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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach:

www.naszejastrzebie.pl i www.jas24info.pl

u Niewykluczone, że miasto będzie musiało
zapewnić mieszkania dla 92 rodzin z bloku
przy ul. Północnej 14.

Piękna
katastrofa?
Fachowcy ostrzegają, że budynek może się zawalić
str. 10-11

Właściciele niepublicznych przedszkoli skarżą się na władze miasta 2
u Warbus odjechał. Komunikacyjny chaos cz. II 3
u Polsat na tropie lewych kontroli w Jastrzębiu-Zdroju 4
u Rejestrowali się dla Miłosza. Niezwykła akcja w JSW 15
u
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Im

bliżej majowych
wyborów do Parlamentu Europejskiego
tym bardziej nerwowo
robi się na politycznych
salonach. W całej Polsce do wzięcia są 52 mandaty, a w najbardziej
interesującym nas województwie
śląskim siedem. Kto zgarnie pulę?
W grę wchodzi kilka wariantów.
Dotychczas za najmniej prawdopodobny uchodził scenariusz,
w którym mandaty podzielą między siebie Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Europejska.
PiS weźmie wtedy cztery miejsca,
a KE trzy albo na odwrót. Ostatnie
słabe notowania Kukiz 15, który
w brukselskich przymiarkach sondażowych nie przekroczył pięcioprocentowego progu wyborczego
oraz zadyszka Wiosny wskazują,
że na placu boju może faktycznie
zostać dwóch graczy. Na ich wynik na pewno duży wpływ będzie
miała siła wyborczych lokomotyw,
czyli kandydatów na pierwszym
miejscu listy.
Dziesięć lat temu listę wyborczą PO na Śląsku otwierał Jerzy Buzek. Były premier zdobył
400 tys. głosów, a ten najlepszy
wynik w kraju pociągnął całą,
śląską listę jego partii. W tym roku Jerzy Buzek też jest „jedynką”
na liście Koalicji Europejskiej, ale
daleko mu do dawnej popularności. Podobny problem ma Prawo
i Sprawiedliwość. Listę otwiera Jadwiga Wiśniewska, europosłanka
z Częstochowy. Nikt nie odmawia
jej kompetencji, ale jej emocjonalny związek z ziemią częstochowską nie jest atutem, zwłaszcza
w centralnych rejonach Górnego
Śląska. W każdym razie, majowe
wybory zapowiadają się równie
ciekawie, jak Liga Mistrzów.
filar
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u Właściciele niepublicznych
przedszkoli poskarżyli się,
podczas sesji Rady Miasta, na
sposób w jaki są traktowani
przez urzędników magistratu.
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duje dotacji, lecz jedynie pośredniczy w ich przekazywaniu.

To rządowe
pieniądze, ale
przechodzące przez
konto magistratu.
Nie wiadomo, co się z nimi
dzieje, gdy miasto wstrzymuje
bądź obcina środki. Jak się okazuje, takie „przygody” spotykają nie tylko Centrum Logopedyczne. Podczas lutowej sesji Rady Miasta, poświęconej edukacji, głos zabrała dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Dzwoneczek”. Reprezentuje małe, ale
ważne środowisko dla życia społecznego miasta. W niepublicznych przedszkolach czas spędza
ponad 250 dzieci, w tym 33 wymagające specjalnej troski. Miasto powinno chuchać i dmuchać
na te placówki, ponieważ znaL
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POŻYCZKA

komicie uzupełniają jastrzębską
ofertę edukacyjną. Niepubliczne przedszkola pracują w czasie wakacji i zazwyczaj są dłużej
czynne, niż miejskie odpowiedniki. Dobrej symbiozy z magistratem jednak nie ma. Dyrektor „Dzwoneczka” poskarżyła się,
że miasto utrudnia korzystanie
z dotacji. Szefowie niepublicznych przedszkoli nie wiedzą,
m.in. jakie wydatki mogą sfinansować z rządowych subwencji.

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
Dla niepublicznych przedszkoli jest to problem, bo tak małych
firm raczej nie stać na prawników, biegłych w przepisach finansowych. Podczas sesji, głos zabrał
też Andrzej Pawłowski, naczelnik
wydziału edukacji. Stwierdził, że
miasto kontroluje przepływ dota-

cji przez niepubliczne przedszkola, bo samo jest monitorowane
„z góry”. Nie odniósł się do zarzutów, że magistrat blokuje pieniądze, stosuje niejasne kryteria przy
ustalaniu wysokości dopłat albo
„donosi” na placówki zamiast im
pomagać.

W razie wątpliwości,
magistrat zamiast
wyjaśniać sprawy,
kieruje je do
zewnętrznych
instytucji
kontrolnych, co
nieraz kończy się
postępowaniami
administracyjnymi
bądź sądowymi.
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
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EKSPRESOWA

Szanujcie nas!
niepublicznych placówkach edukacyjno-opiekuńczych pisaliśmy dotychczas w kontekście perypetii
Centrum Logopedycznego. Przypomnijmy, że chodzi o przedszkole i poradnię, z której pomocy korzysta prawie 230 chorych dzieci
z Jastrzębia-Zdroju. Rodzice szanują tę placówkę, a jej metody leczenia są znane i dobrze oceniane w całej Polsce. Władze miasta wzięły jednak Centrum na celownik. W 2017 roku ograniczono
placówce dotację, co rozpoczęło
długotrwałą, żmudną, ale zakończoną sukcesem batalię o zwrot
pieniędzy. Miasto nie zawahało
się zaangażować w tę sprawę prokuratury. Gdyby nie dobra i zasłużona reputacja, dla poradni mogło
to się skończyć wizerunkową porażką, bo udział organów ścigania
zawsze wygląda źle. Warto przy
tym pamiętać, że miasto nie fun-
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„...Urzędnicy nie traktują nas jak partnerów i przedsiębiorców, z którymi mogą współpracować. Każdego
dnia spotykamy się ze strony urzędników z utrudnieniami w prowadzeniu naszych placówek. Oni nie tylko
nie wspierają nas w naszej działalności, ale głównym
ich celem jest - tak to ja przynajmniej odbieramy - doszukiwanie się działań niezgodnych z literą prawa. Czujemy się poniekąd szykanowani, ponieważ od kilku lat
jesteśmy bezpodstawnie nękani z powodu zwrotu dotacji, pod pretekstem, że otrzymaliśmy ją w nadmiernej wysokości, bądź wydaliśmy niezgodnie z przeznaczeniem. Urzędnicy nie odpowiadają na pytania, które kierujemy do nich. Jedynie co nas spotyka to rozpoczęcie i wszczęcie postępowań administracyjnych,
bo to jest metoda naszych urzędników. Pan naczelnik,
w imieniu pani prezydent, kieruje wnioski o kontrole
naszych placówek przez inne instytucje, np. kuratorium
oświaty, urząd skarbowy czy narodowy fundusz zdrowia. Pan naczelnik doręcza osobiście do domu pisma
do osób prowadzących placówki oświatową. Czy to są
normalne standardy?
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OGŁOSZENIE

Stowarzyszenia EKO-ZDRÓJ na rzecz Odnowy i Rozwoju w likwidacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały 02/08/2016 z 23-08-2018 r. Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia EKO-ZDRÓJ na rzecz Odnowy i Rozwoju, KRS 0000486240, wszczęta została likwidacja
Stowarzyszenia. Adres do korespondencji: ul. Opolska 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Likwidatorem stowarzyszenia zostali:
Włodzimierz Merta (e-mail: w.merta745@wp.pl) oraz Mirosław Dobrowolski (e-mail: biuro@sau-gwarant.pl)
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 17 kwietnia 2019 r. na
powyżej podany adres korespondencyjny Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

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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Jastrzębie-Zdrój jest największym w Europie miastem
bez połączeń kolejowych. Czy staniemy się też
niechlubnym rekordzistą jeśli chodzi o autobusy?

KOMUNIKACYJNY CHAOS

u PKM w likwidacji. Warbus wypowiedział kontrakt na przewozy
pasażerskie. MZK organizując komunikację zastępczą zleca usługi
firmie, która płaci pracownikom pieniądze „pod stołem”. To, że autobusy
w ogóle jeżdżą ulicami Jastrzębia-Zdrój to nie cud, ale determinacja
kierowców PKM. Ile jeszcze potrwa taka prowizorka? To jest pytanie do
prezydent miasta, która odpowiada za organizację komunikacji miejskiej.
Jastrzębska
komunikacji miejska
przypomina trochę
filmy Hitchocka.
Najpierw jest
trzęsienie ziemi,
a później napięcie
rośnie.
Przypomnijmy, że 11 lutego nasze miasto ogarnął paraliż komunikacyjny. Nagle zachorowali i nie
przyszli do pracy kierowcy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Nie wiemy, co lekarze napisali
w drukach L-4, ale znamy pierwotną przyczynę tej epidemii. Tydzień
wcześniej, Roman Foksowicz, wiceprezydent miasta i przewodniczący Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego podjął decyzję
o likwidacji PKM. Stało się to zaledwie w trzy miesiące po wyborach samorządowych. Tylko kwartał wystarczył władzom miasta,
aby o 180 stopni zmienić poglądy
w sprawie miejskiego przewoźnika.
Wszyscy przecież pamiętamy deklaracje z kampanii wyborczej, kiedy prezydent Anna Hetman i jej zastępca deklarowali, że uratują PKM
i lokalne miejsca pracy. Z powodu
kryzysu komunikacyjnego zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Radni zobowiązali prezydent
Annę Hetman do przygotowania
planu wystąpienia Jastrzębia-Zdroju z MZK i oparcia transportu publicznego o zasoby PKM. W efekcie emocje trochę opadły i kierowcy
wrócili do pracy. Spokój nie trwał
jednak długo.

Jako pierwsi na
naszej stronie
internetowej
poinformowaliśmy,
że firma Warbus od
10 marca rezygnuje
ze świadczenia usług
przewozowych
w mieście.
Jako powód wskazano naliczenie 800 tys. zł kary za straty, jakie
spowodował niedawny strajk PKM.
Przypomnijmy, że miejska firma
przewozowa jest podwykonawcą
dla Warbusa, który jeździ na zlecenie MZK. Miasto, podobnie jak
w lutym, znów musiało sięgnąć po

komunikację zastępczą. I po raz
kolejny nie obeszło się bez wpadek.
W lutym, symbolem komunikacji
zastępczej stał się pijany kierowca
z Białorusi, którego z dwoma promilami złapała policja. W marcu,

na swoim profilu facebookowym
Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta, ujawnił, że MZK zleca
zastępcze przewozy firmie, która
płaci swoim pracownikom pieniądze „pod stołem”.

PIOTR SZEREDA,
przewodniczący Rady Miasta
- Mam apel do władz MZK. W tak
trudnej sytuacji należy powierzyć komunikację miejską własnej firmie.
PKM jest w stanie, w bardzo krótkim
czasie, wzmocnić swoje kadry i zasoby taboru przewozowego, aby w dobrym standardzie nadal wykonywać swoje zadanie komunikacyjne. Jednocześnie ostrzegam, że droga na skróty może ponownie spowodować problemy komunikacyjne
w naszym mieście. Niewybaczalnym błędem władz
MZK będzie powierzenie komunikacji wydawałoby
się w konkurencyjne ręce, które swoją cenę budują
na pomniejszaniu kosztów, kosztem pracowników,
US, ZUS oraz niesprawnym taborem.
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Utrudnienia dla
mieszkańców mogą
okazać się nie jedyną
konsekwencją
komunikacyjnego
chaosu w mieście.
Warbus domaga się od MZK co
najmniej 11 mln zł odszkodowania. Zdaniem warszawskiej firmy,
MZK zmusiło ją do umowy podwykonawczej z PKM. Likwidacja
tego przedsiębiorstwa oznacza zdaniem właściciela Warbusa - zerwanie dziesięcioletniego kontraktu. W obecnej sytuacji, trudno jasno określić, kto i na jakich zasadach świadczy usługi przewozowe
w mieście. Jakim cudem autobusy w ogóle jeżdżą? Spora w tym zasługa kierowców PKM, którzy tym
razem nie zachorowali, lecz postanowili udowodnić, że zależy im na
firmie oraz na mieszkańcach. Siedli
L

część II
za kółka, chociaż w marcu pojawiły się problemy z wypłatami. Wynagrodzenia trafiły na ich konta z kilkudniowym poślizgiem.
Warto pamiętać, że kryzysu komunikacyjnego nie spowodowali chorujący kierowcy ani rejterujący Warbus. To skutek wieloletnich zaniedbań. Przypomnijmy, że
w styczniu 2015 roku, radni podjęli decyzję o wystąpieniu z MZK.
Wielokrotnie podkreślali, że zrobili to tylko na prośbę prezydent
Anny Hetman, która uzależniała od tego uratowanie miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. Radni oczekiwali, że
dzięki temu nie zostanie podpisana
umowa na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie Jastrzębia-Zdroju z firmą Warbus. Tak
się nie stało. Umowa z prywatnym
przewoźnikiem z Warszawy została podpisana, a PKM zepchnięto
do roli podwykonawcy. Na początku 2016 r. na stronie MZK ukazała
się informacja, że zostanie zlikwidowanych kilkanaście linii kursujących, m.in. przez Jastrzębie. OdA

była się cała seria burzliwych sesji
Rady Miasta, podczas których radni bezskutecznie usiłowali się dowiedzieć, jak ma wyglądać bezpłatna komunikacja i jaką rolę będzie
pełnić PKM. W efekcie, z obawy, że
mieszkańcy będą musieli poruszać
się po mieście na piechotę, radni
zdecydowali o pozostaniu w MZK.

Między sytuacją
sprzed trzech lat
i obecną można
szukać analogii
z tym, że teraz jest
znacznie gorzej.
Niepokojąca jest przy tym
wszystkim bierność magistratu.
Oprócz technicznych komunikatów o zasadach komunikacji zastępczej, ze strony MZK i magistratu nie płynie żaden sygnał, że ktoś
ma pomysł, jak wyprowadzić miasto z autobusowego kryzysu. Z inicjatywą wychodzą radni, ale to nie
oni, lecz prezydent miasta odpowiada za organizację transportu
publicznego.(fil)
M
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Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta

ZAPRASZA NA
OTWARTĄ DEBATĘ

z udziałem posła Grzegorza Matusiaka

Sytuacja i przyszłość

transportu miejskiego w Jastrzębiu-Zdroju

8 kwietnia | godz. 12 | Sala Sesyjna Urzędu Miasta
ZAPRASZAMY:
n Pracowników PKM
n Mieszkańców
n Radnych i przedstawicieli władz miasta
Transmisja na: www.jas24info.pl
R

E

PRZYJDŹ,
POSŁUCHAJ,
ZABIERZ GŁOS
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KUPIMY TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ ZADZWOŃ!!!
tel.

601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 27,00 m2
cena: 83 000 zł
tel. 601 976 218

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

M-4
po generalnym remoncie!
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszybska
pow. 54,00 m2
cena: 193 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Marklowice
pow. 160,00 m2
pow. działki 1400,00 m2
cena: 480 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA
BUDOWLANO-USŁUGOWA
Jastrzębie-Zdrój
pow. 4324,00 m2
cena: 40 zł/m2
możliwość podziału
tel. 601 976 218

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

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
Ruptawa
pow. 1100,00 m2
cena: 110 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Gołębia - Centrum
pow. 1036,00 m2
cena: 85 000 zł
tel. 601 976 218
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DZIAŁKA

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

NA
S

Kończyce Wielkie
Pu= 180 m2
działka ok. 2600 m2
tel. 690 886 063
Cena: 369 000 zł

NA
S

DOM

Jastrzębie-Zdrój
os. Zofiówka
pow. 46,2 m2
tel. 690 886 063
Cena: 158 500 zł

Kupujący nie płaci prowizji*
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Kupujący nie płaci prowizji*
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DZIAŁKA

budowlana
Jastrzębie, Moszczenica
ul. Wyzwolenia
pow. 3 783 m2
tel. 690 886 063
Cena: 110 000 zł

budowlana
Jastrzębie, Cisówka
ul. Cieszyńska
pow. 3 469 m2
tel. 690 886 063
Cena: 119 900 zł

0%

DZIAŁKA

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

0%

DZIAŁKA

ze stawemA22.ZL - teren
zieleni nieurządzonej
Gogołowa (gm. Mszana)
pow. 1,489 ha
tel. 690 886 063
Cena: 255 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji*
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Ustroń
dzielnica Hermanice
Pu= 138,0 m2
działka 788 m2
tel. 690 886 065
Cena: 590 000 zł

NA

DOM
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Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska
pow. 66,8 m2
tel. 690 886 065
Cena: 144 000 zł

S

M5

0%

DZIAŁKA

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

Kupujący nie płaci prowizji*

TY

Jastrzębie-Zdrój
Bzie Zameckie
Pu= 207 m2
działka 2 893m2
tel. 690 886 063
Cena: 499 000 zł

Jastrzębie-Zdrój
ul. Harcerska
pow. 55,7 m2
tel. 690 886 065
Cena: 172 000 zł
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S
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Jastrzębie-Zdrój
ul. Małopolska
pow. 55,7 m2
tel. 690 886 063
Cena: 146 000 zł

DOM

M-4
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M-4

TY

TY
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Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 55 m2
tel. 690 886 063
Cena: 145 000 zł

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*

M-4

budowlana
Jastrzębie, Bzie
Zameckie, ul. Cicha
pow. 1 650 m2
tel. 690 886 065
Cena: 119 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji*

LK
OU

M-4

Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
pow. 47,3 m2
tel. 690 886 065
Cena: 117 000 zł

0%

DZIAŁKA

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

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*

Kupujący nie płaci prowizji*

M-4

0%

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

TY

0%

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

DOM

A

Kupujący nie płaci prowizji*

NA
S

DOM

M

TY

NA
S

0%

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

LK
OU

DOM

TY

LK
OU
LK
OU

NA
S

M-4

Jastrzębie-Zdrój
ul. Ruchu Oporu
pow. 63,00 m2
tel. 690 886 065
Cena: 157 000 zł

A

Kupujący nie płaci prowizji*
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M-3

TY

Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska
pow. 50,85 m2
tel. 690 886 063
Cena: 149 000 zł

NA
S

M-4

Jastrzębie-Zdrój
os. Przyjaźń
pow. 31,00 m2
tel. 690 886 065
Cena: 85 000 zł

Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 46,00 m2
tel. 690 886 065
Cena: 115 000 zł
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M-2

TY
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TY
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DZIAŁKA

inwestycyjna pozwolenie
na budowę budynku
wielomieszkaniowego
Rybnik, Ligota ul. Ptasia
pow. 784 m2
tel. 690 886 065
Cena: 380 000 zł

Jastrzębie - Zdrój rzadko trafia do ogólnopolskich mediów. Jeśli już, to zazwyczaj nie chodzi
o informacje poprawiające wizerunek. Ostatnio na „tapetę” wziął nasze miasto „Polsat”. W programie
interwencyjnym ukazał się reportaż o firmie, która prawdopodobnie w niewłaściwy sposób, na
zlecenie miasta kontrolowała stan techniczny budynków mieszkalnych, placów zabaw i działek.

Lewe kontrole?
P

rzetarg wygrała firma Doroty S. w maju 2018
roku. Miejski Zarząd Nieruchomości zapłacił
jej prawie 20 tys. zł. Wiele wskazuje na to, że
Dorota S. nie skontrolowała nieruchomości, lecz wysłała w tym celu swojego pracownika, który nie ma
uprawnień budowlanych. Problem dotyczy około
100 obiektów.
„Polsat” dotarł do dokumentów, które mogą
wskazywać na to, że kontroli nie przeprowadzała
Dorota S. Miał to zrobić nieposiadający uprawnień
pracownik firmy, który zgodził się porozmawiać
z telewizją „Polsat”.

- Sprawa ogólnie zaczęła się
od tego, że pani Dorota poprosiła
mnie, żebym wziął urlop i w tym
czasie pojechał na teren Jastrzębia
wykonać dokumentację fotograficzną. Wykonałem zdjęcia obiektów: działek,
budynków, placów zabaw, siłowni zewnętrznych. To było około 100 obiektów, w ciągu 3-4 dni - opowiada były
współpracownik Doroty S.
Mężczyzna twierdzi, że wraz z jedną z pracownic sporządzał protokoły za Dorotę S., a ona je
podpisała. - Według mojej wiedzy była tylko w ośmiu
obiektach, wspólnie ze mną. Natomiast w pozostałych
jej nie było - dodaje.
Mieszkańcy jednego z kontrolowanych budynków
narzekają na jego stan techniczny. - Pękają ściany
i takie inne rzeczy. W nocy np. słychać jak tu trzeszczy
wszystko. Sypie się z sufitu, jest wilgoć, już to zgłosiliśmy
do administracji - mówią.
- Nie mnie wydawać opinię, czy jej nieobecność może stanowić zagrożenie dla użytkowników tych obiektów, natomiast twierdzę, że to jest przede wszystkim
przestępstwa. Bo osoba, która sprawuje taki zawód,
musi się liczyć z tym, że jak będzie jakakolwiek katastrofa budowlana, to ona zostanie pociągnięta do

odpowiedzialności - dodaje były współpracownik Doroty S.
- Możemy tutaj mówić o podejrzeniu,
że około 80 takich protokołów, być może
więcej, liczba może przekroczyć 100,
zostało wystawionych przez osobę,
która poświadczyła w nich, że taką
kontrolę osobiście przeprowadziła.
Dowody obecnie wskazują na prawdopodobieństwo tego, że osoba ta nie
była w miejscu, w czasie kontroli, zatem poświadczyła
nieprawdę - informuje Cezary Golik z Prokuratury Rejonowej w Chorzowie.
Dziennikarz „Polsatu” rozmawiał z Dorotą S.
- Ja wykonywałam wszystkie kontrole - zapewnia
kobieta.
- Jeżeli tak, to co robił 13 lipca w miejscach przeprowadzania kontroli pani pracownik, który nie posiada
uprawnień? - zapytał reporter.
- To jest, to jest… Ten pan wykonywał dokumentację
fotograficzną, sprawa została już sprawdzona - powiedziała Dorota S.
- Są zdjęcia, są logi, gps…- dopytywał reporter.
- Oczywiście - odparła kobieta.
- Te wszystkie dowody, które posiada prokuratura są
sfałszowane pani zdaniem? - dociekał reporter.

Dorota S. trzasnęła drzwiami i odjechała.
O tym, że inspektor nie przeprowadzała kontroli
osobiście świadczyć mogą dane z nadajnika GPS zamontowanego w służbowym samochodzie, którym
poruszała się tamtego dnia. Zarówno ona, jak i pracownik, 13 lipca byli obserwowani przez detektywów.
- Jednocześnie były obserwowane dwie osoby, w tym
pani Dorota S. W tym czasie dość późno wyszła spod
wskazanego adresu, wsiadła do samochodu służbowego, a następnie pojechała do Siemianowic Śląskich do
biura. W tym czasie jej pracownik pojechał do Jastrzębia-Zdroju i przez kilka godzin pod różnymi adresami
jeździł, dokumentował, robił notatki przy różnych budynkach. Dokonał też dokumentacji fotograficznej, ale
sam - informuje detektyw Sergo Mkrtczyan.
- Upoważniony do wykonywania przeglądu jest
tylko inżynier uprawniony. A jak wykonywał to jakiś
pracownik bez uprawnień, to ten przegląd nie istnieje
w ogóle. On jest nieważny, musi być zrobiony jeszcze
raz - alarmuje Andrzej Dobrucki, honorowy prezes
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Jak dotąd, zebrane dowody pozwoliły na postawienie zarzutu poświadczenia nieprawdy w dokumentach
z kontroli. Inspektor nie przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Prokuratura bada też inne wątki.
Źródło: www.interwencja.polsatnews.pl
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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

u JERZY PAJA, nasz ekspert motoryzacyjny,
był jedną z 600 tys. osób, które odwiedziły
tegoroczny salon samochodowy w Genewie.

Samochodowy

zawrót głowy

W

myśl powiedzenia: „kto stoi w miejscu,
ten się cofa”, pracując w branży motoryzacyjnej, jestem zmuszony do śledzenia
wszelkich nowości. Tak w postaci wprowadzanych nowych technologii i technik naprawczych, sprzętu oraz
nowinek technicznych, jak również pojawiających się
R

E

K

na rynku nowych samochodów. Te najlepiej widać na
wszelkiego rodzaju targach i salonach motoryzacyjnych, więc w miarę możliwości staram się je odwiedzać.
W tym roku mój wybór padł na 89. salon samochodowy w Genewie. Pojechałem i... Zawiodłem się w zakresie tego, co jest otoczką motoryzacji, czyli wspomniaL

A

M

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38

A

Jerzy Paja z jednym z najnowszych modeli prezentowanych w Genewie.
nych nowych technologiach czy wyposażeniach warsztatów naprawczych, bo to było marginalną częścią targów, ale jeśli chodzi o „salon” i nowości, to tutaj był już
pełen „samochodowy zawrót głowy”!
Było co oglądać. Na 110 tysiącach metrów kwadratowych, wystawiono ponad 900 aut, z czego ponad

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
NAJEM N/W LOKALU MIESZKALNEGO

n ul. Warmińska 20/2, Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 25,60 m2,
stawka wyjściowa 9,45 zł/m2, wadium 242 zł,
kaucja mieszkaniowa 6 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 05.04.2019 r., godz. 1200.
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 04.04.2019r., do godziny 1430.
Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać
po uprzednim umówieniu na administracji osiedlowej przy
ul. Kaszubskiej 3 tel. 32 47 30 169.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa
SM „JAS-MOS” pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.

150 to światowe lub europejskie nowości. Można było chodzić godzinami i podziwiać cudeńka motoryzacyjne od samochodów zabytkowych, przez te dostępne
dla „Kowalskiego”, po auta futurystyczne, które nigdy
na drogę nie wyjadą.
Generalnie oceniam, że samochodów użytkowych,
które możemy często spotkać na drodze i są dla nas dostępne było około 50 procent. 10 procent, to auta zabytkowe, kolejne 10 procent - auta futurystyczne, a około
30 procent, to samochody, na które przeciętnego „zjadacza chleba” nie stać. By się stać ich posiadaczem, trze-

ba mieć naprawdę gruby portfel. Wszystkie prezentowane samochody posiadały wyposażenie tzw. „full wypas” i praktycznie każda marka posiadała w swojej ofercie jeden samochód hybrydowy lub elektryczny. Jeśli
nie produkowany, to koncepcyjny. Osobiście liczyłem,
że odsetek prezentowanych „hybryd” i „elektryków”
będzie większy, a było ich około
20 procent. A może do producentów dotarły już sygnały ekologów
o czekających nas za kilkanaście lat
problemach związanych z utylizacją akumulatorów?
W sumie swoje produkty prezentowały prawie wszystkie czołowe firmy samochodów na świecie,
choć byłem zdziwiony, że nie trafiłem na produkty takich marek jak
Ford, Jaguar, Land Rover czy Volvo. Z drugiej strony, byli też wystawcy, których pojazdami nie interesował się prawie
nikt. Te przyjechały na targi chyba na zasadzie olimpijskiej idei barona Pierre de Coubertina, że najważniejszy jest udział.
Reasumując! Jedno jest pewne: idąc do salonu i kupując najnowszy model wybranej marki, można być w
pełni przekonanym, że za kilka miesięcy, przebojem
rynku już nie będzie. W kolejce stoją już kolejne wersje
gotowe do wprowadzenia do handlu!
Z Genewy - Jerzy Paja
pełana relacja na: www.naszejastrzebie.pl
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Bądź na bieżąco! Z seniorami o bezpieczeństwie

u Bezpłatne powiadomienia i ostrzeżenia prosto
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
w Twoim telefonie!

Ś

ląscy policjanci zachęcają do korzystania z aplikacji BLISKO. Narzędzie
to jest zupełnie bezpłatne, a dzięki
niemu, w szybki i łatwy sposób, można dowiedzieć się o utrudnieniach w ruchu, planowanych objazdach czy prowadzonych
poszukiwaniach.
Aplikacja BLISKO należy do ogólnopolskiego systemu SISMS, z którego korzysta
blisko pół tysiąca polskich miast i gmin. Jego podstawową funkcją jest umożliwienie
nadawcom powiadamiania mieszkańców
w szybki i skuteczny sposób. Wysyłane wiadomości trafiają wprost na ich telefony.
Każdy może sam wybrać serwis, z którego
chce skorzystać. W gronie nadawców jest
również śląska policja.
- Dzięki aplikacji, informujemy mieszkańców regionu, jak i osoby przejeżdżające przez nasze województwo o zdarzeniach
R

E

drogowych i związanych z nimi utrudnieniami. Korki, zablokowane drogi, ruch wahadłowy czy aktualne objazdy - to przykładowe komunikaty, które przekazujemy. Korzystamy z niej
także przy poszukiwaniu świadków wypadków, a nawet zdarzeń
o charakterze kryminalnym. Dodatkowo, narzędzie pozwala na
informowanie i ostrzeganie użytkowników
- w tym seniorów - o działalności oszustów
metodą na tzw. policjanta czy też wnuczka.
Aplikacja ta jest również bardzo przydatna
i skuteczna przy poszukiwaniu osób zaginionych, gdzie liczy się każda minuta - wyjaśniają funkcjonariusze.
Aplikacja jest bezpłatna, większość użytkowników smartfonów może ją pobrać z oficjalnych sklepów dystrybucyjnych Google
Play (system Android) lub AppStore (system
iOS) oraz Windows Store (system Windows
Phone). Po zainstalowaniu aplikacji należy wpisać swoją miejscowość, wybrać interesującego nas nadawcę (nadawców), a następnie zaznaczyć z jakich serwisów chcemy,
aby docierały do nas informacje. W naszym
przypadku należy zaznaczyć Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.
K

Foto: jastrzebie.slaska.policja.gov.pl

B

ezpieczeństwo osób starszych w domu i na ulicy, zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń, apli-

kacji Moja Komenda i przybliżenie programu „Dzielnicowy bliżej nas”, to główne zagadnienia poruszane podczas debaty, która

odbyła się w Klubie Seniora przy ulicy Mazowieckiej.
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać praktycznych porad na temat bezpieczeństwa
seniorów w domu oraz omówić sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.
W debacie wzięli udział I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w JastrzębiuZdroju - mł. insp. Dariusz Zajda, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - nadkom. Anrzej Gryboś, profilaktyk społeczny - kom. Aneta Zacharjasz, pełniący obowiązki kierownika rewiru dzielnicowych
asp. szt. Daniel Nowak oraz st. asp. Przemysław Kwiczala. Spotkania z mieszkańcami
mają na celu zacieśnianie współpracy Policji ze społecznością lokalną.

Kochaj życie - nie zostawiaj go na drodze

To

tytuł konkursu, adresowanego do uczniów szkół licealnych oraz uczestników
kół zainteresowań o profilu fotograficznym oraz miejskich i gminnych ośrodków kultury. Tematem przedsięwzięcia jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Konkurs przygotował Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach przy współpracy
z Kuratorium Oświaty, TVP-3 Oddziałem
w Katowicach oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach.
Aby wziąć udział w konkursie, należy
przygotować fotografię lub ich serię, ukazującą wymyśloną bądź rzeczywistą hiL

Foto: jastrzebie.slaska.policja.gov.pl

storię, promującą bezpieczne zachowania
w ruchu drogowym. Prace obrazujące skutki
zagrożeń i tragedię człowieka, jako uczestnika różnych zdarzeń drogowych, mają na
celu zaprezentowanie możliwości oddziaływania fotografią na uczestników ruchu drogowego. Patronat nad tą inicjatywą objął
wojewoda sląski, Jarosław Wieczorek.
A

Al. Piłsudskiego 6a, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Placówka Partnerska T: 733 633 756

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie od 1.04.2019 r. do
17.05.2019 r. opublikować swoje prace: jedno lub maksymalnie 5 zdjęć wraz
z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym za pośrednictwem linku, który
znajduje się na stronie internetowej jastrzębskiej komendy policji.
M

A

8

www.naszejastrzebie.pl

marzec 2019r.

PRACUJEMY DLA DOBRA
miasta i mieszkańców
u Stowarzyszenie Samorządne Jastrzębie zmieniło sternika.
Dotychczasowego prezesa zastąpiła EWELINA AUGUŚCIK i to pod
jej skrzydłami teraz stowarzyszenie będzie działać. W Zarządzie zasiada
także Aleksandra Fabisz-Zblewska oraz Janka Szymańska.

Za

nami dużo zmian, ale jedno się
nie zmieniło - dalej pracujemy
dla dobra naszego miasta i mieszkańców - w tym roku planujemy na pewno dwie,
duże - nasze cykliczne imprezy (m.in. Piwna Mila oraz Jastrzębski Wyścig Wózków) oraz kilka
innych małych eventów. Oczywiście na bieżąco
angażujemy się w życie miasta - komentujemy,
działamy - mówi prezeska Ewelina Auguścik.
Ostatnio w internecie rozgorzała dyskusja na
temat nieczystości pozostawianych przez psy
i ich właścicielach na osiedlowych trawnikach,
zielonych skwerach.

Niestety widok trawników
mówi o tym, że zdecydowana
mniejszość sprząta po swoich
pupilach.

EWELINA
AUGUŚCIK

Stowarzyszenie
Samorządne Jastrzębie

Z dyskusji wynika, że przecież oczywisty
jest fakt, że powinno się sprzątać po pupilach
tak po prostu - a dodatkowo przemawiają za
tym argumenty. Sprzątanie po psie to nie tylko kwestia utrzymania czystości i estetycznego
wyglądu miejsc publicznych. Chodzi również
o zdrowie innych ludzi oraz zwierząt. Odchody
czworonogów mogą zawierać szkodliwe bakte-

rie, takie jak pierwotniaki czy larwy licznych
pasożytów. W tym wypadku szczególnie narażone są dzieci oraz inne psy.
Posiadanie psa wiąże się z wieloma obowiązkami. Nie chodzi jedynie o karmienie, zabawę
czy wyprowadzanie go na spacer. Musimy liczyć się także z tym, że trzeba posprzątać jego
kupę. 💩💩

Postanowiliśmy wyciągnąć
wnioski z tej dyskusji
i zorganizować akcję:
BĄDŹ BOHATEREM NA
WSPÓLNYM PODWÓRKU
I SPRZĄTAJ PO SWOIM BURKU.
Akcja miała na celu uświadamianie mieszkańców, że warto i, że trzeba posprzątać po
swoim psie . Sklep zoologiczny ANIMALS przy
ul. Mazowieckiej ufundował dla mieszkańców
specjalne zestawy do sprzątania oraz smakołyki dla zwierząt. Rozdawaliśmy je mieszkańcom
przy okazji spacerów ze swoimi pupilami. Przy
okazji wspólnie z Fundacją OTOZ ANIMALS
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ zorganizowaliśmy edukacyjny konkurs, gdzie podczas rozdawania
nagród dzieci mogły np. zobaczyć i nauczyć się

jak poprawnie głaszczę się „obcego” psa. Przy
okazji zachęcamy do oddania 1% na fundację OTOZ ANIMALS, którą prowadzą ludzie
o wielkim sercu.
Dodatkowo wystosowaliśmy pismo do Straży Miejskiej, która była wywoływana kilka razy
w dyskusji - w jaki sposób walczy z mieszkańcami, którzy nie sprzątają po zwierzętach, ile
mandatów, upomnień wręczyli w takich sytuacjach. Dostaliśmy następującą odpowiedź:
w 2016 podjęto 15 interwencji - w tym 9 mandatów, w 2017 podjęto 6 interwencji i nałożono
4 mandaty, w 2018 podjęto 6 interwencji i nałożono 4 mandaty, luty 2018 przeprowadzono
33 kontrole w Parku Zdrojowym i nie stwierdzono naruszenia obowiązku sprzątania po
psie. Pozostawimy te dane bez komentarza.
Jeśli chodzi o zachowanie czystości - to mamy apel do wszystkich mieszkańców - dbajmy
o dobro wspólne - nie wyrzucajmy np. resztek jedzenia przez balkon - zwierzęta to jedzą
i potem cierpią, nie wyrzucajmy „petów” za
balkon - naprawdę można skorzystać z popielniczki, słoika itp. Naprawdę warto dbać o dobro wspólne - w końcu wszyscy tu mieszkamy
i chcemy mieć czysto i ładnie. BĄDŹMY BOHATERAMI SWOJEGO PODWÓRKA!

www.naszejastrzebie.pl
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Twoje zdrowie w Twoich rękach
Chcesz się dowiedzieć:
Ü Co jest przyczyną powstawania chorób?
Ü Jak bezpiecznie pozbyć się nadwagi?
Ü Dlaczego powinniśmy oczyścić organizm z toksyn?
Ü Jak dbać o zdrowie i równowagę organizmu u najmłodszych?
Ü Jak dbać o nasze jelita?

Zadzwoń teraz
i umów się na

BEZPŁATNE
indywidualne spotkanie
z naszym konsultantem

787 493 882

WYKONAMY POMIARY I ANALIZY SKŁADU MASY CIAŁA

SEJ-SERWIS Sp. z o.o.

ŚWIADCZYMY USŁUGI
ładowarką i spycharką

l PROFESJONALNIE
l SZYBKO
l TANIO

44-330 Jastrzębie-Zdrój | ul. Energetyków 17 | tel.: (+48) 32 440-85-10 | www.sejserwis.pl
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www.fundacjaogniwo.pl
FB fundacjaogniwo
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u Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego alarmu
nawet zawalenie. PINB na początku marca złożył w

u W jednym ze scenariuszy, miasto będzie musiało zn
RAZEM PO ZDROWIE!

u W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odnalazły się nie
od początku była samowolą budowlaną, która działa

TWÓJ
MA ZNACZENIE

u Jerzy Godlewski, który to wszystko sfinansował, bę
bo Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orze
Budownictwa Mieszkaniowego.

1%

KRS 0000364436

Piękna ka
W

racamy do tematu sprzed dwóch
lat. Sporo się od tego czasu działo, a wszystko wskazuje na to, że
wydarzenia dopiero teraz nabiorą
tempa. Sprawa ma kilka wątków. Dotarliśmy do pisma, które Jerzy Godlewski złożył w jastrzębskiej Radzie Miasta. Opisuje w nim, m.in. rodzinne, towarzyskie i biznesowe relacje między tutejszymi sędziami i prokuratorami. Jego zdaniem ludzie jastrzębskiego wymiaru sprawiedliwości stworzyli układ,
który tuszował zaniedbania, towarzyszące inwestycji
przy ul. Północnej. Padły konkretne nazwiska, a zarzuty są wyjątkowo ciężkiego kalibru. Do prawnego
wątku tej historii wrócimy w kolejnych publikacjach.
Teraz skupmy się na kwestii najważniejszej, dotyczącej losu mieszkańców budynku.
Blok jest w katastrofalnym stanie technicznym. Tarasy nad lokalami użytkowymi są najważniejszym elementem budynku, ale z powodu złej izolacji regularnie zalewane są przez wody opadowe. Powoduje to korozję zbrojenia i nie wiadomo, kiedy cała konstrukcja
osiągnie punkt krytyczny i straci nośność. Swoje zrobił
R
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K

też tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni Zofiówka
w maju ubiegłego roku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego alarmuje, że budynkowi przy ul. Północnej 14 może grozić nawet zawalenie.

Jak w ogóle mogło dojść
do takiej sytuacji?
Zwieńczenie bloku przy ul. Północnej 14 różnie
się kojarzy. Jednym przypomina statek szturmowy
Imperium z „Gwiezdnych Wojen”. Inni nie mają pomysłu z czym porównać nadbudowę, bo drugiego,
takiego obiektu nie ma w całym kraju.
W krajach zachodnich penthausy na dachach budynków nie są niczym nadzwyczajnym. W Polsce
nie ma takiej mody. Pod tym względem, JastrzębieZdrój mogło przetrzeć szlak. Od wewnątrz „tajemnicza rezydencja” nie jest brzydka ani monstrualna.
Przede wszystkim jest wielka. W normalnych warunkach powstałyby tutaj dwa piętra z kilkunastoma mieszkaniami. Przestrzeń podzielono na kilka
poziomów. Niektóre z nich przypominają oranżerie,
L
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z bogatą kolekcją roślin z różnych stref klimatycznych. Część podłogi stanowi gruba, szklana płyta,
która miała być zamknięciem wielkiego akwarium.
Ciekawie wygląda też strefa zewnętrzna, zbudowana
z kilku tarasów. Gęsto tu od drzew i krzewów, które dobrze przyjęły się na dachu jastrzębskiego bloku.
Zwieńczeniem budowli są schody… do nieba. Niedokończona, żelazno-betonowa konstrukcja straszy, choć docelowo miał tutaj powstać basen o powierzchni 90 metrów kwadratowych.
Jedynym lokatorem nadbudowy jest Jerzy Godlewski. Po wpisaniu tego nazwiska do wyszukiwarek internetowych, wyskakuje sporo odnośników,
ale niewiele z nich dotyczy feralnego budynku. Je-

Technicznie nie stwarzało to problemu. W latach
80. wylano tutaj solidne fundamenty pod fabrykę
włókienniczą. Zakład nie powstał,
a teren kupi-

rzy Godlewski jest detektywem. Pracował przy wielu głośnych, medialnych sprawach. Swoje biuro ma
w Hamburgu. W pierwszej połowie lat 90. pochodzący z Jastrzębia-Zdroju detektyw postanowił rozkręcić interes w rodzinnym mieście. Miał sporo zawodowego doświadczenia i międzynarodowe kontakty. Planował otworzenie, m.in. izby celnej. Szukając miejsca pod siedzibę trafił do Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z Wodzisławia, która zarządzała także budynkami w Jastrzębiu-Zdroju. W bloku przy ul. Północnej 14 pomieszczenia na drugim i trzecim piętrze przeznaczono pod
działalność usługową.

ła spółdzielnia mieszkaniowa, aby zbudować dziesięciopiętrowy blok. Pieniędzy starczyło tylko na pięć
pięter. Pomysł spodobał się Jerzemu Godlewskiemu.
W przeszłości zajmował się także tworzeniem oryginalnych projektów architektonicznych dla Szwajcarów. Postanowił, że w rodzinnym mieście zbuduje
pierwszy w Polsce penthause na dachu. Umowa zawarta w 1994 roku między spółdzielnią a detektywem
była prosta. Jerzy Godlewski daje projekt i pieniądze,
a GSBM bierze na siebie rolę inwestora odpowiadającego za całą resztę, czyli załatwianie spraw w urzędach i formalne prowadzenie budowy. To jest kluczowy moment dla tej historii. W dotarciu do prawdy pozwoliły dokumenty odnalezione niedawno, nie w Jastrzębiu- Zdroju, lecz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Okazuje się, że w 1994 roku, kiedy miastem rządził Janusz Ogiegło, obecny radny, wydano zgodę na budowę, choć ówczesny prezes GSBM
nie przedstawił żadnej dokumentacji projektowej.

A

Z tej transakcji nic nie wyszło,
ale Zbigniew Durczok, ówczesny
prezes GSBM zaproponował
Godlewskiemu, aby… dobudował
sobie biura na dachu.

www.naszejastrzebie.pl
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Przekaż

uje, że budynkowi przy ul. Północnej 14 może grozić
tej sprawie doniesienie do prokuratury.

dla Lenki

naleźć mieszkania dla 92 rodzin. Kto jest temu winien?

Urodziłam się z brakiem
kości udowej. Poruszam się
za pomocą protezy, którą
wymieniam raz w roku.
Z Fundacją PRO EKO
zbieram pieniądze z 1%
podatku na protezę
i rehabilitację.
ZA WSPARCIE
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

edawno dokumenty potwierdzające, że nadbudówka
a się za wiedzą władz miasta.

ędzie się domagał wielomilionowego odszkodowania,
ekł, iż inwestorem jest Górnicza Spółdzielnia

KRS 0000064561

z dopiskiem Lena Jeka

atastrofa?
tury Urzędu Miasta oraz PINB. Ostatecznie, w 2010 roku wydano nakaz o
wstrzymaniu budowy, ponieważ kontrola wykazała odstępstwa od projektu budowlane-

Z Północnej 14 zeszli
budowlańcy, a do gry przystąpili
prawnicy. Ktoś musi przecież
odpowiadać za ten bałagan.
Jerzego Godlewskiego nie ma w księgach wieczystych ani dokumentacji budowlanej. Mimo tego, zdaniem GSBM on jest inwestorem i nadzorcą projektu.
Godlewski twierdził, że jest inaczej. Sprawa trafiła do
sądu i przeszła wszystkie instancje. Od Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju po Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Ostateczny wyrok zapadł po
myśli Jerzego Godlewskiego i wskazał na spółdzielnię,
jako inwestora odpowiedzialnego za przebieg budowy.
Co to oznacza? Godlewskiemu otwiera furtkę do starań o odszkodowanie. W samą „nadbudówkę” zainwestował kilkanaście milionów złotych. Jeśli doliczyć do
tego inflację, utracony zysk z tytułu umów z potencjalnymi najemcami pomieszczeń, honoraria dla prawników. Koszt roszczeń z pewnością przekroczy 20 mln zł.

Nas bardziej interesuje
los mieszkańców.
Pod względem prawnym ta
decyzja była wadliwa już
w momencie jej podpisania,
bo sankcjonowała budowlaną
samowolkę.
Od tego wszystko się zaczęło. W 2000 roku na
skutek deszczu zamokły dokumenty budowlane. Jerzy Godlewski chciał je skopiować z egzemplarzy,
R
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które powinny znajdować się w siedzibie spółdzielni albo Urzędzie Miasta. Okazało się, że dokumenty - jak przekonywali wówczas urzędnicy - gdzieś zaginęły. Dziś wiemy, że one tam najprawdopodobniej
nigdy nie trafiły. Godlewski za własne pieniądze odtworzył dokumentację, ale wstrzymało to roboty na
kilka miesięcy. Ten problem powtórzył się w marcu
2007 roku. Uzupełniona dokumentacja projektowa
nie dotarła - choć powinna - do Wydziału ArchitekK

go. Równolegle rozpoczęto postępowanie administracyjne w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego budynku. Inspektorzy mieli zastrzeżenia
do przewodów kominowych. Jakby tego było mało, okazało się, że nadbudowa jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonym przez Radę Miasta w 2007 roku. Sprawy zaszły już tak daleko, że nie było mowy o dokończeniu tej inwestycji.
L
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Ostatnio oględziny budynku przeprowadzili wysokiej klasy specjaliści. Nikt nie ma wątpliwości, że
wcześniej czy później blok będzie musiał zostać wyłączony z eksploatacji. Miasto stanie przed nie lada
wyzwaniem organizacyjnym i finansowym, bo dla
92 rodzin trzeba będzie znaleźć mieszkania o podobnym standardzie. Do sprawy będziemy wracać
w najbliższych wydaniach gazety.
Jerzy Filar
M

A

Zielone Jastrzębie

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kłębiasty dym powstający z pożaru traw jest
szkodliwy dla zdrowia i życia, a w pobliżu dróg
może zagrozić bezpieczeństwu podróżujących.
Jest także niebezpieczny dla środowiska.

Nie wypalaj traw!
u Choć jeszcze wiosna na dobre nie zagościła, to już straże
pożarne i miejskie odnotowują przypadki wypalania traw.
Kilka dni temu na nieużytkach Katowickiej Strefy Ekonomicznej
w Tychach ktoś podpalił trawę. Akurat tego dnia dość mocno
wiało i w kilka minut stanął w płomieniach spory obszar trawy.
Zanim przyjechała straż ogień przeniósł się za ogrodzenie,
gdzie znajduje się drukarnia Agora. Tam druk0uje się nasza
gazeta. Spłonęły nie tylko krzaki i trawa, ale jeszcze dziesięć
samochodów. W tym wypadku straż zapobiegła dalszej
eskalacji pożaru. Ale do budynków drukarni - gdzie nie brakuje
łatwopalanych materiałów było tylko kilka metrów. Ten
przypadek powinien być ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy
uważają wypalanie za zbawienne dla środowiska.

P

rzeprowadzone przez naukowców badania dowodzą, że
ogień nic nie użyźnia, ale tylko niszczy. Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe.

Za wypalanie traw
można trafić do
więzienia, nawet
na 10 lat.
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Za nieprzestrzeganie tych zakazów grożą wysokie kary. Kodeks wykroczeń przewiduje nawet 5 tys. zł grzywny za wypalanie
traw. Znacznie surowszą karę poniesie
osoba, która podpalając trawy, spowoduje zagrożenie życia i zdrowia innych
ludzi albo mienia, np. budynków.
W tym wypadku Kodeks karny przewiduje karę więzienia od roku do 10 lat.

Wypalanie traw nie ma
sensu - jest szkodliwe
i niebezpieczne.
Po przejściu pożarów ziemia na
„wypaleniskach” staje się jałowa. Płomienie zabijają, np. dżdżownice i hamują naturalne zjawisko gnicia pozostałości roślinnych, dzięki któremu
tworzy się urodzajna warstwa gleby.
Nie koniec na tym, ogień zabija także owady, np. pszczoły i dziko żyjące

zwierzęta takie jak jeże, zające, lisy czy
kuropatwy oraz niszczy ich siedliska.

Oto fakty:
wypalanie nawet jednorazowe obniża wartość plonów o 5 proc. 8 proc.; pogarsza się skład botaniczny trawy. Niszczone są rośliny motylkowe. Zdecydowanie zwiększa się
udział chwastów. Według naukowców,
po takim pseudo-użyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje kilku lat, by powrócić do stanu sprzed pożaru; zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a razem z nią przebogaty świat mikroorganizmów (bakterie, grzyby) niezbędny do utrzymywania równowagi biologicznej życia. Wysoka temperatura powoduje, że takie związki jak
na przykład azot, łatwo utleniają się;
podczas pożaru gwałtownie rośnie
temperatura w glebie, może ona wynieść nawet 1000 st. C. Taka temperatura zabija żyjące w glebie zwierzęta,
co powoduje jej wyjałowienie.

go roku do szpitali trafia wiele osób poparzonych właśnie w takich pożarach.
Są też ofiary śmiertelne. Często zresztą to właśnie podpalacze cierpią w wyniku swoich działań, bo ogień potrafi
bardzo szybko wymknąć się spod kontroli. Straż pożarna ponosi olbrzymie
koszty gaszenia płonących traw i często nie może nadążyć z wyjazdami do
kolejnych takich zdarzeń. Strażacy zajęci płonącymi trawami nie mogą szybko dojechać do innych pożarów.

Fundusz wspiera
straż, która ratuje
środowisko przed
skażeniami i ogniem.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach obserwując wzrost
zagrożeń - nie tylko wynikających
z podpaleń traw czy kompleksów leśnych, ale także wypadków drogowych z udziałem substancji niebezpiecznych i toksycznych każdego roku przeznacza spore środki na doposażenie jednostek straży pożarnej
zarówno państwowej, jak i ochotniczej w sprzęt do ochrony środowiska.
W 2018 r. Fundusz w Katowicach dofinansował 226 zakupów sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu naszego województwa. Ponadto doposażono 227 jednostek OSP
na łączną kwotą dotacji w wysokości 1 626 008,97 zł. W ramach zadania dofinansowano również zakup,
m.in.: aparatów ochrony dróg oddechowych, agregatów prądotwórczych, motopomp, środków ochrony
indywidualnej.

Tworzy się
toksyczny dym.
Palące się trawy czy chwasty mogą
wytwarzać toksyczne substancje, które
zatruwają zarówno glebę, wody gruntowe, jak również niszczą atmosferę. Towarzysząca pożarom emisja pyłów i gazów zagraża również, np. kierowcom
poruszającym się po drogach w pobliżu pożarów. Nierzadko ogień przenosi
się na pobliskie lasy czy zabudowania,
pozbawiając ludzi dobytku, a czasami
odbierając zdrowie czy życie. Każde-

Samochody i sprzęt współfinansowany
przez WFOŚiGW w Katowicach

W ubiegłym roku w Funduszu
nie zapomniano także o Państwowej Straży Pożarnej, która otrzymała
2,75 ml zł., głównie na pianotwórcze
środki gaśnicze oraz inne środki neutralizujące substancje niebezpieczne
dla środowiska, sprzęt do usuwania
szkodliwych substancji pożarowych
z ubrań specjalnych oraz do przywracania podstawowych parametrów
ochronnych tych ubrań, środki ochrony indywidualnej dla strażaków oraz
3 specjalistyczne pojazdy dla jednostek
z Katowic, Piekar oraz Częstochowy.

I co najważniejsze...
W minionym roku, dzięki połączeniu potencjału i doświadczenia
NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach, po raz pierwszy
w historii, udało się wdrożyć wspólny,
priorytetowy Ogólnopolski program
finansowania służb ratowniczych.
Fundusz przekazał na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego
regionu dotacje w łącznej wysokości
5 475 554,75 zł. (w tym 3 412 290,62 zł
pochodzące ze środków NFOŚiGW).

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zielone Jastrzębie

u Jastrzębie-Zdrój to miasto, gdzie przeważają duże osiedla z blokami ogrzewanymi z sieci ciepłowniczej.
Wydawałoby się, że problem niskiej emisji tu nie istnieje. Ale nic bardziej mylnego. Na obrzeżach blokowisk
sporo jest domów jednorodzinnych, które ogrzewane są węglem, bo przecież Jastrzębie stoi na węglu.
I tu pojawia się problem, bowiem w wielu domach nadal funkcjonuje piece starego typu.

Zanim przyłączysz się do sieci
T

uż przed obecnym okresem grzewczym w Elektrociepłowni Zofiówka
w Jastrzębiu-Zdroju oddano do użytku blok fluidalny. To
bardzo ważna inwestycja dla miast
i okolicznych sołectw, bowiem ma
ona zapewnić prąd i ciepło ponad
100 tys. odbiorców przez najbliższe
30 lat. 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 technologii parametry techniczne bloku spełniają
wymagania unijnego prawa w zakresie ochrony środowiska. Zakła-

da się, że maksymalna sprawność
bloku fluidalnego to 81 megawatów
energii elektrycznej i 125 megawatów energii cieplnej, co w zupełności zaspokoi potrzeby całego Jastrzębia- Zdroju i kilku okolicznych
miejscowości, nawet podczas najostrzejszych zim. I wydawałoby się,
że taka inwestycja powinna zniwelować w mieście i okolicy zjawisko niskiej emisji. Tak się jednak nie stało,
choć PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemysława SA zachęca mieszkańców Jastrzębia-Zdroju do składania
wniosków o przyłączenie się do
sieci. Ale wciąż nie we wszystkich
miejscach jest to możliwe, ze względów technicznych.
Może się to wkrótce zmienić, bowiem kilka dni temu Wojewódz-

Fundusz i Ministerstwo Finansów zachęcają
mieszkańców do korzystania z programów
wspomagających eliminację tzw. kopciuchów
z naszych domów.

Postaw na program
„Czyste powietrze”

Dzięki tej inwestycji Jastrzębie-Zdrój ma czystą energię i ciepło.
ki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
uruchomił nowe konkursy, które
mają wspierać samorządy, wspólnoty

i firmy ciepłownicze w rozbudowie
sieci centralnego ogrzewania, a także termodernizacji bloków, kamienic
i domów komunalnych.

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW w Katowicach
- Teraz czekamy na wnioski od władz samorządowych,
wspólnot czy spółdzielni. Dzięki temu konkursowi będzie można dostać wsparcie do termomodernizacja budynków komunalnych oraz przyłączenie ich
do sieci ciepłowniczej. Także firmy ciepłownicze mogą ubiegać się o wsparcie przy budowie
i rozbudowie sieci, bo przecież
docelowo zależy nam na włączeniu jak największej liczby odbiorców do sieci, także domów
jednorodzinnych. To jest najlepsza droga do ochrony powietrza
i walki z niską emisją. W tej edycji
konkursu pula środków do rozdysponowania wynosi 100 mln zł.

Fundusz, jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Działania 1.7
Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii,
ogłasza konkurs projektów w ramach:
Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019
Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim - KONKURS NR POIS/1.7.2/4/2019
Poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim - KONKURS NR POIS/1.7.3/3/2019

JEŻELI OGRZEWAMY NASZ DOM STARYM PIECEM WARTO ZNAĆ KILKA
ROZWIĄZAŃ, KTÓRE POZWALAJĄ MNIEJ ZATRUWAĆ ŚRODOWISKO
I JESZCZE TROCHĘ OSZCZĘDZIĆ WĘGLA ORAZ PIENIĘDZY.

M

ieszkańcy jastrzębia-Zdroju i sołectw, którzy w najbliższej perspektywie nie będą mogli przyłączyć się do sieci ciepłowniczej
powinni rozważyć propozycje programu „Czyste powietrze”,
by wymienić stary piec na kocioł piątej klasy, zamontować pompę ciepła lub
ogrzewanie gazowe. Pracownicy Funduszu czekają na mieszkańców, by wyjaśnić zasady i podpowiedzieć optymalne rozwiązanie finansowe i techniczne.
Tutaj możliwości jest sporo.
Realizacja Programu „Czyste Powietrze”
w województwie śląskim:
n liczba złożonych wniosków: 4338
n liczba zawartych umów: 89
n kwota zawartych umów: 1,1 mln zł.
Ponadto, dodatkowo podjęto już kolejne 196 decyzji o udzieleniu wsparcia w wysokości 2,5 mln zł.
W najbliższym czasie kolejni beneficjenci zostaną zaproszeni
do podpisania umów.

Wydawałoby się, że to nic trudnego, a jednak. Po rozpaleniu pieca węglowego często z komina wylatuje czarny dym, by
dopiero po osiągnięcia przez urządzenie pełnej mocy zmienić
się w biały. I nie ma tu znaczenia jakość węgla. Chodzi o zastosowanie właściwej techniki.
Stary piec rozpalony od góry nie będzie tak efektywny
i wygodny jak nowoczesne kotły, ale i tak w porównaniu z dotychczasowym stanem poprawa będzie kolosalna, a jej koszt
- nawet nie zerowy, a ujemny, bo można zarobić na efektywniejszym spalaniu.

JAK DZIAŁA ROZPALANIE OD GÓRY
Cały trik w rozpalaniu od góry to przeniesienie warstwy
żaru z dołu na górę paleniska. Budowa kotła nie zmienia się,
powietrze nadal płynie spod rusztu ku górze. Jednak teraz żar
pomału schodzi ku dołowi (z równą łatwością jak w paleniu
od dołu wędrował ku górze), a dym wydostający się z warstwy zimnego jeszcze opału musi przejść przez żar, gdzie ulega
praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina lecą (niemal)
przezroczyste spaliny, a ze spalenia dymu powstaje więcej ciepła. Nawet przezroczyste spaliny nie oznaczają zerowej emisji
zanieczyszczeń - ale badania pokazują, że spadek emisji pyłów
jest ponad 50-procentowy względem standardowego kopcenia. Na tej samej zasadzie co palenie od góry, tylko w mniejszej
skali, działają palniki w kotłach podajnikowych i dlatego kotły
te spalają węgiel czysto i efektywnie.

Rozpalanie od góry: powietrze wpada
pod ruszt, a spaliny wylatują górą paleniska. Ogień - wbrew intuicji - bez trudu
idzie „pod wiatr”.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY PRZEZ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dzielimy się sukcesami gospodarczymi

ze wszystkimi Polakami
u Po sukcesie pierwszych programów społecznych rozpoczętych
w 2016 roku, Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało kolejne
projekty, które znacząco podniosą poziom życia Polaków.
Nowa „piątka” dedykowana jest wszystkim obywatelom.

P

rawo i Sprawiedliwość
wprowadziło jakościową
zmianę na skalę niespotykaną w trzydziestoletniej
historii wolnej Polski. Rządzy sprawowane są w sposób uczciwy, skuteczny, sprawny. I to przynosi efekty. Polska gospodarka pokazała swoją siłę i potencjał. Maleje deficyt budżetowy i rośnie PKB. Dzięki temu
Polska ma dzisiaj większe możliwości finansowe i może sobie pozwo-

lić na realizację programów, dedykowanych wszystkim obywatelom.
Nowa „piątka” Prawa i Sprawiedliwości jest - jak dotąd - największym krokiem na drodze do pełnej
integracji Polski z Unią Europejską.
Poziom unijnej integracji można
mierzyć na co najmniej dwa sposoby. Dla opozycji staniemy się stuprocentowymi Europejczykami, kiedy
całą kontrolę nad Polską przejmie
centrala w Brukseli, zdominowana

przez najsilniejszych graczy wspólnoty. Prawo i Sprawiedliwość inaczej definiuje unijną integrację. Nasza droga do Europy prowadzi poprzez wyrównanie poziomów życia.
Dzięki rządom PiS bardzo odległe
grupy społeczne zbliżają się do siebie w zakresie poziomu gospodarczego i jakości życia. Praktycznie
uporaliśmy się z problemem skrajnego ubóstwa, a jak podaje GUS
dochody rodzin wielodzietnych

w Polsce wzrosły w ciągu trzech lat
o 50 proc. i tylko nieznacznie odbiegają od poziomu Wielkiej Brytanii.
To są twarde dane statystyczne, a nie
element gry politycznej.
Rząd PiS może w sposób odpowiedzialny zaproponować Polakom kolejną „piątkę”, ponieważ nasze państwo jest wreszcie sprawne i coraz lepiej zarządzane. Odzyskaliśmy powagę i sterowność tam,
gdzie jeszcze 4-5 lat temu byliśmy

ośmieszani, oszukiwani i wyprowadzani w pole. W polityce Prawa
i Sprawiedliwości nie chodzi tylko
o kwoty. Zaproponowaliśmy rodakom rzecz równie ważną jak pieniądze, a mianowicie polityczną wiarygodność. Do czego się zobowiązujemy, to realizujemy. Jest to prawdziwa nowość, w porównaniu z naszymi poprzednikami, którzy przyzwyczaili Polaków do lekkiego traktowania danego słowa.

NOWA „PIĄTKA” PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

1
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500 zł na każde dziecko
Program „rodzina 500+” zostanie rozszerzony na każde dziecko do
18 roku życia. Oznacza to mniej biurokracji i formalności przy staraniach
o te świadczenie, ponieważ znika kryterium dochodowości, a to oznacza, że nie trzeba będzie dostarczać do gmin zaświadczenia o wysokości dochodów. Program zacznie obowiązywać od lipca tego roku.

„Trzynastka” dla emerytów i rencistów
Do maja tego roku ponad 9,5 mln emerytów i rencistów otrzyma 1100 zł
brutto. „Trzynastka” zostanie wypłacona niezależnie od wysokości
świadczeń emerytalnych i rodzaju renty. Rząd planuje, aby „emeryturę+” wypłacać także w następnych latach.

Zwolnienie podatkowe dla młodych
Osoby do 26 roku życia zostaną zwolnione z PIT. Rząd zdecydował
się na taki krok, aby zatrzymać Polaków w kraju i zapobiec emigracji
zarobkowej.

Obniżenie kosztów pracy
PIT zostanie obniżony z 18 do 17 proc. Od dekady w Polsce nikt nie
zmieniał stawek podatku dochodowego. Obniżenie PIT o 1 punkt procentowy oznacza - w zależności od dochodów - kilkadziesiąt złotych
miesięcznie do pensji ekstra.

Odbudowa lokalnych
połączeń autobusowych
Jest to program dedykowany głównie mieszkańcom obszarów wiejskich. Pozwoli on na odbudowę transportu publicznego między powiatami i gminami. Rząd PiS chce zasilić samorządy środkami z budżetu państwa, aby odtworzyć połączenia na trasach lokalnych, które w ogromnej
większości zostaną oparte o przewoźników prywatnych. Odbędzie się to
na zasadzie dopłat do paliwa. Setki wsi w Polsce odciętych jest dziś od
transportu zbiorowego, a „bus” nie jeździ tam nawet raz dziennie.
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W Polsce co godzinę, a na świecie co 35 sekund
ktoś dowiaduje się, że ma nowotwór krwi.

Rejestrowali się

dla Miłosza
1210 potencjalnych
nowych dawców
szpiku i komórek
macierzystych krwi
- to rezultat akcji
prowadzonej przy
wsparciu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
Rejestrację, podczas
akcji „Wszyscy dla
Miłosza!” prowadziła
Fundacja DKMS wraz
z wolontariuszami.
Dziękujemy
wszystkim za ogromne
zaangażowanie!

A

kcja trwała niemal dwa
tygodnie. Potencjalni
dawcy rejestrowali się
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale też w jastrzębskim szpitalu, urzędzie miasta,
klubie fitness i kilku galeriach handlowych. W sumie Fundacja DKMS
zarejestrowała 1210 nowych osób.
Teraz trzymamy mocno kciuki, aby
wśród nich znalazł się ten jedyny genetyczny bliźniak dla Miłosza.
Miłosz Marek ma 41 lat, jest mężem Anety i ojcem dwójki małych
dzieci: Hani i Oskara. Pracuje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jako
kierownik zespołu nadzoru właścicielskiego. Gdy tylko pozwalał na to
czas, wraz z rodziną wyjeżdżał poza miasto - małe i duże podróże, to
ich ulubiony sposób na wspólne spę-

dzanie wolnego czasu. Marzy o podróży na Islandię i zachodnie wybrzeże USA. Koniec zeszłego roku
był dla Miłosza i jego rodziny trudnym okresem. W grudniu zdiagnozowano u niego zespół mielodysplastyczny - rodzaj nowotworu krwi.
Potrzebuje przeszczepienia szpiku,
aby przeżyć.
- Staramy się szeroko rozpropagować naszą akcję dla Miłosza, z którym wszyscy jesteśmy mocno związani. To tragedia, która głęboko nas
dotknęła - mówi Artur Dyczko pełnomocnik prezesa zarządu JSW
ds. strategii i rozwoju i dodaje: - Sam

od trzech lat jestem w bazie dawców
i uważam, że to potrzebna inicjatywa.
Głęboko wierzę w to, że uda się pomóc
Miłoszowi i szybko do nas wróci.
Najbliżsi Miłosza oraz jego koleżanki i koledzy z pracy zainicjowali akcję rejestracji dawców „Wszyscy
dla Miłosza! Zostań potencjalnym
Dawcą szpiku!”. Rozniesiono tysiące
ulotek, porozklejano plakaty, zaangażowano wszystkie jednostki Jastrzębskiej Spółki Węglowej, lokalne urzędy, organizacje, szkoły, przedszkola,
firmy i media.
- Zachęcam do rejestrowania się
w bazie dawców szpiku. Bo to cudow-

ne uczucie, kiedy dowiadujemy się, że
istnieje nasz genetyczny bliźniak, który potrzebuje pomocy - przekonuje Paweł Krótki, dawca ze Świerklan,

który oddał szpik 7-letniemu chłopcu: - Nie należy się tego bać. Bo czymże jest ból po nakłuciu igłą, w porównaniu z walką o życie.

Potencjalnym dawcą może zostać osoba:
n w przedziale wiekowym 18 - 55 lat
n o wadze minimum 50 kg i bez większej nadwagi
n o dobrym ogólnym stanie zdrowia
n świadoma swojej decyzji
n udzielająca zgody na pobranie komórek dwiema
metodami pobrań
n po raz pierwszy rejestrująca się jako potencjalny
Dawca (nie tylko w bazie DKMS)
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Wirtualna rzeczywistość jeszcze niedawno uznawana była za całkowitą f
Znajduje zastosowanie w całkowicie realnym świecie - teraz także w świe

Prawie, jak w
Nowa pracownia VR
(Virtual Reality) ruszyła
w jednej z pracowni spółki
JSW Szkolenie i Górnictwo przy
Ruchu „Borynia” w JastrzębiuZdroju. Pierwsza grupa nowo
przyjętych pracowników
przeszła dziś serię szkoleń
przeciwpożarowych i BHP.

- Technologia VR to nowość, która
pozwala ustawić pracownika w sytuacji,
w której jeszcze nie był, a która jest przecież możliwa - mówi Aldona Urbanek,
kierownik działu szkoleń i adaptacji
JSW Szkolenie i Górnictwo. - W ten sposób nowy pracownik ma szansę nauczyć
się rozwiązywania określonych problemów czy zmierzenia się z wyzwaniami
w bezpiecznych warunkach, np. podczas
ewakuacji na wypadek pożaru. Nic nie
zastąpi umiejętności praktycznych, ale

szkolenie pokazuje, z czym można mieć
do czynienia podczas pracy. Zdecydowanie stawiamy na sytuacje kryzysowe,
bo po pierwsze rzadko występują, a po
drugie - trzeba szybko podjąć określone
działanie. Sytuacje rutynowe są bowiem
przewidywalne.
Sala wyposażona w trzynaście stanowisk będzie wykorzystywana zarówno
do szkolenia nowych pracowników, jak
i osób, które już są zatrudnione przez
pracowników. Jak deklarują władze spół-

ki JSW SiG, większość przyjmowanych
dziś do pracy osób to ludzie młodzi, co
w naturalny sposób zrodziło zainteresowanie technologią VR. Zakładane na głowę gogle i kontrolery nie są bowiem obce
osobom zaczynającym nową zawodową
ścieżkę. Wszystko prowadzone jest też
w atrakcyjnej graficznie formie.
- Mamy różne scenariusze, dotyczą np.
reakcji na zagrożenie. Musimy wskazać,
gdzie jest sprzęt gaśniczy, co i jak trzeba
zrobić - tych wszystkich elementów uczy
nas aplikacja - opisuje Adam Stachowski ze Studio VR Premium z Wrocławia.
- Jest tu też rywalizacja, każdy z zawodników za rozwiązywanie zadań otrzymuje
punkty.
Wirtualna rzeczywistość ma też jedną
podstawową zaletę. To ogromna przewaga nad tradycyjnym szkoleniem. Według
badań, poziom zapamiętywania szkolenia z użyciem VR wynosi aż 70 procent,
a tradycyjny wykład zapamiętywany jest
tylko w 10 procentach. - To dlatego, że
dzięki wirtualnej rzeczywistości doświadczamy elementów, których nie możemy
doświadczyć na co dzień. Mamy pierwszy dzień w pracy - a szkoleni przez nas
panowie już dziś będą pod ziemią, choć
tylko wirtualnie - podsumowuje Adam
Stachowski ze Studio VR Premium
z Wrocławia.

JSW korzysta z koniu
1,76 mld zł skonsolidowanego zysku netto za 2018 rok i dziesięcioprocentowy wzrost
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej utrzymały się na

E

BITDA Grupy Kapitałowej JSW w 2018 roku wyniosła 3,1 mld zł. Z kolei
przychody ze sprzedaży wyniosły 9,8 mld zł i były wyższe o 10,5 proc. niż
uzyskane w 2017 roku.
- To był dobry rok dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej i przewidujemy, że
w tym roku będzie podobnie. Oczywiście przygotowujemy się na ewentualne spowolnienie światowej gospodarki i spadek cen surowca, jednak wszystkie koszty
mamy pod kontrolą - ocenia Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA.

W 2018 roku zakłady wchodzące w skład Jastrzębskiej
Spółki Węglowej wyprodukowały o 3,3 proc.
więcej węgla i niemal 3 proc. więcej koksu.
To odpowiednio 15 mln ton oraz 3,6 mln ton. Warto podkreślić duży wzrost cen
koksu, tj. o 17 proc. w porównaniu do 2017 roku. Średnia cena sprzedaży koksu
osiągnęła wartość niemal 1 100 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży tego surowca
w analizowanym okresie były wyższe o 20,7 proc. i osiągnęły poziom 4,4 mld zł.
Wzrosły również przychody ze sprzedaży węgla o ponad 3 proc. i wyniosły ponad
5 mld zł. Średnia cena sprzedaży tego surowca utrzymała się na podobnym poziomie jak w 2017 roku i wyniosła 658 zł za tonę.
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ecie górniczym.
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JSW gospodarzem
międzynarodowego
górniczego forum

Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach odbędzie się International Mining Forum. Przez dwa dni - 11 i 12 kwietnia naukowcy, przedstawiciele spółek górniczych oraz
przedsiębiorcy niemal z całego świata dyskutować będą
o bezpieczeństwie i efektywności wydobycia w oparciu
o przemysł 4.0.
IMF 2019 jest kontynuacją rozpoczętej przed dwoma laty
współpracy różnych środowisk z wielu krajów związanych

z branżą wydobywczą. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się efektom tego spotkania i wyznaczyć nowe kierunki. Konferencja
International Mining Forum powstała w 2004 roku z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Głównym organizatorem IMF 2019
jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział Rybnik. Jastrzębska Spółka Węglowa już po raz drugi
została gospodarzem tej niezwykle prestiżowej konferencji,
a JSW Innowacje partnerem merytorycznym.

Górniczy sojusz

unktury
przychodów ze sprzedaży.
stabilnym, wysokim poziomie.
Należy podkreślić, że w Grupie Kapitałowej JSW znacznie wzrosły nakłady na
inwestycje w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Łącznie wydano
1,67 mld zł, tj. o 63 proc. więcej, przy czym w samym segmencie węglowym wydatki na inwestycje osiągnęły poziom 1,4 mld zł. - Korzystamy z dobrej koniunktury i nadrabiamy zaległości z lat poprzednich. Obecnie skupiamy się na poszerzaniu
naszej bazy zasobowej i zabezpieczamy produkcję na kolejne lata. Kontynuujemy
inwestycje związane z modernizacją Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla
w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice oraz koksowniach. Realizujemy też
wiele projektów ekologicznych i innowacyjnych - wylicza Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Jastrzębska Spółka Węglowa zwiększyła
też wydatki na bezpieczeństwo pracowników.
W 2018 roku przeznaczyła na BHP 834,4 mln zł wobec 668,3 mln zł w roku
2017. - Podjęliśmy decyzję o utworzeniu zespołów do spraw Centralnego Magazynu
Ratowniczego JSW. Koncentrujemy się również na poprawie standardów łączności,
identyfikacji oraz monitoringu pracowników przebywających pod ziemią, bo bezpieczeństwo pracowników jest jednym z naszych priorytetów - wyjaśnia Tomasz Śledź,
zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych.

Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM Polska Miedź oraz LW Bogdanka
nawiązały współpracę. W Krakowie, podczas XXVIII Szkoły Eksploatacji
Podziemnej, firmy podpisały list intencyjny, który zakłada ich współpracę
przy wprowadzaniu do procesu produkcji najnowocześniejszych rozwiązań
technicznych i informatycznych. To pierwsze tego typu trójstronne
porozumienie w historii polskiego górnictwa.
Podpisany list intencyjny zakłada, że spółki będą dzielić się
swoimi doświadczeniami, w szczególności z wykorzystania
robotów w procesie produkcji i podczas prowadzenia akcji ratowniczych, a także dotyczącymi poprawy metod zarządzania
przedsiębiorstwem w oparciu o rozwiązania IT czy wdrażania

zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto górnicze spółki będą się wspierać w zakresie pozyskiwania współfinansowania zewnętrznego dla innowacyjnych rozwiązań w górnictwie.
Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w odrębnych umowach.

DANIEL OZON, Prezes Zarządu JSW

- Polskie górnictwo uchodzi na świecie za jedno z najnowocześniejszych, a sojusz trzech spółek górniczych jest gwarantem jego dalszego rozwoju. Tylko rozwój pozwoli nam utrzymać pozycję liderów na naszych rynkach zbytu.

MARCIN CHLUDZIŃSKI, Prezes KGHM

- Nie mam wątpliwości, że nasze wyjątkowe doświadczenia i wiedza zgromadzona w KGHM
to prawdziwy kapitał spółki. Pozycję giganta polskiej i światowej gospodarki budujemy w oparciu o te zasoby. Zgodnie z nową strategią już teraz znacznie zwiększamy nakłady na innowacje.
Współpraca w tym obszarze i wymiana doświadczeń pozwoli zintensyfikować nasze działania.

ARTUR WASIL, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA

- Za każdą z firm podpisujących dzisiejszy list intencyjny stoją dekady doświadczeń w obszarze
wydobycia. Uznaliśmy, że podzielenie się tą wiedzą może przynieść wymierne efekty w zakresie
efektywności produkcji i - co niezwykle ważne - bezpieczeństwa pracy pod ziemią. Kładziemy
bardzo duży nacisk na nowoczesne technologie. Realizujemy program Kopalnia Inteligentnych
Rozwiązań, od lat współpracujemy z ośrodkami naukowymi, w tym z Polską Akademią Nauk
i Akademią Górniczo-Hutniczą. Zależy nam na tym, by być w czołówce nowoczesnych i nowatorskich firm na świecie. Łącząc nasze siły możemy szybciej osiągnąć te ambitne cele.
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Najlepszy narciarz
wśród górników jest z JSW!
Stacja Narciarska
Cieńków w Wiśle była
świadkiem zawodów
narciarskiej braci
górniczej. Swoje
umiejętności
zjazdowe
zaprezentowali
górnicy zarówno
z Polskiej Grupy
Górniczej, jak
i Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Na starcie
stanęło 240 narciarzy,
których rozdzielono
na dziesięć kategorii:
dla górników, ich
dzieci i młodzieży,
rodzin oraz seniorów emerytów kopalń.

N

ajszybciej trasę pokonał
Tomasz Pająk z kopalni
Budryk, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Występując w kategorii wiekowej
mężczyzn do 30 lat osiągnął czas 24,17 s.

Reprezentantka kopalni ROW Joanna
Patas (z czasem 32,32 s) była najszybsza
wśród pań.
Natomiast Puchar Ministra Energii najważniejsze grupowe trofeum III Zawodów Narciarskich Branży Górniczej

A OTO WIERZCHOŁEK KLASYFIKACJI NARCIARSKIEJ
III ZAWODÓW NARCIARSKICH BRANŻY GÓRNICZEJ
O PUCHAR MINISTRA ENERGII W CIEŃKOWIE W 2019 R.:
Kategoria I. dziewczęta do 12 lat:
1. Julia Grzomba JSW Knurów-Szczygłowice, 2. Martyna Rychlik
Haldex, 3. Aleksandra Toman PGG ROW I.
Kategoria II. chłopcy do 12 lat:
1. Piotr Helios PGG ROW I , 2. Igor Mazur JSW Zofiówka 3. Jan Ruda PGG ROW I.
Kategoria III. dziewczęta 13-19 lat:
1. Wiktoria Siedlaczek PGG ROW I, 2. Julia Dudzińska PGG Sośnica,
3. Aleksandra Langer JSW Borynia .
Kategoria IV. chłopcy 13-19 lat:
1. Michał Patas PGG ROW I, 2. Dominik Bąk JSW Borynia, 3. Stanisław Goliwąs JSW Zofiówka .
Kategoria V. kobiety powyżej 20 lat:
1. Weronika Górecka PGG ROW I, 2. Dorota Powieśnik JSW ruch Jastrzębie, 3. Maria Górecka PGG ROW II
Kategoria VI. emeryci bez względu na wiek:
1. Tomasz Morawiecki PGG ROW I, 2. Zdzisław Pająk JSW Budryk,
3. Zbigniew Paluch JSW Borynia
Kategoria VII. kobiety bez względu na wiek:
1. Joanna Patas PGG ROW I, 2. Hanna Słomka PGG ROW I, 3. Sonia
Siemienik JSW Pniówek
Kategoria VIII. mężczyźni powyżej 41 lat:
1. Mirosław Patas PGG ROW I 2. Krzysztof Cupok JSW Knurów-Szczygłowice 3. Janusz Kurpanik JSW Knurów-Szczygłowice .
Kategoria IX. mężczyźni 31-40 lat:
1. Marek Szczyrba PGG ROW I 2. Paweł Klimas JSW Knurów-Szczygłowice 3. Rafał Mazur JSW Zofiówka
Kategoria X: mężczyźni do 30 lat:
1. Tomasz Pająk JSW Budryk 2. Damian Skupień PGG ROW I 3. Kamil Kotyczka PGG ROW I

dopingowały górniczą brać do wyczynów
na stoku! W tym roku po raz pierwszy na
taką skalę sportowym emocjom w slalomie towarzyszyła także rozrywka dla całych rodzin, które nie zawiodły i tłumnie
wypełniły stację w Wiśle Malince.
Na najwyższym stopniu podium stanęli też wspólnie najmłodszy i najstar-

w Slalomie Gigancie z rąk Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra Energii odebrała reprezentacja ROW I w Polskiej
Grupie Górniczej. Tuż za nimi - z Pucharem Prezesa Holdingu KW - uplasowali
się górnicy kopalni Knurów-Szczygłowice, a Puchar Prezesa PGG za trzecie miejsce na podium odebrała drużyna górników ROW II.
Jednak nie tylko trofea, lecz najprzedniejsza zabawa w wyśmienitych humorach i wyjątkowo rodzinnym klimacie

szy zawodnicy. Byli to: senior Andrzej
Mazurek z kopalni Borynia w JSW oraz
Oliwier Praus, który urodził się w maju 2013 r.
Postanowiono nagrodzić także najlepszych kibiców. Kto jednak zawitał do
stacji NAT w Cieńkowie i słyszał dzikie,
a radosne okrzyki, dzwonki i syreny witające narciarzy w bramie mety, ten wie,
że zapaść mógł tylko jeden sprawiedliwy
werdykt: za najlepszy na świecie doping
ex aequo nagrodzono kibiców drużyn
ROW I i Knurów-Szczygłowice!

marzec 2019r.

www.naszejastrzebie.pl

NABÓR PRACOWNIKÓW
JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.,

44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4, tel. 32 75616 20-21
ogłasza nabór na pracowników w ramach umów o pracę,
do zatrudnienia na stanowiskach:
n sprzątaczki,
n robotnika gospodarczego,
n praczki,
n szwaczki,
n obsługi punktu gastronomicznego,
n obsługi pomieszczeń łaźni i przygotowania napojów.
Zgłoszenia prosimy kierować za pomocą strony elektronicznej:
www.jswsig.pl/kandydat/
Ponadto, ogłaszamy otwarty nabór na
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe,
w celu podwyższenia posiadanych kwalifikacji do zawodu:
n górnik górnictwa podziemnego,
n technik górnictwa podziemnego,
n przeróbkarz kopalin stałych,
n technik przeróbki kopalin stałych,
n ślusarz,
n technik mechanik,
n elektromechanik,
n elektryk,
n technik elektryk.
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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

SUDOKU

! kową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Irena Kuś. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Wśród osób, które do 5 kwietnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książ-
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Hyundai KONA
Ty prowadzisz, Ty decydujesz.
Umów się na jazdę testową!

Salon Pszczyna
Studzienice ul. Jaskółek 21
tel.: 32 326 39 90
www.witpolauto.pl

Salon Tychy
ul. Katowicka 35
tel.: 32 326 22 80 do 87
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