu do cen węgla.
- Poszerzamy bazę zasobową i realizujemy inwestycje gwarantujące
wzrost produkcji węgla w kolejnych
latach. Na początku tego roku za-

prezentowaliśmy strategię rozwoju
do 2030 roku i jesteśmy w trakcie
jej realizacji. Chcemy dalej umacniać pozycję lidera na rynku węgla
koksowego w Europie. Zamierzamy
zwiększyć wydobycie, wydajność,
bezpieczeństwo, stawiając przy tym
na rozwój nowych technologii - mówi
Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA.

Nakłady na inwestycje
wzrosły w tym roku
już o 86,1 proc.,
a więc do 1,03 mld zł.
- Chodzi, m.in. o odbudowę parku
maszynowego wykorzystywanego
w procesie produkcji, kontynuację

inwestycji związanych z modernizacją Zakładów Przeróbki Mechanicznej. Staramy się wykorzystać
produkty uboczne. Już dziś jesteśmy liderem w gospodarczym wykorzystaniu metanu. Dążymy też do
uruchomienia produkcji wodoru,
który będziemy separować z gazu
koksowniczego z naszych koksowni.
Sześćdziesiąt procent tego gazu zamienia się w energię. Z tradycyjnego
dostawcy strategicznego surowca
dla przemysłu stalowego stajemy
się modelowym przedsiębiorstwem
branży z łańcuchem wartości: węgiel koksujący - koks - gaz - wodór
- czysta energia - mówi Daniel Ozon,
prezes zarządu JSW SA.

Z okazji Barbórki oraz zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
Górnikom i Mieszkańcom
Jastrzębia-Zdroju życzymy
sukcesów zawodowych i osobistych,
a także wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2019 roku.
Z górniczym Szczęść Boże!

Zarząd i Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej

***
Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA jest największym
producentem wysokiej jakości węgla
koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej.
Grupa od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku
węgla koksowego, dzięki produkcji
wysokiej jakości węgla koksowego
i koksu oraz za sprawą prowadzenia
działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców. Grupa wydobywa
również węgiel do celów energetycznych. Działalność Grupy i jej wyniki
są w istotny sposób zależne od popytu oraz kształtowania się cen węgla
oraz koksu.

www.naszejastrzebie.pl
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Osoby nadużywające alkoholu nie dopuszczają
do siebie kaca broniąc się procentowym klinem.
Zadeklarowani abstynenci nie wiedzą - na ich
szczęście - o czym jest mowa. Jednak zdecydowana
większość polskiej populacji w pierwszym
dniu nowego roku zmierzy się
z problemem pod tytułem...
kacenjammer.
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Na zdrowie?
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osylwestrowy kac nie jest zjawiskiem
przyjemnym. Jeżeli impreza miała tempo, zwykły kac może przejść w fazę ka-

ca-giganta. I w tym momencie pojawia się solidny problem zdrowotny. Alkohol odwadnia organizm i wytrąca z niego pierwiastki życia, czyli: sód, wapń, magnez i potas. Te dwa ostatnie
są najważniejsze. To właśnie z powodu braku
magnezu drżą kończyny, boli serce, pojawiają
się kłopoty z orientacją. Najprostszym sposobem zwalczenia kaca jest oczywiście tzw. klin,
czyli solidna i szybko wypita dawka alkoholu.
Wódka rozluźnia mięśnie, serce przestaje boleć, a ręce drżeć. Ale to metoda bardzo niebezpieczna, ponieważ przesuwanie momentu wytrzeźwienia nieuchronnie prowadzi do choroby alkoholowej. Najskuteczniejszy sposób - ze
zdrowotnego punktu widzenia - to CCS, czyli cisza, ciemność i samotność. Trzeba po prostu spać do oporu, wyluzować się psychicznie
i zaakceptować reakcje fizjologiczne, jakie towarzyszą zazwyczaj stanowi totalnego przepicia. Organizmowi należy oczywiście pomóc
w odzyskaniu równowagi. Potas i magnez drzemią w warzywach, przede wszystkim pomidorach i burakach. Dlatego warto pić odpowiednie soki. Czekolada jest także pełna magnezu
i zamiast kanapki z szynką na śniadanie, lepiej
zjeść batona. Nie wolno zapominać o wodzie,
najlepiej niegazowanej. Pięćdziesiątka wódki wytrąca mniej więcej szklankę życiodajnego płynu. Trzeba ten niedobór uzupełnić. Nie
wolno jeść na siłę. Organizm sam upomni się
o swoją porcję. Warto uzupełniać kalorie napojami energetyzującymi, których pełno w każdym sklepie. Alkohol wyparuje z organizmu
mniej więcej w ciągu doby. Najgorsze objawy
kaca trwają 12 godzin.

IDĄC NA SYLWESTROWĄ
ZABAWĘ
WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:
• Nie warto pić na pusty żołądek. Tłuste pokarmy spowalniają wchłanianie alkoholu.
• Nie wolno mieszać alkoholi.
• Nie wypijać drinka jednym haustem.
• Unikać w dużych ilościach ciężkich kolorowych trunków.
• Nie zapijać drinków piwem.
• Rano, w dniu imprezy, zjeść coś słodkiego
(nawet całą tabliczkę czekolady).
• Nie używać w nadmiarze środków przeciwbólowych.

www.naszejastrzebie.pl
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EKSPRESOWA

POŻYCZKA

sprzedaż naprawa

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

w markowe zegarki naręczne, kieszonkowe
w zegary podłogowe, ścienne, kominkowe
w grawerowanie napisów przy zakupie zegarka - gratis
w paski, bransolety, szkła, baterie
w testy wodoszczelności przy wymianie baterii, szkieł

Wśród osób, które do 30 Grudnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Bronisław
Knapczyk. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

ul. Turystyczna 65, Jastrzębie-Zdrój, tel. 609 855 189, janusz.rzepecki@op.pl
www.benefia.pl
pl

Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

Wesołych Świąt
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

HOROSKOP NA 2019 ROK
MIŁOŚĆ
WODNIK
(20 I - 19 II)

RYBY
(20 II - 19 III)

BARAN
(20 III - 20 IV)

BYK
(21 IV - 20 V)

BLIŹNIĘTA
(21 V - 20 VI)

RAK
(21 VI - 21 VII)

LEW
(22 VII - 21 VIII)

PANNA
(22 VIII - 22 IX)

WAGA
(23 IX - 22 X)

SKORPION
(23 X - 21 XI)

STRZELEC
(22 XI - 20 XII)

KOZIOROŻEC
(21 XII - 19 I)

ZDROWIE

PIENIĄDZE

Niewykluczone, że w nadchodzącym roku, „spadnie” Ci z nieba goZadbaj o to, co masz. Osoby, które Cię kochają, nie potrafią tego Jest wiele do zrobienia. Przede wszystkim polub wagę łazienkową
tówka, której się nie spodziewasz. Nie chodzi o wygraną na loterii.
okazać na miarę Twoich oczekiwań. Musisz zrobić pierwszy krok.
i zadbaj, aby jej wskazania malały wraz ze wzrostem Twojej kondycji.
Raczej spadek albo darowizna.
Popraw się i ustabilizuj w sprawach sercowych. Jeżeli czegoś wyma„Gdybym był bogaty...” - nucisz sobie piosenkę ze „Skrzypka na daBędzie dobrze pod warunkiem, że zmienisz przyzwyczajenia żywiegasz od drugiej osoby, daj dobry przykład i pokaż, jak Ty spełniasz
chu”. W roku 2019 poprzestaniesz jeszcze na śpiewaniu, ale następniowe. Warzywa nie gryzą, ty gryź warzywa.
życzenia.
ny zapowiada się rewelacyjnie.
Jesteś uparty w swoich działaniach i być może jest to metoda, aby Serce masz jak dzwon, ale innym wewnętrznym organom warto dać Praca, praca i jeszcze raz praca Barana wzbogaca. Nie ma litości.
zrealizować swój miłosny, długofalowy plan.
rok odpoczynku. Ulituj się nad wątrobą.
Jak chcesz grać w totka, to graj, ale szkoda kilku złotych na kupon.
Byk często pojawia się w przysłowiach podkreślających siłę i wital- Pieniądze szczęścia nie dają? Niby dlaczego masz wierzyć w takie
Niektórzy narzekają, że w Twoich zalotach za mało jest subtelności.
ność. Nie daj się zwieść. Serce to pompka z dożywotnią gwarancją, przysłowia. Będziesz miał pieniądze, ale postaraj się, aby dały raAle skoro to działa? Najwyżej trochę przyhamuj swój temperament.
co nie oznacza, że można je przeciążać.
dość nie tylko Tobie.
Twoja nieśmiałość doprowadzi kiedyś do szewskiej pasji osobę,
Delikatniej obchodź się ze swoim ciałem. Zamiast dręczyć się Zrobisz dobry interes na nowatorskim pomyśle. Pamiętaj tylko, aby
której na Tobie zależy. Weź się w garść i wyduś z siebie to magiczne
sztangą w siłowni, lepiej biegaj po lesie.
przed realizacją nie rozpowiadać o szczegółach.
słówko.
Uśmiechnęło się do Ciebie szczęście. Pojawił się wymarzony ksią- W końcu się wziąłeś za siebie. Kupno rowerka stacjonarnego to
Masz dobre pomysły na biznes, ale daj z siebie więcej. Jeszcze nie
żę z bajki. Zapowiada się całkiem sympatyczny rok, a może i całe strzał w dziesiątkę pod warunkiem, że nie zapomnisz o tej zabawce
nadszedł czas na wielkie pieniądze, ale na pewno nadejdzie.
życie.
w nadchodzącym roku.
Polowałeś długo na swoją „ofiarę”, ale w końcu upolowałeś. Nie daj
Cały Twój problem polega na tym, że o wiele łatwiej wychodzi Ci
To miło, że chcesz wyglądać jak Terminator, ale uważaj, aby sztanga
sobie wydrzeć zdobyczy, a jak pojawi się jakieś zagrożenie, to wiesz
wydawanie, niż zarabianie pieniędzy. Może rok 2019 okaże się przenie zrobiła Ci krzywdy. Trenuj bicepsy, ale głową też ruszaj.
co robić. W końcu jesteś Lwem.
łomowy.
Zawsze otaczał Cię tłum adoratorów, a ty miałaś problem z wybo- Niepotrzebnie się stresujesz byle drobiazgiem, co ma niekorzystny Zagraj na loterii. Raz, a dobrze. Może w dniu Twoich urodzin? Wyrem. W końcu chyba podjęłaś trafną decyzję. Niech nadchodzący wpływ na organizm, zwłaszcza na serce. Wyluzuj się psychicznie, grana w totka graniczy z cudem, ale w końcu ktoś zgarnia te wszystrok będzie waszą próbą generalną.
a zobaczysz jak uspokoi się Twoje tętno.
kie kumulacje.
Do miłości nie wolno podchodzić aż tak bardzo racjonalnie. Miłość Mylisz się, jeżeli uważasz, że używki dodają powagi. Nie dodają ni- Masz głowę na karku i kiedy inni trzęsą ze strachu czytając w gazecie
to chemia, ale nie w postaci wzorów i wykresów. To raczej alchemia, czego, a tylko potrafią odebrać np. kondycję i związane z tym dobre niepokojące informacje, Ty układasz plan, jak na tym zarobić. Najgdzie z niczego można zrobić złoto.
samopoczucie. Decyzja należy do Ciebie, ale podejmij ją w 2019 roku. bliższy rok, należeć będzie do takich, jak Ty.
Masz problem, bo nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie „czy to Ograniczanie wydatkowania energii nie jest sposobem na długo- Najwyższy czas, abyś poszedł na tzw. „swoje”. Nie bój się ryzyka, bo
jest przyjaźń, czy to jest kochanie”. Jeżeli będziesz się dalej zasta- wieczność. Spójrz w lustro i zastanów się, co zrobić w nadchodzą- praca w firmie czy w państwowym urzędzie wbrew pozorom nie jest
nawiać, ktoś inny rozwiąże ten problem.
cym roku z tzw. mięśniem piwnym.
gwarancją stabilności.
Trafiłeś kogoś w samo serce i za bardzo nie wiesz, co teraz zrobić. Podobno najważniejszy nie jest wiek metrykalny (cyferka w dowo- Stresują się Ci, którzy mają spory kapitał i boją się go stracić w czaWycofują się tylko tchórze. Poza tym, jak nie spróbujesz, to nie bę- dzie osobistym), ale biologiczny (na ile lat się czujesz). W takim ra- sach kryzysu. Ciesz się więc, że najbliższy rok nie dostarczy Ci wielu
dziesz wiedział, co ewentualnie stracisz.
zie trzeba odjąć Ci kilka lat. Tak trzymaj.
powodów do zmartwień.
Mijający rok nie był najgorszy i nie ma powodu, aby w następnym
Wierność jest podstawą każdego związku. Nie są to rady „ciotki- Zastanów się nad przysłowiem, że w zdrowym ciele zdrowy duch.
pogorszyła się Twoja sytuacja finansowa. Musisz jednak pamiętać,
dewotki”, ale sprawdzony, życiowy przepis na sukces w miłości. Mu- Czy Twoje mroczne nastroje nie biorą się czasami z zaniedbań zdroże czasy są niestabilne. Pomyśl, jak jeszcze lepiej zabezpieczyć
sisz odgonić niezdrowe myśli, które krążą w Twojej głowie.
wotnych. Odstaw leki uspokajające i wypoć się na siłowni.
swoje oszczędności.

